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Religious literature is one of the types of arts on which little light is spotted although it is well-

known in all religions and languages. The Egyptian poet who became recently a Shiite employed the 

Holy Quran, the Prophet (PUHH) and Imam Ali (PH). This paper focuses on the poet's lines enriched 

with his religious references in an analytic-descriptive method. 

Key words: the religious poetry, the Holy Quran, Ahl-Albait (PUT), Ma'roof Abdul Majeed. 

 الملخص
إن األدب الديني أحد ألوان األدب قّلما ُيسبلط الضبوء عليبه بينمبا هبو رائبج فبي جميبع األديبان واللغبات. فبي هبذا النبوع األدببي يعلبن 

دينببه. معببروف عبببد المجيببد الشبباعر المصببري المعاصببر المتشببيع، أضببعف فببي قيمببة واعتبببار شببعره الشبباعر خلوصببه الخبباص إلببى أكببابر 
أضعافا باستخدام القرآن الكريم. وهو يهتّم في شعره إلى رسول اهلل )ص( واالمام علي )ع( مولى المتقين اهتمامبًا خاصبًا. يعبرب الشباعر 

رًا فبي مبدحهم ورثبائهم. ولبه قصبيدة فبي مبدح السبيدة معصبومه )س( وتربتهبا فبي السالم( وينشد أشبعاعن اهتمامه إلى أئمة الشيعة )عليهم
مدينببة قببم. تحبباول المقالببة إلببى دراسببة وتبيببين الشببعر الببديني واألبيببات المتحليببة بببالقرآن الكببريم أو مببدح ورثبباء كبببار مببذهب الشببيعة بمببنهج 

 توصيفي_تحليلي وباإلستفادة من ديوان "بلون الغار بلون الغدير". 
 السالم(، معروف عبدالمجيد، بلون الغار بلون الغديرالبيت )عليهم: الشعر الديني، القرآن الكريم، أهللمات المفتاحيةالك

 المقدمة
األسبف، بينمبا هبو رائبج فبي جميبع األديبان واللغبات ويشبتمل علبى األدب الديني أحد ألوان األدب، قّلما ُيسلط الضبوء عليبه مبعإن »

يديبة )أشبعار فبي حمبداهلل( والتوحيديبة )أشبعار فبي وحدانيبة اهلل( ومبدح أئمبة األطهبار والخلفبا وكببار البدين وأيضببًا فبروع عديبدة مثبل: التحم
 (.40:1388بناه كرماني )محسني نيا وبوريزدان« رساالت المولود ورساالت المعراج والتي قامت إلى شرح والدة ومعراج النبي )ص(

ر بغببرض جمببع المببال والثببروة فببي الماضببي ولكببن لمببا بببزغ فجببر االسببالم غّيببروا نهجهببم كببان شببعراء العببرب يمببدحون ويرثببون الكبببا
 وبالتالي شهدنا ظهور نوع جديد من األدب باسم المديح النبوي وقد قامت بها أكثر الشعراء تقريبًا.

وعاته التقليديبة بعبض هذا فذّن المديح واحد من الفصول الواسبعة فبي الشبعر العرببي، والبذي قبد دخبل فبي مضبمونه ومعانيبه وموضب
منظبور فيبه: التغييرات فبي العهبد االسبالمي وفبي ظبل القبيم االسبالمية. المبديح فبي اللغبة بمعنبى حسبن الثنباء والوصبف الحسبن يكتبب اببن

 : مادة مدح(.1414المديح ضد الهجاء وبمعنى الثناء الجميل والحسن )»
ه الكلمببة مصببدر وهببي بمعنببى اإلشببادة واسببم مصببدرها "مدحببة" كتببب محمببد مرتضببى الحسببيني الزبيببدي فببي تفسببير هببذه الكلمببة: هببذ

وجمعها "ِمُدح" )زبيدي،التا: مادة مدح(. وقال دهخدا أيضا فبي تعريبف المبديح البذي يبرادف المبدح: إنبه يقبال لشبعر وقصبيدة تطبرق فيهبا 
ح(. المعنى المصطلح للمدح :تحت مادة مد12،ج1373إلى وصف وتمجيد الممدوح وتعرب عن صفاته الحسنة وجمعها مدائح )دهخدا،

أيضببببببا يشببببببابه المعنببببببى اللغببببببوي لببببببه؛ يقببببببول الجرجبببببباني فببببببي هببببببذا الموضببببببوع: هببببببو المببببببدح اللسبببببباني علببببببى المحاسببببببن بالقصببببببد واإلرادة 
 (.2003:297)الجرجاني،

 .المدح االسالمي في امتداد التاريخ1-1
البيبت . كبان النببي )ص( يوصبي إلبى محببة أهبلبعد تثبيت دين االسالم ورحلة النببي )ص( يصبطبغ االدب الملتبزم بصببغة جديبدة

السبالم السالم وكان يشير إلى فضائلهم في مواضبع متعبددة فكبان تأكيبد النببي )ص( تاكيبدًا الخباص علبى خالفبة وكفباءة علبي عليبهعليهم
 اليخفى على أحد.

-السبالم وخصوصبًا علبي عليبهعلبيهمالبيبت بعد رحلة النبي )ص( وبعد أن حدثت حوادث، أقبل األدباء والشعراء على فضبائل أهبل

السالم. لكن الشعر الملتزم كان بسيطًا وسليسًا لدى ابتداء االسالم ولكن بعد رحلة النبي )ص( وبعد أن حبدثت حبوادث مالبت إلبى نضبج 
لكبن الفكبر لبم وفخامة المعاني االسالمية والمذهبيبة فبي الشبعر. فبي السبنوات األولبى للعصبر االسبالمي كانبت العاطفبة قويبة فبي الشبعر و 
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السببالم تكببون مببن هببذه يكببن كبباماًل فيببه مببن جميببع الجهببات. األرجببوزة التببي أنشببدها حجببربن عببدي فببي معركببة جمببل فببي مببدح علببي عليببه
 (.36:1382األشعار )سياحي،

النظر إلبى آيبة هؤالء الشعراء الينشدون ألجل الصلة بل كانوا ينشدون تقربًا إلى اهلل تعالى وطبعًا هبذا األمبر وقبع موضبع االنتبباه بب
بباِلَحاِت  ِلبَك الَّببِذي ُيَبشِّبُر اللَّبُه ِعَبباَدُه الَّبِذيَن آَمُنبوا َوَعِملُبوا الصَّ  ِفببي اْلَمبَودَّةَ  ِإالَّ  َأْجبًرا َعَلْيبهِ  َأْسبَأُلُكمْ  الَّ  ُقبلالمبودة كمبا قبال اهلل تببارك وتعبالى: ل ذَ 

