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 ا اa ا وا   دةوا ا ر  
  

  ارارك اذ     اذ ا ار
   رآ       ول(أا ا(  

 زا - مما داب واا       نذر م ا -  دابا 
وامما   

Ashor_pashe@uoz.ac.ir    A.moghaddam1351@gmail.com  
    A.moghaddam@yahoo.com 

     
     وان د ري 

 وآدا ا ا   راهد ط- 
   ر اة

   وآدا ا ا   راهد ط- 
   ا م ذرن

    masoudbavanpouri@yahoo.com  

  
ا:  

 اس  ا و ة  اي   إa  ا ا إّن 

 ء ودواا واء او ا   اء؛ا  وم رأ  

  ونو دة داوا  را ا  سا   .

 راه ا فاا دواو و ان اا  ء اأ درا  ا

 ا ا  ّa ا ا ا    ة. و  

 ااء  أّن إ واون ا     ا  ن ار ا ار ا 

  و ا   ، و ا  كار    ا رة أء اب ا أّن و

  . م د اوي ا وإدة ارا ا اء اد  اوا

ت اا:  ا اa، ،ا دة  ،اا،   وا  

ا ا.   

ا:  

 ))و((   دة و وزن ا  ر ،دب اا ))(( 

 و ا اء وا  فوا ا  ا ا ا 



)١٠٨(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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ف، (وار إ اا ا  ورض  اا وت امن     

ا ((، او   وط إ إ ا ا  ). ، ذ دة   ٢، ج١٣٨٠

  .)٢٤٥: ١٣٧٥ري واء، ( ))ا وارة أواد و

   ة واا ت ا اا  وأدب ا    ا وان وظ  

رأو ا اا ب دورااء واا  و    ذ  .  وأدب ا  

مأ   و ا ّ  ا  ؛    ن أا و    

و  أي  واق  ق ات ا  ا ا وا اي 

دب داا ا ل ة واا   و  لا  ول س اي ا

   ر واا د  ر ا اد .))  ّ دبا ا  س داا

 ااء وا ا  ا وآ( ))ظ  ،١٤١: ١٣٧٣وم.(   

  اط وا اد أدب او   داد أول   ا

 اط وا اد    ادبم أن مى أول  و امن ((:ل

ل أو ا وات ا م     ارة ب ا   إذ 

ا ممدب اا  ا اا (( .) ،٣٤: ١٣٨٣داد(.  

أد وي أدب اى ا ا و ل  وا     يوا

 د ن أن و ))  دب اوع ا  ع وأدب ا وا  أ و

     ا ا ا و    اه ن     ٍ  ا  وأن 

 أس ا  أن ن    .  ودون ا  ار  ت ال

 و د وأدب ا       ع اء ا  وأن   وأن  ط

 و  فا ةت اي، ( ))م٢٠: ١٣٧٦ا( .  

وا ا   اا  ا  -     و  ا  -أدب او  فو

 ا ا ا  ات ا أو ال ا .    ر ره ا سأ

  اا ر اوان اأو ا    ت اا    دوا وا

 وا  ت اا  ف٣٦: ١٣٧٧، يسنگر(وا.(  



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١٠٩(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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واة إ أدب او ر و امة واس ا   ر وع 

 اا اا  اءات وااء واوا ح ا وإو و إ ء ا

  ....ووح ا وار ا وا اد 

      ا اى اأ  وا  دورا     ا  ا    اباج ا

 ا اا ا  رض اا دةواة ا . ت اءا  إذا ط

 ا ات إه ا   و ا  دو اوا ا 

 ،ا راا  ا  ه ن أن   ع    و

 ور ا ة ا   )ش، ا٢٣٠ -٢٣١: ١٩٧٢.(  

ا:  

ا اء او   ة أ اء اا ا  وة ا

  ظ اب ا  ا رأ طوا آمت از واووا ...

