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ینیئ آ    مجوهع شعر        

(«لیهاالسالمع »حضرت زینبدهم:شازنجلد )   
« اقلب اهی مختلف شعری   رد  قطعه شعر      254   شامل  »  

 
         گزینش،جمع آوری و   تدوین : انصر زارعی       
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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 نْ الحَسَنِ بْلِوَليِّکَ الحُجَّه ا نْ اللّهُمَّ کُ

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

 ت عصمت وهل بیاو لیاقتمان بخشید تا در زمرۀ محبیین حمد و سپاس خدایی را که توفیق               

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 انجامهای جداگانه ضمن ابراز محبت و ذرّهآستان 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

ز اشعار شی اعزیزان بر آن شدیم که بخ بازدیدکنندگان سایت قرار دهیم؛ لذا در پاسخ به دستور این

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 ضیح یا اصالح اشعاری که نیاز به اصالحرا در کتاب رعایت کنیم! به عنوان مثال در تو

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 نیزه و دلیل و استنادات حذف آن را بازگو میها اشاره شدبه آن

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

ه ب بیاتی کهایا  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.گار السالم قرطلبیم؛ انشاهلل که این خدمت کوچک مورد قبول ایزدمنان و اهل بیت علیهم

                                                 
 .28الي   24. سوره طه؛ آيات  1
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 بخش اول:

والدت   اشعار  

حضرت زینب
  سالم الله علیها  
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 شده ترتـن انـگـار بیـنـاهای پنـجـشـمچ            شده با ورودت خانۀ سـاقی چه زیباتر

 شده شیداتر لی شیدا ود با طلوعت هر            دار معـرفت؟کیستی ای بهـترین آئـینه

 نـازم بـاز واالتر شدهب ذکر واالیت را            عزیزات باشد گمان زیبندهبی نام زینب

 شده شمان طاها تررخت چ با نگاهی بر            روز میالدت گریست خاتم پیغمبران در

 چشم دریاتر شده و کار از باران گذشت            یک اهل بیت یکا کرده منقلبسرگذشتت 

 هاواتر شدقـین دارم مـدی عـشق تو درد            حسین که آرامت کند تنها گریه کردی تا

 ـّزتی که در جـهـان ما مـعـالتر شدهع            عـّزتـی ای بـلـنــدآوازۀ دنـیــا تـمــامـا  

 اتر شدهرا گوید زهر توبیند میه ک هر            شویالمصائب می شوی اُم  مثل مادر می

 ـواراتـر شدهـرای ما گببـردن اسـمت             هاسـیـنه درخـشد نام زیـبـایت میانمی

 آقاتر شده شم خویش دیدم نوکرچ من به            داراالماناین  ارزد درنوکری کردن چه می

 

 

 درخشان آمده را یکی مهراز دامن زهـ            جان آمده جان آمدهمرتضی به برای  به

 ان آمدهبی با روی خندندیدارش  بهر از            کوثر ز کوثر باشد و زینت برای حیدرست

 ایـش فـراوان آمدهتـماش جن وملک بهر            کردگار زمین نامش زسویآورده جبریل 

 ریحان آمده ون روح وچآنها خواهری  بهر از            شده روی حسین خندان غرق شعف باشد حسن،

 مدهن آشـبـسـتا ع آل عـلی شـمعدرمجمـ            استنام نکویش زینب  مثل است او، مولود بی

 مدهآعلی مرد سخن،دختی سخندان  هرب            او بی معـلم عالـمه، فخر بنی هاشم بود

 مدهآبه سامـان  با او ام بالبه هـنگ صبر              پدر از بُرده دلیری مادر عصمت و ارثش ز

 هآمد ایـمان پاکی و ظهـرمزهرای ثانی             اول است جمادیخورشید پنجم روز در، ماه 

 افشان آمده و گل در مجلس شادی او شاد           ای غرق شعف در روز میالدش بود هر شیعه

 فروزان آمده ن مهربینیم مهدی را که چو           آن حرم شهر دمشق و این روز خوش، خوش باد در

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:           : غزل     قالب شعراسماعیل تقوایی        شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   
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 را ـنم توشـاه بیت عـاطـفـه انـشـا ک رد           ای آرزوی عـشـق، تـمـنـا کـنـم تـو را

 را تـو ـا آفـتــاب و آیـنـه مـعـنــا کـنـمب           پـرسـند اگر تـجـلی ُحـسن تو را ز من

 را وندبه که افـشا کنم ت وخـواهم به آه            سجده از خدا راز سر به مهری و در تو

 اـدا کنم تو رـنـج دل بگـردم و پـیکدر            غـربـت دنـیـایـی خــودم وقـتـی اسـیـر

 را کنم تو نشین خـلـوت صـحـراـیـمهخ           اثــر روسـیــاهــیــم ام که درشـرمـنـده

 «را شمی دگر بده که تـمـاشـا کنم توچ           این دیـده نیـست قـابل دیدار روی تو»

 را ن زینب کبری کنم تودعوت به جش           لطفمستفیض و فیضتان شوم تا مست 

 روشن ز نور عصمت او عـالـمین شد

 غـم زینب حـسـین شد تفـسـیر شادی و

 ینب ز عـرش آمده گـردیـده زیـنـتشز           که بوده زینت هـسـتی عـبادتش حـیـدر

 ش پنج حجت حق مهد عـصمـتشآغـو           که شده در طفولیت زینب، چه زینبی؟

 جبل استـقـامـتـش ـوانـدند صـابـرین،خ           همان خردسالگی ز زینب، چه زینبی؟

 داسـتـشالــقـدس مــالزم روح قــ وحر           جـبـریـل خـاکــبـوس اتــاق جــاللـتـش

 علم و فـقاهـتش ست زینب وآنجا که ه           جـایی برای عـالـم دیگـر نـمـانده است

 مـحـبـتـش م زینب و عـشـق ویـد کـالآ           است الجرم یاد حـسین هرجا سخـن به

 نـجـابتـش وخـورم به حـیـا یسوگـند م           او هم نرفته است سایۀچشمی به سمت 

 «که در راه عفتشای است عفیفه زینب»           :ای که گفتدلـداده زیبا سـروده شاعـر

 «دهددهد نخ معـجـر نمیعـبـاس می»

 دهدنمی سر شرف از یک لحظه چادر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: روح اهلل مؤید            شاعر:   
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 نگفت فـسـیر نـام او احـدی مو به مـوت           وضو نگفتمصطفی که نام علی بی جز

مگـوچون عار           کبری نگفـتنی است تفصیل شأن زینب  نگفت فی که قـصه راز 

 حـدیث جـدایی به او نگفت نـیا به جزد           چهار سالـگی غـم زینب شروع شد از

 نگـفت ان حـنجـره بـغـض گـلوآمد مـیـ           سوالکند حکایت محسن  خواست ازمی

 نگفت جو، پرس ور قدر کرد دخترکش ه           است؟ دلیل روی کبودت چه بوده مادر!

 «یک تن به او نگفت زد مرا مغیره ومی»           :گفتمادر دلش گرفت و زبان باز کرد و 

 «زندنمی زن را کسی مقـابل شـوهر»

 «زندمـقـابـل دخـتر نمیمـادر کـسی »

 است گستراطمیون سایهفزینب به فرق            وقتی سخن ز گرمی فردای محشر است

 ای که به دریـا شناور استائیم قطرهم           رحـمت است به دریـای کـربـال ابر او

 تاس پیکر دو ولی درعاشقانه ک روح ی           حـسـین مـاجـرای زنـدگی زیـنب و در

 است گوهر ه چنان دّر وکناب را  ابیات           :ای که گفت باشد شفای شاعر دلخـسته

 برادر است همی ز خواهر است و دو سهم ازس           چون بیان شودجا احکام ارث در همه»

 «تاس برابر برادر میراث عشق را به           خـور زیـنب بود که او این امـتـیاز در

 ها تر استو از غریبی او دیده برص از           او ای زینب و قـلب صبـورها فـدجـان

 ستمضطر ا ز گفتن و شنیدن آن قلب،ک           دهـم بـین قـتـلگـاه زینب چـه دیـد روز

 است خنجر ان بوسه شمشیر وحاال نش           آن حنجری که بوسه بر آن داد مصطفی

 است زیر چکمه شمر ستمگر دردا که           ودعشق ب ای که مخزن اسرارآن سینه

 «والشمُر جالُس؛ نفس مادرش گرفت»

 «بروی خواهرش گرفترو را برید و سر»
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 فـقـط شـویـم برای شـمـامـی تـقـدیـم            چکـیم به پـای شما فقطاشکیم و می

 فقط رضای شما همیشه صل است تاا            قـلـب تـمـام مـا شـده جـای شما فقط

 شویمنمی محـبـتـتان پابی خـوابـیم و

 شـویمعـشـق آدم دنـیـا نمی شـوربی

 بیت تا ابد فـروغ شـبـسـتان اهل ای            بیت ای سرو سربلـند گـلـسـتان اهل

 بیت جان اهل شانی  تومدیون جان ف            بیت زهـراتـرین مـدافـع میـدان اهل

 جهان عطر و بو گرفت زینب رسید و خاک

 گرفت دنیای شیـعه از نفـسـش آبرو

 نیازترخدای جهان بی هرچه جز زا            کسی سـرفـرازتر دنـیا نـدیـده از تو

 سازترهمگان چـاره هست از ام تون            در بیت مـرتضی ز همه دلـنـوازتر

 اتخـانـواده و شاعـر شـدم برای تو

 اتدای ارادهف ،ست ای هرچه زندگی

 ترها بزرگفضل تو از تمـامی زن            ترکه بوده ز دنیا بزرگمادری جز 

 تربزرگدریای صبر بودی و حتی             1ترکبری بزرگزینب  هاجر بزرگ،

 ست نداشتهصبر مرجع دیگر  غیر از تو

 ست نداشته سرآنکه مهر تو در  بیچاره

                                                 
با توجه به اینکه خداوند برای حضرت مریم در قرآن کریم جایگاه خاص در نظر گرفته و دو بار با عبارت اصطفاک .  1

بیت زیر تغییر   «الْعالَمِینَ  نِساءِ عَلى اصْطَفاکِ وَ َطهََّرَکِ وَ اصْطَفاکِ اللََّهَ إِنََّ یَمُمَرْ یا « حضرت مریم را برتری بخشیده است

 داده شد

 تردریای صبر بودی و حتی بزرگ            ترمریم بزرگ، زینب کبری بزرگ

اعلنمفعول فاعالت مفاعیل فوزن شعر: مربع ترکیب                قالب شعر: حسن کردید            شاعر  
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 اتمشق شب عاشقانه ب  الحسین،حُ             تاصبح خـانه زده از ای آفتاب سر

 اتنشانهیات امامت ح نقش است در            اتعـشـق تـمـامأ به شـانه افتاده بار

 است نامت برای فاطـمه قند مکـرر

 است حیدردل تنگ گشای  گره چشمت

 تاـته تـمام جـوانیوقف حسین گـش            اتتب زندگانی رنگ خداست تاب و

 اتمثل مانده خـواهری  جاودانی بی            اتتا حشر جاودانه شده جان فشانی

 حـسـین آغـاز شـد تنـفـس دنـیـات با

 هات یاحـسـیناولـین تـرانـۀ لـب ای

 دل حسین نگـار قش دل تو نقـش ون            قـرار، قـرار دل حـسینای قـلب بی

 حـسین شـکـوه بـهـار دل بـخـنـد تول            ـینآئـیـنـۀ هـمـیـشـه کـنــار دل حـس

 حسین ای لحظۀ نخـست دل آرام تو

 حـسـین عـاشـقـانۀ فـرجـام تو تقـدیر

 شویع واالی ما سرخ و مرج فتوای            زینب شدی که زینت موالی ما شوی

 شوی ماای به عـفـت دنـیـای یـنـهآئـ            شب غمهای ما شوی نامی بزرگ در

 روسفید کردچنین  تو ما را گدایی از

 کرد اشک غـمت گـنـاه مرا نـاپـدیـد

 زینـبیم غـوغـای ـربـلـند خـطبۀسما             های زیـنـبیمخاک قـدم شدیم و نوکر

 محـشر کـبرای زینـبیم سارسایـه در            فـتـوای زینـبیم تسلیم محـض لحـظۀ

 فدا شدن ما ازاز تو به یک اشاره و 

 شدن فـدایی کـربـبال سرمـست جـان
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 ستاس میـکـده تنها پناه  عبد مخـمور پ           است ها جوروقتی شراب ناب در میخانه

 ستا منصور ر کس که مهمان شد سر این سفره،ه           ساقی عـلـی و ساغـر میخانه کـوثر شد

 است مشهور ومحبوب زمین  ها وسمانآ در           بـاشـد آنـکـه گــدای خــانــۀ مـوالی مـا

 است را الجرم کور س نبیند نور اوهر ک           خورشید ،علیتابد از بیت این می منبعد از

 علی نوری تو نورُ  ای حضرت خورشید،

 مـسـتـوری تو زینت شـیـر خـدایی سـر

 هم تن را هایت کـنم هم جان ودمقـ ـذرن           را ســرودن بـایـد بـیـامــوزم بـرای تـو

 مـعـدن را ازی نگـاهی سنگتا که بیاند           سازی ای خانمقـیمتی می ُدّری نفیس و

 ودن راعـیـش عـالـم لـذت بـیـمـار بـ هب           نخـواهم داد وقتی طـبیب دردها هستی،

 از ابـتـدا تــا انـتـهـای تـو خــدا بــاشــد

 نیمت مرتضی باشد ست،نیمت اگر زهرا

 واری تـویـل  ُدلـُدل سـ ـاگـرد  مـمـتـازش           عـصـمت پـروردگاری تو مانـند زهـرا

 تو دیـقـۀ صغـرایی و هـمـتـا نـداریص           نیست ممکن مثل علی و فاطمه بعد از تو!؟

 ی توای ذوالفـقـارهیزی شبیه حـمـلـهچ           خوانیکنی و خطبه میهر گاه لب وا می

 ر دفـتـرش قـائـم مـقـام و کارداری تود           عرش خدا چون دفـتـر کار عـلـی باشد

 داری کمر بر ای وای از وقتی که چادر

 داری یا دستمال مـرتضی را روی سر

 زینب شودمـوضوعی قـرآن می تفـسیر           زینبشود میسنگ محک در باب ایمان 

 زینبشود می حسین جانجمع حسن جان و            اعـظـم فـرمـایش پیـغـمـبـر فهـمـیـدم از

 شود زینبسلطان می عشقسرزمین در            معشوق است خود  عشق است و عشق است و تفسیر

 شود زینبگـریان می باز حسین وگفتم            دانۀ دنـیاست زینب حـسینی مذهب  یک

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر: ترکیب بند         قالب شعر: محمد کیخسرو           شاعر:   

 



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   12 

 
000 

 زینبشود می غلطان انت حسین در خونج           عاشورا روزمادر سفارش کرد که در 

 مادر سفارش کرد که در روز عاشورا

 مادر سفـارش کـرد که زیر گـلویش را

 

 

 افتاد ره  طـور اه مسـیـرم بهناخـودآگ            افتاد رسید و به دلـم نـور قـمری باز

 افیه بر ورقم جفت شد و جور افتادق            افتاد خبر بودم از آن حال و دلم شور بی

 عبادات آمد گفت بْنویس که آن روح

 صلواتی بـفـرست عـمـۀ سـادات آمد

 جام گرفتلبم  به لبم خورد و ام زینبن            گرفت نام امبردم به قـلم قـافـیه دست

 گرفتهر او از دل من غـصۀ ایام م            ام آرام گرفتاین حالت خوش سینه از و

 قدومش به دلـم شـوق مناجات آمد از

 صلواتی بـفـرست عـمـۀ سـادات آمد

 زادی هـیبت حـیدر و دختری با َجنَم            زادیعرض تبریک که یا فاطمه دختر 

 هر  دین نبـوی خوْد تو پیـمبر زادیب            کوثری بر نبی و کـوثر دیگر زادی

 آمدخـدا قـبـلۀ حاجـات  شـیـر دخـتـر

 صلواتی بـفـرست عـمـۀ سـادات آمد

 رت ارباب حسیننثار توأم ای حض جان            خواب حسین در گفت در حالت بیداری و

 تو نّواب حسینشدم بهر  شامکوفه و             تاب حسین وشده از داغ تو جسمم به تب 

 تبر  بت شکـن کـوفـه و شـامـات آمد

 آمدصلواتی بـفـرست عـمـۀ سـادات 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         مربع ترکیب    قالب شعر: داریوش جعفری            شاعر:   
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مهـر، کـوکب راگ            کـنار زد چـو سـپـیـده سـیـاهی شب را دل افـروز   رفت مهر 

 دید زینب را چوالئک مدست به روی             ُحسن ُحسن مطلب را نوشت دست قضا،

 دادنـدها هـمه بر هم نـویـد میفـرشـتـه

 دادندمـالئکـه خـبر از صبـح عـیـد می

 کردکوچه وا می ،اشک گل، دیدن برای            کردها میجلوه نور، به کوچه کوچۀ دل،

 کـردنب اکـتـفـا میبه گـفـتن یا زی خـدا            کردخدا خدا می زمین به سینۀ مستش،

 هللا است رسـیده آنکه به وهللا عـصمت

 کاه استبرابرش کسی که کوه حیا در 

 بزم جور حسین ،ُجفت ا که با تو شودبی            حسین بیا که درک شـود لذت حـضور

 خـنـد تا ب ـُربـایـی دل صـبـور حـسـینب            حسین شور بگیر بجوش در ُخم اشک و

 ساحری بشکن کن و بازارای کرشمه»

 «سامری بشکنغمزه رونق ناموس  به

 ی زینبمعـدن کـرم و روح رحـمـت وت            هـمتی زینب وقـاری و تو کوه صبر و

 لحـظه لحـظه طلـوع قـیـامتی زینب وت            گوهر شرف و بحر عصمتی زینب تو

 به دل دشـمـنت به یـکـباره بـزن شـرر

 بخـوان یکی دو خـطـابه میان گهـواره

 میم عطر تو از سدرۀ جنان، خوشترش            خوشتر های تو از حرف مهتران،خطابه

 خوشترعرشیان نات ج دمشق توست ز            جان، خوشتر ز نقد به راه عشق تو ُمردن،

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:             مربع ترکیب    قالب شعر: رضا دین پرور            شاعر:   
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 بـاالسـت اتسـفـره تـوقـعـات گـداهـای

 معـناستدمشـق بیوصـال کـربـبال بی

 ایکه عـالمه امکان تویی ه عـلم عالـمب            ایسوز فاطـمه سیـنه تو یـادگـار عـلی؛

 ایعلقمهعشق شاه  ی اوج عشق حسین،ا            ایحلم رقیه تویی که خاتمه به صبر و

 چشم کربالی حسین فرات خون شده هر

 ست بین آن حرمین چراکه جای تو خالی

 الـمت دل هـا که نـشـسـتـنـد بـره داغچ            چه سنگها که شکـسـتـند در پی قـدمت

 ر شب حرمتها که فروریخت دناله چه            غمتزار  چه اشکها که روان شد ز شوره

 نـشـسـته در دل خون، پارۀ مـفـاتـیحت

 تسبیحت هایریخت روی زمین دانه و

 وضو کردند خون پاک حسینت همه ز            کردند رو ها به گـلوگـاه زخـم،چو تـیغ

 ردندک گـلـو بوسه به جای تو بر ـزاره            تن مـجـروح را رفـو کـردند غـبـارها،

 ـگـشـتـر تو را بـردنـدنگـین  روشـن  ان

 به روی ناقه عـریـان تو را کجا بردند

 ترا اشاره گرف تومی حرا دمی که سنگ            تو را نظاره گرفت سری بلند شد از نی،

 استخـاره گرفت ونـبار،برات با لب خـ            راه چاره گرفت که برای تو تاشکست 

 نیزه حـسین اقـامت کرد سر اگرچه بر

 قـیـامت کرد ده کـرد اگر هـر کجـا،ارا
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 است ور و مستی در سرم سرتاسرش            است سـر امـشـبم شـورعجـیـبی در

 است  من انـگـار حـالی دیگـرحـال              است جشن میالد است و می در ساغر

 است آوردف بـزن این بـاده مـسـتی

 شــود تـعــبـیـر رویــایـی دگــرمـی            در جهـان بـرپـاست غـوغـایی دگر

 ــی دگــرابـــیــهــای تــــری اُّم  دخــــ            زهــــرایــی دگــر آمـــده انـــگـــار

 بـاز هـم وقـت نــزول کـوثـر اسـت

 کنید از زیـور برزن را پُـر وی وک            کـنـید زمیـن را تر با گـالب و می،

 ـده! دخـــتــردارهــا بـــاور کــنــیـآ            کـنید مـمـلـو از گـوهـرها را خـانـه

 شاه مردان زینتش یک دخـتر است

خــدا، حــق را سـتـون  کـنــون ـثـل او عــالــم نــدیــده تـام            زینـت شـیـر 

 نت اما میان جنگ و خـوزینب اس            کرده نامش سرکـشان را سرنگـون

 است شک نکن پایش بیوفـتد حـیدر

 بـود گـش بـسـیـارر خـون مـوال در            دار بــود اش دمذولــفـقـار خـطـبــه

 ودــقــیـقـت زیــنـب کــرار بــح در            بود پیـکـار دخـت حـیـدر شـیـر هر

 است فـتـح خـیـبر هـایش نیزخـطـبه

 جگر ـرداری که شد خـونینآن جگ            دگــر آیـدنــمـی نـه کـسـی چـون او

 گـرشـد جـلـوهیـنـب کـبـری نـمـیز            مـانــد اگـرکــربـال مـی کـربــال در

 نـطـق زینب کـربـالیی دیگـر است

 زنـــدبــــرو دائـــم به او رو مـــیآ            زنـدمـی عـرش پـهـلـو چــادرش بـا

 زنـدمـی س زانــوحــضـرت عــبــا            زندـورشـیـد سـوسو میپـیـش او خ

 او ز درک عــارفـان بـاالتـر اسـت

 هب استمذ حیدرذکر هرشیری که             تب است هرشیری که در تاب و ذکر

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مسمط    قالب شعر: محسن کاویانی                   شاعر:   
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ـنـا عــبـاُسـک  یـاُکـ            این مکتب استکه در  شیری هر ذکر  تزیـنـب اسـ ـلـ 

 ست خود یک لشکر است شیعه یهر کس

 رسـامــانـی قــرا عــمـان ـیـتـی ازب            وار برده از من روز و شب دیوانه

 «الوقار الجـالل اخت ن مگو بنتز            زن مـگـو مـرد آفـرین روزگـار» 

 پرور است تا ابـد این عـشق شاعـر

 شــودپــرسـتـاری سـرآمـد مـی ـره            زیـنـب مـدد گـرچـه بـا ســربـنـد یـا

 تـا ابـد کـه ـعـتـقـد هـسـتـم بـه ایـنم            بــا ســنــد بــنــده امــا مــاه بــانــو،

 روز مـیـالد تـو روز خـواهر است

 

 

 سرگرفتـیـا قدر است قـرآن گـوئ            کـوثـر قـرآن بکـف ساغـر گرفت

 گـرفـت ز دل بـحــر وال گـوهــرا            ــیــهــای رســـولابـ فــاطــمــه اُمّ 

 دخـتر استفاطمه این  وبر عـلی             اسـت حـیــدر زیـنـت دامـان پـاک

 است پر و بر شـهـیـدان تا ابـد بال            زن مـگـو مـرد آفــرین روزگــار

 ستشده امـیـرالـمـومنین کـوثر بر            ستپای تا سر حـیـدر دیـگـر شده

 ستشده مادرهـمچنان  در حمایت            هـــمـــام حــافــظ جــان امــامــان

 را گـشـته مدار صبر صابرست و            زبـانـش ذوالـفـقـار مـاه پـیـشـانی؛

 پــای قــرار حــســیـنـش آمــده بـا            بـود نــور دارچـون عــلـی آئـیـنـه

 است حـسـین بودن حیات زینب با            اسـت زیـنـب عــالـم ایـجـاد مــات

 حسین بودن مـمات زینب استبی            حشراین شعار زینب است تا روز 

 شـاه شـهــیـد کـربـالسـت خـواهـر            دوش در شام بالست این عـلـم بر

 بـا وفـاست حـافـظ و بنـیـان گـذار            ــق راانــقــالب ســرخ شــاه عـش

 آه وقــتـی از ســیــنـه کـشــیــده آه            نـگـاه کـوه را ویـران کـنـد با یک

 راه شد خضر بر همهکنیزش چون             ستالدعـوه کار کوچکی مستجاب

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                چهارپاره    قالب شعر: مرتضی محمود پور            شاعر:   
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 آیدُدّر و گـهـر می سر  اهـل زمـیـنبه             آیـدگـوش کن از دل افـالک خـبـر می

 آیدمی غـوش سـحـرآ سوره صـبـر در            آیدچه خبر هـست؟ فـرشته چـقـدر می

 خـدا بـاز دعـای حـیـدر شـد اجـابت ز

 حــیـدر فـاطمـه دخـتـری آورده بـرای

 ـاشـدـدر حـیـدر بری آمـده تـا حـیدخـت            دخـتـری آمـده تـا هـمـدم مــادر بـاشـد

 وئیا آمـده یک بـرهـه پـیـمـبـر بـاشـدگ            باشـد بـرادر خواهـری آمده عـشـق دو

 مادری است همهعصمت و عفت و تقواش 

 به خداونـد قـسم الیق پیـغـمبـری است

 غزلخوانش بود کرد ورتضی زمزمه میم            درخـشانش بود گل روی فاطـمه محـو

 بود که گریانش دیدچه می حمد آنروزا            ـیدن پیـشانی و چـشمانش بودگرم بوس

 احـمد آنـروز تـجـلـی رسـالـت را دیـد

 یا که ظـرفیت تـحـویل امامت را دید؟

 الطاف تو رایست که انشاء کند ن دهنی            را اوصاف تو که امال کند قلمی نیست

 را وا که تـشـریح کـنـد قـلـۀ اهـداف تی            ار که توصیف کند وسعت انصاف تو یا

 درک وجودت شد مات از عقل عاجز شد و

 بانـو صلوات به گـل روی بهـشـتی تو

 آور اســالم نـشـدنی ایـنـگـونـه پـیـامز            اکـرام نـشد بعـد زهـرا احـدی مثـل تو

 آرام نشدات گریهدست شدی  رددست             نشد عـقـل کـسی َمـحـَرم  این بـام طائر

 آیدبرت عطر کسی می و دور دیدی از

 آیدکه مسیـحـا نـفـسی می مژده ای دل

 عـالم آمد دو االی سـرت خـیربَه که بـ            هم زدی و عـشق مجـسم آمد چـشم بر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              مربع ترکیبقالب شعر: مجتبی شکریان            اعر: ش  
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 دـر نَـم آمـکی سـوی تـو بـا دیـدۀ پُ کود            دم آمـد اشک از گـوشـۀ چـشم همه آن

 عینم زینب دو گفت خوش آمدی ای نور

 زینب عـزیـزم که حـسـیـنـم کـمی آرام

 است غیر جدا از و وقف حسین است قلب تو            استبانوی ُملک وجودی و وجودت خیر 

یر است پیش تو عشق حسین، اصل سلوک و یر تو کرب و بال،            س  یر استکو س   فه و شام و د 

 یـعـنـی چه که بـفـهـمـیـم خـدا ی تاآمـد

 بال یعـنی چه صابره بودن در کرب و

 محـتـرمی بۀ عـشق بـرادر شدی وکعـ            عالم َعلَمی به دوحسینی عشق  که در ای

 مـیصـدیـقـۀ ثـابت قـد ـائب فـاطـمـه،ن            نمیجام حیای تو چشیده است مریم از 

 زهـرایی توستَدم   کوفه و شام اسـیـر

 و مبهوت سخنرانی  موالیی توست مات

 تافالکی نیس ون زمین قابل این گوهرچ            ُکـره خـاکی نیست در جای امـثال شما

 ای اما لـب تو شاکی نیستاغها دیـدهد            باکی نیست بیا از تو مرادرد ای گفتی 

 گفتی عجـیبی روی آن تَل چه عبارات

 صد چاک تَـقَـبَّل گـفـتیپیش آن پیکـر 

 ودشرزمنده  است کسی مثل تو ن ندیدهز            آمدی جـلـوه کنی نام عـلـی زنـده شود

 بُـّرنده شـود ن وقت بیان خـنـجربا زبا            در دل جهـل زمان شمسۀ تابـنـده شود

 هر راه روی نی گفت برادر همه جا در

 هللا اشـاءَطـیّـ ب هللا بـه غـوغـای تـو مـ

 نبر تو دیـدند همه فـاطـمـه را یا زید            خــدا یـا زیـنـب ای تـمـنـای دل خــون

 زینب جـدا یـا ـر  کـوی تـوسنـشوم از             پـا یا زینب و سرمرحمت کن به من  بی

 این خانه بمانم یک عمر نظری کن که در

 بخوانم یک عمر توفقط از  تا نفس هست
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تر ،علی رس    عـلـی ـمـۀ حـرف خـداونـد از آغـازه            علی راز علی، ُسکر ،علی س 

 علی حرا یا که حرم باز عـلی باز در            علی گفت معراج عـلی آنهمه اعـجـاز

 گـفـتـنـد که اما زینب از علی گـفـتم و

 نقـطۀ با عـلـی و نـقـطـۀ زهـرا زینب

 ب همه باهم زینباُم  و اَ  َجّد و همه از            زینب مجـسم:شود اینگونه پنج تَن می

 ام تـا بـزنـم َدم زینبـنـج نـقـطـه زدهپ            تَن نـقـطه شـده تا بـنـویـسـم زینب پنج

 عـلی زینب شد نام  او اول عـلی بعـد،

 آیۀ اعـظـم عـلـی آیت  ُعـظـمـی زینب

 را ه نـویـسد به زبـان بـانوک قلـمی کو            رابانو  ای کو که ُکنَد شرح و بیانواژه

 را جهان بانوحیرت  محض است جهان ه ک            را بانوُچنین خاک ندیده است ُچنان  که

 پـرده این نـام بـگـیـرد فاطمه بـایـد از

 فهم  جهان هست معما زینب بسکه در

 همه چشم  تَرش گفت حسین ین آغوش  ب            حسیننظرش گفت تولد  همان روز   از

 گفت حسینش حسن از جگر گفت از دلش            گفت حسینپدرش و مادرش گفت حسین 

 غیرت وحجاب را به حسن همه دیدند 

 همه دیدند حـسـین است سـراپـا زینب

 آری را مــده تـا کـه بـگـویـد بـه بـالآ            آمـده تا که بـبـیـنـنـد غـمـی جـاری را

 ری رابه عباس دهـد درس  عـلـمـدا ات            به سر  دوش کـشد بـیـرق  بـیـداری را

 آمده تـا بـنـویـسـنـد پـس از اعـجازش

 زینب وبال گـشت ولی با کربال کـرب

 ندیدکه پیرایه  است پس  پرده ین  نوریع            ندید که آرایهمحض شهود است معنی  

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                    مسمطقالب شعر: حسن لطفی                 شاعر:   
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 یدسایه ندسرش  حسینش بهو عباس  یر  غ            زن  هـمـسایه نـدیـد سایۀ روشن او را

 َدم بعد از آن خطبه شد و خطبۀ او تیغ  دو

 پهنۀ دریا زینب آن خصم خس و بعد از

 بود اوهمه شب شمع  شبانه  ای  زهراج            فاطـمه رفـت ولی نه دل  خـانه او بود

ـردش که بهانه اوسه امام  دپر  هر سه در آن ظلـم  زمانه او بوس            بود اند به گ 

 جا داشتامامش مادری کرده برای سه 

 ابـیـهــا زیـنـب کـه بـگـویـنـد بـه او اُم ّ 

 بلـواء  زین به تـا کـرب وبـال زیـرکع            زیر  دیـنـش هـمـه مـدیـون بالء  زینب

 نبـاء  زیـبـاء بـسـم  هلل مـا هـسـت ز  ب            خـداء  زینب زنده شد دین  خدا پـس به

 یـعــنـی نـامـش اول فـاتـحـه شـد آخـر

 مـانده به یک یازینب مانده قرآنی اگر

 آه گذشت چهار زۀ پنجاه وعمرش اندا            آه که جانکـاه گذشت مثل یک آه بـلـند

 همۀ راه گذشت او چه برس نفهـمید کَ             حسنش آه چه کوتاه گذشت وحسین با 

 خـورد زمین همۀ راه بـجـای هـمه او

 همۀ راه سـپـر بـود بـه هـرجـا زیـنب

 نَدغم  زینب من گریه کُ  به فت هرکسگ            هـنگام سخن گریه ُکنَد که به آن پیمبر

 دُکنَ به حسن گریه  آنکه به حسین و راَج            ُکنَد گریهیک پلک زدن  بَرد گرچه بهمی

 حدیث است که فرمود برای فََرَجم در

 هفت دفعه قـسم ماست به ُعـلـیا زینب

 اش بود چرا پیـرهـنـش را بُـردندالـهن            که دیدی کفنش را بُردند اش بودروضه

 ا بُردندبدنش راز  سر  دورها ورجینخ            نـیزه تنـش را بُردند از ها زودتـرتـیغ

 نرفتسوگند  توه ولیکن به همه را بُرد

 مقـعـنۀ عـصمت  کبری زینب از نخی
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 باشد قـمـر ۀ خـورشـیـد برنگاه تـشـن            عشق با خبر باشد هست که از قرار

 این خانه بیـشتر باشد در ناست نورب            حسین روبروی زینـبش نشـسته اگر

 1باشد جزء محبین پشت در خضر که            خـواهدحـیات می برای خـوردن آب

 بـاشـد ن زینت پـدرم بناسـت دخـتـر            گویدمردم عـالـم هـمیشه می علی به

 باشد ه دوش زینب کـرار اگر تـبـرب            شد خواهد ُخرد عشق بُت  جدا شدن از

 شبیه مـا که فـقـیـران بر سـر راهـیم

 محّب  خـانـۀ زینب شـدست ابـراهـیم

 را شأن عالیخواست  می دا برای توخ            نـام شـمـا تـعـالـی را انـد بـهـوشـتـهن

 ی راهـیـچ بـالـ جـرأت پـرواز ـبـودن            حـتـی بـرای درک بـلـنـدای نــام تـو

 اردست عـلی داده چه مدالی  به داخ            ّللّا اعـظـمـی زیـنـب تو زیـنت ولـی

 عـشق قـالی را ازاربـ سر خریـده از            نـام نـامـی تو د سـلـیـمـان بهانـشنیده

 را سـفـالی بده این کـاسۀ دوباره پس            محبت و بعد قلب مرا پُر کن از بگیر

 یا حسین شود ذکر از پُردل کسی که 

 غـالم خـانـۀ اربـاب عـالـمـیـن شـود

 دو رود فرات باید ساخت دیده دو و در            اختخون دوات باید س اند که ازشنیده

 ساخـت بـایـد ن  کـل ّ ُکـراتدلیل بـود            سماست عرض و ستونکبری حریم زینب 

 باید ساخت خاک پات که ازاند نوشته            بالیت قسم که انسان را و به خاک کرب

 باید ساختسراسر صفات های  بکتا            اوصاف چـادرت بانو خاطـر فقط به

                                                 
وَ وَرَثَۀِ الْأَنْبِیاءِ، وَساُللَۀَ النَّبِیِّینَ، » کبیره  مغایرت با مضامین زیارت جامعۀ ابیات زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل.  1

های ن و آموزهفرامی از پیروی و الهی انبیاء شأن بیشتر حفظ کنیم به منظورو عدم رعایت شأن انبیا؛ پیشنهاد می«  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِینَ

 .دائمَّه، بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنی

 که خضر جزء گدایان پشت در باشد            خـواهدبرای خـوردن آب حـیات می

 گدای خـانـۀ زینب شـدست ابـراهـیم            شبیه مـا که فـقـیـران بر سـر راهـیم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر: علی رضوانی            شاعر:   
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 باب نجات باید ساخت ای صحن توبر            پس نجات جهـانـیان شد حسین رمـز

 بود پُرعاشقی از جام اش سبوی سینه

 بـود ُحـر ات اگردائـمـی خـانـه اسیر

 ردفـلک تکیه گاه پیدا ک زار شکر،ه            راه پـیـدا کرد فـلک بـاز به خـانۀ تو

 ردکاین بارگاه پیدا  که عّزت از گرا            بود بـهـشـت بـاغـچـۀ خـانۀ تو اسیر

 کرد خود را سیـاه پـیدا ه شاه نوکرک            سپیدی نیست روسفید بختی نوکر به 

 کرد ادوبـاره سـپاه پـیـد سـین با توح            تـنهـایی حـسیـن تـویی همیـشه یـاور

 ـسیـن را وسـط قـتـلگـاه پـیـدا کردح            بود اما حیف آسمان پی خورشید در

 دوباره آزردندرا  جگرت ها گرگ و

 ردندرا بُ  همینکه پیـرهن یـوسف تو

 

 مبررا نامید پیغـ نت  بابا تـورسیدی! زی            آن شافع  محشرحضرت خیبرشکن به عشق 

 پر بال وراز ساحت  گهواره فگشوده بر             جبرائیل دادند وات مالئک بوسه بر قنداقه

 دخترب  نباشد صاحدا هم حیفش آمد که خ            قـسیم ٱلنار وٱلجـنّه سرمایهٔ رأفت؛ پدر؛

 درحی کوثر   زینب؛ لی قرآن ناطق بود وع            خوانندعمر می ها در گوش  هم یکتمام آیه

 ی بهترزهرا مادر غیر ایت نیست هرگزبر            ٱلحـورا تو بنت ٱلفاطـمه نور دل  إنـسیة

 ک پیکرح  پنج تن در جان  یجمع رو که باشد            حکمتش این بود خلقتاگر نازل شدی بر خانهٔ ارکان  

 مادر باألخص کسایی؛اصحاب زینت بخش   وت            ُدّر ناب  نایابی شدی ناموس اهل ٱلبیت!

 دیگر این طهیر حرفی غیر ازندارد آیٔه ت            ٱلبیت پاکی  اهلو در خواندی …یقوُل إنّما

 هایت! گوش شیطان کرن خطبهست لح بّرنده چه            مطقن و گیرا کالمت وارث نهج ٱلبالغه!

 !سر ست پا تا شکوه  چادرت یادآور  کعبه            جاریوقارت میشود  از حیا و ازصالبت 

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مرضیه عاطفی            شاعر:   
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 قمر ای از شمس وام شعلهعلهش            سمت سحـر آتـشـم آتـشـی از

 عمق  جگر ازای نعرهام نعره            دوَسر هوهویَم هوهوی  یک تیغ  

 هـا عـلـی بـشـر َکـیـَف بشر“

 شود اینگونه مگر؟می بشر که

 امزده رانمثل یک شیـشۀ بـا            اممثل یک قـایق  طـوفان زده

 اماین فال به دیوان زدهه خوش ک            امزدهمان دا مثل یک دست به

 آمـده جـان  عـلی جـان  نجـف

 نجـف زینب  سلطان   حضرت  

 به کـمال و ملکـوتش سوگـند            جـبـروتش سوگند به جالل و

 به ثـبوتش سـوگند به ثُبات و            به قمات و به قـنوتش سوگند

 ستینور  ثارالَه  زهـرا و عل

 ستعـلی هللا زهـرا وباء بسم

 استهعلی هست که زهرا شد یا            استشدهباز زهراست که موال 

 استدهکه حسن غرق  تماشا ش            استشدهاین قاب هویدا  چه در

 دونیا زینب دو َجـبـُل الَصبـر  

 زینب سـومـین مـعـنی  زهـرا

 نـور تـسـلـسـل دارد ـور درن            جـلـوه تـنـُزل دارد جـلـوه در

 تـأّمـل دارد ـاطـمـه هـسـت؛ف            دارد بغـلش ُگـل مصطفی در

 اول بـه خـدا گـفـت بَـال روز

ـشـق هـو  الـکـربـبـال ا نَـمـاالـع 

 ستاو هفت حرم دارد خودآنکه             َدم دارد اوست ذوالفقاری که دو

 قدم دارد اوست صبر که ازآن            اوستشاه ُدختی که َعلَم دارد 

 است به ُعلُـَوش که تـمام دین

 است سنگین داغ زینب چقدر

 یـنــبـی بـا َعــلَــم  ثــارالـلـهز            الـلـه زیـنــبـی هــم قــدم  ثــار

 در حـجــاب  حــرم ثــارالـلـه            الـلـه مـعــنـی  مـحــتــرم  ثــار

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیب    قالب شعر: حسن لطفی                 شاعر:   
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 دوست به سایه بانبی سایه زی

 تا دوست او از دورترسایه هم 

 حسین نب اینگونه دوتا بود:زی            حسین نفـس او دو َهـجا بود:

 سینح هم حسن هم بخدا بود:            حسین جا بود:حسینش همه با

 َخم نشودهست سری تاکه او 

 عـلی کم نـشود مـویی ز   سـر  

 پیام یست او خـطبۀ پوالد وک            امام راوی  راه سه کـیست او

خدا در کیست او  شام معـنی  ویـرانی   یست اوک            احـرام شیـر 

 بیـرق  غـیرت باشد کیست او

 1حـّجـت باشد حضرت الگوی  

 رفتمی رادربهر قدم با سه             رفتمی تربت مادر شب که تا

 رفـتیم زود عـباس جلـوتر            رفتمی حضرت حیدر رو پیش  

 این آیه ندید نـور جز نور از

 اش را زن  هـمسایه ندیدسایه

 شکندمی َمـرد سپر داغش از            شکندباَرش از کوه کـمر می

 شکند؟می مگر ینب است او وز            شکـندمی بـال او از همه پـر

 آورد کوفه جگـر در رفت از

 آورد ر دررفـت از شــام پــد

 کشید ال َسـَرت تیرپـای  گـود            کـشید کـربـال دیـد پَـَرت تیـر

 کشید جگرت تیر ای زدیـزهن            حـسینت کـمرت تیر کشید بی

 کـربـال دید اسـیـرش کـردنـد

 کردند پیرش روزه چه آه یک

                                                 

یت؛ پیشنهاد در مصرع اول ب وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1
کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر می

 .کنید

 قـسـمِ حـضرت حـجـت بـاشد            کیست او بیـرقِ غـیرت باشد
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 زینب دریا کنم دل گفت یا را دیدهنشستم            گفت یا زینبمعنا کنم دل  نشستم عشق را

 نبزی یاواستم برپا کنم دل گفت خقیامت             گفت یا زینبکنم دل زهرا  نشستم یادی از

 رامعنا شد قیامت  گونه که زهرا زنی عاشق

 امامت را بار کشدو معصومانه بر دوشش 

 رزیدبازدم ل نفس در دم ز او خواندم هوا درا            لرزیدنوشتن شد قلم او  ازلحظۀ همینکه 

 حرم لرزیدحرمتش صدها  حریمی محترم کز           قدم لرزیدبردارم گام سویش به خود گفتم به 

 سلطانش کیست اینچنین را حریمیخداوندا 

 تن به قربانشهزاران  هزاران جان فدای او

 بعلی زینبخوانش مرد میدان  گو دخترن            جان علی زینب نخوانش زینت بابا بگو

 زینبست و دستان علی اعلی دستان هللا             زینب علیریحان  موال روح وسامان سر و 

 خون خود دارد در پوست و درآنچنان علی را 

 داردکه گویا جسم زینب یک علی در کالبد 

 یآئـین دلـدار الم آمـوزگار عـشق درس            ها جاریمیالدت هم اشک چشم سالم ای روز

 داریمی خیلی دوست حسینت را تو این یعنی و           هایت شوق دیداریچشم داشت بینتالطم 

 را مادر هنوز ای خواهر عاشق نخوردی شیر

 را نام برادرهای دلت خواند طپشمیکه 

 اشدبتن  بـاید پـنج ـقـامـات توکه مداح م            باشد منکجا وصف کسی همچون تو در قاموس 

 دباش زنچنین مردانه  کدامین زن شبیه تو           حسن باشد حسین است وان اجاللت نگهبان

 را دارد احساسهمه خود این کدامین خشم در

 دارد عباس را و و در پای رکابش اکبر

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:          مربع ترکیبقالب شعر: محمد علی بیابانی        شاعر:  
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 خم داری قد ست بسته،د ،پریشاناگر حال             غم داری امواج ازاقیانوسی اگر در چشمت 

 کرم داریدشمن و ست دوو این یعنی برای            حسن دارد تو هم داری که همان دست کریمی

 آلت همه سرهاست به زیر دین الطاف تو و

 برادرهاستشما خواهر  کارکمترین کرامت 

 یستناسم زینب  به غیر ازمی نام حسین اسپس از             چنانکه جز علی نام پس از احمد روی لب نیست

 نیست لبالبحسین اینسان  قعش از دلی غیر از تو           نیستهیچ مذهب دین و  هیچ مثال عشق تو در

 منزوی برپاست شعر ام شوری زمیان سینه

 کبراستهم زینب  که این آقا یک عاشق دارد آن

 نتشهیدا و بنویسم نگویم ازت چگونه از            حیرانت عشق اال ای عقل مبهوتت اال ای

 کنج ایوانت خطی بر نشیندبکه نگذارند             قـربانت پروا بهبیشهیدانی که گردیدند 

 دور و برت بودندشهیدان کربال کاش این و ای

 1بودند محرمی سربازهای لشگرتدر آن بی

 ات یک چیز کم داردروضه بدون که مدح تو           این بند نم دارد مبین که کاغذ شعر من از

 …م دارداز اینجا قل ،نیستگر بر عهدهٔ من د            تو غم دارد چنان نام حسین بن علی نام

 برد گـویا دم دروازهٔ ساعاتدلـم را می

 سادات ریخت اشک عمهٔ ها میمیان خنده

                                                 

پیشنهاد  راد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت؛وجود ای بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح  که بیت اهل کنیم به منظور رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأنمی

 .شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 دندمحرمی سربازهای معجرت بویر آن بد          کاش این شهیدان کربال دور و برت بودندو ای
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 شودبه شـوق مـدح تو آغاز می شعرم            شودرو به دلـم باز می تا باب فـیـض،

 شودابـراز می ام به توحـسـاس قـلـبیا            شودمن اعجـاز می همچون کـلیـم کار

 حاجت است چهمردم دنیا  تا با توأم به

 است؟ تماشا چه حاجت گزیده را به خلوت

 کنمین سالم عرض میع ای عین  نور            کنمخاتون مشـرقـین سـالم عرض می

 کـنممی سالم عـرض رامـش حـسـیـنآ            کـنـمبانـی  عـالـمـین سـالم عـرض می

 است حرف قلبی هرچه برادر این جمله،

 است خواهر روزکه آمدی به زمین  روزی

 دار  هـیـبـت مـوال خـوش آمـدیئـیـنـهآ            آمدیعترت طاها خوش  چشم و چراغ

 ــدیزادۀ دنــیــا خــوش آم ـّوم امــامس            ای امتداد حضرت زهـرا خوش آمدی

 سته شرح عاشقی تو شنیدنیآنسان ک

 ستبه چهـرۀ اربـاب دیـدنی لـبخـند تو

 ر عالم ) سرآمدی (عاشق است د چه هر بر            آمدی چون در قفای عشق خودت با سر

 حـّمدی () عـقـیـلـۀ آل م لحـق کـه تـوا            ای افـتخـار کـرده به تو ذات سرمـدی

 ردک درد از دل رسول به سرعت عبور

 با تو خـدیجه باز در عالم ظهـور کرد

 شده گروفا جلوه و هردر خاک با تو م            شده گـرصفـات ذات ُخـدا جلـوه تو در

 شده گـربال به شـام بـال جـلـوه و ربک            شده گراوج مقـام صبـر و رضا جلـوه

 شـود تـو آمـدی که زخـم مـدیـنـه رفـو

 شود رو سـتم زیر و ات بساطبا خطبه

 آوردسلطـان انبـیـاست که سـر در می            آوردمی در که سرُخداست از شان تو 

 آوردمی مظلـوم کـربالست که سر در            آوردمی در که سرمرتضاست  ،زهراست

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب         قالب شعر: امیرحسین آقایی           شاعر:   
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 ُخـور مقـام تو جز این نداشته چون در

 ( گـذاشته زینب تو را خـدای تو) اسـم

 شـودنمی ُمـکـّدر طـر تـونـوری و خـا            شـودده، دیـدن تـو ُمـیّـسـر نـمـیبـا دیـ

 شـودکسی که زینت حـیدر نمی تو زج            شوداش سر نمیتو حـسـین زنـدگیبی

 عـلی احـتـساب اینـکـه تـویی زیـنت با

 با خلقـت عـلی ست َخلق تویکی قـطعا  

 ایفـهــیـمـه ای وقـه و ُمـطـّهـرهصـّدیـ            ایدایی عـلـیـمهُخـ اسـتاد تـو خـداست،

 ایبنت کـریم و کـریـمه خت الکـریم،اُ             اینـدیـمه حـق را شخصا  شبیه فـاطمه

 که مثل شیـرخدایی تو شیـرزن بس از

 حـسـن کـنـدبـا دیـدن تـو یـاد پـدر مـی

 ادهـابـن زیــاانـد در بـرابــرت،  ـیـچه            نـهـادهــا کـوری  چــشـم ُجـمـلـگـی  بـد

 سـوادهـابـی اسـت اگـر ـفـهـمـیعـین ن            مـا نـیـسـتـیـم پـیــرو کـج اعـتـقــادهــا

 نـقـاب دیدرا بی گفتند شام و کـوفـه تو

 حجـاب نیز تو را در حجـاب دید باهلل؛

 جـا ازدحـام بود ورتـان هـمهدبا اینکه             د شام بودرا در کرد تو که پـیـر داغی

 دزهـرا حرام بو ه ُحّب حـیدر وکآنجا             حــرم مـســتـدام بـود وقـار اهـل با تـو

 ای از کـربـال شـدهبا بـودن تـو شعـبـه

 نو بـنـا شده اش نـجـف ازدر زیـنـبـیّـه

 ای تو ُمحـّرم ندیـده استکه دیده اغید            ه استهـیـچ کـسی غـم نـدیـد اندازۀ تو

 است ندیدهدلت کم  داغ، درد واینکه ا ب            که هیچ َملَک هم ندیـده است نسل بشر

 نیست حمد کردگار دمی بر لب تو جز

 شب تو نیست یا حسین زمزمۀ هر جز

 ویش سیر شدی خاک بر سرماز جان خ            قـتـلگاه پـیـر شـدی خـاک بر سـرم در
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 سرم هم مسـیر شدی خاک بـر ا شمرب            خـاک بر سـرم گفتـند که اسیـر شـدی،

 اشـقـیـا شدی که هـمسـفـر خاکم به سر

 یــادگـار مــادرت آخـر جــدا شـدی از

 نرا چون ابوالحس دست تو دو ستند هرب            سـوخـتن شد مثـل مـادر تـو نصیب تو

 کــفــنـفـتـی دم وداع بـه ســاالر بـیگ            نه پـیـُرهن یوسـفی برای تو مانـد و نه

 «گذارمتمیو روم میچاره نیست  چون»

 «سپارمتمیخدا  پاره تن به ای پاره»

 

 گیردهای  یک نفر الهام میچشم فقط از          گیردمیاز آن روزی که این زیبنده زینب نام 

 گیردُگل آرام می آغوش   فقط پروانه در          نهمجتبی هم  فاطمه نه، نه، علی محّمد نه،

 گیردمیچشمان  الله جام  قایق دارد ازش          شمیم  دیگری دارد گـلستان  علی با او

 گیردمی « االحرام تکبیرة »لی در آی نهع          را اش آیات  کوثرپیشانی بوسد ازعلی می

 گیردایتام می سر   هربانی برم که چتر            باران را «ثُمَّ الّدار الجارُ  » کندروایت می

 گیرداکرام می نـام  او کرامت از کنار            اش آرام خواهد شدخنده دل  خون  حسن با

 گیردتام می اختیار   این راه زینب که در          اوستدستهای   یقین دارم کلید  کربال در

 گیردفرجام می او سبز  های  با سجده فقط          رکعت هفتاد و دو ازز  سرخ  عاشورا پس نما

 گیردصحرا هم شباهنگام می خار   حجاب از          خورشید دیدۀندیده  هایش راکه خنده گلی

 گیردمی انجام همعجز بخواهد زینب اگر          ریزداگر روضه بخواند خیزران هم اشک می

 گیرداو ویرانه استحکام می گام   زیر   به          هم را هاگلدستدهخم قامت  کند هش میشکو

 گیردشام می ق انتقام ازچنان که صبح  صاد          کرد خواهد ظلم  شب را کورهایش خطبهچراغ  

 دگیراسالم می دامن   آید ننگ را ازمی          از راهرسد هایش میخبر در امتداد  چشم

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفشعر: وزن             قالب شعر: غزل    ابراهیم زمانی            شاعر:   
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 ستارا زینب  اوگویند می آمده نوری که           است که غوغا زینبگویم میشب  میالد  در

 ش هست و اعال زینب استپای زیر   نُه فلک در           که داده خوب معنا زینب استآنکس را  صبر

 است موال زینب مثل  موال آنکه باشد عین  

 یمـویشتن تا وادی دلـبر روسرای خ از           رویم حیدرکن تا خانۀ بال و پر را باز 

 رویم تبریک مضاعف جانب  مادر بهر             رویم کرده بـدون  سرهروله جای دارد 

 زهـرا زینب است آیـنه تـندیس   آیـنه در

 ته کنر میان  خـانـۀ شـیـر  خـدا بـیـتـود           ای دل  خسته برو بیت الوال بیـتوته کن

 وته کنپس با مجتبا بیتالزم نیست کر ف           رحمت  خـیـرالنسا بیتوته کن در جـوار  

 این جمع  زیبا زینب استباعث  شادابی 

 اشگریه غم با هّم و شد پُرسینۀ صّدیقه            اشگـریه هم با ابتدائا عـالـمی را زد به

 اشگریه با حرمهمه اهل   دش غرق  ماتم           اشگریهالکرم با  زمزمی جوشنده شد بابُ 

 غمها زینب است آشکارا شد به عالم اُّم  

 نگار به رخسار  چشمانش مبهوت است  ات وم           یار آغوش   خنده در اش تبدیل شد برگریه

 مدار درگل است ان عالم این کعبه شد ارباب             از قرارعشق  خود را یافته این دختر  دور 

 آقا زینب است عاشق بهر   ت وس پس حسین عشق

 ستخدا اند آئیـنۀ شـیرشباهت گـفـته در           شب  میالد  فخر المصطفاست ها! ای حسینی

 تحـافـظ  کـربـبـالس دانـید بانـوهیچ می           عالم سواستهمه  خلقت  این زن یقینا  از

 که دین  حق را کرده احیا زینب است آن کسی

 قانبرایش عاش تا که ُسرایم ازام  ن کیم           ثنایش عاشـقان مدح و گفـتن   عاجزم از

 ـانفـدایش عـاشـق دم هـمـه بـاداآ عالم و           عاشقانصفایش  گیرد از لطف ودل صفا می

 عظما زینب است بانوی عصمت  صغرای حق

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مسمطقالب شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 ندارد مذهبیکسی عاشق نشد اصال  هر           ندیـدم منصبی عاشقی هرگز روی دست

 شبی و عاشقی روزرگ یعنی زندگی بیم          عشق یعنی معجزه عشق یعنی کیمیاگر،

 زینب کوکبی مثلتا درخشان است در آن           هفت آسمان به هرارزد میآسمان عشق 

 1زینبی؟بگردد هرکه این روزی ندارد کی           پای زهرا را ببـوس ای دل دیوانه خاک

 لبی هر هّمتش بر نون را و یاء سین و حاء و           بـانـوی دلـیـرم که نـشـاند شـیـربـندۀ آن 

 استروضه و دم زینب و زنی سینهبانی 

 هم زینب است این حسین تنها یک عاشق دارد آن

 ر تمام آفـریـنـش شور دیگـر داده استب           داده است به کوثر خدا کوثرباَرد می نور

 تداده اس رپیمب ق دوباره یک خدیجه برح           سـیـاه ـاده بـه جـان ابـتـران رولرزه افـت

 است داده حق به حیدر آفرین را مرد ردخت          علی رازینب قدر  ،شناسد زرگر زر، قدر

 ستداده ا این شیر دختر برو برگرد بربی          عینا  خداهر چه در زهرا و حیدر هست را 

 ه استحسین سر داد ین جانمنغمۀ جانم حس           زیـنـبش بـرای یی ببـین زهـراجـای الال

 چشم ثـارهللا روشن، آمـده هم سنـگـرش

 کـفـان لـشکـرش آمده سرحلـقـۀ جـان بر

 فاطمه ،داشت حیدرخانه  هم بهزهرا بعد            کس ندیده مثـل زینب پـای تا سر فاطمه

 فـاطمه فـاطمه در فـاطمه در فـاطمه در           عفّتش حیا وُخلق و خویش، مهربانیش، 

 عـشـق کـرده اقـتـدا بـر فـاطمه نـماز در           ذلّـه شد دشمن شـیـر خـدا از غـیـرت او

 فـاطـمه هـاجـر مـریم و آسـیـه و حـوا و           ازدختری را مادری کرده است خیلی برتر 
                                                 

کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در میبیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد .  1

 .متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 ید زینبهر که این روزی ندارد تا بگرد            ای دل دیوانه خاک پای زهرا را ببـوس

 ر داده استنغمۀ جانم حسین جانم حسین س            جـای الالیی چـرا زهـرا بـرای زیـنـبش

نبند         وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلترکیب قالب شعر: محمدحسین رحیمیان         شاعر:   
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 محشر فاطمه زینب کند تا روز فخـر بر           نداد معجری هر چه آمد بر سرش دست کس

 فـاطـمه دیـد بهـترآیـنه می خـویش را از           نشستعقیله روبرویش میکه زمانیهر 

 است منظر ُخلقا همه گـفتند زهرا َخلفا و

 است مـادر پس مزار زینب کبری مزار

 نازد به خود وقتی عقیله زینب استعقل می           بـدیـل زینب استعالمی محـو کـمال بی

 تاس کفیل زینبماهش  حال علقمه، وش بهخ           خوش به حال سوریه از او گرفـته آبرو

 است کس قتیل زینب ندۀ جاوید شد هرز           های مظلوم حرمخوش به حال آن فدائی

 ستاشیرین موکب سلسبیل زینب ایی چ           بهـشـت از مـژده آمد زائـران کـربـال را

 ستا القلیل زینب جملۀ هذا ات  مات ازم           توحید همچارصد ساله خود  این هزار و 

 کنندخوبان صدایش میدر مناجات سحر 

 کنندخدایش میکه شد عبد  زینب هر عبد

 

خـدا آفـش عـشـق  خـدا و            سما آفریده شد أرض و خورشید  عرش و  ریـده شـدـیـر 

 شـد ــدهـحــبــوبـهٔ تــمـام نـمـا آفــریم            وقــار دردانــهٔ  اسـطــورهٔ نـجـابـت و

 ه شدئـیـنـه دار  ُحجـب و حـیا آفـریـدآ            از اقـتـدار  چـادر او کـعـبه شرم کرد

 ـدــده شـــســا آفــریکــ رکــاب  آل رّ دُ             دستهـای عـالـم  بـاال نگـین نشست بر

 ریـده شدخـیـل  گـدا آفـ گـرد آمـدیـم و            خـانـهٔ عـلـی پـشت  در   زینب رسید و

 بال آفـریـده شد …ر بودبسکـه صبـو            جانم فـدای  سـورهٔ وٱلعـصر  فـاطـمـه

 بـال آفـریـده شدو کـرب اصـال بـرای              بود «یاحسین» اشذکر قـنـوت  نافـلـه

فا آفریده شب            به همراه  کائناترا به سجده داشت  سر  در تـربتی که محـض  ش 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:               مرضیۀ عاطفیشاعر:   
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 تما را بهم ریخ رسید و حنجر   وریش            نوری تأللو کرد و دنیا را بهم ریخت

 ختری بـاال را بهم  اهـل  نـظــام   نظم و            خدا رفت عرش  نورش شد عالمتاب و تا 

 ریخت بهممصحفی شد کّل معنا را  ونچ            زد آیـه سر حـیـدر؛ خـانـۀ زهـرا و از

 را بهم ریخت هـای  خود ابیهـاا گریهب            زیـت  دامان  والیـت زیـن  اب اسـت و

 بهـم ریخت زهرا را  رنـجورحتّی  دل              ..مجـتبی را هـایـش، در امـتـداد  اشک

 عـین است دو رامـشش در دامن نور  آ

 بـا دیـدن  روی  حـسـین است لبخنـد  او

 ق گرددنـگـاه  عـش که تا مـست از مدآ            پـناه  عـشـق گردد آمد کـه تـا پـشـت و

 دآه  عــشـق گـرد ـذیـر  درد وپمهمـان             کـه بـا ظــرفـیـت بـاالی  روحـش آمـد

 اه  عـشــق گـرددرآمــده گـردی به  او            نظیر استعالم بی ی  این بانوی  عظما

 رسـپاه  عـشق گرددس حسین او بعد از            شـجاعت پرورد این شیـر را شـیر  می

 ددو آمــده نـــور  نــگـاه  عــشــق گـرا            کاست کم وشام  تـاریک  زمـانه بی در

 جنس  حیدر ازاین زینب است پیغمبری 

 اکــبـر بـر هــیـبـتـش بـر قـدرتـش ّللاّ 

 تاس سـالم مـردم  دنـیـا پـیامـش بـا رب            اسـالم حـاوی  پـیام است پـیـغــمـبـری

 است تـریـن  احـتـرامتـرین واال واجـب            تعّـلـلاحـترامش بی این زینب است و

 است های  مخـتـلف تنهـا قـیامرههبُ  در            نـا  زینب  موالست کـارش مـطـمـئـ این

 است ای اصال  حرامگفـته تّی به قدر  ح            بـانـوی  عـصـمت حرمتی بر چادر  بی

 ام استگـدایان  حـسـین ُحـسن  خـت هر  ب            حـریـم  پـاک  زینب غـالمـی در عبد و

 ـانـمشـکـر  خـدا کـه نــوکــر  این آسـتـ

 توانـممـی زنـم تاسیـنـه می سنگـش به

 بــاالتـر از پــنـدار مـا ادراَک زیـنـب            عاجـز شـده گـفـتـار ما ادراَک زیـنب

 دلدار مـا ادراَک زیـنـب در مـحـضـر              باید هزاران سال کـسب  معرفـت کرد

 آئــیـــنــۀ کــــّرار مــا ادراَک زیـنـب            قـّدیـسـۀ دهـر مـریم است و دخـتـر   او

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعترکیب بند            قالب شعر: محسن راحت حق            شاعر:   
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 صدیـقه است انـگـار ما ادراَک زینب            مدحش فراتر از عـقول  عـالمین است

 مـا ادراَک زیـنـب الکن شـدم در کـار            شأنش سرائیم ایکاش شعری در خور  

 ّللّا اکــبـر از مــقـام  بــانـوی  عــشــق

 عـشـق قـیـام  بـانـوی   ال  ازمبهـوتم اص

 نـوشـتـنـد بـرای  او ها رازنما سـیـنـه            ها را بـپـای  او نوشـتـنـدما گـریه ُکـن

 ذکر  حـسـین را با صدای  او نـوشـتـند            بی باشد و بسها وقـف  بیاین حنجره

 نـوشــتـنـد مـا را در هــوای  او از  پرو            پـری دادنـد تا دورش بـگـردیـم بال و

 نوشتـند نـوای  او ها را باچون روضه            1باش تـوانی یـاد اوها تا میدر روضه

 نـوشـتـنـد کــربـالی  او مـرثـیـه را در            الـعـجـایـب اّم الـمـصـائـب بـاشـد و امّ 

 او به قـدر  فهـم  ناقـص عاجز شدیم از

 یم از بانـو بـه قـدر فـهـم  نـاقـصگـفـتـ

 

 اتجـنـبد آسـمان و زمین با اشارهمی            اتگاه حور و ملک گاهـوارهای قـبله

 اتادوارهنـجـف یـ دیـار ست دربـرپـا            ای دّر آبـــــدار یــدالــلــه، تـــا ابــــد

 اتـارهانـو مـبـارک است نـزول دوبب            کـنماین بیت را به فـاطـمه تـقـدیم می

 اتـارهاسـتـع و شـود مـثـلـیپـیـدا نـم            شاعران دیوان کیستی که به زینب تو

 اتـلـیل خـداونـد سـارهخ شد هـمـسـر            انـدبـرگـزیـده خـاتـون کـنـیزهای شما

 اتزل زدن به شـأن رفـیـع مـنـاره اب            عـرش که بیفـتد کاله دهم اگرحق می

 اتک بار هم ندیده به خوابش کنارهی            کـران بـخـدا چـشـم آفـتـابدریـای بی

 اتخـیر حاجت هیچ استخـاره کار در            نیست باز خواست، ای برای بقادین خطبه

                                                 
کنیم به ؛ پیشنهاد میعلما و مراجع هایتوصیه عدم رعایت بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل ایراد محتوایی و.  1

 .کنید زیر بیت جایگزین را آمده شعر تنم در که شده اصالح بیت مراجع، هایتوصیه رعایت منظور

 ها را با نـوایِ او نوشتـندون روضهچ            توانی لطمه زن باشها تا میدر روضه

مفاعیل فاعلن مفعول فاعالتوزن شعر: غزل                قالب شعر: میالد حسنی            شاعر:   
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 ند به ما زینبشمی ککه گوشه چ مگر            شود این شعر تازه با زینبشروع می

 زیـنب ـالم حـضـرت بـانـو سـالم یـاس            هـزار فـاطـمـه گـفـتـم هـزار تـا زینب

 تـمـامی خلق دل کـنـدیم ز تو بـه غـیـر

 بـنـدیـمهـمیـشه دخـیـل می تو به چـادر

 داشت کوثر واش دخانه در لی به یمن توع            داشت حـیـا به پـاکی تو اقـتـدا مـکـرر

 اشتبا تو فـاطـمه آئـیـنه در برابر د و            داشت که چون تو خواهر خوشا بحال حسینی

 خـدا عـطـر آیـد از گـل سـجـادۀ تـومی

 طــاهـا هـایـت عــقــیــلـۀفــدای نـافـلـه

 بدهدآسمان  ک سـرد زمـیـن نوربه خا            اراده کرد خدا تا به عـشـق جـان بدهد

 دبده امتحـان شما صبر که پیـش صبر            را نـشـان تـمـام پـیـمـبــران بــدهـد تـو

 کرد کوه سـجـده خـواهـد آستان شما به

 و هر مجاهد نستـوه سجده خواهد کرد

 بی هـا شـیـر زن شدی بین حـادثـهمیا            بی من شدی بی کار کس و تو آمدی و

 بی ای روی سر پـنج تن شـدی بیکـس            بی ممتحـن شدی بیشبـیـه مـادر خود 

 همیـشـه ذکر لب اهل بیت نام شماست

 شماست غالمکه خودش  کسی منم غالم

 الس صبـر، کالس وقـار خـطـبـۀ توک            خـطـبـۀ تـو ظهـور عـّزت پـروردگـار

 وخـطبـۀ ت م ذوالـفـقـارشد از دود دمی            قـرار خـطـبـۀ توقـرار داده به هر بـی

 را به حـیرت همه نظرها ای توکشانده

 بـاد داده سـرهـا را زبـان سـرخ تو بر

 است چادرتان حـشت ما سنگرزمان و            پـنـاه امـت پـیـغـمـبـر اسـت چـادرتـان

 چادرتانبان وسط محـشر است و سایـ            که فاتح صد خـیـبراست چادرتان یقین

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  مربع ترکیبقالب شعر: پوریا هاشمی            شاعر:   
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 زن ندیـده مردی دوران به مـردی این

 که رفته است به جنگ عقیده با دشمن

 اش پـشت پا نزد اصاله راه عـاشـقیب            جـا نـزد اصال بـال دیـد اگرچه رنـج و

 دست رد بـه غـم کـربـال نـزد اصال و            به جز حسین کسی را صدا نزد اصال

 غوغاست هانبرد درست مثل عـلی در

 چون شجاعت زهراست بخدا شجاعتش

 جوم درد به قـلـبش ورای طاقت بوده            عـقـیله بود ولی در حصار غربت بود

 غارت بود شکـسته گـودال بود و لشد            مصیبت بود جهان ازاش همیشه سهمیه

 نیـزه یـادش هـجـوم سر نرفـته است ز

 نیزه ررفت ب وپشت  سری که ذبح شد از

 

 

 ورا راالــحــ حـــرم انــســیــة ــاهم            نــازم قـــدم نــایــبــة الــزهـــرا را

 ـعـظـیـم، امــام بـعـد عـاشــورا رات            مـیـالد شـریکـة الحـسین آمده است

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

 تـضـایـی، زیـنبرامـش جـان مـرآ            سـرمـایـۀ آل مـصـطـفـایـی، زیـنب

 ـنه لـشگـر خـدایـی، زینبتو یک ت            حسین عشق هم زهرایی و کوثر   هم

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

 ـزو سـپـه عـظـیـم زیـنب هستـیـمج            خـور  قـدیـم زیـنب هستـیم ما ریـزه

 کـف حـریم زینب هستیم ا جان بهم            با جانـش شیعـه است مدافـع حـرم،

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

 زینب صلوات به روزگار وزر هر            صلوات ای شیعـه به اقـتـدار زینب

 زیـنب صلوات فـرست به افـتخـارب            مهدیست انتظار که دل دراوست با 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 ثل هـمـیشه گوشه چـشـمم شده نمـورم            این ذهن من خطور بر کرد،یادت دوباره 

 هـای نـوروی لبم واژهر جاری شده به            ـان به ثـنـا و شکـوهـتـانام دهوا کرده

 دگارتان طلبـم رخصت حـضوراز کر            محـضرت باید برای عرض ارادت به

 بورزینب  ص عرض ادب، بی سالم ویب            م عـشـقکـنـم سـخـنم را به نـامی آغاز

 سرور ت علی و فاطمه هم غرق  دربی            شعـف تو آمدی و شد همه دلهـا پُـر از

 جور و در این خانه جفتحسین د نیمه ش            ُحسن  مطلعـت تو آمدی و ُحسن  حسن،

 دور تو ی جانشین فاطـمه چـشم  بد ازا            عـفّـت و وقار ای اسوه حجاب و حـیا،

 غــرور مـایــۀ ایـانـنـد  مـادرت شـدهم            کعـبه غـم، زینت  عـلی ای کـوه صبر،

 کـنم مـروررا می نـدگی  توزکه  وقـتی            شوماین عشق می این حماسه و من محو

 راین مـرحله عـبو رد سـاده ازباید نکـ            مـقـام  رفـیعـت گـرفـت اوج کـربـال در

 ـورنهـی  ولی در هـمه ام م  امر وسلـیت            مطیع  یار بودی مطیع  محض حسین و

 و صد جزوه قطورردد رساله گصدها             حکایتی استنقش  تو روز واقعه شرحش 

 ها ظـهـوریدر نمـود در همۀ صحـنهح            کـنـدمـی ات فـرقمـرتـبـه امـا بـه شـام

 ورغـیـ زینب   رای هـمها جـان خـود بب            شـدی سـپـر دشـمنان که چـگـونه دیدند

 شور اقـتدار و ت خطبۀ اوغرید و داش            که چگـونه عـقـیله خـروش کرد دیـدند

 گویی دمید صور وگردیده بود محشر             ریشه کند زها اساس  حکومت خطبهآن 

 زور فَـسش کاخ  ظلم ون ویران نمود با            صالبتـش ست که با اینعلی این دختر  

 افـتاد مثـل مـور در ر وگردیده بود خا            یـزید بیـچـاره شد طاغوت شد مچاله و

 گـور ردند عـاقـبت هـمه این آرزو بهبُ             اّمید  دشـمـنان به شـکـست  عـقـیـله بود

 ه کـورهای زمـانـحـرمـلـه ـشم  تـمـام  چ            هـاستحاال هـنوز پـرچم زینب به قـله

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                 قالب شعر:اسماعیل روستایی            شاعر:   
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 ابـاده سرشـاریم م ایم ازب  پیـمانـهما ل            بیداریم ما عشق، تا خود  صبح از سرور

 بـاریم مادر پیـمانه می ـر،پس شبـیه اب            کرد تبخیر رامیخانه  ُهرم خورشید آمد و

 امازاریم هـستـیم که گـرمی بـ فـتخـرم            زینبیم ما سیاهی لشکر عشق  حسین و

 !ر چه کم داریم ما؟پس دیگ اعالست؛ تربتش            پای زینب است خاک ثروت اصلی ماها

 اماما کهـنه سـرداریم  باز،ظاهـرا  سـر            در حقـیقـت شاه، اما در لـباس نوکریم

 بانـوی دمشق های اربـابـیم وما فـدایی

 جاروی دمشق زیر َگرد  راه زینـبـیم و

 شود در زینب استرچه که از عشق گفته میه            زینب است دلبر وه دلدادۀ عشقیم ما هم

 زینب است اش مافوق باورنکه باشد رتبهآ            آوردکم می بیان وصف او اعجاز، در

 زینب است «خواهر» ن گفتن معنایزما در            آید به ذهناولین و بهترین شخصی که می

 !؟است حیدر؛ یا که حیدر زینب استزینب کبر            خود کوفیان از پرسیدند خواند،یم خطبه که

 زینب است م سراسرحسینش ه حسین است و او            جسم دو اما در معشوق یک روحند، عاشق و

 ها معنی َدم آمدهلب ما نوحه خـوان بر

 گیریم، چون شور محرم آمدهشور می

 ت و پریشان حسینآنکه بیمار حسن هس            جان حسین حسن؛آمده از عرش، جانان 

 مد روی دامان حسینآ پس تمام عشق،            زن یک شیر تن را حق خالصه کرده در پنج

 ن حسینکـوثـر آمـد بیـن قـرآ ای ازیهآ            حسینوحی نازل شد میان رحل آغوش 

 ینست اما تا هـمیـشه ابر  بـاران حسه            بند آمدهاش آغوش  یارش گریه گر چه در

 با چشم گریان حسین زد چشم  اوحرف می            !نخور که من آمدم غصهگفت  برادربا 

 اولـین دیـدار اینـجـا بـود، امـا آخـرش

 شد سرشکه جدا می آنجا گودال، بود در

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: رضا قاسمی            شاعر:   
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 ت دارد!؟همه اُلف خدایت چه کسی اینا ب            چه کسی مثـل تو آنـقـدر اُبّهـت دارد!؟

 غـم عشق تو لذت دارد ر شکستن زس            حکایت دارد ،ما پایت اگر ریخت خون

 1هـمـچـو کـعـبه حـرمت نیز قــداسـت دارد

 لـّکـه سـتـم این دامـان بـد هـست بها تا            فّکه خـونـمان ریخته با عـشق شما در

 هود آغــاز شـود حـمـلـۀ فــتــح مـّکـز            عجـم تا بلکه کرده سوریه سیـنه سپـر

 مثل عـباس  عـلی، شیعه شجاعت دارد

 شود ا نـشاءهللامی هـرشان پُـر ز َعلَمش            شود ا نـشاءهللاشـّرشان یکـسره کـم می

 شود ا نـشاءهللام میبـقـیـعـی که حـر و            شود ا نـشاءهللامی مکـه هم مـال عـجـم

 بنـویـسـید که این قـصه حـقـیـقت دارد

ه که بودی جبلجبلُ             شدی تو به عـشاق عـلی روشـنی قـبر حم   شدی الصبر الرَّ

 خـتـیاری نـشدم سائل تو، جـبـر شدیا            شدی گهی ابر گاه خورشید سماوات و

 خــداونـد مـحـبـت داردبـه گـدای تــو 

 ستتو محورای از خودش گوشه هکشان هم کهک            ماه ثناگستر توست الشمس علی،شرف

 توست ت بابای جهان مـادرعلت خـلقـ            توست پَر به زیر عرشهمۀ  جبرئیل و

 شوکت داردچه  ای َسروات نامهشجره 

 شیال خود احمد بااص لی و فـاطمه،ع            را رحـمت بـی حـد بـاشی آفـریـدند تو

 ـد بـاشـیز ازل تـا ابـدالـدهـر تـو بـایا            آفـریـدنـد بـه یـکـتـایـی سـرمـد بـاشـی

                                                 
منتهي زیرا همانطور که در کتب  .بیت زیر به دلیل تحریفی بودن داستان سر به چوبۀ محمل زدن حضرت زینب تغییر داده شد.  1

، 141ص  1ج جامع مقتل  ؛211؛ تحريف شناسي عاشورا و تاريخ امام حسين ص 2۳۳سينيه ص ؛ اربعين الح48۳اآلمال ص 

و دیگر کتب معتبر آمده است سر به چوبۀ محمل زدن و مغایرت با روایت های  ۳۰4پژوهشي نو در بازشناسي مقتل سيدالشهدا ص 

 عل شده است ج اسفراینیمنسوب به  نورالعینمعتبر است ؛ این قصه اوَّلین بار در کتاب 

 سر خود را مشکن، خون تو قیمت دارد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مسمطقالب شعر: عماد بهرامی            شاعر:   
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 به وجـود تو خـداونـد تـو عـادت دارد

 به درک حیدر و هرکسی نیست مرید تو            شک اوصاف تو که یک لحظه نکردیم در ما

 حک «مدد زینب»شود روی در کعبه می            کتر رسد منتـقم و ظلم شود زهرهمی

 ارادت دارد تو کعـبه خـیلی به ضریح

 زمـین ترین جای بالخـیز سرزمـین تو            1ترینقبله حرمت شد در رسیدن به خدا

 االمین اگر روح نظر توست صد تا صفر            نـشـین ات آبـادای خـرابـات حـسیـنـیـه

 شـمـا طـرح رفـاقـت دارد با غـالمـان

 شکوه بدری االتر از افـالک وتو که ب            القدری تو بزرگی تو عظیمی تو جلیل

 »دریال أ»به وهللا قسم  ن و مدح تو!؟م            مجـلس هللا هـمیـشه صـدری تو که در

 صحت دارد اوصاف تو هرچه گفتند در

 کردیردانه امامت مآن چهل روز چه             نفست گرم که با خـطبه قـیامت کردی

 قامت کردی و هم که خودت خوش قد وه راک            کردیشهامت با صبر  الصبری و جبل

 هـنـر تـوست اگـر کـوه صـالبت دارد

 در آن شهر هماورد نبودبا تو  چکسهی            نبود همۀ کوفه کسی مرد حیف شد در

 نـبـود قـدمت گـرد ـه به زیرهـمۀ کـوف            ۀ زرد نبوداز پـارچـ تـازه اصال  خـبر

 که وحشت داردواللهه  غضب چشم تو

 بودنق تو این هـمه نامـردی و آزار ح            بـخـت با قـافـلـۀ خـسـتـۀ تـو یـار نبـود

 ـودببـازار ن ی اوالد عـلـی که سـر  جـا            مددکار نبودهیچکس چون تو به ارباب 

 بـخـدا ایـن هــمـه آزار قــبـاحـت دارد

                                                 
در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد  وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی ت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه بهابیا.  1

را جایگزین بیت زیر  کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمدهمی

 .کنید

 سرزمـین تو بالخـیز ترین جای زمـین            ترینای ضریحت به قـدمهای خدا قبله

 بـودجـای اوالد عـلـی که سـرِ بـازار ن            هـیچ زاری به پـریـشـانیِ تو زار نبود
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 ای از طـرف عـالـم بـاال داردــحـفـهت            خـانـۀ فــاطـمـه امـروز تـمـاشــا دارد

 این خون خدا زینب کبرا دارد س ازپ            جا دارد این؛ سجدۀ شکر علی دارد و

 کـوثـر جان نـبـی کـوثـر دیـگـر آورد

 ر خـدا فاطمه دخـتر آوردهـمـسر شیـ

 فداشبه جان  و سر اولین دختر موالست            جان به فداش رونق خانۀ زهراست سر و

 جان به فداش و سرغربت باباست  اهدش            جان به فداش سر ودوم دنیاست  کوثر

 زهـرا آمـد و وفـا دخـتـر اسـوۀ صبـر

 مـژده ای اهـل وال زیـنب کـبـری آمد

 1است به کنیزی  درش دلشاد این که هاجر            که ویرانۀ دلها ز غمش آباد است این

 همگان استاد است صبر و وفا بر این که در            این که آیینۀ زهـرا و عـلی بنیاد است

 هم قافلۀ پنج تن است این که زین  اَب و

 امثال من است من و روز جزای   شافع

 همچون قمرشرخ   وفاطمه مح علی و            گی خاک درشحّوا هم آسیه، هاجر و

 نظرش حسین در علمدار حسین است و وا            سرش زهرا بود و هاشمیان گرد کفـو

 بـوده از والدت هـمه دم پـشت  بـرادر

 ذوالـفـقـار سخـنـش حـیـدر  دیگر بوده

 خـدا حـضرت زیـنب آمدخـتر شـیر د            کـسـا حـضـرت زینب آمـد صـدف آل

 آمد ـاصـد کـربـبـال حـضـرت زیـنبق            عــبـا حـضـرت زیـنـب آمـد گـهـر آل

 از ســفــر آمــده و داغ بــــرادر دارد

 سر داردتا نامۀ بی با خود هفتاد و دو

                                                 
 م تغییر داده شدابیات زیر به دلیل مغایرت با آیات قرآن در جایگاه ویژة حضرت مری.  1

 این که مریم به کنیزیِ درش دلشاد است            این که ویرانۀ دلها ز غمش آباد است

 علی و فاطمه محو رخِ همچون قمرش            مریم و هاجر و آسیه همه خاک درش

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         مربع ترکیب قالب شعر: داریوش جعفری            شاعر:   
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 شد تو ـا گرفـتار تو اربـاب گـرفـتارم            تو پرستاری و عالم همه بیمار تو شد

 شد وایثار ت مانده از نام دین مانده اگر            شد تو یوسف فـاطمه راهی سر  بازار

 ما مسلـمان شدۀ هـّمـت و ایـثـار توأیم

 از ازل تا به ابـد جـمله بدهکـار توأیم

 ان نـثـار تو و ذریـۀ زهـرا هـسـتـیمج            حرمت ما هستیم خاطرت جـمع کـنار

 حرمت تا هستیم رسد برن دست داعش            ما شیعۀ موال هستیم این عجب نیست که

 نه فـقـط بهـر بـقـای  حـرمت سربازیم

 سازیمحـرم می بـقـیع پنج وسـط خاک

 

 

 َمقدمش عرش برین ردید زمین زگ            زمینبرین قدم چو بگذاشت  عرش از

 خورشید قرین خش به نوررُ  اهم شد            گرفت جای آغوش حسین در که وقتی

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

 ی کـوثـر کـوثـر پـیـمـبـر، زیـنبو            زیــنــب ای آیـــنــۀ جــمــال داور،

 زینب ارث ذوالـفـقـار حـیـدر،ای و            اعـجـاز زبـان خود نـمودی با تـیـغ

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

 ده شدهپری تو را بن َملَک و و حور            مهـر تو تابـنـده شده دلـم از زینـب!