-(. وواضح أن الغبرض مبن القرببى فبي هبذه اآليبة هبو أهبل23{ )شورى/َشُكورٌ  َغُفورٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  ُحْسًنا ِفيَها َلهُ  نَِّزدْ  َحَسَنةً  َيْقَتِرفْ  َوَمن اْلُقْرَبى  

 السالم. البيت عليهم
هذا فذّن كثيرًا من مضامين شعر الملتزم الشيعي كان قد ركز علبى مسبألة الخالفبة قببل حادثبة الكبربالء. يمكبن اإلشبارة إلبى كميبت 

البيت وهبو فبي شبعره وخاصبة فبي الهاشبميات التبي تكبون فبي مبدحهم، يقبوم إلبى مبدح هذا العصر وكان يمدح أهل أبرز شاعر شيعي في
 عشيرة الرسالة ويدعم حقوقهم المغصوبة ويحتّج أعدائهم ويهجوهم.

ين شبعراء شبيعية بعد األمويين وحكم العباسيين يرى الشعر الملتزم الشيعي على عاتقه مسؤولية أثقل من قبل. واشتدت الخالفبات بب
-326: 2004وغير شيعية. السيد الحميري والشريف الرضي ودعبل خزائي من الشعراء البارزين في هبذه الفتبرة )راجبع: شبوقي ضبيف،

305.) 
معتبببز فبببي هبببذا السبببالم. يقبببول اببببنالبيبببت علبببيهمولبببم نببببالغ إذا قلنبببا ان السبببيد الحميبببري قبببد اسبببتعمل المبببدح األكثبببر فبببي أشبببعاره ألهبببل

(. ومببن الشببعراء البببارزين اآلخببرين فببي عهببد 312)نفببس المصببدر: «السببالمنظببم السببيد الحميببري جميببع فضببائل علببي عليببه» الموضببوع:
السالم ومناضلة حقبانيتهم. وهبو فبي هبذه العباسيين الشريف الرضي. فقد أنشد الشريف الرضي أشعارا ملتزمة كثيرة في مدح االئمة عليهم

 (.177:1384السالم )مختاري،البيت عليهمو أيضا يستّل سيفًا حادًا على قلوب أعداء أهلاالشعار يستمد من روحه العالية وه
وأما الشعر الملتزم في عصر االنحطاط فذنه يبلغ ذروته. ولكنه انتشر في هذا العصر بصبورة الشبعر الملتبزم البديني؛ الميبل وكبان 

لصليبية من جانب. ونحن نرى انتشارًا ملحوظًا في إنشباد القصبائد التبي الباعث القوي في الميل إلى هذا النوع من الشعر وقوع الحروب ا
(. ومن ناحية أخرى وقوع الكوارث الطبيعية والمجاعة 44:1387اهلل )اميري،تحمل العاطفة الدينية ونرى أدبًا يدعو إلى الحرب في سبيل

 (.56نفس المصدر:والمشاكل التي وقعت في عصر االنحطاط، أدت إلى الميل إلى الشعر الديني )
التصوف هو الذي يعّلم أسبلوب السبير والسبلوك »الشعر الصوفي -1في الحقيقة ان الشعر على ثالثة أشكال في عهد االنحطاط: 

مبدح النببي )ص(: كبان لمبدح النببي إنتشبار واسبع فبي -2(. 92)نفبس المصبدر:« العرفاني وتزكية الروح من األرجاس وتزيينه بالحسنات
شبعر التوسبل: هبو -3(. 133إختص بعض الشعراء ديوانًا مستقاًل لهبذا الغبرض مثبل عائشبة الباعونيبة )المصبدر نفسبه: هذه الفترة بحيث

 (.101شعر يعرب عن لجوء الشاعر إلى النبي واألشخاص الصالحين واإلستمداد منهم )المصدر نفسه: 
يدته المعروفبة باسبم "الببردة" فبي مبدح النببي وأول شخص بدأ شعر مدح النبي في عصر االنحطاط هو البوصيري والبذي نظبم قصب

 )ص( وهذا هو مطلعها:
 أِمْن تَذكُِّر جيرانن بذي سلِم          مزجَت دمعًا جرى من مقلةن بدمِ 

 (440:2005)بوصيري 
الببدين الحلببي مببن شببعراء وعلمبباء عصببر الشببعر الملتببزم الشببيعي أيضببا كببان موجببودًا فببي هببذا العصببر بمببا للكلمببة مببن معنببى. صببفي

(. جبدير بالبذكر ببأن 123-125:1387السالم )اميري،البيت عليهماالنحطاط وله قصيدة طويلة في مدح النبي وقصيدتان في مدح أهل
(. بعبد 58:1994الدين الحلي كأحد من شعراء الشيعة في المجلد السادس مبن كتباب الغبدير الشبريف )امينبي،العالمة أميني يذكر صفي
لوكيين،أصببيب األدب بضببعف وركببود شببديد ألن العثمببانيين كببانوا مببن األتببراك ويتعصبببون علببى لغببتهم تعصبببًا هيمنببة العثمببانيين علببى المم

 البيت في دواوينهم هو عبداهلل الشبراوي.(. ومن الشعراء الذين نرى شعر مدح النبي وأهل88- 95: 1387)اميري،
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إضبافة إلبى شبعراء مسبلمين وخاصبة الشبيعة، وقبد يمكبن البيبت في العصر المعاصر أنشد شعراء غير مسلمين أيضا في مبدح أهبل
القببول بببأنهم سبببقوا علببى الشببعراء المسببلمين بعببض األحيببان. ويمكببن أن نشببير إلببى شبباعرين مسببيحيين بببولس سببالمة وعبدالمسببيح أنطبباكي 

البيت ولها شبهرة واسبعة ولكن لهم أشعار جميلة وعميقة في مدح أهل البيت، قصيدة علوية مباركة لألنطاكي قصيدة طويلة في مدح أهل
السببالم وفببي ذكببر البيببت علببيهمبيتببًا فببي مببدح أهببل 3085وأيضببًا ملحمببة عيدالغببدير مببن بببولس سببالمة قصببيدة طويلببة وهببي تشببمل علببى 

 عيدالغدير.
 .سيرة وأعمال الشاعر1-2

السببامي مبببن جامعبببة مبببيالدي فببي محافظبببة قليوبيبببة بمصببر وتخبببّرج فببي اللغبببة واألدب  1952ولببد معبببروف عبدالمجيببد محمبببد سببنة 
 األزهر؛ ثم تخّرج في فرع النقوش السامية من جامعة إيطاليا؛ وبعد ذلك درس في فرع بقايا أثرية للروم واليونبان القبديم فبي جامعبة زوريبخ

