
  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  
  

  به   نام    خداوند   چرخ   برين
  نگارندِه  ِمهر  و  ماه  و   زمين

  
  فرهمند  و فرزام و   فرمانروای
  روانبخش وروزی ده ورهگشای

  
  ستايش  مر او را برازنده  است
  که مهرش گوار و گدازنده است

  
  جهانداری و فّرهی   زان اوست

  اوستکه گيتی سراسربه فرمان 
  

  از اوچشمه ساران نيرو به جوش
  وز او نای نام آوران در خروش

  
  ز  ياِد   ِمهين    کردگار   جهان
  بيابد   دل  آرام   و  بازو   توان

  
  به  درگاهش  آنانکه  آسوده  اند
  همه  سر به چرخ برين سوده اند

  
  تو  ای  کشتی  جنگ را ناخدای
  به  فرمان او  باش و فرمانروای

  
  ز جان  و دل ، بنده داوریگر  ا

  بلند آسمان  را  به   زير  آوری
  

  
  



  
  بر آنم   که   با    شيوه  راستان
  سرايم    يکی   دفتر  از باستان

  
  به   گلواژه های    زبان   دری
  وزآهنگ پرشوروجان  پروری

  
  به   بار  آورم  گلشنی  جاودان
  پر از الله و سوسن و ارغوان

  
   دشمن  شکارز  رزم  ُهَژبران 

  نگاری   پديد   آورم    ماندگار
  

  
  

  به   گيتی   يالن   خدا  باوری
  برازنده   مردان   نام   آوری

  
  دليرانه   چونان   ستيغی  تَهم
  گرفتند   ره    بر  سپاه   ستم

  
  به  کردار شيران دشمن پريش
  به ميدان تکيدند وباخون خويش

  
  کشيدند بر دشت آرنگ و تاب

  به    زيبايی    آفتابنگاری   
  

  
  

  ز  پيکار  ُگردان   سنگر  نشين
  چو مينو،گلستان شداين سرزمين

  
  جهان   از  کمند  تباهی   رهيد
  به هر پهنه سرو رهايی   چميد



  
  زمين ُمشک بيزوزمان شد بهار
  چمن الله خيزو َدَمن  سبزه زار

  
  برآمد زهر باغ  و پاليز  و  راغ 

  ا  و  ماغنوای   دل  انگيز  ُدرن
  

  گر ايدون دل آسوده از هر  بديم
  هم  آزاده  از  بند  ديو  و  َدديم

  
  بود   فّر  هوشيدری    يار   ما
  شکوه     اهورا     سزاوار  ما

  
  همه  زان  بود  کان   يالن  تَهم
  نهادند  بازو   به   بازوی   هم

  
  ز جان و تن و کام و نام ونشان

  کشانگذشتند  و  رفتند   دامن  
  

  
  

  راز نبرد
  

  ز هنگام  آدم  که    يار  خداست
  ميان  دو لشکر  نبردی به پاست

  
  يکی  هنگ  هوشيَدر  رهگشای
  دگر   َجرگِه   ديو  مردم  فسای

  
  ز يکسوهژيری همايون سرشت 
  َبَرد  مردمان را  به  باغ  بهشت

  
  دگرسو  ستم پيشه ای  بی  خرد
  جهان را به  سوی  َدَمندان  َبَرد



  
  

  برون  می تراود  نبردی  چنان
  ميان دو هنگ از سرشت جهان

  
  تو را جنگ اين سويی سرکشان 
  کشاند   به   ژرفای   آتشفشان

   
  چنين  چنگ پايا   شرنگ آورد
  که  پيروزيش  نيز   ننگ آورد

  
  خروش  پيام آوران   گاه جنگ
  رهاندتورازين سرشت دورنگ

  
  رساند   به   سر چشمه   رنگها

  آرنگ   ماند   نه   ارژنگهانه  
  

  به جايی که جزآشتی هيچ نيست 
  سوار وهماورد  هردويکی است

  
  ز  راز  چنين  رزمی  ار  آگهی
  نشيب   و   فرازش  بود   فّرهی

  

  
  

  نبرد علی با پور عبدود
  

  کنون بشنو ای مرغ فرخند بال
  ز  رزم علی  با يلی بی همال

  
  چو ُگردان هنگ قريشی نژاد

  گذشتند يازان و شادز خندق 
  
  



  از آن پهلوانان يکی مرد جنگ 
  خروشان  و غّران بسان پلنگ

  
  "عبد ود"دلير عرب ،  زاده  

  بنازيد   بر زور  بازوی  خود
  

  به  پيش   سپاه  خدا    ايستاد
  :چنين بر خداباوران لب گشاد

  
  ميان شما هنگ يزدان پرست 
  که را تاب جنگاوری با من است

  
  نک  که جنگ آورديلی خواهم اي

  مرا  تاب  تيغ  و خدنگ آورد
  

*****  
  

  به    فرمان   پيغمبر  استوار
  بر آمد به ميدان يکی شهسوار

  
  َنَوندی نريمان ، هژيری ُهَژبر
  ُهمايی هنردان ،   ستيغی ستبر

  
  کمر بست و تيغ  دوسر  آختی
  خروشان  و  توفنده  بر تاختی

  
  به فّری  که پيل زمين زهره باخت

   خشمی کزان هورگردون گداختبه
  

  ميان  دو  لشکر   بيامد   فراز 
  :به آن پهلوان گفت با فّر و ناز

  
  که نشتاب ، اينک همالت رسيد
  هماورد   نيکو  سگالت   رسيد

  



  منم   مرد  ميدان  روشن  دلی
  دليری   توانا    به  نام   علی

  
  چنان بر توکوبم که با اين گزند

  ن     بلندشود   ناله   سوگوارا
  بدان سان زنم تيغ   تا   جاودان 
  پس  از  سالها   ماَند  آواز آن

  
*****  

  
  دو  مرد  دالور،  دو ُگرد دلير
  دو ببر تکاَور،  دو غّرنده شير

  
  به يک دست تيغ و به دستی سپر
  به يال و به کوپال و با کّر و فّر

  
  نبردی  بر انگيختند آن دو مرد

   گردکه بر آسمان شد ستونی ز
  

  ز پيکارشان   تيره شد رزمگاه 
  نهفتند  گردان   ز  چشم   سپاه

  
  که ناگه خروش علی زان ميان 
  بر آمد   چو َهّرای  شير  ژيان

  

  
  
  

  نمونه هايی از شعر حماسی 
  "پيامبرنامه " از کتاب 

  سيد رضا حسينی نسب: سروده 
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