أدب او أب   أب ا   . ء ه ا ن وونا اا

 مك ن اوح ب  ا و ا  آ  و   ي 

وا ما   .        ا ا  ا   با ا 

 ،ا   ا  إ  د او  أ طا  .  رظ

. ا اي  اا ن رد  أ اب اوم وادب ا اع   

ا اأد ا ا با ا  دةر ار وا  راتز وال ا

ا  وا اظ ان ا امو)را٦٦٢: ١٣٨٣، ي.(  

  رةا  ؛    اوا وا وا     ا  را ا 

. واي   اواء ا  إ أو ة أص ا  وا وارة

    رة ى اأ   ل رة أو رة ووإ  وراء  أي  

) ارة (و  ) ُِ ، را إَ  َرََ، (ا  أت  .  اي

  عم  لو مء  اا ف، (وأمذ: ١٣٨٠ ا .(    ء ا

  م   و ا   ء ) ،١٤٣: ١٣٦٧(.  

 موا ا  ا   أ ا ا  ا ي أوا



)١١٠(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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ا ا .ا  ا ا ا  ا اا اط   أن   وا

 ظ اء. ادة واا  لإ ى ارة أ .    زا ا ّ

 ا  أن و وا ا ون ا  .))  م اا   ا 

 ا   م م .      ا ا ١٨٨٠أدب اا  و ن  . روا

 مموح اق اا  ون . ت أروا ر  ن  إم

 ا ر رون نما  ن اا ا  ا تو 

وا ن ام(( )  ،ل٥١٦: ١، ج١٣٧٣.(  

  ل أن ا اي   اوح امم و  اوم إذا  ا

واي    وه   ا  ا   اار اوح 

ا اي   أرا وا))        ا ل   . اظ

   اته او ا  رةوإ ا ط  ى    ؛إرة أ  فّ

اا      ء وان وام(( )  ،١٥٣: ١٩٦٥س.( 

ا رة ))     ل ن . ك  و  ادب وارة  و

وا ز اا  .ا ةا   (( )ا١٣٠: ١٣٧١، ي.(  

   د رل      ن ا  راتا ي اوا   

 دص ات  اه ا   ا  أن و )    ،

  ).٣٠٥: ٢، ج١٣٥٨

 ا  

إ ل وا ا  ة ت  ا   د:  

 زا زا)١٣٨٣(   ))ا ا ا مa  دبا  ا وا

ا ا((  ا ٥٢  مما ا  اا ء  ق إ و

 ر اءو  ر ود ا و دم ا اد وا اا ب

 اووي واوأدوم  .  

   ١٣٨٣(ام (  ب ))   ا اa    ا ا ا ((  و



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١١١(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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ا  درا إ  ا a  ر رت إوأ ا ا أ.  

 ا آل  ودي رو مام ١٣٨٩(ي (  ))  رة ا

  اa ا ا  ا وا اء (ر رزةر اا  ا

ن ان  )))ا رندب اة ا ا ا     اءا إ ق او

 امو: ا ماا ا ر و  اد    و ر   ر ةزادة  ط

وو و ة  و يگرمارود ي ...  اء اا وأ  :   ءا 

  ....أدوم واد  وا اا ورج ر و  وااي وو

 دة ي و١٣٩٢(يكوچك� و (  ))ا  را  ا م

وا   اام  ا وآدا     ا ا     ٢٩ ا((  ا وف

 إ ا ا  a         يي اا ا ا   .

و م آ   اا  ت اة  م   و ا اة  

وا   ادب ا إ    ا  ف   اة   إ اه وات 

ت ات واا  ةا رق ا.  

وا ا ا ا a :  

           رة ار اإط  و و   مز  و ا ا

  وا ا     ة ه ا  وط ا   وحا  ل 

وار ا أ  ر  ه  .   ة وزن دو اري ارز  

و رة  ح   رط و او إ  ا ا وا اة 

اء     ا   ؛ وات ا   أب ء ادث اوي ء 

ون أ   وو       ات وات    طا ب ا اة   

م   أي رة    وا aوا ا ا وّت ام  ا

 ار واا   أي واوأوأم  ع  اا ا ل   أرادوا و

ا  وا ب أنا و اط ا اa  ور.  