(. وهببو يتعببّرف علببى عببدة لغببات عالميببة حيببة إضببافة إلببى اللغببة 342:1383سويسببرا وجامعببة غببوتينغن بألمانيببا وتخببّرج منهمببا )خزعلببي،
السببالم واالن يشببتغل البيببت علببيهممببيالدي مببن المطالعببة والبحببث ومببال إلببى مببذهب أهببل 1984األدب العربببي. وهببو استبصببر فببي سببنة و 

كتاببة التدريس في البيئات األكاديمية والنشاط في وسائل اإلعالم الجماهيرية منها المذياع وتلفاز خارج الحدود لاليران. ميله الوافر إلبى ال
أدى إلببى أن يطبببع كتبببه بكلفببة شخصببية. وهببو مببن الشببعراء المببذهبيين المصببريين وقببد أنشببد أشببعارا كثيببرة بعببد تشببيعه وهببي وانشبباد الشببعر 

موجبببببببودة االن فبببببببي موقبببببببع شبببببببعراء أهبببببببل البيبببببببت فبببببببي قسبببببببم الموسبببببببوعة الشبببببببعرية حسبببببببب البببببببدول الحاليبببببببة فبببببببي قسبببببببم شبببببببعراء مصبببببببر 
(.(http://shoarra.com 

بببالد مصببر كانببت تحببت هيمنببة حكومببة مبببارك »ن حكومببة المبببارك ويقببول عببن هببذا: سببنة فببي زمبب 28وهببو كببان فببي المنفببى لمببدة 
« سبببببببنة وأرتبببببببب الشبببببببؤون مبببببببن الخبببببببارج 28الظالمبببببببة ولبببببببم نكبببببببن نتجبببببببرأ علبببببببى نشببببببباطات كهبببببببذه، بحيبببببببث كنبببببببت فبببببببي المنفبببببببى لمبببببببدة 

(.(http//:farsnews.net 
البيبت ووقبائع المنطقبة. بعبض مبن آثباره مبن أهبل للثوار في ثورة مصبر األخيبرة. ولبه آثبار كثيبرة والمشجعينوهو كان من الداعمين 

 عبارة عن:
 مرگ سرخ(.والذي كتبه عن حادثة كربالء في قالب الرواية. والكتاب تمت ترجمته إلى الفارسية باسم )« أنا حسين بن علي»كتاب -1
 صيدة. ق14. هذا األثر يحتوي على 1418/1997مجموعة من أشعاره طبعت في « معلقة على جدار األهرام»-2
 وموضوعها هي الفلسطين واإلنتفاضة والقدس.  1997/ 1418مجموعة أشعاره التي طبعت في « أحجار لمن تهفو لها نفسي»-3
 .1997/ 1418قصيدة في موضوعات متنوعة وقد طبعت في  13« وينصبون عندها سقيفة»-4
 مجموعة من قصصه القصيرة في الموضوعات المختلفة.« أكاسيا للفراعنة»-5
 « أمريكا في فكر االمام الخامنئي»تعريب كتاب -6
ديوان شعر وجاءت فيه أشعار في مدح النبي )ص( واالمام علبي عليبه السبالم والسبيدة زهبرا )س( واالمبام « بلون الغار بلون الغدير»-7

 الحسين )ع(.يكون بعض من أشعاره في قالب كالسيكي وبعض منها شعر حديث.
 «حديث الوالية»تعريب -8
 «الحوزة من منظار االمام الخامنئي»تعريب -9

السالم وبعض من أشبعاره فبي قالبب كالسبيكي وبعبض اآلخبر البيت عليهمأحدث ديوانه الشعري وفيه مدح أهل« يكاد زيتها يضيء»-10
 شعر حديث 

((www.mezan.net/mostabsirin/ma3rouf.html 
السببالم فببي قصببائد كثيببرة فببي ديوانببه بلببون الغببار بلببون البيببت علببيهملتطببرق معببروف عبدالمجيببد إلببى تبيببين خصببال النبببي )ص( وأهبب

 الغدير وأعرب عن إخالصه الخاص له؛ وأعرب عن كونه شيعيا في ديوانه:
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 السالم:قال في مدح االمام علي عليه
 فذذا مدحُت فمدحتي مبتورة          ان لم تكن مقرونة بتشيعي 

 (23:1420)عبدالمجيد،
 االمام رضا )ع(:وقال في مدح 

 إليك أتيُت شيعيا                 ألرفع عندك التوبة 
 (66)المصدر نفسه:

 تحليلي.-البيت )ع( بأسلوب توصيفيتحاول المقالة الحاضرة إلى استخراج ودراسة األبيات المتحلية بذكر النبي )ص( وأهل
 .سابقة البحث 3-1

النبببوي أو العلببوي وأيضبا مببدح بقيببة االئمببة علببيهم السببالم فببي شببعر كثيببر مببن  تطرقبت مقبباالت كثيببرة مببن مجببالت كثيببرة إلببى المببديح
السبالم فبي ديبوان البيبت علبيهممدح أهبل»( في مقالة 1380الشعراء واكتفينا إلى ذكر أسمائهم لتوسع الموضوع. ابوالحسن امين مقدسي )

فببي رقببم « معتببوقالبيببت )ع( مببن منظببر ابببنمببدح أهببل»( فببي مقالببة 1383مجلببة كليببة األدب بطهببران وهمببو ) 47و46رقببم « البوصببيري
رقم الثالث لمجلبة « البيت )ع( في ديوان االمام الشافعيأهل»( في مقالة 1384اهلل ميرقادري )مجلة األدب بطهران/ سيد فضل 54و53

« )ع( فببي روايببات تفسببير ثعلبببيالبيببت مناقببب أهببل»( فببي مقالببة 1389الجمعيببة االيرانيببة للغببة العربيببة وآدابهببا/ ماشببااله جشببني آرانببي )
رقبم االول مبن الثانيببة « البيبت )ع(سبفيان ببن مصبعب عببدي، شبباعر أهبل»( فببي مقالبة 1389زاده )معرفبة الشبيعة/ جبواد سبعدون 32رقبم

ربيبة مجلبة الجمعيبة االيرانيبة للغبة الع 18رقبم « الشعر االسالمي عند محمد العيبد»( في مقالة 1389فصلية لسان مبين/ فاطمة قادري )
تحليلببي لمنظببر االمببام الحسببين )ع( فببي الشببعر الببديني -دراسببة توصببيفي» ( فببي مقالببة 1390ونببد وكببامران سببليماني )وآدابهببا/ تببورج زينببي