 ـفـتـند: عـلـی دو مرتبه زنـده شدهگ            مـردمان کـوفـه خـوانـدن خـطبـه با

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

 زمزمه استوالدتش به لب  وقش از            است به دلهای همهزینب که محبّتش 

 خود  فاطمه است یالَـلـعََجب! انگـار            :تـا دیـد جـمـال او پـیـمــبـر گـفــتـا

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 رباعیقالب شعر: موزون اصفهانی            شاعر:   
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 ز عـّزت مـدام تـو مـخـدوم بـودنـتا            پیداست از عفاف تو معصوم بودنت

 مظـلـوم بـودنت پـنـاهی واوج بی رد            هـسـتی پـناه شیـعـه و آزادگـان دهـر

 تن جایـمان پن عـصمت و ی بازتاب  ا            ای انـعـکـاس  طلعـت  تـابـان  پـنج تن

 پریشان پنج تن قرار وک عمر، بیی            خودگذشتگی از شهامت و ای مظهر

 روی تو ندیدمحله کسی  در مرع یک            چکـیدمی امـان حـیـا از توبـاران بی

 شنـید را ـین صدای توگوید دمی طـن            هاخـانـه کـسی بین ای نـدیـدهـمـسایه

 صال حـساب  غـیر کجا و حساب توا            حجـاب تو جانم فـدای ستر جـمـیل و

 ـومـه ناپـذیـر بود این کـتـاب تومخـت            اتهم که بخوانند سیره حشر تا روز

 شد به وقت نافله هنگامۀ تو ب،ش هر            شد ها زمان سیر و سفـرنامۀ تو شب

 شد جامۀ تو ض به حق،دلدادگی محـ           » مرا ریادت مب ز »آری حسین گفت 

 ز َعـلـَم حـّجـت خــداا کـردی دفــاع،            را پیـش چـشم ما فـاطمه ای توآئـیـنه

 الـشـتی تو هم مـبـلّـغ پـیـغـام کـربـگ            به خون خویشغدیر گشت مدافع  او بر

 بـریـد هاندل هـمـۀ روبه ل ازد بـنـد            یـزیـد بـر مـرآت کـبـریـا شـدنـت در

 پـلـیدان شبیه بید صولت تو رزان زل            شدند مثل پیـامبر که سخـنران شدی،

 تو به سوی حسین و بس کنیپرواز می            بس حسین ومات است دیدۀ تو به روی 

 بس دم کوی حسین وخاه همیشهستم             کالم ضمن عقد بَُود حول این شرطت به

 است پلکـش چکـیـده اران اشتیاق زب            است دمیده خانۀ زهرا روح خوشی به

 اسـتدن نـورسـیـده آمـ صـدای گـویا            شعف الیوَصف از علی شدهمان  موالی

 نثمیر تا به پات لوءلوء و پا تا سرت س            نگین پدر، ای بر یکپارچه جواهری،

 ـحـبـوبـۀ اهـالـی  افـالک در زمـیـنم            مجتبی رو چوخوشبو شبیه فاطمه، خوش 

 آنکه شد مـعـلـم عـلـم تو کـردگار یا            را آفریدگار گذاشت نام تو” زینب  ”

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: چهارپاره             قالب شعر: محمد علی نوری            شاعر:   
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 رمانـنـد ذوالـفـقـا الم توکـ ای قـدرت            حسینت که شد شهیدمثل  هستی شجاع،

 هـاشـمـی بـوبـۀ هـمـیـشـگـی آلمـحــ            ثـمـر جان فـاطـمی لـی،ای زینت عـ

 به آنها مالزمی ون توچ باران اشک،            حسنین است یا به تو بر فرقی که نیست،

 بـالی قـبـلـه گـاه دیـدۀ حــیـران کـرا            ای آیـت و مــفــسـر قــرآن کــربــال

 نـجـاسـت قـتـلـگـاه مـریـدان کـربـالآ            حاال حـریم تو ناموس شیـعـیـان شده

 ز او طلب نمـود طـعـام و غـذا ولیا            مسـکـین صـادقـی به در خانۀ عـلـی

 جلی ات؛ خوش نوا،فتی به صوت فاطمیگ            چـیزی نبود خـانـۀ شان غیر سهم تو

 حـقـیر بـیـنم ورابندارم اینکه  طاقـت            مادر بده تو سهم مرا دست آن فـقـیر

 !االمیراال بضعة …وار کاسه پیش تو            ارایم دو دستان خـویش هم گرفـته ما

 تو ما فرش پای هم سر ک کناری یک            برای تو تک قلوب ما هـمه بانو تک

 است جای تو هشتب حسین، ای خواهر            ما هیچ، هر چه هست بَُود مال اهلبیت

 

 

 ـادهتـکـلّـم افـت زبـان از آمـدی و ـوت            مردم افتاده حـق روی دوبـاره سایۀ

 هانگـیـز گـنـدم افـتاد ه دام وسـوسهب            شوق پابـوست نیست که آدم به بعید

 افتاده تـفاهم جهـان به معـضل سوء            1آسمان عمریست ماه تو وروی میان 

 ـا تـالطم افتادهدری به جان حضرت            های دلچسبتمد خـنده و جزر کـنار

 دهچـال تبـّسـم افتا هـاش دوبه گـونه            وفشارد ارباب  چو جان به سینه تورا می

 دهتـیـّمـم افـتـا نـات به فـکـرکه کـائـ            غـبار چـادر خود را تکـان بده بانو

                                                 
عر بیت اصالح شده که در کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شمی بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما پیشنهاد.  1

 متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید.

 جهـان به معـضل سوء تـفاهم افتاده            میان ماه تو و ماه آسمان عـمریست

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   عالیه رجبی              شاعر:   
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 هـوثـر کـوثـر نـبی، عـلی صفات آمدک           ب زنــیــد راه را آب حـــیــات آمــدهآ

 رسدمییله جم به سجده رفته چون بدر مرق           عـلـیـمـه و فـهـیـمـۀ فـاطـمـیـات آمــده

 رسدشد زآنکه عقیله می کور دیدۀ جهل

 هآب زالل فاطم ۀ نوش مرتضی،چشم           مال فاطمه ُملکت و جاه و جالل مصطفی،

 شودنمی عشق را مرد سفر تو نی به جزز           فاطمه بال شهپر خواهر حسن، بزرگ؛

 شودنمی تو بسربی همگان بسر شود،بی

 قـمر نیاورد ه جز شمـس وبنیّـرۀ نبی            نیاورد دامن پاک وحی جز وحی گهر

 است رابرب پسرچه دختری که با دو صد شیر            سـزد دگر پـسر نیاوردمـادر دهـر می

 است که خود علی دیگر که زینب است او، نبین

 کندخویش می ا اسیرر که صبر چه زینبی           کندمیچه زینبی که عرش را سریر خویش 

 سین زنده در دل  جوش و خروش  زینب استح           کندمیخویش  امیرچه زینبی حسین را 

 دوش زینب است علم به ،خوردمین نمیزعلم 

 شد دخیلفاطمه به  یفه شد،عف مریم اگر           خلیل شد دلش خلیل اگر است در ُحّب علی

 شودمیّضه جلیله فهزارها  این سرا در           این بیت شرف ذلیل شد که در هر بزرگ شد

 شودمی این حرم یکی عقیله ولی میان

 شتهشده زبان از آن فصاحتی که دا لال           رایتی که داشتهد آمد از عـقل به زانـو

 اشدل  شکسته صبر   وبردباری  جب بهع           عبادتی که داشته خجل شده عبادت از

 اشنـمـازهـا فـدای آن نـافـلـۀ نـشـسـته

 استکرده  سین اسیرعقیله را ح کجا، شمر           کرده است اگر طناب گیر به دستهای او

 سـرم نبود سایۀ بـر شدم اگرمی کـنـیز           است کرده پیر چقدر عمه را رخت اسارت

 از حسین اگر مدافع حرم نبود عمه پس

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:                   مخمسقالب شعر: امیر عظیمی              شاعر:   
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 حق ُمظهـری عطا کرده رای َمظهـرب            خود کـوثری عطا کرده خـدا به کوثر

 گـوهری عطا کردهرای شیر عـرب ب            زینبشده  ُمظهرش حق است َمظهر علی

 ـدا به خـیل ملک دلـبری عطا کردهخ            مـقـربـــان الــهــی گــدای درگــاهـش

 کرده عطاخواهری  کرم شاه ه حق بهک            باز شده غـنچـۀ لـبان حـسن به خـنده،

 کرده دا لشگـری عطاخـ خدا به خـون            بـغـل گـیـرد آمـده قـنـداقـه را حـسـیـن

 دخیل یک نخی از معجـرش پیـمبرها

 شـوند اکـبـرهایک نظـرش می فـقـیـر

 است مثال فاطمه فهیمه، لیمه است وع            استفاطمه جمال  پا سراکه  چه دختری

 فاطمه است حال خوب، ه یمن مقدم اوب            دلش شاد است خیرالبشر دختر دوباره

 استفاطمه جمال  چون چهرۀ او چقدر            برود مادرشبه  که دختر حقیقتی است

 خصال فاطمه است نیکو دختر هست؟ هک            سبـط نـبی زینت دل حـیدر که هست؟

 است هـنـدۀ اوج جـالل فـاطمهد نـشان            اوخوانی بال طرز خطبهوکرب به شام و

 بــیـان کـنـنـدۀ قــرآن، ُمـفـســر آیــات

 دست مـرا ای عـقـیـلـۀ سادات ربـگـیـ

 حیدرزینت تو  ولی است زینت عرش ع            است زینت هستی و زینتش کوثر نبی

 دختر ریحانه برترین حضرتویی به ت            چه فـاطمه است تمام عـلت خلقت اگر

 شدی گوهر حیا بحر وعصمت  ه بحرب            آمـدی که تجلّی کـند صبـوری حق تو

 حـشـرکـار را دم مـــسـیـنـیـان گـنـهح            ای که ببخـشد خدا به "العفوت"سیدهر

 رای کـشـتی حـق ناخـدایی و لـنـگـرب            ایمان کشتی نجات است و حسین فلک

 بـدون هیچ مـعـلـم تو عـالـمـه هـسـتی

 فـاطـمـه هـسـتی پـناهـگـاه والیت چـو

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر:       مجتبی قاسمی   شاعر:   
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 میل آزادی کند« بنده » ز محاالت استا           یادی کند اگر «موال » اشخانه« غالم » از

 کند «آبادی»ی قصد حیف از آن که مستمند           است چیزی به رعیت میدهند «خرابات» از

 ندکه فـریادی ک درمانـده حق دارد ائلس           کردن استسماجت  رونق سائل یقینا در

 کندین لطف خدادادی اسائل از  شکر  حق،           کنندمی پرکریمان بیشتر  خالی را دست

 ندزنـدگـانی رو به این وادی ک هـارب در           کسیبه خودش رنگ خزان هرگز نبیند هر

 ادی کندشادی این خـاندان ش و سرور اب           عـبا غـمگـین شود شـیعه بایـد با غـم آل

 اند متشیعـۀ زهـرا و حـیـدر بهـتـرین ا

 اند والدت دعوت هم جشن زینـبـیون باز

 داده است به زهرا زهرا ینب کبری که نه،ز           اعلی داده است عرش از خدا وعدۀ کوثر

 است داده حورا هانیه و ،مرضیه اضیه،ر           فـاطمه پا تا به سر پا و فـاطمه سـرتا به

 در اوج تقوا داده استتری دخرا مادری            مؤمنه مـادری را دخـتری پرهـیزکار و

 ده اسـتدا ابـیـهـا ـرتـضی اُمّ م بـه عـلـیّ            زبان هم هم نشین و هم دل، هم راه، هم نفس،

 مریمی با دو مسیحا داده است حقضرت ح           فـاطمه به علی و عـیسی کجایی!؟ مـادر

 ستمقـدمش رونق به دنیا داده ا رغبا با           جانی گرفت دگر برکـتـش بار آسمان از

 ستنام بابـا داده ا زیـنـتـی بر نـام زینب           دختران بین تمام اَب خـواندش خـدا زین

 تـولد دل به آنها داده است بـدو عـنی ازی           گوید حـسنگاه می گوید حسین وگاه می

 ب شأنی به سقا داده استپس قدمگاهش عج           نشد رکاب او این دنیا زانوی هرکس در

 که روزی یک عمر ما را داده است انوییب           است بازدم هایش برکت جاری دم و در در

 ایـمآســوده سـایـۀ الـطـاف او در سـالـهـا

 ایمعـمۀ سادات زینب بـوده خـوار ریـزه

 خـواهـرند قـرارادرها بـپرسی بیبـر از           سرند هـمیـشه دخـتـران تاج باشد به پدر

 مـادرنـد اوقـات دخـتـرهـا وزیـر اکـثــر           لیکباشد عصای دست  گرچه همواره پسر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:       ترکیب بند  قالب شعر: علیرضا خاکساری           شاعر:   
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 خرندزهرا و حیدر میاین دردانه را  ناز           قرب این مولود بس ارج و شأن و مقام و در

 یکدیگرندعاشق  برادر واهربسکه این خ           حسینش وا نکرد غیرچشم بر روی کسی 

 شجاعت حیدرند در کرامت فاطمه و در           اش هم مثل اواین عقیله جای خود ذریه

 هـایش شافـعی از شافـعان محـشرندبچه           اندطی کرده ساله را او ره صد هایبچه

 ما باالترند زگردن  و خادمینش یک سر           کـشند ها جاروپایش را پیـمبر زاده زیر

 مثل او شاه نـجـف دیگـر ندارد دخـتری

 »گوهری گوهر شناسد قدر زر زرگر قدر»

 ذر او صد مثـنوی معـنوی بایـد سـرودن           را با غزل با مثـنوی باید سرود مدح او

 رودمولوی باید س هتر از سعدی و شمس وب           اند الیـق «بهترینها»همیشه  ها رابهترین

 ودرثایش مصرعی اما قوی باید سر رد           ـاه بیت آفـرینـش دخـتر شـیر خـداستش

 سرود اخروی بایدهای ههدیشوق  پس به           نـیازم کرده استنـیاز دنـیـوی که بی از

 سرود خسروی باید رزمغزل را پشت  این           «بگیر زینب کبری از خواهی اگرکربال »

 رودباید س «شکوه پیروی» فتری از ایند           تـسلـیم والیت بـوده است تـمام عـمر در

 دسـرو های پهـلویی بـایدفـتـنه ها ازالس           ست چـادران مـادر مـا انـقـالبی زیـنـبی

 صبح مهـدوی باید سرود لوع سـبزط از           بگذریمغروب سرخ عاشورا که روزی  از

 ودسرباید  «منزوی» را شیوا به سبک عرش           زینـبه آیـری ارادت واراردبیل اهـلیـنده 

 عشق حسینی گشته همدم زینب است آنکه با»

 «استشهادت بوده محرم زینب  آنکه با سرّ 

 کـندزمانم می اعجـازش سـلـیـمان دست           کـنـدمی آسـتـانـم لطـف بـسیـارش گـدای

 کـندآسـمـانم می عـشقـش رهـسپار شـور           بـال عــاشـقـی ن دوبـا تـبـّرا ایـ بـا تـوال

 کـنـدآنـم می عـاقـبت رسـوای نزد این و           جنونعشق بیماری است یک بیماری فوق 

 کندخانـمانـم میکم عـاشـقی بی عشق کم           حرمگاهی یک چمدان دل شده سوی  عشق

 کندزیـنبـیه دیده بانم می شب به شب در           و بـنددمیمن  بندی به پیشانی عشق سر

 کندجوانم میروزی که در محشر  میرسد           سپیدکردم  که من با عشق او گمان موییبی
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 کـندعـشق روزی صادق آهـنگـرانم می           دهدمی ای کـربالییحنجره عشق من را

 کندزینب روضه خوانم می نه شب نذر و شصت           …و منبر فراز بر نشاند می عشق من را

 کـنـدکــمـان آخر کـمـانـم مـی غـصۀ قـد           شد پیرچشم خود دیده است زینب  کربال با

 تب است تاب و که غرق در ایدل آشفته هر

 زیـنب است مـادریّ روضـۀ بی قـراربی

 

 یا کنیاحـ ربال را تا ابـد با اشـک  خودک           معنا کنی زینب  کبری شدی تا عـشق را

 کنیحضرت  زهرا  مادر  خود پیروی از           بعد از نـبی روح بخـشیدی به آئـین  پـدر

 بر پا کنیسرخ  حسین را در زمین  یرق  ب          پای والیت تا فقط درچون شمع  سوختی

 نیکا زیـبا ری که با لبخند  اشکت درد ا           ای علَم بر دوش از کـربـبال تا شـام  غـم

 کنی نت جابه قلب  عاشقا بلکه مهرت را           شـوی آمدی ای گـل نه تـنهـا زینت  بـابـا

 کـنی احـیـا تا قـلـب  مـرا ن توسل کردهم           حسین افـروز  شب  میالدت ای ماه  دل در

 نیکحـمت را به رویم وا رباب   آمدی تا           تو پیمبر دامـن  زهـرا شـده مـعـراجـتـان

 نیکـ نجـوا شب باالی نـیـزه نیـمه ا سر  ب           رسـول  ُمـرسـل  کـربـبـالی غـربـتـی تـو

 یدریا کن خودتشنه را با اشک   شت  خون  د           آه  عـطـش در لـبـت آواز  سـرخ  کـربـال،

 کنی قتدا بر مادرت در ظهـر  عـاشـوراا           خـود ر  در زمـین  کـربـال تـحـت  ولی  امـ

 دلی شیدا کنی هرگاهی ن گوشهکه با  ای           خـدا تـرین زیـبـایی  صـبـر  ای تـماشـایـی

 کجا انـشا کـنی غـریـبی را ین همه دردا           ـلیعانـتهایی چون زالل  معـرفت بی در

 معنا کنی راای تا عشق داده ت راایهست          و رضا رصب اسوۀالمصائب  ای اُمّ  زینب

 نیکخنثی  راز  نطقت ظلم چونکه با اعجا           ها زیـبـا شـدهکربال بـا یـاد تو در چـشـم

 یام  ما را در ردیف  عـاشـقان امضا کنن          اگرممنونیم  رضای حق، ای که راضی بر

 ی!ن دعا شاید شهادت را نصیب  ما کنک          دل ان وج ایم ازما مدافع بر حریمت گشته

نعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن فاوزن شعر:           قالب شعر: غزل     هستی محرابی            شاعر:   
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 ر آمدهدوبـاره کـوثـ رسول را سـول را،           آمده به بـیت مصطـفی بـتـول دیگـر باز

 آمده رخجسته خواه حسین را، سین راح           آمده بتـول را بـتـول را، یـگـانـه دخـتـر

 پــیــام آور آمــده ـهـیـد را،شـهـیـد را ش           هآمد مادربزرگ  صبر را، حلم و رضا و

 ائّمه را ائـّمه را، چـراغ انجـم است این

 بـتـول دّوم اسـت این اّول عـلـی، دخـتـر

 مدهـلـقـت آمـادر خ دخـتـر نـبـی، خـتـرد           آیـۀ رحـمـت آمـده کـوثـر کـوثـر نــبـی،

 ـمـسۀ شـمـسۀ حـیـا، یا مه عـفـت آمدهش           دهعصمت آم اخـتـر زهرۀ زهـرۀ عـلی،

 مـدهآبـیـت والیـت  در  است وولـیـة هللا           مـام محـبـت آمده از هللا است و حـبـیـبـة

 طلعـت دلـربـای او )ص( آیـنـۀ محـّمـدی

 او کربالی وشود حسین خالصه می او در

 برش در گرفه جان چو گشوده دست دل زهم           دخترش زینت اوست هستی و، علیست زیب

 رشمنوّ  به عارض زند،بوسه می اطمهف           دم روح پـرورش ار بـوی بهشت یافـته،

 بـرادرش م ما درود ما، به زینـب وسال           دوش مادرش سر از ،حسین سوی بال زند

 بهشت بود و هست او، اسیر و پای بست او

 اوسه زند به دست بو ،علی اگر مدار عجب

 اوخانۀ مرتضی است  ،نویبابتول  پس از           قضاست او هر رضا به ولی، به حکم او قدر

 ست اوشهید کربال یار و یـاور   ونس وم           بلکه به جای مادر  امام مجـتبی است او

 خداست او که عصمت ه عصمت خدا قسم،ب           زبان انبیا است او خـوان کـبریا، خطابه

 اشپـارسـائی فـاطمه کـمال و یاد کـند ز

 اشرجـال دهــر شـاهـد سـیّـدة الـنّـسائی

مفتعلن مفاعلن مفتعلن مفاعلنوزن شعر:        مسدس ترکیب قالب شعر: غالمرضا سازگار        شاعر:   
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 نـداشته معـلّـمـه ای که از ازل،لـیـمـهعـ           نـیافـته مـفـّهـمه او ای که کس برفهـیـمه

 کـّرمهمـدیـنـۀ مـ به پـای او زنـد، بـوسه           هر آنچه داشت فاطمه وجود او، از جلوه گر

 های محکـمهآیه چو محکـمی، ز ـالم اوک           همه هـای اوخـطـابه دعـای اهل آسمان،

 میان قافله چه در سفر چه در حضر، چه در

 شبی نماز نافـله حضرتـش، قضا نـشد ز

 م توقـیا شهادت از ه گرفـته آبـرو،ک وی           توپـیام  هماره از شـرف بلـند خـون، ای

 تو مام وباب  رسول و ،وجود تو از فتخرم           نقـش زده به نام تو را خـدا، سّکـۀ صبر

 نیام تو در تیغ تو تو،سکوتت  در طق تون           به صبر تو امام تو زنـده کـنار قـتـلگـه،

 ایقـیـامت آفـریـده تـو در قـیـام کـربـال،

 ایدهتو از دم پـیـغـمبـری، امامت آفـریـ

 کـتبیبخش م حـیات با پیام ُکـشتگان، وت           کـالم وحـی بر لـبـی در سخن پیـمبر   تو

 کوفه کوکبی به شهر نی، هالل نوک بر وت           شبی چو قرص ماه در هم، هاخرابه در تو

 زیـنـبی وزینبی تو زینبی ت و زینبی توت           اَبی تو زین اُّمـی و تو زیب دامن نـبـی،

 نه آسیه نه مریمی ،هاجرینه ای سارهنه 

 چو مـادرت سـیّـدةُ الـنّـساء کـّل  عـالـمی

 شد دهدی تمام وحی ات،خطابه که در وئیت           وجودت آفریده شد توئی که بهر کربال،

 ه شدبساط ظلم چید که با اسارتت، وئیت           پیام حق شنـیده شد توئی که با رسالتت،

 شد غم خمیده بار ز چه سرو قامتت، گرا           نخـل ستم بریده شد وئی که با عدالتت،ت

 تو نطق ریخت شرار ،سرکشانجان  به جسم و

 به ذوالفقار نطق تو حسین سرفراز شد،

 ئیپرورش تو که ناز آن، از تول مفتخرب           بتـول دیگرش توئی پیـمبر است جّد تو،

 توئی خواهرش اینکه زا سرفراز، است تو به حسن           اینکه دخترش توئی از ،شور وجد و غرق علیست
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 پـیـام آورش توئی ـد شد،شهید اگر شهـی           توئییاورش  و که یار ،متّکی حسین بر تو

 فاطمه به مجتبی به ،مصطفی به مرتضی به

 ائـّمۀ ُهـدی همه که از تـوأنـد مـفـتـخـر،

 بخش آدمیحیات  ،با گلوی خشک خودو ت           گره گـشای عـالـمی ،میان سلـسله در تو

 دم مـسیح را دمی و با کـالم جان فـزا،ت           غیرت مجّسمی تو مصّوری،عصمت تو 

 عرش اعظمیراغ چ زمین شام هم، در تو           تو یک رسول وحی خون، تو یک کتاب محکمی

 تماه چراغ محـفل ستاره فـرش منزلت،

 گـشته به دور محملت که آفتاب فـاطمه،

 وجـهـان زنی نظـیر ت دیده بعد فـاطمه،ن           تو حقیرشد  که صبر ،ای کسی تو سالم بر

 تو سین چـشم دوخته، به طلعت منـیـرح           دو کودک صغیر تو به پیر عقل رهنما،

 یـر توبودی و، یـزیـد شد اس سیـر شـاما           صدای زندۀ عـلی، به صوت دلپـذیر تو

 پرچم فتح کـربال، از تو در احتـزاز شد

 به هّمت بـلـنـد تو، حـسین سـرفـراز شد

 هماره دست التجـا، بَـَود به سوی زینـبم           1گـدای کـوی زیـنـبم منم منم که از ازل،

 نبمقصیده گوی زی ربال،ان کـمرثـیه خو           خــدای داده آبــرو، بـه آبــروی زیـنـبـم

 به جستجوی زینبم شر هم،در ازدحام ح           در آرزوی زینبم بُـرده هماره مرغ دل،

 اماگر کـند نظاره به جان مـادرش قـسم،

 امشود به یک اشاره سزد جهیم باغ گل،

                                                 
وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن حضرت  بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

مهمترین وظیفه هر مداح  که بیت اهل منظور رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأنکنیم به پیشنهاد می زینب؛

 .است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 سوی زینـبم هماره دست التجـا، بَـوَد به           منم منم که از ازل، گـدای مـوی زیـنـبم
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 امزدهـسیـد که امشب دو بـرابـر بـنـوی            امزده که ساغـر جـرم من را نـنویسید

 امزده را درمیکده قط بار ف گرچه یک            اممست بودم که چنین باده مکّرر زده

 است آمده جواب میخانه ز نه بار شصت و

 چشم کریمان به حساب آمده است در ذره

 خواهممی هوا آب و کم شده یا نان من            خواهمدر عریضه نـنوشتم که دوا می

 خواهممی را نوشتم که تو نه بار شصت و            خـواهـممی عـبـا رنـنوشـتـم صلـۀ شعـ

 شصت و نه قطره اشکم که چکیدم امشب

 نه مرتـبه باید بنویـسم زینب شصت و

 ریه را مرحـلـۀ آخر لبـخـند گـذاشتگ            که ازل پایه پـیونـد گذاشت آن خـدایی

 خـداوند گـذاشت ا نیزر به خدا اسم تو            نام مـیالد تو را گریه یک بند گذاشت

 هللا لـبـالـب بـاشـد خـواسـت جــام اسـد

 فـرمود که او صاحب زینب باشد امر

 بود موال چه کسی غیر توورۀ کوثر س            بود تو زینت زینت دنیا چه کسی غیر

 و بودا چه کسی غیر ترمادر زه بگو ،نه            بود تو غـیر دومیـن اَّم  ابیهـا چه کسی

 ایپیـمـبر شده ای نه توخدیجه شده تو

 ایمـادر  مـادر و بـابـا و بـرادر شــده

 کـنی ا هـمان دیـده بسته سخـن آغـازب            شأنت این بود برای پـدرت نـاز کـنی

 کنی بازرا به روی کعبه فقط  ودخ چشم            کنی عـشق را پیـش نگـاه هـمه ابـراز

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:         مربع ترکیب قالب شعر: محسن عرب خالقی         شاعر:   
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 حسینابروی  دو را غیر ای نیست توقبله

 نبرد هیچ کسی سوی حسین را ما تو جز

 لطف نوشتی کم نیست از م نوشتم ولیک            تو قلمم محرم نیست کم نوشتم اگر از

 نسرود آدم نیستشعری  تووصف  نکه درآ            نیستاهل زمین محکم  وتو ایمان من بی

 شودتو دیوانه  عشق آدم آن است که از

 تا ابد حلقه به گوش در این خانه شود

 ماه تو بگردند ای به دورخورشید نج پ            کـمـرت پیـش کـسی خـم نـشد اال، هللا

ةَ اال وَ  َحـــولَ  ال ذکـــر            افـتد ناگاهسرت راه می پشت ،رویمی  ـالـلـهب ـ ال قُــــوَّ

 گـردانـندصـدقـه  سر تو پنـج تـن دور

 مـا هـمه بـنده و این قـوم خـداونـدانـند

 فـوق ادراک هـمه عـرش معـال بودی            1بودی که دریـا خطبههایت سنـدی بود

 تنهـا بودی آنچه خوبان هـمه بودند تو            هـمانـجا بـودی حـسین تو هـرکجا بود

 بوده تَـر شب میـالد تو چـشم من اگـر

 بوده برابر اشک ثوابش دواین  چون که

 تو مردی از مردتر زا زن ولی مردتر            واقـعــۀ دردی تـو کـه پـیـغــامـبـر ای

ه را از            بـال کردی تووکربال را به خـدا کرب  تـو هـن گــرگ درآوردید بَـّر 

 پـیـرهـن یـوسفـتـان را بـردنـد گرگهـا

 مـردندیحـرم مـ نبـودی هـمۀ اهـل تو

                                                 
کنیم به منظور انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر می محترم است اما پیشنهادبیت زیر سروده اصلی شاعر .  1

 .آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 راک هـمه عـرش معـال بودیفـوق اد            هـایت سنـدی بود که دریـا بودیچـشم
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 کنم به نام حسینه نای سیـنه نـوا میب            کـنم به نام حسینعـشق به پا می نماز

 کنم به نام حسینوا می تاب عشق توک            تو زینـبی و همه قـاصرند از وصفت

 نام حسین بهکنم میرا  طواف کوی تو            گـیـرمبه نـام دلـبـرت اذن دخـول مـی

 به نام حسینکنم می صدا همیشه را تو            اند عـشاقنام نـامی معـشوق شهره به

 کـنم به نام حسینمی میان سجـده دعـا            یاد گرفـتم چـنین عـبادت را تو من از

 نام حـسین کـنم بهسوی خـدا می نـماز            اعـتقـاد من این است قسم به سجدۀ تو

 کنم به نام حسینمی وجود خویش فـدا            گـویی بـرای قـرب خـداآمدی که ب تو

 استتربت عشق  دو هرکرببال  ودمشق 

 است عشق وقت صحبت والدت نور، شب

 1غــیــر آزاده اسـیــر و رام تــو امـا ز            داده عـنـان دل مـا بـه دسـت تـو خــدا

 بـاده هـمـیـشـه لـبـالـب از شـود بـرای            ـرداگـر پـیـالـۀ مـا بـوی چـشـم تو گـی

 افـتـاده که ایـن مـدال فـقـط گـردن تـو            ابـی را به هـرکسی ندهـند نـوای زین

 کـلب است نقـش قـالده که نام صاحب            ات ببـنـد مراچنان سگی به در خـانـه

 قــدم بـگــذاریـم بـیـن ایـن جــاده اگـر            ها ز نـور اشکاگرکه بـاز شود دیـده

 با کـمـری راست زینب اسـتاده هـنوز            عشق به چشم خویش ببینیم پای پرچم

 نـشـسـتـه دخـتـر زهـرا میـان سـجـاده            دل شب حجاب درخدا شهـود شود بی

 اعـتـراف بایـد کرد نـظـیـری توبه بی

 کرد دورت طـواف باید شبیه کعـبه به

                                                 
در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد  یراد یا ضعف محتوایی و معناییوجود ا بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر می

 زیرا کلمۀ دام دارای بار منفی و نوعی فریب است و دور از شأن اهل بیت است کنید

 ـر آزادهاســیــر دام تــو امـــا ز غــیـ            ن دل مـا بـه دسـت تـو دادهخــدا عـنـا

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                   بند ترکیبقالب شعر: قاسم نعمتی            شاعر:   

 



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   56 

 
000 

 ات وا کـندیـده ای بـغـل یـار،رسـیـده            کن زمـان بـوسـه رسیـده کـمی مـدارا

 تـمـام ُحـسـن خـداونـد را تـمـاشـا کـن            خواهـر این نگاه برای هـمیشه ای در

 کن ش باالبه احترام حسین دست خوی            یک لحظه کار باش وبه فکر عبد گنه

 مـور مثـل زهـرا کن تمام شهر پُر از            خود با کمی دعا کردن معجرپشت به 

 کـن احیـا جـالل بانـوی مـکـه دوبـاره            بـوسیـدند هـمه به یاد خـدیـجـه رخ تو

 مـوال کن به چـهـرۀ پر افـتـخـار نظـر            شده ببـین چگـونه پدر مست دیـدن تو

 االربـابشریکـة حـیـدر، ـالم دخـتـرس

 گـدای خود دریـاب بـزرگ زاده بیا و

 قــدم بـه وادی مـمـنـوعـۀ خــدا بـزنـد            این سرا بزند که دست توسل بر کسی

 قـدم بـرای زیـارت بـه کــربـال بـزنـد            اذنتعاشـقی که بـی حـرام بـاد به هر

 بعـیـد باشد اگـر دست رد به مـا بـزند            دستهـایـتـان دارم که من از شنـاخـتـی

 بـزند نگـیـن کـرم گـدا که حـلـقـه دور            روز وهمین کرامتتان شد سبب هر شب 

 اتی بزند تان ُمهر هل که حق به خـانۀ            دادیسائلی  به راخودت  نان تو قرص

 این دعـا بـزند حـسیـن تکـیـۀ آخـر بر            تخداس ذات بسکه غرقسحرت  تهّجد

 بوسه مصطفی بزند های شمابه دست            که شده احـترامـتان واجـب ازآن دمی

 ها بـزنـدام آتـش به قـلباگرکه گـفـتـه            خواهممی محضر همه سادات عذر ز

 ادبـی نامـتان صـدا بـزندبه بـیکـسی             شهری خـدا نیاورد آن روز را که در

 1داندبه غیر حضرت زهرا کسی نـمی

 دست بر گـره مـعـجـر شـما بـزنـد که

                                                 
کنیم به پیشنهاد می وجود ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت؛ بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

ه که در متن شعر شد اصالح بیت است؛ مداح هر وظیفه رینمهمت که بیت اهل منظور رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن

 .آمده را جایگزین بیت زیر کنید

 بـزنـد شـما مـعـجـر گـره بر دست که            به غیر حضرت زهرا کسی اجازه نداشت
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 حشر شده باشدمننگ است که دلواپس             باشد شده نوکر میکده این که در هرکس

 مر کسی سر شده باشدع اگر با یار            همۀ عمر شود در می مست و ساغربی

 شده باشد وتردرین بام کب که کس هر            است بهشت مرغ از تر خوب معتقدم من

 شده باشد زیر سر لطفی که مکـرر            هست این چشم طمع داشتن ما فقرا

 شدشده با و زنی سائل این در مرد ره            قـیـامـت گــرۀ کـور نــدارد دنـیـا و

 شده باشد که علی صاحب دختر روزی            1است خداوند زیان زنگرفتن  حاجت

 انـس شد آوارۀ زیـنب جن و مـلـک و

 زیـنـب گـهـوارۀ عـالـم هـمـه پــروانـۀ

 علی و عفّت زهرا ای وارث صبر            زهراهم صحبت  و شب حیدرای ماه 

 معجـزۀ حضرت زهرا وتو زینبی             حوا و هاجر هم آسیه هم هم مریمی

 ثـبات شده بار دگر عـصمت زهراا            ات نیستمادری بر کس الیقفاطمه  زج

 زهـرا که تویی حـاصل تربـیت احقّ             خرج امامتندارت همگی  و شد دار

 اوح بـلـنـد تو بود هـّمت زهـرر در            نسل امیه بـیچـاره شد از طاقـت تو

 زهرا زحمت شده با که مسلمان رکسه            مکتب تو یاد گرفته است محبّت در

 عاشق حیدر کس شده شیدای حسین، هر

 گشته است نمک گیر شما دختر و مادر

 نه کـننده است صفـای حـرم تودیوا            حال و هوای حرم تو فردوس کجا،

 جای حرم تو همه ازحسین  م بویه            هم بـوی مدینه هم بوی نجـف آید و

 ــوبـنـویـسـنـد گـدای حــرم ت ـا رام            ی نشود کـم ز مقـام تو اگر کهچیز

 مـحـتـاج هـوای حرم تو لگـیـرم ود            دست زمانه من از عمۀ سادات! ای

                                                 
در بيت زير « حرام» بيت زير به دليل ايراد معنايي و محتوايي تغيير داده شد؛ دقت داشته باشيم که بعضي از کلمات همچون.  1

 داراي معني خاص و بار فقهي است و نمي توان آن را در هر جايي بکار برد و فتوا صادر کرد

 روزي که علي صاحب دختر شده باشد            حاجت نگرفتن ز خداوند حرام است

وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن      ترکیب بند  قالب شعر: محمدحسین رحیمیان            شاعر:   
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 ا که نـشـدیـم از شـهـدای حـرم توم            باید که بسوزیم درین آتش حـسرت

 ای نــمـردیـم بـرای حــرم تـوای و            اییپ و سربیازین  وای ازین نفس ای

 هـوای شهدا را مان حال و کن قـسمت

 شوق شهـادت دل ما را کن از لبـریـز

 عالمه زینب عارفه هم همومنه مهم             فاطمه زینب علی و عشق حسنین و

 زینبواهـمه ابد بانـوی بـی ا روزت            از روز ازل دشمن هر ضد والیت

 زینبای خاتمه ست به هر غائلها داده            آنجا ازجا برود ظلم فراری است  هر

 1دائم  زیـنب شد خلـق حـمـاسه هـنـر            ندیدند شکـستـش ُمردند حـسودان و

 شد خادم  زینب صاحب نفس آن است که            از منـظـر آنانکه رسیـدنـد به جایی

 زمزمه زینب کند روز شب و کس که نآ            ل است بمیرددر مذهب عشاق محا

 مداح حـریمش خـوبان همگی شاعر و

 کرده است قـیامت نفـس گـرم سلیـمش

 سامان حسینی سـر وعالم ذر بی زا            شـمع شبـستان حسیـنی زینـبی و تو

 ـر جـان حسینیسپ و نایـب زهـرا،ت            جـان عـلـی بود همیشه زهـرا سپـر

 اوان حـسیـنیواسـطـۀ لطـف فـر تو            وفایت گیر نمک ،است حسینیکه  هرکس

 سلـسلـه حـلـقـۀ یـاران حـسیـنی سر            الدهر تا ابدازل  زاین بس  مدح تو در

 که حیران حسینی همه اثبات د برش            لبخـنـد زدی وقت والدت به بـرادر

 هجران حسینیدلواپس  حظه تول هر            حسین استد سرت گرم موقع میال از

 چـشـمـان تر تو دیـد دوای کـاش نمی

 تو شـد نـیـزه نـشیـن سایۀ بـاالی سـر

                                                 
مه؛ واهمه؛ و...مي دانند اما بايد پذيرفت را بخاطر مکسر بودن حرف ميم هم قافيه با زمز« دائمِ ؛ خادمِ » هرچند عده اي کلمات .  1

 که اين ضعف در قافيه يا قافية ضعيف محسوب مي شود

 دائمِ زيـنب هـنـر حـمـاسه خلـق شد            مُردند حـسودان و نديدند شکـستـش

 صاحب نفس آن است که شد خادمِ زينب            از منـظـر آنانکه رسيـدنـد به جايي
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 استمشخص  عالم همه وحید ناب درت            مشخص استذوالجالل دمادم اوصاف 

 است مشخص خاتم عشیرۀ آن ک دری کی            الـنبی که مرکز اسماء کـبریاست بیت

 تمریم مشخص اسسورۀ  گوی فسیرت            بـه خـداونـدی  خـدا از بـعـد پـنـج تـن،

 است مصیبت اعظم مشخص رتاسر  س            زینبی ببین صبر   ،حرف  صاد  سوره در

ـّری  خواهـر،  است صپرچم مشخ خیمه و حشر، ا روزت            برادری از یک نگـاه  س 

 ا نینوا صفوف منـظـم مشخص استت            خـانۀ عـلـی کـند از می تا چـشم، کـار

 عــلـی رسـیـد مـژده بـده، عـقـیـلـۀ آل

 جــالل عـلـی رسـیـد آئـیـنـۀ جـمـال و

 شودبدینسان نمی صف خدای عشق،و            شودنمی ثـنای نـور که آسـان حـمـد و

 شوددیوان نمی به و نظم و ه شعربشرحش             اوست در «فیَها اسُمهُ  َکرَ یُذ »ای کهآن خانه

 شـودیـۀ قـرآن نمیآ مـدحـش به غـیـر            شودمدح می کـتاب خـدا آنکس که در

 شودز با زبـان فـاطـمه اذعـان نـمیج            دامـان فـاطـمه سـر   آن تـربـیـت شـده،

 شودرنه عـیان، معـارف  پنهـان نمیو            آشـکـار مـعـارف شد ننـهـا گـنجـیـنـۀ

 شودنمیسلطان  دختری که خواهر هر            من است که این خواهرگفت  عشق،سلطان 

 اندقـرار به سامـان رسیـده دلهـای بـی

 اندحسین ز رضوان رسیده زینب و تا

 زندیمحرف  عاشقـانه چه کم، فـتار  گـ            زنـدحـرف می نـگـاه آیـنـه هم، اینـجـا

 زندَدم حرف می بجای نوحه و وسه،ب            معـشوق روبـرو وقتی شوند عاشق و

 زندقـامت خـم حرف می ویا کسی زگ            است ولـی مثل آخـر اول است، دیـدار

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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 زنـدخـیـام حـرم حـرف میشعـلـۀ  زا            به زیـنـبـش عـمق نگـاه پـاک پـیـمبـر

 زندغم حرف می غصه و ارد نبی زد            استاین طفل واجب احترام به  فرمود:

 زندمی خیس  فاطمه هم حرف شمانچ            آرامش حـسیـن بهـم ریخـت نـاگـهـان

 شد چونکه دست بدست  حسین قـنداقـه

 واله و مست حسین شد زینب عجیب،

 آهی سپس کشید ک بوی سیب آمد وی            بهشتی نفـس کشید سیب   کـنار کودک،

 خس کشید خار و ازبرادرش قتی تن  و            رسید سیب تا تـه  گـودال هم بـوی این

 تن  نهان شده را از قفس کشید یرون،ب            زد های تنـش را کـنـارنیـزه شـکـسته

 کشیدآن گلوی عطش دیده بس  ا برر لب            گـلـویش دریـده بود رگها بریده بود و

 کر  خدا نمود و ز دیـدار َدس کـشیدش            رو به آسمان پس دست بُرد زیر  بدن،

 که ریخـتـند بانـو اوباش  کـوفه بر سر  

 بانگ جـرس کشید ناقـه آمد و نعره ز

 رفت حجاز شام و کوفه و کربال به از            رفت جهـاز بی های تـازه نفـس،ناقه با

 استمحریم حضرت زینب پناه  عنیی            قـبـلـه گـاه  ماست امروز تّل  زیـنـبـیه،

 استیـنـبـیه قـتـلـگـاه مـحـریـم ز اول،            قسم به او افتد، خطر حرم چو در آری،

 استراه م فتاد،ا خطر که در ایقعهب هر            درنگ ما راهیان کوی حسیـنـیم و بی

 ماست سپاه ،زمان حمله به دشمن یئت،ه            پـا سـت زیـر مـثـل زبـالـه آل سـعـود،

 هـمیـشۀ تاریخ شـاه ماست اه نجـف،ش            کنیم و رو زیرپادشهان تاج  ما تخت و

 تـاه مـاسنـگـاه والیت نگ ـیوسته درپ            کـنـیـممـا اقـتـدا به پـرچـم عـبـاس می

 که بر سـاللـۀ زهـرا فـدا شویم روزی

 بـال آشنـا شـویـم با قـهـرمـان کـرب و
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 م ردیف نـور اعـطیـنـا به دنیا آمدیه            هـمـتا به دنیا آمدیمـاه یـكـتـایى و بی

 و شبـیه حضرت زهـرا به دنیا آمدیت            اعـلـی به دنیا آمدی عـالی مثل حـیـدر

 است تقویم روز باور میالد تو در روز

 تکریم مقام خواهر است عشق و روز روز

 شـوی فـرزانـۀ استـادهامـعـلـم میـیب            رسد بانـگ مـبـارک بادهامی آمدی و

 صادها وها و یا و عین  و کاف ی دلیلا            حـقـیـقـت بـانـی فـریـادها عـلـمدار ای

 1زینب است ختیارا درکربال هرچه دارد 

 بر مزار زینب استشهیدان  پرچم شاه

 را انسان ساز ای این شورا کجاها بردهت            آمدی تا که بـگـویـی قـصۀ پـرواز را

 سرباز را دو نهضت هفتاد و کردی دهزن            را اعجاز تو زبینم عشق می ای رسول

 است تب تاب و در تو قدمهای زیر شام در 

 است زینب هم آن دارد عاشق تنها یک سینح این

 ر قصیده )اقتدار(ه در شد ردیف شرح تو            زنده دار ای اسوۀ شب درخت استوار، ای

 گشاید ذوالفقار(صف می تر )آمدی مستانه            چکارمیخواهد حرز حضورت شاه مردان  با

 یک جلوه ز هللا الصمد شیری و دختر

 بنت اسدضرت ح برایشکردی  مادری

 است جمیال زینب دید االچشمهایی که ن            دریا زینب استحاصل پیوستن دریا به 

 زینب است عـشق اال ال فـتی االعلی؛ال            استزینب  نقش بازوبند ساقی حرم یا

 امباز هم رو سوی بـانـوی وفـا آورده
                                                 

در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد  وجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنایی وده اصلی شاعر محترم است اما با توجه بهبیت زیر سر.  1

کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر می

 پرچم شاه شهیدان هم به سوی قبر توست            اختیار جبر توست هرچه دارد کربال در                  .کنید

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: رضا تاجیک         شاعر:   
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 امنه دفعه به لب نام تو را آورده شصت و

 ر مقام صبر هم باید برای تو نوشتد            را بایـد به پـای تو نوشت ـارواژۀ ایـث

 نوشت کـربـبال را کـربـالی تو عد اوب            نوشت توتاب دعای بی مشتاق وشاه را 

 سرودکه اینچنین زیبا  فدای شاعری جان

 نبودزینب  اگرماند می کربال کربال در

 1تاکنون کس نبودهزهرا  ردیفت ُدخت هم            جـنـون آمدی تا انـتهای جادۀ عـشق و

 عونوالراک کرم ای دختر و صبر واهرخ            هـایت در مسیـر آیـۀ والـسابـقـون گـام

 دفـتـر دلدادگـان یكـتـا شوی آمـدی در

 آمدی اسطـورۀ میدان عـاشـورا شوی

 مراعات نظیر ارد در کنار توشق دع            کثیر ما خیردست رسیده  تو خیرها از

 اسیر شد به دست تواسارت که  ی اسیریا            االمیر بنت الحسن اختالحیا  حضرت ام

 از میان محملت نـور خـدا تابیده است

 یک لحظه هم آه تو را نشنیده استدشمنت 

 شدهقرآنت  تفسیر در رتضی هم محوم            شدهبازی گرفتی عشق حیرانت عقل را 

 شدهگریانت که نامت را شنیده بعد  ره            شده مسلمانتهایت را جلوه که دیده هر

 جنون دلباخته چند وقتی هست پای تو

 ساختهباطل را حریمت  بین حق و مرز

 شدممی نـشانتنـشان زیـنـبـیـون بی با            شدمکاش قابل بودم و از یاورانت می

 شدمز شهـیـدان دفـاع از آستـانت میا            شدممی گانتلب تشن جرعه عشق از دو با

 هـمان سیل خـروشـانـیم در راه بال ما

 کـلنا اصحابک لبـیک بنت المـرتضی

                                                 
بيت زير به دليل ايراد محتوايي تغيير داده شد؛ اوالً اينکه حضرت زينب هم رديف حضرت زهراست نه بالعکس، ثانياً حضرت .  1

 زهرا قبل از حضرت زينب بوده است اما در بيت زير برعکس شده است

 هم رديفت بعد زهرا کس نبوده تاکنون            دة عـشق و جـنـونآمدي تا انـتهاي جا
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 تعریف کرد کی توان الصمد را رح هللاش           کرد توصیف توان کی هللا احد را هو قل

 تکلیف کرد خودش را بر«حدیا اَ »عروجش تا           وحیدامان  را که از یکساله دخترآن نازم 

 کرد توقیفعجب  تدبیرشرا با تیغ  هلج           عقیله نام یافت دل کرد وتسخیر عقل را 

 صاحب  تشریف کرد سینۀ ما شق را درع           حقاوصاف  مشّرف کرد بر تا دل ما را

 رددر نامۀ اعـمال ما تخـفـیف ک رمک از           کریم دلدار   چو است والکریم  ابن خواهر

 کردصبر خود تألیف  با عشق را تا کتاب           ماندگار ساخت دین راصبورش قلب  نهضت

 کرد تصنیفش ابارهدر ورق یک رکه حتیه           خردچون خدایش می نویسم این غزل رامی

هر  زینب برترین سرمایۀ اهل والست م 

 کرببالست ادر  ماست الحسین  ُحب   او ُحّب  

 خصال او شناخت کوثر توحید را وصف           آل او شناخت خـورشید را باید ز دخـتر

 شناخت اوحال  باید شرح تسبیح همین از           کندآن ُمسبّ ح را که ُسبحانش ستایش می

 تشناخمثال او  ا باید به ذات بیرکعبه            است علی ماه بانویی که تمثال زینب، کیست

 ای شاید کـمال او شناختـقـیله ذّرهع از           ادراک ما عـقـل بـی و زهـرا کجا دخـتر

 تشنـاخ را دربست مال او ـالَـم  ایجـادع           شودخیـری از دنیا ندیـده زیـنب اما می

 شناخت الل اوج از وشکوه  ازمصائب  در           توانقـلّـۀ صبر و تحـمل را به واقع می

 شناخت او باید زین مدال خترش را نیزد           عصمتـش از افـتخار مـدال دارد مادرش

 تجمال او شناخ کوتَه همین زا را باید او           آب کرد چهل قرن، منزل چهلآنکه دل را از 

هر زینب برترین سرمایۀ اهل والست  م 

 کرببالست مادر  است الحسین  ُحب   او ُحّب  

فاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:                ترجیع بندقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر: 

نفاعل  
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 شودـبـی عـالـم گـلستان میزیـن با نـگـاه           شودمیچون نمایان  جمیال( أیت االر )ما

 شودن اگر باشد یقـیـنا  مرد میـدان میز           زینبی که ساخت سبک زندگی را کسی هر

 شودمیوالی اوست کفران  عمت حق بین           استزینب مقام  دانی از قدرنعمت  شکر

 شودآری سلیمان می واعبد  هرکه گردد           کندتصّرف در طبیعـت می پـیرو زینب

 شودمیاوست یکسان  باوزی  اهل جهان ر           زیّنا السماء حق فرمود: خلق  زینب بود،

 شودمسلمان می شب با تو طرت ما روز وف           ای دخت علی تو برشهادت  دهد دلهامی

 شودگمان تفسیر قرآن می ینب بیز کار           الحسین ا رأسخد شود قاری قرآن   چون

 شودمی مانای اهل آن عالم به کام از عدب           دشمن مـنـتـقـم تا بگیـرد انتـقـامش را ز

 اهل والست مهر زینب برترین سرمایۀ

 کرببالست مادر  است الحسین  ُحب   او ُحّب  

 کنداین عالم قـیامت می ردزینب کبری            کندامامت می چون خـداونـد جهان امـر

 کندمی تهم امـام زهـرای اطهر خـتـرد           دل گـودال تـا ویـرانـه بـیـن دو امـام از

 کندا هزاران معجزه کشف  کرامت میب           همچنان پیغمبرست و است پیغمبر دختر

 کندیعالم زعامت م بر حشر تا علی چون           بلند که با دستان بسته سر زینب آن بانو

 کندمی همین یک آیه عمری استقامت با           است او« ربـنا هللا قالو»  منـشاء دستـور

 کـنـدـامـت مـینـافـلـه ا سـتـاده ق نـمـاز اب           داغ شهـیـد کـربـال دو شب هـفـتـاد و در

 کـنـدـیه دیـن  خـدا قـصـد اقـامت مر در           راویرانـس گـوشۀ زندان، کنج مقـتـل، بین

 کندخطابش دشمن اظهار ندامت می کز           یزید باجنگد کالمش می سخت آنچنان سر

 مهر زینب برترین سرمایۀ اهل والست

 کرببالست مادر  است الحسین  ُحب   او ُحّب  
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 ام دیدۀ ما پُر شـراب شدعنی که جی            سحاب شد ازنزول رحمت حق  وقت

 گونه که دل هـمـۀ ما خـراب شد نآ            ما به رتبۀ اعلی رسیده است مستی

 قـبـلـگـه آفـتـاب شد ـوری دمـیـد ون            طلـوع کرد ستارۀ زهرا ترین زهرا

هر بعد از  دشـ دلـم انــقــالب هـایذّره ذّره در            گرفت جال رخش دل طلوع م 

 ترین دعـای عـلی مستجاب شدزیبا            آفـرید عـلی حـیدر امشب خدا برای

 شد جناب اش عالیّدت بزرگیش از            اش حسینیک نیمه اش حسن شد ویک نیمه

  شد مآب ختمیبه حضرت  حی خداو            بها بَُود پُرمنزلتش  که شأن و بس از

 شدزینت بابا خطاب  که ونه شدگ این            است ندا که نام دل آراش زینب آمد

 قـائـم مـقـام فـاطـمـه آمد ادب کـنـید

 کنید طلب جهان را دو سعادت او از

 خوان زینبیمخور  که ریزه خدا کرش            ما از ازل گـدای پریـشان زیـنـبـیـم

 ه مسلـمان زینـبـیمنکه عاشقـا یعـنی            بس همه عاشق شدیم و با یک دعای او

 زینبیم احسان بخشش و منون لطف وم            اربابـمان نمود نوکـر ما را خرید و

 خـراب بادۀ جوشان زینـبیم ست وم            زبانزد است کوثری او طعم شراب

 همه سلمان زینبیم به در، ا قوم درم            با یک نگاه حیدریش جذبـمان نمود

 مه حیران زینـبیمما ه حشر تا روز            است زهرا زبانزد ترحیای دخ حجب و

 ایمان زینـبـیم بهوت عزم راسخ وم            مثل خدیجه هستی خود را فدا نمود

 نـمـایـان زیـنـبـیـم هـای رزمدلــداده            یک تنه مقـابـل دشمن قـیـام کرد او

 که خانم است چه مانند مرد باشد اگر

 تالطم است رگش درمیان  علی نخو

 دهد ُمرده جان تن هر سیح برم مثل            دهد را تکـان زمان آمده زمین و او

 بان دهد سایهما  سر خویش بر با نور            او آمـده کـه بـا کـرم کــردگـاریـش

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:             ترکیب بند قالب شعر: محمد فردوسی            شاعر:   
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 ان دهدن آب وخالی ما  یها دست رب            اتـی شود هـل ای ازاو آمـده که آیـه

 دوستدار فـاطمه برگ امان دهد بر            تار چـادرش آمده که با نخـی از او

 هـدرا اذان د قــامـت نــمـاز وال ـدق            آمده که با نـفـس مصـطـفـائـیـش او

 بال امتحان دهد و ماجرای کرب رد            آمده پـیمبـر خـورشیـد طف شود او

 تا نوجوان دهد دو عشق، به راه عنیی            دش را ادا کـنداو آمده که حـق خـو

 دهد را نشان خواهـریش آمده که وا            او آمده برای حسین خـواهـری کند

 اند دل هم خواهر برادری که عزیز

 اند عالممعشوق  عاشق و همین دو تنها

 نیست نبود و راخت اطفهآسمان ع در            نیست نبود و خواهر توکسی شبیه  هرگز

 نیست به پای برادر نبود و انند توم            همه وقف حسین بود دار و ندار تو

 نیست نبود و مادر شبیه تو کربال، رد            ایعصارۀ جانت گذشته حتی تو از

 نیست دیگر نبود و تورای ماج مانند            !صحـرای کـربـال شکـسـتـۀ آئـیـنـۀ

 نیست نبود و که پیمبر کسی انند توم            رسالت است بار انۀ صبور توش بر

 نیست نبود و "حیدر" تو شبیه اصال  کسی            :اندگفته توفصیح های ذیل خطبه در

 نیست نبود و خوشتر نطق تو ذوالفقار زا            نداشت کس را هیچ کالم تو شیوایی

 نیست نبود و زیور سی شبیه توک یعنی            شوی خدا شیرزینت  که شدی زینب

 دفـتر ثـنای تو ای یاس مـریـمی در

 معـلمی این بس بُـَود که عـالـمـۀ بی

 شودنمیکبری  بانویی که زینب ره            شودزهرا نمی که دختر دختری هر

 شودنمی" ازینت باب" کسی که تو جز            !مجلّـله دار و ندار حضرت حـیدر،

 شودنمی به خدا جا عقل ما فهم و رد            وصف و مـدایح هـمـۀ خـانـدانـتـان

 شودنمی امضا ایاذن تو که نامه بی            توست دست زیر زمان، و پروندۀ زمین

 شودنمینا معـ ها بـدون تواژهواین             اندنموده خم قدصبر و ادب به پای تو 

 شودنمیانشا فضائلت یک شّمه از              قـلـم شوند ها گل ر مرّکب ودریا اگ
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 شودمـقـام او که مسیحـا نمی بیخود            دهد شفـامی عـیـسی به نام نامی تو

 شودکه بانـوی دنـیا نمی تو مهـربی            توست مهر مریم ز حضرت مقام و شأن

 فّـتـیصّدیقه و زکـیّه و تـنـدیـس عـ

 عـصمـتی تو گـوهـر مـقـّدسـۀ بحـر

 ریــادآور جـالل و کـمـال پـیـمـبـی            آئــیــنـۀ تــمــام کــمــاالت مــادری

 چه باوری؟ علی تو، عنی تویی علی وی            تویی عـلـی مستجمع جـمیـع صفات

 دری وصال حسین، ه شهرهم ب تو انو!ب            است نبی درعلوم  شهر به اگر حیدر

 بـرادری یـدن روید چـشم انـتظـار            کنیمیوقتی به روی دست نبی گریه 

 حـیـدری بیخـود نشد که عـالـمـۀ آل            ایخود پا گرفته درس مادر پای در

 ساللۀ زهـرای اطهری لحق که ازا            تـوست گـواه کـمـال عـلـم لـدنّـی تو

 ستمگـری ر قـبـیلـۀ شوم وویـرانگـ            بیـانات فـاطمی ق حـیـدری ونطـ با

 دالوری ر رزم خود شبـیه برادر،د            کشیمیتیغ  عدوخود به  کالم با هر

 ها عـلـم زدی با قـدرتت به قـلـۀ دل

 الـفـتوح آل عـلی را رقـم زدی فـتح

 ها عجـیب ضائل تو بَُود ازفمدح و             ها ادیب اسوه شدی بربانویی که  ای

 ها قـار کالمت خطیبمبهوت ذوالفـ            شودعـلی زنده می با هر خطابۀ تو

 ها سیب عطرشود همه جا می پیچیده            زنیحرف می خودت حسین که با وقتی

 ها نجیب نسب شدی که شوی از هراز            عـلـیـا مـخـّدره ای یادگـار فـاطـمه،

 ها ال  نـیـاز نیـست وجـود طبیباص            چه حاجت است که نام توست به دارو وقتی

 ها یجـیب هـتـرین تـجـلّـی اّمـنای بـ            تمامی حاجـات ما رواست با نام تو

 ها نـشیب ای َمـحـرم تـمـام فـراز و            ایو طعم بال را چشیدهخوشی  طعم

 ها یبشک و صبر شکوه عشق تو محو            نیست "جمیل" نظرت جز درداغ  تفسیر

 ها الخضیب خمیدۀ شیب ای خواهر            ایخورده غصه چقََدر واقعه ظهر در
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 اندبانـو! تو را برای حسیـن آفـریده

 اندعـزای حـسین آفـریـده گـریه کن

 حسین مادر هم حسینی و هرم خواه            حسین غـم پرور ای یادگار فـاطمه،

 یـاور حسین ـتّی مـیان مـوج بـال،ح            ایشدی و رهایش نکرده همپای او

 حسین ای پیغمبرودهببا این حساب             دوش توستروی  علویرسالت  بار

 حسین کـعـبـۀ نـیلـوفـر وح دعـا ور            چـشـم امـیـد او به نـمـاز شبـت بَُود

 کـفـن پـیکـر حسینیبدور ضریـح             اندحلقه بستههمگی  هاکه نیزه دیدی

 حسین های تو بر حـنجـروسهبآثار             واضح استحتّی به روی نی چقََدر خوب 

 حسین خمی شده تمامی بال و پـرز            ایای وقتی که دیدهخدا نموده شکر

 حـسین همۀ لـشکـر ـانـم فـدای توج            هقـافل در شام و کوفه بودی علمدار

 استریشه دوانده تو  اسالم با حضور

 مات مانده است عالم از این شهامت تو

 تـیمنـم نـداش ابـر دیـده بـارش نـم زا            نبـود که زمـزم نداشتـیم زینـب اگر

 عـا هـم نداشتـیـمد روحکـنـید  بـاور            ای نبودکعـبـه نبـود دگـر زینب اگر

 برای سـورۀ مـریـم نـداشتـیـم اییج            مـیـان کـتـاب حـق زینب اگر نبود،

 دین حضرت خـاتـم نداشتیم امی زن            محض بود جهان کفر نبود زینب اگر

 ـیـر نـبـرد خـّط مـقـّدم نــداشـتـیـمش            حـیـدری نبود نبـود دگـر زینب اگر

 یــیــنـۀ نــبـی مـکــّرم نــداشـتــیــمآ            فاطمه نداشت زینب اگر نبود علی،

 عـالـم نداشتـیم ثل حـسن کـریم دوم            ای نـبودنـبـود کـرم زاده زینب اگر

 نـداشتیم یـی برای واژۀ "جـانـم"جـا            نـبـود به دنـبـالـۀ حـسین زینـب اگر

 نـوا دم نداشتـیم و ورشقطعـا  برای             تـالطـم نـداشـتـیـم نـبـود زینب اگـر

 ینـب اگر نبـود "محـّرم" نـداشتـیمز            امشب قلم نوشت کهاست  آخراین حرف 

ی عشقش لبـالـبم خـدا که از شکر  م 

 زیـنـبم خـدا که نوکـر دربـار شکـر
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 مـیـسه به دوش کـوچۀ این نسل آدمیک            مـیـمبـه دنـبـال مـرهـ با درد آمـدیـم و

 المیـمکه سلطان عـ دلـیل نیستبی سپ            بـیـت انـد گـدایـان اهـل را نـوشـتـه مـا

 سفرۀ مهـری فراهـمیم د شکر دورص            نداهاست به ما راه دادمادری  لطف از

 یممحـرم ا اذن فـاطمه همه سلـمان وب            یماهچـشـیـد محـبت شان را شـیـریـنـی

 نفس زده محـتاج آن دمیم مری نفسع            و مابه یک نفس همه عیسی شوند  اینجا

 چشمۀ تسبـیح داوری بیت علی است،

 با ایـن سـرا بـهـشـت نـدارد بـرابـری

 یی حـال دیگرداشت بیت عـل مروزا            االحــوال دیـگـری بـا جـلـوۀ مـحــّول

 گریدی بـال زنـنـد پـر ومیـسـتـانـه م            است ی خـداونـد دیـدنیها هحال فرشت

 ینـب گرفـت نام، به اجـالل دیگـریز            خدا نام او نهاد ... نه نبی؟ علی؟ زهرا؟

 نـگـار چـشم اوست به دنـبال دیگریا            ادامه داشتاشکش  حسندیدن  حتی به

 یزد دلـش به منظـر گـودال دیگر رپ            نگـاه کرد تا گـودی گـلـوی حـسین را

 شودمیکه الهـام  آیـات عـاشـقی است

 شــودمـیدیـدن حــسـیـن چـه آرام  بـا

 سبوی هم شراب ازمست  شدند ود هر            هم کنون روبروی عاشقـند معـشوق و

 به روی هم ـشم دو دلـبرچتا وا شدند             اکشد به خ عرش سرازیر یها هگنجین

 هم گـلوی کشند نـفـس ازمیکه  ـتیوق            کنندمیبه یک روح عروج  بدن دو از

 ـوی هـمونـد دمـادم ز برمـیز حـال ا            کـنـندمیگـریـه  زنـنـد ولی لبـخـند می

 زوی همدو در سرشـان آر د هـردارن            نـداهسـایـۀ هـم تا که زنـد بـاشنـد زیـر

 کنیم زمزم وضو و کوثر باید که ما ز

 حسین سپس گـفـتگو کـنیم از زینب و

 ماد قـلـب خـروشان زینب استندریا             زینب استپریشان  زلف ظهور طوفان

 تاسدرخشش دوران زینب  رجسته ازب            هنوزطالکوب آن  یها هصفح تاریخ و

 زینب استدرخشان  یها هخطب مدیون            اگر قـیـام حـسیـنی نتـیـجـه داد امروز

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند            قالب شعر: رضا رسول زاده            شاعر:   
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 حـیـران زینب است اله وایـوب نیز و            با صبـر او سـپـاه مـخالـف اسـیـر شد