 وا ا  رأ  اءا ل ا د ا  اوا 

ودا اس إ ال وارة  ا      ادة و ء   



)١١٢(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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ر م   . واه ا إ  ةم    ء ن     ا اa  أ 

      در  ر نام  أ   اء اوا          دوا

ا  سا.  

ور اأ درا ه ا ف ا  و       أم    درا 

  هرا ه ا ة،  مة ام أ      تأ ا

 ا ا اذ ا  ا a وا و .  

   و اع

ما     ار ا ا    aدوا  ا ا ااء اإّن 

ن رة اب ا و   وون وأ  ا وااد ا وار 

  ر ا ا ا اا ا  اا زاق   ث 

  ذي ا   ا ا ))ا ا ((    ا ا  و

        وط   ص ظد أو  ث ،ب اوا   ارا

و ا   إ ع  وا أ   أن  ان اب ا

وا   ا    ساي  أ ف ا  ا  وو ة أص ن 

  :و ل  .  اسا ل  ود اق 

  أما إذا كنت يف عصركم

  جوه عليكمقد تكاثرت حد التباس الو

  فقد فاتين األمر أيضاً

  إنّ مشرا سواي انتهي اآلن من قطع رأس احلسني

) ،اا١٥٩: ١٩٨٢.(  

 ا و  ن  ب إ ر اأ    ن و   ا او

  .إ  أوع ا اا ق ل   اوف 

  قا حتاول أن تلتقي باحلسنينت حكإذا : الشاب

  لتقتله مرة ثانية



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١١٣(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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  مقاطعا بل ألقتله املرة األلف: الشمر

  امسع إذن: الشاب

  تالقي احلسني نأي كتسأل

  ل خنيل العراقكأمامك 

  رهكور الفرات الذي تذ

  كاشهر سيف

  الساعة السيف كان لكإن 

  واهوِ به فوق رقاب النخل

  فإذا قطعت

  وتدحرج هام النخل مجيعا

  رضاأل يا انتشر الطلع علوإذ

  حبات الياقوتكخضيبا بالدم 

  فجز للفرات

  ن املوج فيهكومره بأن يس

  بلعومه كوأن يتراخي سيف

) ر م١٦١-١٦٣ا(.  

 وا  ،راتت واه ا  ا ا ا مa  ة

       رة ا ا  ة وو و      ن أمب اي ا 

و  إ أر   أم ف او   اا وار 

 ا ا ارا إ   ،اأ  ن.  

  إذا قطعت عنق الفرات

  اجلوشن يوأرؤس النخل مجيعا يا بن ذ

  قتلت فينا احلسني ون قدكفعندئذ ت



)١١٤(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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  ذاكه :الشمر

  تنس هذا ال: الشاب

  اجلوشن يأرؤس النخيل مجيعا يا بن ذ

  فنخلة واحدة

  ختطئها

  يطلع منها احلسني

)ر م١٦٣: ا.(  

 ت ا  اهرة أ      اءوأ ا  ة رة  إ ا 

 ا       آ   ، أي  لى،     ورة أ  وأ    رة

    ومر ارة  دا و  أا   aرة أم  د ا أى؛ 

دو و دا .  

  دب اا إ مىإذا من  مة  ات ا  ا و  م

     ا ان  ادب a و ا وا   زن ون 

  أ د  ا ا إ ا   رأ ،ا :  

ــنا  ــيت يف أرضــــــ ــة الــــــ   انّ املقاومــــــ

  

ــا     ــذلّ وترغمــــ ــاه أن تــــ ــأيب إيــــ   تــــ

  
                                                                  )تاا  ، :٢٥٧( 

   ور اأ  نما إ و  ةم ا    رة

رa   ا ا ام ا ا اي   .   ق امن

وi   و  رل ا   و  اا ورأ رأس ا   ه اق   

آن اا:  

  i حممــدا aففــي كــربال كــان احلســني 

  