( فببي مقالببة 1392ونببد )الببرقم االول مببن السببنة الثانيببة لمجلببة النقببد المعاصببر العربببي بيببزد/ كببامران سببليماني وتببورج زينببي «الحمببد الببوائلي
الرقم االول من السنة الخامسة لمجلة األدب العربي بطهبران. وبالبحبث فبي « تحليلي على الشعر الديني الحمد الوائلي-يدخول توصيف»

ولبوي ومسبعودة كبوجكي أن تتطبرق إلبى  سبيمينالمواقع اإلنترنتيبة المختلفبة ستشباهدون المقباالت التاليبة عبن معبروف عبدالمجيبد؛ حاولبت 
وبهبذا تظهبر أهميبة لعربي وخصوصًا مصر بذظهار مظاهر االمام الحسبين )ع( فبي أشبعار عبدالمجيبد تبيين الظروف السياسية للمجتع ا

ببوري قبد زادة ومسبعود بباوان(. مهبين حباجي1-19: 1392أشعاره أن تضرم شعلة حركة الصحوة االسالمية وثورة مصبر األخيبرة )راجبع 
(. ولكبن لبم نشباهد 1393: 159-139تعريبف شخصبية الشباعر )راجبعقاما إلى دراسبة وتبيبين المبديح العلبوي فبي ديبوان الشباعر ضبمن 

 البيت )ع( في شعر هذا الشاعر. مقالة مستقلة درست مديح أهل
 أسألة البحث:

 البيت )ع(؟ ما هو مدى اهتمام معروف عبدالمجيد إلى أهل
 وكيف برز هذا االهتمام في شعره؟

 المناقشة الرئيسة للبحث-2
 .النبي )ص(2-1

الشبريف )ص( لالسبالم سبيد الكبونين ومصبباح الهدايبة ودليبل البشبر. ومدحبه مبن الموضبوعات التبي تطبرق إليبه الكثيبر  كان النببي
من الشعراء مبن اللغبات والثقافبات المختلفبة بعبد ظهبور االسبالم. وقبد وقبع هبذا الموضبوع موضبع إهتمبام شبعراء العبرب ولهبم أعمبال قيمبة 

نببببي )ص( جبببامع القلبببوب المتحيبببرة للمسبببلمين ومبببؤلفهم وهبببم فبببي الواقبببع يعتصبببمون بحببببل اهلل فيبببه. وعبدالمجيبببد فبببي إحبببدى أشبببعاره يبببرى ال
 الرصين بتصديقه وااليمان إليه، ضمن أنه يبارك والدة النبي )ص(. 

 ذكريات وعاطر األنسام با  أهال بمولدك الشريف ومرحبا
 ألفت بين قلوبهم بوئام  يا جامع القوم الذين بحوله
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 كان، لو انفقت كل أدام ما    ربناألفت بينهم، ولوال
 (.13:1420)عبدالمجيد  عصام  حبل اهلل خير بالحبل،  فعصمتهم هم صدقوك وآمنوا،

 يرى الشاعر النبي )ص( داعيًا إلى اهلل الواحد ومحطم األصنام وناشر حكومة شرعية الذي به قامت الحكومة
 ومحطم األوثان واألصنام يا داعيا هلل ربا واحدا                             

 يا من أقمت حكومة شرعية                       أنعم بها من سلطة ونظام
 (14:1420)عبدالمجيد، 

 السالم  . االمام علي عليه2-2
وهبي تكبون المتقبين السبالم مبولىمليء التاريخ اإلسالمي منذ بدايته بالمدايح والمراثبي التبي أنشبد فبي مقبام ومنزلبة االمبام علبى عليبه

بصببورة الشببعر والنثببر وبلهجببات مختلفببة وهببذا األمببر يببدل علببى عشببق وميببل النبباس إلببى هببذه الشخصببية العديمببة النظيببر والكريمببة قبببل كببل 
وال ينشبد فبي منزلتنبا ومقامنبا بيبت شببعر إال أن »السبالم: شبيء. وتشبجيع األئمبة أيضبا زاد علبى هبذا الموضبوع. قبال االمبام الصبادق عليبه

السالم ببأي ديبن وعقيبدة وجنسبية (. وقد تحدث الشعراء العلويون عن االمام علي عليه76/291:مجلد1403)المجلسي،« إلهياً  يبلغ تأييداً 
السبالم وغيبر قاببل للتحقيبق ألنبه مصبداق وبذكر خصاله أخلدوا مناقبه في أنحاء العالم. فذنه من الصعب تعداد صفات االمبام علبي عليبه

مبن أراد أن ينظبر إلبى »المحمودة وقد يكون أنطق شاهد في هذا الباب حبديث النببي )ص( البذي يقبول:  بارز لجميع الحسنات والخصال
لببّي فببي عبببادتي فلينظببر إلببى علببي بببن ابيطالببب )ع( لببى موسببى فببي هيبتببه وا  لببى ابببراهيم فببي حملببه وا  لببى نببوح فببي تقببواه وا  « آدم فبي عملببه وا 

 (.39/35:مجلد 1403)المجلسي، 
-اهلل فبي الجمعبة اليبوم الثالبثالسبالم بشبكل عجيبب وغيرمسببوق داخبل الكعببة يعنبي بيبتين ولد علي عليهبناء على كتابات المؤرخ

الفيبل. أببوه ابوطالبب ببن عببدالمطلب ببن هاشبم ببن عببدمناف وأمبه أيضبا فاطمبة بنبت اسبد ببن عشر من رجب في السنة الثالثين من عام
م تكن بسيطة وعادية كوالدة بقية األطفال. الوالدة فبي الكعببة فخبر فريبد لبم يبتح ألي هاشم إذن هو هاشمي النسب أبًا وأمًا. ولكن والدته ل

( وأول مولود الكعبة يجدر به أن يكبون مقتبدى وفبي الواقبع أراد اهلل أن يفهبم النباس 5-3: 1376فرد من أفراد البشر حتى االن )كمباني،
السببالم وأوالده المعصببومون ألنببه لببم تكببن وليسببت هببذه الكرامببة ل خببرين يببهبببأن القبلببة الحقيقيببة والملجببأ الحقيقببي هببو علببي بببن ابيطالببب عل

 السالم هو الوحيد الذي ولد في الكعبة وهذا الفخر أشار إليه الشاعر في شعره:(. االمام علي عليه65:1380)جعفري،
 االمامة والتقى من أربع نور  مولود بيت اهلل جاء يحّفه     

 (18:1420)عبدالمجيد 
 ة الميالد تيهي وافخري            هذا الوليد به الكمال مكّمليا كعب