 محبّان زینب است خیلجزء  که سکآن             سدرنـمیمـالک دوزخ دست  نامش به

 ب کـبـرای حـیـدریمزیـنـ ما دوستـدار

 ما خاک پای دخـتر زهـرای حـیـدریم

 همه سر خود را نگاه داشت االتر ازب            داشتنگاه  خود را پَر او بالش شکست و

 ا نهضت بـرادر خود را نگـاه داشتت            زمین هـرچه غـم کـشیـد نیـفـتاد بر او

 خود را نگـاه داشت ی مـادراه هارثـیـ            مرگتا زمان  نقاب به رخ، به سر، چادر

 نگاه داشت راانویی که سنگر خود ب هر            کـنـدنمیمحـرمی نـگـاه به سویـش  نا

 خود را نگاه داشت معجر تش گرفت وآ            است که مانند فاطمههمان کسی  زینب

 بر دست غیر رشتۀ معجر نداده است

 اده استسوختن به پای حجاب ایست تا

 نیست حسین از غیر شتۀ کالم تور سر            نیست حسین از غیر تو الدوام علی ذکر

 حسین نیست س هم ردیف نام تو غیر ازپ            " حسین زینب و " ند به هماهخورد پیوند

 حسین نیست از غیر ورشید روی بام توخ            استروشن  هم به همین نور حتی بهشت

 نیستحسین  السالم تو غیر از بحص هر            کـنیمیام دلـبـرت سـخـن آغـاز بـا نـ

 تنیسحسین  از غیر پیام تو ها هخطب رد            کوفه تا به شام کربال به کوفه و از از

 دین جان گرفته است به ایمان تو فقط

 فـقـط تکـمیـل شد به قـلـب پریشان تو

 پـود حـجـاب تو ز گـرفت، عـفّـت بهـا            نقـاب تو عصمـت تـنـیـده است به تار

 لعـاب تو مـادرت شده رنـگ و انـنـدم            گذاشت زمین هرچه فاطمه برداشتی،

 انـقـالب تو الم بـیـمـه شد به تـو واسـ            بال با تو بود و بس حفظ قـیام کرب و

 اب تـوــا بــودن بـــرادر عــالـیـجــنـب            کس نداشت سخنی با تو حتی خیال هم

 ـاب توکه بـگـیـرد رک بـود تـا ـبـاسع            تا مسجد النبی به زیـارت تو رفـتی و

 باورت نبود هم رسید که تو یک روز

 سـایـۀ آب آورت نــبــود بـاال سـر تـو
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  ایم ر بـادۀ طـوفان گرفتهز فـرط شـوا            با دست شوق چـاک گریبان گرفته ایم

 ایم پریشان گرفتهزلف  مشب به دست؛ا            ایم در اوج نـاز تـخـت سلیمان گـرفـته

 1شـکـر خــدا ز جـام والیـش لبـالـبــیـم

 شـکـر خـدا که گـوشـه نشیان زیـنـبـیم

 لب است که بر بیشرا و است شاهد و است شمع            است تب امشب دلم به تاب و سرم گرم از

 امشب است است وزکه روشنایی ر شامی            است مشرب عشق شبی و است شگفتی و شور

 امشب تـمـام گـرمی بازار زینب است

 امشب شب مـلـیـکـه دادار زینب است

 استزده دریا رسیده  های تب ی قطرها            الخطاب عـاشقی ما رسیده است فصل

 استزهرا رسیده  حضرت ینب به دستز            ه دنیـا رسیده استزیـبـاتـرین حـمـاسـ

 شدگشود و چشم شقایق به خواب  چشمی

 زیـبـاتـرین دعــای عـلـی مستجاب شد

 ر بین چند کــعـبـهٔ دل دلبر این چنیند            دختر این چنینچشم فلک باور نداشت 

 این چنین کسی باور خدا نداشت از یرغ            چنین این سرتر زنی سرفراز چه هر از

 خیالش ندیده است خواب چشم به فلک حتی

 خدا دوبـاره حسین آفـریده است امشب

 نبود ینب اگـر نـبـود عـلــم حق به پاز            زینب اگـر نـبـود اثــر از کـربـال نبود

 بـودنبر لب ما و شـمـا  نیک یا حـسیـ            زیـنـب اگــر نـبــود کـتــاب خــدا نبود

 مجنون زینبیمنیست عاشق و  بیخود که

 را همه مـدیــون زیـنـبـیم این یا حسین

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

 .کنيد زير بيت زينجايگ را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت مراجع، هايتوصيه رعايت کنيم به منظورمي

 بـيمشـکـر خـدا که گـوشـه نشيان زيـنـ            شکـر خــدا ز جـام جـنـونش لبـالـبـيـم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب       قالب شعر: محسن عرب خالقی         شاعر:   
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 1تا خانه اش نشانۀ عـیسی ادامه داشت            اش قـبـیـلـه لـیـال ادامه داشت تا کوچه

 داشتکه بود حضرت زهرا ادامه  ینبز            در قـامـتـش قـیـامت موال ادامه داشت

 زهرا نبود زهـره دگر نُه فلک نداشت

 زینب نبود سفـره خـلـقت نمک نداشت

 هــابـرت صـالبـت هــمـۀ اقــتــدارص            ای برتـرین عـقـیــلـۀ ایـل و تـبــارهـا

 ـارهاات برنده تر از ذوالفـق ی خطبها            ای کـرده بـا صـدای عـلـی کـارزارها

 ـدر کــرار زنـده شدبا خطبه هات حـی

 هیـبـتـت شکوه عـلـمـدار زنــده شد در

 ی مـرتـضای دوم کـوفـه، حسین شاما            عـلی آتش  کـالم نـهـج البـالغـه خـوان

 ا خطبه ات گرفته ای از دشمن انتقامب            ُحسن خـتـام کـرب و بـال تیـغ بی نیام

 الای زیـنب مـدیـنــه و زهــرای کـربـ

 تو تـیـغ می گـرفـتــی اگر وای کـربال

 و آمدی حسیـن شوی، کــربــال شویت            تو آمدی که صبر شوی، مجتبی شوی

 ا شویما رأیـُت سمت جـمـیـال  ره مه            آمــدی به آل کـسـا هـم کـسا شــوی تو

 آمــدی کـه کـعـبـه دل کـربـال شـود تو

 ـیـه غـم رها شودها حـسـیـن در سـیـنـه

 ز کـودکی به خـاطـر مــادر گریستیا            از کـودکـی بــرای بــرادر گـریـسـتی

 ـاهـی کـنــار پیکـر بی سر گـریستیگ            گریستی گـاهـی کـنـار سـرو صنـوبـر

 حـقّـت نـبـود تا که به زنجـیرتان کشند

 با خط تـازیـانـه به تـفـسـیـرتان کـشنـد

                                                 
وَ وَرَثَۀِ الْأَنْبِیاءِ، وَساُللَۀَ النَّبِیِّینَ، » مغایرت با مضامین زیارت جامعۀ کبیره  ت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیلبی.  1

 هایآموزه و فرامین از پیروی و الهی انبیاء شأن بیشتر حفظ کنیم به منظورو عدم رعایت شأن انبیا؛ پیشنهاد می«  لْمُرْسَلِینَوَصَفْوَةَ ا

 .کنید زیر بیت جایگزین را آمده شعر متن در که شده اصالح بیت ائمَّه،

 داشت ادامه یعـیس گدایی اش خانه تا            تا کوچه اش قـبـیـلـه لـیـال ادامه داشت
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 مـلک سـوی زمین بهـر تماشا آمد ره            عـلـی آمـدای از طـرف جـنّـت االآیـه

 ژده، ای اهل زمین زینب کبری آمدم            زهـرا آمد غـنچـۀ خـنـده به روی لـب

 استشوق علی و ذوق نبی دیدنی  اشک

 استشب، شب  رحمت حق است، شبی دیدنی 

 ز کوثر ناب است لـبالب گشتها ساغر            تهشوق است مرتب گش سر میکـده از

 هاش مقـرب گشته عطر نفس از لکم            لب فاطمه زینب گشته ذکر گوش کن؛

 فـاطمه شاد که باشد همه عـالـم شادند

 های دو جهـان از نفـسـش آبـادند بـاغ

 دارد ۀ عصمترتب ـیبـتـش فاطمی وه            داردشرافت  از نسل خدیجه است، زینب

 حکومت داردتخت  ر دل سینه زنان،د           هـاش قـداست دارد ما خـاک قـدم نـزد

 هستیم حقیرش تا قیامت همه محتاج و

 هستیم مسیرشخط و  در و مکتب پیرو

 لک خالی  از معرفـتش گمراه استسا            استراهه بی خدا بهزینب کبری بی راه  

 سما آگـاه است سرّ  ه و ازسـّر أب بود            مین هللا استسبب نیست که گفتند ابی

 زینب حافـظ و محـرم اسرار امـامت،

 زینب ،صاحب حکمت و دریای بصیرت

 لدنی است شبیه زهراست علماحب ص            بیانش غوغاست فن اش مثل علی،خطبه

 استتن اهـل کـسـ ۀ پنجک تـنـه آیـنـی            واقـعـۀ عـاشـوراست نائب فـاطمه در

 گرچه گـفـتـنـد به او عـابـدۀ آل عـلـی

 کل عمرش همه جا بود به دنبال ولی

 بودن شاکـر کوه بال دیـدن و وه غـم،ک            بودن معرکه حاضر صف اول هر در

 مه جا در پی تعـظـیـم شعـائـر بودنه            بودن جنگـیدن و صابر کم نیاوردن و

 به نورانیتشمحتاج همه  واست  زینب

 هـا والـه و دلـدادۀ وحـدانـیـتـش جـمـع

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:        مربع ترکیبقالب شعر: رازی         محمد جواد شیشاعر:   
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 خـبـاثـت بکـنـد کـسی بـاز ما نـمـردیم            ما نمردیم کسی صحبت غـارت بکـند

 بکند جسارت فکر خواب اگر ه درک یا            عزیمت بکند حرم قصد داعشی سمت

 رگ گردن بزنیم نطفه حرام از سر آن

 سـرای حـسنـیـم نـند هـمـه عـبـدتا بـدا

 بی جـانای حـرمت بیبه فـد هـمـۀ ما            بی جانهستـیم گـدای حـرمت بی همه

 بی جانبیحال شهدای حرمت  هب خوش            جان بیبیبالی حرمت  کرب و ما کجا؛

 کالهرفت سرمان ... ماندیم رفیقان دور

 ناهسوی بهشتیم و پی بـذر گـ رانده از

 

 لـرزد یزنـم اما قـلـمم م ز تو دم میا            لرزد گـفـتم از کــوه بگـویم قـدمم می

 ست راه نشانم داده ات ردانگیمرسم             ست یک عمر تکانم داده هیبت نام تو

 نبنـامت زی ما نیست شـناسـایی ارک            پی نـبـردیم به یکـتـایی نـامت زیـنب

 سوزد ـلم همـۀ بال و پـرم میجبـرئـی            سوزد سرم می توراک شکوه من در اد

 وتچه بگویم از  اللم همن در این مرحل            تو چه بگویم از ... اعماق خیالم من در

 است مه بودن سختبودن وهم فاطهم علی             سرودن سخت است تو چه بگویم؟ به خدا از

 توست نخ معجر پود همه افالک و تار            توستروایتـگـر  که خـداوندچه بگویم 

 شـد می یـات به تـفـسیـر شـما واآلب             شد روبـروی تو که قـرآن خدا وا می

 صغری باشیصدیقه ا پس ازفاطمه ت            آمـدی تا که فقـط زینـت مـوال بـاشی

 بزنندزانو  جهان پیش تومردان  تا که            بزنند سوسو توقمر پیش  شمس و آمدی

 شد اعطینا " همان سورۀ" تکرار ازب            دنیای عـلی زیبا شد کردی و چشم وا

 :گفت می نـم به تو آرام پیـمـبربه گما            میگفت بوسه مکرر عشق عالم به تو از

 بایـم چقـدر خالی بودع جای تو زیر            خالی بود و شرر شور دنیای من از تو بی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                قالب شعر: محسن عرب خالقی          شاعر:   
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 ـه مبـارک مـیـالد زیـنـب کـبـراستم            ست االولی که ماه جمادی رسید مژده

 الدت دگـر پــارۀ تـنـت زهـــراسـتو            مولود مژده به ختم ُرُسل که این دهید

 دریاست او کثیر خیر ،وه خیر، قطره ک            دیگر کـوثـری خود داد خـدا به کـوثر

 به فـاطـمـه آیـیـنۀ تـمام نـماست واکه             خوانم کوثرش مصداق فاطمه چو سزد

 پـیداست جـمال او مال انـورشان درج            حسین و حسن علی و فاطمه، محمد و

 لشهداستقـلب سیـدا اش طپشبه سینه            نـنوشیـده چـشـم نگـشـوده شیـر هـنوز

 خداست کالم واست که اوصاف اوگخدا             علیگویم ثنای دخت  هره کهمرا چه ز

 تقرآن به عصمتش گویاس قین کنید کهی            عـنکـم گرفت این دخـتر یـذهـب مقـام

 ـاستنـفـس او نـیازمند دع عا به هرد            نـماز شب به نمـاز شبـش نماید فـخـر

 بالست و کربهای آیه از ه مصحفی که پرچ            حسین چشممصحفی به  چهرۀ او خجسته

 زیباست به چشم او بالها کهزینبی  چه            اَب است همیشه زین که وجودش چه دختری

 ه گواستکوف شام و بلندش به هایطابهخ            کـند ذوالـفـقـار زبـان حـیـدریـش کـار

 حسین دگر خوانمش رواست رواست گرا            الکم اقتدار و وایثار  همت و به صبر و

 حسن سیماست و حسین آیت ،خصال و لیع            زهدفاطمه  و، کمال محمد جالل و، خدا

 حسین هم تنهاست قین کنید که بی اوی            حسین ممکن نیستبی که یک دم او چنان

 راستعـذ مـریم واه فـوق جاللـش زگ            بــال بـه دیــدۀ او دیـدن سـیـل جـمـیـل

 تداغ هـیجـده عـیـساس دال سیـنۀ اوم            سیـنۀ مریم وجود عـیـسی بود سـرور

 اینجاست مو نکـتۀ باریک تر ز زاره            گـیـسوی پـریـشانـش نظام دین بود از

 دل هاست خون حسین در ز که تیحرار            حشر صف تااست  زینب نفس شعلۀ ز

 جاست خون حسین پا بر ه صبر زینب وب            که دین خدا خورمقسم به دین خدا می

 غـراسـت هـزاران قـصیـدۀ ـیـازمـنـدن            فسیرشتاش همه آیات وحی و خطابه

 آب بقاست توخطبۀ  مرا که خون پاک            گـفتبـریـدۀ فـرزنـد فـاطـمـه می سـر

فعلنن فعالتن مفاعلن اعلمفوزن شعر:                    قصیدهقالب شعر: غالمرضا سازگار             شاعر:   
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 هـمتاستبی صدای خداوندگار که این            به اهل کـوفـه بگـو ی بیا وامـیـن وحـ

 هاش لیلة االحیاست شب لحظۀ ه لحظهک            دست شبش رود از شبی نشد که نماز

 راست شدتت دین با قیام که قامت وییت            اال قـیـام تـو قـد قـامت قــیـام حـسـیـن

 عزاست نطقت به خصم شامکه شام ز  وییت            را لـرزاند که خطبۀ شامت یزید تویی

 یک قیام عاشوراست قدمت ه هرک تویی            شور پُریک خطابۀ  که هر نفست تویی

 مثل زنند خطاستحسینت  به غیر راگ            جالل درست که فاطمه خوانندت از اگر

 حسین عقده گشاست دل پاک اهت ازگن            جمال روح فـزایت بهشت روح عـلی

 ل کوفه ناشنواستدل اهگوش  چه اگر            است علی طنین صوت را اتحنجره هنوز

 مـجـلـس تو را آراست ـر بـریـدۀ اوس            پای خطبۀ تو سر نی گوش، حسین بر

 طالستطشت  ومروۀ تو قتلگاه  و فاص            او گـشتن حـج تو دور حسین کعـبـه و

 ماستکه طبعم هماره وقف ش شکر زاره            من و ثـنـای شـمـا خـانـواده یا زیـنـب

 ستشما خاندان مدیحه سرا قط برایف            ها "میثم" کدام رتبه از این به که سال

 

 

 ـورۀ مـریـمـی از سورۀ كـوثـر بكشدس           بكشد قصد كرده است خـدا جلوۀ دیگر

 بكشد ــگـذاریـد دگر كـار به مــحـشـرن           جا به قـدش سجده كنم د همـیـنبگـذاری

ت دخـتـرخ از           حق دارد پسفاطمه  این است اگر،دختر ـنَـّ  بكـشد ــداونــد اگــر م 

 كشدباین آینه مـعـجـر  ز سـراآنكـه را            نخـواهـد زائـیـد مـادر َدهـر نـزائـیـد و

 ؟!بكشد پر دمشق هست چرا جای دگر ات            جـبـریـل به این قُـبّـه تـمـایل داردبـال  

 شدبك ـكـسـره جـام بـالی هـمه را سـری           است زینب آنقَدربزرگ است كه آماده شده

 بكشد ـالــمــی را به تـمـاشــای برادرع           ست قبل از اینی كه خودش جلوه كند آماده

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 رای مجّسم آوردیک فاطمه زهـ            آوردمعظم  عرش که تو را وقتی

 های نم نم آوردـریهجبـریل به گ            بوسیدکه آسمان می را قـنداق تو

 هم کم آورد صبر دل تو صبر از            گـفـتندهـمه به هم می آمدی و تو

 مــّحــرم آورد ــدنــت خــداآم ـاب            گفتمیحسینت  آمدی تو که وقتی

 هفـتاد دو پرچم آورد پیش تو رد            آمدی حسیـنت پا شد که تو وقتی

 آنـگـاه سپـرد دسـت بـاال دستـت

 دو پرچم خـدا را دستت هفـتاد و

 تو خود را از شور وهیجان  ریاد            خود را از تو نورخورشید گرفته 

 تو خود را از ترین حضور ادابش            ـیـردگهم می حتی گـل جـانـمـاز

 تو خود را از ارد غم ما سرورد            غم به دلت وچهره داری  بهلبخند 

 خود را از تو عبور و رگ گذرب            ای بانو انـدمـردان خـدا گـرفـتـه

 از تول صبور خود را ایـمـان د            تـرین مـرد بـال هـم دارد ایــوب

 خود را از تو هدی طلبد ظهورم            دلـشـکـسـتـۀ عـاشـورا ای عـمـۀ

 ها نمای حاجـت یـوسف ای قـبله

 حاجت بده ای عمه حاجات خـدا

 ها خـیـز تمـاشـایی بانـوی سحـر            ها زیـبـایـی هـا وسـتـاره بـانـوی

 هـا ـمـال بـاالیـیک نـوی بـابـا ای            گویندعرش همه از تو سخن می در

 ها ور و بر تو این هـمه آقـایـید            ریزدکه هی میخانمی توست از 

 ها ـفـاق، زیـبـایـیاز این هـمه ات            سازدمیجز تو چه کسی به کربال 

 ها زهرایی ک عده تو را حیدری            خوانندات میرا فاطمه عده تو یک

 هـا ـریـم قـدیـسـۀ عـیـسـاییم ای            هستی مریمشان تویک عده گل 

 ای دسته گـل مریم زیـبـای علی

 لیالی علی فاطمه! از مجنون پُـر

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 ترکیب بندقالب شعر: رحمان نوازنی              شاعر:   
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 تعظیمت فرشته در از عرش پُر کی            افالک حـریم تو، جهان اقـلـیمت

 کـریمتاین مجالس ت یستاده درا            هم پـیـغـمـبر با شاخۀ گـل هـزار

 گــیـم تـقــدیــمـتهــمـۀ زنـد امـا            است خالی اینکه دستهایم از شرمنده

 نیست در تقویمت جز نام حسین            تو رازنم اوقات می قدر ورق هر

 الی شام شده تـسـلـیمت از کـوفه            کهای نیزه چه کرده بر با یک سر

 خوردی بانو آب چشمه سر از تو

 سپـردی بانو نیـزه دل سـر بر تو

 

 را یـــادر ـتــالطــم شـــده دیــدنــد دلم         با خـبـر کـرد نـسـیـمـی هـمــۀ دنــیـا را 

 بوی نفـسش صحـرا را رد زک مست می         زد گل سرخی که می از قطرۀ شبنم می

 حال خوش خود باال را ـور می داد زش         زمین چه دلی داشت هواییچه صفایی چه 

 ل مــجــنــون کـســی بُـرد دل لـیـال راد         بعد چشم دگر وا شد و به روی هایی چشم

 ارــابــا بنـــاز ربــودســت دل  ــقــدرچ         بـیـن آغــوش بــرادر چــقـدر آرام است

 را رارخ کـودکـی زهـمـاه  ـکــسی ازع         گـوئـیـا بـار دگـر حضرت پیـغـمبر دیـد

 دنــیــا آمــد  زیـنـت خــانــۀ مـهـتــاب به

 زیـنب حـضـرت اربــاب به دنــیــا آمـد

 یش پیداستهوا عشق بازیش از آن حال و         زهراستاش منعکس از طلعت روی  چهره

 بش دریاستگرچه چشمان پر از گوهر نا         حضرت زینب کبری خودش اقیانوسیست

 ز ازل تـا بـه ابـد پـرچـم زینب باالستا         بالست عباس علمدار صف کرب و اگر

 بـرجاست یت به پـرستاری او پابس وال         امـامش زیـنب مـادری کـرد بــرای سـه

 پیداست روح بـزرگش چـقـدر نا وسعت         ســورۀ مـریـم قـرآن نـمی از تـفـسیرش

 دنـیـا آمد اهـربـهـتـرین خــوبـتـرین خـو

 حـضرت فــاطـمۀ دیــگــری دنــیــا آمد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندب شعر: قالمسعود اصالنی          شاعر:   
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 ر بر گرفته فـاطـمه زهـرای دیگرید            خود داد کـوثـری امشب خدا به کوثـر

 ا اینکه حق به حیدر خود داد حیدریی            یا این که در لبـاس زن آمد پـیـمـبـری

 حیدراست است که شمشیر شیردختری این

 است ا قـدم امام حـسیـن مـکـررتـ سـر

 ا قدم صحیـفۀ آیـات محـکـم استت سر            است مریم و حوا و حاجر زتر  پاک این

 المحـرم است لمـصائب است؛ نه اما ام            است کم بشر و جن مدیحۀ او وصف در

 این سیب سرخ باغ بهشت محمد است

 گـلـش تـمـام سرشت محمد است آب و

 یحانۀ محمد و ریـحـان فـاطـمه استر            جان فاطمه است این و احمد جان زهراست

 ویی تمام وحی به دامان فاطمه استگ            استفرقان فاطمه  و کوثر و قدر و طاها

 تـنـهـا فـهـیـمـه ای که نـدیـده مـفـّهـمـه

 از کـودکـی است عـالـمــۀ بی مـعـلّمه

 نداشت ــای آرزوی نـبــّوت گـهــردری            ثمـر نداشتبی او درخت سبز والیت 

 تر نداشت این خوب از مادر صبر که لحقا            نداشت پــدر انگار روز حادثـه کـم از

 وقت سـکـوت هـم نـفـسـش انفجار بود

 خودش ذوالفقار بودنداشت اگر شمشیر 

 است زینب کیست بال و کرب الخطاب صلف            الکتاب صبر و رضا کیست زینب است ام

 یـیـنـۀ حسیـن نـمـا کیـست زینب استآ           زینب استخون خدا کیست  فریاد خون

 حسین زینب که لحظه لحظه شده غرق در

 است برحسینگشوده گاهواره چشم  در

 سـتیـیـنـۀ جـمــال خــداونـد روی اوآ            سوی اوست به زهرا یوسف چشم که زینب

 اوستخاک کوی  از بی که دارد آبروآ            هرجا حسین جلوه کند گفتگوی اوست

 ایناست و زین رسول خداست  زین اب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب           قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 بـالست این آیینه دار عرصۀ کـرب و

 عـجــاز سـیـدالـشـهـدا در کــرامـتـشا            زینب زنی که بوده به مردان امامتش

 شین سـرفــراز آمـده در ظـّل قـامـتـد            هست روز بزرگ قـیـامـتش هر روز

 اند شـهـیـدان مکـتـبـی با خــون نوشته

 زینبیحسین است  وحسینی است  زینب

 رینآف حـیـدر بزرگ بر این حـیـدر زا            کـوثـر رســول براین کـوثـرآفـرین از

 نه غیرت این دختـر آفـریز پنج تن با            آفرین این خواهر حسین بر تا حشر از

 مـرتـبــۀ او جلـیل بود بـس مـقـام و از

 1کرب و بال به نص کالمش جمیل بود

 هـمـانند مــادرش خـواند وقتی خـطابه            وقتی گـشـوده شد لب اسالم پــرورش

 وفه دوباره دیـد عـلـی را به منـبرشک            وقتی که گفت از پـدر و از بــرادرش

 فـخـریـه کرد فـاطـمـه اینجا به زینبش

 لبش ریخت از نهج البالغه بود که می

 وتمـدح خــوان  أس سیـدالـشـهـدارای             ای ذوالـفـقـار فـتــح والیـت زبــان تـو

 تو ـر لـحـظــۀ تو یک اثـر جــاودانه            زهــرا به وجــد آمـده از امـتـحــان تو

 ـگـر خـصـم را شکافتتیر تکـلمت ج

 نزول یافت گویی دوباره سورۀ قــرآن

 راوج تـخـت پیش جـاللت حـقـیـر شدب            حتی امیر کـوفـه حضورت اسیــر شد

 به دل ها امـیــر شد سیـرادیـدنــد یک             به دل خـلـق تـیــر شد حتی سکوت تو

 قصیده استخطبۀ تو هزاران هرحرف 

 نطق تو شور آفـریده است میثم به پای

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

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

 تا حشر از حسين پاره به چشمش جميل بود            مـرتـبــة او جلـيل بود از بـس مـقـام و
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 از دلهـا مست و شـیــداى كه شد؟ب            غـوغـاى كه شـد؟ عــالــم پر ز باز

 آواى كـه شـد؟  شــور واز طـنـیـن              بــاز گــوش اهـل دل پُــر زمـزمـه

 د؟ــالــب روى دل آراى كــه شــط            بــاز ســر دارد هــواى عــاشـقــى

 ـایـبـنـد چــشــم گــیــراى كه شد؟پ            كـشـد بــاز دیــده ســوى دامـم مـى

 ــاز این ویــرانــه مـأواى كه شد؟ب            باز دل سـرشــار از شــوق كه شد

 دل به شــوق از یــاد زیـنـب آمـده

 تـهـنــیـت مـــیــالد زیــنــب آمــده

 استذكـر نامش گلشن  هر دلـى با            استهر زن  رفـخـبانو كه آمد آن 

 استر عشقش روشن در شعاع نو            روح تـاریك همه سـر گـشـتـگــان

 استآهن  سنگ و كه ز آن دل یرغ            نــام زیـنـب لــرزه بر دل افـكــنــد

 او به هر مـرد و زن استحتـرام ا            خـیـرالـنـاس امــر واجــبــى گـفت

 ســرمــایــۀ دین من است شق اوع            عـشـق خــدا كسیت زیـنب؟ جـلـوۀ

 روح او هست ســرى منـجـلـى در

 جـمـع زهــرا و عـلـى در روح او

 نیسترا سرمایه شیعه یرعشقت غ            نسیتهم پایه هیچ گنجى با غـمت 

 یــد اما نــور حق را سـایه نیستد            ات یهخــواست دل آیــد به زیر سا

 كس با فـاطـمـه هم پایه نیست هیچ            اى غیر تو كه شیـر زهـرا خورده

 ر كـتاب عشق حـیــدر آیـه نیستد            غــیـــر نــام دلــربــایـت زیــنــبــا

نالتن فاعلفاعالتن فاعوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: سیدمحمد میرهاشمی            شاعر:   
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 ات را مـایـه نسیتمایه بى ق عاش            كنم غـیــر اشــكـى كه نـثـارت مى

 1عین عـّزت حـیـدر؛ تو ای نور  دو

 کــوثـر كــوثـر؛ تـوئی یـار حسین

 ى صـفــا بـخـش وجــود یــاسـهـاا            تــر از الـمــاسـهــااى درخـشـنـده 

 اــایــۀ تــرس عـلــى نـشـنــاسـهــم            اى تــجــلــى امــامــت در زنـــان

 ـى شـنـاسـنـدت یـقـیـن خـنّـاسـها؟ك            حــوریـان از درك تو عـاجـز همه

 ى صـفـا بـخـشـیـده بر احـسـاسهاا            اى لطف تو شد شـامـل هـر شـیعه

 ــدعــى بـگــذار این وســواسـهــام            عـبـد زینب واقـعـا  عـبـد خــداسـت

 ـشـق  زیــنــبـمخـسـتــه بــال دام ع

 مـن پــرسـتــوى  دمـشـق زیــنــبــم

 ـسـتـه جـانـم جان نـثــار زیـنـبـمخ            اى خــدا مـن دوسـتــدار زیــنــبــم

 وچه گــرد و خـاكـسـار زیـنــبــمك            زنمسـالـهـا پــرســه به كویش مى 

 ـبــمردمـــنــد و بــیـــقــرار زیــنـد           تــپــد در سـیــنــه دل با یاد او مـى

 مـا نــمــایــى هـمـجــوار زیــنــبــت            كــاش بودم من كــبــوتــر اى خـدا

 ن زمــان در انــتـظــار زیــنــبــمآ            در دم مــرگــم ســوى شـامم كشید

 شدم كاش من قــربــان زینـب مى

 شــدم ن زیـنـب مــىخــادم طـفــال

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 عـاشقت کـن مـدد کــوثــر دخـتــر            عـزّت حـيــدر مـدد کـن عـاشـقـت
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 ربّـنـاست عـطـر ـٱذنه لبـریـزمـٱذنه تا م           پاست بهها خیمۀ شادی  آسمان و زمین در

 واسترهمه امشب  حاجات مژده که ائالنس           تـعـجـیـل قـنـوت اسـتـجـابـت آمـده ذکـر

 آشناست ا شمـیم بنت زهـراب بیت حـیدر           ...زینت گـلخـانۀ مـوال شکـوفا گـشته و

 نسخـۀ تکـمـیلی زینب دواست دورص با           هنوز مانده هاکه میان سینه کهنه زخمی

 فیض نگاه دختر زهرا طالست خاک با           کندمعجزه در بین چشمانـش تالطـم می

 عباست آل ازی خودش تلفیق وبان یعنی ابن           کـندساطع می نقـطه نـور نام زیـنب پنج

 خـداست یدی ما قطعا  خود خـونع بانی          الحسین اخترحمت   غرقِ  شب میالد در

 پهن کرد خود راالطاف  که سفرۀ بانویی

 رهن کردپاکش  خانۀ دل را برای عشق

 رسدمی سوی دختر زا بیشتر لطف مادر           رسدبا وجود او غم و غصه به آخر می

 رسدمی زق ما از سفـرۀ بـانـو مکـررر           ن فـیض عـام زیـنـبـیمسـائـال هـمه از ما

 رسدمی پشت این درخاضعانه  ائلی کهس           زهرا شود دم به دم مشمول لطف دختر

 رسدمی ترای دیده کسی با هر او محضر           رودمی زینب پیش از با دست پُر زودتر

 رسدمی مادر عطرکالمش  واژه از اژهو           رفته استزهرا  بهواالی  رفتارش  هیبت

 رسدمی رسد انگار حیدره میدان میب تا           دهایش باز قلع و قمع کرذوالفقار  خطبه

 رسـدمی ـادر بـانـو به داد اهل محـشرچ           های روز واقـعـه مطمئـنـم در شـلوغـی

 ستتـاب مادل بی مایـۀ آرامـش جـان و

 ماست ارباب پای خواهرخاک ها  آسمان

 بـدیـل زینب استا ابد محتاج لطف بیت           استسائل دخیل زینب  دستان این ازل از

 نـغـمـۀ ا نّـا َهـدیـنـاهُ السبـیـل  زینب است           کسی که شد حـسینی مطمئـنـا  شاکر   هر

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:       ترکیب بند    قالب شعر: اسماعیل شبرنگ            شاعر:   
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 زینب است قبیله قوم و اینزهرای  دومین           عـلـی اولیـن گـلـبـانـوی دامـان زهـرا و

 ستاصیل زیـنب ا بـان ما فـقط ذکرل بر           شد کسی با نام زیـبای کسی مٱنـوس هر

 زینب استسلسبیل از ای جرعه ما اغرس           عشق را سیراب کرد کـویر کوثر؛ کوثر

 ستـایم نـذر آقای قـتـیـل زینب اهـریهگ           ربـالهـای جـانگـداز کـمیـان روضه در

 خواهریهای جمعه به یاد روضه شب هر

 آخـری هایبـارم به یاد لحـظهمی گـریه

 

 صبوری كه رسیده آرام و این دختـر            زیبایی دریاست در اعماق نگــاهش

 انداخت، به شكرانۀ نوری كه رسیده            شهر ، علی سفره به اندازه یكاز شوق

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

 دنیا و سماوات و عوالــم همه روشن            كاشـانـۀ اهل دل و مـیـخـانـۀ هـستی

 چشم و دلت فاطمه روشن !به چه گلی به           مدینه شده درشهر خوش او پُر عطر

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

 شده از دیـدن دختر امـرضیه دلش و            لبخند نشسته به لب حضـرت ســاقی

 ــوثــرككــامل شده با آیـۀ او سـورۀ             تا آمـده لـبـریـز شده چـشمـۀ تـسـنـیم

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

 ماهت؟صورت  چرااست اشك  بارانی           عشقدختر مهتاب رخ بی تاب شدی، 

 ؟حـق است نگـاهـت آیت دنـبـال كـدام           گــریــانی و پـیش كسی آرام نـداری

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

 ـایـدبـنــد بی زهــرا چه كـنـد گـریـه تو           ای دخـتـر حـیـدر باران بهـاری شده

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 چهار پارهقالب شعر: قاسم صرافان          شاعر:   
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 یـایدبلـبخـند  تا شـاد شـوی، با گــل و           حـســینـت تو بـاید كه بگـویـند كـنـار

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

 ـاریتـمـثـیل حـیـایی تو و تـندیـس وق           ای از تـو خـدا سایههمسایه ندیده به 

 دل شیری كه تو داری كالم و ازشور           پیداست ولی دخـتـر سـردار حـنـینی

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

 است فراتسوی  دلم! چه كنم روی بانو           شده از اشك تو هم پرشعر شب میالد 

 است تو، قتیل العبراتحسین تو، عشق            همه هستی عالم كه چه گویماشك  جز

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

 هر قـطـرۀ این اشـك بـرای تو بـمـاند           وبگذارصبوری كن اشك،اینقدر نریز 

 در گــوش تو الالیـی پـرواز بـخـواند           مادرباریدن اشك است كه  شب وقتی

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

 هاز اشك در آن غسل شبان با چشم پُر           ببـیـنی را تو یك روز بیـایـد كه پـدر

 ـهكـوچـك بـشـوی خـانم خـان چـادر با           فـردا خـاكـی بـرود مـادر و با چـادر

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

 را شن پــاك پــدربا اشـك بـشــویـد ت           یك روز بیاید كه حسن را تـو ببـینی

 در تشت بریـزد قـطـعات جـگرش را           رمق و رنگ پـریده فردا خود او بی

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

 یار سنگـین خـداحافـظی از آن لحـظۀ           شد نرسد...نه كاش كه می؛ روزی برسد

 ردلـدا تو اهد زكهـنـه بخـو تا پیـرهـن           ای كاش كه هرگز به سراغ تو نیاید

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

 سایه به صحرا سر و بی بی سر،سایۀ آن            بیـفتـد آن لحظه نیــاید كه تو باشی و

 تـمـاشـا بیـایـد به یك شهـر بـنشـینی و           خـدا باشی و بر ناقـۀ عـریان ناموس
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 درا سـاغــری دا نـه نـاب والـمـخـاخ           امشب خدا مهر و قمر را اختری داد

 مظهری داد دیگر حیا را بار جب وح           بحـر سخـاوت را ثمـینه گـوهری داد

 اب از سـوی حـق زین اب آمـد بر اُم  

 اعـال زینب آمـد زینت فـزای عــرش

 راز مـخـزن ـه دلــدادگـی ومـنـظـومـ           شد زینت آغـوش زهـرا دخـتری ناز

 اندوه دمساز د با غـم وکـو از ازل ش           نماد صبر و اعجاز احساس ودریای 

 عالم عشقسرمست از فیض وجودش 

 گیرد ز رویش خاتم عشق میگلبوسه 

 شجـسـتـجـوی دلبـری باشد نگـاه رد           گـیـرد جـهــانی در پـنـاهـش آرام می

 شد از دو چشمان سیاهش نمزم رواز           تاب دیداراست رخسار چو ماهش بی

 عین است چند بر اهل وال او نور هر

 ازل دلـداه روی حسیـن است لیک از

 داد ز راز خود اینگونه عالم را خبرا           تا دیـد روی مـاه دلبـر خـنـده سر داد

 ثــمــر داد آرزوی او ـخــل امـیــد ون           این مختصر داد در یک عالمه تفسیر

 اما در دو پیکر شد پـدیـدار یک روح

 خریدار عاشق و معشوق را حق شد این

 ر ماسـوا چون او دگر خـواهر نیایدد           آری چـو زینب دلـبـری دیگـر نیـایـد

 نیـاید مـادر مصـائب را چو او داغ و           از مـادر گـیـتـی چو او دخـتـر نـیـاید

 زینب قدر طاهر چه گوید از جالل و

 د عالمی مدحت سـرا از بهر زینبش

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب           مربعقالب شعر: ابالفضل آردیان         شاعر:   
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 مشب زمین فروغ به هفت آسـمـان دهدا          جهان دهد امشب عـلـی ولیـمـه به خـلـق

 هــددهـمـه خّط امــان  ـور، بربا خـّط نـ          تـجـلّــی خـود را نـشان دهد امشب خــدا

 میالد شیر دخت عـلـی، شیر داور است

 رای اطهـر استسر تا قدم حقـیقـت زهـ

 نینیــدری چکـعـبــه بـنت اسد حـ رد زآ          باید دوبــاره خـلـقـت پـیـغـمـبــری چنین

 ـز دامنش ظـهـور کند دخـتــری چنینک          بخشد خدا به ختم ُرسل کــوثــری چنین

ین  "فاطمه و  فخر رسول  ایناَب" است  ز 

 زینب است این و رضا، الکتاب صبر امّ 

 یناست ا بتول عقده گشای عـلـی عد ازب          این است علیو شمس ُضحای  دُر المنیربَ 

 یـنایـیـنــۀ تــمــام نـمـای عــلــی است آ          یــادآور صـدای رســای عـلی است این

 اند گـفـتــار وحــی در سـخـنـش آفــریده

 انـد پـنـج تـنـش آفــریـده یـا صـورتـی ز

 ین یــادگــار ام ابـیـهـاست، زینب استا          مـقـدس طاهاست، زینب است این مریم

 زینب است ت کبراست،عصم این افتخار          زینب است این نورچشم حضرت زهراست،

 اوستشکست  من آنچه بگویم وصف او در

 آثار بوسه های عـلی روی دست اوست

 اش هاست سراسر هزاره ینب که سالز          زینب که لحظه هاست همه یادواره اش

 اش ینب که خلقت است مـطـیـع اشارهز          زیـنـب که دل برد ز پـیـمـبر نظاره اش

 زینب که با صدای عـلـی حرف می زند

 در شهر کوفه جای عـلی حرف می زند

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب          قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 ی کندــدرـنـگــام خـطـبـه مـعـجزۀ حـیه          این است بــانــویـی که پـیــام آوری کـند

 ا دست بـسـتـه بر اســرا رهـبــری کـندب          یک عمر بر حسین و حسن مـادری کند

 باران رحـمـت است که ریزد ز ابــر او

 او قیام حسین است و صبر دین زنده از

 ـنــج تـنیــمــان تو حـقـیـقـت ایــمــان پا          ای در تــن مـطـهــر تـو جــان پـنـج تن

 نــج تـنــشـم تــو آبـیـار گــلـسـتــان پـچ          کـودکـیـت شـمـع شـبـسـتــان پـنج تناز 

 یــادآور تــکــلــم زهــرا بـیــان تــوست

 اعجاز ذوالفـقار عـلـی در زبــان توست

 تمن اس دعات کرده که این کوثر وثرک          حیدر ثنات گفته که این حـیـدر من است

 ــرآن دهد شعار که احـیـاگــر من استق          ن گـفته پــیــام آور من استخـون حسیـ

 ات کرده افتخار صبر و رضا به مادری

 ات کرده افـتـخـار خون خدا به خواهری

 وأنــدیــات نــور گــوهــر لـعــل لـب تــآ          ایـثـار و صبـر جمله ای از مکتب توأند

 شب توأنـد ــاالی نــیــزه مـحـو نــمــازب          هــدا کـوکـب توأندتــو آســمــانــی و شــ

 نستوه بـوده است بسیار زن که صابر و

 "َرأیُت َجمیال" سـروده است کی مثل تو

 ر آفــریـنــر استـقـامت تو ز پـیـغـمـبــب          بر شـکـر  قـتـلـگــاه تـو از داور آفــرین

 ـرینر خـطـبـۀ دمـشق تو از مــادر آفـب          و از حـیــدرآفـرینبر ذوالـفـقــار نطق ت

 وقـتـی شدی به کــوفــه پیام آور حـسین

 لبـخـنـد فـتـح زد به ســر نی سـر حسین

 شکست خورد خصم ستمگر ا خطبۀ توب          خنجر شکست خورد ازحنجر حسین تو،

 غیان و ظلم تا صف محشر شکست خوردط          تو لشگر شکست خوردتنهایی و ز صبر 
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 تــو یک تــنــه تــمــام سـپــاه والیــتــی

 حق است اینـکــه دخـتــر شــاه والیـتی

 حازل به سینه ات شد از اّول کتاب فتـن          پـیـغـمـبـر حسین تــویــی با خطاب فتح

 فتاب فتحآبه بُرقــع خــون وی تو شد ر          گــردیــده اّمتت سپــه بی حـسـاب فـتـح

 میثم" هماره با تو مگر گرم گفتگوست"

 مضامین به نخل اوست کزمعجز تو بار

 

 عید حسین است حسین عید حسین یدع            امشب شب مــیـالد امـیّـد حسیـن است

 ک حیدر دیگر به حـیـدر داده امشبی            به کـوثـر داده امشب گویـی خدا کوثر

 یـدبـبـیـنـ ـرآن به روی دست پیـغمبـرق            ـر بــه روی دامـن کوثـر بـبـیـنـیـدکوث

 دا آفـریدنزهـرا، حـسن ر عـلی، حـمد،ا            امشـب دوبــاره پـنـج تـن را آفـریـدنـد

 دیــگـــر؟یــا آمــــده مــیــالد ثـــارهللا             1از لطف حـق آمد بـه دنیـا مـاه دیگــر

 ـب آمــد اکـــبــر! زیـنـب آمــد زیـنهللا            بـر زیـنـت دیــن خــدا زیـن اب آمـــد

 امیـرالمـؤمنـین است خطبه یک نگامه            استالمرسلین در ُخلق و خو زهرا و ختم

 ستا نه! حتی سکوتش ذوالفقار ریاد،ف            این شیر دخت شیر حی کردگار است

 هــر روز دارد عیـد میــالدی دوبـاره            هــر صبحـدم بـا یـاد او یـک یـادواره

 عاشورایی اوست چشم شیعه اشک رد            چشم علـی بـر چهـرۀ زهـرایی اوست

 بـیـنــد قــیـــام کـربـــال رامی نــگــارا            جــویـد امـام کـربـال رابــا گـریــه می

                                                 
 بيت زير براي اينکه مختص يک سال نشود تغيير داده شد تا در تمامي سالها قابل استفاده باشد.  1

 ـــاراهلل ديــگـــر؟يــا آمــــده مــيــالد ث            در پـنـج مهـر آمد بـه دنيـا مـاه ديگــر

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: مثنوی              قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 شنــگـــار آوای عـلــی دارد صــدایـا            اُم و اَب و جـان و سرم گـردد فـدایش

 ابـیهـاسـتین مـثـل زهـرا مـادرش اما            زهراستزهرای  این عمۀ سادات؛ این

 ین اَب و زیـن اُم و زین حسین استز            این انبیا و پنج تن را نــور عیـن است

 ستاجنبانش حسین گرید و گهوارهمی            است حسین جانانش و ستجان ا قدم تا سر

 ر هر گل لبخند او یک یاحسین استد            درخواب و در بیداری خود با حسین است

 اللشفــاطمـه بــادا حـ یـرشالحـق کـه             جــاللــش کــمــال و از هللا اکـبــر! از

 اش بوید،عجب نیستسینه هشت ازب عطر            نیستعجب  گوید، حقش حق شیر شیر گر

 صبـر او امضـا نداردـوح رضــا بـیل            نــام او مـعـنــا نـداردوبــال بـی کــرب

 تاش یک آیـۀ اکمـال نهضلـههر جـمـ            اش یک سورۀ آمـال نهضتهر خطبـه

 ـاهـشز گـاهــواره تــا کـنــار قـتـلـگـا            الـهـشپـیـوسته بــوده جـا در آغــوش 

 ریـن گفتسـر بــاالی نــیـزه آفـ او ـرب            وقتی سخن مثل امیـرالـمـؤمنـیـن گفت

 لحـق کـه او پـیـغـمبـر خـون خـدا بودا            صدا بودبا احمـد و زهـرا و حیـدر هم

 !حسن، گفتند احسن زهرا، لی،ع احمد،            شنچشم حسین از خطـبۀ او گشت رو

 کردمی ا بـی حسیـن آغـازاول سفـر ر            کردبا سیل اشکش عقده از دل باز می

 هــای بـریـدهــر او اذان گـویـنـد رگب            بـیـنـم تـن در خـون تـپـیـدهانگــار مـی

 ـردنـدـرات دیگــری ایجاد کف گــویــی            ردنـدهــا امــداد کـگـریــۀ او نـاقــه در

 زدنهـا بــرای او جــرس فــریـاد مـیت            زدبـاد می آتـش بــه ســوز سـیــنــۀ او

ـلآب فـ            ها دودچشم در فضا خورده؛ها ترکلب  آلـودرات از خجـلـت زیـنـب گ 

 ، سوار و فــاطمـه دنبـال محـملزینب            منزل به منزل به کو صحرا کو به صحرا

 ردـتـی شب مـیـالد او هـم گـریــه داح            زیـنـب، همیشه یــاد او هـم گریه دارد

 یـالد او هـم مثـل میالد حـسـیـن استم           در هـر مـقـامی یاد او یـاد حسین است

 ودبیـنـب حسینی و حـسینـش زینبـی ز            دمیثم! از آن روزی که پیغمبر نبی بو
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 دلبالـبن های خاص خــدایــی ز هدیها            آنـانـكـه عـاشـقـنـد و به شیعـه ملقّبند

 ــدمــادۀ اشــارۀ یـك دم از آن لــبــنآ            طـلـبـد سـر بیاورند لیال اگر كه سـر

 دز عشق آل فـاطـمه در تاب در تـبنا            کنند اگر نشود نـوکـری کنند تب می

 ــاال نـشـیـن تر از مـلـكـان مقـربـندب            در زیر بـیـرق عـلـی و خانواده اش

 نـدز شیـعـیـان عـمـۀ سـادات زیـنـبـا            آنانكه كه در قبیله حـیـدر حـسـیـنـیند

 عاشقی که خون خدا را صدا کند هر

 دخت عـلـی اقتدا کند در عـاشقی به

 آمده ـورشیـد خـانــوادۀ حـیــدر درخ            ای دیگـر آمده وقت ظهـور فـاطـمـه

 هآمد آمـده دوبــاره ولی دخـتــر یـرش            مرد  علی وار فاطمی دو شیر بعد از

 دهآم بگو که خود حـیـدر ینب نگو؛ز            آیـیـنه در بـغـل به سخـن آمده عـلـی

 هآمـد ـریـم کـنــار آسـیـه و هـاجــرم            تا اینکـه گـاهـواره او را تکـان دهند

 ه عشق خون خـدا خواهر آمدهبتنها             عرش نیست خراب الیق بانوی دهر

 عالـمین بانوی ای چـشمهای فـاطمه؛

 با آن تـبـسـم تو نـفـس میکشد حسین

 ورشید زیر سایۀ پلکت قرار یافتخ            یافت ارپلکی زدی و نـور خـدا انتش

 یافت های راه علی انتـشار ق واژهح            پلکی زدی کتاب حـقـایق نـوشته شد

 از نظر این بهار یافتطراوت ت جنّ             درست شدشکوفه  زدی و باغ و پلکی

 تو سائل وقـار یافت ا چشم مهربانب            پـلکی زدی تـبسم سائـل شــروع شد

 آقا برای زنـدگی اش هم قطار یافت            حسین را بوسه زد پلک تو پلکی زدی و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر: موسی علیمرادی             شاعر:  
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 عالمین هر چه برای وصف تو گشتم در

 نــام تو شد مـسـاوی با واژه حسیـن

 بــادا تـمـام ایـل و تـبــارم فـدایـتــان            1شیعه جایتان دل هر در صبر! کوه ای

 تانریك غــزل چگونه بگویم ثـنـایـد            ام در در مـقــام بـلـنـدیـد؛ مـانـدهآنـقـ

 ایتانای بنـویسم بر نـكـه جـمـلـهتا ایـ            بـایـد شـبـیـه ســورۀ كـوثــر بیـاورم

 ای از خاك پایتان نجا كه هست ذرهآ            وضوست ازما بهتر  یك جا فقط تیمم

 نـیـد از پس پــرده صدایتانش  یوقت           شمردمرتضی تباه تورا هركس به اش

 با تو خـدا دوبار نشان میدهد خودی

 آمدی و زیـنـت دوش عـلـی شدی تو

 ـرش گــدای خـانۀ تو بال هر ملکف            فـلکسایه بال و پرت روی نُه  انداخت

 کــدا به سـفـرۀ موالی ما نماده خد            شیرینی سرای عـلـی شـور فـاطـمـه

 نم به خاطر زینب کمی کمکدرمیز            در میـزنم علی صدقه دست من دهد

 خـیـل گریه کنانت نکن الک را ز ام            اطمیّۀ ما دست زینب استف  روزی

 غـم بزن محک را برای مردن از ام            بگذار تاکه فـاطـمـیه گریه کن شویم

 ا بـهـانـۀ غــم دستـمـان دهیمبگـذار ت

 بگذار بین آن در و دیـوار جان دهیم

                                                 
در مصرع اول بيت؛  وجود ايراد وزني و سکت موجود ترم است اما با توجه بهبيت زير سروده اصلي شاعر مح.  1

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

 .جايگزين بيت زير کنيد

 ـارم فـدايـتــانام ايـل و تـبـبــادا تـمـ            بـانـوي آب آيـنـة دلهـاست جـايـتـان
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 داشت چه زیباییبه برش غنیاس حیدر             بازهم شهر مدینه شب رؤیایی داشت

 شتهیبت موالیی دا وادختری که دم             متـولـد شده بود آیـنــه حجب و حـیــا

 ی داشتهوس خواندن الالی حیدر باز            آمدنش چشم علی روشن شد بسکه از

 تآیـنه آقـایی داش دکه ص دختری بود            خدا این نوزاد بهچه بگویم مانده بودم 

 ایی داشتد اگر دیـده دریعلت این بو            یــاسمـن مـنـتـظـر آمـدن دلـبــر بــود

 کردغوغا یک نفر گفت حسین آمد و او 

 ی خـود را وا کردناگهان دیده نـوران

 ـا بشـودــان و دل بــابـجآمـده زیـنت             آمــده آیـنـه حــضـرت زهــرا بـشـود

 بشود او زینب کبری پس عجب نیست که            ست دخـتر فـاطـمه و ام ابیهـای عـلی

 ـا بشودموج زنان پ کـوه دریـا شود و           1 نام او را که بگـوئی به خـدا جا دارد

 ر کرد مسیحا بشودهرکسی را که نظ            اش تـواند همه دم با نظر فـاطـمی می

 ـشودبـانیـد که امـضا ام را بـرس نـامه            دل اربـاب حـسیـن شب مـیـالد قـرار

 ــشــودب آدم و حـــوا بـآبــروی نــسـ            فـاطمه باید هم که اینچنین دختری از

 بیانش سخت استافتاده به هر دل که  شوری

 زینب بشود خوشبخت است نوکر هرکسی

 داشترا را زهحضرت  خوی پسر خلق و            داشتزهرا را حضرت  نور پدرکه  او

                                                 
در مصرع اول بيت؛  وجود ايراد وزني و سکت موجود 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 پيشنهاد مي

 کوه دريا شود و موج زنان پـا بشود         نام زينب که مي آيد به خـدا جا دارد         .دجايگزين بيت زير کني

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:              ترکیب بندقالب شعر: مهدی نظری           شاعر:   
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 را داشت ضرت زهراح اثرآنکه نامش             به دل حـیـدر کـرار جـالیـی بخـشـید

 را را داشتاینکه زینب جگرحضرت زه            بـزرگی نـگـاهش هـمگی فهمیـدند از

 ا را داشتزهرسحر حضرت  دید عطر            بـوئید خدا شد که گلش را مرتضی مست

 داشت را ت زهرااینکه دستش هنرحضر            شد معلـوم اش خـانمی و پروری گدا از

 خواست سبب نیست که زهرا می کوثر می بی

 خواست می مرتبه دختراز خدای خودش این 

 ـاست که دریـای حیفاطمه وهللا دخـتر            دخـتــر شـیــرخـدا آینۀ شـیر خداست

 ه خیلی باالستک کبراست پرچم زینب            حجاب بعد زهرا به خدا در ادب وعلم و

 ابان حـریمش سقاستیکی از پابه رک            واالیی که و عـّزت بازینب آن بانوی 

 کرببالست زن راو بنت علی شی چونکه            او معجر کسی را که کشد جگری نیست

 زیباست او نظر جا در همهکه شهادت             مست خـداونـد شـده آنقـدر مثـل پــدر

 زینب رسواستمن دشزود ثابت بکند             بخواند زینب کند خطبه اگر قصدوای 

 ریزد گهـر می از لب خـطبه او ُدّر و

 ریزد تـیغ بردارد اگر یکسره سر می

 رفت عـلی منبر و همه گفتندگشود  لب            بسته شد و حوصله او سر رفت دست او

 رفت خیبر به سوید که موال همه گفتن            هلل گــفــت الحـــول وال قــــوه اال بــا

 حیدر رفت وریخن پرسوی سها  ذهن            حیدری است همه گفتند که او تیغ دمش

 بـروی لشگر رفتخطبه آغاز شد و آ            غالف داشت درآمد زکه به لب ذوالفقاری 

 رفت رف یک سرمردی ازجای پرید وط            ناگهان در وسط گـریه و اشک مردم

 چشم زینب به سر سوخته یــار افتـاد

 افتاد آن روز که رفته سر بازار فکر
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 رم گرم این تب استتاب وس دلم به امشب            باران لبالب است شکوفۀ امشب که از

 استمشرب  عشقبی شو  مستی استشوراست و             لب است شاهد است وشرابی که بر است وشمع 

 روز است امشب است شامی که روشنایی

 امشب شب مـلـیـکـۀ دادار زینب است

 ر نشانه استپاین جذبه جذبـۀ حـرمی             کرانه است های شبی بی جلوه این جلوه

 است ین شعـلـه شعلۀ نفسی عـاشقـانـها            این سجده سجده بر قدمی جـاودانه است

 شنوی این ترانه است ز هر لبی که میا

 عالم محیط و نقطۀ پرگـار زینب است

 دـۀ هـر آفـتـاب شقـبـل ــوری دمیــد ون            به خواب شدشقایق و چشم چشمی گشود 

ّـری رسـیـد و مـعـنی اُم  الکـتاب شد  دتـجـاب شن دعـای عـلی مسزیـبـاتـری            س 

 که در دل گهواره قاب شد زهراست این

 امشب تـمام گرمی بازار زیـنـب است

 ورش زمین و هرچه زمان را فرا گرفتن            عرش دست سبز نبی تا که جا گرفت بر

 گرفتروشنا  جا ز عـطر دامنش همها            ت ســرمه ازآن خاک پا گرفتحتی بهش

 آئـیـنــه ای مـقـــابـل رویش خـدا گـرفت

 وار زینب است های خـدا تصویـر جـلـوه

 برابرش ت این که سینه درد دراین کیس            برش دراین کیست اینکه سجده کند عشق 

 ــالـم نبود غیــر غـبـاری به محضرشع            ـرشاین کیست این که از جـلوات مـطه

 بـــرکـــاتــش بــرادرش فــــرمــــوده از

 آئـیـنــه دار حـیــدر کـرار زیـنـب اسـت

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن: وزن شعرمسمط                   قالب شعر: حسن لطفی              شاعر:   
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 1اش ارادت عـیـسی ادامـه داشت تا خـانـه            اش قـبـیـلـۀ لیـال ادامـه داشت تا کـوچــه

 ـتر قــامتـش قـیـامت مـوال ادامـه داشد            ه داشتدر چـشـم او طاللـوء دریـا ادامـ

 زینب نـبـود حضرت زهـرا ادامه داشت

 دار دو دلدار زیـنب است خـاتـون خـانـه

 اوست آبشار از رهدریا از اوست جذبه             تپش کوهساراز اوست های پُر سرچشمه

 اوست از هـیمـنۀ ذوالـفـقـار آری تـمام            اوست اش آبــدار از تیغ کــالم حـیــدری

 انتـظار از اوست های غــم و تفـسیر آیـه

 از کـربــال بـپرس عـلـمـدار زینب است

 ان قـامـت غـیـور قـیـامت به پـا نـمـودو            مـا ربـود آن شـانـۀ صـبـور صبـوری ز

 ـیـرق کـربـبـال گـشـودب با دست خـویش            عباس را سرورد حماسۀیک شیر زن 

 اش افـسـوس جا نبود بر بـالـهـای زخمی

 غــم را بگو بیا که خـریـدار زینب است

 امان گریست روز دلش بی حتی به حال            پشتش شکست بسکه بر او آسمان گریست

 گریست ساربان های حـرمـله و خـنده زا            آرام بین حـلـقــۀ نــامحــرمـان گـریـست

 ور کـودکـان گریست بر گیـسوان شـعـله

 بازار زینب است شـرح حـدیث کوچه و

 

                                                 
َو وَرَثَِة الْأَنْبِياءِ، وَ  »مغايرت با مضامين زيارت جامعة کبيره  دليلبيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به .  1

کنيم به منظور رفع ايراد موجود و پيروي از و عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي « سُاللَةَ النَِّبيِّينَ، َو صَفْوَةَ الُْمرْسَلِينَ

  .هاي ائمّه، بيت اصالح شده که در متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيدفرامين و آموزه

 ه داشتتا خـانـه اش گـدايــي عيـسي ادام            تا کـوچــه اش قـبـيـلـة ليـال ادامـه داشت
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 ز هرغم ناچیز کنداروی گردان نظر            کند َهر دایره پرهـیز ز   ب کرم چو فکر

 کند ش دلی تیـزتا چه مقدار کسی؛ گو           از پردۀ غیب دل راز مگو بشنود گوش

 ای نیـز کند ههـمره بارش خود زمـزم           حمت ریزدآسمان امشب اگر بارش ر

 کند فـاطمه گـلریـز به تُـهـی دستی دل           شود باز باب رحمت به سرا پرده اگر

 زردی پـائیز کند دم سخـن از بـاز هر           بهاران شنـود عارفی نیست که تسبـیح

 کند خیززده را عبد سحر فـرد عصیان           الحال چو از نـاحـیۀ زیـنب شـد احسن

 زهرا بشودحضرت هرکه دل سوختۀ 

 کبــری بشــود تازه افــروخـتــۀ زینب

 پیـغـمبر اکـرم دارد زمـدح و تمجـیـد            طرف خــالـق اعظـم دارد آنکه نام از

 ریم داردمحضرت چنان  حاجبی پاک،           اوپردۀ زینب که سرا حضرت  جزکیست 

 ه ابـواب مـقـدم دارداست ک بـاب عـلـم           زیـنب بــود گـرو زیـنت نام عـلـی در

 دارده گمانم کبه عصمت ست جایگاهی            که عنوان عقیله ازچیست؟است مات عقل 

 ین بیت معّظم داردا ای خاص در رتبه           سایۀ فاطمه با هـیـبـتی از نـور رسیـد

 فیض دمادم دارد گدا،اینجاست هر که   1         این خانه مقیـم در ض وانبیا واسطۀ فی

 افتد سرش می دنیا ز محـو زینب شده؛

 افـتد آسمانی شــود آنکس به درش می

 تو یـقـیـن قبـلـۀ حـاجاتی را به مؤمنین           اولـیا را هـمگـی روح مـنـاجـاتـی تـو

                                                 
وَ وَرَثَۀِ الْأَنْبِیاءِ، وَساُللَۀَ النَّبِیِّینَ، » مغایرت با مضامین زیارت جامعۀ کبیره  بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما به دلیل . 1

 هایآموزه و فرامین از پیروی و الهی انبیاء شأن بیشتر حفظ کنیم به منظورو عدم رعایت شأن انبیا؛ پیشنهاد می«  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِینَ

 .کنید زیر بیت جایگزین را آمده شعر متن در که شده اصالح بیت ائمَّه،

 دارد دمادم فیض گدا، اینجاست که هر               انبیا واسطۀ فیض و بر این در خــادم

 انبـیـا را به یـقـیـن قبـلـۀ حــاجــاتی تو            اولیا را هـمـگــی روح مـنـاجــاتی تـو

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                ترکیب بندقالب شعر: محمود ژولیده            شاعر:   
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رّ   قت زیاراتی توسبب گـنج نهان و زین           ـدرت مخفیقَ  مستودع زهـرایی و س 

 تـو عـنـی هـیـهـاتـیمـ روح آزادگـی و           را تـو ای از صبر ها نبرد ذّره غـم کوه

 ـودال مـالقـاتی تـودل گـ شـوی در می           ات خواسـته تا اوج بـالست قـلّۀ بندگی

 رق مواساتی تورا غ چه زیباست تو غم           روید می ظفرو  ات فتح زندگی آری از

 تو عـبـاداتی بـانـوی همچـنـان فـاطـمه           است عبادتگـاهت طـور سیـنای تجـلّی

 تو گـشتـۀ شاماتیکه سر آن روز آه از           کوفیان را همه تسخیر کـنی با سخنت

 داری شأن واال نسب از بانـوی کـوثر

 اریذوالفقار سخن از هـیبت حـیـدر د

 زینب شد وختۀس دلسوخت که آن دلی            که دل افـروختۀ زینب شـد شد هر پیر

 شـد خـتۀ زیـنبدست که انـدو نـشد از           دست ز ره بانوی وفا رفت در اگر عمر

 شـد ــوختۀ زینبکه دلش مـعــرفت آم           خواناش  هرکه شد عبد درش عارف  باهلل

 رم دوخـتـۀ زیـنب شـدکـ چـشم اربـاب           یـران حـسیـنـش اّماشده عـالـم همه حـ

 ۀ نـفــروخـتـۀ زیـنب شـدابــد بـنــد تــا           نفروخترا به غم و محنت دنیا  آنکه دل

 سـوختۀ زینب شد که شفـیـعـش جگـر           چه کند شعـلۀ محشر به سـرا پردۀ دل

 ماست چشم ما کاسۀ باب الکرم گـریۀ

 هر کجا نام وی آید حـرم گریۀ ماست

 آیـد می بارتـرین ربین که گهـ اشک را           آید تـرین می بین که علـمدار عـشق را

 آید وارترین میغمخ عشق را َمحرم و           شد شـریک غـم ایـام حـسـینـش زینب

 آیـد می ـریـدارتـرینخکه  نمــاه را بـی           شهربه شهر  سر ن ی بر سر بام فلک نَه،

 آیـد فــلـه سـاالر تـریـن میبـاز در قــا           آیـد به مـبـارکـبـادش لـشگـر غـم اگـر

 آیـد ـارتـرین میجـنـان ی کــربـال را ز           غرق است حسینشپاک  زالل نظر در

 آیـد رفـتــارتــریـن مـیــگ بــازار ســر           نشود هم افـشا ای از نور هاله آنکه در

 آیـد ددکـارتـرین میســوی مـظـلـوم مـ           سزد بـار والیت به امـانت دستـش می

 شده پیغـمـبر امـداد حـسین این مؤنث؛

 یـاد حسین حرم ساخته ازرفته هرکجا 
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 شتدا عادت فرشته راهت ه خاکبوسیب            مـژدۀ سـعـادت داشـت که مـقـدم تـو اال

 تـّرت داشجلـوۀ تو به رخ هـالۀ مس ز            االول ســالم بـر تـو کـه مــاه جـمــادی

 داشت تاقام دلت در ازل که غم ز راچ            المصائـبـت خـوانـنـد سـالم بر تو که امّ 

 اشتاز حجاب زینت د اتپیروی ه پاسب            آغـاز هر زنی که از تو و بر سـالم بر

 جان عترت داشت دل قرآن و در ریشه که            ایهمان شجر پاک عصمت آمده تو از

 ه قـلب پاک پیمبر به او ارادت داشتک            تـو دسـت پـرور آن مـادر گـرانـقـدری

 عطر جنت داشت و بود گاه نبی ه بوسهک            ایای گـذاشـتـهآیـنـۀ سـیـنـه بـر سر تـو

 شتداشت شکوفایی از نبّوت دا ه هرچهک            سـایۀ آن گـلـبـنی بـزرگ شدی زیـر تو

 لت داشتعدا آزادی وگردن  ه حق بهک            نـدیـده دیـدۀ تـاریـخ چـون تـو بـانـویـی

 داشتکه تصور کنی شرافت  ه هر زنیب            چه بانویی که پس از دخـتر رسول هللا

 قـام و منزلتی همتراز عصمت داشتم            ض هدایت معـصومچه بانویی که ز فی

 شهامت داشت علی قدربه  ه بانویی کهچ            نمود چون زهراصبوری که  بانوییچه 

 همت داشت داشت عزم و وفاداشت راده ا            که به حد کمال در همه حالبانویی چه 

 عفت داشت شرم وشت داشت حیا دا وقار            چه بانویی که به هـنگـامـۀ اسـارت هم

 هجرت داشت خدای هزار بار ز خود تا            نیایش شب چه بانویی که همه عمر در

 داشتمصیبت  کربال یک الب گریه وگ            مدینه صفا که به همراه یک چه بانویی

 آسمان محبت داشتت هفت سعوبه قدر             عشق گرفتۀ خون که به خورشید بانویی چه

 شتاین حکایت دا عمرت ازلحظه لحظۀ  هک            الـتهاب شـوق حـسین از دل تو بود پُـر

 رأفت داشت التفات و عاطفه و آنچه هر            تو کرد حسین نیـز به شایـستـگی نـثـار

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         قصیده    قالب شعر: محمدجواد غفورزاده             شاعر:   
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 ار حجت داشتهزهزاران سین با تو ح            حـاجت بـوسـیـدن گـلـوی حـسین نـبـود

 گر بخاطر انسی که با شهادت داشتم            جدایی نداشت در هر حال تو حسین از

 داشت یک جراحت نجاه وپ و نهصد و هزار            که روی خـاک افـتـاد تو سـتـارۀ سحـر

 شتخـورشید ذره جـرأت دا جا برابرک            هـیهـات مـکـارم اخـالق زیـنـبـی من و

 داشترسالت  خستۀ خود کوهی از دوشب            ن یگانه اسیری که در چهـل منزلتو آ

 داشتنت جا به خاک ذلّت سخ از ستمگر            تو خطبه خواندی و بر هم زدی اساس ستم

 آیت فصاحت داشتخنش سعلی که در             یافت تجّسم اتچهره در خطبه خواندی و تو

 ه رنگ محنت داشتکنوازت  صدای روح            کوفه رساند شام وپیام خون و شرف را به 

 شتکه رنج غربت دافزایت  روح المک            بهانه به تفـسیـر انقـالب نـشست به هر

 اشتیاق صحبت داشت دلسوخته  تو با هک            نی سر ات جلوه کرد ازهالل یک شبه

 اشتمـرّوت د کرد اگرفق طلوع نمیش            محـمل از پس از زیارت خـون سر تو

 

 دیگر بگرفته در آغوش خود زهرایاطمه ف           خانۀ موالست امشب جـنّة االعالی دیگر

 رای دیگرآمهر جهـان  اختری تابـنده نه،               ماه جمادی گر شد اختری تابنده در جلوه

 سر زده در دامن زهرا گل رعنای دیگر               احمد دستروبروی  گشوده مصحفی دیگر

 دنیای دیگر دنیا شده صبح صبح دیگر و               خندد گاه گریدگاه و شادی  شوقاز آسمان 

 ـای دیگرآمـده بـحــر والیت را ُدر یـکـتـ               نبّوت میوه داده سر سبزبار دیگر نخل 

 ب کبرای دیگرتا که باز آید به عـالم زین                پیغمبـر دوبارهباید آید حیـدر و زهرا و 

 ة الحورای دیگردارد امشب در بغل انسیّ                الحـورا که جان ما فـدایش فــاطمه انـسیّة

 دیگر ه ازکوثر زنم صهبایگردان ک ام تشنه             آورساقی امشب جام راهمچون دلم درگردش 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قصیدهقالب شعر:        غالمرضا سازگار     شاعر:   
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 دیگر نخل طبعم میدهد خرمایمضامین  کز               گشایمنب لب زی مدحبا زبـان میثمی در 

 ن دگـر طاهـای دیگرعّمۀ ســادات، یـاسی               ثانیآری زینب آن دخت علی زهرای زینب 

 یگردالوثقای  عروة المتین را کو بود حبل                گویم فاشمقامش را زمن پرسی به پاسخ گر

 نـاقـه اش باشد بُـراق آسـمان پیمای دیگر               دلکعبۀ  ش عصمت،حریمشچادر جامه تقوا،

 ی دیگرعلّی عـالی اعال کیست این بـانـو               یا انسان کاملچیست این دختر ملک یا حور

 تا فردای دیگر بنویسندگر چه جّن و انس                عالم را نوشتنممکن مدح آن خاتون نیست 

 مثـل امیـرالمـؤمنـیـن بـابای دیگر آرد ار           زینب چو تواند مام خلقت آورد دختر می

 ای دیگرکبرکوفه با فریاد خشمش محشر                شام از یک خطبۀ غّرای او صبح قیامت

 یر سبحان الّذی اسری دیگراش را س   ناقه               عروجشچهل منزل  کف پا درآسمان خاک 

 احیای دیگر ز فیض دمشاراست احمد دین            موجی دوباره صبر او ن ثارهللا را ازخو

 اش فریـاد عـاشورای دیگر ـازههر قـیام ت               شهادت و شوریک کربال اش  هرپیام زنده

 یای دیگردر کـوفه و شام بال از اشک او               خروشانبحری خدا  خونازجوشش کربال 

 وانـد بار دیگر خـطبۀ غـّرای دیگرتا بخـ               گوش گشتهاش خلقت سراپا  خطبه هرپی در

 ی پـای دیگرادنـاش جا مقام قُـرب او در                گـوشه ویـرانــۀ شـام بـالیش نـقـش پـایی

 گررایش سیـنۀ سیـنای دیامن ویـران سد                هللا، کــوه طــور تــّل زیـنـبـیّــه او کـلیــم

 گردی کوفه جای دادش آخر آسمان در حبس               زهرا او که جایش بود درآغوشبا که گویم 

 نای دیگر بود بر او، جودمیا که هر بند و                کاش هرمویم زبانی بود درمدح و ثنایش

 ای دیگرعلی را طلعتت سیم ابن حسینوی                 برده حیدر کّرار به ارث ازای شجاعت را 

 معنای دیگر اوی ز نطق دلفروزت عشق ر               ای زصبرت، صبر حیران وی زکارت عقل مجنون

 ب کبرای دیگرعترت را نباشد زین تو چون               او نیامد در خلقت نظیـربعد زهرا آنکه 

 الی دیگرهللا را مو حزب صابران را اُسوه،               به عالم نبود ابن علی ازحسینغیرتو غیر 

 جز مدحت نخیزد از لبش آوای دیگر تا که               ای زهرای ثانی ازتو میخواهد زبانی« میثم»
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 داد میعرض ارادت خودی نشان  برای         داد پـردۀ گهـواره را تـکـان می نسـیم؛

 ینکـنـار پنجـره مبـهـوت کـودکی شیـر         های درخـشـان خـوشـۀ پـروین ستـاره

 دیـدهچـه خـنـآمـده بـلـبـل به غـنـ ـهــارب         شـمـیـم قـدسی او در مـدیـنـه پیـچـیـده

 دندخـنـ می وار ها هـمه دیـوانـه کـوفـهش         بندند چـکـاوکـان به در باغ ریـسه می

 زد یـشــه داخل گـلـدان مدام کف منـفبـ         زد نسیم گــرد ســر نو رسیده دف می

 ـبـسـم لـب شـیـر خــدا چـه زیـبــا بـودت         ها چه زیبا بود صدای خواندن پروانه

 مـاه بـا عـجـلـه پشت ابـر پنـهـان شد و         طلعت رویش ستاره حیران شد نور ز

 خـورشید دیگری دادهـدا به فـاطـمـه خ         ساده خبر؛ ستاره گفت به خورشید: بی

 حرمت پوشالی تو ای خورشید شکسته          خورشید سلطه گشته طی، زمان سیطره و

 ست زینب عجـب تماشایی لـوع خـندۀط         ست جذبۀ چـشمان او اهـورایـی حریر

 تـمـاشـای دخـترک بنـشین یـا زمین بهب         آسـمان برچـین بساط فـخـر فروشی ز

 ــالکـیاش حـوریـان اف ـدنـد خــادمــهش         ه نـدیدی کسی به این پـاکیبیا ببـین ک

 داد ها سر ند جنون گشت و نعرهباسیر          نگـاه حـیـرت خـورشید تا بر او افـتاد

 ود چهـرۀ صبوری داشتخشبیه مادر           وه چه نوری داشت میزد و میگفت: هوار

 است یان هـالـۀ انـوار خویش مسـتورم         است رشک از قـبیلـۀ نـو بدون شبه و

 لی غرور نگـاهش به مـرتضی رفتـهو         وقار و نور جبینش به مصطفی رفتـه

 علی او شده خیره به ذوالفقار دو چـشم         جلی که گوید ثنای رب !کودکیستچه 

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         غزل           قالب شعر: وحید قاسمی                شاعر:   
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 دــۀ حسیــن و پـریشان زیـنـبـنـیــواند          خــوبــان روزگـار مـســلمـان زیـنـبـند 

 غــالمان زینبند پـیـر حـتــما کـنـیـز و           آنان که خاک را به نظــر کـیـمیا کننـد

 که مهمان زیـنـبـند ستند غــرق نــازه           در جـنّـت الحـسـیــن تــمـام حـسـینـیان

 1طنـیــن حسیــن جـان زیـنـبـنددلــدادۀ            مرغان خوش صدای بـهشتی تمامشان

 زیــنــبــنـد گـردان آسـمــانــی دانمــر           هـفـتــاد و چـنــد کـشـتۀ آقـای کـربــال

 عـــبــاس بـا تـمـام جــالل و ابـهـتــش

 رعیتش بوده غالم حـلـقـه به گــوش و

 هــا بــال اجــازۀ پـــرواز ـد نـــام اوش           ها مدیـون او کـرامت صـاحب کــمــال

 ها این جـمــله را نوشته خدا در محال           2یک شب بدون نافله عمرت سحر نشد

 ها محـال نگــاه ظریـفـش زیبـاست در          کــــوری چــشـم خـیــرۀ ابن زیــاد هـا 

 ها ـفـش مثالصوشـوند ز  شرمنده می          قــریــنـه است  او مثل مادر وپدرش بی

 ها بازی این قـیــل و قـال زینب کجا و          خورد  به درد مدح و مقامش نمیشعرم 

 دـنیا شوند شاعر او بــاز هم کــم است

 مکتب نرفـته عـالمۀ هر دو عـالم است

 شود زینب نمی عـالـم حـریـف هـیـبت          شود  کـعـبـه رقـیب حـرمت زینب نـمی

                                                 
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

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 بيـچــارة طنين حسيــن جـان زيـنـبـند            رغان خوش صداي بـهشتي تمامشانم

کنیم به منظور پیشنهاد می وجود ایراد محتوایی و انتقال بهتر معنای شعر؛ بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  2

وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را  اهل بیت که مهمترین رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن

 اين جـمــله را نوشته خدا در محال ها           يک شب بدون نافله از عـمر او گذشت              جایگزین بیت زیر کنید

فاعالت مفاعیل فاعلنمفعول وزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: ناشناس               شاعر:   
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 شود کرامت زینب نمی ک قطـره ازی           ها اند ز عیـسـی مـسـیح ـتهها که گـف این

 ودش نمی حضرت زینبکه  عاشقی ره           تنهــا به احــتــرام حـسـینش اسیــر شد

 شود نمی زینبصحبت که  درهر مکان           کربال هرجا که حرف اوست همان جاست

 شود یزیـنب نـم روی زمـیـن رعـایت          باید به سوی عــرش خدایش سـفـر کند

 زیـنـب اگــر نبــود مــحــّرم نــداشتـیـم

 هیئت نــبــود، این هـمــه آدم نـداشتـیـم

 او ن دعــایمــلـتـمـسـی ربــاب مــا زا          استــاد حـفــظ مـنــزلتش مجـتــبــای او

 او رم صـدایاند غــیـر محــا شـنیـدهنـ           حــرم تا لـحـظـۀ شـهــادت پـیــغـمــبـر

 واعصای  موسی شد وشجاعت اوشد          رفت  فرعون شام را سرجایش نشاند و

 حیای او حجب و عفت و درسشاگرد           الحسین  بوده سه سال حضرت ریحـانة

 ـر صـدای اوس ــربان نــذر دادن بیق          حتی ز کــودکــان شهـیــدش نبـرد نـام 

 سر و ســامان زیـنـبـیم ما بــنــدگان بی

 1دلــدادۀ دو ســـرو خــرامـان زیــنـبـیـم

 جگرشود ه هست مرد خطر بیک هرکس           شود گر اش جـلوه وقتی غرور حـیدری

 هــا همسفر شـود ــرملهها و ح با شمر            تنها پیمبری است که باید چهـل مسیـر

 شود رمــا کــســی نــبـود برایش سپَـا            ـرامـیــان سـپَـر هـر اسـیـر شدبـیـن ح

 زد وحشیانه آن که به او دست نفرین به

 ای خاک بر سرم به تنش تـازیــانه زد

                                                 
 بلکه نبودند کودک بزرگوار دو این نکنیم فراموش های معتبر تغییر داده شد،بیت زیر به دلیل مستند نبودن و مغایرت با روایت.  1

 ۵ج الـفتـوح ؛1۵۹ص 2؛ االرشاد ج44۷ص  ۵تاريخ االمم والملوک ج همچون معتبر کتب روایات طبق و بودند رشیدی جوانان

؛ نفس 44۶؛ منتهي اآلمال ۳۹ص  4۵؛ بحاراألنوار ج۳4۶؛ إعاْلم الوَري 244 مُثيرُاألحْزان ؛4۰۶ص  ۳؛انساب االشراف ج 111ص

 و جنگیده امام از گرفتن اذن پس  .... و 82۵ص  1؛ مقتل جامع ج4۳۶؛ قمقام 2۳۷؛ مقتل مقرّم1۵۶؛ مقتل امام حسين 2۷۶هموم الم

کامال « دو طفالن»خود جمع مثنی است و عبارت « طفالن» اند. ضمن اینکه کلمه  کرده واصل درک به را دشمنان از باالیی تعداد

 دیــوانــۀ نـگــاه دو طفـــالن زینـبم           ـنــدگان بی سر و ســامان زیـنـبـیمما بـ              غلط است!! 