ــب     ــر ومرحـــ ــرو ومشـــ ــه عمـــ   حياربـــ

                                                                            )،٢١١: ٢٠٠١ا(  

ع أا ا  أ   ز:   



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١١٥(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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  قتلـــــوه يــــــا أمــــــاه ظنــــــوا أنهــــــم 

  

ــد   ــترتيال   قــــ ــه الــــ ــون بقتلــــ   يقتلــــ

  
                                                                         ) ،٣٦: ٢٠٠٦(  

  : ور ل  ا ال وزد ر ي   ارض و؛ 

ــا   ــفكت لنـــ ــرائيل ان ســـ ــد اســـ   ويزيـــ

  

     ــع ــا األدمــ ــن لظاهــ ــالت مــ ــا وســ   دمنــ

  
                                                                     ) ر ،ا  ٧٥: ١٩٧(  

 ا       ووa       ض ااء  ا ا و

 واو  رضا  و د ر دوظ  وا:  

ــاس يف خســر     ــر انّ الن ــاحب العص ــا ص   ي

  

ــا    ــديتك انّ الظلـــــم اردانـــ ــدم فـــ   فاقـــ

ــ    ــدلَ اال انــ ــر العــ ــن ينثــ ــممــ   ت يف أمــ

  

  مـــا عـــاد يســـمع منـــها غـــري شـــكوانا       

  
                                                                            ) ،٢٥: ٢٠٠٤(  

ا  ا ا ن ور  :  

ــوا  ــفكوها او دعـــ ــا فاســـ ــذي دمانـــ   هـــ

  

  انّ االيل فينــــــا الشــــــجاعة أودعــــــوا  

ــ    ــال الطفـ ــان أبطـ ــأوا ان كـ ــد ارتـ   وف قـ

  

  أن يشـــربوا كـــاس احلتـــوف ويكرعـــوا     

  
                                                                     ) ر ،ا  ٧٥: ١٩٧(  

 رة  ا واa   رأس ا ا  ا ااء ا

ا أ ووا   وهوا   وا ط  وا    ار اا او

     ا ا إ ح اا  نa.       ار اا اب اا 

   دة إوا ا       و ن وظما     

  ،دةوا   أ  إذا ،ااأ  ن وذا  ا.  

  م أنت تشبه رأس احلسني الذي فوق رمحكو

  يستريح وال

  غره يفتأيب الذوائب مذ ثببتها الدماء عل

  أن تزيح



)١١٦(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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  ومن ثبتته الدماء حمالٌ يزيح

) ،١٢٣: ١٩٨٨.(  

را رة ورa       اب رأس ا ا    ا    ا ات أى 

  :واون 

  أشياُء وأشياء جتمع بني اجلنوب ورأس احلسني وبيين

  واشياء واشياء جتمع بني اخليام

  وبني الفدائي وبني اجلنوب ورأس احلسني وبيين

)اب، ا٤٢٥: ١٩٩٦.(  

   ا ى ا يا   اا ا اa    ا ار

و أن  و أ ا وان    د ا  وى ورادا  وااد 

 ة د  ا ا  ا د    ،a  ا  ل يوا

 اةوا رة اهو:  

  الظلم خباء ييبقي عل سالح هو ال.... الدم احلر

  ر حممدكهو للجهل وللف

  م عليكهو للعدل واحل

  يف الطف حسنيهو صوت الرفض 

  هو للعلم، لألحياء قدوة

  هو ثورة

  هو ثورة

)ا١٢٣: ١٤١٥، ي.(  

ا ا  ارق    أن          أ    أ دم  ي  

      ا ا    ا ه وأنa     ا  وا أم وأن



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١١٧(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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اا وإ:  