 (27)المصدر نفسه: 
السببيدة زهببراء البقيببة الوحيببدة مببن النبببي )ص( وكببان لهببا العديببد مببن الخبباطبين الببذين كببانوا يظنببون يسببتطيعون أن يكونببوا بعبباًل لهببا 

د قببرر أن تكببون هببي زوجببة لعلببي )ع( وأن يكونببا داعمببين لبعضببهما بواسببطة أمببوالهم أو منببزلتهم االجتماعيببة ولكببن التقببدير االلهببي كببان قبب
(. إن أقبيم حفلبة زواج 2/181يخلق علي بن ابيطالب )ع( ال يوجد كفبو لفاطمبة )اببن شبهر آشبوب،التا:البعض. قال النبي )ص(: إن لم

هجبت فيهبا مالئكبة السبماء. كمبا قبال علي )ع( وفاطمة )س( بتمام البساطة في االرض ولكنها أقيمبت فبي السبماء بمجبد وعظمبة كثيبرة وب
نبببي األكببرم ألم أيمببن: أقسببم بالببذي بعثنببي نبيببًا وأخصببني رسببالته عنببدما أزوج اهلل فاطمببة لعلببي )ع( وأمببر مالئكتببه المقببربين لتجمعببوا فببي 

علببيهم اللؤلببؤ الصببافي سببمائه وكببان جبرئيببل وميكائيببل واسببرافيل بببين المالئكببة حينئببذ أمببر اهلل الطيببور لتغببرد ثببم أمببر شببجرة الطببوبى لتنثببر 
 (.154:1371)قزويني،

 أشار الشاعر إلى هذا الموضوع في األبيات التالية:
 ذلك الملقب بالبطين األنزع  أحببُت صهر المصطفى ووصّيه
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 ركب المالئك للمقام األرفع   بعل البتول يزّفه ويزّفها
 (18:1420)عبدالمجيد،

 والشهود تهللمن فوق سبع   يا بعل فاطمة وقد زّوجتها
 ل العرش في حلل السنا تتدلل  العين حو الخاطب الباري وحور

 ل، هما ونور كليهما ال يأفل  بنور ونور زّوجا ما النور؟ قي 
 (28-27)المصدر نفسه: 

يشببير ابببن هشببام بببأن فببي ابتببداء خبببر الهجببرة بببأن جميببع األصببحاب هجببروا وكببل مببن بقببى حبببس أو وقببع فببي الفتنببة إال علببي بببن 
اهلل )ص( فببي ليلببة هجرتببه إلببى (. ثببم جبباء بموضببوع نببوم علببي )ع( فببي منببام رسببول2/408: مجلببد 1413هشببام،طالببب وابببوبكر )ابببنابي

السالم بأمر النبي )ص(. ثم تحدث عن اقتحام كفار قريش على منبام النببي المدينة وارتداء اللباس الحضرمي الذي كان لحفظ علي عليه
 (.482اهلل )ص( )المصدر نفسه:مام علي )ع( في منام رسول)ص( في الصباح وأنهم رأوا اال

عندما اجتمع المشركون في دارالندوة وقرروا على قتل النبي )ص( ليال وأخبر اهلل وهو خير الماكرين نبيبه )ص( مبن هبذه المبؤامرة 
لينام في منام الرسول )ص( لئال يخبر السالم وهو قبله من صميم القلب بواسطة جبرئيل وطرح النبي )ص( هذا الموضوع مع علي عليه

 المشركون من خروجه من المكة وأشير إلى هذا الموضوع جيدا في شعر الشاعر:
 حين القبائل أقبلت في مجمع  وهو الذي مأل الفراش بليلة
 ُشلت يد الدهماء إن لم تقطع  لتنال من طه وتطعن صدره
 (18:1420)عبدالمجيد،  المضجع وجدوا عليا راقدا في   حتى إذا انبلج الصباح بنوره

 
 . االمام الحسن المجتبى )ع(3-2

االمام الحسن المجتبى )ع( االمام الثاني لشيع العالم وهو كان أبرع رجل زمانه في السخاء والخلق الحسن. وهبو تسبمم بيبد زوجتبه 
مع المجتمع الحاضر ويرى االستشبهاد مبع جعدة مع كأس السم وبتحريض المعاوية. والشاعر يمزج موضوع استشهاد االمام الحسن )ع( 

السم دائميًا يشربه األشخاص الشريفون دائمًا. وهبو يطلبب عبن االمبام أن يبرحم علبى األطفبال وضبحايا الكبوارث ويشبفعهم والشباعر سببب 
 استشهاده في عدم طاقة األرض أمام جوده وسخائه بذتيان حسن التعليل. وبهذا زاد على شعره حالوة مضاعفة.

"جعبببدة" دائر/يسبببقى الحمامبببات النبيلة/واألحببببة... والبببوطن/وارحم ثكبببالى الخلق/واالمبببل المبببذهب فبببي بطبببون االمهات/وهبببداة فكبببأس 
الريف الملفع بالطفولة/واشتعال الشيب في رأس المدن/فاالرض أضعف طاقبة/من أن تبراك تجبود ببالنفس الزكيبة/مرة أخرى.../وتقتل...يبا 

 (84:1420حسن...!! )عبدالمجيد،
السبالم ويببّرئهم مبن أي رجببس. البيبت علببيهمالنظيبر االمبام )ع( والنببي )ص( ومجببد وعظمبة أهبلشبير الشباعر إلبى التشبابه العببديموي

 اهلل )ص( وعلي )ع(.وهو يرى والدة االمام مليئة بالسرور والفرح ويرى الفرح ممزوجًا من اسم فاطمة )س( ورسول
...واالطهر.../يبببا بكبببر االزكىلقرببببى والبيبببت البببذاهب عنبببه/الرجس بكبببن فيكون/فكبببان يبببا "حسبببن" العترة/وشببببيه نببببي اهلل/ويبببا مجبببد ا

الزهراء/ويببببببببببببا قبلببببببببببببةحجج السبببببببببببببوح/على وجنببببببببببببة هببببببببببببارون األمببببببببببببة/يا شببببببببببببّبر...!/ميالدك...فرح/فالفاء المفتوحة:فاطمة/والراء:رسببببببببببببول 
 (.161:1420اهلل/وحاءهما:حيدر...! )عبدالمجيد،

 السالم.االمام الحسين عليه4-2
للكثيببر مببن شببعراء الشببيعة مببام الحسببين )ع( سببيد شببهداء العببالم الببذي يكببون قببدوة مثاليببة للشببهادة والتحببرر، أصبببح موضببوعًا فنيببَا اال

وشعراء البديانات اآلخبرة إضبافة إلبى أن االمبام الحسبين )ع( أحيبا االسبالم ببين الجهبل وتخرصبات الحكومبة األمويبة. معبروف عبدالمجيبد 
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ار الشهر المحرم لسنوات متتالية ويعلن بأن المسلمين محزونون من هبذا الموضبوع بشبدة ألن جسبم االمبام يعرب عن حزنه وأسفه من تكر 
 )ع( وقع على الرمال بالرأس بينما يسرعون إلى استقبال الشهادة في سبيل اهلل بشفاه عطشى. 