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  105   
 

000 
 

 مسیحا ادامه داشتوسی ادامه داشت م           مثـال شما تا ادامـه داشت اعجـاز بی

 شتدریـا ادامه دا مـتـداد چـشم توا در           های نـور ای بـارش همـیشه سـجـاده

 تادامـه داشـ یکـی هـمـیـشـۀ دنـیـاتار           زدید ها ســر نـمی بانـو اگـر به آیـنـه

 داشت پـــای تـو امــا ادامـه یــات ردآ           آسـمـان چهـارم افـالک جا زدیـم در

 اشتجـاودانه زهــرا ادامه د ن عـمرآ           اشـتیت را به تـمـاشـا گـذ تا زنـدگی

 های کـربـال ای آفــتـاب روشن شـب

 ای زیـنب مـدیـنه و زهـرای کـربـال

 هـتــریدیـدیــم بــ تـیـم آفــتـابـی وگـفـ           دیـدیـم برتـری گـفــتـیــم آسـمـانـی و

 حـیـدری دیــدیــم یــام کــوفــه آمـد وا           گـفـتــیــم دخــتــر اسـد هللا غــالـبــی

 ـیــواتــریــن مـفــسر هللا اکــــبــریش           ت ت تا بـزرگی زمـان کـودکی از تو

 بری ز حضور علم خداوند میفیض ا           از کدام طایـفه هـستی که مستقـیم تو

 یپـیـمـبـر بـعـد از ـرـن پـیــمـباولی تو           است بار رسالت تو سبزهای  شانه بر

 شرف مشرقین شد خورشید روی تو

 ات حسن شد و نیمت حسین شد یک نیمه

 ل تــوپـریـدن جـبـریـل بــا ـاالتـر ازب           ای مـاورای حـد تـصور کــمـال تـو

 حال تو حال فاطمه هم خوش به م خوش بهه           چنین دختری شود از مـادری چنین؛

 هــای زالل تـو ـاس آیــنــهدر انـعــکـ           ایم چیزی ندیده ،حسین فاطمه غیر از

 خـیال تو؟ عـشق کجـا و ـامـحـرمـانن           شویم های عـبورت نمی نزدیک سایه

 درست شدهای چشم تو ساحل  گوشهاز 

 شددرست  پای تومحملمحض رضای 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند          قالب شعر: علی اکبر لطیفیان           شاعر:   
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 ـربـالکـفـسـیـر نـفـس مـطـمئن بـعـد ت           زن بعـد کـربال تـو زیـنـبـی و شـیـر

 بعد کـربال « پـنج تن » بانـو تـویی تو           حسن تویی حسین وعلی و نبی، زهرا،

 تـویـی همان حـسـن بعـد کـربال ـنییع           صبر میکنیگاهی که طعنه میشنوی 

 ربـالپــیـرهـن بـعـد کـ ویـی وـاال تـح           کـفن گـریـه غـریـبی عــریـان بی ای

 سوره مـریـم شروع شد قلبت تپـید و

 شدترین غروب محرم شروع  غمگین

 عـبرتگـلـسـتان مـ جـبـرئـیـل ی بـالا           سـرت ای سـایـه بـلـند ابـاالفـضل بر

 بـرابرت بـزیر بود در ز بس که سرا           را نـدیـد عبـاس هـم رشـیـدی قــد تو

 بـرادرت ـسـته بر نـمـاز شـب تودل ب           ب زنده دار شام غـریــبـان کـربالش

 مـنـبرت تو ـدون جهـازبوی مـحـمـل            ات ای خطبـه صدای تو نهج البالغه

 ـرتمعـج بریـده نگـهـبان ـجـده سـره           هجـده سـر بُـریـده به دنبال چـشم تو

 جای تو وحـیــد،ای قـلـۀ نـجـابـت تــ

 حـضور فاطمه دارد حیای تو عـطر

 

 دهـد مین ـر دهـد پـیـمـبـر ابـتــرگیا          هدد نمی یا که خـدا به خـلـق پـیـمـبـر

 دهد نمی ررسول سورۀ کـوثـ از غیر         حتی اگر چه فیض الهی به هیچ کس

 دهد نمی مه دخـتربه فـاطخدا  بیخـود         این قـبیله تجلی کـوثر است دختر در

 دهـد شـانۀ حیـدر نمی یـرتـکـیه به غ         ه بر شانۀ کسیک ایست زینب رشـیده

 دهد نمی  بـرادر یــرغ دست کسی به         زینب شکوه خواهریش را درعالمین

 دهد سر نمیسی کبه راحتی یعنی به          او مظهـر صفات جاللی حیـدر است

 دهد نمی دهـد نـخ معـجـر عـبـاس می         عفّتشت که در راه س کسی همانزینب 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 اند همه مطلب نوشته ا خط عشق اینب         انـد آنانکه مشـق اشک مـرتب نوشـته

 اند ــم دوش انـبـیـاء مـقــرب نـوشـتهه         انــد را آنـانـکـه بـال گــریـه درآورده

 اند نوشتهاند که هرشب  خوانده روز هر         را این چـند خـط مـخـتـصرامـا مفـیـد

 اند شـروع گریـه لبالب نوشته پیش از         سـال تـقــدیـردو پــیــالـه ما را هـزار

 اند روی اشک حضرت زینب نوشته از         همان نخست های مرا از تکلیف چشم

 بس مشرب است و ازاینام  یعنی که تشنگی

 بس زینب است و یعنی امام گـریه ما

 ای مـاه روی دامـن خـورشـیـد آمـدی         تــجــلـی تــوحـیــد آمـدی ای دخــتــر

 هرگـز چنین شکـفـتـه نـخـنـدیـد آمدی         حسین ات شکوفایی قبلکه  ای ای الله

 آمــدی تـمـام مــوالــیـد تــر از روشـن         ای هر چنـد در حـجـاب والیت نهفـته

 ای مــاه ای ســتــارۀ نــاهــیــد آمـدی         درخـانـه زمـیـنـی زهــره از آسـمـان

 امــیــد آمـدی بـا صــد هـــزار آرزو،         راهــی دراز را بـه هــوای بـرادرت

 حجـاب از نسل آفـتـابی و مهـتاب در

 پلکی بـزن به روی برادر کمی بتاب

 مثل مادرت مثل پدر؛ هم شکل توست،        ـه بـرابرتآئیـنه نیست اینـکـه نشـسـت

 هستی و نیمی برادرت تواش  یک نیمه         سیب فاطمه سیب علی، سیب بهشت،

 بَرت این همه خورشید در از لذت ببر         هرطرفی را نظرکنی نور است و نور

 کـعـبـه ابـروی دلـبرتسوی  بـرده به         قـلـبـت شـبـیـه قـبـلـه نـمـا دیـدۀ تو را

 دخترشدی نه اینکه فقط خواهری کنی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند           قالب شعر:محسن عرب خالقی         شاعر:   
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 بــایــد برای اشک پــدر مــادری کنی

 بـیـاورد بایـد به پیـشـگـاه غـمـت سـر         بیاورد مقـام تو سر در کس که از هر

 بیاورد یک سـوره مثـل سوره کـوثـر         والدت تــو روا بــود جـبـرئـیـل روز

 تـوانــد دخــتــر بــیــاورد دنــیـا نـمـی         بـزرگ دو معصوم مثل توای دخـتـر

 جـاللـت حـیــدر بـیـاورد با هـیـبـت و         تـو بیـایـد که دخـتـری مـادر تـنـهـا ز

 زیـنـت بــرای زیب پـیـمـبـر بـیـاورد         را این طبع شـاعــرانـه حق بود تا تو

 ئـل آل کـسـا تـوییمـجـمـوعــۀ فـضـا

 گـرهـست مـعـنـی شـشـم انـّمـا، تویی

 نـیازت خـدای تو و مشـتاق حـال راز         ای کـام عــرش تشنه یک ربـنـای تو

 تای تو هم دوفلک نشنیده است گوش          عشق یکی و وفـا یکی خـالـق یکی و

 هـفــتــم حــق ردپـای تـو آسـمــان در         کند به قبله کنی جلوه می وقتی که رو

 مـلـتـمس یک دعـای تو چـشــم امـام؛         ات شـبـانه ما نه که بـوده وقـت نـمـاز

 وآنـکــه نـمـیـرد بـرای ت ـایـد بمیـردب         تو شد زنده میشودهرکس شهید عشق 

 شود کسی چنان تو جلیله نمی قـدر در

 شود بـانـوی عـشیـره عـقـیله نمی هـر

 از اینجا به چشم تو ستاره کوچکتر از         توچشم  بهاست وسعت دنیا چه کوچک 

 به چشم تو »جمیال« بود »مارأیت»هر         تو از کـدام پنـجـره دیـدی کـه کـربال

 خرکه ریخت این همه دریا به چشم توآ         ست فصل بارش چشم تو دائمی انگار

 زهرا به چشم تو شد زنده یاد صورت         کهساله چه نقشی نشست  صورت سه در

 مانند تو که طعـم بـال را چشیده است

 کشیده استمصیبت بار  دوشت هزار



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  109   
 

000 
 توست بخش جهان همجوار نظام نبض         قلب قـرار عـرش خـدا بیقرار توست

 توست عکس کوچک زهرا کنار چون قاب         مـیـان حـجـاب و رقـیـه هم حـیـدر تو

 اقتدار توست از در سینه حبس شد اگر،         ات نفـس زنگ اشتران نـیـم اشـاره با

 توست مـادر تو بود یا که کار یـا کار         باخطبه کاخ ظلم وستم را به هم زدن

 ، حماسه تو، کارزار توستاین جنگ تو         خوردبا تیغه حجاب تو دشمن شکست 

 تمریم اسیک گوشه از روایتت آیات 

 روز والدت تـو شـروع مـحـرم است

 شود ایوب می تو صبر ای ز ورهس هر         شود ای زاشک تو یعـقوب می هرآیه 

 شود ـنـگ غــروبهــا دلـم آشـوب میت         ام اگـر یــاد طـلوع غــربـتــت افـتـاده

 ودش مق فاجعه مکتوب میعدر شـام          بر مصحف جـبـین تـو با خـط سنگها

 شود روی نـاقـه مریم مصلوب می رب         از غـصۀ مـسـیح سر نـیـزه روح تـو

 شـود چـوب می تــو ــرادرسهــم لب ب          استدرمجلسی که سهم لبت خطبه خواندن 

 بـانـو دلـم گـرفــتــه شـبـیه صدایـتـان

 جایـتان رخصت بده کمی بنـویسم به 

 هـا بـر بـلـنـد نــیــزه مــرا آشیـان بـدی         ان بـدهنی سـایـب من از سر سر یا بـر

 نشان بـده ات را مـسیـر قـافـله از نی،         با گـیـسوی رهـا شده در دست بـادها

 دهکن و امتحان ب صبرکه  ،دل م بهگفت         ام جانم به لب رسیده، ولی جان نـداده

 ام، برای رسیدن، زمـان بده ا مانـدهج         روی؟ ای و تـنـد می سوار گـشـته نیزه

 باز جـان بده ـردۀ من،مهای  بر ساقـه         !باغبـان پایم دگر برای خـودم نیست،

 ـهــوارۀ عــزیــز دلـم را تـکـان بـدهگ         دار چشم ربابت به نیزه که گفت،دیدم 

 بان بده مرا باد شسته،ی به گل نکـشـت         خون تو و حجاب من،ارکان کربالست
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 ـا الـفـبــای جـنـون بــازی کـنـدب         او تــولــد یــافت طنــازی کــنــد

 جـام حسین ا شـود سـرمست ازت         عـیـن او تـولـد یافـت گـردد نـور

 سـخـن عـالمـه مـکـتب شـود رد         او تـولـد یـافـت تـا زیـنـب شــود

 عـاشـورائـیـان شـود هـمگـام تــا         جهــان آمـد بـرآری آری زیـنب 

 خـواهد حسین محــرم اسرار می         خواهـد حسین حوادث یار می در

 گام اوست عـشق زیر هفت شهر         دوست کیست زینب تابـع فرمـان

 کـنـد نـام زینب دلـــربـــایــی می         کند عشق هر جا خود نمـایی می

 گـمان الغاء آن با زینب است بی         ضد مکـتب است کجا منشور هر

 بلند تا شوی در پیـش زهـرا سر          پسندخوان! شعری بخوان زینب  نوحه

 کـن کــالم نـــــاروا پــرهـیـز از         ای گویم به گوش آویـز کن نکـته

 ای خود بیـچـاره اره؛دانیش بیـچـ         ای خــود آواره خـوانـیـش آواره؛

 مـده نـسـبـت بـیـچـارگـی بـر او؛         مــده نـسـبــت آوارگــــی بـر او؛

 بعد زهـرا فارغ التحصیل عشق         کیست زینب عامل تکمیل عـشق

 ســوخـتـن از فــاطـمـه آمـوخـته         کـیـست او؟ پروانه پـر سـوخـتـه

 است با فـاطمه سنجـیده عشق را         فدک صبر علی را دیده است در

 است بود آن کردهگفته آنچه زهرا          استکرده  زینب که طوفانمرحبا 

 عشق او فـتح الفـتـوح کربالست         او به بحر العشق نوح کربالست

 کیست که زینب کیست فاطمه داند         شناسی نیست نیست خلق را زینب

   زیـنـبـم قـبــول افــتــد غـالم گـر          منصبمحسینی  چه خوش زادم، گر

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید حسن خوش زاد            شاعر:   
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 ودبگر از آیت زیبایی  ه فـضا جلـوهک        تمـاشـایـی بـود خـانـۀ فـاطـمـه آنـروز

 ـاز دگری رو به شکـوفـایی بودن گـل        نفس جبریل استدربهاری که نسیمش 

 نقش شکیبایی بود از ـوار پُرر و دید        عصمت بخشیدرا که خدا جلوه  ای خانه

 آرایی بود درحال صفهمه الئک مبا         ـبـریـلج تا بیــایــند به تبـریک محمد 

 گوشه خود گرم پذیـرایی بود جگر ز        به خدا چشم خدا دست خـدا وجـه خـدا

 ودکه تـمـاشایی ب اآنج حالتی رفت در        تا که قـنـداقـۀ او را به برآورد حـسـن

 را چون که ز آغاز شناسائی بود وداین         نگرفت نشد تاکه حسینش ساکت ازگریه

 سـراپا هـمـه آئـیـنـۀ زیـبایی بـود که         دختری داشت در آغوش محبت زهرا

 بود داشت که ذاتش همه زهرایی زینبی        دخـتری داشت سراپـای هـمانـند عـلی

 ـرف زینبشان وارث آقایی بودوز شـ        آقــایـنـد پنج تن آل عـبـا در دو جهـان

 یکتایی بود خور یمان و یقین درا که ز        اند پنج معصوم به او معـرفت آموخـته

 بود اش پـایه دانـایـی این مرتـبـه ا بهت        وصف او عالمه غیـر معلـم شده است

 توانایی بودو را که به این قدر نازم ا        امام صبـر و رضا نایبه ی خاص بود از

 ـمـت زینب نـسـتـوه تـمـاشـایـی بوده        عشقدرآن صحنه  صحنه عشق است وکربال 

 نـهـایی بـودقـافـله عشـق به تـ رهـبـر        به عـلـمداری صحرای بــال کرد قیـام

 بودایی شیدقل ازاین واقعه درچنبر ع        شکیب آنهمه داغ دل و آنقدریک زن و 

 سرمـۀ بیـنـایی بود نکه خـاک در اوآ        نشین ره شام که شد خاک ام کـور دیده

 

 

فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:             قالب شعر: غزل     سید رضامؤید               شاعر:   
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:دومش بخ   

  مد    ح  اشعار

حضرت زینب
  سالم الله علیها  
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 برینوشتی زینب ک نوشتم ثـانی زهـرا           نوشـتم زینت بابا نوشتی زینب کـبـری

 زینب کبری نوشتی وشتم برتر از حّوان           نوشتم کوثری دیگر نوشتم عشق پیغبر

 م عالی اعـال نوشتی زینب کـبرینوشت           پایانبی انسان نوشتم نور نوشتم سـورۀ

 نوشتی زینب کبریکجا ینوشتم پنج تن            حیدری خصلتعصمت نوشتم  نوشتم مظهر

 کبری اشورا نوشتی زینبع نوشتم سر           ابد جاری تانوشتم داری  دیندرس نوشتم 

 رییـکـتا نـوشتی زینب کب نوشتم قـادر           ایمان طوفان نوشتم اسوۀاش بهخطنوشتم 

 وشتم هستی سـقـا نوشتی زینب کبرین           زمـزم نـوشتم حـافظ مـریم نوشتم پاکی

 عنا نوشتی زینب کبریمصبر را نوشتم            نوشتم فاضله هست و هست و نوشتم عالمه

 

 

 نیست حیران تو ه سرگشته ونه آن است ک دل،           تو نیستواره پریشان سر، نه آن است که هم

 ـیـوۀ رنـدان بیـابـان تو نیستعـاقـلی ش           ایمصحرا زدهبه  شکرانۀ عشق توما به 

 نیست سان توهم فاطمهصدف  گوهری در          1 ب!زین زیـنت عرش خـداونـد تـویـی یـا

 به دامان تو نیست؟ محشر چه کسی دست روز           نـورانـی تـو جـرمـعـ ای شـفـاعت گـره

 ، این سر بیچاره که قربان تو نیستسر من           بس که سرم سنگین است گردنم خم شده از

 نیست آن چشم که گریان تو مگس قدر بال           افـتدچـشم خـدا می حسن از به حسین و

 نیست بین شهـیدان تو اگر اسـم ما آخـر           پاک شودجهان  دو کاش از خاطرهٔ هر

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

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 سان تو نيستگوهري در صدف فاطمه هم          !يـا زينب زيـنت دسـت خـداونـد تـويـي

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    محسن صرامی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   حسین صیامی                  شاعر:   
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 برین لسالم ای زینت عرشا            سلطان دین السالم ای دخـتر

 کـسـا جـلـوۀ اهل الـسـالم ای            السـالم ای تـالـی خـیـرالنـسا

 امـیـرالـمـؤمـنین ارث حـلـمو            المتین السالم ای دخـتر حـبل

 صبرت خدایت آفرین فته برگ            آفـرین السالم ای بـانوی مرد

 بگـویم مدح تو رصتی ده تاف            تورخصتی ده تا بگویم شرح 

 استماسو خدای کار مدح تو            درک ماست وفوق بیان  مدح تو

 تو االمین دربان روح ضرتح            ای امیرالمـؤمنین حـیران تو

 ـه مـاه مـحـرم دسـت توگـری            یـا و اولـیــا پـابـسـت تـوانـبـ

 تو احـسـان شـرمـنـده همه ام            عـالـم و آدم گـدای خـوان تو

 دارا آئیـنهرحضرت صدیقه             وقار و عزّ  ای سراپا عصمت و

 شبت الئک عاشق اشکم ای            ربت رب یا یـا ای فـدای ذکر

 را دعا نی اوشب کـ نماز در            کند خون خدااز تو خواهش می

 غ سخن شد رام توکوفه با تی            ذوالـفـقار حـیدری در کام تو

 لنگری شـتـی نـوح خـدا راک            عـلی را یاوری حسین بن تو

 است خدا فرموده نامت زینبای             شب است روز و هر که نامت ذکر ای

 حسینی یا حسن یا فـاطمه تو            عـالـم هـمـه فـدای نـام تو ای

 یعلی مادر توی حسین بن بر            توییبعد زهرا بر زنان سرور 

 حسن چون مادر ریه کردی بحرگ            محن وای رنج بعد زهرا دیده

 پدر فـرق معجرت ای باستهب            القـمـر ای شقبعد زهرا دیده

 ای لخت جگرعد زهرا دیدهب            ای داغ پدربـعـد زهـرا دیـده

 بال ای کـرب وبوده با برادر            ای رنج و بالبعد مـادر دیـده

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                مثنوی      قالب شعر: محمد رستمی                   اعر: ش  
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 ایی بمیرم ذبح اصغر دیدها            ایدیده صد چاک اکـبر پیکر

 شده سر ی بیای سبط نـبدیده            شدهای خون خدا مضطر دیده

 زار نیزه ینبا کردی عبور ازز            چشم زار ها باخیمه آمدی از

 صد چاک شاه پیکر ای تودیده            آه قتـلگه با اشک و آمدی در

 

 است زینب اعـتـبار با کـربال نـام نـدهز           وقـار زینب است اسالم از آئـین وجهـهٔ 

 است زینب پیام خون شعار اسداری ازپ           اما هنوز خون سیراب شد آزادی ز  نخل

 است زیـنب یـادگـار بـودن هشـیـوهٔ آزاد           حسین نام گرچه آزادی عجـین گردید با

 زینب است وامدار سرخ شهادت مکتب           ستهااینک قرن قاصد پیغام خون او بود و

 زینب است ارپـایـد جـذم و عـزم یادگار           انقالب که شد سر منشأ هر عاشورا نام

 زینب است کـارزار قـیـام و قت آغـازو           پی قتل حسین درکرد دشمن کی، گمان می

 زینب است آموزگار فاطمه چون مادری           در مقام وصف او این بس که بنویسی سدید

 

 فقط شب را هردلدارند ان حیران اشقع            تب را فقطتمام عاشقی از دارم دوست 

 طدح زینب تا ابد لب را فقم وا کنم در            پروردگاراز ازل خوردم قسم در محضر 

 رب را فقط ذکر یاحق دارد بگوید  ندهب            شد ماندگارزینبش زاده زینب  مؤذن از

 طمطلب را فق حقمان ست ع کرده ادا سپ            االسـرار اوست شاه بیت دفـتر گنجـینة

 فقط قـیمت خـوبی مودب را خرد بامی            با حبیب ُحرفرقی ندارد حضرت پیش او 

 ذهب را فقطماو بنا کرده است های طبهخ            حسینـش ایـستاده پای دین واقعأ بعد از

 زینب را فقط گیرد عشقنمن  گر خدا از            ندارم هیچ کاری با بهشت این دیگر بعد از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     جواد حاجی حسینی          شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     محسن صرامی               شاعر:   
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 زینب منصب،ب صاحب علم و صاح            زینب خـاتـون جـهـان امـیـر مذهـب،

 زینب ز عـشـق حـسین خود لـبالـب،ا            آرى الـحـسـن بــود گــفـتـنـد شـفـیـقـه

 زینب ب مکتب،صاحدر عشق و جنون             او انـد عـاشـقــان درس ازآمــوخـتــه

 زینب ست بـرابـرش معـضب؛کـعـبـه            ست بلیبه سـرش پـردۀ کعـبهچـادر 

 بزین حـق گـشته مرّکـب، جـوهـر زا            شـمـسـه عــلـویـه، سـادات، عـزیـزه،

 زیـنـب بــاب ادیــــبـــان مــــوّدب،ار            گــویـماز سـوى ادیـبــان جـهـان مـی

 زینب هاست کوکب،ـرانهکدر نبـض             فـاضل فـضائل،بر روى زمـین کـوه 

 رشـیـد سحـر سـتـارۀ شـب زینبخـو            پیداست هاجان افق ست که درنـوری

 ـببـگــوئــیــد مـرتـب زیـن ــشـاق!ع            چون قـلب حـسین امیر عـشاق جهان

 زیـنب بـاطـن شـمـشـیـر ُمـعـّرب، رد            نـاطق و فـصیح است ولى ظاهـر در

 !ه شد کـعـبه مکـعـب زیـنبکدیـدیـم             بى جانچار حـروف نامت اى بی از

 !ى ذکـر پـرالــتـهـاب زیـنـب زینـبا            !اى کـوثر مرتضى و زهـرا، کـبرى

 

 ستی؟بـیـابـان کـیـ رـین  ظـهـچـادرنـش            ای آفـتـاب! مـاه شـبـسـتـان کـیـسـتی؟

 ساقی  عـطـشان کیستی؟ نتـظـارا چشم            ای؟خــوردهٔ کـهدلـواپـس لـبـان تـرک

 نـشـیـنان کـیستی؟بهخـرا فردا شب از            اینشـسـته نماز امشب خراب یک دو

 ـسـتـی؟کـی ـوفــانطتـالطــم  آرامــش            ستحکایتی دریا وقت وداع  ساحـل و

 سـر و سامان کیستی؟بی ان حسین!ج            اندسامـان زینب و سـرعـالـم تـمام بی

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                    غزلقالب شعر: مصطفی هاشمی                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: مهدی جهاندار               شاعر:   
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 ودبکودکی به تیـر مـصیبت نشـانه  زا           بـود کـرانـهدلـش بـی دریـای دردهـای

 اش عاشـقـانه بودینب حدیث زنـدگیز           که چشم به چشم حسین دوخت ایلحظه از

 ی مـوال روانه بودپ منـزل از منزل به           قرارا حسین رفت چنان سایه بیج هر

 زمانه بود فـای زمـین وج دلخـسـته از           ایفـرشته هر از ترانسان ولی فـرشـته

 ودبچند کوه غصه و داغش به شانه  ره           یـزیـد سـر بــر آوار شـد حــمــاسـۀ او

 گـر بنـای فـریب و فـسـانـه بودیـرانو           کرد اسالم جلوه یقـتاش حـقـخطبه در

 چنگ و چغانه بود ر ازدحام مطرب ود           آن روز در هـیاهـوی بازار شـام شوم

 ودتـازیـانـه بـ ش کـبـود از اثـرجـسـمـ           شـهـیـدۀ خـود ارث بُـرده بود مـادر از

 بود ارادت بـهـانه ـنهـا بـرای عـرضت           بر نیست" کمیل" قابل خاتون ص شعر

 

 نان عقیله از نمک و و روز ورده شبخ            خوان عقیله دل باده بـنـوش است سر

 یلهـزم حـسـینی شـده مـهـمـان عقب در            شیـدا که شده واله و قـلب حـسینی هر

 قـیلهعـ احـسان ـجـنون حـسـیـنـیـم بهم            احسان اباالفضل غـالمـیم به ما عبد و

 لهربـاب بـود گـوش به فـرمـان عـقـیا            تنه زهرا شد و حیدر شد و حاال خود یک

 ـقـیـلهعـرفـان ع مـنـبـر انـو زده بـرز            عباس حـوزه عـلـمـیّـه زهـرائـیـه، در

 قـیـلـهــربـاز طـراویـده ز دامـان عـس            تنها عـالـم تک و آنجا که شد آقای دو

 ر کـرب وبـال مـریم قـرآن عـقـیــلـهد            آه حـزینی که رها کرد شد از تفـسـیر

 ه؟عـقـیل گـوشۀ ویـرانه، ـوریّه کجا،ح            جـبریل گرانـتر پر   ای جنـس پرت از

 ـربـبال جان حـسین جان عـقـیلهک کی            بیا قـسمت ما کن زینب توحضرت یا 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: محمود شریفی               شاعر:  

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:               قالب شعر: غزل     حسین قربانچه              شاعر:   
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 قـام زینبفطرس بگو از م            عشق بخوان به نام زینب از

 احـتـرام زیـنـب ـاریـخ بـهت            خویش سر برداشت کاله از

 آیـــنـــۀ مـــرام زیــنـب رد            عـلـی نـمود دارند زهـرا و

 بُـــّرنـــدگــی کــالم زیـنـب            انـدازه ذولـفـقـار مـوالست

 هـا امــام زیـنـبهاز نـافــلـ            خـیـرش شد ملتـمس دعـای

 گـر غــالم زیـنـببـاشـیـم ا            بسجهان همین لقب ما را ز 

 ــرتـبـۀ مــقــام زیـنـبم در            است کوه کمترین تشبـیه به

 الـدوام زینب ـلیعتصویـر             آسمان ایـثار نقـش است بر

 زیـنـب وشــنـی پــیــامر بـا            گـذشـتـیم جـهـل را تاریکی

 زۀ قــیـام زیـنـببـا مـعـجــ            ُهدی نگشت خاموش مصباح

 گام زینب شکـست به زیرب            کوفه غـرور شام و تنـدیس

 ر عصر دهـم سالم زینبد            از یاد نـبـرده مـقـتل عـشق

 

 مرتضی نام مستعارت ذوالفقار   هست            مرتضی اخـتـیارت ذوالفـقار   تا ابد در

 ذوالفقار  مرتضی بارت؛میشوی با این ع            واهمه و بیکاری  نافذ، ،کوبنده لحن تو

 مرتضی ار  اول کـنارت ذوالفـق ود ازب            از طفـولیت تب  روشنگری را داشتی

 مرتضی ذوالفقار  فتخارت اشد اینچنین             زینت بابا شدن تنهـا فـقـط کار تو بود

 مرتضی ت ذوالفقار  بار کار و رونق در            چادر زهـرا برایت مایه حجـب و حیا

 یقرار بیـقـرارت ذوالـفـقـار  مـرتضیب            ابد شد تا !شجاعت داشتی !با جنم بودی

 با ادب در انتظارت ذوالفقار  مرتضی            نشست بود فورا  میدرایت  کجا حرف از هر

مفعول مفاعلن فعولنوزن شعر:                   قالب شعر: غزل     حسن کردی                   شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مرضیه عاطفی               شاعر:   
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  فقط شاه کـربــالستوَ   ــّداح او فقطم         خیال من و شماست زینب َورای فکر و

 ستو افتخار مادر سادات و مــرتضاک         بی بّی  آسـمــانّی  عــالم عــقــیــله ایست

 عشق و عاشقّی  خدایی گرانبهاست این         ن وعاشق ارباب زینب استعشق حسی

 ماستهوم اشک خوانی  ومف روضه معنای         شده روضه حک ای از درسینه اش صحیفه

ه و عـزاستا          در عذاب  هــمــراه و هــمـدم حـرم هللا  و ســاربـــان قـافلۀ غّص 

 زینب آشناست که با صل والیت استا          انه کرداو هــر چـه داشت نذر ولّی  زم

 و دیده روی نیـزۀ کینه سری جداستا          او دیــده دست و پا زدن شــاه تشنه لب

 و حیـــدرانــه قــاصد جریان نینواستا          غــم را به هم زدهشام و کـوفۀ  با خطبه

 بیاست ا گــریــه ذکر العجل آقــــا بـیاب          پــــای ســر بریده ی دلبـــر نـــوای او

 

 ستپریشانیندگی ز از تو نصیب قلب            ستبه سمت خلق نرو جلوۀ تو ربانی

 ستت مسلمانیصدای خـستۀ تو حّجـ            زن نجابت سکوت گرچه نشان است بر

 ستبـارانی تو لدبـتاب گرچه هـوای             شکوه شمس به تابیدن پس از ابرست

 ستسلیمانی از رتو برت که موری در              خوشم خواری خوان کرامت تو به ریزه

 ستسلطانیکمال ت اطاع حریم دراین            غـنا حریم قـرب ندارد حساب فـقـر و

 ستهای قـرآنیملۀ آن آیهجـ که جـمله            توأند هایخـطبه مفـسران پی تـفـسـیر

 ستهای پنهانیغصه این داغ به که اجر            قـراری توی نـدیـد چـهـل روز بیکس

 ستبی مسیح درمانیبی مدح تو کمی ز            افتادهلکنت موسی به  به پای فضل تو

 ستپی نانی ه دراین سفر سر نشسته بر            کرامت توست ازبحال گدا کردن  نظر

 نیست تت بضاعت ماحـسنا نوشتن از            آب بـقــا یـاتنـم وضـوی نـمـازت حـ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: حسین ایمانی               شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   ی            سید پوریا هاشمشاعر:   
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 صبرکنام  برتکیه زده ست که  یریش            نـیام صبر در شمـشیر تـیز خـطبۀ تو

 رچم خود را به بام صبرست پ افراشته            اوج اقـتـدار نام بـلـنـد تـوسـت که در

 ام صبراینگونه نام نهضت تو شد قـی            جمع شد تو حسن درصبر  جنگ حسین و

 دیـد جام صبر ر مقـابل تودوقتی که             جـام بال عـسل شـده در کـام شاه دین

 شد اقـامه صبر ا امـامت تودر شـام ب            در کـربـال امـام جـماعت حـسین بود

 مقام صبر در شودگاه سنگ لعل  هر            «شودشود، ولیک به خون جگر  آری»

 د ثبت بر جـریـدۀ عـالـم دوام صبرش            شد حاال که نـام دیگـر تو کـوه صبـر

 ّریــۀ مـقــّدس تـو ای امــام صــبــرذُ             مـنـای عـشق قـربانی حـسین شده در

 

 درست قنبرشود می اشکت؛ چکد بر خاک،یم           نوکر درستشود می تکانی؛چادرت را می

 رستد پَر پرچم توهای ریشه ازکنند می           روی گنبدت آیند،عرشیان از عرش می

 درست زرهای کاسهخاک  گنبد  ازکنند یم           رونق است گران  شهـر تو پُردَکۀ کوزه

 درست نبرها مالنه ُخرده چوب   ازکنیم یم           اندسازیسـرگـرم  النـه کـبوترهای تو تا

 درست شود سنگـرما می الاقـل با پیکر           1کاریم ما را از حرم بیرون نکن گر گنه

 از دشمنانت کوهی از پیکر درست کنیممی           بشکندکه  ُحرمت یک کاشی  صحنت اگر

 ستخاکستر در خویش، کنیم ازطوافش می در           اشپرچم شعله ما پروانه؛ گنبدت شمع است،

 درست شد بـرات  کـربـالیم لحـظۀ آخـر           َدر باز شد ؛َدر زدم بر زبانم؛ نامت آمد

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 شود سنگـر درستبا پيکر ما ميالاقـل            گر چه سرباريم؛ ما را از حرم بيرون نکن

ناعالتن فاعالتن فاعلفاعالتن فوزن شعر:              قالب شعر: غزل     رضا قاسمی               شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مجتبی خرسندی            شاعر:   
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 ه نام آنکه ز نامش دلـم پـریشـان شدب            رخـش نـمایـان شد نام آنکه خـدا با به

 شدمسلمان او سیح یک شبه از فیض م            گـریان شد نامش حسین به نام آنکه ز

 عرض ارادت سرى خـم آوردهبراى 

 اوصاف او کم آورده کتاب خـواجه ز

 هاست اش راه و رسم عاشقکتاب زندگی            اى زیباستنام حضرت زینب که واژه به

 جاست بر مدت هنوز پااینهمه که بعد             خـون سـیـدالشهـداست علت آن یـقـیـنا  

 1یقـین که آینۀ حـق نماست این زینب

 زینب نفهـمیده کیست این هـنوزکسى 

 کسى شبیه تو بانو شبـیه حـیدر نیست            نیست کسى شبـیه تو با فـاطمه بـرابر

 نیست برادرتو خواهرى! به خدا مثل تو             نیست خاک کیمیاگر بر کسى شبیه تو

 تو خواهرى کردى بودى، تو حسین بود و

 که مادرى کردىبرادر  توچه خواهرى 

 ات ابـوتراب حسینبه هـیـبت عـلـوی            آفـتاب حسین تو آسـمـان اباالفـضـل و

 خـراب حسین که خـندۀ اربابى و هـال            رکاب  حسین همۀ عـمر پا هـمیشه در

 سـتـارۀ شـب اربـاب، قـبـلـۀ حـاجـات

 شـهـیـد زنـدۀ گــودال، عــمـۀ سـادات

 همان که خـندۀ او دل ربوده از زهرا            ى قیامت رااکه نشان داده تویى همان

 حضرت عشق التماس دعا حسین گفت:            عاشورا که وقت خداحافظى در همان

                                                 
 معناي تابي کج از جلوگيري و کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعربيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي.  1

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

 نفهـميده کيست اين زينب زهـنو کسى          اگر که نيست خدا، چيست اين زينب؟

فعلن مفاعلن فعالتن مفاعلنوزن شعر:                مربع ترکیبقالب شعر: آرمان صائمی          شاعر:   
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 فـداى ذکر قـنـوت و سـجـود تو بـانـو

 بانو وجـود تو خالصه گـشته خـدا در

 پاى خستۀ توست و ایتام و سارت توا            توستگریز روضۀ شعرم سر شکستۀ 

 توستنشستۀ  شبخاک نماز  ه روىب            هاى بسـتۀ توست دست و تو خـرابه و

 افتادى؟ مادر که وقت رکوع یاد چه شد

 افـتـادى بـه یـاد مـادرتان بـین بـسـتـر

 وان خانه چه پژمـرده و تکـیده شدهج            غـلـط نکـنـم مـادرى خـمـیده شده اگر

 گـو به سیـنۀ او مـیخ در کـشیده شدهن            ه مادر نفـس بـریده شدهبگـو براى چ

 حـیات در شریان جهان مادر توست“

 نـشان مـادر توستدارترین بىنـشـانه

 

هر ام جزسینه در  عاشقی هـمتا نخواهد شد کسی در ا اوب           شد نخواهد جا زینب م 

 نخواهد شد «زینب کبری» بـیهشذکری            فهمیخوب می راعاشق شوی حرف دلم 

 عقـبی نخواهد شد رمانده و محتاج درد           هم غـالم نوکرانش که جای خود، نوکر

 شد نخواهد زهرا حضرت پیش رمندهش           عمۀ ساداتبرای  شدگریان  کس که هر

 ا نخواهد شداو زیب ر چشم بانویی جزد           غارت سیلی و…اسارت…داغ برادرها

 معجـر بسوزد وا نخواهد شد تی اگـرح           پیداستاش زهرایی عفت از غیرت و از

یـلش شهادت بود در  دشکه عـدو رسـوا نخواهد  ینب نماندز           اما بـال، کـرب و م 

 دبا اسارت رفتـنـش برپا نخواهد ش زج           است و دین حقابوفاضل علمدار  بعد از

 شد نخواهد عـاشـورا مانـند داغ عـصر           او دیـده ولی داغـی بـرای ری بـالعـمـ

 پـا نخـواهد شد ی سیـنـۀ توقـاتـل ز رو           انگارزنیم می سر چه بر هر همراه مادر

 ام پـیدا نخـواهد شد؟جایی برای بـوسـه           است تـیر کل تن تو جای زخم نـیـزه و

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل       مرضیه نعیم امینی           شاعر:   
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 عاشورا به زینب ورده گره تفسیرخ            ید حـیـدر و زهرا به زینبچـشم امـ

 االعلی به زینب تسالم از جنّ  صدها            فـرسـتـندمی مالئک پـیـمـبـرها مثـل

 ینب به بـابـا نـازد و بـابا به زینبز            زینت دوش امیـرالمـومـنین است او

 به زینب ""صدیقۀ صغری پس میرسد            گر میرسد "صدیقۀ کبری" به زهرا

 زینب دریا بهکند حسادت میمری ع            اُم  النجابت آنقدر پـاک و زالل است

َمة ""  ـه زیـنـبباده خـدا عـلـم لـُدنّـی را د            ست یعنی عـال ـَمـةٌ َغـیـُر ُمـعَـلَـّ

 "اعـطـینا بزینب ر سورۀ زیـبای "د            دارند های سجـدهمحـمد آیـه عـون و

 ما به زینب رعـالـم ز ایم ازوابسـتـه            پیـش از تولـد نوکـر این خانه بودیم

 به زینب به رقـیـه یـا دهـم یـال مید            رسـانـندخـدایـم مـی این خـانـواده به

 کـند هرجا به زینبـل مییعه توسش            ندارد خـور مثل همیشه حاجـتش رد

 ها به زینب عـشق اردبیلی این است            "اولسون مؤذن زاده لر قربان بو یولدا"

 جـزا انـسـیة الـحـورا به زینب روز            سـپاردامـر شـفـاعـت را گـمـانم می

 ینببه ز رسد "حلما"می مصرعی که رد            است های ام  الّصابرینصبوری حرف از

 دهـد تـنـها به زینباری تعـالی میب            را میان جـمع الـقاب ام  الَمـصائب""

زینب الّ ا هـَکـَذا الـقَـول  السَّـدیـد ام            در پـاسـخ غـم؛ ما رایت ااّل َجـمـیال  بـ 

 نببه زی آقاکند میی عرض حاجت ه            نـماز شب برای من دعـا کن هر در

 را به زینب امـامت ویا سـپرد امـرگ            از خیمه تا گودال دسـت حـق تعالی

 نبسـقا به زی دهدشهادت می عد ازب            سـایـۀ لـطف خـداونـدی عـلـم را در

 ـیـلی بـدهـکـاریم در دنیا به زینبخ            به اسـیـری رفـتـه ما آزاد باشـیـم او

 به زینب کند صحراگریه دارد می خون            چشمش زجاری  شوداشکی نمانده تا 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: قصیده             لب شعر: قاعلیرضا خاکساری            شاعر:   
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 زیـنب ارثـیـۀ زهـرا به روی کـبـود            گـذاردخـود مـی پا جـای پـای مـادر

 دهد خـرما به زینبکه می ـرزنیپـی            ستبیبیگمان مدیون بینان شبش را 

 زینبکند حتی به جسارت می ملعون            تنها رباب از حرمـله دلخـور نـباشد

 زنـد اما به زینبـنگ مـالمت میس            سرهای روی نـیـزه را رفـته نـشانه

 از سرما به زینبه پناه آورد هرشب            ها رقـیهبـیـابـان مـنـزل به منزل در

 زنـد فـردا به زیـنبه میبـا تـازیـانـ            دیروز قفا زد عصر از که خنجر شمری

 باال به زینب انـدازد از ـولی نظـرخ            وقـتی بارندمی سـرهای روی نـیـزه

 

 ریپود زینب کب و بوده تار صبر قین وی          داده وجـود زینب کـبری به شیعـه آبـرو

 ود زینب کبریر وجـدنـمـاد پنج تن را           کرد ست جایش در کسا اما خدا پُر خالی اگر

 در حین شهود زینب کبریپیداست لی ع          بلکه زینت دنیاستباباست تنها زینت  نه

 زدود زینب کبریمی رخسار بابا غم از          حیدرآن همیشه محرم  چشمان مادر پس از

 رینبود زینب کب ق ردی درعش نبود از          خوردزمین می هاپرچم رفت ویادها می حسین از

 دانـد قـلـم حـد و حـدود زینب کبرینمی          باشدمعجرش که  اش را داد تاکه هستی کسی

 فرود زینب کبریارت شد عروج بیاس          حسین اما کربال بود وخواستگاه شهادت 

 زینب کبریصعود خدا کرده  رت رااسا          باشداش ذلت نمیمعنی اسارت رفت اما

 کبریسود زینب ح و کوردشمن به گوش           یت اال جمیال ضربه زد آنجاچه محکم ما رأ

 من بوده زینب کبریاحرم را تکیه گـاه           بر ابرویشکه از طوفان نیاید خم  چنان کوهی

 کبری ورود زینبام از ش هراسان شد دل          چه است یعنیکوفه فهمیده  اش راطنین خطبه

 کبری شم کبود زینبزمان چ بـبـیـند هر          را نی خورشید چشمش به شویدبه اشک شرم می

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    حسن کردی            شاعر:   
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 زینب نـویـسیـد عـلی در دل  مـیـدان:ب            بنـویـسـید خـداوند و پس از آن زینب

 زینب حـسن جان حـسن بعد نویـسـیدب            زینب ایـمان بنویسید که زهراست در

 آن زینبحـسین است بـقـر بنـویـسـیـد

 که ای جان َسَن قـربان زینب بنویسید

 رخیزدخدا ب رسی و شیـریشیرزن م            کـربـبـال برخـیـزد بـرم ونـام تـو مـی

 پیش  شما برخیزد اگر حق بده عـرش            چه قـیـامی بشود فـاطـمه تا برخـیـزد

ـرد گرد  کـرمت دست دعا برخـیزد  گ 

 ر  سلطان زینبسلطنت ُکن به همه دخت

 وت معنی سوزاندن صاعقه تو عد تور            نعره تو هیمنه تو خطبۀ بنـیان َکن تو

 جـوشن توبی حـیدر   تو و َمرد تو کوه            فـاتـحـۀ دشـمـن تو برق تو تـیـغ تو و

 شـیـون توگـریـۀ بی آیـنه تو شـمع تـو

 فـقـط هـیـبت  طـوفـان زینب بنویـسـید

 کـوبندعـباس قـدم می شت  تو اکبر وپ            کوبندَعـلَم می زنی انـگـارـدم میتو ق

 کوبندهم می ام همه بر سر  شکـوفه تا             کـوبندکاخـهـا را به سـر  آل  سـتـم می

 کوبندمی اوج  حرم که برکیست  بیرق  

 تنه ویران زینب کوفه تا شام ُکنَد یک

 خـط بـنـویسم شق  تو تا آخـر  با تب  عـ            فقط بنویسم تو ازشد که فقط کاش می

 ن که بـاشم بـنویسم که غـلط بنویسمم            جـذبۀ شط بـنویسم از زوَرقی بـاشم و

 باید از شـور  شـهـید  حـرمت بـنـویسم

 زینبشهیدان که تویی شمع   نویسممی

نعالتن فعلفاعالتن فعالتن فوزن شعر:                مسمط      قالب شعر: حسن لطفی                    شاعر:   
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 هـادت حـرمت بانی شدششد باب   باز            شد بارانیکه  دود زمین بود غرق در

 شـد ـانـیافـغ این جـاده رزمـنـدۀ ـردم            نه فـقـط سـینـۀ ایـرانی شد سـپـر  تـو،

 سلـیـمانی شد هرکه شد َجلد  حـریم تو

 بودیم و شدی ریزش  باران زینب تشنه

 را ـابـرسـانی م ـسیـنتبه حُ  مـدی تـاآ            آمدی تا که به خورشید بخوانی ما را

 ـادرت را بـتـکـانی بـتـکـانی مـا راچ            بکـشانی ما را تا او دست  ما گیری و

 را صحـنت بنـشانی ما غـباریم به چو

 زینب عـزیزان داریم بخوان یاد   گریه

 ا نبریدنـگـرد پیـرهـنـش رـادرم میم            نـبـریـد آه گـفـتی که نـیـائـید تـنـش را

 نـبـرید ـقـیـق  یـمـنـش راع الاقـل زود            بـدنش را نبرید ها صبر کـنـید ونیـزه

 نبرید زنش را اطفال و به اسارت من و

 آی پـریشان زینب ای امان از دل  تو،

 

 سـیر بـودی و نـزدت یـزید زانـو زدا            به پیشگاه تو هر کس رسید، زانو زد

 شنـید زانو زدرا می ه مـدح توک همین            « سورۀ مـریم»در آغـاز امـین وحی 

 زانو زد « عـتید»نیز شبیه «  قیبر »            را وصف تو فراز گوش کسی که شنید

 و زدـزار قـافـلـه بـا صـد امـیـد زانـه            مـقـام قـافـله سـاالری تو را تا عـرش

 زانو زد غمت را خرید، کسی که بار            ها کـشـیدی توهبـدون ایـنکه بـدانـد چ

 زانو زد« َحدید»ه در گداز کالمت ک            الل است شمشیر پیش تو زبان نیزه و

 و زدزان «ورید» حتّی که زیر پای تو            قـسـم به جـسـم بـدون سـر مـدافـع تـو

 دزد زانـو بـر تو شـهـی ر وچـقـدر دو            به زیـنـبـیّه چو شد باز، پـای ناَمحـرم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   سجاد شاکری            شاعر:   

 



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  127   
 

000 
 

 رقصید وجنون بسرش زد شد عاشق لم ق            دوبـاره نـام تـو آمد مـیان دلـم لـرزیـد

 هـم پـاشـید بـشر ز ۀ عـقـلتـمـام رشـت            عـقـل را پس زد خـدانـمایی عـشق تو

 باید دید این بحث کور را فراتر از تو            منها نیست توجمع وضرب وحساب خوبی 

 خورشید چون ستیز رآسمان وال شبد            معـلـمـی زیـنبکـه عـالـمـۀ بی تـوئـی

 بـیـدتـا حـق ز تو یـدۀ هـمه انـوارچـکـ            گـویــایـت الـهـی زبــان تــمـام عــلــم

 تو از چه مکـتب نابی بپا شدی زینب

 خـدایی خدا شدی زینبکه بهر عشق 

 اَدنــی وارثــان اَو تـبـارت عـاطـفـه و            نـژاد تـو هـمـه افـالکـیـان حـق پـیـمـا

 بـپای تو شده مـجـنـون هـزارها لـیـال            خـدا به خـدایّی  عشق منـصوبی تو از

ین   به زیـر              ات بـاشددیـن خـدا دیـن مـداری مـدار  هـمـتادیـن خـدای  بـی تـو د 

 دخـیـل چـادر خـاکـی تو بُـَود عـیـسی            1حـّوا درس هاجر و حـجـاب کـامل تـو

 بـدلی مثل مـادرت زهـراکه بـی توئی            توئی تجـلـّی حـیـدر به قـالب یک زن

 بـزرگی سـوا شـدی زینب بـرای کـار

 که بهر عشق خدائی خـدا شدی زینب

 گرفـته هـالۀ سـّری تو را در ابهـامت            بـود خـزانـۀ اسـرار ذات حـق نـامـت

 رسد پـرش مـرغ ذهـن تـا بـامتنـمی            حـقـیقت تو فـقـط بـاید از خـدا پـرسید

 روا بـود که بخـوانـم رسـول اسالمت            خـدا به دوشت بـود تـمام زحـمت دین

                                                 
با توجه به اينکه خداوند براي حضرت مريم در قرآن کريم جايگاه خاص در نظر گرفته و دو بار با عبارت اصطفاک حضرت .  1

زير به جهت حفظ بيشتر  بيت  «نِساِء الْعالَمِينَ عَلى اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ  إِنَّ اللَّهَ مَرْيَمُ يا « مريم را برتري بخشيده است

  جايگاه حضرت مريم و تطابق قرآني تغيير داده شد

 دخـيـل چـادر خـاکـي تو بُـوَد عـيـسي            حجاب کـامل تو درس حـضرت مريم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترجیع بندقالب شعر: مجتبی صمدی            شاعر:   
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 1هم رامت دشمن اسیر و بودی و اسیر            عـدوُکش شد ش الفاظ توکه غـرّ  توئی

 کند خـدای دو عـالـم هـمیشه اکـرامت            ظاهـرا  شکست اّما اگرچه حـرمت تو

 آور دشـت بـــال شــدی زیـنـب پــیــام

 که بهر عشق خدایی خـدا شدی زینب

 تندیس عـّزتی زینب بری زخواری و            نسل  عـصمتی زینب و حامی شجر تو

 هـیـبـتـی زیـنـب هللا و؛ خـدای مـنـظـر            نـمـاز نـیـمه شب  تو عـبـادت مـطـلـق

 2فـالکـتی زینب ای تو عـدو برنـشانـده            مـوج زیـبـائی غـیـر ای بـه بـالنـدیـده

 ای بخـدا ُرکـن غـیرتی زینبسـوهاُ  تو            آور برای حـضـرت عـبـاس مـرد نـام

 زینبدولتی  چنین بزم ورأس که  توئی            سه ساله مرجـع شد رقیّه در َکـنَف  تو

 تـو در مـسیـر الـهـی فـنـا شدی زینب

 که بهر عشق خدایی خـدا شدی زینب

 دری الحقمـاشیـعـه  بعد  فاطمه بر وت            قــرآن مـفـّســری الــحــق بــرای آیــۀ

 ری الـحـقهللا شـیـر خـیـبـ هـم اسـد وت            که فـاتـح شـامـی بجـای بابـایت تـوئی

 قاکــبـــری الـحــ کــبــر  هللاتـو سـّر ا            ُحجب تو یکسو صالبتت یکسو حیا و

 ی الحـقمحـور عـشق ـقـیـقـتـا  بخـداح            شرط وصلتت بودهمهریه که حسین نه 

                                                 
د در مصرع دوم بيت؛ پيشنها 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

 زيرا کلمة دام داراي بار منفي است و اهل بيت مبراي از اين چيزها هستند کنيد

 فـتـاد در دامتاسيـر بـودي و دشـمن             توئي که غـرّش الفاظ تو عـدوکُش شد
ابیات زیر به جهت انتقال بهتر معنای شعر و جلو گیری از کج تابی معنایی و همچنین حفظ بیشتر شأن اهل بیت تغییر داده .  2

کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین پیشنهاد می شد؛

 گرفـته خـصم تو از تو فالکـتي زينب            اي بـه بـال غـيـر مـوج زيـبـائينـديـده                    کنید بیت زیر

 تو ماده شير صف شير خـيبري الحق            تـوئي که فـاتـح شـامـي بجـاي بابـايت
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 معجری الحقروپوش و  داست  زن وق            صدفت اجـتـمـاع هـاشمیان ُدّری و تو

 تو در بساط محـبـت رهـا شدی زینب

 که بهر عشق خدایی خـدا شدی زینب

 ای خـانمهـم گسـستـه تو شـاهـد تن  از            ای خـانمتـبـار قـنـوت شکـسـتـه تو از

 ای خانمخسته عجب نباشد اگر زار و            یـتـت بـال دیــدیزمـان طـفــولـ از تـو

 ای خانمبه وقت نـمـازت نـشـسته چرا            شد برخـیـز نـماز حسین ملتـمـست در

 ای خانمبـسته که بـین لـطـمـۀ زنجـیـر            را دیـدم ای توشـبی به بـند به دروازه

 1ای خـانمحـّد دسـتهغـم  بی تو بـودی و            شکیدخدولبت خون حنجری  به روی هر

 کـش سـفـر کــربـال شـدی زیـنـب بـال

 که بهر عـشق خدایی خدا شدی زینب

 

 قـار از تو گرفـتـه وقـار خـود بـانـوو            زنـد زانـوجـالل پـیـش جـالل تـو می

 الم کوباشد در این دو ع مثل تو که سیک            شقـیـقـة الحـسنی و شـریکـة االربـاب

 ـه عـــّزت و شــرف ال الــه اال هــوب            بدهـیم رواست جان بردن نامت زمان

 جارو را به جان عزیزت نزن مرا وت            دل این غـبار هم باشید فـکـر کـمی به

 ــوـۀ قــرآن اگـر رسـد بـر مه آیـه آیب            تـۀ مـحـبت راکـنم ایـن رشـرهـا نـمی

 زند چرا سوسوگو که شـمع دلـم مین            است آه پروانه دوری و همش به خاطر

 ـگـیـر جـان مـرا جـان ضـامـن آهـوب            اگر بـنـاست که عـمرم بـدون تو باشد

                                                 
یی و همچنین حفظ بیشتر شأن اهل بیت تغییر داده بیت زیر به جهت انتقال بهتر معنای شعر و جلو گیری از کج تابی معنا.  1

کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین پیشنهاد می شد؛

 ای خـانمسـتهتو بـودی و نظر سـوء د            به روی هر دولبت خون حنجری خشکید               بیت زیر کنید

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 زل   قالب شعر: غابراهیم الیی              شاعر:   
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 شــودد آدم مـیـاعـث فــخــریــۀ اوالب            شودمیدمادم  فیض بانویی که درگهش،

 شــودیهللا مـعــظـم مـ آیــة بـانـوی مـا            سفارش کرده استحرمتش باالست پیغمبر 

 شودمی ت وزینت سلطان عالماس زینب            سرود مقام او شد دربرترین مدحی که می

 شودمی ی دخـتـرش دنیا جهـنمبی وال            معـنا ندارد زندگی بی والی مرتضی،

 شودبا برادر خوب توأم می شق خواهرع            با حسین و کـربال آمیخـته «زینب»نام

 شودمسـلم می طـاف این بانومـورد الـ            دیوانه شده«ترکرسول » هرکسی همچون

 شودفراهم میعزا آنجا  خود بزم ود بهخ            ایدر کاشانه سر نام زینب را بزن بر

 شودمی غم از پُرروضه بخواند دل  خوانروضه            استهای سخت و جانفرسای او، زجرآور روضه

 

 ــاالبعــالــم   مــســتـور   نــور              هـمتازینب هـمیشه بی کیست

 یست زینب تپش تپش زهراک            کیست زینب نفس نفس حیدر

 کسا زیر  حسن به  زینب کیست            حسین  پرده نشینزینب  کیست

 ُهــدی آن پـنـج آفـتـاب غــیـر            داند؟چه میکیست زینب کسی 

کـیست زینب تـالطـم  زیـنـب تـمـّوج دریـا ـیـسـتک            عـبـاس ِ 

 ای شـیـواوج  نهـج البـالغـها             ذوالـفـقـار عـلـی مـیـان نـیـام

 حـّوا و وشنی بخش  هـاجرر             مـریم کیست زینب فـراتر از

 صالبت عـظـما عـظم،ا صبر            غیب جلوۀکیست زینب حجاب  

 اوصاف  زینب کـبری؟ و من            گـویـمقـلـمـم بـشکـنـد چه می

 التماس دعـا ـضرت عشق،ح            من چه گویم که گفت اربـابـم

 تـمـام  حسین دومین فـاطـمـه،            حسین ای شـکـوه نـام السـالم

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                         غزلقالب شعر: حسن لطفی                  شاعر:   
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 هست بهارى را شوقى ازخزان  م اگر            کـوه و آبشارى هست اى ازنشانه اگر

 اعتبارى هست،ستپرى ه بال و که اگر            قرارى هست تو بىلطف  سر   از که اگر

 ارادتم به شماست عرض فقط به خاطر  

 شماستز   سعادتمبه جان مادرم اصال  

 ـانت تـرانـه باید گفتز  معـجـزات بـی            دل شاعرانه باید گفتصفحۀ را به  تو

 بال عاشقانه باید گفت و ت کربز  دش            بهـانه باید گـفت بىهـاى دلت غصه ز  

 بـفـرمـائـید به نقطه نقطۀ شعـرم نظـر

 بـفـرمـائـیـد غـالمـى خـبـر مرا بـراى

 گه خود  حیدر و عباس َگهى حسینى و            پدر تو مادرى و برادر ى وخواهر تو

 ـالیى، رقـیه سـرلـشکـربتو شاه  شـام              تو وجه مـشـتـرکى بین سـورۀ کـوثـر

 بـانـو سجـود تـو فـداى ذکـر قـنـوت و

 بانو خالصه گـشتـه خـدا در وجود تو

 ین شاه کـرارىتو فـاطـمـى نـسبى عـ            در انعکاس نگاهت عـلـى شده جارى

 مـنـم آن غـالم  دربـارى اى ومـلـیـکـه            بـراى دخــتـرکـان  حــرم عـلـمــدارى

 بیا و بـر من  درمـانـده تـّکـه نـانـى ده

 مرا تو جـانى ده مـسـیـح خـانـۀ موال،

 عفّت را حجاب و کى،به پا أن دادىش تو            راعصمت بردى ز  مادر مقام ارث  تو

 ات والیت راـطـبـهاستـوار نـمود خ و            حیدر شکوه و غیرت را ارث بردى ز   تو

 اى وهللا هـزار بـه لـحـن  حـیـدرى  تـو

 وقــار  مــادرى تــو...هــزار اى وهللا

 اُفتدشب نمى حرم رنگسنگ فرش  به            اُفـتدحرم حرم حـرم از روى لب نمى

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مربع ترکیب       قالب شعر: آرمان صائمی            شاعر:   
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 اُفـتـدبه لطف دعـایت عـقب نمى ظفر            اُفـتـدتـب نمى مـدافـع حـرم از تـاب و

 است زار همه دشمنان  تو کاربه زودى 

 است مـدافـع حـرم تـو خـود عـلـمـدار

 گـل و گـالبت بود وحسین تّکه کـالم             آفتابت بود ماه و شب و حسین روز و

 و بود و حـسین آبـت بودحسین نـان ت            بود مـیـانـه قـابـت اه تـمامتحسیـن مـ

 خدا وقف کردى خودت را براى خون تو

 خـدا ایستادى هـمیشه به پاى خـون تو

 ت َسرى خم آوردمبه جاش پیش قدوم            کم آوردم بـراى وصف تـو واژه اگـر

 َدم آوردم جـلـس تـو نـوحه ومـیـان  مـ            مــرهــم آوردم بـراى زخــم  دلــم بـاز

 قـبـلــۀ حـاجـات سـتـارۀ شـب اربـاب،

 عـمــۀ ســادات...گـودال شـهـیـد  زنـدۀ

 که دعـوا بود او اگـر بـراى ذبـح  سـر              اگر حسین تنش زیر دست و پاها بود

 نگـات زیبا بود بال در قـدر کـرب وچ            هـا به هـم بـفـرما بـودحـرف  شـمـر و

 با فریادکشیدى رخ خود مى برچنگ  تو

 پـاى پیکـرش...اى داد تو رسید مـادر

 

 آن ازگیرد  عنانای زینب فتنه دین تاخت بر رگ           امانهای بیهمچون امیرالمؤمنان با حمله

 خزان درریزان برگشود چون جوالنش ان به یدم          حربه اما این علیاست این علی بی ذوالفقاربی

 دهان اینشان است فنهان آتش  باید بگویم در           شکن شکن هم شیرزن هم بت هم هست زن هم صف

 اناز آن تیغ زبرزند مرجانه ف تحقیر شد           کارشان سرخورده شد سردارشان زد آتشی بر

 هایش چـهـرهٔ آل امیه شد عیانا خطـبهب           شمشیر شد در کاخ دشمن شیر شد هر نطق او

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:            قالب شعر: غزل     حامد آقایی            شاعر:   
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 یـن ابــی و زیـنـت آغـوش مــادریز            حقـیقـت زهـرای اطهـری تو کیستی؟

 کـوثـری رمهـ کـثـیـر دامـن پُـر ـیـرخ            پـاک پــیــامــبــر قــرآن روی سـیـنـۀ

 خـون خدا را پیمبری حق را زبـان و            ذوالفقار زبان تو است و مصحف تو روی

 برتـری انـد و نگـفـتنـد،وز آنچـه گفته            تـرخوب نـدیـدنـد، انـد واز آنچـه دیـده

 ایپـاره آســمــان وحـی خــدا مــاه در

 ایآفــتــاب والیـت ســتــاره بـیــن دو

 شودمی تفـسیر های توبه خطبه قـرآن            شودتکـبیـر بـا صـدای تـو تکـبیر می

 شـودمی نطـق تو و بیـان تو شمـشیـر            بـر قـلـب دشـمنـان قـسم خـوردۀ خـدا

 شودمی تـسخـیـر شام بـال به نطـق تو            کـنار سـر حـسین در کـاخ شام  شـوم،

 شودمی تکـفـیـر توبا یک نهـیـب تـند             حتی یـزیـد بـر سـر تخـت ستـمگـری

 منطقت یقین که برخطابه بخوان  !بانو

 !بـریـده بـگـویـنـد آفـریـن هـجـده سـر

رد محمل تو که هجده ستاره بود  1نظاره بود هم در فشان تو خونچشمان             بر گ 

 نوک سنان به چشم تو دارالزیاره بود            خـدا به پیـش نگـاه تـو روی نی وجـه

 پـاره بـود گـلـوی پـاره چشم تـو زائـر            طواف روی برادر به راه شام دردل 

 شماره بودغمت بی داغ و با آن که درد و            کـم آورد پیش تو باهلل قـسم که صبـر،

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

بازشناسی  در پژوهشی نو( 22۹مقتل تحقیقی )( 22۴منتخب التواریخ ) ص ( ۱۴۱کبریت احمر )ص  شيخ عباس قمي و .... در کتب

اند موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اصغر صحت ندارد و تحريفي  تصريح کرده و ....( 2۴۰ص مقتل سیدالشهدا )

است!! اين قصة جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون هيچ استنادي تحريف شده 

  ؛«ب تحريفي معرفي شده استکتاب رياض القدس توسط علما و محققين تاريخي جزء کت» است 

 واره بودخها سـر يک شير بين ستاره            بر گِرد محمل تو که هجده ستاره بود

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:           ترکیب بند   قالب شعر: غالمرضا سازگار            شاعر:   
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 صف زدنددروازه در  های شام برزن

 دیدند کـف زدند وقـتـی سر حـسین تو

 نداشت سر ایثار، پیکر تـا صبح حشر،            داشتن ثمرشهادت  سرخ تو ریاضبی

 حوادث سپر نداشت قرآن به پیش تیر            مسیـر شـام سیـنـۀ مطهـر تـو در جـز

 برنداشت تو نی از سر یک لحظه چشم بر            گـام حـادثـه فـرزنـد فـاطــمـه در گـام

 نداشت ترکسی خوب تو پروردگار از            کشتن حسین از حفظ دین خویش پس بر

 که پیـش روت سـران بریده بود با آن

 ندیده بودچشم تو چیزی  جمال، از غیر

 حسین با سر سفر کردی چهل عروج،            حسین سنگـرمجـاهـد هم تـو کـیستـی؟

 نحسی هـم مـادر حـسینی و هم خواهـر            سـن خـردسالـی خـود بعـد فـاطمـه از

 حسین رتنه شدی همه جا لشکـتو یک            علی حامیتنه شد یک که چون مادرت

 حسین حنجر خونی که ریخت از دل و از            کشیـد حنجـر پاک تو سر فریـاد شد ز

 بود حـسیـن تُـن صــدات پـیـام هـم در

 ات کـمـال قـیـام حسین بودهم خـطبـه

 1به قتلگاه دیدیکه  چه هر ،خواندی جمیل            قتلگاهخویش و رسیدی به  ز سفر کردی

 خریـدی به قـتلگاه خـویش امــام جـان            دستگرفتی به روی  حسین را چو جسم

 بریـده شـنیـدی بـه قـتلگـاه حـنـجـر از            مقـاومت و صـبـر دستـور پایـداری و

 سپـاه کـوفـه بریدی به قـتلگـاه از سـر            که خون ز نطق تو آب حیات خورد با آن

 شکفتنت گل شکفت زخم حسین از چون

 صبـر و پایداری و شکرانه گفتنت از

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر تنم در که شده اصالح معناي شعر، بيت

 بودي جميل، هر چه که ديدي به قتلگاه            کردي سفر ز خويش و رسيدي به قتلگاه
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 مـــادرت هــایــل شـبنــواف یــادآور            پــرورتکودکـی نمــاز شـب روح از

 سرت ست برویی هنوز چادر زهراگ            فاطمه استمحراب  جای تو گویی هنوز

 بـرادرت پـاک تــح زد ســرلـبخـنـد فـ            کوفه را شهرکرد نطق تو چون  تسخیر

 گـوش شـده پای منبـرت أس حسین،ر            نی فراز کز بخوان بخوان خطابه؛ !بانو

 پـردۀ دشـمـن دریـده شد خـطـبـۀ تو با

 از حنجرت صدای محـّمـد شنـیـده شد

 شما سـر ـدا هـمـیـشـه بُـَود بردست خ            ره خاک در شمایکـس ای جن و انس،

 الم از اَحـــد داور شـــمــابــــادا ســــ            تانروحبه  وحشر به جسم  صبح روزتا 

 شـما کـه بـود دسـت خــدا یـاور یـراز            پـای فـشردید همچـو کوه در راه شام،

 آور شـمـاجـا زبـان مـاسـت پـیـام ـره            دهان ما از گـویی که نـور وحی دمـد

 مـیـثـم" فـدای مـیـثـم تـمـارتـان شـود"

 کـه گـرفـتـارتـان شـود آزاد آن کـسـی

 

 نیست ان عاطـفه اخـتر نبود ودر آسم            نیست خواهر نبود و کسی شبیه تو هرگز

 نیست انـند تو به پـای بـرادر نبود وم            هـمه وقـف حـسیـن بود ندار تو دار و

 نیست وشبیه تو مادر نبود  کربال، در            ایحتی تو از عصارۀ جـانت گـذشـته

 نیست انند ماجـرای تو دیگـر نبود وم            !کــربــال آیـیـنـۀ شـکـسـتـۀ صـحـرای

 ستنند تو کسی که پیمبر نبـود و نیام            بـار رسالت است بر شانـۀ صبـور تو

 نیست نبود و" حیدر" تو کسی شبیه صال  ا            :اندهای فصیح تو گـفـتهذیل خطبه در

 ستنی نطق تو خوشتر نبود و ذوالفقار زا            هیچ کـس نداشت شیـوایـی کالم تو را

 نبود و نیست زیور ویعنی کسی شبیه ت            خـدا شوی زینب شدی که زینـت شیر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی فردوسی            شاعر:   
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 دست با نفـست خـانۀ علیشروشن             کـنی از شانۀ علی وقـتی طلوع می

 سـتـارۀ کـاشانۀ عـلـی زهـراتـرین             ات شدیهر سجدهروشن  هایبا آیه

 غـالب روزانۀ عـلـی ین بود قـوتا            تو ای زبوسه وکمی نمک  جو و نان

 ب شدی و ساقـی میخـانۀ عـلـیزین            ینت دوش پدر شویکه ز زینب شدی

 حضرت جـانانۀ عـلی عشق، یبانو            صبر رسول ترین قـوم پیـمبر، مریم

 تا که بیـفـتـم به پـای تو دستم بگـیر

 بـانـو تـمـام ایـل و تـبـارم فـدای تو

 دکن ماتمت از پُره این گدای ب حمیر            بانو بخـنـد تا که خـدا مرحـمت کند

 اید خـدا شـفـیـعـۀ دو عـالـمت کـندب            اسـتجـابـت آمیـن عـرشیـان راز ای

 شاه غـمت کـند یک نسخۀ زنـانه ز            تو را سخا، با آنهمه حـیا و وقـار و

 نمت کندا فدای چشم تر و پُـر ما ر            خـدا ای نـسخـۀ زنـانـۀ اربـاب مـا،

 مت کندزمز حقجاری شدی که حضرت             های نرگس است نام تو راز رویش گل

 تـریـن تـرنّـم بــارانـی دعــا جـاری

 دست گـدایـی من و این دامن شـمـا

 کشدقدمت شعله می هر به زیر شهری            کشدوقتی که جذبۀ جنمت شعله می

 کشدمی شعله کمت رخروش بیش وه با            های توخطبهتپش  تپش شهری که با

 کشدشعله می مرتضی میان دمت یا            خطبه خوانتویی اینگونه  ،علی دخترای 

 کشدشعله می مریست دل زداغ غمتع            کباب این دلوشاهدمان عاشق شدیم 

 کشدیکرمت شعله م ـمواره کورۀه            بانوی جود،ای پدر و مادرت کریم

 نوکریم که تصدق علیناصاحب کرم 

 داغ معجریم وتو  هایگریان روضه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: محمد کابلی            شاعر:   
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 کند پا و دستدم بیفکری به حال مر           ـیامت به پا کـندق  نـزول کرده محشر

 بنا کند را خودش صبر خواست نگارا           خـدا نخـواست که زینب بیاورد اصال  

 ک لحـظـه با اراده اگر بـال وا کـنـدی           میخوردآسمان به زیر پَرش خاک  هفت

 ـورشید آسمان و زمین را رها کـندخ           نقاب اگر اش برود بیحجره بیرون ز  

 عطا کند ان خودش رانتا سهم قرص            گدای مدینه است هم به فکر   خواب در

 ربـنّـا کـند شبـش، مازنـ کـافی ست در           است زینب معصوم حضرت گشای مشکل

 دعا کند را اویخواست تا که خواهرش م           که قبلۀ حاجات  عالم است یعنی همان

 دفـدا کـنـ تـا نـفـسـش را ـزدیک بـودن           وجـنات حـسین شد اینکه سه روز بی

 ـندکا که جـز او اّدع ونش حالل هرخ           مـعـلـمـه عـالـمـۀ بـی زیـنب عـقـیـلـه،

 اش همهایـمـانی مـبـهـوت  درک  پـایـۀ

 اش همهحـیـرانی گـزند زانگـشت می

 است حیدر خداوند، یر  ش این ماده شیر؛           است سر گردن اگر یک سر و هر چه مرد، از

 است جای دیگر از معارفش رچشمۀس           زادۀ ایـن خــانــواده کــه تـنـهـا امـــام

 حیرت آور است نش چقدرتفسیر کرد           اکـتـفا کـنـیم ـل  قـول  حـسن،به نق بهتر

 است مکررحسین   وحسن  علی؛ هرا؛ز           که هست امامت بـلد گیرم امام نیست،

 است پیمبر ولیکن است کسوت زن رد           به گـریه مسلـمانمان کـند مبعـوث شد

 اال نـشـیـن مـسنـد دربـار بـاور استب           اشخـواستگـاری بـاورانه بود شب   نـا

 است بـرادر رفـت کـنار ا حسینج هر           کردعقد خودش ازدواج  با شرط ضمن

 است معجرسطح  اینمحافظ  وقتی خدا           اش نوشتبایـد که از قـداست پـوشیـه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر:           حبیب نیازی  شاعر:   
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 است رش برابرحضو ُکـفـر زبا ملتی            اشکـوفـه کـند خـبـر شام واثـبات می

جـال اشبـه جـانها فـدای خـطـبۀ یا  ـتاس اهلل قـسم که درخـور  هللا اکـبـرب           الـّر 

 رسد بگوشاز نای دل نوای علی می

 رسد بگوشعلی می یا للعجب صدای

 

 حاجات حرمت باب رحمت و الم ایس            سـاللـۀ ســادات صبـر ســالم ســورۀ

 مات هاجر والمسیح  م  اُ  به شأنت آسیه،            پات کف که خورده بر ک است خاکیتبر

 مالک به ملک دلهایی تو ای وملـیکه

 خـدا و تو شیر موالیی ست شیرعـلی

 ماکو شجاعـتت شکـوه و شأن و ثالم            خود برتـرین زنی بانو تو بعـد مـادر

 ه پای حـلم تو یعـقـوب هم زده زانوب            وتو عالمی به عـلوم عـوالم از هر س

 هـستیمنوکرت مرقد پاکت که  قسم به

 بستیم دمشتـقـتان دل به ضریح دخـیل

 دـا بـاشـمـا فـوق اولـی شهــیـد راه تـو            کـیـمـیـا باشد غـبـار گوشـۀ صحن تو

 اشدخدا عاشق شما ب ـت نه،ن عاشقم            دم گـدای شـمـا هـم گـره گـشـا بـاشـد

 های پَـر چـادر شما سوگـنـد به خـاک

 نیست شغل ارزشمند غالمی تو که جز

 نـیمـردا و پـیـشـوای تـمـام زنـان وت            ایـمـانی عـفـیـفـه عـالـمه با اقـتـدار و

 انیانسزهـرا تو فوق  و بـیه حـیـدرش            مـرد مـیـدانـی زنـی ولی بـخـدا شیـر

 شجاعتت حـیدر ای وحجب فاطمه به

 شبـیـه تو نـتـوان یافت زیـنـبـی دیگر

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مربع ترکیب       قالب شعر: حمید رحیمی            شاعر:   
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 کـبری م باطـن قـرآن به زینبسـال            منّـان به زیـنب کـبـری سـالم ایـزد

 زینب به حضرت الم ساقی کوثرس            به حضرت زینب سالم نفـس پیمبر

 روح آئـیـنی تـشیـیع تو رگ حـیات            ـنیتو که احـیـا کـنـنـده دی سـالم بر

 سالم تو ار ُمـرده شود زنـده ازهـز            لعـیـن کـالم تـو بـریـده رأس یـزیـد

 1حـوا آسـیه، درت هـاجر، شده کـنیز            بنـت حـیـدری و پـارۀ تن زهـرا تو

 کـمر کوه آهـنین شد خم تو صبر ز            2بکـنـد کار صد مـسیحا دم کـالم تو

 یار ولی توکرببال ه و به شام و کوف            عـلی ذوالـفـقـار بکـنـد کـار کالم تو

 خود برای حیدر زهرا ه سان حضرتب            خود و رهبر برای امام شدی تو سپر

 بس حمدی و حیدری تباری وا ز نسل            بس شهید بزرگواری و مادر دو تو

 خدا سان او نشده کـس فـدا برای هب            حسین آب بقـا ای دین شده خـونبر

 قـتل شهـیدان به نیـنـوا دارد زخبر             دارد کربال ز که گر خبری کس بدان

 سبط نبی آن عـقـیله نبـوی به لطف            علوی علی آن مجاهدلطف دخت  به

 کـربال شده احیا به لطف زحمت او            عشق کرببالشرح  به مارسیده است 

                                                 
بيت زير سروده شاعر محترم است اما با توجه به اينکه خداوند براي حضرت مريم در قرآن کريم جايگاه خاص در نظر گرفته و .  1

نِساءِ  عَلى اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ إِنَّ اللَّهَ مَرْيَمُ يا « ضرت مريم را برتري بخشيده استدو بار با عبارت اصطفاک ح

انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده  وانطباق بيشتر با آيات قرآن کنيم به منظور پيشنهاد مي  «الْعالَمِينَ

  را جايگزين بيت زير کنيد

 شده کـنيز درت مـريـم، آسيه، حـوا            و بنـت حـيـدري و پـارة تن زهـرات

در مصرع اول بيت؛ پيشنهاد  وجود ايراد محتوايي و اغراق بي مورد بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.  2

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

 ز صبر تو کـمر کوه آهـنين شد خم            غـالم تو بکـنـد کار صد مـسيحا دم                         .کنيد

فعلناعلن فعالتن مفاعلن فموزن شعر:                    مثنویقالب شعر: علی معینیان              شاعر:   
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 حـرم زینب است وی خـوش کربال ازب           است کرم زینب جا رسد از هرکه به هر

 این علم زینب است لک سلیمان که نیست،م           از پرچمش ها نرفت یک اثرطّی زمان

 و محترم زینب است وشخ نام متـین و           خط عشق خدا حک شده باآنچه به عرش 

 ثـنی عـشر، هم قـسم زینب استاشیعۀ            محورش طائر در ،نوکرشجن و ملک 

 محتشم زینب است خود، ضرت ارباب،ح           عـطش، قـتـلگاه، آه، نوایی رسید ظهـر

 تخم زینب اس ها قـدمین روضهاوج ه           روضۀ قّد کمانخوان روضهروضه بخوان 

 

 است زینب تا ما ایدله در نیست طوفان ز غم           دریا زینب است تفسیر حل زینب وهست سا

 ستا ابیـهـا زینب ارم دومیـن امشک نـد           ابـیـهـا حـضـرت صـّدیـقـه بود اولیـن ام

 زینب است حقتعالی، و علی یست ناموسک           شبهه ناموس خدا هست ناموس علی بی

 ستاعلی یا زینب  ذکر علی کر زینب یاذ           به لحـظه در تمام زندگی قـدم لحظه هر

 االنصاف باید گفت زهرا زینب است و قح           منعکس گردیده مادر در وجود دخترش

 تاس زینب طاها واخالص  و کوثر ومنون وم           پیغـمبر لذا و زهرا و اوست جان حـیدر

 زینب است این سراپا وحسین  سراپایش او           با حسینت زینب هس پیکر دو نَقل یک روح و

 ستمسیحا زینب اگردی می دنبال چه س توپ           بُود خواهر او جان حسین و عالم از جان

 است تمام شیرزنها زینب تر از نز شیر           حیدری رسای صوت کوفه را لرزاند با

 نب استبه ااّل زی ُمنجـر علی؛ تی االّ ف ال           دان شاممی دررا به میدان برده  ارث حیدر

 سقا زینب است رمز  طوفانچونکه خط ق           دمشق هیهات آسیـبی ببـیـند در مرقـدش

 استزینب  با ما حشر  بگیری  را امن اود           کن سعی پس " سعی ما لالنسان االّ  لیس" 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                   غزلقالب شعر: جعفر ابوالفتحی            شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     مهدی مقیمی               شاعر:   
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 شودنمیکبری  ه زینببانویی ک هر            شودزهرا نمی که دختر دختری هر

 شودنمی" زینت بابا" کسی که تو جز            !مجلّـله دار و ندار حضرت حـیدر،

 شودنمی به خدا جا عقل ما فهم و رد            وصف و مـدایح هـمـۀ خـانـدانـتـان

 شودنمی امضا ایهاذن تو که نام بی            توست دست زیر زمان، و پروندۀ زمین

 شودنمینا معـ ها بـدون تواژهواین             اندنموده خم قدصبر و ادب به پای تو 

 شودنمیانشا فضائلت ک شّمه از ی             قـلـم شوند ها گل دریا اگر مرّکب و

 شودمـقـام او که مسیحـا نمی بیخود            دهد شفـامی عـیـسی به نام نامی تو

 شودکه بانـوی دنـیا نمی تو مهـربی            توست مهر مریم ز حضرت مقام و شأن

 صّدیقه و زکـیّه و تـنـدیـس عـفّـتـی

 عـصمـتی تو گـوهـر مـقـّدسـۀ بحـر

 ریــادآور جـالل و کـمـال پـیـمـبـی            آئــیــنـۀ تــمــام کــمــاالت مــادری

 چه باوری؟ علی تو، عنی تویی علی وی            تویی عـلـی مستجمع جـمیـع صفات

 دری وصال حسین، هم به شهر تو انو!ب            است نبی درعلوم  شهر به اگر حیدر

 بـرادری یـدن روید چـشم انـتظـار            کنیمیوقتی به روی دست نبی گریه 

 حـیـدری ـالـمـۀ آلکه ع بیخـود نشد            ایخود پا گرفته درس مادر پای در

 ساللۀ زهـرای اطهری لحق که ازا            تـوست گـواه کـمـال عـلـم لـدنّـی تو

 ستمگـری ر قـبـیلـۀ شوم وویـرانگـ            بیـانات فـاطمی نطـق حـیـدری و با

 دالوری ر رزم خود شبـیه برادر،د            کشیمیتیغ  عدوخود به  کالم با هر

 ها عـلـم زدی قـدرتت به قـلـۀ دلبا 

 الـفـتوح آل عـلی را رقـم زدی فـتح

 ها عجـیب مدح و فضائل تو بَُود از            ها ادیب اسوه شدی بربانویی که  ای

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند              قالب شعر:   محمد فردوسی          شاعر:   
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 ها قـار کالمت خطیبمبهوت ذوالفـ            شودعـلی زنده می با هر خطابۀ تو

 ها سیب عطرشود همه جا می پیچیده            زنیحرف می خودت حسین که با وقتی

 ها نجیب نسب شدی که شوی از هراز            عـلـیـا مـخـّدره ای یادگـار فـاطـمه،

 ها ال  نـیـاز نیـست وجـود طبیباص            چه حاجت است که نام توست به دارو وقتی

 اه یجـیب لّـی اّمـنی بـهـتـرین تـجـا            تمامی حاجـات ما رواست با نام تو

 ها نـشیب ای َمـحـرم تـمـام فـراز و            ایو طعم بال را چشیدهخوشی  طعم

 ها یبشک و صبر شکوه عشق تو محو            نیست "جمیل" نظرت جز داغ در تفسیر

 ها الخضیب خمیدۀ شیب ای خواهر            ایخورده غصه چقََدر واقعه ظهر در

 اندبرای حسیـن آفـریده بانـو! تو را

 اندعـزای حـسین آفـریـده گـریه کن

 حسین مادر هم حسینی و م خواهره            حسین غـم پرور ای یادگار فـاطمه،

 یـاور حسین ـتّی مـیان مـوج بـال،ح            ایشدی و رهایش نکرده همپای او

 حسین ای پیغمبربوده ا این حسابب            دوش توستروی  علویرسالت  بار

 حسین کـعـبـۀ نـیلـوفـر وح دعـا ور            چـشـم امـیـد او به نـمـاز شبـت بَُود

 کـفـن پـیکـر حسینیبدور ضریـح             اندحلقه بستههمگی  هاکه نیزه دیدی

 نحسی های تو بر حـنجـروسهبآثار             واضح استحتّی به روی نی چقََدر خوب 

 حسین خمی شده تمامی بال و پـرز            ایای وقتی که دیدهخدا نموده شکر

 حـسین همۀ لـشکـر ـانـم فـدای توج            قـافله در شام و کوفه بودی علمدار

 استریشه دوانده تو  اسالم با حضور

 مات مانده است عالم از این شهامت تو

 تـیمنـم نـداش ابـر دیـده بـارش نـم زا            نبـود که زمـزم نداشتـیم زینـب اگر

 عـا هـم نداشتـیـمد کـنـید روح بـاور            ای نبودکعـبـه نبـود دگـر زینب اگر
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 برای سـورۀ مـریـم نـداشتـیـم اییج            مـیـان کـتـاب حـق زینب اگر نبود،

 دین حضرت خـاتـم نداشتیم امی زن            محض بود جهان کفر نبود زینب اگر

 ـیـر نـبـرد خـّط مـقـّدم نــداشـتـیـمش            حـیـدری نبود نبـود دگـر زینب اگر

 یــیــنـۀ نــبـی مـکــّرم نــداشـتــیــمآ            فاطمه نداشت زینب اگر نبود علی،

 عـالـم نداشتـیم ثل حـسن کـریم دوم            ای نـبودنـبـود کـرم زاده زینب اگر

 نـداشتیم یـی برای واژۀ "جـانـم"جـا            نـبـود به دنـبـالـۀ حـسین زینـب اگر

 نـوا دم نداشتـیم و ورشقطعـا  برای             تـالطـم نـداشـتـیـم نـبـود زینب اگـر

 ـیمینـب اگر نبـود "محـّرم" نـداشتز            امشب قلم نوشت کهاست  آخراین حرف 

ی عشقش لبـالـبم خـدا که از شکر  م 

 زیـنـبم خـدا که نوکـر دربـار شکـر

 

 شود زینبمی نی پیمبر بر معجزه ه هفدهب           شود زینبمی خوانی مثل حیدر به وقت خطبه

 شود زینبمی مـانـی زیـنـت هللا اکـبـرز           فهمیدم ست گشته علی نامش که زینت بر من از

 شود زینبمی دختر و زهراادرش م که درآن           چـنین بیـتی اید بگردد تا ابد دورزمین ب

 شود زینبمی رح کوثرشاینجا  ،علم َجْفر به           حجتآیه سه دفعه مادری پیش سه تا  سه تا

 زینبشود میلنگر  کشتی نجات خلق به           عباس شودمی چون الهدی مصباح دور حباب

 شود زینبمی ورآآب  آور، جنگ دل آور،           وقتش کربال تا شام،در یک لشکر است ازخودش 

 شود زینبمی خواهر ،عباس شودمی برادر           وفاداری در که اگر کناین نکته توجه  به

 شود زینبمی هم قطعا برادر عباس س ازپ           مادر پس از زهرا اگر اگر بابا، حیدر پس از

 شود زینبمی میان خیمه مـادر م آخـرد           کوچه اول به یادش مانده از که از مانگونهه

 شود زینبمی دیگرک آن فاطمه ی آنکه یک            دوتا روح است دریک جسم وقت بوسه از حنجر

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    مهدی رحیمی            شاعر:   
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 نستعـیـنـش زینب است یۀ ایـاک نعـبد،آ           زینب استعصمت نگینش  کوکب دردانۀ

 دستچینش زینب است رب،مستغرق  جلوۀ           اوست تسخیر ذات در فیممسوسۀ  بهرت

 ستاالمومنینش زینب  ربال تا شام، اُم  ک           پس بگومادر بزرگش  ندارد چیزی از کم

 است ـرینـش زینبآف انقالب کربال مرد           مردهاست پروردگار واقعا زن نیست این،

 ستاالبنـیـنش زینب  های نیـنوا اُم  کشته           است البـناتش زینب م  کـربال اُ  هایخیمه

 یـنـش زینب استکرار لحـن آتـش حیدر           استزینب  فاطمه زینب حسن زینب پیمبر

 متینش زینب استال صاحب لوا حبلپرچم            حسین بیرق عـباس گرچه شد مستجـیر

 است شمنان با آستینش زینبد گرفت از رو           خـیـره سرهای آنکه بین ازدحـام چـشم

 باالنشینش زینب است بانوی صبح محشر           بزم عبـیدهللا او پائـین نشست گرچه در

 

 ابر ش طوفـان صدها آسمانغـمـ            صبرکهکشان  صدها دلش دریای

 خسته صبر زینب، دست صبر ز            خسته ابرچون گریه هم از چشم دو

 ـوج آیـات خــدا داشـتطـنـیـن م            بویی آشنا داشت رنگ وصدایش 

 ا، آیـیـنـۀ صـوت عـلـی بـودصـد            صیـقـلی بود زبانش ذوالـفـقـاری

 زن چنین مردانه از این روشیخ            شنـیـدن؟ کـند باورچه گوشی می

 ـگـر انــدیـشــۀ اهــل تـنــاســخم            به این پرسش نخـواهـد داد پاسخ

 ـی دیـگـری بـا اســم زیـنـبعـلـ            حـلول روح او، در جـسـم زینب

 ن نــاطـقپـیـغــمـبـر قــرآ زنـی،            گونه عاشقزنی این زنی عاشق،

 رهللا اکــبــ پـیــغــمــبـری؟ ن وز            خـون خـدایـی را پـیـمـبـر زنـی،

نفاعالتن فاعلفاعالتن فاعالتن وزن شعر:           قالب شعر: غزل     محمدجواد پرچمی            شاعر:   

 

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                 مثنوی قالب شعر: قیصر امین پور             شاعر:   

 



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  145   
 

000 
 

نـه نـور  ُمـَکـَرم زیـنـب اسـت  زینب است  خـاتـمجلوه تـجـلیات   لوه درج         آی ـنـه در آیـ 

 ستا زینبهره در ُزهره ظهور  اسم  اعظم زُ          زینب استخطبه در خطبه امیرالمؤمنین َدم 

 زینب است آنکه با عشق  حسینی َگشته همدم 

 هلـویدائ بی از اصفـهـان و بـیـدلی از ص        ـیـده با غـزل با مثـنویبا ُمـَسـَمط با قـص

 ـزویی بََرد اما دلـم را مصـرعی از ُمنم        جودی و یَغـما و نَی ّـر شهـریار و مـولوی

 زینب است هم  عاشق دارد آن حسین تنها یک این

 ربیشتطابش و فصُل الخ   َکنبنیان  شا طبهخُ         نام  او پُر کرده عــالــم را حجـابش بیشتر

 ـحـمـلـش دارد تـمـاشـا و رکـابش بیشترم        غیرتش مبهوت ساز است،انقالبش بیشتر

 گفت با عباس پُشتیبان  پـرچـم زینب است 

ی اگر         شمع اگر این است دل پروانه باشد بهتر است  است ربهتپیمانه باشد  ست پُرااین  م 

 ستاباشد بهتر دیوانه  اوتوصیف   قل درع         میخانه باشد بـهتر است اگر خاک  در   سر

 مریم زینب است  از سارا و برتر شهامت در

 شودمی دلش رو حال   از عاشق زود ست  د        شودعشق وقتی می تپد عاشق پرستو می

 شودمی شـاه بـانـو  نـجـف همدخـتـر  شـاه           شودکه با خـورشیـد شد آیـیـنـۀ او می هر

 زینب است  عالم اما حامی  ناموس   تن یک

 صال  او با اولین پـلک  تمـاشـا ُشد حسینا         حسینهمان اول خدا میخواست او را ُشد  از

 نحسیبعدش اما ُشد  ینبزنامش بود  گرچه         آنها ُشد حسین فاطمه ُشد مرتضی ُشد پیش از

 است َسلَم زینبهم مُ  حسینش حسین است و او

 وزو که باشد سـایـبـانـی قـافـلـه دارد هـنا         هنوز سلسله دارد خود بال و پر   گرچه بر

 ا سر  هر زلف  او صدها گـله دارد هنوزب        رود پشت  بـرادر فـاصـلـه دارد هنوزمـی

 استریزد در فراغت اشک ماتم زینب  آنکه

نقالب شعر: تضمین             وزن شعر: فاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعل         (تضمین غزل منزوی لطفی) شاعر:  
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 ب وضوی زینب استآ از مملو کوثر حوض           نب استآبروی زی ایـمان ز آبـروی اهل

 است زینب موی تار میزان فقط یک سوی آن           مست مستمالئک مست مست  این سوی میزان

 است زینب بوی تمس حریمش دیوار و درب           شده؟ پر بوی جنّت از چه صحن بوتراب از

  بسوی زینب استقبله نما حقا   سوی هر           گردد به دور گـنـبد شاه دمشق کعـبه می

 است جوی زینب آب ای از قطره آب زمزم           اوصفای اشک  از کوثر شد موثّر حوض

 تهوی زینب اسمرتضی تفسیر  والفقارذ           تفسیر نام مرتضی است قل هو هللاٌ احد،

 خاک کوی زینب است و گدا الحق جبرئیل           زنده کرد اش معنا نمود و خطبه با وحی را

 

 است جـاللـت زیـنـبَمـثَـل هـیـبـت دریـ           جمالت زینب چهرۀ زهراست عکسی از

 سر حـّد کـمـالت زینب غـبـطـه دارند به           بهشتچه کردی که به فردا همه زنهای تو 

 سـت مـثـالـت زیـنـب دهکـرۀ خـاک نـدیـ           نشین ملکـوتـی که هـنوز همان صدر تو

 !ه بالت زینب؟بپر جبریل مگر خورده            به دوش دوش ست که با وحی شدی این چه سّری

 ـدا به نـم اشـک زاللت زیـنبهـسـت پـی           پـاکـی چـشـم تـو را آیـنـه اقــرار نـمـود

 ـک نـیـاورده به فـالـت زینبیآسـمـان نـ           از هـمـان دلـهـرۀ راه سـفـر فـهـمـیــدی

 ـشـت مـدالـت زینباثـر ضـرب عـدو گ           آن نهضت دل رحم ستیز قهرمانّی و در

 ــّرار اصـالـت زیـنبداری از حـیـدر ک           خطبه ات تیغ شرر بار شد و ثابت کرد

 زینب به حالت سنگ تـرک خورد جگر           سنگ بر شیشۀ صبرت زده اند و دیدیم

 ـالت زینبتـا نـمـانـد به زمیـن بــار رس           نبودابروت  روی برخمی خم شدی لیک 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           شعر: غزل      قالبجعفر ابوالفتحی            شاعر:   

 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   توحید شالچیان             شاعر:   
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 1است تفسیر فقه ومادرش استاد  که مثل            که بدون معـلـم عالـمه شد فقـط نه این

 است گیر ها زمینـش هـمۀ فـتـنهمقابـل            که ست وقتی ظهور دیگری از فاطمه

 است هـای تـطهـیـرـهکه آیـنـۀ آی کسی            یـدیـان همه دربـنـد شوکـتـش باشندیز

 تحقیر است اهل زنا گرچه طعن والح س            خورد ای نخواهدلطمه به سربلندی او

 ستابه زنجیر  شیر بماند اگر ه شیر،ک            اسیـر خـطـابـش کـنم زبـانـم الل اگر 

 است اش پیرجوانی در اگر یستن عجیب            روزیک  درجانش نشست داغ به  هزار

 تصویر استنیزه روی  سری ه روبروشک            ستنفس افتادنش همین کافی از برای

 

 ی قـبـلــۀ عـارفـان مـقـامت زیـنـبا          ای مجـد و شـرف زینت نـامت زینب

 د سـکـۀ غـم فـلک به نـامت زینبز          از روز ازل ز داغ یــاران حــســیـن

 شـرف به احـترامت زینب ل کرد،گ          گـلـواژه ی سـبـز لــوح ایـجـاد تـویـی

 دو بار شد به کـامت زینب و ـفـتـاده          شرنگ غم و درد سوز، با داغ جـگـر

 بمـت زینـداونـد مــرابــسـتــوده خـ          ســاالر ره کـــوفـه و شـام ای قــافـلـه

 ـد عــالـم از پـیـامـت زیـنـبش  زادآ          که اسـیـر دشـــت بـیـداد شـدی روزی

 عـجـاز بـود به هر کـالمـت زیـنبا          افـکـن آزاد زنــی و در سـخــن مــرد

 در قـیـامت زینب خـواند سـرود، می          خـون منظر خورشیـد فـراز نـیـزه در

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

 .شعر آمده را جايگزين ابيات زير کنيد

 که مثل خواهرش استاد فقه وتفسير است            فقـط نه اين که بدون معـلـم عالـمه شد

 هـاي تـطهـيـر استکسي که آيـنـه آيـه            محال بوده که هم با کفر همنشين باشد

علنفاعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مجتبی خرسندی            شاعر:   

 

مفعول مفاعلن مفاعیلن فعوزن شعر:                 غزلقالب شعر: محمد علی مردانی            شاعر:   
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 ز صد جبریل در بال و پر توستپروا            توست هم خاکستر خورشید نوری و تو

 ـوست؟های مـعـجـر ت شـار رشـتـهیا آبـ            هـای مـریـم  در حـال  تـنـزیـل ایـن آیـه

 تتوس بـاور یدم تو نـوری و خـدا درد            هـایـت را گــرفـتـم تـا رّد پـای سـجـده

 های حنجـر توست ـانـهامروز روی ش            یـادهــای زخـمـی دیــروز گــودالفـر

 عنی حسین بن علی هم بی سر  توستی            خـواسـتـی زیبا بـبـیـنـی کـربـال را می

 پـرده نشیـنی بهتـر توست زیـنـبـی، تو            با محمل عریان تو را سنـخـیّتی نیست

 توست جده سر نیـزه نشین دور و بره            ـنـنـد حتی سـایه ات رامـردم نـمـی بـی

 رنگین کمانی، مـّدعـایـم پیـکـر نوست            مـجـمـوعـۀ دردی، گـلـسـتـان  کـبـودی

 مـعـلوم می گردد قیامت محشر توست            1فردا که پا در عـرصـۀ محـشر گذاری

 

 تداریب زندهشای من فدای مقدم            تیدارهمدم شب زندهدعاست سوز 

 تداریزنـده ای آفـتـاب پـرچم شب           کشیبر تارک سیاهی شـب تیــغ می

 تداریزنده کـوه صفـا محـرم شب           زدیوار گرد حـرم چرخ می پروانه

 تداریندهزدم شبزواپسین ای گل            وزد از جامـۀ سحـربوی بهـشت می

 تداریزندهشبروی خاک شبنم  بر           چکید ایمن شد ازعذاب جهان تا فرو

 تداریزندهشد هر کتاب اعظم شب           بـا سـتم ترین طـریقـۀ پیـکـارروشـن

 تداریزندهمقدم شب چون شد جدا ز            گریستتو خونابه می زنجیرهم به پای
                                                 

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 يامت محشر توستق گردد مي مـعـلوم            فردا که پا در عرصة حـق مي گذاري

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:         غزل     قالب شعر: سیدعباس صدرالدینی           شاعر:   
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 را زنده کرد انساناش  که زندگی همان            ما داد، درس ایـمان رابه نام آنکه به 

 رفت میدان رامجنون گدست لیلی و  ز            همان که بر همگان درس عاشقی آموخت

 ان راـالـم دم حسین جـلب ع نشـاند بر            به نام نـامی آن بانـویی که بـا زحمت

 نان را ا او گـذاشت اینممیان سـفـرۀ             ان حـسیـناگر نـبـود، نـبـودیــم نوکـر

 شـهــیـدان را کـرد دل مــادر صـبـور            صبرش همیشه حکایتهمان کسی که 

 فان رال ما برد ترس طودکه از  همان            به نـام آن زن مـرد آفـریـن کـربــبــال

 طلبیم کجاست دشمن شیعه حریف می

 زینب عـقـیـلـة العربیـم مرید حضرت

 همتاست ز آن که بیا بنویسمچگونه من             دلم آشوب محشر کـبراست دوباره در

 ت؟زهراسیم خدیجه یا ام که بگو مانده و            ام به روی دست کـاسۀ چه کنم گرفـته

 داستخولیاء ه مقامش از اک شناخت هر            خدا کـند که بفـهـمـیم کیست این بـانـو

 السـتـیـلی فـدائی مـوکه خ اند نوشتـه            اند که خـیلی به مـادرش رفـتـه نوشـته

 هاست خوان نماز شب تمام پیر مراد و            اند که یک عمر اهل نافـله بـود نوشته

 ستو عاشق و حیران سید الشهداسیر ا            از آن دم که چشم خود وا کرداند  نوشته

 انـد کـرامــات کــوثـری دارد نـوشـتـه

 ببـین مقام عـلـی را چه دختـری دارد

 ینبز عـنـایت ـه شد بازمیـن حـسـیـنی            رسیده شیـعـه به اینجـا به همت زینب

 یـنبهــانــنـد امـت زحــسـیــنـیـان جـ            شکـوه سپاهی چه لشکری دارد چه با

 به دعـوت زینب شوند راهی روضه؛            سال محرم  هر ،کوچک عالم بزرگ و

فعلن اعلن فعالتن مفاعلنمفوزن شعر:            قالب شعر: ترکیب بند        شاعر: محمدحسین رحیمیان    

 فعلن
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 زیـنـب ــال بـا کـرامـتمـیــان کـربــب            هزار طایفه در روز اربعـین جـا شـد

 ینبدربـار و رعـیـت ز شدنـد نـوکـر            خـدا را که خـانـوادۀ مـا شـکـر هـزار

 مت زینبخـدا را به حـر قـسـم دهـیم            ایـدبــرای دیــدن آن جـمـعـۀ فــرج بــ

 زن نبـود االن اگـر نـبـود کـسـی سینه

 دلی اسیـر حـسیـن و حـسن نبـود االن

 ـانوببه راهـتـان  م سـرمن آمـدم بشـو            سیاهـتـان بـانو قـسم به حـرمت چـادر

 ـانـوبدر پـناهـتـان  ام ـت زنـدگیگـذش            بَــَدم درست ولی افتخار من این است

 ودر سپاهـتـان بان که خـدمـتی بـکـنـم            خوش کن ای امشب دل مرا بده اجازه

 ون بـانـگـاهـتـا ـر خـیـمهبه نـام کـارگ            خـدا کـند که مرا بعد مـرگ بشـنـاسند

 بـانـو ـاهـتـانربــبـال از نگـام کــقــیــ            خــدا کـنـد برسد عــقــل من به تفسیر  

 غـالم کوچک و پستم بیا بــزرگـم کن

 جان حـسینت رسول ترکم کن قـسم به

 ـودیمـۀ شهـر کـربال بتویی که فـاطـ            اوالد مـرتـضی بودی تـویی که قـبـلـۀ

 دیـدا بـوخـمــبـر اری پـیـغتـو یــادگـ            حـتـی ات حـرام بـود نــگـاه  به سـایــه

 بگـو چرا بودی عـریان به روی ناقـۀ            تویی که نام شریفت همیشه حرمت داشت

 حـیا بودی مر بیچه شد که همسفر ش            هـمراهت هـمیشه حـسیـن که بود تویی

 آن زمان که به آغوش مصطفی بودی رد            خارجی نبود اصالکسی که خواند تو را 

 ها بودی سنگ د زیرمیـان شـام چه ش            ریخت میفرشته گل باید  احترام تو به

 شکست حرمت بال و پرت زبانم الل

 چه آمـده به سـر معجـرت زبـانـم الل
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 ام شـسـتهنام و به دامن تـقـوا  ـورایهح            ام ام كه به دنـیا نشـستـه من آن فـرشته

 ام ـوبـایم و بـه گـلشن طاهـا نشـستهط            وثر بهشـتام جدا شده از ك من چشمه

 ام ـور محـبـتـم كه بـه دلهـا نـشـسـتـهن            والیـتم من و پـیچـیده در فـضـا عـطر

 ام ز َمكرمت به طارم اعلى نشـستـهو            من زینبم كه مظهـر صبر و شهـامتـم

 ام زهرا نشسته و ار حیدركن چون در            نور عـلى و فـاطمه در جان من دمیـد

 ام تهیـثـار آن دو را بــه تمـاشـا نشـسا            ام ایـمان آن دو را بـه وراثـت گـرفـته

 ام اَسراء نشسته واجهخدر پاى درس             ام كـالس دبـسـتـان وحـى را من دیــده

 ام ـستـهابـیـهـا نـش ر حـریـم اُمّ دچون             دارم نـشــان َزْیـن ابـیـهـا مـن از پـدر

 ام زم اُنس عصمت كبرى نشـستهب در            ام من تـربـیت به دامن زهـرا گـرفـتـه

 ام ون كسره پاى نقـطه آن با نشستهچ            هللا است و من بابم على چو نقطه بسم

 ام از پا نشـسته نمـاز شب اگر ردمن             است رسالت خونها سبب شدهسنگینى 

 ام نشستهن چو الله صحرا آتش به جا            ازبس كه داغ برجگرمن نشسته است

 ام شستهپـا ن بـارغـم شكـسته و از زك            با این مقام، آن همه دیدم ستم ز َدهــر

 ام بـطحا نشـستهفـراق سـیّـد  ون درچ            ام در چار سالگى غـم چهل سال دیـده

 ام هسـوگ آن حـبـیـبه یكـتـا نشـست رد            به چشم خـود ام شهـادت مادر من دیده

 ام ن دخـترم كه در غـم بـابـا نشـستهآ            ام، دریغ ُرخسار غرق  خون على دیده

 ام ر مرگ  آن امـام به غـوغا نشستهد            غـم زد به جان من داغ حـسن شـرارۀ

 ام ها نشسته ل اسارت و غـمبـر محـم            در انقـالب سـرخ حـسینى بـه یـاریش

 ام نشسته وآنجا كه او نشـست من آنجا            بخواستجا به هرجا كه او  برخاستم ز

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: قصیده                   قالب شعر: سید رضا مؤید              شاعر:   
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 ام ـسـتـهلـیـال نـش عــزاى زادۀ ــا دری            یا از غــم شـهــادت عـبـاس سـوخـتـم

 ام شستهحـسیـن من از پـا ن یـش سـرپ            ى در نیـامـدم از هـر بـال، ولـىاز پـا

 ام تـهدرگهـت بـراى تـمـنّـا نـشـسـ ـرب            گـفت عمه جـان آمد سـویم مؤید و مى

 

ّریه خواهد ك        خامۀ عنبر فشان دارد سر دانم چه بر نمی  ن دارد از اسرار پنهانی عیا س 

 دبرزبان دار« حقأنا ال»كه بانغمات منصوری        ح دختر زهرا مگر خواهد سخن گویدبه مد

 اردعالم رایگان د نواخواهد به ه صد شور وب        به آهنگ حسینی مدح خاتون حجـازی را

 در اندر آستان دارچه خاتونی كه جبریلش س        باشدآستین  خاتون آن كه اورا نورحق درچه 

 مكان دارد ر العصمت آفتاب او مكان د ز        نـقـاب او بـود عفـت حجـاب او  حـیـا بنـد

  دبازار یوسف هم كالف ریسمان دارر این د       خریداری  عصمت تماشا كن كه از بهر بیا

  ازاین وآن دارد آن دارد نشان این دارد نه نه        نبوت شأن پیغمبر والیت در خـور حیـدر

 طی لسان دارد  سان حیدری گویا كه درل       گفتی  كه دیدی فاش می اهرتكلم كردنش ر

  پا بـه فرق فـرقدان دارد او ـاكركمیـنه چ        بودناموس حق آن عصمت مطلق كه ازرفعت

  نردبان دارد ،هشجا گر گویم كه قصر قدر وا        بـود نه كـرسی افـالك كمتـر پـایۀ قـدرش

 نهان داردشب  ه دامان زمینش آسمان هرب        درخشان رااین مهر  ز شرم روی اوباشد كه

 ارددعالم نشان  نی با اینهمه سطوت كه درز        زنی با این همه شوكت ندیده دیدۀ گردون

 دارد  مکان هر سویش میان كوچه و بازار،         دورانوعصمتش همه جاه وجالل  چرابا این

 فزونتر امتحان دارد  س قربش افزونتر،كه هرك       معنی راین سخبراز ای بیخرد گفتا خموش 

 ان داردآه خویشش مخفی از نامحرمه دود ک        دیـدش دیـدۀ مـردم ندارم باور ار گـویـند،

 خطر برحاضران دارد وگرنه سوز آهش صد        تر باید که شاید بشنـود زهـرا سخن آهسته

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    وفایی شوشتری            شاعر:   
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 ـشـق را بـاعـشـق مـعـنا می کنمع            نـمکـ با حـدیـث عـشـق غـوغـا می

 ـق مـعـنـای تـمــام زینب استعـش            است ونام زینب است صحبت ازعشق

 وت رسـای عـاشـقــیصـاحب صـ            کیست زینب جــز خــدای عـاشقی

 هافــتــا او بـپــود عـشـق ر ــار وت            عـشـق بــا زیـنب تـجــلّـی یــافـتــه

 است و بسی زینب خرافات ب عشق            بس عشق او اوج مـقـامات است و

 به عـالـم مــادر است عد زهـرا اوب            سازمان عـشق را او رهـبـر است

 ــردهــا در دام نــطـق او اســیــرم            دلـیـر زن ولی مـردآفـریـن است و

 ــودتــا در کـشــور عـشـاق کـردک            آفــاق کرد خـودش را شهره در او

 خـواب غفلت است یش بیـداری زن            فـاتـح کــوه بـلـنـد عـصـمـت اسـت

 اده ی شیر و جــدا از بیـم اوستز            عــالــم هر عـلــم بی تـعـلیم اوست

 خـطـابـه خـوانی است نّ احب فـص            زن ولی با غـّرشی طـوفـانی است

 ــالمـش ذوافـقـار عشق اوستکبا             عشق اوست تـاجـر سـرمـایــه دار

 کـند طق حـیــدر خوب اجــرا مین            کـنــد پـنــج تـن در او تــجــاّل مـی

 یـــو بـــود اّم ابـــیـــهـــای عــــلا            نـیـست تـنـهـا دخـت واالی عــلـی

 ال را او به مـقصد بــرده استکرب            نان حیدر، شیر کوثر خورده است

 و بـه دامــانـش رقـیّــه پــرورانــدا            کاخ ظلمت را به خـاکـسـتـر نشاند

 ـشـق آمــوز رقـیّــه زیـنـب استع            امـــیّــه زیــنــب اســت قـــاتــل آل

 ضرت ام البنین شــاگــرد اوستح            جـمـیــال ورد اوستمـا رأیـت االّ 

 ــادم او حــضـرت عـبــاس بــودخ            رتبه اش بـاالتــر از مـقـیــاس بود

 ـثــل مــادر ســورۀ کــوثــر شودم            او لـیـاقـت داشت پـیـغـمـبــر شـود

 او بـود مـانــنــد زیــن الـعــابـدیـن            در عـبـادت سیـنـه ها دارد یـقـیــن

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                    مثنوی   قالب شعر: مجتبی صمدی                  شاعر:   
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 1سـیــرت زهـرا و صوت حـیــدری            عین و شین و قـاف یعـنی دلـبـری

 ک نـمــاز شب نـشـد از او قـضـای            تــمــام عــمــر حــتّــی در بــال در

 ر زینت استهاست و زینت  زینب            طینت است او والیت را حسن خو

 ــواّلی عــلــی اصـرار داشتبر ت            شجـاعت را حسیـنی وار داشت او

 ــد نــبــّوت هـم گــروه خــون اوش            یک یـک پـیـغـمـبـران مـدیــون او

 ـعـد عـاشــورا سـفـیـر نـیـنـواستب             رمــز جــاویــد دوام کــربــالسـت

 دنــده شـکـر دشمـن پـیـش او بـازم            جـلــوۀ تــابــنــده شــد تـا قـیــامـت

 ــام زیـنب با حـسـیـن دارد صـفـان            گـرچـه زیـنب هست نـامـی دلـربـا

 کند غـّصـه دوری می از هراس و            صبـر بـا یــادش صبـوری می کند

 

 ارای بانوی وقــ ــوی نـجـابت وای بان            رل استــوابــیشه تر از قـای قـامت هم

 رـامت بهاکشد ز هر نـفست قـ ــد میق            تـرین  آیــنــه ها بر جــبــیـن  تو روشن

 شکــارآیـبــاتـرین  جـلــوۀ حق از تو ز            قـرین هـا با تو هـم زیبـاتـرین  حــادثــه

 سوگــوار ا هـنوز چشم تو گــریان وام            جــوار توها هـم  تو در بـهـشت و آینه

 سارداغ و انک فصل سنگ و آینه و رد            بغض رسایت آینــه ها را به هم تـنـیـد

 پیش استــوار ای بانــوی همیشه تر از            بگــذار از صــالبت تو کــوه بشکــنـد

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

بيت اصالح شده که در متن شعر  کنيم به منظور رفع ايراد موجود و همچنين انتقال بهتر معناي شعر ؛ حفظ بيشتر حرمت ائمهمي

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 ــدريوت حـيـجــلــوة زهـرا و ص            عـني دلـبـريـين و قـاف يـين و شـع

 کــارگــردان قــیــام کــربــالسـت             رمــز جــاویــد دوام کــربــالسـت

 دتـیـم دشـمـن پـیـش او بازنــده ش            ـدیــامـت جـلوة تــابــنــده شتـا قـ

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:        غزل           قالب شعر: حسن بلبلی                 شاعر:   
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 کند زینب ینش داده دم مـعجـز نمایان میحس           ند زینبک بیا ای دل به درد شیعه درمان می

 کند زیـنب و را بر سفـره عبـاس مهمان میت           با نـیـت فـیـض آمـدی طـوبا به اقـبـالت اگـر

 نبکند زی می سلیمان بی بضاعت را ه مورک           خواهم کرد قطره کمم اما به دریا نـاز من از

 کند زینب یزیدی مسلکان را خانه ویران می           1یـه این بُود از بعد صـدهـا سـالپـیـام زیـنـبـ

 کند زینب هرا مـادرش تبلیغ قــرآن میچو ز           مـحـیـی آیات عاشورا معین عترت است این

 د زینبکن ه یاری بر کفن پـوشان لبـنان میک           حزب هللا قلب یـهـود از قهر هراس افتاده بر

 زینب دکن می هست آسان اگرمشکل به کارت           اال سـربـاز عـاشــورا بـگـو لـبـیـک یازیـنب

 

 مرش کنار حضرت باران گذشته بودع         این زن که از برابر طـــوفان گذشته بود

 دقـتی که از حــوالی میـدان گذشته بوو          صبرش امان حوصلـــه ها را بریده بود

 ب از سر تـمــام بیابـان گــذشتــه بـودآ          باران اشک بود وعطش شعله می کشید

 دهای بی سروسامان گذشته بو ز خیمها          آتش گرفته بود و سر از پا نمی شناخت

 بودته پریشان گذش سخت ون روزها چه آ          امــا هــنــوز آتش در را به یـــاد داشت

 ز پیش چـشــم آینه یک آن گذشته بـودا           هــای آخــر صفین ناگـهــانپــرده   آن

 ار از به نیزه کردن قـرآن گذشته بودک            می دید آیه آیه آن زیــر دست و پاست

 ز بس که ازکـنــار شهیدان گذشته بودا            زینب هزار بار خودش هــم شهید شـد

 ــمــرش تمام برسر پیمان گذشته بودع            برنداشتدست یک لحظه از ارادت خود 

 این زن هزارمرتبه از جان گـذشته بود           بر صفحه های سرخ مقاتل نــوشته اند

                                                 
در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد  یوجود ایراد یا ضعف محتوایی و معنای بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

کنیم به منظور رفع ایراد موجود و همچنین انتقال بهتر معنای شعر بیت اصالح شده که در متن شعر آمده را جایگزین بیت زیر می

 نبیزیدی مسلکان را خانه ویران می کند زی           پـیـام زیـنـبـیـه این بُود بعد از صد و ده قرن                .کنید

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    ولی اهلل کالمی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: احمد علوی                   شاعر:   
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 ا الناسکه گفت از رکن مذهب ایه ایدب            حـلـم زیـنب ایـهـا الناس باید سـرود از

 ایهـا الناس هـمـتـای مکتب استــاد بـی            با اشک چـشـمم در مـقـامـاتش نوشتم:

 لناس؟ــرده ادای حـّق  مـطـلب ایـهـا اک            آیــا کـسـی مـانـنـد او در وادی عـشـق

 اسرچــه شد از ماتــم لبــالب ایها النگ            چـادر نمــازش سوخت اما کــم نیاورد

 اسها بر دور مــرکب ایـها الن قاصهر            دروازۀ ســاعات بود و زینب ای وای

 اسا حــال و روز نـامــرتب ایـهـا النب            نامــوس حـق را بر سـر بــازار بردند

 سوخت از تـب ایها الناس وه حیا میک            قاری قــرآن خیزران... بزم شـراب و

 ر شام، قــّدش شد مــوّرب ایها الناسد            چه ها او کـعب نی خوردجــای تمام ب

 لناسر کـعـبـۀ غــم شد مـلّـقـب ایهـا اب            جام او ریخت این عـالـم بــال در آنقدر

 ین گــریه های در دل شب ایها الناسا            تـعـجـب هـم ندارد مانند زهــرا شـد...

 ناسایها ال "رب... ربی یا" نوایش وزس            بــاز از کـنـج خــرابــهآیـد امشب  می

 ینب و مــا ادراک زیـنـب ایها الناسز            با خـطـبه هایش شـام را از پا درآورد

 

 است زینب سر رباید هوش از می شوصف آنکه        استکه نامش کرده عالم را مسخر زینب آن 

 ارغ التحصیل دانشگاه مـادر زینب استف        مکتب شرم وحـیـاستمادرش آموزگــار 

 ستاکه صبرش با علی گردد برابر زینب  نآ        گر عـلی بن ابی طالب بود معـیـار صبـر

 استو سکان و لنگر زینب  و محورادبان ب         گفت پیغمبر حسیـنـم هست کشتی نـجـات

 ل آن در زینب استگویم کلید قف فاش می        نهست از درهای جنت یک درش باب الحسی

 ا بماند جــاودان دین پـیـمـبر زینب استت        کرد آن چه داغ شش برادر را به خود هموار

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل             قالب شعر: حمد جواد شیرازی            مشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     ژولیده نیشابوری            شاعر:   
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 ـلــوتــي رفته اعتكــاف كنمخ        دوست دارم كه ترك الف كنم 

 كعبه ی عشق را طواف كـنم        تا شوم ُمـحـرم حــریــم دمشق 

 كنم صحبت ازعین وشین وقاف         سخن از كاف و ها و یا گویم 

 یـاد از بـانــوي عــفـاف كنـم         حــرف از معني حجاب زنــم 

 اولیــن حرف و آخرین مطلب

 الـســالم عــلـیـك یـــا زیـنــب

 الـسـالم اي شـفـیـعـه ی عـقـبا        الـسـالم اي مـلــیـكــه ی دنـیـا 

 الـسـالم اي نـتـیـجــه ی طاها        ـسـالم اي نـبـیـره ی یــاسین ال

 الـسـالم اي سلیـلـه ی زهــرا        الـسـالم اي ســالله ی حـیــدر 

 الـسـالم اي حسین سـر تا پـا        الـسـالم اي حسن ز پـا تا سـر 

 بــردي اي نـورعین وعین نور

 فیض حضور تو ازاین پنج نور

 مــاهی و افتـخــار احـمـد وآل       و نــــاموس ایــزد متـعال اي ت

 مجتبي سیـرت و حسین كمال       فاطمه عصمت وعلي خصلت 

 وي مدیـح تو افضل االعـمال       اي حــریــم تو احسن الـمـأمن 

 كنیم در همـه حــالیاد تو مي       زنـیــم در همه دم دم ز تو مي

 رود از یـادمياي كه یــادت ن

 پــدر و مــادرم فــداي تو بــاد

 علــوي زاد و فـاطـمي نسبي       فــاطمه زاده و عــلي حـسبــي 

 حرمت مستجار شیخ وصبي        كــرمت شــامل رجال و نساء 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       ترکیب بند قالب شعر: جواد هاشمی                 شاعر:   
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 تو ســزاوار ایـنـچـنـین لـقبـي       اي مـلـقــب به زیـن أب زینب 

 به خــدا زین جــد و ام وابـي       زینبت خوانده است گرچه خدا 

 اي تــو آئـیـنه ی صفــات حـق

 عـفــت تــام، عـصـمت مطلـق

 هایت مــروج مذهب گــریــه         خـطـبــه هــایت مبــلــغ مكتب 

 بر تو باید گریست درهر شب        از تو باید سرود در هــر روز 

 فـتـوا دهد بر این مطلب شقع       عشق  كه در رساله یچه بگویم 

 ـام عـلـیـا مـحــذره ی زیـنبن       با ادب بــا وضــو بـبــاید بــرد 

 تمثیل است به وحيوه كه نامت 

 زانـكـه نـام آور تو جبریل است

 عبـد در بند عـشـق یــا زینب        اي خــداونــد عـشـق یــا زینب 

 د از بـنــد عشق یا زینبـبـنـ        گشت گر نبود عشق تو جدا مي

 نیست مــانـند عشق یا زینب        ایم كون ومكان زیر و رو كرده

 یـا زینب آرزومـنــد عـشــق        ائیم توست ماهمهعشق اگر عشق 

 كیستي اي به عشق سنگ محك

 عشق را با تو هست حــق نمك

 دتيعشق مـفـتــون توست سی       عـقــل، مجنــون توست سیـدتي 

 لیـك مــدیــون توست سیــدتي       مـانــدگــار است تا ابــد اســالم 

 همه مــرهــون توست سیدتي      حج و صوم وصلوه وخمس وزكات 

 كـعـبـه ممنـون توست سیدتي       نــه فقط كــربــال و كـوفه وشام 

 هـمــه هستي خـود فــدا كــردي

 دین خــود را به دین ادا كـردي
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 مات اشك تو یــوسف و یعقوب      حو صبــر تو حضرت ایــوب م

 نام تـو در كـتــاب دل مكـتـوب       یاد تو درضمیــر جـان محفوظ 

 حــور با گیـسـویش كند جـارو       گرد و خاك حــریــم پاك تو را 

 شـد به ام الـمـصائبـي معروف       دید مصیبت توئي آنكس كه بس 

 پیر كرده تو را چه مصائب كه

 بلكه از عمر سیــر كرده تو را

 اغ بر روي داغ دیــده تــوئيد       آنكه از بــار غــم خمیـده توئي 

 م شده مــادرش شهیــده توئيه       آنكه هــم بوده مــادر دو شهیـد 

 مه ی راه را دویــده تــوئــيه       آنكه از خـیـمـه گــاه تا گــودال 

 ز زمین بــر فلك رسیده توئيا       فــریــاد وا حـسـیـنـایش  آنــكــه

 توئي آن زن كه رفت مــردانه

 كــوفــه زندان و شام ویـــرانه

 نقص بود و كامله بود بري از      توئي آن بانوئي كه فــاضله بود 

 ز و نیــاز ونافـله بودگــرم را      توئي آن بانـوئي كه در دل شب 

 یه نه شكــوه نه گله بودنه گال      بانــوئي كه بر لب او  تــوئي آن

 ـري امیــر قـافـلــه بوددر اسیـ      توئي آن بانوئي كه چــل منـزل 

 راه را با حسیــن كــردي طــي

 تو به محمل ، حسین بر سر ني

 به سوي قــبــر احمد مختــار      چون كه میرفتي اي علي رفتار 

 پـیـشـگــاه تــو حیــدر كــرار      ــول اكــــرم بود تا حــریــم رس

 پیت شدي زیسار هم حسین از      هم حسن هـمرمت بدي ز یمین 



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   160 

 
000 

 تو كجــا بین كــوچه و بـازار      تو كجــا روي نـاقه ی عــریان 

 خــاطــر عــاطــر تــو آزردنـد

 بــزم نــامحــرمان تو را بردند

 وي بهین اسوه ی شكـیـبـائي        ی دالرائي اي مهـیــن جـلــوه 

 ما همه قـطــره و تو دریائي        ما همه ذره و تو خــورشـیدي 

 در لـقب كــعــبــه الـرزایائي        اي وجودت مطاف درد وغــم 

 ن نـدیــدم به غــیــر زیبائيم       آن همه داغ دیــدي و گــفــتـي 

 ینش توهمه مبــهــوت ومـات ب

 هــا بــر آفــریـنــش تــوآفــرین

 زند زانــوپیش پــاي تو مي         گر شود صبر با تو رو در رو 

 شاكران را تو بهترین الگو          صابران را تو بــرترین اسـوه 

 زخــم دل را والیـتت دارو          درد جــان را محبتت درمـــان 

 ما گــداي تــو؛ تو شـهـبـانو          تغـني مــا فــقــیــر تو و تو مس

 هر چه هستیم خوب یا كه بدیم

 چنگ بر تار معجر تو زدیــم

 ناز پرورده ی عـلي و بتــول        رسول مدح دخت دخت من كجا 

 اجز از درك تو تمام عقــولع       اي عـقـیـلــه میان هــاشــمیـان 

 دهي تو اذن دخــولبه من مي       تا بیایم به آستــان بــوسي كـي 

 بزن از راه مهر، ْمهر قبــول        به سر آمــد مــدیـحــه و پایش 

 تربتم( لیك كــمـتــرم از خاك)

 بــاد ارواح العــالــمیــن فـداك
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 ـون آبرو، محبّت و ایـثـار، جان نداشتخ         زبان نداشتتوحقیقت  كه بى اى زینب! اى

 اشتبه هفت آسمان ندستاره ى تو شرف ب        به خاك زمین دفـن گشـته بود بى تو حـیا

 اشتسرو روان ندفاطمه عـنـاتـر از تو ر        در بـاغ وحـى بیــن دو ریحـانه ی رسول

 و چون تو عاشقى به تمام جهان نـداشتا         تـو عـاشـقـى چــو یــوسف زهـرا نداشتى

 و ریاض عشق و وفا باغبان نداشتبى ت         فـسـرده بــوداى شهادت ه تو شكـوفه بى

 قرار داشت صبركه بى تو تـوان نداشتا          ـو غـریب بـودت آگـاه بود عـشـق، كه بى

 نیا سراغ، چون تو زنى قهرمـان نداشتد         در پـهـن دشت حـادثه، بـا وسعت زمـان

 اشتز قـّصـه صبــورى تــو داستـان نـدا         رتـاریـخ صتابـران جهـــان جـانگــداز تـ

 نها نه از سـخن، ز سكوتت امان نداشتت          هفـتاد داغ بر جگـرت بود و باز خصـم

 سالم جز به گوشـۀ عـزلت مكان نداشتا          گر پـاى صبـر و هّمت تو درمیان نـبود

 ـتان نـداشى به پـیـش قـلّـه آتـش فـشــابت         كاخ سـتم به خـطـبه تو گشت زیـر و رو

 شـتبـى به غـیـر اشك غـم بـاغـبـان نـداآ          این غـم كجـا بـرم كه گـل دامـن رسـول

 هـم غـذاش داد به طفـلى كه نـان نداشتس         شبها گرسنه خفت و نمـاز نشسته خـواند

 1ن خـانه خـود هـم امـان نـداشتحـتّى درو        او دخت مادریست كه از جـور دشمنـان

 وزى به جز سر شهــدا سایه بان نداشتر         روزى به زیـر سـایـه پـیـغـمـبــر خـداى

 زیـنب اگـر نبـود، شهـامـت روان نداشت         زینب اگر نبود، شجـاعـت به گــور بـود

                                                 
انتقال بهتر  انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و 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 معناي شعر، بيت

 تـداشود هـم امـان نـــانه خـار خـحتّى کن              او دخت مادريست که از جـور دشمنـان

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



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   162 

 
000 

 تـان نداشود، تـن عـشـق جینب اگر نبـز         زینب اگـر نبـود، وفــا سـرشكـسـتـه بـود

 زادى این چـنـین، شـرف جاودان نداشتآ         زینب اگر كمر به اسـارت نـبـسـتـه بــود

 شـتــلـدسـتـه صــفـا، صـداى اذان نــداگ          زینب اگـر نبـود پس از كــشتـن حسیــن

 ــداشتنیــن خانـدان رفى بجز مناقـب اح          میثم هماره تاكه به لب داشت صحـبـتـى

 

 نکه نطقم در مدیحش گشته کودن زینب استآ          الکن زینب است آنکه از وصفش زبان گردیده

 یــکـــر دین خـــدا را بود جوشن زینب استپ          آنکـــه بعد از نهضت سـرخ حسین بن علی

 ستاوشن زینب دیـن خــــدا را کرده ر شعلم          آنکــه بـــا ایــراد نـــطــق آتشـیـن خـویشتن

 ا که گردد از خطر، اسالم، ایمن زینب استت          آنکه با تیغ زبان، کار دو صد شمشیر کـرد

 شمنش از پــرده دل گفت احـسـن زینب استد         آنچنان جـنـگـیــد با دشمن که از آن ابتـکـار

 ـــاخ استبداد را بر فـــرق دشمن زینب استک          آنکه با فکر بلند خویش کــرد از بُن خراب

 ستر جهان آفـرینش بــهــتــرین زن زینب اد         الف نَبود گـــر بگـــویم بعد زهـــرای بتـول

 

 ورۀ مـریـمـي از سـورۀ كـوثـر بكشدس           قصد كرده است خـدا جلـوۀ دیگر بكشد

 ر كـار به محــشــر بكشدنگــذارید دگــ           كنمبگذارید همین جــا به قـدش سجـده 

ت دخـتـر بكـشداز خـداوند فــق           فاطمه پس حق دارد ،اگراین است  دختر ـنَـّ  ـــط م 

 ا از سـر  این آینه مـعـجـر بكشدآنكـه ر           نـزائـید و نخـواهــد زائـید مــادر  َدهــر

 بكشد؟! جاي دگر پر چرا هست مشقتا د           قُــبه تمایل داردبـــال  جبــریــل به این 

 كســره جـام بـــالي همه را سر بكشدی           است شده كه آماده بزرگ است زینب آنقَدر

 عـالـمـي را به تـمـاشاي  بــرادر بكـشد           آماده ست ایني كه خودش جلوه كند از قبل

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   کبر لطیفیان             علی اشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     ژولیده نیشابوری            شاعر:   
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 زینب حـیـدر زینت مبری وفخـر پـیغـ            ـوۀ مـادر زیـنبالـسـالم ای هـمـۀ جـل

 بُمـنـّور زیـن تو نـور زکائـنات است             که حـسـیـنـیـه شود سیـنـۀ ما آمـدی تا

 زینب؟ سراسر حسین است به اوصاف، ای            حسینبنویسیم به اوصاف   زینب وصف  

 زینب مگی دره شجاعت، لطف و رأفت و            شوکت صبر و وعفت  ،حیاجلوه کرده است 

 بشده وقـف فقـط بر زین فت صبرص            از شـکـیـبـایی ایّـوب دگر هیـچ نـگـو

 ینبز ،محشرمیان صف   هست یادمان            تـا مـحـبّـیـن  حـسـیـنـیـم یـقـیـنـا  فــردا

 زینب کوثر، است بهنزول  شأن   دومین            است کوراجاقش که  کوری  دشمن حیدر

 زینب صاحب  منـبـر ـرهاسـوۀ خطبۀ             تـریـن مـرجـع تـقـلـیـد جـهـان هللا آیت

 زینب محـتاج دعـای تو بـرادر، گفـت            در مقامش سر سجاده همین بس باشد

 زینب شیـر دالور حـظۀ واقعـه چونل            جا گرد والیت چرخید مثل زهرا همه

 ینبجا بود فـقـط حامی رهـبر ز ـمهه            بین مدیـنـه حتی نه فـقـط کرب و بال،

 مضطر زینب وت نبی خسته سمناله زد             محزونکه به صوتی  آن لحظۀ سختی وای از

 زینب رس برادیه بریخت از خاک  همان             خون خفته حسین است حسین گفت این صید به

 م زد از یـار فـقـط تـا دم  آخـر زینبد            حسین ذکر  بود دمش گرم دمش  همه جا

 

 ـفـاف، پـرده نـشــیـن حـریـم خانۀ توستع           تویی که قبله ی جــان، خاک آستانــۀ توست

 ار، آشـیـانـــۀ تـوستــه اســرکــه اوج قــلـ           ـمـایـون عـرش پـــروازیه  تـو آن ُهــمـای

 توست ـه نـغـمه ساز انـا هللا، هـر جـوانــۀک           تـو آن درخـت بـرومـنـد طـــور تـوحـیـــدی

 هـر خزانۀ توستکه نـقدعصمت حّق ، گو          نـور  عـقیـلـه عتـرت، تـویی سالله ی  تویی

ـَرد غـرق   سـتقـدر و مـنـزلت روح بــیـکرانـۀ تـوز           ـّجـة حـیـــرتلُ  تـو زیـنـبـی که خ 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   محمد جواد شیرازی               شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمود شاهرخی             شاعر:   
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 ـسـانـۀ تـوستف  ه نـقـل مجلس الهوتـیانک           داد  عـاشـقـــی دادی  چـنـان بـه کـــوی وفــا

 توال خـرمـن کـفـر وسـتـم زبـانۀ توسز           تو شــمـع سـوخـتـه جـانـان آتـشـیـــن نـفـسی

 آزار تـازیـانـۀ تـوست ز  ه سـرشکستـهکـ           عـنـه زدیم طـبه خص  چنان ز منـطق شیـوا

 ته شام ، بلکه به هرکشوری نشانـۀ توسن           یـزید رفت و ازو در جـهـان نـمــانــده اثـــر

 ـه داسـتــان غـــم مــادر یــگـانـۀ تـوستک           واال بـه نـقـل گـفـتـی بـاز  تـو آن خـطـابه ی

 و گـریـه شــبـانـۀ تـوست  ـسـوی نـافـلـهب            ـنـوز چشـم سـمـاواتـیـــان بـه دامـن طـفهـ

 ابــد زمـانۀ تـوست ـه از کــران ازل تا ک           نه داستـان تـو ، تـنــها حـدیـث عـاشـوراست

 ا حشرزیب شانۀ توستسالتی است که تر            ـرصه ی تـاریـخع  پــیــام خــون شـهـیـدان

 ظر ، خـاک آستـانۀ توستکه کـیـمـیـای نـ            بـنواز  به نـظره ای زسـر لطف )جذبـه( را

 

 ام خراب را سر شامی خـراب کنش            با لـشگـرت دوبـاره بـیا انقـالب کن

 حساب کن ـمـام سیـنه زنـانتتروی             از مـا مـدافـعـان حـرم انـتـخـاب کن

 یاد عـرب نـرفته که فیروز زاده ایم!

 ایم تا پـای مـرگ پـای شما ایـسـتـاده

 ر باغ دوست آفت بـیـگـانه ریـخـتهد            سـقـیـفـه نـقـشه خصمانه ریخته مکر

 این همه پـروانه ریخـته تو ور وبرد            این خانه ریخته در چه بر هیـزم اگر

 شما بی حـرم شویایم  ما که نمـرده

 شوی غم این شهر در بی مزار زهرای

 کن دچار نفرینبه  قوم را دوباره ینا            پـایـیـز را فـراری خـشــم بـهـار کن

 صال به ذوالفـقار عـلـی واگـذار کنا            تیغی دودم به قـره طوفان سوار کن

 بــایــد دمـشـق آیــنــۀ کـربــال شــود

 ره به دست عـلـمـدار واشودتا این گ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مربع ترکیب              قالب شعر: وحید قاسمی            شاعر:   
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 اتــل کرد شوق عـاطفه از مهربانیگ            اتسبــز است بـاغ آینــه از بــاغبــانی

 اتــشم کسی نـدیــد گــل شــادمــانیچ            بر پای تو نشستبس که خار خاطره  از

 اتیـاتــوانـتـشـّهـدی از نــیــدا نـشـد پ            حتی در آن نمــاز شبی که نشستـه بود

 اتخوانیخطبه  ازمیچکد  حماسه وقش            جا که روز کـوفه ز رزم تو شام بودآن

 1اتهای حیدری و جان فشانی از خطبـه           آری شکـست فـرق یـزیـد و یـزیـدیان 

 اتلب خیــزرانی ز بــوسه بــادلبــریــ            با آن سری که در طبق آمد، شبی بگو

 اتـهــانــینزنـیــم به داغ تــش نــمیآ            گرفتالله می دل از عمر سه ساله صبر

 

 زهرا زینب است ینعالف نَبود گر بگویم            استها زینب  بعد زهرا بهترین زن بین زن

 تنها زینب است یل شاگردان همه گـویندخ           گر بپرسی کیست استاد دبیرستان عشق

 بر گوید قهرمان صبر دنیـا زینب استص           معیار صبرگر بسنجی در ترازوی عمل 

 د مبّرا زینب استباشهرمعصیت آنکه از            معصومین جداگر مقام او بود از جمع 

نها حساب جمع ازگر در ریاضی  نها زینب استجمع شفاعت نیس آنکه از           جداست م   ت م 

 وح تقوا زینب استرو استقامت  صبر کوه           کرد شمشیر صد زبان، کار دوآن که با تیغ 

 ب استمحکوم و رسوا زین زاده مرجانه را           آن که با ایراد نطـقی کرد مـانند عـلی

 ب استمعنا زین و د تفسیرکن با اسارت می           هللا را آن که بهـر ما جهـاد فـی سبـیـل

 ست پـیدا زینب استدنیا نظیرش نی آنکه در           عقل گفت توأم، اسارت گشتچون  شهامتبا 

 ن بعد زهرا زینب استزها بهترین  بین زن           گـوید به آواز جـلـی ژولیـده می شـاعر

                                                 
؛ مستند نبودن و يا تحريفي بودن مطالب و مغايرت با روايات معتبر 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

 اتانينــاگـهــ گــل هايآيــه نـيــزه بر            پــوالدي تــو را هاّما شـکـسـت خـطـبـ                .دکني زير

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: جواد محمد زمانی            شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل               ژولیده نیشابوری  شاعر:   
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  مصائب  اشعار

حضرت زینب
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 د تـکـرار زهـرا بعد زهـرابا تو شـو            1واالتـرین بـانــوی دنـیـا بـعــد زهـرا

 زهـرا معـلی  بعـد ای صاحب عـرش            وبـال بعـد  بـرادر ای صـاحـب کـرب

 ابـیـهــا بـعــد زهــرا ت اُمّ یـا حـضـر            همه عمر المصائب در یا حضرت اُم  

 ما بعـد زهـرا در  هـسـتی خـود  تو مـا            رقـیــه ای عــمـۀ مـا قـبـل  کـلـثـوم و

 جا بعد زهرا در تو رسیده بر صمتع            امامت هم که داری پیغـمـبره هستی،

 ت را نـدیده چشم هستیمثل و شبـیـه

 2حـق پرستی الـگـوی کامل از حـیا و

 ۳معراج زینب همواره در ای روح تو            پنـج تن هم تـاج زینب هر سر ای بر

 زیـنـب دیــدۀ مــواج ریـای طـوفـاند            کــوه داری ــارآرامــش دشــت و وق

 حجاج زینب چـرخند پس؛می تو ورد            الحـرام است چادر نمازت چادر بیت

 ا اینکه بودی غـصه را آمـاج زینبب            ابرویت نیامد خم شد قـدت خم بر دو

 بر دشـمنت هم در اسارت باج زینب            اعـجـوبـۀ حـیـدر نـمـایـی کـه نـدادی

                                                 
منظور حفظ بيشتر شأن اهل بيت و انتقال بهتر معناي شعر کنيم به ابيات زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي.  1

 .ده را جايگزين بيت زير کنيدبيات اصالح شده که در متن شعر آما

 با تو شـود تـکـرار زهـرا بعد زهـرا            زيـبـا تـرين بـانـوي دنـيـا بعـد زهـرا

 جان خودت خـيلي برايت گريه کردم            گـودال جـاي زن نـبـود اما تو رفـتي

کنيم ؛ پيشنهاد ميبيت اول مصرع در ني و سکت موجودايراد وز وجود بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.  2

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

 هميشه در معـراج زينب تو روح اي            اي بر سر هر پنـج تن هم تـاج زينب

کنيم به موضوع ساربان؛ پيشنهاد ميمستند نبودن و يا تحريفي بودن  صلي شاعر محترم است اما به دليلبيت زير سروده ا.  ۳

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت ائمّه؛ سخان تحريف يا تدليس گناه از اجتناب منظور

 رت يک ساربان شدهمقصود دست غا            هاي اواي واي از آن شهيد که انگشت

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: ترکیب بند             قالب شعر: علیرضا وفایی            شاعر:   
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 خـطـبـۀ کـوبـنـدۀ تـو دشـمــن اسـیــر

 لفـظ اسـیـری نیـست پس زیـبـنـدۀ تو

 انـتـهـایت گـریـه کـردمغـصـۀ بی رب            هایت گریه کردمپای گریه عمری به

 یت گـریه کردمآتـش گرفـتم در عـزا            بـانـو شـنـیـدم چـادرت آتـش گـرفـتـه

 این غم عظمی برایت گریه کردم در            گـودال جـای زن نـبـود اما تو رفـتی

 ا خود من در ازایت گـریه کردماینج            ازایش سنگ خوردی درنیزه نخوردی 

 کـربالیت گریه کردم شام بیش از رب            روضـۀ دروازۀ ساعـات خـواندی تو

 ت بانوپـریـشـانی بر خـنـدیـد دشـمـن

 1بانو تورانین ویم رغ ست ازنـیـلی

 

 های غـم نوشـتمای با رنگمـرثـیه            دیـشب برای تو کـمی مـاتـم نوشتم

 پـرواز را بـا هـم نـوشـتم و نـام تو            گـانـهدر انـتـهــای آســمــان هـفـت

 شـتمنـو اکـرم هـمـسـایـۀ پـیـغـمـبـر            کـشیدیرسالت می را وقـتی نام تو

 هم مـریـم نوشـتم مریم نـوشـتم باز            افـتاد وقـتی نـگـاهـم بر نجـیـبی تو

 مـبـهـم نوشتم کـردم اگرنـمی بـاور            را معـجـرت های زنـدگـیآن تـکـه

 تا را کم نوشتم چـند هـایتپـلک از            شمردمات را میوقتی نگاه زخمی

 مـحـرم نـوشتم را با خّط نا نـام  تـو            همشیره خورشید ای خانم ببخشید!