 ودمع المحبين أمسى دما  طغى الحزن سيال فغطى الحمى
 عليك لحّد العمى فنبكي   يعود المحرم في كل عام
 وأنت القتيل قتيل الظمأ   فأنت المجّدل فوق الرمال

 (31:1420)عبدالمجيد،
سنة ويشير إلى الشفاه العطشى لشهداء كربالء الذين  1400وهو يعرب عن حزنه مرة أخرى من الرؤوس الدائرة التي مرت عليها 

 تركوا على الرمال بعد قتلهم وقطع رؤوسهم.
أسبببيافا/تنعرز برأسببي المحمبببول علبببى الرمح/يببا للمبببوت المئببوي الراببببع بعبببد األلف/وبعببد العطبببش المتسببرب مبببن نهبببر يزمببع ألمبببي أن يببورق 

 (.39:1420الملح/يا للرأس الدائر في اآلفاق المدهوشة/بعد القتل/وبعد الذبح...! )عبدالمجيد،
السبالم، التبي انتشبرت فيهبا الرائحبة العطبرة لبيهميشبه الشاعر كربالء إلى دموع األرض وعويبل السبماء ويراهبا سببب بكباء األنبيباء ع

 لرؤوس الملطخة بالدم المعلقة على الرماح وألمت قلوب العاشقين ووصف الشاعر هذه الذكرى أليمة ومحرقة جدا.
كربالء...كربالء.../يبببا عببببرة األرض وشبببهقة السبببماء/ومئذنة العبببرش ومبكبببى األنبيببباء/ومحط المعجبببزات الخارقبببة/حيث يعببببق أريبببج 

 (.43:1420وساحقة/ومشعلة وحارقة...! )عبدالمجيد، موجعةلورود المدماة/من عرى قلوب الوالهين/أية ذكرى تلك ا
الشبباعر يعببرب عببن حسببرته لجسببم االمببام الحسببين )ع( بببال رأس والببذي وقببع علببى مسببرح الجاهليببة بينمببا هببو مسببرحية بببدون مشبباهد 

السببالم فببي المببدن يعلببن الشبباعر حسببرته علببى تببدوير رأس االمببام عليببه وأيضبباوبببدون نببص والسببكوت سبببب واضببح علببى هببذه المسببألة. 
 المخروبة وضمائر ليست نقية.

آه لك أيها الجسد الملقى مجدال/على مسبرح الفنبون الجاهليبة/بال رأس وال خشببة/وال نظبارة وال نبص/وآه منبك أيهبا البرأس البدائر/في 
 (44:1420جيال/أربعين آدما )عبدالمجيد،مدن اليباب/وضمائر الخراب/أربعين يوما/أربعين 

والشباعر يتمنبى موتبا كمبوت االمبام )ع( بينمبا استشبهد فبي التيبه عطشببانًا والمباء فبي حبوزة المشبركين ولكبن االمبام امتنبع عبن الذلببة 
 بالعزة واستقبل الشهادة بالحرية.

الشبببببحوب.../والخداد/والنمش/أموت مرتين.../والمببببباء فبببببي أمبببببوت موتبببببة الصبببببحراء والعطش/وصبببببفرة الوجبببببوه فبببببي صبببببراعها.../مع 
 (63و64: 1420االنهار...في دالل مشرك/ينأى مع المدى المخيف/ساحبا في اثره اليدين/أموت.../موتة الحسين...! )عبدالمجيد، 

 .االمام الرضا )ع(5-2
اريخ وكببان وجبوده العزيببز ضبيف خراسببان لمبدة قليلببة االمبام الرضبا )ع( الببذي نبّور إيببران فبي بدايببة القبرن الثالببث الهجبري بروايببة التب

وبعد الشهادة دفن في أرض خراسان وأصببح خالبدًا فبي ضبمير ناسبها كانبت لبه مكانبة عاليبة وخاصبة ببين شبعراء الشبيعة. لبو ألقينبا نظبرة 
يًا يتحببدثون عنببه بلغببة سببنة منببه والشببعراء المسببلمون شببيعيًا أو سببن 900عببابرة علببى الشببعر العربببي لرأينببا أن حضببرته حضببر فببي أشببعار 

االحتببرام والتكببريم دائمببًا ويببذكرون مراتببب فضببيلته بلغببة شببعرية ويظهببرون لببه اإلرادة. معببروف عبدالمجيببد يببرى االمببام الرضببا )ع( ولببي اهلل 
 الذي في جواره تزول هموم االنسان وذنوبه. والشاعر يعلن كونه شيعيًا ويرى االمام )ع( شهيدًا مظلومًا وغريبًا.

 يبببا مبببن عنبببد حضبببرته/يزول الهبببم والكرببببة.../وتمحى ظلمبببة االثام/تحبببت جاللبببة القببببة.../إليك أتيبببت شبببيعيا/ألرفع عنبببدك ولبببي اهلل
التوبة.../شبببببهيد الظلبببببم والسبببببلطان/لّف مراسبببببه البببببدامي علبببببى الرقببببببة...!/أبا الغرباء.../يبببببا مبببببن مبببببت فبببببي الغربة.../"رضبببببا" قبببببد عشبببببت 

ان/فتورق روحنبببببببببا الجدببببببببببة.../وتعلن ثبببببببببورة العصبببببببببيان/على االشبببببببببباح والدبببببببببببة مرضبببببببببيا/بمهجة عاببببببببببد رطببببببببببه.../يبللها نبببببببببدى االيمببببببببب
 (.67:1420)عبدالمجيد،
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يشببير الشبباعر إلببى علببم االمببام وحكمتببه وأيضببًا يشببير إلببى عظمتببه ويببراه عنببدليبًا نمببا مببن غصببن جزعببه النبببي )ص( وهكببذا ضببمن 
الشباعر ببأن االمامبة تكمبن فبي وجبود االمبام )ع( وبوصبوله إليهبا  اإلشارة إلى عظمة ونسب االمبام العبالي، يثببت حقانيتبه لإلمامبة. يعتقبد