                                                 
؛ ۴۸۳منتهی اآلمال ص  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که در کتب.  1

، 2۶۸، مقتل تحقیقی ص ۱۴۱ص  ۱؛ مقتل جامع ج2۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص 2۳۳اربعین الحسینیه ص 

 هاي و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن، مغايرت با روايت ۳۰۴سی مقتل سیدالشهدا ص پژوهشی نو در بازشنا

 .است شده جعل اسفرايني به منسوب نورالعين کتاب در بار اوّلين قصه اين است؛ معتبر

 بانو پيشانيت خورده محمل چوب بر            ت بانوخـنـديـد دشـمـن بر پـريـشـاني

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر:          علی اکبر لطیفیان   شاعر:   
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 پگاه زینب است دل از داریم در اگر نور           آبروی نوکران هم از نگـاه زینب است

 است میر سپاه زینب هم ضرت عباسح           پـاسـبانش اکـبـر لـیـالست و پارکـابش،

 آه زینب است سوز قط ازسینه ف هر سوز           شودهم می زینبی حسینیگردد میهر که 

 قـتلگـاه زینب است قتلگـاه شاه عـریان،           زخمنهصد و پنجاه  در دلش دارد هزار و

 استه زینب منزل گواشام چل  کربال تا           قول داد و از حسینش یک قدم دوری نکرد

 قـطع یقـین آرامگاه زینب است کـربال،           دنبالش نگردت در مصر و در سوریه جهبی

 

 هرا و علی وقف عزای زینب استچشم ز           اصل ابتدای زینب است انتهای صبر در

 است های زینبعالم غصه یه درمبدا گر           حسن و برگریه بر او هست گریه بر حسین 

 والی زینب است در «موال َمن ُکنتُ » جلوه           کندزینب امـامت میغـدیر کـربـال  در

 کسای زینب است اهلاصال این اهل کسا            حساب این پـنج تن دلـدادۀ اویـند پس با

 زینب است پای عشق شد چون زیر کیمیای           که این خاک شریفرا داده در تربت  شفا حق

 هوای زینب است رخ حسینی درسپرچم            برون آورده است غربت کربال را زینب از

 است ربـنای زیـنب یا عـزت اسـالم از           کندکافر مسلمان میچادرش خاک  نور

 ابتـالی انـبـیا جـمعـا  بـالی زینب است          1خاک کرد«ا اّل َجمیال» کوفه را با جمله

 درک عزای زینب استکمترین  مردن ما           هابـازار حـیـدر کجا و کـوچه و دخـتر

                                                 
 بهتر انتقال و معتبر و مستند روايات با مطالب انطباق نظورم به کنيممي پيشنهاد  زير سروده اصلي شاعر محترم است امابيت .  1

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

 ي زينب استابتـالي انـبـيا جـمعـاً بـال           خاک کرد“اِّلا جَـميال “شام را با جمله 

نالتن فاعالتن فاعالتن فاعلفاعوزن شعر:               قالب شعر: غزل     جواد حیدری               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     حامد آقایی               شاعر:   
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 تجـلـی شـرم و حـیـا زینب است            کـبریا زینب است حجـاب شمس

 شـأن نــزول أنــمـا زیـنب اسـت            دعا زینب است مناجـات و روح

 وبـال زینب است فـاطـمـه کـرب

 دوا زیـنـب اســتدوای درد بـی

 آســمــانــی بـــوتـــراب خــتــرد            مـآبخـتـمی ای نـفـس حـضرت

 حـســرت دل آفــتــاب وی تــور            ناب شـرف ُدرّ  صـدف بـحـر ُدرّ 

 خواب بهموی تو شب ندیده حتی 

 مصحف مستور خدا زینب است

 اتمـــاه غـــبــار در کــاشــانــه            اتشـمـس چـراغ در ایـن خـانـه

 اتـهگـونـه شـفـاخـان یـافـتـه ایـن            اتارض و سـما گر شده پروانه

 اتعـقـل است به دیـوانـه تهـمت

 1زیـنـب است دوای مـا نـغـمـۀ یـا

 پـرچـم حـجـب و حـیا ـادر تو،چ            دانـه تـسبـیـح تو شـمـس ضحـی

 خـاک رهـت شد بنا ه فـلـک ازن             عـــرش خــدا زیـنـت سـایـه تـو

 سـما مـطـاف ارض و خـانـه تـو

 اسـت خــدا زیـنـب کـعـبه سـیـار

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

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

 .آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 دواي مـا نـعـرة يـا زيـنـب است            اتعـقـل است به ديـوانـه تهـمت

 سر و سامان صف محشر استبي            روز قيامت که جهان مضطر است

مفتعلن مفتعلن فاعلنوزن شعر:                           مسمطقالب شعر: موسی علیمرادی                   شاعر:   
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 شـیـرزنـی چـون یل خـیـبر ببین            بـبــیــن جـلـوۀ پــیـمــبــر بـیــا و

 بـبـین مـکـرر حـسن حـسن نـیـز            بــبــیــن ادامــه ســوره کــوثـــر

 بـبـین حـسـین دیگر دوبـاره یک

 پـنـج تن زیـر کـسـا زیـنب است

 ای به شـکـل مـوال عـلیـاطـمهف            هـیـبـت روی تـو سـرا پـا عـلـی

 هرجا عـلی نطـق تو وزد ازـیم            عـلـی نیـست کـسی مـثـل تـو اال

 لــعـن عـلـی عــدوک یـا عــلــی

 زینب است کوری چشم خصم با

 لـشـگـری تـنـهیک ای وفـاطـمـه            بـال دیـده که پیـغـمـبری و کـرب

 نیست اگر چه مثل تو خواهـری            رزم چـنـان حـیــدری فـاتـح هـر

 دیـــگـــری حــسـیــن را بــرادر

 است زینب حسن به دشت کربال

 خلق کن قـمر چـشم بـچـرخان و            خلق کن سحـر پلک بزن شـام و

 خلق کن به بانگ اسکوتوا جگر            خـلـق کـن دگـر ای بـارحـمـاسـه

 سر خلق کن دوخطبه بخوان تیغ 

 مـرتـضـی زیـنب اسـت دارآیـنـه

 ستشب یکی مسیر هر تا به سحر            ستتب یکی هرم این وگرمی عشق 

 سترب یکی الق وچنان که نام خ            ستچه نوشـتیم مـرکب یکی هر

 ستنام حـسین و نـام زینب یکی

 دوتـا زینب است جـان مـیان هر

 با نـفـست دهـر پُـر از یـاس بود            دستاس بود چرخ چو کف تو در

 حـساس بود بس که به اکـرام تو            خاک رهت گوهر و الـماس بود
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 پـلـه مــنـبــر تــو عــبــاس بــود

 ـه سـمـا زینب استسـتون خـیـم

 1است محشر صفهراسان به  بشر            است مضطرروز قیامت که جهان 

 است یاورهر که خودش مانده و بی            است ترعرصه حشر از نم گریه 

 است را نوکر آن که تونخورد غم 

 سـایـه روی سـر مـا زینب است

 چـیـدنـت ـل بـکـشـد مـنـت گـلگ            بــاریــدنـت سـیـل کــرم لـحـظـۀ

 خـنـدیدنت گـلــی نــدیــده ــیــچه            یـــاس در آرزوی بـــوئــیــدنـت

 به لحـظـه حـسیـن دیـدنـت مگـر

 حسین را چهره گشا زینب است

 هرچه خدا خواست تو گفتی بلی            از نـگـهـت نــور خـدا مـنـجـلـی

 بندد ولی ه غم دست توک خواست            ـحـفـلـیهـیـبت تـو قـصـه هـر م

 دخـت عـلـی غـم که بـود در بـر

 صحـرای بال زینب است حـیـدر

 کـرب وبال غـم به بـال داد دست            الـست غـم از جـنگ تو آمـده بر

 قـامت تو قـامت غـم را شکـست            را حق به تماشا نشست توجنگ 

 وان دست بستدخت عـلی را نت

 است ها زینبخطبه خطاب فصل

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

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

 .جايگزين بيت زير کنيد

 خـاک رهـت شد بنا از فـلـک نه            بـه زيـر سـايـه تـو عــرش خــدا
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 یض جاری شده از عـالم باال؛ زینبف            زینب جلوۀ ُمشتـرک حـیدر و زهـرا؛

 زینب ه تو گـفـتـنـد اگـر زینت بـابـا؛ب            هم بوده فـخـر  پـدرت فخر  تو؛ فقط نه

 نبزی رفـته به طـاهـا؛ دیگـر تو یـمۀن            سترفتهخدیجه به  تو هـیمنۀ ازنیمی 

ـّر أَبیـهـا» ودلـقـب تو بـشـ            أَبـیـهـاسـت از این رو بـایدمـادرت اُّم    زینب ؛«س 

 زینب ؛ صغری  عصمت ایرو شدهاین  از وت            دارد کـبری مـادرت مـرتـبۀ عـصمت

 زینب کـشـد عـقـربـۀ قـبـلـه نـمـا را؛ب              ودشخ َسمت تو  ست؛ اگر َمضجع راضیکعبه 

 ای داشـتـه ا اّل زیـنـبـاطــمـه نـائـبـهف            اشـتـباه است اگر فکـر کـنم در عـالـم

نّت از  زینب ست مداوا؛هداغ تو کرد در اشک            که مرا نکشم چون طبیبی هیچ م 

 »یا زینب»نـویـسند به روی کـفـنم می            قـبر ئک درمال ام را که ببـویـندسیـنه

 

 شودیبرم این ابر باران مینب میزنام             شودمیپریشان برم شعرم نام زینب می

 شودطـوفـان می  از اقـیـانـوس نا آرامب            دریـا مـؤّدب ایـسـتاد نـام  زینب بُـردم و

 شودخورشید پنهان می اشسایه وزها درر            زمین گرددمیچادرش قدری بتـابد آب 

 شودمان مسلمان میسل از مناجات شبش            کندیرت میایستد محراب حدعا می در

 شودمی وقت تفسیرش خود جبریل دربان            کننددر مدیـنه سالها زهـرا صدایش می

 شودُشتربان می رود اکبرمحمل میتا به             خم نشد زانوی عباسش بجز در پای او

 شودمیبی بکوبد شام ویران یبیک قدم             پـیچـد بهمقـدم خانم بیـاید کـوفه می یک

 شودعریان می علی انگار طبه نه تیغخ            شد البالغه جمع هایش خطبه شد نهجواژه

 شودحیران می این اوج ه ازحق بده آئین            زهرا علی شاید حسن شاید حسین؟ این؟کیست 

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محمد قاسمی               شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              قالب شعر: غزل                   حسن لطفی   شاعر:   
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 سر زینبهای سوخـته آسیـمهر خیمهد            خطـر زینب تنهـا مـیان آن همه داغ و

 زینب ه چه بگـذشت برک تنها خدا داند            سوز طاقتشب را به صبح آورد با اندوه 

 ینبماهش همسفر ز خورشید و شد با سر            تا بشـکـنـد پـشت شب سرد تـبـاهی را

 گذشت در پـای برادر از پـسر زینبب            پـیروز تـردید شدانتخابی سخت بی در

 جگر زینب که با خونهایی گلپرورد             شد عطش افتاد روی خاک و پرپر ظهر

 تر زینبتر نستـوهقدر مشکـل بیـش ره            توان فهمید «جمیالیش رأیت اال ما » از

 زینب رفـریاد شد مثل پـد ـوفـانی ازط            شـام شـوم استـبداد در کوفـۀ تـزویر و

 زینب اگرترسد نمی غردیم چون شیر            دانندزهراست این را خوب می دختر او

 بور زینتشفشانی شعـلهآاز عشق شد             هابردباری و نشین عشق و صبر محمل

 زیـنب م را بـخـرقـیـامـت آبـرویـ روز            خواندم گـفتم و تو بی تمام عـمـر ازبی

 

 دهد نوید بهـشتـش جزای صبرمی قح            هر دل که شد به روز بال آشنای صبر

 رهم نهد به زخم مصیبت دوای صبرم            چـاره نیست دل داغـدیـده را جز صبر

 صبر است قـامت دل را ردای یبـنـدهز            امـه بـسی دوخـتـه ولیجـ خـیاط دهـر،

 رـاد خـدا به خـانـۀ دل پـاگـشـای صبـی            شـود تـقـدیـر هرچه بـود رضـا باش تا

 خدای صبر ،اسارت نشین رنج ومحمل            عشق زینب صبور عاطفه، بانوی مهر و

 نوای صبر ولی باشمع مثل سوخت یم            ـش چـشم اوهـجـده بـهـار  پـرپـر  در پی

 ز کـوفه تا به شـام بال پا به پای صبرا            محـملـش سـر فـرزند فـاطمه خورشـید

 داد کـاروان عـزا را صالی صـبـرمی            گـفت یا حسینخـورد تـازیانه و میمی

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعلنوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   کمیل کاشانی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلن: وزن شعرغزل                قالب شعر: کمیل کاشانی                شاعر:   
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 ده به فرش افتد نداکشعرم مجالی  عرش بر           دساحل نشستم جزرم اصال  مد ندا هرچه در

یر  دادابجد ن جز شم وا کردم نشان من بهچ           عـقـلم اّمـا قـد نـداد ها راکردم واژه س 

 زدم الَجَرم با پای دل در سیـر ابجد پَـر

 زدم نه را در ودفعه پالک شصت  شصت و نه

 نشد ت واباب حاج شصت و نه دفعه توسل؛           شصت و نه دفعه وضو پشت وضو اما نشد

 شددست دعا بردیم تا باال ن نه شصت و           مضمون نو پیدا نشدها و رو شد واژه زیر

 رسیدفریادم  بهگیرا  در همین اثنی دمی

 گفتم و خیرش به اجدادم رسیدحسینی  یا

 ینب شدمزاز باده تا که مست  کشیدمو ه           یا حسـیـنـی گـفـتـم و دلـداده زیـنب شدم

 ینب شدمخاک افتاده ز بهکردم ای جدهس           شـدم آزاده زیـنـب عشق دام انـداخـت و

 زینبشگرچه دارد بیش ازاین الفاظ حرمت 

 به جرأت زینبشخوانم عشق مینویسم می

 گـیرد چراران نمیپس بـا برها لبـریز؛ا           گـیرد چراهـا پـایـان نمیگـریـه بعدالال؛

 چرا گـیردـغـل قرآن نمیب شاه تشـنه در           چرانمیگیرد کوچک فرصت جوالن  طفل

 شدرفت در آغوش دلبر زهرها چون قند 

 لبـخـند شد ها تـبدیل برگریه گریه؛گریه

 عـشق هم آغوش شد با رام تاآ عشق شد           هوش شدبی ناگهانعقل سینه چاک کرد و 

 ت شانه گـیسوش شدسرانگـشت محـب تا           شدساغرپوش  و بادهرسید  سرستی وقت م

 کرد زخـمها سـرباز در جلوه آمد؛ کربال

 خواهر اول چشم بر روی برادر باز کرد

 شد پرواز یک آن روح در ودست  ازل برفت د           شد عـاشـقی آغـاز کرد و چشمها را باز

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             مربع ترکیبقالب شعر: سعید توفیقی             شاعر:   

 



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   176 

 
000 

 شد هنگام خـواب ناز اره شددستها گهـو           شـد ـی ابـرازدلــدادگ با اشـارات نـظــر

 کردخواهرش را خواب الیی برادر  الی

 الباب کرد فتحمسیرعشق  چشم بست و در

 دار یکدگر دو تا آئـیـنه مؤمن هر دو ره           چون شکار یکدگر دو دوتا صیاد هر هر

 یکـدگر کـنـار شد روزشـان االّ ب نمیش           یـکـدگر تا ثـابـت قـدم پـای قـرار دو هر

 بودعشقشان مشروح  هر دوتا واحد شدند و

 تا پیکر فقط یک روح بود دو آن قََدر که در

 زینب استابرباران  موج دریاها حسین و           زینب استروح ایمان و حسین مظهر ایمان 

 قرآن زینب است جلد حسین و ط خط قرآنخ           استحافظ آن زینب  عفت حسین و خیمه

 حیاستشمس آن یکی یکی شمس هدایت  این

 الوالیت آن یکی بنت الهداست ابنیکی  این

 نی زهرای مرضیه نوک پیکان عشقثا           عفت جان عشق مطلق روح صبرکیست زینب 

 شقعخواهر سلطان  حیدریست زینب دخت ک           عـشق کربـبـال بـانـوی هـم پـیـمان مادر

 بانویی که کفّه غم را کفایت کرد اوست

 کرد اوستدهم نقل والیت  آنکه در عصر

 وااخالق رذیله کیست  نوع؛ هر اک ازپ           کیست او بانوی معصومه خانوم جـلـیله

 واجهان شخص عقیله کیست  ین زنهایب           قـبـیله کیست او مریم عذرای این قوم و

 نداد ریادعفت سرف کیست او؟ آنکه به جز

 دادعباس و عـلی اکـبر ولی معـجر نداد

 اوست اش لبخندزند بر کشتهن کسی که میآ           نقش بازوبند اوستشهامت بازوی  دور

 وستدوتا فرزند ا حتی از وانکه بگذشته است           های خود دل َکند اوست تعلق آنکه یک جا از

 ذشتبا دو رکعت عشق حتی از نوافل هم گ

 مـیوه دل هم گذشت عاشقی از مسیر در
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 پـیـاپـی کـرد او شـق اصـراربا تمـام عـ           را طی کرد او خیمه چندباری این مسیر

ی کرد او  اوکرد ه ی خودش را هایش آقازادهسب ا           تا دوتا گـلدسته را تـقدیم بر و 

 هاشیک تنه با بچهعشق را اثبات کرد او 

 هاشبـچه زینب والسـیف االّ الفتی جـز 

 مستوربوداش  ها هم سایههمسایه ازنکه آ           بود که کعبۀ منظـور الغرض این زینبی

 سنان محصور بود ر حصار اخنس و شمر ود           بود وای برمن بعدعاشورا حجابش نور

 شام رفتسمت مسیر کوفه  ازمحارم بی

 خاص وعام رفت انظار عصمت مستوره در

 

 زینب است دل بیقرار وزینب  دل بیقرارش           ندار زینب است و ندارش زینب و دار و دار

 است هم قرار زینب او عالم و ینب قرارز          از حسینعالم برده دل زینب ربوده  آقا ز

 ستزینب ا شاهکارن کربال ای او شد زنده از          دوشش علم برغم بگرفت  غروب روز بعد از

 تی دین وامدار زینب اسمبزم  در دین گفتا ز          کرد طی نی تا شام غم رامنزل به منزل پای 

 ین افتخار زینب استا حریفان آبرو بُرد از           خون گلو ازیک زن چهل منزل عدو با رخصت 

 ستازینب  رد پایه قصر خسان این ذوالفقاز           زبان عیش شامیان مردانه با تیغ بزم در

 اقتدار زینب است گرفت این خصم انگشتر از          گرفت یک سر گرفت امداد از با دست خود معجر

 زینب است هرا عیارزچند دید آزارها  هر          بازارها دیده است سنگ و خارها بزم می و

 ستزینب ا راین راهکا ایستاد شت امامشپ           ایستاد حفظ نامش ایستاد پای خیامش در

 ت غم در کنار زینب استبر مشک و دست و سر گریس          گریستغربت حیدر  در ماتم مادر گریست بر

 است داغدار زینب قحگفت حق  همراه یک سر          گفت حق مادربا لحن حیدر گفت حق با یاد 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلنوزن شعر:        قالب شعر: غزل     داریوش حعفری          شاعر:   
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 شودینم منصب این دلشکسته صاحب             شودشب نمیروزی به پات غم نخورم 

ب است ُمردن به پای ب نمی تا پـروانه""           "یار"،مالک تَقَر   شودنسـوخت ُمـقَـرَّ

 شـودرگـز قـفـس سـرای مـؤّدب نمیه           را ادب به مـرتـبـۀ ُحـّریَت رساند ُحـر

گـاه شـاه، ب نمیغـالم  ُمـ نـوکـری، هر           شـودیـکـی ُجـون می در بار   شـودَجـرَّ

 شـودمـکـتب نمی کـسی مـعـلـم او جـز           زهرا برای ماست هیأت کالس حضرت

 شودنمی که مذهب روضه مذهب بدون           تـشی ع است ها سـتون بـنایاین روضه

 شودیـوانـه پـیـش خـلـق ُمـعَـذَّب نـمید           کنمگریه می از تو کند،صحبت هرکس که 

 شـودغـم زیـنب نـمی انـنـد گـریـه برم           ایایـم ولی هـیچ گـریـهـردهگـریه ک ما

 

 است ماها زینب را یادقی آنکه داده عاش           است وفا را کرده معنا زینب و آنکه ایثار

 ندش، ندارد آنکه همتا زینب استمان نیست            تا هـمیـشه سـربلـند و ایـستاده مثـل کوه

 جمیال زینب است ایت االر وهللا ما گفت:            بالیش غیر زیبایی ندید کرب و که ازآن

 است سقا زینب علم را بعده آنککرد حفظ             حـرم تا کـربال عـباس بود عـلـمـدار گر

 دریا زینب است ها را بُرده زیر آب، کاخ            آب کند نقش برها را مینقشهکالمش با 

 هایش شامیان را کرده رسوا زینب استخطبه            آنکه با حـیدر کم از حـیدر ندارد، خترد

 ه شد اُّم  ابیهـا زینب استبعد  زهـرا آنک            است در بیت علی بعد  زهرا مادری کرده

 استاوصاف زهرا زینب  علی، جمع  اوصاف            بس خالصه کرد و او شود درتن را می پنج

 بازدم یا زینب است م حسین جانم حسین ود            دمشق ضریحی در قرار  کربالئـیم وبی

 اربعین با زینب است  درکربال چون برات            این شبها بگیر دراز عقیله حاجت خود را 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر:     بردیا محمدی           شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مهدی شریف زاده            شاعر:   
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 تشمردی به پای عـزّ  ها افتاده هرقـرن            شوکتش شوم کزمیدامان آن زن  دست بر

 قـیمتـش نباشد هیچکس از زهرگـ باخبر            است دخترقدر فاطمه این  قدر اگر زهراست!

 مـلـتـش بـا برو بـخـشـیـده ابـراهـیـم راآ            هاخیمه که آتش را گرفت از با همان دستی

 قـدرتش! د باویـران کـن ارکاخ اسـتبداد             آورده است خود ذولفقار نه باپاره آستین

 1صحـبتـش پای روز هر اولیا نـشیـنندمی           اشخطبهمعجزات  نویسند عالمان ازمی

 شقدر باشد قـیمتـ خـرد هربال را می او            است واجبات زینب پای حسین ازسوختن 

 وتشامـضای زینب دعـ طـمئنا  بوده بام            شودمی هرکس حسینی بین این بزم عزا

 نوبـتـش یدبیا ایـسـتد پس کییممنتـظر             باالی تل بـنـند ومی کمر چادرش را بر

 زد از عطشتر بود از همه حرفی نمیتشنه            ها تـقـسیـم کـردسهم آبـش را مـیان بچه

 

 ـور محـض یاور تو هست داورتای ن            معجرتکهکشان شده حیران  خورشید و

 اید شویم لشگـری از َجـون و قـنـبرتب            زنی به مو به علی مو نمی تی که مووق

 ضرترسـد دل مـا تا به محـ نگـار میا            ایم هر وقـت پای درس عـلی ما رسیـده

 به رگش برق  خنجرت عدو کند حس می            شـود آغـاز می چـو اعـجـاز خـطـبهٔ تـو

 درتبـرا ا حـال کـس نـدیـده تو را بـیت            ده تو را قـد خـمـیده، آهتا حال کس ندیـ

 جگرت در برابرتمیزد چو دست و پا             حال غـم تو را فـقـط حـس کرده فاطمه

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

 و فرامين از پيروي و الهي انبياء شأن بيشتر حفظ کنيم به منظورو عدم رعايت شأن انبيا؛ پيشنهاد مي«  وَصَفْوَةَ الْمُرْسَلِينَ

 .زير کنيدآمده را جايگزين بيت  شعر متن در که شده اصالح بيت ائمّه، هايآموزه

 شنـشيـنند انبـيا هرروز پاي صحـبتـيم            اشنويسند عالمان از معجزات خطبهمي

نتن فاعالتن فاعلفاعالتن فاعالوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید پوریا هاشمی            شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    قالب شعر: حامد آقایی                شاعر:   
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 ـقـل بـسیـط واله و حـیران زینب استع           ثناخوان زینب است زبان عجز از صبر

 است خوان زینب خورنصاف ده که ریزها          دریـن مـقـام است ولـیکـن ایـوب صابـر

 است من این جان زینب گرفت کای خدایب           جـسم برادر به روی دست در قـتـلـگـاه،

 است ینبزعهـده ایـمـان  اری چنین بهک           قـربـانـی تـو است بـکـن از کـرم قـبـول

 ه ممکـنـات به فرمان زینب استک گفتی          ت محضاش که کوفه از آن شد سکودر خطبه

 ستافـشان زینب ا منطـق شرر سـوا زر           اشزیــاد شــــوم بــه دار اإلمـــاره ابــن

 ستاگریبان زینب  ت اهـل ظـلـم،در دس           با ایـنکه با عـیـال بـرادر به شـهـر شـام

 است ینبزنطـق درخـشان  لحـن بلـیغ و           ــزیــدهـم زن اســاس جـفــاکــاری ی بـر

 ب استغمی که در دل سوزان زین رد ود          افـزون بُـَود ز حـوصـلـه خـلـق عـالـمی

 تاس پایان زینب حد وشمش به لطف بیچ          امیدی و از روی اعتقاد« صغیر» دارد

 

 نـبلـه شــوکـت زیـالـ نـام جــلــوۀ بـه            بـه نـام اسـوۀ ایـثـار حـضـرت زیـنب

 زینب ه هـست مـلک خـداونـد دولتک            عـالم چه خـدا آفـریـده در قـسم به هـر

 بـانـزد هـمگـان است غـیـرت زینبز            است؟برای مردان  غیرتکه  که گفته است

 ـامـده احـدی جـز به دعـوت زیـنـبین            دم یکها به روضهو ها حسینیهبه این 

 یـنـبــمـام جـام بـال بـود قــسـمـت زت            این بزم تر است دربه رسم هر که مقرب

 غربت زینباست  جهان دوسعت وبه             اما بـال شـد بـرادرش وغـریـب کـرب

 یـنب؟ـدنـام و سـاحـت زـجـا اراذل بک            شـد نامحـرمـان مسـافـر مـیان لـشگـر

 زینب غـروب دهم گشته نوبت از سپ            دوش ابالفـضل بوده عـاشـورا عـلم به

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: صغیر اصفهانی                شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:              لب شعر: غزل   قامحمد مهدی حیدری            شاعر:   
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ـشـتی              کندمیدلها خدایی  کیست این بانو که بر  کـنـدمی اخـدایینـ بـادبـان رایبـ ک 

 کـندما را کـربـالیی می نکه امشب بازآ            کندرا هوایی می هرکه گوید یاحسین او

 مسلّم زینب است ،حیدر دختر یعسوب دین

 اوست تاب،و بی ردهدل آز دارد یکآنکه            اوست ارباب،، بعد از حضرت ساالر قافله

 اوستنیزۀ مهتاب  خوان  کربال وروضه            اوست ،گردابکوهی در دل  آنکه ا ستاده چو

 غم زینب است آکنده ازای سینهآنکه دارد 

 صـدارفـت امـا بیها میبه الی نـیـزهال            اینکه افـتـاده به پـایش وسـعـت کـربـبال

 خدا خونمحمل جانب  ک نگاهش رویی           هامیان خیمه جانش درسوخت رفت اما 

 است اعظم زینبآنکه دیده داغ گودال  بین  

 تـرش آتش گرفت و دم نزد ـشمچگوشۀ             دم نزد آتش گرفت ومعجرش بین خیمه 

 دم نزد وآتش گرفت  پرش وز عطش بال ا            دم نزد گیسوان خواهرش آتش گرفت و

 است زینبمحّرم  شور  دلش  آنکه دارد در

 

 راصحرایی غمت اللۀ سوزانده که  ای            را درآورده شکـیـبایی پای صبرت از

 ای آن دل دریایی راه صحرا زدهب تو            استتاب ش بیکه دل دل به دریا بزند هر

 را ات خـیـمـۀ تـنهـاییل سـوخـتهد در            علَم است که غم کردهزیاد  داغت آنقدر

 ن همه زیبایی راندید آ تو کسی جز و            چشم ای آنچه تمـاشا نـشود با هردیـده

 ای چـادر زهـرایی راانداخـتـه رس بر            ستتیغ علوی توخطبۀ غّرای دم  دم به

 شیوۀ شیوایی را ز تو آموخت سخن،ا            متانت برداشتسرمشق لحن تو  قلم از

 آرام بـخــوان نـغــمـۀ الالیـی را بــاز            تـاب ربابدل بی صبـور آه ای سنگ

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:              مسمط    قالب شعر: رضا باقریان                  شاعر:   

 

نن فعالتن فعلفاعالتن فعالتوزن شعر:             قالب شعر: غزل   سیده تکتم حسینی              شاعر:   
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 درا بـرای رضـای خـدا نکـر ین کـارا            خویش وا نکرد پر زینب فرشته بود و

 دانتـهـا نکـرـیـمـرغ بود و جـلـوۀ بیس            گشود اگر، همه را باد برده بودپر می

 ردجان  عـزیـزتر خود جدا نک و را زا            این مسافرت این کربال چه بود که جز

 ادا نکردخوب  صوتی اور که تا رفیح            زینب است یـاد رقـیه حـرف گـلـوگـیر

 نکرد ـضاقهم نـماز شـبـش را  بارکی            تـمــام راه آری غــذا نـداشـت ولـی در

 ـاری که هـیـچ رهـگـذر آشـنـا نکـردک            غـریـبی زینب سـالم کرد بیـگـانـه بـر

 

 یستادها مه شمشیر و خنجره در میان این            کیست این زن، اینکه بر باالی منبر ایستاده

 ایستاده روی صاحبان سبحه و زروبهر            اینکه با تیغ زبان آتشینش کیست این زن،

 هایسـتاد اکـبـر،هم هللا هـی بـازمـثـل کـو            داغ دیدهدشمن فراوان زخم خورده  گرچه از

 ایـسـتاده سـرهای بیسر  تـن الیگـاه بـا            تن گریه کردهگاه باالی سر سرهای بی

 دهرف انگار حیدر ایستاط آری آری آن            آرامش تو گویی توأمانند در کالمش خشم و

 ایستاده دربی بام واین مسجد بی که دراین           زینب کبراست یا زهرای ثانی کیست این زن،

 هایسـتاد ثل کوه محـکـمی پشت بـرادرم            آسمانیالوقاری اختالجالل بنت زن مگو،

 ایستاده قـامت عـین عـباس دالورسترا            زبان از اهل کوفه همه زخم با وجود آن

 تادهر سر حکـم الهـی چون پیـمبـر ایسب            های دشمنمالمت ابرویش نیامد از خم به

 ـتادههـمـه داغ مـکـرر ایـس ا وجـود آنب            دود وکه چون سروی میان آتش کیست این زن، این

 دهینب اما مثـل ماهی روی منبر ایستاز            شب شناور درشام، تاریک است و خیل کوفیان 

 ایستاده ردن فراترگیک سر و  آری آری،           مردان عالم ازکه  حیدر زینب است این دختر

 پیمان خود تا صبح محشر ایستادهبر سر             ابـد بـاالست بـاال شـهـیدان تا پرچـم شاه

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: سید رضا جعفری               شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سعید بیابانکی            شاعر:   
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 رفت قـلـعـۀ شـب را طـلـیـعـۀ لشکرگ            دمـیـد گـرد و غـبـار سـپـاهـیان سحـر

 اخـتـر ها شدند از آن تـیـرگی هـزارر            در ازدحـام فـلک، برق  فجـر پـیدا شد

 روی قرص قمر نور ای ازکشید پرده            خویشمهربانی با دست  زد و سپیده سر

 گرفت سرتاسر جهان را لوع کرد وط            آمـد مـلـیـکۀ مـشـرق به دوش کـوه بر

 رـدون هـیچ دریـغـی هـزار سـّکـۀ زب            زمین پاشید سربه شکر فتح خودش بر 

 م خـورده خالق اکبره فـتح صبح قـسب            !عظمی ای؟ست؟ شگفتا! چه آیهچه خلقتی

 بـلـند نـظـر آفـرین،گـوار، شکـوهبـزر            بود زینب شام،صبح که خورشید قسم به 

 پا کـند محـشر ـیـامـش بهقکه  بلـند شد            علیبه هوش باش که برخاست محکمات 

 مـنـبر رز نیست که باشد خـطیب بنـیا            کـرسی سخـنـش را نشـاند بر بلند شد،

 پیغمبر؟علی روی دوش  رفت که مگر            دنـدها به لـرزه افـتاهـمه بت بلـند شد،

 رسـد آیـات سـورۀ کـوثرگـوش می به            اعجـاز واژه پُـر کـالم موجـز او واژه

 گهر ولفظ به هم وصل کرده ُدّر  ه جایب            رشـتۀ سخـنش شـبـیه بود به تـسـبـیح،

 زبر و زیراین کالم  زاکاخ ظلم شد  که            االمین سورۀ قیامت خواند که روح مگر

ـع  الـَکـفَـرة خـطاب کـرد: ثُت ُحجَب الکوثَر َو مَ وَ             اَنا ب نـُت قـام  ـقَ ر   الحـیدر نط 

 ـرجـگ دریدنـوادۀ آن زن که می تویی            که جگـرگوشۀ نـبی خداست منم همان

 َمـلَک کمتر سخنم نیست ازکه هم نیم            تـوأم کالمجـایی که هـم رسـیده کار به

 کـمر کـوه و بر اسـیـرعـزیزهای پیـمـ            ها نشسته به تختکاخ کنیزهای تو در

 !رفَـال تَقهـ رسد:ح االمین میندای رو            غـل و زنجـیر کودکان یتـیم؟ در اسیر

 اراده سـپـرزده انـداخت بـیـپاه شبس            ـای خـطـبـۀ غـّراء  ذوالـفـقـاری اوپ به

 !فـرس بـبـند بـار اگر مسافـر صبـحی،            خورشیدشبرق  رسد از شام،هنوز می

 سررسانده نامۀ خـون را کـبوتری بی            سرخ ،مضامینو کاغذ مرّکب و قلم و 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         قصیده      شعر: قالب مهدی خان محمدی            شاعر:   
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 !خبر های حـرم را خـبر کـنـید،یبحـب            نمانده وقت خضاب ،دآیالغریب می من

 پدر به پـسر ـبضۀ شمـشیر ازقرسیده             نـسل ایـم نـسل بهحـرم بـوده مدافـعـان

 رمـاد گرفته از ه شیعه ُحّب عـلی راک            اش به سر نرسدقّصه اگر چه سر بدهد،

 آخـر بـاشـیـم لحـظـۀ ـشـم تـوشهـیـد چ            بزنیسری ما  به جان! که علیشود می چه

 ه پـایـان رسید این دفتـرچه بـاز ب اگر            ستباقیهمچنان  عشق تو حکایت من و

 

 زینب گذارد چشم بر هم در سفرمی کجا؟ کی؟          پشت سر زینبگذارد میها را چگونه داغ

 زینب پـدر که دارد از تمام خاطراتی را           گرددزنـده می فقـط با دیـدن عـباس دائم

 زینب رهر نظ در زندگی از خوش ندیده روز          بود به همراه برادرآن روزهایی که  جز به

 زینب چون دعا وقت سحر ش است آهش،اثر بخ           آتش است داغش مثل اقیانوسی از جگرسوز

 زینب«القمر شق» کندمی هایشلی با خطبهو          را دیده«الشمسرد » چه بر فراز نیزه گرا

 زینب و زبر کند زیررا مین ظالماو کاخ            پیچدهایش در دل افالک میطنین خطبه

 تـنه اندازۀ صدها نفر زینبه بوده یکک           است و شکی نیست گرمحرم با بودنش  دل اهل

 خبر زینبحال طفالن بی از ایلحظه نبوده          از کربال تا شام ،مسیر طولخبر دارم که در 

 زینب شد سپریزمانی که برای کودکان م          تازیانه گرم صحبت بود دارم تنش با خبر

 زینب ورهای شعلهخـیمه کنار ذشته ازگ           شبیه کوه یا آتشـفـشانی ابری و خاموش

 زینب ر کمربها را مثل مادر دست گرفته          ساعاتازۀ درو در گودال، علقمه، اگر در

 هایش غیر زیبایی مگر زینب؟چشمدیده چه            دانممی ست،ها نکوبیدهسر خود را به محمل

 زینب هـا دیـدنـد اما بیـشـتـراگر چه داغ           حضرت سجاد رباب و اُّم  کلثوم و رقیه،

 زینب پر زد بال ول میگودا کبوتروار در          و پا در خوند دست زآرام می زمانی که حسین

 زینب بر دور و دای آشنایی را شنید ازص          اما ها را زد کـنارنیـزه شکـسته تیرها و

 از پشت در زینب شنیدکه  هاییشبیه ناله           آمـد از دل گـودالصدای نـالۀ مـادر می

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    احمد علوی            شاعر:   
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 رشبـاو اعـتـقاد و کـوهی ماند پای ثـلم           باشد معجرشمحفوظ  اش را داد تاهستی

 برش ر وا یـل اُم  الـبـنـین بـودند در دوب           مجتبی حسین و خانه، ازبیرون رفتن وقت 

 پای منبرش عفّت را بهشوقی درس با چه           1آموخـتـندکه می آسـیـه را دیـدم هـاجر و

 محضرش دررمق شمعی بیشود مانند می           شک آفتاببی و ین بانوااست  نور دختر

 ن آئـینه نام دیگرشهللا است ای عـصمت            هاستهمه آئینه ذکر شب و روز اسم او

 مادرش از راقیله ُحجب ع ارث برده این          حیاست حضرت زهرای اطهر مظهر ُحجب و

 روی سرش اشت ازرا برنخواهد د چادرش           همحضرت زهرای اطهر آنکه پیش کور 

 شدختر یا بر ست کرده را اقتدایا به زه           زندعفتش دم می ازاین جهان  هر کسی در

 

 آرام اوست ه تـشنۀ دریـای ناغـم همیش           اوستاالحرام تکبیرة از شک پُرسمان بیآ

 ام اوستشتا  کربال هایمیان خطبه رد           ـیعــاشـق هـایتـمـام آیـه اوج تـفـسـیـر

 م اوستپس از آن نا هرکجا نام حسین آمد،           امپـیـمبر دیـده مثل نام مـرتضی بعد از

 آخرین پیغام اوست اولین و ا رأیت...م           زیبایی ندید هیچ چیزی غیر هایشچشم

 اوست اسالم داریم از اگر ایمانی دل در           رسیدپایان می بهزینب تردید بیبیشیعه 

 گذارم سفرۀ اکرام اوستکجا پا می ره           روممینجف تا کربال موکب به موکب  از

 انـعـام اوست خـتم سورۀ این آغاز تازه           داری زینب نبـود پـایـان پرچـم کـربـال

                                                 
بيت زير سروده شاعر محترم است اما با توجه به اينکه خداوند براي حضرت مريم در قرآن کريم جايگاه خاص در نظر گرفته و .  1

نِساءِ  عَلى اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ إِنَّ اللَّهَ مَرْيَمُ يا « است دو بار با عبارت اصطفاک حضرت مريم را برتري بخشيده

انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر آمده  وانطباق بيشتر با آيات قرآن کنيم به منظور پيشنهاد مي  «الْعالَمِينَ

 با چه شوقي درس عفّت را به پاي منبرش            آموخـتـندرا ديـدم که مي مـريـم و آسـيـه            را جايگزين بيت زير کنيد

نعلفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاوزن شعر:           قالب شعر: غزل     احسان نرگسی                شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سما روشنایی                شاعر:   
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 شدنه غـم برای کسی جز تو آفـریده ک            دیده نشد پیـشـانی تو ها که بهرنـج چه

 1ای شـنـیده نشدلحظـه صدای شکوۀ تو            را فشرد ولی که گلوی توها بغضچه 

 نشد زخـم چـیده ه با دستک گلی نمانـد            نـشـود هـارزم تـیـغکـه هـم نـبـود دلـی

 می زیر غـم خمیده نشددقامتت که  به            !حـماسه قـسم در به استواری لحـن تو

 شـدزینب آفـریـده نـ زا دلی صبـورتـر            به داغی که تازه است هنوز قسم به صبر!

 

 آوری نکردون جگـر نخـورد و پـیامخ            کسی به راه وفـا یاوری نکرد چون او

 گهرپروری نکرد ،ویشخا اشک چشم ب            دیـدگان کـسی از داغ که مثل او زینب،

 سنگـری نکردـوتاهی از وظـیـفۀ هـمک            بـا سـتـارگـان بعـد از وداع روز دهـم،

 مادری نکرد کسی مراقبت و ون او،چ            دۀ یـتـیـمهای دل افـسـرحـّق  غـنچـه در

 کردنن همه روشنگری ای ب،هیچ آفـتا            بـا کـالم نـــور هـا،بـعـد از امــام آیـنـه

 اری به جز رسالت و پیغمبری نکردک            خـدای صبـر هـمراه کـاروان اسـیران،

 ـل خاکـسـتری نکردبا گ دیـدار، تـازه،            کسی ،نشینمحملکه بود شاهد  جز او،

 داختری نکر بلند شکوه و صحبت از زج            با هالل خویش بان محمل غم،در سایه

 حـال اللـۀ نـیـلـوفـری نکـرد ـفـلت زغ            ایباز لحـظه دری،ویـرانه بود و دربه

 میشه بر لب ایّام جاری استنامش، هـ            مداری استعّزت هماره مظهر یادش،

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

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

 اي شـنـيده نشدي گرية تو لحـظـهصدا            ها که گلوي تو را فشرد وليچه بغض

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   مهدیه اکبری                    شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل              عر: قالب شمحمد جواد غفورزاده           شاعر:   
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 ه بعـثت یـافـتی از سنگـر خونک            خـون تـو ای پـایـنـده پـیـغـام آور

 آهـت هـزاران آیه عـشـق ه هـرب            عـشـق سـرمایه اتهسـیـنـ کـتـاب

 نه زیـنـبی تو ـسـن،ححسـیـنی یا             نـبــّوت را چــراغ مـکـتـبـی تــو

 فـا را هـم پـیـامـبـر هـم امـامـیو            ُحـسـن خـتـامـی کــالم عـشـق را

 مـامـتاصـبـرت  آورده بـر پـنـاه            ای در اسـتـقـامـتقـیـامـت کـرده

 دادی را صـبــر امــام صـابــران            دامـان مـقـتــل پـا نـهـادی در چو

 یک لحظه از پا مانده بودی وگر            اگر گـاهـی به ره وامـانـده بودی

 شدمـامت نه، امامـت کـشـته میا            شدُکشته می شرف، مردی، شهامت،

 دو داغت ه دل یک روزه هفتاد وب            چـراغـت تـوحــیــد از أال انــوار  

 دار مــاتـم تــوسـت مـان آئـیـنـهز            توستغم  گریبان چاک، شادی از

 نی گـرفـته بر سر  دستکه قـربـا            سرمستتو ای زجام گریه  جز به

 و گـل را با گـالب اشک ُشستیت            ُجستیدریای خون خورشید  در تو

 دانـد که خــون را آبـرو داد خـدا            داد سرشکت پاکـبـازی را وضـو

 ا از درون خسته خـوانـدیرخدا             بـنـشـسته خواندی صالة اللـیل را

 دشـمن بست قـامت ه پیـش تـیـرب            حسین آن کز قـیـامش شد قـیامت

 را فـرمـود ای زهـرای ثـانـی تو            جـان فـشانی ـاده بـهـرچـو شد آم

 آر ـم در نـمـاز شـب به یادمرا ه            عشق سرشار که ای از خود تهی از

 چـراغـی ـبـهـای اسـارت راش تو            دو داغـی و تو خـون باغ هـفـتـاد

 و فـریـاد خـمـوشـان را صـداییت            آور خــون خــدائــی تـو پــیـغــام

 تو امـیری که گـفـته تو اسـیـری؟            بـنـد اسـارت شرزه شیری تو در

 حقیرت و خوار زبون و کوچک و            اسـیـرت شـهـر کـوفـه شـد امـیـر

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:                         مثنویقالب شعر: غالمرضا سازگار                شاعر:   
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 کـردی شـام را تـحـقـیـر تـو شـاه            تو شهـر کوفه را تسـخـیر کردی

 گـام آخـر هـمـگـامـی کـنی تا ـهک            ن بـسـته بـودی با بـرادرپـیـما تو

 سـوگـنـد ــوزان تـوبه سـوز آه س            سوگـند به اشک چشم گـریـان تو

 مشکدست وبه آن و به آن چشم ه آن ب            اشـک به سقّایی که آبش دادی از

 گـلـبـوسـه خـار از ه پـاهـای پـرب            مـقـدم یــار بـه سـرهـای جـدا در

 بان بود که دورت سایه ه خورشیدیب            به مـاهـی که فـراز نی عیان بود

 خورد ه لبهایی که چوب خیزرانب            دل برد تو جان و که از به قرآنی

 یـا زینب نـگـوئـیـم بـانـی غـیـرز            دل بـشوئیم که زنگ سرشـکی تا

 از ماست میثم بگویی محشر ه درک            عـقـبـاست دنـیا و ز را بهـتـر زم

 

 ـلک اسـپـند غـم بر مجـمـرم ریختف            مـنـم زینب که بـر جـان آذرم ریخت

 ختبرگ و برم ری زان جور و کین،خ            سـان نـهـال بـاغ تــوحــیــدم کـه ایـن

 مـرگ زهــرا مـادرم ریـخـت ز داغ            چشمش دواز طفلم که خوناب  من آن

 ریخت سـرم رد  یـتـیـمـی بـرفـلک َگـ            مـحـراب مسجـد کـوفه در سـپـس در

 ریختمصیبت اخگرم آن  ه جان درب            شد کـین مجـتـبی مـسـمـوم به یـثـرب

 یختپَـرم ر کـرب وبـال بال و دره ک            مــنـم طــاووس زّریـن بـال یــثــرب

 ریخت یاران از گـل بهـتـرم کـین، ز            دو پـیـکـر بـه خـاک تـیـره هـفـتـاد و

 ه تیرش، خون حلق اصغرم ریختک            جــور حــرمــلـه در پــیـچ و تـابـم ز

 بر پـیکـرم ریخـته بس شـرار طعـن            الغــر تــنـم مــانــنـد نـی شـد زرد و

 ریخـت خـاکـسـترم فـرق عـدو ه برک            مــنــم پـــروانــه شـــمــع شـــهــادت

 کـوثـرم ریخت آب حـوض ه ساغـرب            عـنـایت کـرد زیـنـب «فـوالدی»بـه 

اعیلمفلن اعیمفاعیلن مفوزن شعر:                     قالب شعر: غزل    حسن فوالدی               شاعر:   
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 است زینب موال رده دورجمع ک را آنکه ما            زینب است ،واالکیست بعد از فاطمه بانوی 

 ستزینب ا یجه خواند طاها،را چون خد آنکه او            کیست آنکه ارث از مادر بزرگش بُرده است

 ین زنها زینب استبعالم  کیست بانوی دو            خداست همه واجب به دستور احترامش بر

 ینب استزهرا ز ول آلتوان گفتا رسیم            تر در رسالت از همه پیغمبران پیروز

 ستا زینب محبوب  بابا ینت  نام علی،ز            زینت  دوش نـبـی بـاشد حـسین فـاطمه

 تزینب اس گـمـان آئـیـنـۀ ٱم أبـیهـا ـیب            جالل فـاطمه چـیزی ندارد کم یقـین از

 است زینبهمتا  ،عشق مسیر با حسینش در            صبر حلم و بکاء و چون حسن یکتاست در حزن و

 ستدینش سراپا زینب ا نکه درآ ایستاده            بس تاریخ است و قلب منظر  دین، کربال از

 است ینباألسما ز کنز حضرت ٱم المصائب،            نامی نارساست بازبخوانم  کوه  صبرش گر

 است زینب بانوی عظما هر ز تر است قامتر            ستخـواندنی راستان نیـنـوایش داستان

 است حتی به سقّا زینب نکه داده آبروآ            سـقّا پـناه حضرت ارباب بر بُرده حتی

 مصاّل زینب است چون گه راآنکه کرده قتل            !دو تن دیدن ولی شاکر شدن و داغ هفتاد

 زینب استمعّما  تا محشر هکیست آنکه ماند            !میکشد امامت او بار   کرامت چیست، این

 ی در دو دنیا زینب استمرد و ایمان آخر              چیست؟ نیاوردن ز دم بر تازیانه خوردن و

 است نبزی زیبامیخواند بال را جمله  نکهآ            تن جدا روی نیزه در بر  هجـده سر  از

 ا زینب استرسو رسوای م راخص سازد آنکه            اشبا خطبه رو و میکند کاخ ستم را زیر

 اما زینب است والست،گفتند این م حاضران            حنجرش از بلند شد حیدر کوفه صوت به چون

 است زینب ایغم دیده به هست  خویش را نکهآ            تا شام بال از حـرم تا قـتـلگه، تا کوفه،

 است زینب یا ن  هروۀ شیریمی استقامت            این وفا بصیرت، و از این صبر یاربالعجب 

 َسبایا زینب است علمدار رهبر  مردان،            اما نیـفـتد پرچـمش میشود قامت کمان،

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قصیدهقالب شعر: محمود ژولیده             شاعر:   
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 است زینبمسئول  امضا وصل را  شتگانک            زیـنـبـند اهل حـریم مردان  مرد راستی

 زینب است ند زهراحقیقت کشتۀ فرز در            سرخ سینه را که دیدی پرستوی مهاجر هر

یظ تخریبش کنند دشمنانش خواستند از  ستابر جا زینب  تاریخ رد آنکه ماند باز            غ 

 ستامصال زینب  هم عبد سراپا در زبا            شرف اینهـمه دارد اینهمه دارد مقـام و

 ب استنمحراب  خود نور  ُمجاّل زی ر دلد            یا قّدوس میدانید کیست؟ و جلوۀ یا نور

 است معنا زینب شتۀ یک کهنه پیراهن بهک            کربال یک پیرهن از او آخرین سوغات

 

 پـایۀ ایـمـان زینب است یـات صبـر،آ            زلف عفاف، رشتۀ دامان زینب است

 استب دبستان زیندرس  طفل   ین چار،ا            اقـتدار عـزم و ایـثـار و پـاکـدامـنی و

 پریشان زینب است موی حشر، تا روز            سـاالر عـاشـقـانالمتـیـن  قـافـلهحـبـل 

 اسـت شـمـارۀ قـرآن زیـنـبـات بـیآی            پـارۀ حسین های پیکـر صدگـل زخـم

 گلستان زینب است های پاره پاره،تن            گل هایدسته نیـزه همه سرهای نوک

 زینب است سوزان دل بر خمش هنوزز            قلب حسین زدبه ای که خصم نیزهآن 

 استزینب  شام غریبان ،صبح روز هر            حسینصبح بی بـا یـاد صبح یازدهـم،

 یـدنـد کـائنات بـه فرمان زینب استد            ”اُسُکتوا“ وقتی که گفت بـا سپه کوفـه

 تدست به دامان زینب اس ،حسینیدم د            زدنـدمـی ره شـام را بـه وقـتی رقـیـه

 ستا زینب نیـزه آفـتـاب درخـشان رب            یاللعجـب مگـر که قـیـامت بـه پا شده

 زینب استگریان دیدۀ  ون حسین وخ            جـزا بـهانـۀ شیـعـه بـرای عـفـو روز

 د که مهمان زینب استکرم کنی وا بر            خانۀ حسین کس که پا نهد به عزا هر

 است زینب احـسان هـمیشه بـنـدۀ میثم            خـویـش را آفـتـاب بـذل کـنـد نـور تـا

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالمرضا سازگار               شاعر:   
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 لــم بــاالعــا مـسـتــور نــــور            هـمـتاکـیست زینب همیشه بی

 یست زینب تپش تپش زهـراک            نفس حـیـدر زینب نفس کیست

 کسا زیر زینب حسن بهیست ک            ه نشینپردحسین کیست زینب 

 آن پـنـج آفــتــاب ُهــدی غـیـر            داندکیست زینب کسی چه می

 دریــا ـیـسـت زیـنـب تـمـّوجک            عـبـاس کـیست زیـنب تـالطـم

 ای شـیــواالـبـالغـه وج نـهـجا            نـیـام عـلـی مـیـان ذوالـفــقــار

 حـّوا بـخـش هـاجـر و روشنی            1شـرح ســورۀ مـریم کیست او

 بـر اعـظـم، صالبت عظماص            غیب حجاب جلوۀکیست زینب 

 ؟اوصـاف زینب کـبری من و            گـویـممی بـشـکـنـد چـه قـلـمـم

 التـماس دعا ضرت عـشـق،ح            من چه گـویم که گـفت اربـابم

 نـام حسین ـسـالم ای شـکـوهال

 تـمام  حسین دومـیـن فـاطـمـه،

 وشۀ نـقـابـش بودکـهـکـشان گ            انحـصارش بود آسمان هم در

 سـیــراب آبـشــارش بـود ب،آ            آتـش؛ آتـش گـرفـتــۀ نــورش

 ق در بهـارش بودباز هم غـر            بعد پـنجـاه و چـند سال حسین

 دارش بـود که عـلـمـدار پـرده            نـدیـد حــتـی مــاه مـتـش راقـا

 بود اکـبـرش کـنـارش ا عـلیت            محـرم مـحـمـلش فـرشته نبود

                                                 
بيت زير سروده شاعر محترم است اما با توجه به اينکه خداوند براي حضرت مريم در قرآن کريم جايگاه خاص در نظر گرفته و .  1

 نِساءِ عَلى اصْطَفاکِ وَ طَهَّرَکِ وَ اصْطَفاکِ اللَّهَ إِنَّ مَرْيَمُ يا « دو بار با عبارت اصطفاک حضرت مريم را برتري بخشيده است

 را آمده شعر متن در که شده اصالح بيت شعر معناي بهتر انتقال وانطباق بيشتر با آيات قرآن  منظور به کنيممي پيشنهاد  «الْعالَمِينَ

 بـخـش هـاجـر و حـوّا روشني            از مـريمکيست زينب فـراتـر                   کنيد زير بيت جايگزين

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       رکیب بند  تقالب شعر: ناشناس                   شاعر:   
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 اخـتیارش بود امرش در تتح            زهــــرا کـــاروان  عــشــیــرۀ

 شـمـارش بودن  بینـدیـمـا ـزک            جـبـرائـیل اش روی بـالنـاقـه

 آخـریـن دیــارش بـود ـیــنـوان            کـامل کرد جـهـاد حـج خود با

  انـتـظـارش بودلحـظـۀ سخت              پایین رفت محـمـلـش ایستاد و

 ظـارش بودانـتـ قـتـلگـاهی در            دانستمیدلش که  زدمی شور

 جـگـرش گـرمی کـشـیـد از آه

 که دیـد زد به سرش کربال را

 

 نگاه زینب است ـور خـورشید ازن            راه زینب است کهکـشان گردی ز

 ـتگــاه زیـنـب اس اش آرامــیـنـهس            جهان که شد حـسیـنی در کسی هر

 پـیـشـگـاه زینـب است ای ازهـدیـه            هـازدن در روضـه سیـنـه گـریه و

 ـربـال خـود در پـنـاه زیـنب استک            و بـالست می کـربسر پـنـاه عـالـ

 آه زیــنــب اســـت زآتـــش دوزخ             پــدیــد آمــد لـبـخــنــد او جـنّـت از

 چـهـل مـنـزل پگاه زینب است هر            نــدیــد را غـــم غـروب طـاقـت او

 ین اسـارت رزمـگـاه زیـنب استا            نیست بسته دستش و بستند او دست

 ـن تــمـامـی سـپــاه زیـنـب اسـتای            ربـاب رقـیـه یک سکـینه یک یک

 مـاه زینب است ب نـگـهـبان بازش            گـرچه از پـهـلـو دمـیـده روی نـی

 ـنـب اســتپـــاره گــواه زی چــادر            کــرد بـیــداد مـعــجــرش انـقــالب

 فـت در پـناه زینب استحـجـب عـ            اش را هـم نـدیـده هـیـچ کسسـایـه

 ـظم جـایگـاه زینب استعـرش اع            نشین چندی ولی گرچه شد ویـران

 زریـن قـتـلـگـاه زینب اسـت تـشت            خـیزران شراب و مـجـلـس شـام و

نفاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل     موسی علیمرادی                شاعر:   
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 ر دام دلــدار ازل بـنـد اسـت ایـنـجاد            اینجا استهخویشتن کند که دل از کسهر

 اینجا است عاشـقی چند یـداست نرخپ            های مجـنون دور لیلینـثاریاز جان

 ینجااکـوه الـونـد است  ما هـمین قـد؛ا            هجـر یـوسف قـد زلیـخـا خـم شده از

 همانند است اینجا معشوقشعاشق به             زینب حسینش نیز زینب حسین است و

 اـامت زیـنب بـرازنـده است اینجق بر            حماسه و دیبای زهـرا دوخـتـه صبـر

 از قـند است اینجا ترام بـال شیـرینج            المصائب مادری کرده است غم رااُم

 پند است اینجا امه نه؛اش،غمنغمنامه            هر روضۀ جانسوز او درس است، آری

 ر بند است اینجانه د زاده است او،زادآ            او در اسارت با کالم افـشاگری کرد

 است اینجا ـرمـله خـندهحروی لـبـان             هر چند بگریست، خدااش اسیری پای

 

 ها راالوتیننغـمۀ قرآن مقـطوع  بشنو و           را هاجبین طلوع مه نیزه مشرق ببین در

 ها راگیرند ابر آستینه روی چهره میب           حجب ازآسمان كه دختران آفتاب  ببار ای

 راها تنهاترینتن   ن صحرا،ت كه دیدی بر           آن هنگام از بتابد بر زمین خورشیدنمیخواهد 

 راها نشین محمل های پای آنمببوسد زخ           خواست غم آب شد تا جاده از كنار سنگ دل

 ها راالعالـمین ی شكرا  لربهمان شیرین           اما به لب داریای تلخی دیدهاگرچه داغ 

 ها رانگین بار انداخت بازاراعت خـدا از           !حك كرد عقیق قلب تو برحسینی چه نقش یا 

 ها راسرزمین ها وده قلبح كركه عشقت فت           ...إنـا فـتـحـنـایی هم مثل حـسینت آیۀ تو

 راها معینمن  هل خون خودش پاسخ دهد كه با           تو زنـد پـروانۀ شـمـع دمشقآتش می به

 ها رابه پای مـاتـم تو اربـعـیـن بـیـایـم پا           تادعا كن  ویك جرعه از صبرت بنوشان  به من

فعلن فعمستفعلن مستفعلن مستوزن شعر: غزل                     قالب شعر: امیر عظیمی              شاعر:   
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 بودنـالق بود و سلـسلـه زیـنب اگر ش            نبود دار غـائـله زیـنب اگر گـیر و در

 ـنب اگـر نبودبود فـاصله زی حـشـر تا            های ماما بـین کـربال و همین روضه

 زینب اگر نبود ،حوصلهک واژه بود ی            ها بـین صبـورهـای جهـان در کـتـاب

 نبـود ـرـاهـلـه زیـنـب اگقـصـۀ مـب رد            ذُخـرالحـسیـن بود بـرای مـسیـر شـام

 نـبود گـرفـت آبـلـه زیـنب اگـرـا مـیپ            یقـین شام تا به کوفه از این بیـشتر از

 نبود ک پـای این معـادلـه زینب اگـری            کـربـبـال جـاودان نـبـود قــطـعـا  پـیـام

 نبود اگر ها محـصل زیـنبکـوچـه در            رسید زودصبر سکینه نیز به سر می

 نبود کـوفه ساحل زینب اگر شام و رد            طوفان طعنه بودخوردۀ  کشتی، شکست

 

 شودبت از آن  دخـتر میعاق ارث مادر            شودمی اوقات دخـتـر مـثل مـادر اکـثر

 شودمی رابرب مادر باحیث  این از خترد            حضرت زهـرا اگر انـسیة الحـورا بود

 شودمی معطر ۀ حیدربا حضورش خان            نام او بوی سیب آمیخته با یاس و عطر

 شودمی بر را سرچشمه کوثرآبشار ص            نشداز دو دریا لؤلؤ و مرجان فقط حاصل 

 شودمی برادر این خواهر شق تفسیری ازع            تا گره خوردست با نام حسینزینب  نام

 شودمی های عاشقی سرمه افـسانهه از            انگیزشان عشق شور داستان از ایشمه

 شودمی خواهـد کـربـالی ما مـقـّدرباو             اوستهمه عشاق با امضای  الحال احسن

 شودمی رکوفه حید در او همین ارثیه اب            ذوالبـیـان ارثیـۀ بابا برای دخـتـر است

 شودمی با سر کار قط اینف میگوید نیزه            داده است درسی حرم عباس زدفاع  ا در

 شودروی معجر می آتش نقش هم دخترس            تار و پـود چـادر مادر اگر خـاکی شده

 شودمی در ازصحبت و میکنند  یاد مادر            دختر شده که ازمدحی  وروضه  هر آخر

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: مهدی رحیمی               شاعر:   

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید حسن رستگار            شاعر:   
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 عصمت علم زده ینب به روی قلۀز            ا به هم زدهزینب بساط کـاخ ستم ر

 ب درون سـیـنۀ عـالـم عـلـم زدهزین            هاست قلبفاطمه محبوب  مثل حسین  

 دم زده را به خطبه چو تیغ  دو کفار            هـمـهٔ هـیـبت  عـلـی بگو زینب نگـو

 هللا دم زده از ولـی ـت بـسـتـهبـا دس            اسارتش خودش در شصت به ناز زینب

 زینب به لـوح عالمه مهـر کرم زده            1آوریدای بـزدالن  شام که خـرما می

 را به باد داد یک اشـاره کـاخ سـتـم با

 او بــر رقــیــه نــالــهٔ بــرنـده یـاد داد

 دوام بود ادرش به لطف خدا باچ او            ازدحام بود گرچه گه ورود به شهر

 ا یزید در بر زیـنب غـالم بودصده            حرامی نـدیـد که شهر چشمان کـور

 مقام بود مه واالکه دخت فاط بس از            این کالم هاست از تر پست یزید، اصال  

 بود بین کام در یغـش کـالم گشته وت            او دست ،بود خداسیف  حسین بعد از

 عـیالـش تمام بود ار یزید و اهل وک            غم آب شد زید ازی کردشروع  وقتی

 است اطهرخود که نیست دختر زهرای بی

 زینب کبرای حیدر است خود که نیستبی

 اش همۀ بار را کشیدر روی شانـهب            داغ نیمه شب تار را کشید درد و او

 عـلـمـدار را کـشـید ـمـاره بـارهاما             رفتاسیری شام  چه ظاهرا  به گر او

 کشیدی خار را دخترک پای شب ز هر            گذشتسخت می شب برای دخت علی هر

 بــازار را کـشـیـد درد اسیـری سـر            دید روزهاین چند  ترین غمی که در سنگین

                                                 
موضوع آوردن نان و خرما به عنوان صدقه در کوفه اتفاق افتاده است نه شهر شام لذا بيت زير صحيح نيست؛ ضمن .  1

 اينکه اصل موضوع پخش کردن نان و خرما نيز سند معتبري ندارد و به همين دليل مورد نقد علما و محقيق است؛

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر: مهدی نظری            شاعر:   
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 را کشید ارتن بیم خود دوش هم روی            هم کاروان به زانوی او تکیه کرده بود

 نـبـود حـسیـنی به جـا نبود زیـنب اگر

 او گر نـبود مجـلس روضه به پا نبود

 

 1امها ز دشمـن قـرآن کـشـیده بـس رنـج            اممن زیـنـبـم که رنـج فـراوان کـشـیده

 اماشد نشان، ز بس غم هجران کشیدهب            من زینـبم که قامت همچـون کـمان من

 امیدهبه فـصل بهـاران کش خـزان جور            َمن ش سـتـم خـصم بـد نـبـم که ازمن زی

 امشیدهـسم شـاه شهـیدان کج بر سیـنـه،            تـنهـا به قـتـلـگاه من زیـنـبم که یّکـه و

 امشیدهو بیـابـان ک به شهـر نـج سـفـرر            وطـن خود به کـربـال من زینـبم که از

 امدهجـانب نیـران کشی ا تـاج و تخـت،ب            که خصم جفا پیشه رابه دهر من زینبم

 امهجـفـا ز دشمن یـزدان کـشـید لـم وظ            دین حق من زینبم که بهر حـفاظت، ز

 امدهدل سوزان کـشـیـ از ر لحـظه آه،ه            جگـر یتـیـمـان خـون من زینبم که بهر

 امشـیدهدامـان کـ سیـنـه و ل بهمانـند ُگـ            رقـیّـه را ـبـم که کـنج خـرابـه،من زیـن

 امهای خویش به ویران کشیدها خطبهب            مـن زیـنــبـم کـه کـاخ یــزیـد پـلـیـد را

 امیدهکش جان از دل و نالـه از انـسوزج            نعـش بـرادرم مـن زیـنـبـم که بـر سـر

 امهجران کشیده «فائق»حاجت روای             رستخیزصف گرمای من زینبم که در 

                                                 
انتقال بهتر  انطباق مطالب با روايات مستند و معتبر و منظور به کنيممي پيشنهاد  يات زير سروده اصلي شاعر محترم است امااب.  1

 ملعون آن که زياد ابن با سجاد امام احتجاج در زيرا کنيد؛ زير بيت جايگزين را آمده شعر متن در که شده اصالح معناي شعر، بيت

را به اسم خداوند و روزگار تمام کند امام زين العابدين پاسخ دادند شما او را کشتيد نه ... ضمن  هداسيدالش شهادت ميخواست

 اينکه مصرع دوم بيت اول نيز داراي سکت در وزن شعر بود

 امبسـيار سـتم ز گـردشِ دوران کـشيده            اممن زيـنـبـم که رنـج فـراوان کـشـيده

 امخـزان به فـصل بهـاران کشيده جور            رخ بـد مَنِشمن زينـبـم که از سـتـم چـ

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: غالم حسین تمدن            شاعر:   
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 نیسترش شکسته ولی سرشکسته س زینب           نیستدست بسته  بسته است ولی دست با

 نیستنشسته پا  م کرده چون اززینب قیا           هـرچند سربه زیر... ولی سرفـراز بود

 یستقافله خواندن خجـسته ن را اسیـر وا           عـالم اسیر اوست نیست دو زینب اسیـر

 یستساله دیـده ولی باز خـسته ن اغ سهد           رنج سفر، خطر، غـم بازار، چشم شوم

 هم گسسته نیست زاهیهات بند معجرش            خوردسنگ می حتی اگر به صورت او

 

 اتمهربانی عاطفه با عطر دکر گل            اتسبز است باغ نافـله از باغـبانی

 اتهمزبانی ینه باآ روشن شد آب و            ات بود آفـتابسار هـمـدلی سایه در

 اتدل  آسمانی سار نـور، ی چشمها            آفـاق جـان تو ای انـتـشار صبح از

 اتهـج المـعـانیی مفـّسر نهر بـلبـل            توستفقه  تقریر دفتر گل به باغ، هر

 اتنـاتـوانی ـیـدا نـشـد تـشهـدی ازپ            که نشسته بودشبی آن نماز حتی در

 اتافـتخـار، آینۀ خـطبه خـوانی ای            شدرزم تو شام  ای آنکه صبح کوفه ز

 ات؟های گـل  نـاگهـانیر نیـزه آیـهب            را شـکـست خـطـبۀ پـوالدی تـو آیا

 اتچـشم کـسی نـدیـد گـل شادمـانی            1ایهکـودکی غـم و داغ دید بس ز از

 اتبوسه بـاد لب خـیـزرانی ـریـزلب            بگوآن سری که در طبق آمد شبی  از

 اتشـرف آرمـانی عـّزت و با شور            زنای زن! به عصر بردگی ما نهیب 

                                                 
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

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

 !!؛ عباراتي همچون عبارت آواره خواندن حضرت زينب در شأن اهل بيت نيستآمده را جايگزين بيت زير کنيد

 اتچـشم کـسي نـديـد گـل شادمـاني            اياز بس به خار زار غم آواره بوده

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                      قالب شعر: تال                   مجیدشاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: جواد محمد زمانی            شاعر:   
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 زینـبیم پـای حسیـنـیون همیشه زیر ام            ـدای زینـبـیممـیان این قـبـیـله ما گ در

 درد و بالی زینبیم غم وهای کنگریه             نمود وقف محبوبش را سراسر اشزندگی

 های زینبیمخـطبه ـیغتهمه مـمنون  ما            اوست زحمت بسیار ازایم گشتهحسینی  گر

 ماجـرای زینـبـیم ین انـقـالب ود زیـر            دتنه جمعش نمو یک را کربالماجرای 

 زینبیم این وفای زاشگفت  هللا ما طیب            :نوش گفت حتی میان بزم عیش ودشمنش 

 عزای زینبیم سینه بوده در ا نفس درت            روز قیامت شاهداندها همه  این عالمت

 بیمثـنای زینـ ما قـیامت هم خـدایی در            مرتضاستمحشر دست دخت  بار روز کارو

 وبالی زینـبیم ربعـیـن ما زائر کـربا            رسدمی عـقـیله همه دست کـربالی ما

 

 ریخت خاکسترش چهارمش قت طوافو            ریخت پرش هم بال و جبریل او سیر در

 ریخت سرش بر ار چادرش خاک که رکسه            غسل تقـّرب کرد روحش فطـرس شد و

 دخترش ریخت ویش را درمادر تمام خ            دیگر ساخت زهـرا زینـبـش زهرای از

 بود اگر که زیورش ریخت مقامش س ازپ            هاست زینتی از نیازبی زینت است و او

 یختمنـبـرش ر هـج البالغه بود که ازن            دیـدنـد انـبـیـا هـم وقـتـی دهـان وا کرد،

 حنجرش ریخت خویش را در وال صدایم            بس که غـیورند از وقـتی دهان وا کرد،

 محضرش ریخت ها در مچش ُغّضوا، فرمود:            اش را هم نـدیـدنددر کـوفـه حتی سـایـه

 پرش ریخت ک وکر جا مگر مردی نبود آن            زدزن بــود امـا بـا ابـّهـت حــرف مــی

 ریخت برش ابوالفضل از دص گفتیم زینب،            خشمش اباالفضل آفرین است ازگوشه  کی

 زه نفـس دوروبرش ریختتا صد لشگر            چـپ نـکـرده بـه مــرقـدش تـازه نــگـاه

 ریخت پرش و هم بال سیر او جبریل در            آن قـدر بـاال رفـت و بـاالتـر کـه حـتـی

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلر: وزن شع          قالب شعر: غزل     حامد جوالزاده            شاعر:   

 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                قالب شعر: علی اکبر لطیفیان            شاعر:   
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 شق عنوان کتابی است که زیـنـب داردع         ـواژۀ نــابی است که زینب داردصبر گلـ

 است که زینب داردجنس گالبی شک از ا         آمد و بر یاس نوشترقص به صبح شبنم 

 سمان وسعت قابی است که زیـنـب داردآ         در زمین ظرفیت جلوه ی او پیــدا نیست

 ام تسخیر خطابی است که زیـنـب داردش         بس استخورده ترک  اسکتوا گفتن لبهای

 دتر مــدیون حجابی است که زینب دارس         است که در زنجیر است وتر مدیون قنوتی

 مه از لطف حسابی است که زینب دارده        سرفــرازیــم اگر وقـت مکــافــات عمــل

 است ـم آمـدهثــنــوی از پی بیـت الغــزلم         وجد با شــوق به پــابوس قــلم آمده است

 ثنوی خواست که این عاطفه را بـشناسدم         قبله می خواست که این قـبـله نما بشناسد

 ملــوت سینـه ی او محــرم اســرار اماخ          کیست این عاطفه ی دهر پــرستــار امام

 یـنبزلــهــی ــاهــبــاز حــرم ســتــر اش         کیست این معــرفت الیــتــنــاهـی؟ زینب

 ین عــقــیــله نـفـسـش گـرم فداکاری بودا         زمین خون زمان جاری بودرگهای تا به 

 شد خواهرغصه هم آغوش همین  ک بغلی         باورش سخت که در معرکه بی یاور شد

 ی بیـند؟ست که از سینه جدا مین سر کیا         ها می بیند روی تل رفــتــه بپــرسیـد چه

 ا دیدره ســراشــیــبــی گــودال بــرادر ب         اول خونجــگــری بود که مــادر را دیــد

 ریخته داشتهجاهای به هم  نظری شکلم         داشتمعمای به هم ریخته  دشت هر گوشه

 تره گریبان میخواسسط هـلـهـله ها پــاو         موی پریشان میخواستدشت از اهل حرم 

 ها ــودکــان حـــرم و دست به دامــانـیک         زیــنــبی ماند و سر بی سر و سامانی ها

 تسکوتی که پر از فریاد اس خیمه یمه درخ         در باد استزینب است و سر زلفی که رها 

 ـا میشدداشت مــهـی ــرادر ســفــریبی بـ         آتشی داشت از ایــن غــائــلـه ها پا میشد

 یـــدفـــتــاب حـــرم هللا جـــســارت را دآ         بی برادر سفــری داشت اســارت را دید

 شام با غــربت این قــافـله تا کرد ؟ نکرد         کوفه از دختر صدیقه حـیــا کـرد؟ نـکرد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مثنوی قالب شعر: غزلتوحید شالچیان            شاعر:   
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 نداشتگنه داشت؟  فل شش ماهه بپرسیدط         نداشتنگه داشت؟ آن کام حرمت خیزران 

 فن خاطره ماندکظهر هفتاد و دو بی غسل و          سفر ظهرعطش ظهر محن خاطره ماندزین 

  همین خواهرشدک بغل غصه هم آغوش ی        سخت که در معرکه بی یاور شد باورش

 

 کـوثـرم اعجـاز ن نـتـیـجۀزیـبـاتـری            زینبم سـفـیـنۀ غـمـهای حـیـدرم من

 بد خـدا شوید در این مـاه محترمعـ            به پا کنید محرم رسیده استلس مج

 ول سـالم کـن به دل خـون مـادرما            فاطمه استروضه در اول کسی که آمده 

 ـر پـرچــم سـیـاه عــزای بــرادرمب            با تمام عشقبوسه بزن  سالم بعد از

 سرم رین هـوایـی اربـاب بیت شیـدا            من وجود باکسی نزند وفا  حرف از

پـا فـقـط در اَثـَر  حـفـظ معجـرم بر            عشق حسین شد...! کنید پرچم باور
1 

 عـشق پـیـمـبرم ن زیـنـبم خـدیجـهم            شدم خود با دست بسته حامی دلدار

 رمس بی زینـبـم رسـول شهـیدان نم            دنـبـالـۀ رسـالـت خـتــم رســالــتــم

 این حرم دانی از اسیر ماست چه عالم            مکن خطاستبه چشم اسیری  من نظر بر

 ـطابـه با همه دنیا بـرابرمخمن در             بود کفر ز سپاهی حریف اگر عباس

 برادرم ای که گریه کند بر ن دیـدهآ            مشمول فیض نیمه شب مادرم شده

 بتـدای یک غـزل دیـدۀ تـرم...ادر             عنایت سحری بود آنکه گفت: ریآ

 روح پیکرم ورق ورق ای مصحف یا            آهی کشیدم از دل خسته صدا زدم:

 "آیا تویی برادر من ؟نیست باورم"            ات حسین! جامه وضع پیکر بی ز ماتم،

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 پـا به پاي پـارگي کهـنه معجـرم بر            باور کنيد پرچم عشق حسين شد...!

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: روان            مجتبی روشن شاعر:   
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 شودمی رروضه چه دلگیفضای  تویب            شـودبـا تـو تـمـام حـادثـه تـقـدیـر مـی

 شودتـطهیـر می های نـاب تو ا اشکب            من ای چوزنگـار  قـلـب خـستـۀ آلـوده

 شودمی حمل و زنجـیروقـتی حدیث م            کشدُکـنان شعله می آتش به جان گریه

 شودمی هـمه تکـبـیـر ـدامـتـان،م ذکـر            زمان های اسارت به هر اوج رنج در

 شودمی ن تو شمشـیـرقـلب دشمـنـا بر            !عجیب تو خطبۀ جانسوز کوفه، شام و در

 شـودتـعـبـیـر می ّجـهـات توبـا آن تـو            دریـغ امروز رمـز زندگی شیـعـه بـی

 شودمی نـظیر تو تصویـرا صبـر بیب            حسین کربال، َعلَم، ،دست ،مشک ،عباس

 شودزمان دیر می حـیرتم چه زود در            بگشود این حقیر توبه وصف  لب وقت هر

 

 ور متـن  كـتـاب شـرافـت زینبمـر            زینب تـلـخ اسـارت دوبـاره روضۀ

 ل محـكـم حـكـم قـداست زینبدلـیـ             درپرده پرده نور؛ از معجری وجود

 هـدایـت زینب بـرج چـراغ روشـن              را نـشـان مان داده یـر دین خـدامس

 ـمـرات  عـبـادت زینبث نـهـفـتـه در            «خواهر نما دعا من را» جملۀ رموز

 دهـم با امـامت زینب ـروب روزغ            به كعبۀ گـودال سینه زنان رو نماز

 زیـنب غـرامت شده سهـم   ها ـلـوخك            دنددا حسیـنـش دیه به او برای قـتل

 رسـالت زینب ی ازا نـشان  معجـزه            های لشگر دشمن سكوت محض َجَرس

 زینب صالبت زارقیه درس گرفت             قامت بودراست  سنگ؛ نی و كعب به پیش  

 زینب بـالغـت مالئـكـه هـمـه مـات              لغات قـرآن بود لغات خطبۀ زینب،

 شهـامت زینب از یـزیـد شوّكه شده            لرزاند كاخ ظلم رااش حیدرینهیب 

 ها بـرود سمت  ساحـت زیـنب نگـاه            نی نگذاشت قاری قرآن به رویصدای 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                   قالب شعر: مجید لشکری                  شاعر:   
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ّ علـمدار…. زن  کـربالشیر            ای غزل صبر و استـواری و ایثار  وصـی 

 یـر قـدمهـای تـوسـت گـنـبـد  َدّوارز            الــهـی کــتـابروی ســرت سـایـۀ 

 رنفست بسته شد به هرنـفـس یـاره            زیـنب مـثـل تو دیـدۀ گـیـتـی نـدیـده

 ارکـرّ  های حـیـدر  تو خـطبه خـطبـۀ            ُحجب و حیا و عـفاف فاطمه داری

ر ّ   رفتار وشناسی درس دین ات زمزمه            بال بود ثـبوت کرب و صبر تو س 

 هـای وصال جـمـعۀ دیـدارزمـزمـه            شـود آخــرمـی نـدبـۀ روی لـب تـو

 

  است زینب شروع کربالی صرعاشوراع       ماجــرای کــربال شرح بـالی زینب است

  ینب استیت صبر خدای زصبر زینب آ         آید به فهم اهل دل شرح صدرش در نمی

 است ثنــای زینب ـفتا بعد پیغمبر،گعشق         بخوان کاین آیه را« اَلم نَشَرح لَک َصدَرک» رو

  های زینب است افظ خون شهیدان گریهح       اشک اوست باغبان گلشن ســرخ والیت،

  است ی زینبو رضا صبر با پا باز سر بر       خون فتاد که عاشورا به خاک و پرچم سرخی

 تکوفه، آشنای زینب اس دیوار و ون درچ        کوفه و روز اسیری دیــدن زینب، دریغ!

 است؟ نبزی بزم می،چه جای ظلم و رنه کاخو        بهر اثبــات والیت رفـت بــایــد هر کجــا

 ای پای زینب استکجا پا میگذاری ج هر        عشق کوی بلکه اندر شام و کوفه، همین در نی

 است زینبدای ن در «ااَلاسالم یَعلوا» انگب        مـلــت اســالم شــد ـۀ او افــتخــارخــطـبـ

  شمن لـوای زینب استکف د ای دریغا در      تن بر نیزه هاست دو پرچمش سرهای هفتاد و

 گاه کوچک محــمل، منای زینب استقـتل        شکست سر جان نبودش به ترک توانایی چون

 اعتالی زینب است ، درعصمت را سخن آل       ا کجا و مدح آن َرم آفرین؟م«! مؤید»ای 

مفتعلن فاعلن مفتعلن فعوزن شعر:                     غزلقالب شعر: حسین ایمانی                    شاعر:   
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 1خــدا که شیـعـۀ ســاالر زیــنــبــم شـکـر          خانه خراب عـشـقم و ســربار  زیــنــبــم

 مــنــبــک گوشه از شلـوغی بــازار زیی           این نالـه ها و ضّجه زدن بی دلیل نیست

 ممختار زیــنــبــ ا خشم من طرف شده؛ب           علمش چپ نگه کند! یرق وبه ب هر کس

 یــنــبــمّمــار زمیــثــم تــ جــانـم فــداش،           زنـم آتش بکش، به دار بــزن، جــا نـمی

 بــمجــروح داغ دلــبــر و بیـمــار زیـنـم           از زخـمـهـای گــوشۀ ابروی من نپـرس

 جــل مکـتبی شدم ر خــدای عــز وشکــ

 زیـنـبــی شدم عــلی، من از دعـای خیـر

 حیران زینب است دهان شده، نگشت برا           گوش به فرمان زینب استخاضعانه غم 

 تاگــرد درس صبـر دبستان زینب اسش           ایــوب دل شـکـستــۀ بـا آن همــه مـقــام

 های خیمه، گلستان زینب است ین شعلها          ته است!نگو که چادرش آتش گرف هرگز

 قتی حجــاب سنگر ایـمــان زینب استو           عجیب نـیـست شـکـست یــزدیــان اصال  

 یــراهنی که مـونس کنعــان زینب استپ          پس گرفت هـستی خود را ز گــرگهـا او

 امــروز اگــر حسینی و پــابنــد مــذهبـم

 ـدیــون گــریه های فــراوان زیــنــبــممـ

 ــردنـتـامحــرمــان به مجلس اغیــار بُ ن         کـنــم ســر بــازار بُــردنـت  بــاور نــمی

 از کــربــال به کـوفه، به اجبار بُــردنـت          از سینۀ حسین، تو را چـکـمه ای گرفت

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

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

 شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 مينـدر بــه در مــجــالــس ساالر زيــ            ـميخانه خراب عـشـقم و ســربارِ زيــنـ

 ـبــميک گوشه از شلـوغي بــازار زيــنـ            اين نعــره ها و عربده ها بي دليل نيست

 ــمبا خشم من طرف شده؛ مختار زيــنــب            !هرکس به بيرق و علمش چپ نگاه کرد

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند                قالب شعر:          وحید قاسمی   شاعر:   
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 دنـتا یک سـر بــریده، به اصرار بُــرب          ردنــداشـتــی ای داغــدار د پــای سـفــر

 بُــردنـت ا خـاطــراتی از در و دیــوارب           ها پهلــو کبــود! گــریه کنــان تــازیــانه

 ـتز سمت قــتــلـگــاه عـلــمــدار بُــردنا          فهمیده بود شمر غــرورت شکسته است

 نـتر بُــردهاش مثل بــدهکــا ر کـوچهد          ر بــودی و...تو از تمــام کــوفه طلبکــا

 است کم ها گریهاین  های تو گریه پیش در

 سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است

 

 ـنـبـیمنگـاه لطف زهـرا مبـتـالی زی اب            خاک پای زینبیم شیـعـیـان حـیـدریم و

 حاال ما گـدای زینبیم طف فرمودند ول            برادرهای او گریه بر عمر یکبرکت 

 ز محرم تا صفر غرق عـزای زینبیما            اوست ابـتـدا تا انتها میـدان کـربـال از

 زینبیم دعای فیض ا حسینی گشته ازم            گرفت راها  نماز وتر دست گریه کن در

 عطای زینبیممرهون  یمشک اگر دارا            عشاق تنها زینب است رازق چشم تر

 زینبیم سرای ۀ صحـن ومیهـمان سفـر            زائرانسال جمع  نجف تا کربال هر از

ن اَخیه" محشر روز  ا نشان "سینه زن" تحت لوای زینبیمب            لحظۀ "یَوَم یَف ُر م 

 مای زینبیها باقیست پ سینه ا نفس درت            نوشتزمین افتاد با خونش  مدافع تا هر

 یش از هر قوم دیگر ما فـدای زینبیمب            ایرانـیان لشگـرش معلـوم کرد کـثرت

 های زینبیم نان رنج و غـصهما مسلما            خـدا احـیا شود اسارت رفت تا دین او

 زینبیمحیای  تا ابد حیران این ُحجب و            1را حفظ کردچادرش  اما خورد تازیانه

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

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

 ينبيمتا ابد حيران اين حجب و حياي ز            تازيانه خورد اما چادرش را پس گرفت         آمده را جايگزين بيت زير کنيد

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل    مصطفی هاشمی نسب          شاعر:   
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 بـر و ایـثار در آویخـته از دامانتص            آمیخـتـه با ایـمانت که اخـالص در ای

 ـفس  رحـمانی  تو از نَفَـس رحمـانتن            ست دم روح القدسی از روحانی توروح  

 تجهان قربانجهان جان  دو انوی هرب            ای خدای عـظمت! قـبـلـۀ مـردان خـدا

 انت یزد ستوده است تورا؟ که هستی وکهت            ای ای فاضلـه ی عـالـمهزینـبی، رین  اب

 ـب قـدری که درخـشید رخ تابـانتش            علی با زهراچه مبارک سحری داشت 

 ـازه شد روح شفاعت زلب خـندانتت            شب مـیالد توآن گاه که خـندید حسـین

 د از دامانت چک میعظمت کـه گالب             ای بهـار چمن وحی و بهشت پرهـیـز

 پرتو خود پنهانت  خته درکــه خدا سا            تو را نشناخت هیچ کس ای َمثَل فاطمه

 بَُود شایانت  اشتکه حسن دفضیلت  هر            تو خوربَُود درعلی داشت  هرکرامت که

 انتتو، در یاری  قرآن، جقد  ن مترینک            دعااست و  بهترین وقت توهنگام نماز

 نترا اهل دعا قربا ه نمازی است توچ            گفت موال: به نماز شبت از ما کن یاد

لم بر روی تومشتاق وادب مجذوبت رد حیرانت عشق درکار            ح   تو مبهوت وخ 

 سانتای از دایرۀ احـ طی و نقـطـهخ            فضل را مرکز پرگاری و بیرون نبَُود

 رخـشـانـت آیـنـه گــردان  رخ آفـتـاب            شـمسی نـظـرت ناظم گردش منظومـۀ

 ت پـایان ـرم او کـمی از رحـمـت بیک            َکرم مشهوراستگرچه عبدهللا جعفر به 

 امکـانت  ا حسیـن بن عـلی بیشتر ازب            خواهری، لیک فـداکـاری مـادر بـاشد

و دختر   ـسـر شیـر خـدا هـمره و هم پیـمانتپ            بودهرحادثه حی ای که به دختر 

 ـای گـلـبـوسۀ داغ شـهـدا بر جـانتج            ماند قامتت قـائمۀ عرش  شهادت شد و

 که شوم کاش بال گردانت  بـر گوید:ص            عمرغّصه از قصۀ تو سربه گریبان همه 

 غم هجرانت خوانم ز اقتی نیست کهط            دیدی گویم چه ستمهاجگری نیست که 

 ای قافله ساالر  اسیران جانت  ،سوخت            نـی َسر  آن قـافـله ساالر شهـیـدان بــر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعل وزن شعر:               قصیده     قالب شعر: سید رضا مؤید                 شاعر:   
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 شق، از خون جبین کرد حنا بندانتع           نور  معشوق چو بر حجلۀ محمل تـابید

 مـانت ـس شد اثـر  معـجـزۀ فـرمنـعـک            کوفه فتاد ازسکوتی که ز فریاد تو در

 ـوانتخام بـاز کـنـار  ـوب شد آمـدهخ            ها زینب! ای قـافـله ساالر  همـه خوبی

 همانت مکه شوم در حـرمت  لتفـاتی،ا            به امیـد  سـفـر کـرب وبـال بــار دگــر

 انتنی بخـش، شبم را ز رخ تابوشر            سربـلـنـدم بنـما وقت سـرازیـری قـبـر

 انت بـار جـان مؤیّد نـمی از ـر دل وب            کـرم! مرحـمتـی تا برسد باز ای بحـر

 

 سیـنه خود زخـم بیـکـران دارد روند            پـری شوق آسمان دارد شکسته بال و

 دکـوه پـرچـم بولـه مـاتـم شدر اوج قـ            صبوریش خم بود از که قامت صبر همان

 مان که هم دم هفتاد و دو شقایق بوده            کـه آیـنـۀ روشـن حـقـایـق بـود هـمـان

 اسارت او اطره مانده است ازخ هزار            او هجران شکسته قامت غم که از همان

 مدشنا از و بام وسنگ  از اطرهخ هزار            شام از کوچه و و شهر ازخاطره  هزار

 گم شده بودکودکی که  از اطرهخ هزار            کبود وسرخ های  از یاسخاطره  هزار

 آه کـن بــانــو ز ـرا پُـرمتـمـام حـس              بانو چشم خیس من امشب نگاه کن به

 که چه آمده سرتان!؟ مگر ال به دورب             حنجرتان! رویبه  نشسته بغض چقدر

 ید!خـوانـ می ـه قـدر آیه اَّمن یُـجـیبچ            مـانـید می ای شـکـسـتـهه آیـنـه شـبـیـه

 گـرسنگی هر شبت خـبـر دارم زمن ا            دارم هجوم عطش بر لبت خبر من از

 دآوردنــ آفــتــاب تــشـنـگــیـت ــرایب            ای ز تـرحـم، نه آب آوردند نـه سـایـه

 ـــوراســرخ پــیــام عــاش رپـــیــام آو            ـح قـیـام عـاشـوراای سـپــیـدۀ صب تـو

 ستبین شماها کـبـوتـری باقـیـ ـنـوزه            باقیست سرود پریدن بخوان پَری بخوان

 دیگری باقـیـست ـلـمـدار  عمیان دشت             اکـبـری باقـیـسـت صـدای غــرش  هللا

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:         مثنوی     قالب شعر: روح اهلل مردان خانی          شاعر:   

 



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  207   
 

000 
 

 بودماند اگر زینب ن ربال درکربال میک          ماند اگر زینب نبود نینوا می نی در سرّ 

 ماند اگر زینب نبود ریا می ازپشت ابری           آن توفان رنگبعد از  سرخ حقیقتچهره 

 ند اگرزینب نبودما درکویر تفته جا می          چـشـمه فـریـاد مظلـومیت لب تشنـگـان

 زینب نبوداند اگر م نغمه وا می از طراز          سکوتدر چنگ ، فریاد ترین زخمی زخمه

 ماند اگر زینب نبود ها می در گلوی چشم          سرخاستخوان اشک  در طلوع داغ اصغر،

 ماند اگر زینب نبود رها می ها ر بیاباند          لگام سوار و بی بی دادخـواهی،ذوالجناح 

 اگرزینب نبود ماند ها می پشت کوه فتنه          در عبـور از بستر تاریـخ، سیل انقالب

 

 ام ـار سـتـم ز گـردش  دوران كشیـدهب            ام من زینـبم كه رنج فـراوان كـشیـده

 ام كشیدههجران زبس غم  اشد نشان،ب            من زینبم كه قامت همچون كمان من

 ام ان به فصل بهاران كشیـدهخز ورج            من زینبم كه از ستم چـرخ بد َمـن ـش

 ام ر سـینه، جـسم شاه شهیـدان كشیدهب            من زینـبم كه یّكه و تنـها به قـتـلـگاه

 ام نج سفر به شهر و بیابـــان كشیدهر            من زینبم كه از وطن خود به كربـال

 ام ب نیران كشـیدهانج با تاج و تخت،            به دهر را خصم جفا پیشهمن زینبم كه 

 ام لـم و جـفا ز دشمن یـزدان كشیدهظ            ز دین حق من زینبم كه بهر حفاظت،

 ام ر لحظـه آه، از دل سوزان كشیدهه            جگـر من زینبم كه بهر یتیمان خـون

 ام هدامـان كشید د ُگـل به سـینـه ومانن            من زینبم كه كـنـج خـرابه، رقـیّـه را

 ام هشیدكخویش به ویران  هاى ا خطبهب            من زیـنـبـم كه كـاخ یـزیـد پـلـیــد را

 ام كشیدهانسوز ناله از دل و از جان ج            من زینـبم كه بر سـر نـعـش بـرادرم

 ام كشیدههجران  «فائق»رواى  حاجت            گرماى رستخیز من زینبم كه درصف

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     قادر طهماسبی                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر:            غالمحسین تمدن    شاعر:   
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 دنیا زینب است قـیقی در دوآبـرودار حـ           زینب است زیرا دلش با آبرودارد شیعه 

 است مکـتب ما زینب اعـتـبار فـتخار وا           راه ما راه حسین و مقصد ما کربالست

 زینب است ه رمز اقتدار ما دم یاکچون            با صالبت کن صدایت را بلند و با وقار

 وشنی ما رأیت اال جـمیـال زینب استر           علی چیزی ندیدغیر حسین ابن  چشم او

 استتماشا زینب  از دورمستورۀ ری آن آ           میگرفتنور دورش را همیشه  ای ازهاله

 تهم ندید همسایه حتی زینب اس اش راسایه           عفاف پاکی و شرم و حیا و آنکه از حجب و

 ستشده تا زینب اپشتش از دست او  صبرنکه آ           طوفان غم درخم به ابرویش نیاورده است 

 سترسوا زینب او  ردمان کوفه را گریانم           کردیکباره آنکه با آن خطبۀ غّرای خود 

 نب استغوغا زی اش کردهبا احیاگرینکه آ           با وجودش حفظ کرد حجت خلق خدا را

 

 ـقـامت زیـنبم ی قـبـله ی عـارفـان ا            ای مجـد و شـرف زینت نـامت زینب

 د سکه ی غـم فـلک به نـامت زینبز            از روز ازل ز داغ یـاران حــســیــن

 ـل کرد، شـرف به احـتـرامت زینبگ           گـلـواژه ی سبـز لــوح ایـجـاد تــویـی

 بدو بـار شد به کـامت زینــفتـاد و ه           با داغ جگـر سوز، شرنگ غم و درد

 نـبـسـتــوده خـداونـد مـــرامـت زیـب            ای قــافـلـه ســاالر ره کـوفـه و شـام

 بزاد شـــد عـــالـم از پـیـامـت زیـنـآ           روزیـکـه اسـیـــر دشت بـیـداد شـدی

 یـنبزه هــر کـالمـت عـجـاز بـود بـا           آزاد زنــی و در سـخـن مــرد افـکـن

 می خواند سـرود، در قـیـامـت زیـنب           خورشیـد فـراز نیـزه در منظر خـون

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:          قالب شعر: غزل   محمد حسین بیات لو            شاعر:   

 

مفاعلن مفاعیلن فعمفعول وزن شعر:                 رباعیقالب شعر: محمد علی مردانی            شاعر:   
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 ى بـه كـام تـو، زبـان بـوتـرابا            ى اُّم الـكـتـاب زیـنب اى شـیـرازه

 دوزد به توفان تو چـشم وح مىن            از بـیـانت سربه سر توفـان خـشم

 رزبـانت، ذوالـفـقـارمـرتـضـىد            مـت، هـیـبـت شــیـر خــدادر كـال

 اسـتــان درد دیـــریـــن عــلــىد            بـاز گـو اى جـان شـیـریـن عـلـى

 اكش نخل دیـن را آب دادخون پ            پاى اوفتـاد همان نخـلى كـه از از

 ردهایش را به گوش چـاه گفتد            رازدل را بـــــا زبــــان آه گــفـت

 اشـك گـرم و آه سـرد فـاطـمه ز            بـاز گــو بـا مــا ز درد فــاطــمـه

 دیـــوار را و مـــاجــراى آن در            بـاز گـو كـن قـصـه مـسـمـــار را

 گریست مىفراق فاطمه خون  در            گریست چون مى علىشب  بازگو آن

 ز مـزار بـــى نـشــان او بـگــوا            بــهـار و از خــزان او بـگـــو از

 بـــن ولــى ى آن ولـــىّ دردهــــا            گـو به ما از مجـتـبـى، ابن عـلـى

 مـن افــالك گـلـگـون شــد ازودا            كه پر خون شد ازوازهمان طشتى 

 هـاى ســـوخـتـه ـادگــار خـیـمـهی            هزینب اى شــمع تـمـام افـروخـتـ

 ــصــه نــــامردهــــا و مــردهاق            بـــاز گـــو از كـربـــالى دردهــا

 افـروخـتـه بـسـر هـاى سـر ـخـلن            بـاز گـو از بــاغــهـاى ســوخـتـه

 هـا هـا و اشــك ـا و نـالـهه ـریـهگ            هـا بـاز گو از كـام خــشـك مـشـك

 ان تـــالوتــهـاى قـرآن مـجـیـدو            بـاز گـو از مـجـلـس شـوم یــزیـد

 گون ام و اللهف رنگ و الله الله            خون آن سر پُر خاك و باز گو از

 خیزرانچوب  خون ز ان لب پرو            مـاجـراى آن گـل خـونـیـن دهــان

 ها چه كرد؟ دردها وداغ و ماتـم            ها چه كرد؟ تو این غم با دل تنگ

فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:                مثنوی   قالب شعر: محمد علی مجاهدی               شاعر:   
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 صـطفى را مادرىوز شرافت م            گر تو عـلى را همسرى فـاطـمـه!

 حــق بــرادر، مـادرى كــرد در            خواهرى كار زینب هم گذشت از

 وهر پرورنه گاینگو كى صدف،            پرورد؟دختر كه دامان، در چون تو

 

 ـدهــوفــــان بــر آشــفــتــۀ آرام وزیـــط            اندوه ازانبوهی  چون کوه در ای صبرتو

 سیـدهترین ابـر به بــاران نـر ی بغضا            ترین شعرغــم انگیز حماسه ای روضه

 زودای اف انه به غمت غصههرروز زم           ای کـوه شبیه دلت و چشم تو چون رود 

 نـیدهی آنکه کسی شکوه ای از تو نشا            غــم درپی غـم درپی غـم درپی غم بود

 یآن داغ که دیــد آن روضه و تا بشنوم            من تاب نــدارم که بگــویم چه کـشـیدی

 ـدهد خــمـیای بـا دل خــون قــ ه آمــدهک           تو در دل گودال چه دیــدی چه شنیدی؟

 عر به یک روضۀ مکـشوف مبدل ششد             شده مقتل شعرم نیست که دست خودم نه

 یدههای بر ین بیت رسیده ست به رگا            نه دست خودم نیست خــدایا چه بگویم؟

 د بــاز درون دل تو شعــلــه ور آتـشش            آتش ست در بال نیست مدینه و کرب این

 یــدهی آنکـه شبـیـه تو کـسـی داغ نــدا            آتش خیمه درخیمه کسی هست ولی  در

 ستاکسی دل نگــران  نیزه برای تو رب            این قـافلۀ توست سوی کوفه روان است

 دهشـنـیـ فـتـیـد دعــا گـفـتـه و دشنــامر            است زبان شام فقط ورد که تا است شکر

 مانند دلت قد تو چندی ست شکسته ست          1بسته ست تواست بنویسم که دستان سخت 

 شعـر و گــریبان دریده من ماندم و این            قــد تو شکسته ست نماز تو نشسته ست

                                                 
کنیم به در مصرع اول بیت؛ پیشنهاد می وجود ایراد وزنی و سکت موجود بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

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

 مانند دلت قد تو چندی ست شکسته ست            ن تو بسته ستسخت است که بنویسم دستا

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                 مسمطقالب شعر: محمد رضا شرافت            شاعر:   
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 مادرش نبود م ازک روح حماسه بود و          ست کزین بهترش نبود  ای زینب عفیفه

 ش نبودالفتی دگر صفتی در خورجز           در مجـلس یزید چه مردانه حـرف زد

 نبود؟گر دخترش نیست! ماصال عجیب           اش انقـالب کرد های حـیدری با خـطبه

 درسرش نبود غیرازحسین عشق کسی          را تمام کرد اش خواهریحقا که خوب 

مـُر جـالـٌس ... دارد نگــاه می  نبود نین بـال و فـاجـعه در بـاورشچو          کند الـّش 

 ه نگـاه کرد، بـرادر ســرش نبودهرچ          مصـیـبتی که شد آمـد به قـتـلگاه با هر

 پیکرش نبود  ، قـسمتی ازگم گشته بود          ها سنگ در ازدحام نیـزه و شمـشـیر و

 

 ی امان دار األمان می ماند اگر زینب نبودب         کعبه بی نام و نشان می ماند اگرزینب نبود

 ربال هم بی نشان می ماند اگر زینب نبودک         گرچـه دادند انبـیاء هریک نـشان از کربـال

 می ماند اگر زینب نبــود  ا ابد بی پاسبانت          مکتب ســرخ تشـیّـع کـز غـدیـر آغـاز شـد

 نب نبودی ماند اگر زیمبی تحّرک همچنان           جان گـرفتخون شهیدان مکتب قرآن که از 

 می مـاند اگر زینب نبود  ی امیـر کاروانب           کـاروان مـهـدویّــت در مسیـــر فـتـنـه هـا

 دمی ماند اگر زینب نبوحکمران ین حّق بی د          مجری احکام قـرآن بود او باصبـر خویش

 دی ماند اگر زینب نبـووأمان متحّق و باطل            کـرد اسـالم حـسـیـنـی از یـزیدی را ُجـدا

 یر خاکستـر نهـان می ماند اگر زینب نبـودز          شعـلۀ عـالم فـروز نـهضت سـرخ حـسیـن

 می ماند اگـر زینب نبـود  ر گـلوگـاه زمـاند           نـالـة مظلـومی  لب تـشنـگان دشـت خـون

 بـودـرجمان می ماند اگر زینب نـا ابد بـی تت          خون ثارهللا رمزی را که درصحرا نوشت

 اغ ناکامی به جان می ماند اگر زینب نـبـودد          را« هیهات مـن الـّذلـه» فارسان صـحـنۀ 

 ـان  هستـی نـاتوان می ماند اگر زینب نبـودج        اوست هرچه هست از زینب وایثار« مؤیّد»ای 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     سید رضا مؤید                شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                    الب شعر: قداود رحیمی                 شاعر:   
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 اشتر چند بین قافـله جانش امـان نده            هر چند پای بی رمق او تـوان نداشت

 یزی کم از رسالت پیغمبران نداشتچ            بار امانتی که به منـزل رسـانـده است

 ه بان نداشتآتش بال به سرش سای در            ها روی نیزهخون  غرق بهجز گیسوان 

 ت؟کاروان نداش این بردن راهی برای            آیـا به جـز حـوالـی گـودال، قـتــلـگـاه

 نداشت نشان غیرت و هری که ازمرّوتش            ، بگذار بگذریـمچشم خیره ویک شهر 

 1تشت طال را گمان نداشت و بزم شراب            آری هزار داغ و مصیبت کشیده بـود

 ایی برای بوسۀ آن خـیزران نداشتج            دیـگـر لـب مــقـدس قــرآن کـــربــــال

 

 کشید سفـر ر سر باریک کـوفه درد ب            ها غـم غربت به بر کشیدبانوی خیمه

 بال بیـشتر کـشید وکشتگـان کـرب  زا            کـربـال زنـده مـانـده بود ولی رنـج او

 کشید تیغ سحـر و کـبریت شامیان شد            بود ستاره ماه وای که مسلخ عرصه در

 کشید ورشعلهزمان  ک نینوا زمین وی            هـاواژه رنگ با ان شد وعـاشقـ نقـاش

 شت ابـرهای سیاست به در کشیدپاز             را خورشید عـشق روشنگـرانه چهرۀ

 دست او نـتـوانـنـد پَـر کـشـیـد تـا دور            افـقکه مردان بی ست مردزنی زینب

                                                 
و مغايرت با روايات معتبر؛ پيشنهاد مستند نبودن داستان تنور خولي  بيت زير سروده اصلي شاعر محترم است اما به دليل.  1

 در زيرا کنيد؛ زير بيت جايگزين ار آمده شعر متن در که شده اصالح بيت عاشورا؛ وقايع تحريف گناه از اجتناب کنيم به منظورمي

؛ ۱۰۱ص  2؛ مَقْتَل خوارزمی ج ۱۹2ص  ۱۱التَّاریخ ج ؛ الکامل فی۴۵۵ص  ۵تاریخ االمم والملوک ج  کتب معتبر روايات

؛ نفس ۴۷۴؛ منتهی اآلمال ۵۹۸ ص جالءالعیون  ؛۱2۵ص  ۴۵؛ بحاراألنوار ج ۶۰ص  ۴؛ مَناقِبِ آلِ ابیطالب ج 2۸۸مُثیرُاألحْزان ص 

تصريح شده است که خولي سر را در کنج حياط خانه و در زير ؛ 2۰۹؛ مقتل امام حسین ۳۴ص  2؛ مقتل جامع ج۵۱۷المهموم ص 

 تشتي قرار دادند، موضوع تنور خولي براي اولين بار در قرن دهم در کتاب روضة الشهدا تحريف شده است؛ 

 تشت طال را گمان نداشتاما تنور و            آري هزار داغ و مصيبت کشيده بـود

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: علیرضا فوالدی                  شاعر:   

ل فاعلنمفعول فاعالت مفاعیوزن شعر: غزل                قالب شعر: یوسف رحیمی             شاعر:   
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 ازخم سیب ر ای كه بوسه زده ز لحظها          كـیـب رادارد بـه دل صـالبـت کـوه شـ

 یـب رار کــربــال حـمـاسـۀ أمـن یـجـد           بـا اقــتــدار فــاطــمـی خـود رقــم زده

 یـب رابـــدون نـشـ اه پــر فــرازاین ر           با كـاروان نــیــزه چـهـل مـنــزل آمـده

 را ســوایــی اهــالــی شــام فــــریــبر          طبل روزگاركــوبـیــد صبح قـافـله بر 

 فسیر كـرد غـربت شیب الخـضیب رات           ها های ناله و اشكـش غـروب با خـطبه

 اقـت نـداشت طـعـنـۀ تلــخ رقـیب راط           لبش از دست خـیزران جانش رسید بر

 1در جـان بـاغ وعـدۀ صبحی قـریب را           اش خسته های میریخت عطرسیب نفس

 

 سین  فـاطمــه را گرم، یـاوری كـــردیح       حسین بود و تو بودی، تو خواهری كردی

 ه خواهری تو برادر؟ كه مادری كردیچ       گذشتی از همه چیزت به پای عشق حسین

 رهبری كردی ودی و رهـرو، توبتو راه        تو خواهـــری و برادر، تو مـادری و پدر

 ه خون نشستی و در خون شناوری كردیب     !پس ازحسین چه برتو گذشته، وارث درد

 ی شكست نخـوردی و ســـروری كردیول      به روی نــیــــزه سـر آفـــتـاب را دیـــدی

 بـان گشودی و روشن سخنـوری كـردیز       ات به خفاشانها كه نزد خطـبهچه زخـــم

 دیخـن درست بگویم تو حیـــــدری كـرس       خــود ذوالــفـقـــار مـوال بـودزبان نبـود، 

 پروری كـردی تو ای بزرگ! خودت ذره       من از كجا و غــزل گفتن از غم تو كجا؟

                                                 
؛ ۴۸۳منتهی اآلمال ص  به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر حذف شد زيرا همانطور که در کتب آخر اين غزلبيت .  1

، پژوهشی نو در ۱۴۱ص  ۱ج جامع مقتل  ؛2۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص 2۳۳اربعین الحسینیه ص 

و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن مغايرت با روايت هاي معتبر است ؛ اين  ۳۰۴لشهدا ص بازشناسی مقتل سیدا

 تجعل شده اس اسفرايني منسوب به نورالعين قصه اوّلين بار در کتاب

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: یوسف رحیمی               شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:            زل   قالب شعر: غمرتضی امیری اسفدقه            شاعر:   
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 ـوت ـا خـیـل دردهـا گـذرانــدم بـدونب            یکـسـال و نـیـم را گـذرانـدم بدون تو

 اگر چه به ظاهر بهار بود ائیز بود،پ            بود نگار روی دوش من غم هجر بر

 کـربالست ـراحاتقامت خمیده ج این            من همه سوغات کربالست زار احوال

 حال رفتی و از نیزه خوردی و نقدرآ            فـتـی ورود تـه گــودال ریــادم نـمـی

 سنگ شد سـمت دهنت پـارهدیدم که ق            جـنگ شد تو دیدم برای غارت جـسم

 ات شکستسط سینهو دیدم که نیزه را            ات نشـستدیدم حرامزاده روی سینه

 کند کرد تو را پشت و رو یلی تالشخ            خواست تا که قلب مرا زیر و رو کندمی

 یسوی زینب سپید شدبود گ بعد از تو            امـیـد حـرم نـا امـیـد شد رفـتـی و تـو

 !!صال  بگـو کجـا که نـرفـتـم برادرما            سرم آمد چه بر بدون تو داری خبر؟!

 دندزجان ما  بر که نه، هاتش به خیمهآ            زدند دستان ما نامحـرمـان طـنـاب به

 شد فدای سرت که اسیـر غصه نخور            1پـیـر شد رفتی حسین خواهر تو پـیـر

 من سـنان شده ه هـمـسـفـردر بـین را            آسمان شده گریان به حال خـواهر تو

 !ای؟را شنیده حدیث پشت سرش رف وح            !ای؟شنـیـده ام خـبرش رارفـتـه بازار

 سینای حکشاندند شام  ن را به شهرم            من را در ازدحـام کشاندند ای حسین

 وقـتـی ربـاب وارد بـزم شــراب شـد            شـام بود که قـلـبم کـباب شد  شهـر در

                                                 
کنیم به می شنهادپی ؛ایراد محتوایی در عدم رعایت شأن اهل بیت وجود بیت زیر سروده اصلی شاعر محترم است اما با توجه به.  1

مهمترین وظیفه هر مداح است؛ بیت اصالح شده که در متن شعر  که بیت اهل منظور رفع ایراد موجود و حفظ بیشتر حرمت و شأن

آمده را جایگزین بیت زیر کنید، حضرت فرمودند ما رأیت اال جمیال، ایشان نه تنها از شهادت امام سربه زیر نشدند بلکه سرافراز 

 غصه نخور فدای سرت که اسیـر شد            رفتی حسین خواهرتو سر به زیر شد                        .بودند

 در نه هبود شام در.. . و رقصيدن شادي، جشن، موضوعیاد آوری می کنیم که  ؛ضمنا ابيات پاياني به دليل مستند نبودن حذف شد

ناقب آل م؛ ۱۳۰؛ اللهوف ص ۳۶۷ص  ۳۸؛ أمالی مفید ج ۱2۱ ص ۵الفتوح ج  :همچون تاريخي معتبر کتب براساس و کوفه

و ۱۰۹صص  ۴۵ار ج؛ بحاراألنو۵۹۳؛ جالءالعیون ص 2۰۹؛ مُثیرُاألحْزان ص ۴۶ص  2؛ مَقْتَل خوارزمی ج ۱۱۶ص  ۴ابیطالب ج 

؛ مقتل جامع ج 2۹۹؛ مقتل مقرَّم ص 22۳؛ مقتل امام حسین ص ۳۵۳المهموم ص ؛ نفس۵۱۶؛ قمقام ص ۴۸۵اآلمال ص ؛ منتهی۱۶۴

 ،کردندمي زاري گريه و شده پشيمان مردم کوفه شهر در ....و  ۴۳ص  2

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مثنوی                  قالب شعر: محمد کیخسرو              شاعر:   
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 به صد ماتم گذر کردم توخاک کربال بی ز           کردم عشقت خبراگر چه عالمی را از غم 

 و سر کردم فا نیّت به ترک جانوپس از این در            رفتمی هابه روی نیزه سر روی خاک و تنت بر

 کردم تر را با اشک، م خاکجا پا نهاد به هر           تا دم ُمردن حسین جانمیاد لعل خشکت  به

 کردم برکستم لیک خاک شام را زیر و زش           نبـودی تا ببـیـنـی سنگـبـاران تن من را

 دفع شر کردمشد یکودکانت هرچه ماز  ولی           های شام غم دارمکوچه عضوم نشان از به هر

 شد حذر کردمز آب تا میا به زیر آفتاب           و نیم اماگذشت از روز عاشورای تو یکسال 

 کردم تو سرچه محتضر، ماندم چگونه بی اگر           توام بیهنوزم نیست در باور که زنده مانده

 کردم سفر هم به سوی تو اینجا و،تز مقتل بی           ام امالـوایت بوده ای زیرجا بوده به هر

 

 چشم انتظارم یا حسین شوم،می قبله رو به           حسین های  آخرم شد بیـقـرارم یالحـظه

 حسین احتضارم یا آ ببین در باز رزودت           خدا شوم شکر   آخرش دق مرگ  راه  تو

 سینحبهـارم یا  ند یک ابر  ا کـنون مانت           عاشـورا حـرامم شد عزیزا زندگی بعد  

 نتا قـیامت سوگـوارم یا حسی م  توغ از           امخوانش بوده روضه منها بر پا شد و روضه

 حسین از شوق  وصالت سر برآرم یا ا کهت           دیدنم آیی بگو زمان بر هرقصد کردی 

 حسین سپارم یا انجاحت ر تا که در شامات           بزن سر خواهرت یک بقربان  سرت بر ای

 حسین یا گذارمروی  سینه می یرهنت راپ           است بین  دستان  من یادگار  مـادرت در

 حسین بسیاری کشیدم شهریارم یا ر  زج           چه شد؟ آخرپیکرت با قتلگه شاهدم در 

 ینحس ار ونزارم یاز زان سبب تا به کنون           هاها با نیـزه تّکـه تّکـه شد تـنت با تیـغ

اعیلنمفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:             قالب شعر: غزل    داریوش جعفری           شاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     محسن راحت حق            شاعر:   

 



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  217   
 

000 
 

 را وعده ده قیامت دستگـیـری خود به            را ای کرامتکرده رحـمت خود اسیر

 را کـشـته اسـتـقـامت خیال وصل شما            کوتاه است دامن تو یقین دست صبرز 

 د قـامـت راانـاقـتـدای شـمـا بـسـتـه به            پـیـمـبـران اولـوالـعـزم در نـزول بـال

 کـشد امامت راروی شانۀ خود می به            زنکدامین  تو حضرت زهرا و غیربه 

 شـام انتـقـامت را ای ازخودت گرفـته            ای یعنیظلـم را به مذلـت کـشـانده تو

 تـشـنۀ سالم تو بود امـام کـرب و بال؛

 بـود دهـم اول قـیـام تـو غــروب روز

 توست معجر پردۀ عصمت نخی ز تمام            توستعشق محضر  ا نور؛همه بساط شم

 ـنبد این آسمان برادر توستگ که زیر            بالیدخویش میهمه عمرش به  حسین در

 اینکه مادر توست همان که فخر نموده از            جهان حیات خودش را ز فاطمه دارد

 توست کـرار نام دیگر ه حـیـدرک بگو            کـوفهفـتـح شد  زبـان  تو به ذوالـفـقـار  

 وستنی رفته پای منبر ت سر بر حسین            حـالت امام را سـر ذوق آوری به هر

 دست بـستۀ تو عـالـم به امید بسـته دو

 1تـو شـکـسـتۀ مـحـمـد دل شـکـوه دیـن

 ای زینبشنوم را تو دیدهنچه میآ هر            ای زینبتو در مـیـان بـال قـد کـشـیده

 ای زینبواران دویـدهسـ مسـیر در تو            ای و دم نزدیهمه بوده تر زتو تشـنه

 زیـنـب ایرسـیــده زمـان ذبـح بـرادر            بعد حسین کم تو عمر زمشخص است 

                                                 
؛ ۴۸۳منتهی اآلمال ص  بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که در کتب.  1

، 2۶۸، مقتل تحقیقی ص ۱۴۱ص  ۱؛ مقتل جامع ج2۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص 2۳۳اربعین الحسینیه ص 

 هاي و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن، مغايرت با روايت ۳۰۴پژوهشی نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا ص 

  است شده جعل اسفرايني به منسوب نورالعين کتاب در بار اوّلين قصه اين است؛ معتبر

 مـحـمـد سر شـکـسـتة تو شـکـوه ديـن           ت بـستة تواميد بسـته دو عـالـم به دس

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    ترکیب بندقالب شعر: حسین واعظی            شاعر:   
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 زینبای چشیدهطعم یک به یکش را  وت            بارش سنگ غالف و کعب نی و تازیانه،

 ای زینبپی شهـیدهلحظه پـیا لحظه تو            زند جراحـاتتبه فـلک می سـر هنوز

 کـوبیگشته سیـنه می برای یوسف گم

 چشم یعقـوبی با دو گـریـسـتی همه را

 رسـد جـایـینـمـی کـسی توصدای بی            نـایـی اتسـیـنـه بـرای آه نـمــانـده بـه

 1جایی نـدای ظلـم سـتـیـزت رسیده هر            بردـش نـفـست را کسی نمینفـس بـک

 آییهـزار مـرتـبـه گـفـتـی چـرا نـمـی            چسباندیپیروهنی را به سینه صبح  ز

 چـقـدر تـنـهـایی عـزیـز کـردۀ حـیـدر            هیچ کس کنارت نیست ای ورو به قبله تو

 لـیـالیی ربـاب، ـانـده بگـرید،کـسی نم            تـابـوتت زیـر به ایـدکـسی نـمـانـده بیـ

 غـم اینجاست انتهـای کسی وچقدر بی

 لحظه عمرت غروب عاشوراست که لحظه

 از آن زمان ضربان نداشت قلب جهان بعد            فصل خزان رسیدبرای صحن بهارت 

 ای قـرآننشـست بعد اذان روی سیـنه            2کسی بـدون وضـو از قـبـیلۀ شـیـطان

 بـریـده شد سـر اربـاب عـالـم امـکـان            حـرکت عـالـم فـتاد از دوید خـنجـر و

 برند از آنمی رزقست همه ایسفره چه            گـودال کسی بدون جـسارت نرفت از

 دوش کرده سنان ش را بهتیغاری عبا            رسـد داد دل دخــتــران شـاه خــدا بـه

 کـردندها دم آخـر به شـاه میچه ظلـم

 کـردنـدمـی دخـتـرکـانـش نـگـاه تـمـام

                                                 
 با توجه به اينکه مصرع دوم بيت زير دقيقاً تکرار شده است جهت جلو گيري از تکرار و ضعف شعري بيت زير تغيير داده شد.  1

 رسـد جـايـييکـسي تو نـمـصداي بي            بردنفـس بـکـش نـفـست را کسي نمي
کنيم به منظور انتقال بهتر معناي شعر بيت اصالح شده که در متن شعر زير سروده اصلي شاعر محترم است اما پيشنهاد مي بيت.  2

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد.

 قـرآن ايسيـنه روي اذان بعد نشـست            براي امر مـهـمي وضـو گرفت کسي
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 شودیم تر که چشم او کسی حال هر خوش به            شودمی گریه بهتر حال ُعشاق اکثرا  با

 شودمی ه به تو سرمین گریه روزگارم با            خوشم امارسد پایان میعمر من دارد به 

 شودریۀ ما تا قیامت خرج معجر میگ            هاروزی کند در روضه خدازنده باشیم و 

 شودگاهی گر کند زر مین زینب کبری            گذر ای خالی به دستانم گرفتم درکاسه

 شودمی د صبح  محشرگر سر بیای صبر او            داده مگو خدا صبری به او است و کوه صبر

 شودمی فتح خیبر صد کافی است اخمی کند            شود شیـر خـدادختر شیـر خـدا هم می

 شودمی برادرری که دارد بیزینب کب            سرخشود گودال تداعی میاین دم آخر 

 شودروی جانم ز تن در میر قدم که میه            گفتم بمان التماسش کردم و گـفتم مرو،

 شودآن پیروهن شر می سر فتم آخر برگ            از تنت بیـاور تم آن پیـراهنت را درگف

 شودمی و رو تا اینکه پیکر چشمم زیر یشپ            بینم ورا می گودال تو روم از حال ومی

 شودمی یر ُسـم  مرکـبان افـتاده پـرپرز            مال همه لشکـر شده آن تن عریان لگد

 شودبرادر می یـداردخـواهـری راهی             روددارد می است وخورشید ظل  رش درپیک

 

 مـیـرد بیاشـام می ربـال درکـ یـادگـار            مـیرد بیاغـم و آالم می مـادر رنـج و

 مـیـرد بـیـاـاسـبان پـرچـم اسـالم میپ            پاسدار نهضت خونین عاشورای عشق

 میرد بیامیصل خدا احرام وبسته در             وطنو بیپوشت غریب سیه ر وخواهر زا

 میرد بیابال ناکـام می اشق کـرب وع            زمـین کـربـال از کام نگـرفـتم بـرادر

 میرد بیاشـنا یک گام میآ پیـش ن ه بر            مرگ دارم یک قدم بین حیات وفاصله 

 میرد بیادخت فاطمه خوشنام می یرش            م به نطق آتـشیننام سـوزاند کوفـۀ بد

 میـرد بیاکس ایـتـام میسرپـرست بی            تـنهکـربال تا شام ویـران یک دیار از

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:            قالب شعر: غزل     رسول عسگری               عر: شا  

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     ابوالفضل عباسی            شاعر:   
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 ز خواهر تو گریه گرفته امان حسینا            سـایـبـان حـسینبی ام به بسـتـرافـتـاده

 انـدر زیـر آفـتـاب، بـه رویت دویـدهد            انـدـریــدهسـرت را ب آفـتـاب، در زیـر

 نقابسوختی و صورت من سوخت بی وت            های آبکشم از قطرهدارم حساب می

 نیم سر بحث را حسینکاصال  عوض             کفن و بوریا حسینبی ماندی سه روز

 یین هـمه گـالیـۀ خـواهـر بـرادرا از            آخری من سختم است پیش تو این روز

 خسار او کـبودی و نیلـوفری که شدر            هست مـادرمان بسـتری که شد یاد تو

 رومکـسـته به الهـوت میش با این پر            رومدارم شـبـیـه او پـی تــابــوت مـی

 شودمی ـسن تنـگح دلـم برای خـیـلی            شودمی روزها که سیـنۀ من تنگ این

 کنی؟جگرم را چه می اغی که مانده برد            کنی؟ای کربالی من سفرم را چه می

 شودغـارت نمی یگر کسی شـبـیه تود            شودمن را ببـخـش وقت زیـارت نمی

 کـفـنـت را بـغـل کـنـمجـسـم بی کباری            بغـل کنم خـواستم ضـریـح تنت رامی

 من رسـید های پیرهنت هم بهپاره این            با سوختن رسید عشق تووصل انم به ج

 امزیر تیر و نیـزه، کـنارت کـشیده از            امرنج اسارت کـشـیده از آن غـروب،

 ادب رسیدلۀ بیحرمـ جا که رفت، هر            لب رسیدکه جانش به  ای وای از رباب،

 یگـر رقـیـه از سـفـر شـام برنگـشتد            جام برنگـشت ،گرچه میان تشت طال

 اتبه عـشق رقـیه ام به شام،برگـشـته            اتدمـشـق رقـیـه حـاال شـده خـرابــه؛

 این خـیال کـن از نـدتـرمـوی مـرا بـلـ            حالل کن باباکه  گفترا گرفت و سر 

 یستنصال  خـیـال کن بدن من سـیـاه ا            ه راه نیستروب این رو به قبله را تو نگو

 ات بـدهپـیـشـانی جـایی برای بوسه به            ات بـدهشهـدی دوبـاره از لب قـرآنـی

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:            مثنوی        قالب شعر: رضا دین پرور               شاعر:   
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 حسین ـشم تـرمچبه  دم قـدم گـذاریک            تـاج سـرم حسین دیـده من و ای نـور

 ر زیر آفـتـاب بـبـین بـسـتـرم حسیند            سرم حسین بر غم تو چه آمد از بنگر

 آخـرم حـسیـن گـشـتـه زمـزمـه نام تو

 ـر آمدیتشـهـیـد به چـشـم  ـالـین هرب            آمــدی دم آخــر بـاال ســر هــمـه تــو

 آمدی ردیـدن سه سـالـه خـود با س رب            آمـدی کـنـار عـلـی اکـبـر با زانـو در

 بـرم حـسین تـوأم بـیا در خـواهـر من

 رکـابی که داشتم طـول آن مـسـیر در            تابی که داشتم آن تب و یادش به خیر

 دیدی چه شد حـسین نـقـابی که داشتم            حـجـابی که داشـتـم سـایه تو در زیـر

 1دارم هـنوز داغ تو بر پیـکـرم حسین

 امـیـد دلـم نـاامـید شد یک نـیـمه روز            ید شدروز موی سـیاهم سفـ یک نیـمه

 شد چه شنید، خواهرت هر تو مادر از            شد گـلم مـقـابل چـشـمم شهـیـد هـجـده
                                                 

هاي علما و مراجع تغيير داده شد، در بحث غارت معجرها دو نکته عدم رعايت توصيهبيت زير به دليل مستند نبودن و همچنين .  1

ـ موضوع غارت معجر بر فرض بر اينکه صورت گرفته باشد با آنچه متاسفانه بصورت عام در 1مهم بايد مورد توجه قرار بگيرد 

اي بوده که در متي از حجاب زنان )معجر(، پارچهشود بسيار متفاوت است، الزم است بدانيم در عرب آن زمان قساشعار آورده مي

که هم اکنون نيز در عراق، عربستان و بسياري از کشورهاي گرفته و اين جزء حجاب بوده است؛ همچنانمقابل صورت قرار مي

أَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ  وَ :اشان در مجلس يزيد فرمودنددر خطبه علیهااهللسالمرو حضرت زينب گونه حجاب دارند، از ايناسالمي اين

دختران سول خدا را با صورت باز، شهر به شهر در معرض ديد مردم قرار دادي! لذا آنچه در تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءُ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ؛ 

ند همچنان که اها بوده است نه اينکه نعوذ باهلل اهل بيت کشف حجاب شدهغارت معجرها مطرح است حذف اين روبند صورت

ـ گفتن و 2کنند که خود اين نيز مصيبت بسيار بزرگ و دردناکي است هم بر همين موضوع اشاره مي علیهااهللسالمحضرت زينب 

 به ناموسمان روزي ما خود اگر آيا  يادآوري غارت معجرها حتي در حد همان روبند صورت شايسته و سزوار اهل بيت نيست!!!

... براي لحظاتي نتوانند حجاب خود را حفظ کنند آيا دوست داريم که يکسره به ما متذکر شوند که در فالن همچون باد و دليلي هر

وجه شايسته  هيچ به پس شويم؟؟نمي ناراحت حرف اين تکرار از ما آيا  روز چادر خواهر، مادر و يا همسرمان را باد برده و ....

 !!!زگو و تکرار کنيمنيست اين فاجعة تلخ را حتي بر فرض صحت آن با

 ديدي چه شد مقـنعه و معجـرم حسين           ديدي چه شد حـسين نـقـابي که داشتم

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط            قالب شعر: عبدالحسین میرزایی           شاعر:   



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   222 

 
000 

 بـاورم حـسین هم نـبـود داغـت هـنوز

 کنمـریه میگهـای پـیکـر تو ر زخـمب            کنمدم به یـاد حـنجـر تو گریه می هر

 کــنــمگــریـه مـی تـو ــاد وداع آخـری            کنمرم به جـای مـادر تو گـریـه میدا

 حرم حسین که بمان درخواهرت گفتی به 

 ـشدجـانـم ولی ن تـم کـنـم فـدای توگـفـ            نـشد گـاه بـمـانم ولیخـیـمه گـفـتـی به

 سـوی قـبـله کـشانـم ولی نشد به ایتپ            تو رسانم ولی نشد یک جرعه آب بر

 پا زدی و زدم بر سرم حسین و تو دست

 یـدم تو را غـریب و سـپاهی نداشـتمد            پـناهی نداشتم تو پشت و منکه به جز

 داشـتمزدن به قـاتلـت راهی ن ز روج            تو زیـر پـا و تـاب نـگـاهـی نـداشـتـم

 حسین شرمنده توأم چه کـنم خواهـرم

 رفت وشکست ا رنیزه خود  تو پیکر بر            رفت ورسید راه نفس بر تو بست  کس هر

 کرد دست و رفت رپُ  با دست خالی آمد و            رفت وشمر آمد و به سینه تنگت نشست 

 چشم ترم حسین کاش کور بود دو ای

 نداشتی اش که خواهربریده ک ی سرا            نداشتی دیدم تو را به سجـده ولی سر

 مـادر نداشتی( ودی وگـویا غـربب بـ            نداشتی طاقت خنجر ای تشنه لب تو(

 مـادرم حـسیـن قربـان غـربـتت پـسـر

 ای بر آن بـدن کـنمگـذاشـتـنـد سـایـهن            آن پـاره تن کـنم نگـذاشـتـند گـریه بر

 پـیـرهن کـنـماری برای یـوسـف بیک            کنم کـفـن حـسین خودم را نگـذاشـتـند

 برم حسین در میخورد خاک پیکر تو

 بردند کوفـیان روی نیـزه رأس تو رب            شـمردند کوفیان خار ما را پس از تو

 فـیانمن چه آبـرو که نـبـردنـد کـو از            کـوفیان که نخـوردند نان عـلی مـگـر

 دلـبرم حسین قـه،دادند نـان به ما صد
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 قـتی مـیـان مجـلـس ابن زیـاد رفـتو            رفتباد  دیدی چگونه حرمت زینب به

 رفت یاددردم ز   که کرد،رباب اری ک            دل زین العـباد رفت صبر و قرار از

 سرورم حسین سرگرفت چون جان بغل 

 یانشامـ کـردند اشک قـافـله هـنـده بخ            بر عکس کوفه هـلهـله کردند شامیان

 امـیانش پیـش حـرملـه کـردند حـقـیرت            ما را اسـیر سـلـسلـه کـردند شـامـیان

 نگـذرم حسین هر که بگذرم از او از

 اطهرت لعل لب خشک و وب یزید وچ            خواهرت و شراب و مجلس اغیاربزم 

 دخـتـرت ـلی دلـم تـنگ شده بـهـرخـی            بگـذار بـگـذریـم چـه آورد بر سـرت

 حسین ،صداش زدم دخترممن  بعد از تو

 

 یی زیستیپیش از کربال هم کربال که یا            بر قـرار و در مـدار  بـاوفـایـی زیـستی

 صطفایی زیستی و مرتـضایی زیستیم            علی فرقت شکافت با با محّمد زخم خوردی،

 تیزیـس تب  داغ  جـدایی ها را درلحـظه            خودت شکستی درپهلوی مادر دم با  دم به

 ـستیمجـتـبایی زی مجـتـبایی، جـتبایی،م            جفا زهـر   بودی تمام  عمر از جگرخون

 یستیزاین دنیا بیایی  که به آنی یش ازپ            عشق  حسین بارگاه  قدس با زمان دربی

 یو فدایی زیستلحظه گشتی  هر او دور              خود پرستاری کنی«  عالَمجان  » آمدی از

 یستیبـالیی ز اَلَـست  عـاشـقی قـالـوا زا            غیر  زیبایی ندیـدی در بالبـاران  عـشق

 هـای نـیـنـوایی زیـسـتیههـوای نـالـ در            جگر بر غربتداغ  از نیستان دور ماندی،

 های روشـنایی زیـسـتینَـفَـس با آیـهـمه            جانبهاندی حیدری از مصحفی آتشخطبه خو

 یزیست کجایی که بودی و ا عیان گرددت            آدمی نو از عالَمی دیگر مگـر سازند و

 زیستی شوق  رهایی لحظه با در قفس هر            هاوقت  پـریدن آمد ای که سال پر بزن!

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مبین اردستانی              شاعر:   
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 بودم هوش دلـم بودی و مدهـوش تومد            گـشودم که در آغـوش تو بودم تا چشم

 پـوش تو بودم ه یک عمر سیهنیکسال             این رنـگ نـدیـدم به جـهـانـم از باالتـر

 بودم خاموش تو ریه وگگفتی که مکن             آتش روی آتش روی قـلـبم و دسـتی به

 دوش تو بودم بر صفت پیش توپـروانه            هستی بودی وفـریاد زدم شـمع جهـان 

 مکه در آغوش تو بود ا چـشم گشودم؛ت            روز دهـم ساعـت سه داخـل مقـتـل در

 

 لصلواتابـتـدای غـزل فـاتحه مـع ا رد           نـثـار روح چـنـان کـوه عــمـۀ سـادات

 مـرآت تا ذاشـت در وسط کـربـال دوگـ           ـختـاری برای اینـکـه شود جـاودانـه در

 آن شد مات این به ه،یکی به آن دگری خیر           یکی به اسم خودش وحسین یکی به اسم 

 هـیهـات ای دست از خـدا؟ای ثـانـیهبر           عشقش ولی مگر که کشید کشید دست ز

 انـد تـزئـیـنـاتکـرده ی خــاطـر اوـراب           شام را یکسر؛ کسی که زینت باباست،

 خمس و زکات ج و جهاد وح نماز و روزه و           :گودال رفـته دین خدا که دیده به همان

 از تـشنگی رود فـرات سوخته چه قدر           دلش را قشنگ دیده، همان که کرب وبال

 به واقع صالت را به صالته قدر بسته چ           جا کرده اقتدا به حسین همه قدر در چه

 سـاعاتهـای بـیود مـعـطـل دروازهش           ساعت که یک کسیاعظم شود مصیبتش 

 را ببخـش که دارم بضاعـتی مزجاتم           خدا؛ گـفـته هرآنچه داشته بخـشیـده بعد

 آب حیات دور حوضحرمش  یاط درح           اینطور شدهکه بعد خودش ساخته  همان

 فاتروز وشهادت نوشته  ه جای روزب           رفـتـن او بـه تـقـویـم  روز ـوز نـیـزهـن

لُن خـورم ازدوباره دل           این شعر غمش بیشتر شد ازدوباره وزن   تفعال این مفاع 

مفعول مفاعیل مفاعیل فعولنوزن شعر:                قالب شعر: غزل     ور زمان                 علی پشاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مهدی رحیمی                 شاعر:   
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 هـمـتـایمکه بـی ـادرم گـفـتـهم            زیـنــبـم نـائــبــة الــزهــرایـم

 آقـایـم ـی که بُـَود،این حـسـیـن            آوایم ض و سما!بـشـنـویـد ار

 کرد وادیده به روی من  تا که

 دل من جا کرد خود را به مهر

 هستم ب هـستم و زیـوراَ  زین            هستم حـضرت کـوثـر کـوثـر

 ام گفت: که حیدر هستمخطبه            هـسـتـم فــاتـح خـیـبـر زیــور

 دارم مـن هــنــر ـدهـمـه دیـدن

 دارم من جـگـر مثـل عـباس،

 من طوفان است کی از لشکری            سـخـنـم بّران است ذوالـفـقـار

 ستسرگردان اکه نیست سبب بی            من حیران است« مردی»دشمن از 

 امحـریف هـمه بـار، دیـده هر

 امپــروش یـافــتــۀ فــاطــمــه

 و قـدی خـم دارم دل سـوزان            لـم غــم دارمبـه د ای بـرادر!

 طـراتـی ز مــحــّرم دارمخــا            شــده مـــاتـــم دارم دم آخـــر

 نماست جلوه لرزش دستم اگر

 1بالست کرب و یادگاری من از

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

 .متن شعر آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 اش زير سر کرب و بالستهمه            جلوه نماست لرزش دستم اگر

نفاعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                مربع ترکیب       قالب شعر: محمد فردوسی                شاعر:   
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 لــوایـت بـــودم ائـــمـا  زیــرد            جـا پـای به پـایت بـودم هـمـه

 بـالیـت بـودم ـاهـد کـرب وش            کـوه بـرایت بـودم یـکمـثـل 

 من که بازیـچـۀ تـقـدیـر شـدم

 شـدم از غـم تـو به خـدا پـیـر

 استوش کشیدن سخت بار بر د            استشنیدن سخت باز روضۀ 

 سخت استگودال دویدن وی س            تلخی آه چـشیـدن سخت است

 وغا کردهکه چه غ جا دیدم آن

 کار خـودش را کرده حـیا،بی

 گری سوخته شد بعد از آنج            آن شد بعد ازسوخته حنجری 

 آن از بعد عجری سوخته شدم            آن مادری سوخـته شد بعد از

 و رو شد بـدنت با نیـزه زیـر

 تـا نـیـزه تن تـو تا که شـد در

 حسین! از آن مـأل عـام، یوا            حسین! وای از آن سفـر شام،

 حسین! ،سنگ لب بام وای از            حسین! وای از طعنه و دشنام،

 بیداد است از آن دیاری که پُر

 کشور ُکفـر آباد است شام نه،

 اطـفه بشـناس نبودبیـنـشان ع            آن ناس نبود ای رحـم درذّره

 اس نبـودعـبّ  جا سـرکاش آن             نبودحرفی از غیرت و احساس 

 ما سـنگ زدند مـردم شـام به

 آهنگ زدند کف وعزایت  در
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 ال شـام غـم بـا تـو گـویـم سـخـناَ             مـن بُـَود آخـریـن لـحـظـۀ عــمـر

 داریـت ل عــلـی مــیــهــمــانآ ز            خواریت چه خوش بود آئـین غـم

 به زینب رسید تو زاگذشت آنچه             لـب رسید غـصه بر جانم از دگر

 بــازارهـا کـوی و ـداحـافـظ ایخ            حــافــظ ای شـهــر آزارهــا خــدا

 هـاظ ای بــارش سـنـگخـداحـافـ            هـاخـداحـافــظ ای شـاهـد جـنـگ

 الطشت ط داحافظ ای چـوب وخ            حـافـظ ای شـهـر رنـج و بـال خدا

 نـی بــاالی ای رأس خــداحـافــظ            مـی خـداحـافــظ ای قــصـۀ بــزم

 هـابـام هـا،ی کـوچـهخـداحـافـظ ا            هـادشـنــام خـداحـافـظ ای شـهــر

 الــسـاجـدیـن ـداحـافـظ ای سـیـدخ            جبین خـون و خداحافظ ای سنگ

 گـردهـا هـا،ـظ ای خـاکخـداحـاف            دهــاخـداحـافـظ ای رنــج ها، در

 حـجـاز افـظ ای اخــتــرانخـداحـ            جـهــاز خـداحـافـظ ای نـاقــۀ بـی

 الــورا خــیـر ــداحــافــظ ای آلخ            سـرا خـداحافـظ ای خـاک ویـران

 سـاله صـغـیـر چـارداحافظ ای خ            حـافـظ ای خــردسـال اسـیـر خـدا

 سـیـلـی شـده ــوازش بـهنیــتـیــم             شـده خـداحـافـظ ای یــاس نـیـلـی

 هــا هــجــده آفــتـابــر نــیــزهس            خون خضاب جا خودم دیدم ازهمین

 زدند هـیجـده گـلـم صف ه دیدارب            دف زدنـد کـنـارم نی و جاهـمـین

 روی خاک بره خورشیدم افتاده ک            غم چاک چاک ا دلم شد زجهمین

 زدنـدـک مـیکـت دلــم را عــزیـز            زدندزخـمـم نمک می جا بههمین

 خاک و خاشاک ریخته روی گلم ب            خاک ریخت جا به فرقم عدوهمین

 یک ریسمان بسته بودکه ده تن به             غم جان من خسته بود جا زهمین

فعولن فعولن فعولن فعولوزن شعر: مثنوی                    قالب شعر: غالمرضا سازگار                 شاعر:   
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 شبـم شـسـتـه طی شد نـمـازکه بنـ            لـبـم جا ز غـم بود جـان بـرهمین

 ــسـیـن  مـرا خــارجـی نــام دادح            خـصـم دشـنـام داد ما جا بههمـین

 سـم به ویـرانـه پـرپـر شـدهکه یـا            شده خون تر دو چشمم زجا همین

 غـربت گـل گـریست ـریبانه برغ            گریست ویـرانه بلـبـل هجا بهمین

ل ُگـلم دفن شد نیـمه ه درک            غـم جـانـم آمد به لب جـا زهـمین  شب گ 

 خاک رفت و زهرا غریبانه درچ            رفـت پـاک که آن گـوهـر دریـغـا

 ـن این سـخـنمقـول  ـوئـیـد ازبگ            هـا بـعــد مـناال ای هـمــه نـسـل

 کرد عـلی صبر وج بال چونم به            درد و زینب بـدین کـوه انـدوه که

 غ حــسـیـنـش بُــَود قـاتـلـشکه دا            هــای دلـشغــصـه خــدا دانــد و

 است ب میثمل که توصیـف آن بر            غم است داغ و درد وجهان یک  مرا

 

 ـرشرسیـده بود به سـاعـات آخ ـانـوب            بـین بـسـترش حـیاط خـانۀ خود، کـنج

 بـرابـرش ها ازشـدنـد خـاطـرهرد می            یکی کییای شده بود و خیره به گوشه 

 های آخرش نفـس سوخت آسمان زمی            خورشیدوار، در تب گرمای شهر شام 

 دلـبـرش خـونـین آن کهـنـه یـادگـاری            کـشیدمی آه همـراه هر نفـس زدنش، 

 ایـن مـّدتـی کـه بـود بـدون بــرادرش            روضه داشت؛ حسینیۀ دلش ،هر روز 

 پروَرش لب روضه خنده رو گرفت، از            یک سال و نیم میل تبـّسم نکرده بود 

 دریـای اشـک بـود دو تـا دیـدۀ تَـَرش            ُسرخ نیم با عطش آن کویر سال و یک 

 شده بود عین مادرش یعنی که بیـشتر            نیم بود که او آب رفته بود یک سال و 

 سرشساالر بی و مثل حـسین سـرور            کشید غـریبانه پَـر چـقـدر وقت سـفـر 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: محمد قاسمی                 شاعر:   
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 کـنـیمالش ـهـداء گـریـه می ـیّ ـدـمـراه سه            کنیمگریه میبال وکربامشب به سبک 

 کنیمیو وفـا گریه م داغ روح صبر از            کنیممی زمان گرفته عزا گریه صاحب

 کـنـیـممـی عـلـمـا گـریـه مـثـل تـمـامـی

 کـنـیـممی که با رفـقـا گـریـه آقـا بـبـیـن

ـۀ سـادات مـضطـرم امـشب به  های خواهـرمن مصیبت و غـمـریه کگ            یـاد عـّم 

ه ومثل غروب غـ            شد کهـنـه پیـرهن همۀ عـشق و بـاورم  غـم فکر معجـرم ّص 

ـه  غـــریــبـی دلــبــرم هـایراوی قــّص 

 کـنیمخـدا گریه می آمده به هجـران سر

 رطب تر ازیندادن شبـیه تو شیـر انج            در زیـر آفـتـابـم و مـثـل تو تـشـنـه لب

 تـو العـجـب سال و نـیـم زنـدگی بییک            زینب غـمـدیـده کـرده تب دورّی  تو از

 به رب کردم شکایت از غم هجران تو

 کـنیمها گـریه میحـق به یـاد فـاصله با

 امچـگـونه کـنـارت رسـیـده حاال ببـیـن            امسال و نـیـم درد جـدایی کـشـیـدهیـک

 امخـر بـه روی نـیــزه سـر یــار دیـدهآ            امقـد خـمـیده هرگز عجـیب نیست اگـر

 امچوبی به لب نشست و لبم را گــَزیده

 کنیم؟!ای زینبی بدان که کجا گریه می

 خـداست ن روضۀ غـم گـودال تومهـما            حـسین بخـوانیم کـربالست که از جایی

 دار نیـنـواست ترش شده تبهـمراه دخـ            ارباب پیـش ماست مادردارم یقـین که 

ۀ زهرا و شیب  مرتضاست الخضیب غّص 

 کـنـیمما گـریه می و آهـی کـشـید مـادر

 پا حسین زنی گل من دست ودیدم که می            حسین لبـش گـفت یا زیر آهـی کـشید و

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: مسمط                   قالب شعر: حسین ایمانی                 شاعر:   
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 کجا؟ حسین ینب کجا و بـزم حـرامیز            ها حسینبرده روی نیـزه تو دشمن سر

 قـرآن ما حسین چوب است مزد قـاری

 کنیمعـدل و صفا گریه می ما تا ظهور

 

 توست نده به بوی بهـارز باغ بهـشت،            حیا وامدار توست صبر و بانوی عشق،

 توست دارم زمان در زمین ونظومۀ م            زیـن ابـی و زهـرۀ زهـرای اطـهـری

 ندار توست و ن فاطـمه دارعشق حسی            مـعــلــوم شـد ز خــنـدۀ روز والدتـت

 1توست به خطبۀ چون ذوالفقار تکمیل دین            »شدگلوی حسین خون  دین بهترویج «

 ر شام و کـوفه خاطرۀ اقـتدار توستد            است تداعی شـمشـیر حـیـدر فـریاد تو

 توست پیش دوست این سند افتخار در            2عـشـق بود شدی مـادر شهـید فـتـوای

 دل داغـدار توست ای زالله جلـوه هر            عطش تو پژمرد ازیک نصف روز باغ 

 شـعـار تـوست ظـۀ آخـرنام حـسین لح            همسرت شنـید و کشید روح تومی پَـر

 من اما نـثـار توست عـرناقابل است ش            ـارسـامـدح تو کـالم کـمـیل است ن در

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

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

 .کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 شفته کار توستآتکميل دين به گيسوي             »ترويج دين به خون گلوي حسين شد«
؛ ۴۸۳منتهی اآلمال ص بيت زير به دليل مستند نبودن و مغايرت با روايات معتبر تغيير داده شد زيرا همانطور که در کتب .  2

، پژوهشی نو در ۱۴۱ص  ۱ج جامع مقتل  ؛2۱۱؛ تحریف شناسی عاشورا و تاریخ امام حسین ص 2۳۳ص اربعین الحسینیه 

و ديگر کتب معتبر آمده است سر به چوبة محمل زدن و مغايرت با روايت هاي معتبر است ؛  ۳۰۴بازشناسی مقتل سیدالشهدا ص 

 است  جعل شده اسفراينيمنسوب به  نورالعيناين قصه اوّلين بار در کتاب 

 فتخار توستادر پيش دوست اين سند             ت شکستافتواي عشق بود که پيشاني

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: کمیل کاشانی                 شاعر:   
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 کـسته خـدا را صدا بزنشبا یک دل             ها بزنخـلوت پروانه امشب سری به

 هـا بـزنآئـیـنـه ـعـنه بـه غـربت دلط            به روضۀ یک خواهرشهید امشب بیا

 شـفـا بـزن حـض وم  ا نـیّـت تـقـّرب  ب            سفـره عـزا سـر ای زبا اشـک لـقـمـه

 نرا شبـیـه اهل سـماوات جا بـز ودخ            مـیان عـزادارهـای عـشـق بـعـد در و

 ریب بودن یک تشنه را بزنغحرف             زینب رسیده است وقت عزای حضرت

 ـوا بزنهبی سی:ککه گـفت  غـمی یاد            خواهری گریستخاطرات خودش  یاد با

 ا بزنبس کن و اصال مر گفت عمه:یم            سـالـه را زدنـد طفـل یـتـیـم سهتـا می

 بود قـرارخود بی هـای آخرلحـظه در

 چشم انتـظار بود زینب دلش گرفته و

 پـاره را یـرهـن پارهپدر دست داشت             را غربت ستاره روی دامنریخت می

 را نفـس نـفـس اسـتـخـاره نداخـت ازا            که د مانده بودنـماندن خو ماندن و در

 ست داشت خاطـرۀ گـوشواره راد در            غـارت حرم چیزی نمانده بود پس از

 سیـنه شـراره را ـند سال زچ پنجـاه و            کـشـیـدآفــتـاب فــقــط آه مـی زیـر در

 درد دوباره را ای عمولحظهحس کرد             کشیدهای خودش دست می بر روی دست

 کـشد نفـس نیـمـه کاره رامی ا زجـرب            خود آههمراه که  نیم هست سال و یک

 برد عـّمه کسی گاهـواره را گـفت:می            پـریدبا یاد جیغ دختری از خواب می

 شمرهای نظرش چکمه هنوز درمانده 

 به جای شمرکاش بود پیش برادر  ای

 کشدیم طول سوزش جگرت تسکـین            کشدمی طول پَرت عروج بال و اینجا

 کشدمی طول برت و غبار دور گرد و            برت شـلـوغ شده پس نـشـستن و دور
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 کشدهای ترت طول می بـهـا و چـشمل            را زدنـد که حـتی گـشودن طوری تو