 استشهد كأبيه الكريم على يد الجاهلين والمتغطرسين.
أيهبذا الصبببي المتببوج ببالعلم والحكم/يحمببل فببي راحتيبه النجوم/ويخطببو كمببا الحلبم بببين النخيل/أيهببذا الموشبح بالمخمببل اليثربي/يزقببزق 

..سببببما/فوق عببببرش الملوك/وخبببببأ فببببي مقلتيببببه .طفى/أيهذا الصبببببي الجميل...!!/يبببباابن "سبببببع"كالعنببببدليب علببببى الغصببببن/في دوحببببة المصبببب
 (.131و130: 1420االمامة/ثم تولى ليدفن بين ضلوع الثريا/أباه القتيل... )عبدالمجيد، 

ن سبيفًا يقطبع أيبدي ويتمنبى لبو كبا« يبا ليتنبي»يشير الشاعر إلى شهادة االمام الرضا )ع( بالسبم باالسبتفادة مبن األسبلوب القرآنبي و
 الذين أشربوه سمًا وأيضًا يتمنى أن يكون نهر الخلود ليعطيه عمره تماماً 

فيبببا ليتنبببي كنبببت سبببيفا/لقطعت تلبببك االيبببادي/فلم تبببزرع السبببم ببببين البببورود/ولم تمنبببع المببباء عن/مهرجبببان الشبببجر.../ويا ليتنبببي كنبببت 
 (.138 و139:1420نهرالخلود/ألعطيت كل بقائي/لعمر "الرضا")عبدالمجيد، 

 .االمام المهدي )عج(6-2
االمببام المهببدي )عببج( منجببي ومنتهببي ظلببم الجبببابرة علببى الشببيعة والمظلببومين. يعتقببد الشببيعة بببأن االمببام )ع( منجببي البشببر الببذي 
ر سيظهر بعد أن مألت األرض جورًا وظلمًا وسيمألها عدال. يشكو عبدالمجيد من غيبته الطويلبة ويريبد مبن حضبرته التعجيبل فبي الظهبو 

االمبور المتفرقبة ويريبد منبه أن يعجبل فبي الظهبور ألن شبفاء آالم الهبم وجبامعألن قلوب الشيعة والهة لبه. يبرى الشباعر االمبام )ع( كاشبف
 ظلم الظالمين يكمن في شفرة سيفه.

 تشتاق طلعتك البهية فاطلع  يا غائبا طال الغياب وعيننا
 ي فارجعمدت إليك كما األياد  ايا راجعا بعد الذهاب قلوبن

 نادتك من وسط المظالم فاسمع  يا كاشف الغم الجسيم شفاهنا
 تبقى االمور مبعثرات فأجمع  يا صاحب االمر الحكيم إلى متى

 كالسيل يأتي من محيط مترع  والدار يغزوها الفساد مدمدما
 قد آذنت بتشقق وتصّدع  يا صاحب الدار التي مما بها

 للجور والكفر الذئوم األنقع   عّجل بسيفك فالدواء بحده
 (22و21: 1420)عبدالمجيد

يقببول الشبباعر بببأن األقبباليم السبببعة عاشببقة االمببام )ع( وهببي والهببة السببتماع صببوت االمببام مببن وراء سببتر الغيبببة. ويببراه قرآنببًا ناطقببًا 
راب الكوفببة ويسببتمع مببن مسبباجد نجببف يشببتاق لقبباءه الكعبببة والمنبببر ويتمنببى مببن االمببام )عببج( أن يهيببأ لألمببة عصببرًا ذهبيببًا يشببيد فيببه محبب

 السالم.واالزهر صوت القرآن وبهذا يريد الرجوع إلى حكومة العادلة لالمام علي عليه
عشببقتك أقبباليم الكببون السبببعة/واحترقت صببمتا/حتى تسببمع صببوتك/من خلببف الحجببب الغيبية/فتحببدث يببا هببذا القببرآن الناطق/فالكعبببة 

وأعبببببد لألمبببببة عصبببببرا ذهبيبببببا/حتى يعمبببببر محبببببراب الكوفبببببة/وتؤذن للفجبببببر قبببببباب النجبببببف مجتمبببببع العشاق/وسببببباق العبببببرش هبببببو المنبر.../
 (162و  163:1420االشرف/وتكبر مئذنة االزهر...!! )عبدالمجيد،

 .السيدة المعصومة )ع( 7-2
)ع( ولكنهبا السبالم التبي سبافرت تتبابع االمبام الرضبا السيدة المعصومة )ع( أخت االمام الموسى الكاظم وعمة االمام الرضا علبيهم

السبالم. يبرى البيبت علبيهمأصيبت بمرض في قبم ووفيبت وهبي مدفونبة فيهبا وأصببح مرقبدها محبل رجبوع الكثيبر مبن العشباق ومشبتاقي أهبل
الشبباعر مرقببدها يببدخل فيهببا األشببخاص الببذين يخببافون وزر الببذنوب ويستأنسببون بهببا والجميببع يحقببق حلمببه فيهببا. ويعتقببد ان مرقببدها ملجببأ 

 ا محبوها بالعشق والمحبة والشاعر يطلب شفاعتها للجنة بذكر ذنوبه الكثيرة البيت يقصدهأهل
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 أمنا ونال الطالبون مراما  حرم أتاه الخائفون فأبدلوا
 أهل الوداد محبة وغراما  عش آلل محمد يهفوا له

 ال يستطيع بها الورى إلماما  يا بنت موسى والمناقب جمة
 ض خطيئة وأثاماصحفا تفي  أخت الرضا إني أتيتك ناشرا
 وأنا ببالك أسأل االنعاما  يا عمة الجواد كفك والندى

 لي في الجنان فقد قصدت الكراما  أنا زائر يرجو الشفاعة فاشفعي
 (181:1420)عبدالمجيد،

وهببو يعتقببد بببأن قببم مببألت فخببرًا وشببرفًا بواسببطة وجببود السببيدة معصببومة )س( وبرأيببه بببدأت الثببورات والحركببات مببن هببذه المدينببة ثببم 
 وضحايا فيضية. 1342سببت نهضة وثورة وكذلك أشار إلى أحداث سنة انتشرت وأثبت التاريخ صفحة دموية فيها الصفحة التي 

 عزا شامخا وسناماضمتك    يا بنت موسى إن في قم التي
 تغدوا الحروف أسنة وسهاما    من قم يبتدئ الكالم وبعدها
 حمراء تقطر نهضة وقياما   ويسجل التاريخ بالدم صفحة

 عرش لندفع فوقه االسالما    خسأت فراعنة الزمان وكم هوى
 (183:1420)عبدالمجيد،

 النتيجة
عبد ظهبور ديبن االسبالم فبي جميبع أدواره. والشبعراء صببغوا أشبعارهم نشاهد حضور البدين كواحبد مبن األعمبدة الرئيسبة فبي الشبعر ب

-السالم وبقية األئمبة علبيهمبصبغة خاصة باالستفادة من القرآن الكريم ومدح كبار الدين. وقد قّدم الشعراء أشعارهم إلى االمام علي عليه

ف عبدالمجيبد الشباعر المصبري البذي أقببل علبى مبذهب السالم من جميع أنحاء العالم بعد حكومته وتشكيل المذهب الحق للشيعة. معرو 
الشببيعة بببالتفحص والمطالعببة، انتبببه إلببى أهببل البيببت )علببيهم السببالم( انتباهببًا خاصببًا. يببرى الشبباعر النبببي )ص( جببامع القلببوب المتحيببرة 

فببي مبدح االمببام علببي )ع( وأيضببا والمؤلبف بببين المسببلمين وأيضبًا الببداعي إلببى اهلل الواحببد ومحطبم األصببنام. وقببد أنشببد الكثيبر مببن أشببعاره 
السبالم فبي منبام المبيت وفيها نبام علبي عليبهأشار إلى والدته العديمة النظيرة في الكعبة وزواجه المضيئ مع السيدة زهرا )س( وأيضا ليلة

م النظيبر بينبه وببين النبي  )ص( برضى. والشاعر محزون جدًا من شهادة االمام الحسن بكأس السم بيد زوجته ويشير إلى التشبابه العبدي
جببده الكببريم فببي هببذا الموضببوع ويخلببق فنببًا فببي هببذا المجببال. والشبباعر حببزين مببن استشببهاد المظلببوم لالمببام الحسببين )ع( بببين أمببة عصببره 
الجاهلين والمتعصببين ويعبرب عبن أسبفه تجباه الشبفاه العطشبى والبرؤوس العاليبة علبى الرمباح. واالمبام الرضبا )ع( أيضبا مبن كببار البدين 

اهتم به الشاعر وأشار إلى غربتبه وشبهادته. وهبو يتمنبى أن يكبون نهرالخلبود ليعطبي جميبع عمبره لالمبام الرضبا )ع( باالسبتفادة مبن  الذي
االسلوب القرآني. واالمام المهدي )ع( أيضًا عني بعناية خاصة في شعر عبدالمجيد ويتمنى الشاعر من االمبام )ع( أن يزيبل الغبم والهبم 

وره. ويببرى بببأن مرقببد السببيدة معصببومة )س( محببل أمببن للخببائفين الببذين يستأنسببون فيهببا وطلببب منهببا الشببفاعة والجنببة والفسبباد الحبباكم بظهبب
 االلهية.
 المصادر

 القرآن الكريم-
 ابن شهرآشوب، رشيدالدين. )التا(، مناقب آل ابي طالب، قم: منشورات عالمة.-
 الث، بيروت: دارصادر.(، لسان العرب، الطبع الث1414منظور، محمدبن مكرم. )ابن-
 (، السيرة النبوية، بيروت: دارالكتاب العربي.1999هشام، عبدالملك. )ابن-
 (، تاريخ االدب العثماني، طهران: سمت.1387اميري، جهانكير. )-
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 (، الغدير في الكتاب والسنة، الطبع الخامس، طهران: دارالكتب االسالمية.1371اميني، عالمة عبدالحسين احمد. )-
 (، ديوان، بحث محمدعلي بيضون، بيروت: دارالكتب العلمية.2005بوصيري، محمدبن سعيد. )-
 (، التعريفات، بيروت: داراحياء التراث العربي.2003جرجاني، علي بن محمد. )-
 (، المضامين السياسية في شعر السيدالحميري، اهواز:جامعة شهيد جمران.1380اهلل. )جعفري،حجت-
 (، الصحاح، بيروت: داراحياء التراث العربي.2009بن حماد. ) جوهري، اسماعيل-
(، دراسبببة المبببدح العلبببوي فبببي ديبببوان بلبببون الغبببار بلبببون الغبببدير األثبببر المعبببروف مبببن 1393ببببوري. )زاده، مهبببين ومسبببعود بببباوانحببباجي-

 .139-159عبدالمجيد، نشرة نهج البالغة، الدورة الثانية، الرقم الثامن، ص
 (، االمام الحسين في الشعر المعاصر العربي، طهران: منشورات أميركبير.1383خزعلي، انسية. )-
 (، المعجم، طهران:جامعة طهران.1373اكبر. )دهخدا، علي-
 العروس من جواهرالقاموس،موافق للمطبوع، بيروت.زبيدي. )التا(، تاج-
 .(، االدب الملتزم، الطبع الرابع، طهران: منشورات سمت1389سياحي، صادق. )-
 ، قم: ذوى القربى.27(، تاريخ االدب العربي، الطبع 1427ضيف، شوقي. )-
 (، ديوان بلون الغار بلون الغدير، قم: مركز االبحاث العقائدية.1420عبدالمجيد، معروف. )-
 (، المعجم االدبي، بيروت: دارالعلم للماليين.1979عبدالنور، جبور. )-
 لزهراء من الوالدة حتى الشهادة، ترجمة حسين فريدوني، الطبع الرابع، قم: نشر آفاق.(، فاطمة ا1371قزويني، سيدمحمدكاظم. )-
 (، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، بحث محمد قرقزان، بيروت: دارالمعرفة.1998رشيق. )قيرواني، ابوعلي الحسن ابن-
 دارالكتب االسالمية.(، َمن علي، الطبع الثامن عشر، طهران: 1376اهلل. )كمباني، فضل-
 (، بحاراالنوار، الطبع الثالث، بيروت: داراحياء التراث العربي.1403مجلسي، محمدباقر. )-
الببدين عبببدالرزاق واحمببد (، الدراسببة التطبيقيببة للمببدايح النبويببة فببي شببعر جمببال1388بنبباه كرمبباني. )نيببا، ناصببر وآرزو بببوريزدانمحسببني-

 .54-36، السنة االولى، الرقم الثالث، صشوقي، نشرة اللغة واالدب الفارسي
 (، االرث الدائم لالدب الشيعي، اراك: منشورات جامعة اراك.1384مختاري، قاسم. )-
(، مظبباهر الثببورة الحسببينية فببي اشببعار معببروف عبدالمجيببد، مجلببة الجمعيببة العلميببة االيرانيببة 1392ولببوي، سببيمين ومسببعوده كببوجكي. )-

 .1-19، ص29التاسعة، رقم  للغة العربية وآدابها، السنة
 المواقع االينترنتية
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