 کـشدمی سرت طـول معـلوم بود ذبـح            دست قـاتـلـت با خـنجـر شـکـسـته در

 کشدمی محتضرت طول همچو ریانع            غــارت پـیــراهــن تـن اینـجـا چـقـدر

 کشدمی هـمـسـفـرت طـول اما عـذاب            پایان گرفته است عذاب توخنجری با 

 کشدمی کـمرت طول رد نـشـسته برد            ایکـشـیده اینجـا چه دردهـای زیـادی

 گرفته است وای قاتـلی نـفـست را ای

 گرفته است جا سینه تو پایش به روی

 

 را پـاشـم تــمــام کــبــریــامـی نــور            وفـا را و ام مـهـراسـطـوره زیـنـبـم؛

 را ـا درآوردم بـالز پیـک به یـک ا            بـا صـبـر و مـدارا در تـمـام عـمـر،

 تـر ــربـالیـی هـسـتـم امـا مـانـدنـیک            تـر خـوانـدنی تر، اما غـنـی مـریـمـم؛

 را بکا کـشم اشک وزانو می من به            تـر گـریـانـدنی هـایـم بـازتـر،روضه

 را جـیـرهـا، زنـهـا هـا، شـالقنـیـزه            بـرم تـحـقــیـرهـا راکی ز یـادم مـی

 را اضی بنگـرم از خود خدارتا که             را کردم یک به یک تـقـدیرها صبر

 نیمه و سال ر این یکمنتظر بودم د            نیـمه سال و این یک آه فـرسودم در

 گــوارا نـشـد آب ـغـــرقــسـمـت اص            نیمه سال و فکر آن رودم در این یک

 منی مـجـروح کرده استـخـوان عـبک            ت دارد ایـن قـد کـمـانـمصـد حـکـای

 ستجـو کـردم ز مرگ خود دوا راج            تـکــانــم کـنـم بـا هـریـاد مـادر مـی

 جان من یک پیرهن دارم حسین تو زا            جان یاسمن دارم حسین بوی سیب و

 ارت شـیـریـن لـقـا کـنـم سـاعـا سـر            جان با چنین حالی که من دارم حسین

فاعالتن فاعالتن فاعالتن وزن شعر:                مسمط      قالب شعر: حسین قربانچه                   شاعر:   
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 ـوده اشک نریـزم بپای توروزی نـب            گـذرد در عزای تواین مدتی که می

 عزای تو م درنیم آب شد سال و یک            حسینسوختم نیم شمع شدم  سال و یک

 نگیرم برای توروضه شب نبوده  کی            بـودنـم یـاد آخـرین شـب پـیـش تو با

 کـربالی تو تو در ـنـار قـبـرکبـودم             لب جان من به که رسدای لحظه کاشای

 ن سرم بُـریده شود پیـش پای توت از            دیدنم آیی بهای که میکاش لحظهای

 توبـیـابـان رهـای  خـاک ثـل تن بهم            آفتاب به بستر مرگم دردهم میجان 

 نـده شـود ماجـرای توز تا اینکه باز            امبر روی سینه پـیرهـنت را گرفـته

 هـاشان صدای توم بود بین هـلهـلهگ            دارهـا گــودال بود و ولـولـۀ نــیــزه

 کاش بود خواهرت آنجا به جای تویا            هانـعـل اسب پیـرهن و گودال بود و

 خود ردای تو عـمـامه و ـقـسـیم شدت            بـاقی نذاشـتـند تو ا زچـیزی برای م

 هـای تودست بـاد روسـری بچـه در            هانـظـارۀ تـاراج خـیـمه من بـودم و

 وسه زدن به دخـتـرک بـیـنـوای توب            سیلی سپرده شد عباس چون نبود به

 پای تو ن پا بهم روی نیزه بودی و تو            جز آن شبی که دور شدم از تو در سفر

 عزای تو که بپا کرد اداش هرکسیپ            بـام بود یادم نـرفـته سنگ لـب پشت

 تو ها جواب صدای رسایخـنـده دش            یـادم نـرفـته وقـت تـالوت نـمـودنت

 عـالـم فـدای تو ا همهخـد ی غـیرتا            زدنـد را مـدام خـارجی آنجا صدا ما

 هـای سـرخ بـر آمـد نـدای تـوا آیـهب            حـریم خویش تا رفـع اتهـام کـنی از

 با خـیزران مقـابل طـشت طـالی تو            را زود قـطع کرد حرف تو اما یزید
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ـجـ ینبْ ز            َمجاز بود از از نسل یک حقیقت  دور  ـودب ازکه شاهـزادۀ ُمـلک  ح 

ـنخیت نداشت با سرشکـسـتگی ابـدا    سرفراز بود ه صـبر مثـل  پـدراین کو            س 

 ودببه حضرت زهرا ُمجاز  شـبیه اوت            کـه بـود وارث  اجـالل  مـادری وقـتـی

 ز بـودُکـل ّ بـانـوان  جـهـان پـیـشـتـا رب            حیا بعد مادرش وقار و عصمت و در

مهبی و را خـطاب  عـالـ مـه شـد،ا  این امتیاز بـود چه قدر درخور   اَلَحـقْ             ُمعـلَـّ

 ساز بود ست علی چارهددستش شبیه             رفت هر ُکجا ُگشایی او حرف از گره

 نیاز بود جهان بی دو ا این حساب ازب            لب یاغـنی به صمد و پیوسته داشت یا

 ـواز بوددلـنـ بس که اسـم  دلـبـر  او از            گرفتخاطرش آرام می” نیا حسی“با 

 بود به سمت خانۀ زینب دراز دسـتش            داشت که وقتی نیاز شد آن فقیرقارون 

 ـستی فـدای او که چـنین پاکـباز بوده            اش ُگذشتهستی خویشتن از راه  عشق در

 همتراز بود ،حسن و حسین بر ا اشک  ب            ماتمش به فداش که اشکـم چشمم شود

 گداز بود ـدای  عـالَـم  سوز وخُ زینب،             قتیل اشک وُحسین قبلۀ اشک  چون شد

 اهـتـزاز بود پرچـمی سیاه که در ـزجُ             ذهن  شعر چادرش نیامده شکلی به از

 ودبستـش شـبـیه دست  خـداونـد بـاز د            کم سخـن بگـو دسْت بسته بودن او از

 جهـاز بودبی ه رفـت ناقۀ اوروزی ک            وقـتی رسیـد نـاقـۀ او پـرده داشت، آه

 بود دهــم گرم نـاز زبیخود فـرات رو            آن حلق تشنه ریخت آب برچشم خویش  از

 وقت وضوی نـماز بود ه آب،یـره بخ            شاهغم لبهای خشک  در نیم و یک سال

 جـانـگـداز بـود درد اسـارتـش چـقَـَدر            از گیسوی سپـید و کمان  قـدش، بفـهم
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 بـریـدـش را نـسـایـه بـیـائـیـد تـن ه درآ            به مـدیـنـه خـبـر  سوخـتـنـش را نبرید

 ریدنـبـ سیـنۀ او پیـرهـنش راروی  زا            حسنـش را نبرید نام  حـسین و پیش  او

 بگـذاریـد که راحت بدهـد جـان زینب

 که نشد کمی کم بشود گریۀ خواهـر یا            هرچه کردند نـسوزد َدم  آخـر که نشد

 که نشد حنجر د نَفَـسی روضۀیا نخوان            که نشد معجـر به عباس نگـوید غـم   یا

 بزین پریشان پریشان شده امروز، چه

 نیست کسی برش وبه قبله شده و دور ور            کسینیست  سرشنَفس مانده و باالی  بی

 جگـرش نیست کسی از ا بگیرند خبری            پَرش نیست کسی بال و بگیرند زیر   تا

 زینبلب داشت حسینیم َسَن قوربان  زیر  

 ـردندگـودال سـرش را بُ  ر  یـر آمد سـد            یادش اُفتاد خودش دید پرش را بُردند

 ودتر از زن و بچه خبرش را بُردندز            با سر  نـیـزۀ سرخـی پسرش را بُردند

 وسط  خـیمۀ سـوزان زینب َدوَد درمی

 زدجوان را می و رحرمله هم پی طرف یک            زدمی را زنان داشت سنان باز طرف یک

 زدیرا مچوب  کمان به تن شالق ای ج            زدهـمـۀ قـافـلـه را دخـتـرکـان را می

 تک و تنهـا شده با جمع  یتـیمان زینب

 خواهدتکـۀ نـان می َرَمـقی کودک  بی            خواهدنشان میطفل  مادری از ،چه کند

 خواهده رفتن به روی  آبله جان میرا            خواهددختری آمده از عـّمـه توان می

 ا برسد گـوشـۀ ویـران زینبرود تمی
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 نیست سابق و روز المن آن ح روز   که حال و            غمم نقل  این دقایق نیست غرق  همیشه 

 امهدتر ش تو پـیرکنی بی راز آنچه فکـ            امشده ور خشکم که شعله آن صنوبر من

 تدو چشمم چقدر کم شده اسز گریه نور             خم شده است که من شده این قامتینصیب 

 وصال نزدیک است زمان هگمان کنم ک            اریک استتتو برایم همیشه مدینه بی

 مـوی سـپـیـد آوردم وسـر  شـکـسـتـه             شـهـید آوردم غـّصـۀ هـجـده به خـانـه

 ـسته شدندالبنـین شک قدر زینب و اُم  چ            خسته شدند اهل شهر دست گریۀ ما ز

 ایم حسینقدر روضه دوتایی گرفـتهچ            ایم حسینسـرایی گرفـته هـوای نوحـه

 خواند روضۀ غم  آب رای ما دو نفرب            چقدر ما دو نفر مستمع شدیم و رباب

 وبـال را به یاد دارم من ـنـوز کـربه            حـرف  نگـفـتـه زیـاد دارم مـن هـنـوز

 زمهر رو گـریۀ بر توست کـار   هنوز            سـوزمتـب  داغ  خـیــام مـی در هـنـوز

ـی  امی ن یرو به تو شوک  دیدار   در هنوز            امهنوز ملـتهب از بودنـم به بـزم  م 

 بـیـنمدینه را به سر  خود خـراب میم            بـیـنمطرفـی ظـرف آب می هـر هنوز

 نوز گریه کـن  زخـم خـیـزران تـوأمه            توأم استخوان ب  نعل ول جان به هنوز

 غـرت به یـادم هستتشنگی  اص هنوز            اکبـرت به یادم هست جسم علی هنوز

 زار مرتبه در خواب، تشت را دیدمه            دیـدم مـرتـبـه آنـچـه گـذشت را هـزار

 تو کـتـاب  مقـتـل ـنـۀ من شدسی فضای            تو نـوشته روی دلـم روضـۀ ُمـفَـصَّل  

 خـورد دیگربه دردم نمی تودیـنه بیم            قـسم به تـربت  پنهـان و خـاکـی  مـادر

 های شـامـاتموباره راهی  پس کـوچهد            هـای سـاداتـممـنـی کـه آیــنـۀ غــصـه

 سه سالـه، قـرار گـیرم من کـنار قـبـر            من ز  قـبـر  طفـل تو باید غـبـار گـیرم
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 حسین و زینب نـسل بـدهکار سل درن            حسین و زینب ما هـمه نـوکـر دربـار

 زینب حسین و عـلمدار لگـوی ماستا            هـمه پشت سر انصار حسین و زینب

 هـمـتاستای بیزن طایـفـه نام ما سیـنـه

 کعـبه و میـخـانۀ ماست بـیه،زیـنـ کربال،

 بـمیـریم به پای زینب ـاش یک روزک            پـوش عـزای زینب ما که هستـیم سیه

 لم به فدای زینبعا چه شادی است در هر            زینببرای  ما گریهشب عادت  روز و

 ولـی تـا بـه ابـد دلـشـادیـم مـا عــزادار،

 ـی دادیــمغــم عــمـۀ ســادات جــوان در

 هـمه لشکـر زینب ط آنمانـد تنها وسـ            و یاور زینبکس روز که شد بی آن ازوای 

 زینب بر پـیکـر زخـمـی برادر خیـره            زینب سـر،تن بی غـریبی، لب گودال،

 خواندخود می یا فاطمه بافاطمه لب  زیر

 آن همه نیـزه و شمشیر تـنـش را لرزاند

 سخت استستاره غرق  اجرای بدنیم            است سخت اشارهحتی به  فتنشگغم او 

 است سخت وارهس مرکب ده مرد سخن از            رگ پاره سخت است بربوسه زدن  بخدا

 سما واویال وارض همه سوخت داشت می

 بـال واویـال یک زن و این همه انـدوه و

 هاحرمـله مسفـرهدخـتـر فـاطـمـه شد             هاشب داشت ازین رسم زمانه گله و روز

 هاحـرمـتی کعب نی و سـلسـلهبـی آه،            هاخواندن روضه وسط هلهله وای از

 وای از آتـش اشـرار که سـوزاند پـرش

 شکـستـنـد سرش بـازار وسـط کـوچـه و

 بام و زینبآن همه سنگ لب  وای از            زینب واشک مدام وای از خون دل و 
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 ای از قـصـۀ ویـرانـۀ شـام و زیـنبو            زینب بزم حرام و تشت طال، ،خیزران

 نـشنـیـده کـسی فـریـادش دردهـا دارد و

 یـــادش تــا ابـــد داغ رقـــیــه نــرود از

 دارد زهران حضرت شده چو خمقامتی             دم رفتن چه قدر غـم به دلش جا دارد

 ا داردــۀ آقــبـغـل پــیــرهـن کـهــن ـهب            مـردم دنـیـا دارد ـشـت گـلـه ازگـلـه پ

 است حسن وقت مهمان شدنش پیش حسین و

 این دنیا بست گفت لبیک حسین چشم از

 

 تو سـرداغ تـن بـی ام وط مـانـدهمن فـقـ            تو خواهر از ای مانده فـقـط بعد توسایه

 تو مـادر گـاری که دهـد عطـر تـو ویاد            توست فقـط مونس من نی ازکهنه پیراه

 ـمـرم صـاف نـشد بعـد عـلـی اکـبر توک            کن عـباس ولی باور تو خـمیدی پس از

 1تو تـا که دیـدم به گـودال دمـی حـنـجـر           افـتـادم پـیـر شـدم، ُمـردم و زنـده شـدم،

 تو دم آن روز، که پاشـیده شده پـیکـردی            ات حلـقه زدندو بر قـتلگهلشگری دور 

 تو انگشت تو و حیف از انگشتر یف ازح           گـفـتـمام مینـافـلـه جای تـسـبـیح پس از

 ام پـیـر پس از پَـر زدن دخـتـر تـوـدهش            من وعلی اکبر  از داغپس  تو شدی پیر

 رسد امروز به تو خـواهر توهم می باز            افـظی آغـاز سالم است، سالماین خداح

                                                 
بيت زير به دليل مستند نبودن تحريفي بودن تغيير داده شد؛ همانگونه که بسياري از علما و محققين همچون عالمه .  1

پژوهشی ( 22۹مقتل تحقیقی )( 22۴یخ ) ص منتخب التوار( ۱۴۱کبریت احمر )ص  بيرجندي؛ شيخ عباس قمي و .... در کتب

و .... تصريح شده است موضوع نبش قبر و سر به نيزه زدن حضرت علي اضغر  (2۴۰نو در بازشناسی مقتل سیدالشهدا )ص 

صحت ندارد و تحريفي است اين قصة جعلي و ساختگي براي اولين بار در قرن سيزدهم در کتاب رياض القدس آن هم بدون 

  ؛«کتاب رياض القدس توسط علما و محققين تاريخي جزء کتب تحريفي معرفي شده است» تحريف شده است  هيچ استنادي

 که به سـر اصغـر توچـشمم افـتاد هـمين            مُـردم و زنـده شـدم، پـيـر شـدم، افـتـادم

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   محسن صرامی                شاعر:   
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 آمــده خــانـم! ـه عــزای تــوک            آمـدم ســوی غـمـکـده خــانـم!

 بـل الـصـبـر! سـیـده خـانـم!جـ            زدن بــده خــانـم! اذن سـیــنـه

 کـوه ایـمـانـی و یـقـین زیـنب!

 زهـــرا صــالبـت رونــوشـت            ها!واهـر غـصه! مـادر غـمخـ

 ـالم عــلـیـک یـا حـلـمــاالــسـ            جا بر ای شکوهت هـمـیشه پـا

 خانمی مـؤمـن و متـین زینب!

 کردینـوح می نـفـس کـار ره            کردیوضـوح می معـجـزه به

 کردیالفـتـوح می ـوب فـتـحخ            کـردیروح می دمت قـبض با

 الـلـه چــنـدمـیـن زیـنـب! اســد

 بـیـدادی عــدل و تـفـسـیـر ـیپ            مـعــلــم نــدیــده اســتــادی تـو

 بـانـو بـه زحـمـت افـتــادی ه،آ            دو جوان در مسیر حـق دادی

 دیــن زیــنـب! درد درد داری،

 ریختمی جگرات خطبهدل  زا            ریختـر میلبت دائما گوه از

 ریختیم خطر چهرۀ رنگ از            ریختمی پر کرک و توخروش  با

 اینچـنـین زینب! زن ندیـدم من

 لب من سم پـاکـت نشـسـته برا            عـّزت و آبـروی مـکـتـب مـن

 منشب  هر بار ذکرنه  صت وش            مــدح تـو نـغــمـۀ مـرتـب مـن

 فـقـط إیـاک نـستـعـیـن زیـنب!

 مــســـیـــر والیـت بـــابـــا رد            زاده زیـنـت بــابــا هــاشـمــی

 …جـان بـه روایت بـابا ـمـهع            غـــربـت بـــابــا وارث درد و

 بهـتـرین زینب! بـهـتـریـنی تو

 االرباب پرچمت باالست اخت            عـاشـوراست راه سرخ راه تو

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       مسمطقالب شعر: ا خاکساری                   علیرضشاعر:   
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 ـگـاه تو زیـبـاستنکـربـال در             پیداستات خطابهعمه جان از 

 آفـرین زینب! به نگـاهت صـد

 دعــای مـکـررت مـحـتـاج ـهب            هـست نـوکـرت محـتاج ابـد تا

 ـتاجبـه الـطـاف مـادرت مح و            بـه نـگـاه بــرادرت مـحــتــاج

 أنا مسکـین و مستکـین زینب!

 کن دوبـاره مـقـبـل را خـبـر اب            رنگ و بویی ببخش محفل را

 این دل را بـیـا و جـان زهــرا            تــا روایـت کـنــد مـقــاتــل را

 فـقـط هـمین زینب! کربال کن،

 -آه ســیـــدی،م دروازه تــا رد            آه ها را به جـان خریـدی، درد

 آه زنـدگی نـدیـدی، ـیـری ازخ            آه طعـنه از این و آن شنـیدی،

 مصیبت شدی عجین زینب! با

 ایبـازار نـیـمـه جـان شده رس            ایشده عـاقـبت شـام میـهـمـان

 ایــاتــوان شـدهن هـمـه دیـدنـد            ایدل پریشان و قـد کمان شده

 غمت غـمـین زینب! ا ازهبچه

 بـالیـی کــبــیــره افــتــادی رد            بـزرگ عــشـیـره افـتــادی ای

 ـمان خـیـره افـتـادیپیـش چـش            تـیـره افـتادی شبی سـرد و در

 با لـگـدهـای سهـمگـین زینب!

 ـایت گفتپ تاول روی دست و            صدایت گفت روضه را بغض در

 اسـزایت گـفـتنـ دخـتـر شـام،            هـایـت گـفـتچــشـم م زیـرور

 زینب! را بـبـیـن گـریـۀ شـهـر

 خواندی امانبی ریه کردی وگ            همۀ عـمـر موکـنـان خـوانـدی

 خیزران خواندی تشت و سر و زا            یـهـودی بـد دهـان خـواندی از

 یـنب!ز آتـشـیـن هـایتمـرثـیـه
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 کنممیزخـم تنت گریه  ویـاد غـروب             کنممی دم به آخـرین سخنت گـریه هر

 کنممیائـم به غـصه و محـنت گریه د            یکـدم بـیا ببـیـن که فـتـادم ز پا حسین

 کنمیمخون روی پیـروهنت گریه  رب            پـیـراهـنت به سـیـنـه گـرفـتم بیا بـبین

 کـنممیـاد دست و پـا زدنت گریه با ی            رود که چه دیـدم به قـتـلگـاهادم نمییـ

 کنممی گریهشدنت و رو  از طرز زیر            در زیــر آفـــتــابــم و یــاد تــن تــوأم

 کنممیه گری آن کفنت من، برلحظه  هر            اتخـورده بوریا کـفـن به تن نعـل شد

 کنممیدهنت گریه  ر چـوب دشمن وب            شراب من مجلس خاطر ز ،رودمی کی

 

 تاس خواهرمرگ  بیا که دم   طفی کن ول           است شاها محقّر تو خانه گرچه بهر   این

 است گـر شـام  آخـردلـم که د افـتاده بـر           آه اشک و یک عمر زخم بستن و یک عمر

 است پنج سالگی فقط این چشمها تر از           فـراموش ذهـن  من کرده لبخند چیست؟

 َدراست خون خیره برکاسۀ  امشب همان دو           کنماشکـم تـمام گشته و خـون گریه می

 است یراهـنی که با همه عـالـم بـرابـرپ           خاطـرم تو گـشته پیـرهـنت یـار   بعد از

 است مادر اشک نآ رگ   رگ پود و و تار بر           ون  توخ شده رنگین ز هرچند ظاهرش

 است رنگوئـیم بهت…! رود کهمییادم ن           رود ز تنـت سخـت شد جـدایـادم نـمـی

 ستا تن  حسین برآن مانده،محشر طر  ع           نـسیم که بوی جـنان پیش  او، پیـراهـنی

 تنـظـر اسآخـر  بـدنت پیـش  م صویـرت           ـدزنگـفـتـم بـیـا ولـیـک دلـم شــور مـی

 سر استادم نرفته جسم  شریفی که بیی           ترسم دوبـاره بـاز شود چـشـم  زخـمـها

 است خنجر گلوی تو که دید زیر   چشمی           شودبـستـه می دگـر شکـر، هـزار دارد،

 است نوکر خانه این که در زندفریاد می           خرید زربه کسی نیست  تو به غیر «فرشی»

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                  قالب شعر: محمود اسدی                  شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:     غزل              قالب شعر: بهنام فرشی                 شاعر:   
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 است اُفتادها خاکسترش ب خورشید پیش  او           است اُفتاده َمحَضَرش در آسمان زینب کیست

 ستاَشهـپَـَرش اُفتاده  ال  عـزرائیل پای  ب           اشبا خطبهویران ُکنَد  شام چیزی نیست تا

 اُفتاده استحیدرش  یاد  زینب کوفه  کیست           را تکاند کـوفهتکـاند میمی چـادرش را

 تاده استخیـبََرش اُف موال باز هم بر راه             جا زمین  شـام را با کـاخـهـا َکـنَـد ازمی

 ک به دست  دخترش اُفتاده استاینَ  ذوالفقار           بود رزم در علی که هاییلحظه زینب کیست 

 ف  ظلمش بر سرش اُفتاده استی کجا سق دید           شود خانم پا ز پیـش  که یزید ا آنی قبل از

رهزرد خود میدستمال   برمرتضی    معجرش اُفتاده است گره بر دو بزین که یا           زد گ 

 ب آورش اُفـتاده استآسـایـۀ  او سـر   بر           نکرد جرأت او سوی   چشمی رفتمی هرکجا

 س دوش  خواهرش اُفتاده است بیرق  عبا           کـربال تا شام بود بری  ازکـار  او پیـغـمـ

  سوزان بسترش اُفتاده استظهر در گرمای             با سـرش یاد  ایـامی که شد سایـه بـرادر

 تـتاده اسآخـرش اُف یـاد  روز   ـاد  مـادر،ی           داده بود مادرسینه لباسی را که  داشت بر

 اُفتاده است تََرش چشم   سرخ از اشکی باز           او چشمان   به َدر قبله بستر است و رو به رو

 است پیکرش اُفتاده رتَ  تَل آنطرف دید از           رسیدبوی  سیبی می ووزید میگرمی  باد  

 1است انگـشترش اُفـتاده آه دست  دشمنـش           ای پاشیده بودوای دست  حرمله گهواره

 است اُفتادهکه زیَوَرش  رود با دختریمی           رود از کـربالمحملش را دید وقـتی می

ـلی الالیـی  می  استاُفتاده  اصغرش بده حتما  به یاد حق           گـرم  ُرباب شنـید از َمحـم 

                                                 
دن حضرت علی اصغر تغییر داده شد؛ همانگونه که ابیات زیر به دلیل مستند نبودن و تحریفی بودن مطالب ساربان و سر به نیزه ز.  ۱

منتخب التواريخ ) ص ( 141کبريت احمر )ص  بسیاری از علما و محققین همچون عالمه بیرجندی؛ شیخ عباس قمی و .... در کتب

ر و سر به اند موضوع نبش قب تصریح کرده و ....( 24۰بازشناسي مقتل سيدالشهدا )ص  در پژوهشي نو( 22۹مقتل تحقيقي )( 224

نیزه زدن حضرت علی اصغر صحت ندارد و تحریفی است!! این قصۀ جعلی و ساختگی برای اولین بار در قرن سیزدهم در کتاب 

 ریاض القدس آن هم بدون هیچ استنادی تحریف شده است 

 ه استآه دستِ ساربـان انگـشترش اُفـتاد           اي پاشيده بودواي دستِ حرمله گهواره

 رش اُفتاده استحق بده چشمانِ او بر اصغ           يد از مَحـمِـلي الاليـيِ گـرمِ رُبابشنـمي

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل     حسن لطفی                  شاعر:   
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 داش نـور خـدا داشته باشتـیـرگی اب             نخ روی نخ آمد که حیا داشته باشد

 بر سر خـورشیـد نما داشته باشد تا             باشدمیخواست بها داشته  شد و معجر

 1زیـنب سـر آمـد بـشـود زینت روی

 زینب بشود معجرنامش خواست که می

 فتهگـر ستـر شده رتبـۀ مـسـتـور ـات             با نـور نـمـاز شب او نـور گـرفـته

 گرفتهاینجور قرب که چنین به به به             بی شرف طور گرفتهخلوت بی در

 های عـلی تافته باشداز عطر نفـس

 که جـدا بـافـته باشد این تافـتـه بایـد

 هکـار وقارشوقـارست بد حـشر تا             زده کارش است به سنگرهرچند حجاب 

 ت تـبارشطایـفۀ چـادر زهـراس از             به تارش حیا ریخـته در تار تقـوا و

 پارچـه اما زره محکـم پـیکـار یک

 معجزه اعـظم پیکار نه اینکه زره،

 شد بحـبوحۀ فاجعه مـردانه سپر رد             الحق و االنصاف مهـیای خطر شد

 شد دوسر درشام چو شمشیر کوفه و رد             سفر شدراهی  وهرچند که خاکی شد 

 هرگز که به کوهی گـذر کاه نیفـتاد

 کـبـار به سویـش نـظر مـاه نیفـتادی

 سـورۀ تـوحـیـد شکـستی نرسیده به             کـوه گـسستی نرسیده سوگند به این

                                                 
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.

 خواست که نامش بشود معجر زينبمي            روي سـر زيـنب آمـد بـشـود سـايـة

 از زينب تو گـفـتن از حـال گـذشته             يکسال فراغت صد و ده سال گذشته

 زينب وسط شهر کشيده دوسه جا خورد             سنگيني چشم همه بدجور به ما خورد

وزن شعر: مفعول مفاعیل مفاعیل فعولن            مربع ترکیبقالب شعر: سید پوریا هاشمی            شاعر:   
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 ا چـشم بـد مـردم پـسـتـی نـرسـیدهی             دستی نرسیده به او پـنجه و سوگـند

 بمانند رخـش دور باید که خالیق ز

 هرجا که گذر کرد همه کور بمانند

 قــد خـم زینب ارد به دلـش داغ زد             شده همدم زینبند که عمریست هرچ

 محرم زینب ت دگرانگارکه او نیس             زینب سوخته پای غم گریان شده و

 بـنـا کـرده کـه آرام بــمـانـد امـروز

 بخواندروضه بی ما بیوقتش شده تا 

 حال گذشته ینب تو گفـتن و اززاز              صد و ده سال گذشتهیکسال فراغت 

 ـاد تو و روضـۀ گـودال گـذشتهیبا              گذشته به چه منوال سخت است بگویم

 ام بـاز ولی تـاب نـدارممن صابـره

 ندارم دهم خواب روز بکن از باور

 کرد ین قافـله احساس خطرامنیت ا             کرد ترکسی خنده به این دیدۀ  رفتی و

 حجاب از سر بازار گـذرکرد آیات             کرد شام به توحید نظر در آمد و کفر

 کس شدن افتاد به زینبقرعه بی تا

 خوب محل داد به زینبپدری  شهر

 خورد الم معـاویـه به اسالم خـدااس             درشام چه داغی بروی قلب حیا خورد

 اخا خوردر کاخ ستم چوب به لبهای د             خورد به ماسنگینی چشم همه بدجور 

 دهنم سوختجایش  من بت شکنی کردم و

 از ضربۀ شالق تـمام بدنـم سوخت

 آخر تو بیاییحظۀ لخوبست که این              بیایی تو خیره به این درام شده حاال

 کاش که با سر توبیاییسر من ای بی             تو بیایی ام تا که برادرشده خواهـر

 که برسینه فشردمتوست ین پیرهن ا

 یک آب خنک بعـد تو وهلل نخوردم
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 دتن افـالک کـن رخـت عـزا بر دود آن            شـعــلـه آه مـرا هـر دلـی ادراک کـنـد

 اک کندکه تـشریح غـم سیـنۀ صد چ ات            یـوسـفی بـود مـرا پیـرهـنی بـاقی ماند

 ندخاک کبه همین جامه مرا اش یارم ک            را ندهـمجان اگر هم بدهـم پیـرهـنـش 

 کند مرا پاک رسد اشککاش دستـش ب            دست از چاک گـریـبان نکشیدم بی او

 دخاشـاک کن ـواسـتـم باد تنـش را پرخ            یــادم نــرود از تـن عــریــان شــده او

 االک کـندچـ را دیـدن صیـاد چه صیـد            غـارت نرویم رمق خسته دویدیم بهبی

 شکـند جـامـه اگر چـاک کـندئـینه میآ            نیز شکستشکستند سرم را که  او سر

 تاک کند جگـر ـه خـون بریاد آن مرثی            شراب و آیه تطهیر خیزران بود لب و

 

 ده ز کـربـالی تـوأمـای مـانـج           زیــنــبــم یــار آشــنــای تــوأم

 نــیـنــوای تــوأم ـن عـــزادارم           کشد ز نـالۀ من شـعـله سر می

 ــقــای بــا وفــای تــوأمسیــاد            های آخـر عمر تشنه لب لحظه

 اد بوریای توأمیروضه خوان            بـستـرم زیر تـابـش خـورشـیـد

 ن زیـر دسـت و پـای تـوأمبــد           و هـای پــرپــر بــاغ یــاد گــل

 ـوأمیـاد آن آخــریـن صـدای تـ           شکست تو دم که حنجر آن از وای

 بـر زمیـن رهـای تـوأم ـرپـیـک           آن یـاد رأس تـو روی نـیـزه و

 خیـمـه های توأم پای دشمن به           زخـم خـورده ز وقـت وا شدن

 را بــیــنـم کـه دوبــاره رخ تـو          ـیــا بــه بــالــیـــنــمبـ دم آخـــر

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:             قالب شعر: غزل   علیمرادی                موسی شاعر:   

 

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       غزلقالب شعر: رضا رسول زاده                    شاعر:   

 



حضرت زینب سالم اهلل علیها ، اشعار شانزدهمدرآستان وصال؛ جلد   246 

 
000 

 

 کنمسال خودم گریه می وماه و  وزر بر            کنممی زوال خـودم گریهاشـک بـی با

 کنمحـال خودم گریه می زبـان س بـاپ            حسینزخم شد  ها به روضۀ تو این پلک

 کنممیخودم گریه اهی خودم به حال گ            خورم زمینبدون عـصا می حاال دگر

 کنمم گـریه میپـاسـخ سـوال خـود بـر            کفن شدی؟بیخودم که چرا  ازپرسم می

 کنمودم گـریه میغـارت جـالل خـ بر            کـند دلـمگاهی که یاد عـصر دهـم می

 کنمگریه میخودم  درد بال زهر شب             ها هـنوز شالق من آن کـبـوتـرم که ز

 کنما وقـت ارتـحـال خودم گـریـه میت            تـو دنــیـا بــرای ای بـهـتـریـن بـرادر

 

 دارد سر دست روی ثل زهرا شده وم            گـوشۀ خانۀ خود جـای به بـستر دارد

 ردهـیـبت حـیـدر دا فـاطـمـه و ـفّـتع            است این کـرار فـاطمه و حـیدر دختر

 دارد اوصاف پیمبر خود ینکه در جانا            بالستوزینت حیدر و پیغـامـبر کرب

 دل پرپر دارد ۀ مجـنون،مثل یک اللـ            تر شده است گریه گریه همۀ بستر او

 ـوثـر داردپَـر زدن سـورۀ ک یـادی از            ذهنش ها درلحظه لحظه همۀ خـاطره

 ری روضـۀ مـادر داردد یاد دیـوار و            در تب و تاب است تنش ُگر گرفته بدنش،

 حـسیـن تا دم آخـر دارد ه لبـش ذکـرب            حـسینی پرورد به دل عشق همۀ عمر

 سر دارد درد کـمـر و امتـش تا شده،ق            کردپیرش ظرف یک سال غم کرببال 

 داغ بـرادر دارتـر از د ای داغسـیـنـه            ـرف سایـه نـیـاریـد فـقـطبدنـش را ط

 دارد لـب زمـزمۀ روضۀ حـنجـر یرز            پـیـرهـن خونـیـنـش روی سیـنۀ او، به

 «دارد مده دخـترآنی  این هـالل سر»            خدایا... نزنید کرد:زمزمه میزیر لب 

 غم معجر دارد ؛زینبصورتش سوخته             مه در بـازارندفـاطـ دخـتـران عـلی و

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                قالب شعر: غزل   وحید محمدی                  شاعر:   

 

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر:    غزل                 قالب شعر: میالد حسنی               شاعر:   
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 ــوان دادن جــان در تـنـم نـیـستت            ببـین در دیـده سـوی دیـدنـم نیست

 تـمـانـم جـسـم در پـیـراهـنم نیسگ            چــنــان آبـــم نـــمـــوده آتــش تــو

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

 ـدایـت مـانـده در گـوشـم برادرص            غـــوشــم بـــرادرآ لــبــاس تـو در

 ـونـه من كـفـن پـوشـم بــرادرچـگ            كفن بر خـاك صحرا تو ماندی بی

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

 د به دنیا ماندم ای دوستز بخت ب            دوست ماندم ای جا من و رفتند همه

 ای دوست تنها ماندم تو از بعد ببین            ردیچـرا رفـتـی مـرا با خـود نـبـ

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

 ـكـسـتـم كه چـنـیـن از پا نـشستمش            بـبـیـن از داغ تو خـیـلـی شـكـستـم

 نان گـشـتـم كه نشناسی كه هستمچ            شـكـسـتـه دشمـنـت از بس دلـم را

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

 ابــمــنـان تــو زیــر تــیــغ آفــتــچ            ـــــوای آب آبــــمبــه یـــادت در ن

 ـی من از غـمـت خـانـه خـرابـمول            خانـۀ قـبـر ای در راحت خـفـته تو

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

 ــارت رفـتــن تــوتـمـاشــای بـه غ            مـن و كـابـوس شـمـشـیـر و تن تو

 ـــرای مــن فـقـط پــیــراهــن تــوب            مـانده ها بـردنـد و زهنـیـ تو را سر

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

 بمبیـنم به خـوا و سرنـیـزه می ـرس            بـیـنـم به خوابم سـراسـر نـیـزه می

 بـینم به خـوابـم یـزه میتو را بر نـ            گـذارم هـمـیـن كه پـلـك بر هـم می

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

اعیلمفاعیلن مفاعیلن مفوزن شعر:        دو بیتی           قالب شعر: محسن عرب خالقی            شاعر:   
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 رفت گـلوی نیزه می كه خونت در            رفت دلـم هر روز سوی نـیـزه می

 رفت ه روی نیـزه میسر من هم ب            شد مـثـل سرهای شـهـیدان چه می

 

 نوزهحسرت به دل دارم  ُرخت دیدار   هر  ب            هنوزمشتاق  دیدارم قلب  منی  گرچه در

 بازارم هنوز ا نَفَسهای  خودم رونق بهب            کجا شرائط هر هر در کنممی خوانیروضه

من زارم  از            حسینسوزم می از وداع  آخرت بدجور  هنوزهمان دم تاکنون ساالر 

 زها آشـفـته افکـارم هنوتمام  صحـنه زا            بودم غریب باالی  نیـزه هـمسـفر با سر  

 هنوزگفتارم  دانی که من عاجز زوب میخ            آمـد مـیان  شـهـرهاچه بـالیی بر سـرم 

 آزارم هنوزهای  بسـیاری دلمـّدت عـد  ب            الـفاظ  بد بزم  شـراب و وای از وای از

 وزاغـب  آن قـّد و باالی  عـلـمدارم هنر            ببـیـنم روی  عباس  عـلی شد تاکاش می

 هنوزمشتاق  دیدارم  نیمگرچه در قلب              است های  آخررا لحظه سفر ام بار  بسته

 

 برداشته های شام راغصه کوچه بوی            بال برداشته و کرب که با خود ماتم از بس

 دعا برداشته های بر دست است و زینب            رفته که گلدسته نیست این دوتا تا عرش باال

 های خود جال برداشته با وفـور اشک            بال و ـرۀ آئـیـنۀ کـربحـقیـقـت چه در

 برداشته را دیده ست تا نیزه عمود چون            ولی را دیده، خون تشت محراب و کوچه و

 برداشته طالتشت  وقتی از خیزران را            حـیاچهـرۀ زینب زده آن بی گویـیا بر

 هم جدا برداشته از را های خویشغصه            ش نیستپی شبیه سالهای طاقتش دیگر

 بال برداشته را که از کرب و باری کوله            را بستر گریۀ یک عمرپهن کرده دور 

 عصا برداشته خود باشود می چند وقتی            کوه اهل بیتگویم که تا همین اندازه می

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     حت حق            محسن راشاعر:   

 

نفاعالتن فاعالتن فاعالتن فاعلوزن شعر:           قالب شعر: غزل     مهدی رحیمی              شاعر:   
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 های خواهـر بودخرین نالهآ            بود آخـر هایلحظه هالحظه

 بود تر ایدیده وخشک خنجری             خواهری که میان بستر بود

 بود اش مـکـّدرسیـنه چـقـدر

 کرده کربال ود را بهخ روی            سخت وا کردهچشم خود چه 

 ـاد  بــوریـا کــردهبـاز هـم ی            بـپا کرده مجـلس روضه را

 که پـرپـر بود یاد  بـاغ  گـلی

 بـازوان دارد ای بیـنعشهر            هایش کمی تکان دارد پلک

 خـیـزران دارد ـادگـاری ز  ی            استخوان دارد پوستی روی  

 بود در برچشم از صبح خیره 

 خی نشان ندهدرُ تا که قاسم             تا عـلی اکـبـرش اذان ندهـد

 ینـش ندیـده جان ندهدتا حس            تا عـلـمـدار سـایـبـان نـدهـد

 انتظارش چه گریه آور بود

 سـوزدنـش از الـتهـاب میت            سـوزدزیـر  ایـن آفـتـاب می

 سـوزدربـاب می مثـل  روی              سـوزدیاد عـبـاس و آب می

 یاد  لبهای خشک اصغر بود

 ماندن شده پشیـمانـیشده زنـ            خوانـیش میزند شعله مرثـیه

 آه از روز  کوچه گردانـیـش            پیشانیشمانده زخمی به روی  

 مـدیـنـه بهـتر بود در چـقـدر

 رفـته بـازو راگو عـلـی هم             سه بـرادر گرفته هر سو را

 ــا نـبــیـنـنـد چـــادر او راتـ            قــد بــانـــو را تــا دور دور

 بود اکبرپیش  آن دم که زآه ا

 پـنـاه خـنـدیـدندبـر زنـی بـی            ناگهـان یک سپـاه خـنـدیـدند

نفاعالتن مفاعلن فعلوزن شعر:                       مسمط    قالب شعر: حسن لطفی                       شاعر:   
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 خـنـدیـدند وی قـتـلـگـاهس رو            گـاه خندیدند او که شد تکـیـه

 بعد از آن نـوبت بـرادر بود

 شام یادش هست کوفی و معج            همه ازدحـام یادش هست آن

 یادش هست ال و روز امامح            حـرام یادش هستچشمهای 

 بود چشمها روی چند دخـتر

 تل  خاکی و گودال یک طرف            حال رفت از که دختری طرف یک

 اُفتاده تا شود پـامـال ک تنی            زیر  پای  جماعـتی خوشحال

 دعـوا مـیان لـشکـر بود بـاز

 ور زمین اُفتاد ای شعلهیمهخ            دصدر زین اُفتا تا ز   جان  او

 این اُفتاد دست آن و یسوییگ            جبین اُفتاد نقش  یک ضربه بر

 هـمه جـلـوتر بود حـرمله از

 یک شـال خنجـر آورده یرز            یک نـفـر گـوئـیا سـر آورده

 دهعــرق  شــمــر را در آور            آورده حنجر که به ایضربه

 بود روی دست مادر وای سر

 

 روز همۀ اهل سما ریخت بهم وحال             جا ریخت بهم همهروضۀ زینب  بازهم

 حال هوا ریخت بهم سمان تیره شد وآ            و روش کشید پیرهنی را به سرهم  باز

 عّزت ما ریخت بهم؟همۀ  جرمی هچ به            میگوید نشسته به خودشخورشید  زیر

 مبهبال ریخت  و کرب اشکسیبی زا آه،            …دارد حالت مادر هایش چقدر اشک

 بهم ریخت عـبـا آل زاکهـنه پـیراهـنی             تاب استبی عمرش دل او لحظۀ آخر

 را ریخت بهم هـایش همۀ مرثـیهگریه            …حیف برسد اما رود تا به برادرمی

 یزه آمد که تن خـون خـدا ریخت بهمن            تـی گـودال استطاقـآن لحـظۀ بـی یاد

نفاعالتن فعالتن فعالتن فعلوزن شعر:                  قالب شعر: غزل   پوریا باقری                   شاعر:   
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 شدن بودسامان  و گریبان، بی سرارهپ          عاشق همیشه قسمتش حیران شدن بـود

 فتی و سهـم من بـالگــردان شدن بودر           اول قـرار ما دو تـا قـربــان شـدن بود

 گرفتن سهـم من بودیکسال و نیم آتـش

 تـقــدیــر پـروانه از اول سـوختـن بود

 ا هـر نــخ پـیـراهـن تو گـریـه کـردمب           یکسال و نیم از رفتن تو گـریـه کردم

 های دشـمن تو گــریــه کـردما خـنـدهب          خیــلــی برای کـشـتـن تو گـریه کردم

 هرشب بــدون تو هزاران شب گذشته

 ر زینب گــذشتـهدیگــر بیا آب از ســ

 بـردنـد ا خــاطـرات سیــلی و دشنــامب           آخــر مــرا بـا غــّصــۀ ایّــام بــردنــد

 ین آخـر عــمـری مرا در شــام بردندا          بین همان شهــری که بزم عــام بردند

 پــروانــه ها خـاکسترم را جمع کردند

 نداز زیــر سایه بستــرم را جـمع کرد

 نو چمن ک باغ کنارم صحبت از مترک           گــفــتــم به عبـدهللا که یــاد قَــَرن کــن

 ن را میان کـهـنـه پـیـراهن کـفـن کنم          این آخر عـمـری مرا رو به وطـن کن

 با قــاسم و عبــاسـم و اکـبــر بیــائــیـد

 من را بـسوی کــربــال تـشـیـیـع نمائید

 مر آتـشـت خــاکــسـتـری دارم، ندارد            دگــر بال و پــری دارم، نـدارمحــاال

 ـیزی به جز چشم تری دارم، نـدارمچ           من سـایــۀ بــاال ســری دارم، نــدارم

 ها بال و پـرم سوختآنقدر بین کوچه

 وهللا بـعـد کـربـال خـاکـستـرم سوخت

 بـا قلب پــاره بر ســر بــازار رفــتــم           غـیـار رفتمبــاور نخــواهی کــرد با ا

وزن شعر: مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعمربع ترکیب        قالب شعر: محمد جواد پرچمی          شاعر:   
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 دار رفــتــمــا نـاسـزای تــنــد نــیــزهب          هـا دشـوار رفتمخیـلــی میــان کـوچـه

 یـادم نـرفـتـه دست بر پـهـلـو گـرفـتـم

 1با کعب نی هـم، ای برادر خو گرفتم

 ـّمـامـۀ پـیـغـمـبرت دست کسی رفتع           دیر آمدم دیدم سرت دست کـسی رفت

 یدم چسان انگشترت دست کسی رفتد           هم یـادگــار مـادرت دست کـسی رفت

 هم خـویش را پـهـلوی تو انـداختم من

 خود را به ناله روی تـو انـداخـتــم من

 

 ه جا روبه روی منشب تویی هم ور روز ه           گلوی من نیم مانده غمت در یک سال و

 کـشـیــده خـنــجـر غـم بر گــلوی من دنیا           در زیــر آفــتـــابــم و تشـنـه شـبـیه تـو

 بود آرزوی من  ک بـــوسه از تنت شدهی           تصویر قــتــلــگــاه تو یـــادم نمی رود

 نوز الله ســـرخی به روی مانده هــنـــم           وت  از خـــاطرات آن شب مـقــتل کنار

 ه سوی منید به سـوی نـــیـــزه نیـــاید بآ            قـــاری روی نـــیـزه شدی تا نگــاه ها

 و رفت و رفت پــیــش شــمـا آبروی منا           ترین غمم غم دفن سه ساله بود سنگین

 ـــاده غـــم در سبوی مندیگر بس است ب           بشکن ســفـال عــمـر مرا تا نفس کشم

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

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

 ودب بيت اهل وهن نوعي شده برده بکار عبارات زيرا کنيد زير بيت جايگزين را آمده

 وختآنـقـدر بـعـد کربال موي سرم س            ها بال و پـرم سوختآنقدر بين کوچه

 بــا چــادر پــاره ســر بــازار رفــتــم           بــاور نخــواهي کــرد با اغـيـار رفتم

 گرفتم رو وضـعـي چه با آسـتـيـنـم با           يـادم نـرفـتـه دست بر پـهـلـو گـرفـتـم

 رفت کسي دست دختـرت روسريِ هم           م يـادگــار مـادرت دست کـسي رفته

 من انـداخـتــم تـو روي را چــادرم هم          هم خـويش را پـهـلوي تو انـداختم من

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رادی            موسی علیمشاعر:   
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 تبا من اس همراهکه  است اغت امانتید           توانی در این تن استآخرین نفس که  تا

 است دل من و اشکم به دامن در اد توی           داغ دامن مـن را رهـا نـکـرد رفـتـی و

 است امیـد روشنمن هـنـوز شـعـلۀ  رد           چـون شـمـع ذّره ذّره دلـم آب شد ولـی

 مقـارن این جان سپـردن است تو یدارد           دلم خوش است دم آخر وسپارم میجان 

 لم غصه خوردن استنیم کار د یک سال و           زنده شد مرد و تونیم خواهر  ویک سال 

 است ـنس آهـنج از دشمـنان تو هایدل           شوددلـش آب می مصیـبت تو سنگ از

 چنگ دشمن است درشده  دیدم که غرق خون           که شـانه بود به آن دست فـاطمه مویی

 رد هم نبود بگوید مزن زن استمیک            حـیـارفتی و بین این همه نـامـرد و بی

 

 ـرق غـم و انـدوه شـدم از مـحـن توغ           ای آنکه وجــودم شده بیت الحـزن تـو

 ـتم از سوختن توچون شمع وفا سـوخ           روز و سال شبک ی توهجران آتش  در

 ن تـوکـفـ ام بـر بـدن بـی گـریـان شــده                که ازغم عمرگذشته است یک سال نه،یک

 تـو بــدن ام بـا زیـارت شـده مـشـغـول           در خـلـوت با پیرهن غـرقـه به خونت

 ن چو تن تومشده جان ودل صدچاک            به زینبرسیده است  که بدانی چه خواهی

 کـنـج دهن تو ه روان بود زخـونـی ک           را هـسـتـی مـا آتـش زده یـکـبـار دگـر

 ـدن تـوغـم پـرپـر ش ام از ـرپـر شـدهپ           من یـاس کـبتودم تو اللـۀ خـونـیـنـی و

 بـت است به تـاریـخ پـیام و سخن توث           همراه بـسی خـاطـرۀ مـردی و ایـثــار

 انـجـمـن تـو بـا آتـش دل سـوخـتـه در           مصیبات دل من ز «وفائی»ست عمری

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: هادی ملک پور               شاعر:   

فاعیل مفاعیل فعولنمفعول موزن شعر:            قالب شعر: غزل     سید هاشم وفایی            شاعر:   
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 سته گرد اسارت به روی پیکر مننش            من سر ببین زمانه چه آورده است بر

 من اه مضطردل خون و نگ رس ازنپ            ست نشانۀ چه غمیسفیدم نپرس موی 

 نم هـای پـرپـراللـه از تمام دشت پُـر            بود شده ...قاسم و عباس و و اکبر و حسین

 گـونه جـمع نمودم تو را بـرادر منچ            یـادم نرفـته از ورق ورق شده بودی،

 منسر  ات افـتاده بود ازرا که سایهچ            دلـم سوخت بعد رفـتن تو تمام جان و

 من مـادر من رسید از تر مـیـشه قـبله            پیش طشت طال ،گودالدم  ،به روی تل

 ننگـفتی کجاست دخـتر م شکر زاره            نـبـود طاقـت شـرمـنــدگی بـیـشـتـری

 من برابر نیـزه بلـند است در ری بهس            هنوز ،رفتیکسال ونیم  اگرچه بعد تو

 

 ا نکـنـدیـا به طـعـنـه و دشـنـام اعـتـنـ و           ود یا که بـرمـال نـکـنـدکسی محـبـت خـ

 نـدـرار نیست دلـی بـشـکـنـد صـدا نکـق           تـمـام شـهـر ز احـوال من خـبـر دارنـد

 ـدـه آشـنـای کـسـی تـرک آشــنـا نـکـنک           به زنـده ماندن شمع و عــروج پـروانه

 کـندـنـانکه با دل من کـرده است تا نـچ           ـعـد تو با هیـچ عـاشـقـی دیـگـرفـراق ب

 ندـشـد که خـواهـر تـو یـاد بـوریــا نکـن           به روی شانه هر کس جنازه ای بردنـد

 ـحـال بـود بـرای تو جـان فــدا نـکـنـدم          خواهرت آن شبدست امامت که  قسم به

 ـشـد که رأس تو را از بدن جـدا نکندن           ودی من هر چـقـدر نـاله زدمتو زنده ب

 ندـگـونـه یـار به محـبـوب اقـتـدا نکــچ            به زیـر تـابش خـورشیـد بستری دارم

 کسی ز سینه ام این هـدیه را جـدا نکند            به پشت گـرمی پـیـراهن تو می میرم

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   حسین رستمی                 شاعر:   

 

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                 قالب شعر: غزل   مجتبی خرسندی               شاعر:   
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 ردش تـو در مـــدار پـنـج تـنگـ           وقــار پـنــج تـن  ای وقــــار تـو

 دار و نــدار پـنـج تـن ای هــمـه           هایت، ذوالـفـقـار پنج تن خـطبـه

 حـیا پـابست تو عـفّت و شـرم و

 ها و زمـین در دسـت تو آسـمان

 ا که هسته ما مگر مردیم این جان           احـترامات تو پا بـرجا که هست

 ـم سقا که هستبر حـریمت پرچ           موال که هستذوالفـقار حضرت 

 خـیـال بـاطل است تو نبـش قـبر

 ها به سـویت مایل است قـبلۀ دل

 ـرتـضیمی  «انّــمـا»هـای  آیــه           ای نَـمـای تـو نَـمـای مـرتـضـی

 مـرتضی های ـطبههایت خ خطبه           زیـنـتـی هـسـتی برای مرتـضی

 ذوالـفـقـار نُطـق تو کوالک کرد

 در خاک کردکوفیان را یک به یک 

 پای او مکّرر باشی و... پای به           نذر کـردی با بـرادر باشی و...

 ماننـد لشکـر باشی و... یک تنه           حافـظ اسـرار مـادر بـاشی و...

 ات تـقـدیـم بر اربـاب شـد هـدیـه

 هایت گـالب نـاب شد گـلدسـته 

 بیتی از دیوان توست« آفرینش»           ها حیران توست عقل ای عقـیله!

 شهر کوفه گوش بر فرمان توست           ها بر رشتـۀ دامـان توست دست

 گفتی همه ساکت شدند« اُسُکتوا»

 ها بی زمزمه ساکت شدند زنگ

فاعالتن فاعالتن فاعالتوزن شعر:                مربع ترکیب قالب شعر:   محمد فردوسی              شاعر:   
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 ـی شـماعـکـاس نــور زهــرایانـ           مــرتــضــای دوم مــایــی شـمـا

 یـی شـمـا «جــمــیـال االّ »راوی            نــقــطـۀ عـطـف تــواّلیـی شـمـا

 ای که هستی بت شکن!«! خلیله»ای 

 «شیر زن» جای زینب مینویسم

 نیم موسفید و خم شدی یک سال و           نـیم سال و کعبـۀ ماتـم شدی یک

 نیم شدی یک سال و« آدم»ارث و           منی سال و یکسوختی و کم شدی 

 آتـشـین هایت ســوزناک و گـریه

 چنین:خواندی دم آخر  روضه می

 رم!مادغریب ای  جان! ای حسین           ای بـرادر! ســایــۀ روی سـرم!

 عــلی  اکـــبـرم و بـی عـلــمــدار           رفـتـی و بی تـو بـدون یــــاورم

 آفـتــاب نــور یــرمثــل تو در ز

 پـهـن کـردم بـستـرم را با شتاب

 ـر گـردنتبهـای مـادرم  بــوسـه           حـــرم دل کـنـدنـت یـادم آمـد از

 مـاشـای گـل پیــراهـنـت...بـا تــ           هـای بـر تـنت یــادم آمــد زخــم

 خـاطـرات کـربـالیت زنـده شـد

 ده شـدشـام بـالیت زنــ کـوفـه و

 بام ای وای وای ای پشته سنگ           ای وای وای و بازار شامکوچه 

 ان بــی مـــرام ای وایمــردمـــ           وای هتک حرمت بر امام ای وای

 حـیـایـــی  تــمـام دشـمـنـت با بی

 هایت مدام خـیزران میزد به لب



نورالثقلین همدان موزش مداحیآ جلسه  astanevesal.ir   وصال  ستان آسایت جامع  257   
 

000 
 

 تـوانـی؟بـال شـکـسـتـه مـی بـا ـروازپ            ای آسـمانی؟ ای،قـصد کـجـا را کـرده

 خـواهـی دگر زنـده بـمـانیایـد نـمیش            کن تا حـاجت خود را بگـیری پـرواز

 ـا بـال و پـرهای کـبـود و ارغـوانـیب            گریه کردیهرشب  چندین ماه، سال و یک

 غم میهمانی ک و ناله ورشب به اشه            که آبی نخوردی نیم انگار یک سال و

 امـانـیمــالقــات حـسـیـنـت بـی ـهـرب            دوست داری هرشب دعای رفتنت را

 بـرادر یـک نـشـانی ری ازبا آنکـه دا            اصال  بیـا و فکـر کـن چـیزی نـدیـدی

 نـاگتهـانـیحـتـی  قـی سـرخ،یک اتـفـا            در گـوشـۀ حـجره نـشـستی تا بـبـیـنی

 ای آسـمـانی؟ ای،کـرده ـصد کجـا راق            گـشـودن را نـداری کـه تـوان پــر تـو

 

 ین الحسین زمــزمــه ی آخرم شدها             هنگامه ی وصال من و دلبــرم شده

 یــراهن تو گــرمی بال و پـرم شدهپ            چشمم به راه مانده کجایی عزیز من

 عــالم سیــاه پیش دو چشم تـــرم شده           ه پینه بسته دگر چشم های مناز گری

 م های کربالست چنین یــاورم شدهغ           موی سپید و قــد کمــانم چه دیدنیست

 حتاج شانه های عــلی اکبــــرم شدهم           من پیرسالخورده ام و دست های من

 اله زدی که وقت وداع از حرم شدهن           قاز خاطرم نمی رود آن لحظه فــرا

 ین چند ماهه جان تو، درد سرم شدها           من بین قتلگاه تو جان دادم ای حسین

 یزه شکسته زحمت این پیکــرم شدهن           می خواستم بغل کنمت جــان تو نشد

 ام تنــم، پُـر ورم شدهسرتا به پا تــمــ           توضربه خورده اممن پا به پای پیکر 

مستفعلن مستفعلن مستفعلن فعوزن شعر: غزل                     قالب شعر: رضا باقریان            شاعر:   

 

ت مفاعیل فاعلنمفعول فاعالوزن شعر: غزل                    قالب شعر: قاسم نعمتی               شاعر:   
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 یـنـب شدی و زیـنـت بـابـای کـربالز            چـشـمـان تـو ادامـۀ دریــای کــربــال

 کـربال حضرت زهـرای هات ا گریهب            هات مثـل عـلی میشوی ولی با خطبه

 ربـالی سر به زیر پیش تو سقای کـا            ای سر بلند از تو حسیـن بن فـاطـمـه

 ــربـالکـیـهــوده بـود قـصـۀ فـردای ب            دیــروز اگـر نــبــود َدم  آتـشـیــن تــو

 د مـلـتـمـس ترین  تو موالی کـربـالش            ات هـای شـبــانـه نـافـلـه وقـت قـنـوت

 نگ توست پهنۀ صحرای کربالچ در            نشد معجرت نخی از یک حریفدشمن 

 انــوی آب و آیــنــه؛ بــانــوی آســمــانبــ

 ای بخوان: اصال خودت برای دلم روضه

 شـک نـگــاه آخــر من بی ثـمـر شدها            شده هنـگـام پَـر کآشیـدن و وقت سفر

 هشد ور عـلهام جـگــرم شـ آه سـیـنـه اب            هـای تنت گـریـه میکـنم بـا یــاد پـاره

 اال ببین که خواهر تو بی سپـر شدهح            اند ام را شکسته سپـر شدهاین بازوی 

 شده عجب درد سر شکسته ین بازویا            حتی تـوان سیـنه زدن هم نمانده است

 شده نیم خواهر تو خون جگر سال و کی            گذشت لحظـۀ گـودال رفـتـنـت بعد از

 تر شده خـمـی که داشتم به دلـم تازهز            که بعد غمت میزدم حسین نفس با هر

 بر حـال من نـسـوخت دل دشمنـت حسین

 عـمـدا  مــرا زدنــد کـنــار تـنـت حـسـیـن

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: ترکیب بند               قالب شعر: مسعود اصالنی            شاعر:   
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 یگــر رسیـده است دم آخــرم حسیـند            جان و دلم فـدای تو ای دلبــرم، حسین

 ینادرم حـسیــدار من بیــا، پــسر مــد            من رو به کربالی تو خوابـیــده ام اخا

 ین یادگار توست کنون در برم حسینا            چیزی نماند از تو بجز کهــنـه پیـرهن

 رد نبــودنت بـه خــدا بــــاورم حسیند            یک سال و نیم رفته ز عمر و نمیشود

 داغ علی اصغرم حسینر صورتم، ز ب            یک سال و نیم مثل ربـاب تو می زدم

 ـر " عــلــی اکــبـرم حسیـــن" هللا اکـبـ            پیچیده است وقت اذان تـوی گوش من

 ینفتـــاد دلهره به میــان حــــــرم حسا            یادم نمی رود که صـــدای تو قطع شد

 حسینترم چشم یش دو پ شمشیر و نیزه،            باالی تل دویدم و دیدم که ، میـخوری

 برم حسین ی که بود به دور وهردختر            چهره کــبـــود بود شب غـــارت حرم

 ر شام سنگ خورد همه پیکرم حسیند            در کــربــال زدند به پیشانی تـو سنگ

 ینخاک سیه میبرم حس ا خود به زیرب            هر چــه گــذشت بین مــحل یهــودیان

 

 دـمک کنید مـــرا سمت کــربــال ببریک           این سرا ببرید ز اینکه مرا هم ازوقبل ا

 مک کنید مرا دست بر عـصا ببــریدک            تمام قــامت من را شکسته داغ حسیــن

 ریدگر که قـــابلــم اکنـون مرا فــدا ببا            درآن غـــروب فدایش شدم، قبول نکرد

 ـرای مـــوی سفیدم کــمی حنـا بـبریدب            دل عمه رنگ بــردارید کمی زخــــون

 در آفــتــاب اگـر بــســتـر مــرا ببرید             به خیمه ســوختم اما دوباره می سوزم

 ها بـبرید گریه میان همین اشک و مرا             کنــار بستــر من روضه ای بخوانید و

 حسین حسیــن بگـویید و کــربال ببرید             کـفـن کنید و سپس مرا لــبـاس اسیری

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: رضا رسول زاده            شاعر:   

فعلناعلن فعالتن مفاعلن مفوزن شعر:                    قالب شعر: غزلرحمان نوازنی            شاعر:   
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 اوی روضه های محـرم سفـر بخیرر            آه ای صبور قافله ی غم سفر بخیـــر

 یر بغض های دمادم سفر بخیر...دلگ            های اشک نشین نیمه شب ندبه خلوت

 کسال ونیم گریه ی نم نـم سفر بخیری            یکسال ونیم غربت و دلتنگی و فراق

 ی وارث مصیبت اعــظم سفر بخـیرا            ای شـــاهــــد مراثی گــــودال قـتلگاه

شام  من یجیب کوچــه ی ماتـم سفر بخیرا             بغض غریب خـــاطره های کبود 

 و درهم سفر بخیرکی موی سپیدو خا             روی کبــــود ونیلی وآشفته ی فـراق

نیزه ها رهاستزلفی بخون نشسته   انو به زیر سایه ی پرچم سفر بخیرب             سر 

 

 1آخری این روز شدسخت جان دادنم چه            یاوری دمی، نه مونسی،نه یـار و نه هم

 پــری رمـثـل کــبـوتـری کـه نـدارد دگـ              زمینمیخورم نیم هست که ه ی  یک سال و

 ادریهـسـت مــ ارثــیــۀ قــد خــم مـن،           مرتضی است من ارثگرچه جالل وشوکت 

 بری؟ شعـلۀ خـورشید می و تا زیر نور           عـبـدالـه ایـن تـن و بــدن خـسـتــۀ مـرا

 بــرادریــالیــۀ خـواهــر گ رد دل و د           حـسـیـنـم آمـده رد و بـدل کـنـیم پـاشـو،

 بـلکـه مـونس من را بـیـاوری رخـیـز،ب           خون ست رنگ الی بقچه،لباسی گنجه در

 مشتری است که او هست ام غمی رسینهد           خـواهم از فـراق شکـایت کنم به او می

                                                 
کنيم به ميپيشنهاد  وجود ايراد محتوايي در عدم رعايت شأن حضرت زينب؛ زير سروده اصلي شاعر محترم است اما با توجه به.  1

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

 آمده را جايگزين بيت زير کنيد

 جان کندنم چه سخت شد اين روز آخري           نه هـم دمي،نه مونسي،نه يـار و يـاوري

 خوش حال باش دست نخورده است معجري          س نديدخوش حال باش موي مرا هيچ ک

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                       قالب شعر: ناشناس                 شاعر:   

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: غزل                قالب شعر: حسین قربانچه             شاعر:   
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 در تو فرو کرد خنجری س رسید،ک هر           حسین من را زدند، خب به فدای سرت

 د به کـتـف کـبـوتریکـمـانـه کـر بـعـدا           ه بر کمرت خورد روی اسبای ک نیزه سر

 سـی پـشت دخـتـریدویـد کـ نـمی دیگـر           ای نبود عباس اگر که بود، دگر غـصه

 دسـت مـعجری ـردم قـیـام تـا نـخـوردک           من زیـنـبــم موی مرا هـیچ کـس نـدیـد

 

 امسوگ پر زدن تو نشسته من هم به           ایهم پر کشیـدهیکسال میشود که تو 

 امخیلی شکـستـه بینی از فراق تویم           ام آشـنــای منشـایـد به جـا نـیـاوری

*** 

 به زیرصورت خورشید پیکرم اندهم           چون آفـتـاب بر لب بـامـم که مثل تو

 ام به نـفـسـهای آخــرمب تشنه ماندهل           های لعـل توای تشنه لب به یاد ترک

*** 

 ی تـو پـری برای پـریـدن نمانده بودب           بی تو تمام باغ تو رنگ خزان گرفت

 ن نـمـانده بـودبـرای دویـد نایـی دگـر           صحرای داغ ، پای برهنه ، لباس خشک

*** 

 استبه راه رفتن خواهر که دیدنی نگرب           امچندی است رفته قوت دیدن ز دیده

 است برادر که دیدنیبنفشه  پرباغ  کی          دارم هـنـوز بر تـنـم از آن مسـافـرت

*** 

 ـایـم هـنـوز آبـلـه دار از شـتــابــهــاپ          هایشاندل پـاره پـاره از همـۀ طعـنـه

 ـابر تـمـام تـنـم از طنـابهدی است ر           جا خوش نموده بر بـدنم جای سلسله

*** 

 ام نرود عطر و بوی توهرگز نَُشسته           پیراهنی که خون تو آغـشـته اش بود

 توکه خورد بر سر نیزه به روی سنگی            های شامکوچه با خودم از دارم هنوز

مفعول فاعالت مفاعیل فاعلنوزن شعر: چهار پاره                قالب شعر: حمید رضا برقعی         ر: شاع  
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 معرفی اجمالی بخش های سایت جامع آستان وصال

ز سال ترین سایت علوم مداحی کشور اترین و جامعان تخصصیسایت جامع آستان وصال به عنو

کنند که ید میهزار نفر از این سایت بازد 10تا  3شروع به فعالیت کرده است و روزانه بین  1393

 بخش 16اند؛ این سایت درطی چند سال گذشته بیش از شش میلیون نفر از سایت بازدید داشته

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 پاسخ به شبهات دینی، گالری عکس، نرم افزارهای مذهبی، شهید و شهادت، کتاب و ماه

ارد کامالً گانه مو 16های ر کدام از این بخشپردازد که در هتخصصی مداحی به ارائه خدمت می

 .آیداند که شرح آن در زیر میبصورت تخصصی و کارشناسی مورد توجه قرار گرفته

 وهم اکنون بیش از هشت هزار شعر گلچین در خصوص والدت، مدح و شهادت ائمه  ـ اشعار:1

-بکسشعری و موضوعات و های مختلف 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 

« دیمرسی کرتا جائیکه ما بر» بارگذاری شده است؛ این سایت اولین و تنها سایتی در کشور است که 

های سایت است؛ متأشفانه تماماشعار بارگذاری شده را مورد بررسی و نقد کارشناسانه قرار داده 

ن امر د و همیانتنها به گپی اشعار از روی یکدیگر بسنده کرده« تا جائیکه ما بررسی کردیم» موجود 

لیه کین سایت ادر  باعث شده اشعار آنها با اغالط امالئی، شعری، روائی، محتوایی و ... همراه باشد اما

 وت اصول رعای ب(بیت و مقاتل معتبر تبر زندگی اهلهای معتطابق 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 نظرات علما و مراجع و آموزهای معارفی اهل

  .ض دید بازدید کنند گان قرار گرفته استصورت گرفته و با توضیحات الزم در معر

کند ها متمایز  میهای منحصر بفرد بخش شعر این سایت که آن را از سایر سایتاز دیگر ویژگی

به عنوان  1392پرداختن به اذکار سقائی است، ذکر سقائی به عنوان شیوۀ عزداری همدان در سال 
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کلی آن اکتفا شده و تا کنون به غیر از این سایت  اثر معنوی ملی ثبت شد اما متاسفانه تنها به ثبت

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 های منحصر به فرد سایت جامع آستان وصال پرداختاز دیگر ویژگی ـ روایت تاریخی:2

 ست و تااریخی و معتبر بیت آن هم بر اساس منابع دست اول تاهای معتبر زندگانی اهلروایت

ترده و گس جائیکه ما سراغ داریم هیچ سایتی تا بحال به این امر مهم و ضروری به صورت تخصصی

ب، ، مصائبیت روایات متعددی در مورد والدت، شهادتبپرداخته است. تا اکنون برای تمام اهل

ایت سبر روی « آنمتن عربی روایت، ترجمه روایت همراه با اسناد » کرامات و معجرات آنها

پنجاه  یش ازبارگذاری شده است؛ به عنوان مثال در خصوص سیدالشهدا و واقعه عاشورا هم اکنون ب

، مثال باشدتر هم میروایت معتبر بار گذاری شده است، در مواردی نیز خدمات ارائه شده گسترده

موجود  یفاتامعتبر، و تحردر خصوص شهادت جوانان اهل بیت عالوه بر ارائه روایت معتبر، روایات ن

ختلف مهای مختلف آنان از کتب هم مستند به کتب مقاتل معرفی شده است و در گام بعدی روایت

ت ذکر شده است به عنوان مثال اصل و ترجمه روایت شهادت حضرت علی اصغر، علی اکبر، حضر

، رسیم الوری طبعباس، حضرت قاسم و .... از کتب ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس، اعال

 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 .... در کنار یکدگر قرار داده شده است و مراجعه کننده می

 .ها ببردودن بعضی از روضهاین بزرگواران در کتب مختلف پی به تحریفی بودن و مستند نب

در این بخش به ارائه مباحث تخصصی آموزش تئوری و عملی مداحی؛  ـ آموزش مداحی:3

احی، های مدهمچون؛ مباحث صدا سازی، تمرینات صوتی و تمرینات الحان؛ اقسام مجلس، شیوه

  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  آن:ـ آموزش قر4

ران ر کابمباحث روخوانی، روان خوانی؛ تجوید و اطالعات قرانی بصورت کتبی و صوتی در اختیا

 سایت قرار داده شده است.

 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 یمداح

 ه است.خته شدها، احکام برهنه شدن و سینه زنی، مداحی خانم ها و .... پرداموسیقی 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 مرایهشعری و آ

  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

د وسط اساتیهای موسیقی تهای مختلف ستگاهاست که در این بخش گوشهترین نیازهای مداحان مهم

 رده یک کشوری در اختیار مداحان قرار داده شده است.

 در این بخش متن عربی و ترجمه بیش از هزار حدیث در موضوعات مختلف به ـ احایث: 8

واب ثسرائی، ها همچون ثواب عزداری؛ ثواب مرثیه 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 ااده از استف اجتماعی و اخالقی از ائمه با ذکر اسناد آن آورده شده است تا مداحان بتوانند با

 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 احی:ـ بصیرت مد9

 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 )عجشود تا مجلسی مورد نظر و رضایت سیدالشهدا و حضرت ولی عص علما ومراجع است ارائه

 داشته باشند.
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خی از 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 شاین  در مجالس رفع شبهه نمایند، در این بخش مستند با کتب تاریخی و مقاتل معتبر پاسخ

 داده شده است.

خش بباشد، در این 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 بخشیک از ائمه جهت استفاده مراجعین قرار داده شده است؛ بخش صوت خود شامل چندین زی

، همچون سبک های مداحی، الحان قرآنی؛ اذکار سقائی، مقتل صوتی، اصول و فنون مداحی

های صوتی ها است که در هر بخش بصورت تخصصی فایلهای موسیقی و سخنرانی دستگاه

وت صن 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  ختص سایت آستان وصال است. در بخش ویدئو هم فیلم های مرتبط باکه این خدمت نیز م

 ائمه و .... قرار داده شده است.

ندگی افزارهای کاربردی در خصوص زدر 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 شهادت: ـ شهید و13

 شهدای مداح جهت آشنایی بیشتر مردم با این بزرگواران قرار داده شده است.

 70این بخش خود شامل دو زیرگروه است. الف( معرفی کتب: در این بخش بیش از ـ کتاب:14

هجری بصورت کامالً تخصصی  14رن سوم تا قرن جلد از کتب تاریخی و مقاتل اهل بیت از ق

اند که در این معرفی به موارد همچون، جایگاه و شخصیت مورد بررسی و معرفی قرار گرفته

های کتاب، شیوه نگار کتاب، منابع و ماخذ کتاب و .....بصورت نویسنده، جایگاه و ویژگی
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یش از پنجاه جلد کتاب زندگانی اهل مشروح بازگو شده است. ب( دانلود کتاب: در این بخش نیز ب

هجری همچون ارشاد شیخ مفید، لهوف سید ابن طاوس،  14بیت و مقاتل معتبر در قرن سوم تا قرن 

اعالم الوری طبرسی، تاریخ األمم طبری، روضة الواعظین فتال نیشابوری، تذکرۀ الخواص ابن 

ی، منتهی آلمال و نفس المهوم شیخ األنوار عالمه مجلسجوزی، کامل بهائی، جالء العیون و بحار

عباس قمی و ....  و دیوان اشعار مذهبی بصورت کامال تخصصی و مختص هر یک از ائمه علیهم 

 السالم بارگذاری شده است که بصورت رایگان قابل دانلود است.

ی های معرفت که برادر این بخش نیز ماهنامه تخصصی جرعه ـ ماهنامه تخصصی مداحی:15

ابل قهای مذهبی تدوین و چاپ شده است رانقدر بر اساس ماه های قمری و مناسبتمداحان گ

 دانلود و استفاده می باشد.

هر  های مذهبیدر این بخش نیز سعی شده مناسبت های تاریخی و اعمال هر ماه:ـ مناسب16

در  و وریروز 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

 شـودازی و  اداره میراه انـد 

 و وابـسـته یا تحـت نظـر هیچ

 باشد.نـهـاد یا ارگـانی نـمی 
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