  لمات احلسنيكن كإن ت

  وسيوف احلسني

  وجالل احلسني

  سقطت دون أن تنقذ احلق من ثرثرة الشعراء

  جيد شفتني والفرات لسانٌ من الدم ال

)،٣٨٥: ١٩٨٥دم.(  

    ا ت اآ وي ذا ا يا دا     أ وأ

 أ ا  و   واح  رة اس  ا  اا ورة 

  : و ا وااد

  لّما رغمت أنوف يف املذلةكسأظل أقتل 

  وما يفعل ما يريد...... م يزيد ماكمكويظل حي

  م وهم شر العبيدكووالته يستعبدون

  جرح الشهيد يم وإن طال املدكويظل يلعن

  وا ثأر الشهيدكم مل تدركألن

)وا٤٤٧: ١٩٩٥، ي.(  

م ا    را ذ و ء   ى ا ام

  :اق

  ربالءكهو النهر حتمله 

  القدس لألغنيات الظماء إىل

  ربالكفها إا 

  تبيح السيوف لنذر احلسني



)١١٨(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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  وتبين عي الشرق خيمتها الواعدة

  جبة الفارس املشرقي يربالء اجر من أدمع النادمني وتصحو علكوها اا 

)رام ،٢٤٤: ١٩٨٨.(  

أل او ا  ا ام ا   ا خ ن       

 ا ا وa  اأ  رةو أي ذ  ة و:  

  ساركمقاومة حسينية التعرف االن

  وليس يف قاموس اجبديتها اهلوان

  خافت اهللا فصغر مادونه يف عينها

)اا  ،ت :١٨٢.(  

 ا ا     ا a أ    ووا  ة    ء  ور

ض   ر ا  ب ن و رة      واا ا ا 

را ا:   

  أرض اجلنـــوب بـــأرض الطـــف تلـــتحم   

  

     ــم ــا مشــ ــن جرحهــ ــا مــ ــربالُء لنــ   وكــ

  ت زينـــــب للعبـــــاس تندبـــــه  وصـــــو  

  

   ــم ــوتنا نغــ ــه يف صــ ــوف لــ   بــــني الطفــ

ــمام إىل      وموقـــــف احلـــــر بعـــــد انضـــ

  

ــني   ــيش احلسـ ــمa  جـ ــا حكـ ــه يف جنـ   لـ

   ــهب ــرح الطــــف ملتــ ــول وجــ ــاذا أقــ   مــ

  

    ــدم ــدان حيتــــ ــل وامليــــ   يف أرض عامــــ

ــف معتقــــدا      ــوب وريــــث الطــ   ان اجلنــ

  

  والقــــيم فيــــه احلســــني وفيــــه احلــــق  

  
)ا ،٦٤: ٢٠٠١(  

  كـــربالء يــــا بنـــت اجلنــــوب لقــــد  ذي 

  

  عـــــادت فســـــال دم األطفـــــال ولعانـــــا  

  هـــذي ســــكينة رأس الطفــــال خاضــــنة   

  

ــحايانا     ــي واضـــ ــب تبكـــ ــك زينـــ   وتلـــ

ــري       ــل ج ــا اجللي ــا قان ــدمع ي ــن ال ــر م   

  

ــا     ــمس احزانـ ــا والشـ ــورود دمـ ــقي الـ   يسـ

  
)ر م٢٦: ا(  



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١١٩(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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رادة اى إ يّ اا اا ا  ا  و ا د م

 اa ا و     اط  و   د  ر  و  ا

ا a  ا  ا روا أر وأنآ :  

ــدا   ــدنا غــ ــرح موعــ ــام اجلــ ــن ينــ   ال لــ

  

     ــا األنـــــــام ــه ـــــــب لثأرهـــــ   فيـــــ

  فيعـــــود للـــــوطن الســـــليب رجالـــــه     

  

ــر   ــه أعــــ ــام وعليــــ ــاء تقــــ   اس اللقــــ

  حســـب الـــوغي فخـــرا بـــأن حســـينها      

  

    ــام ــيفه الصمصـــ ــداء وســـ ــز الفـــ   رمـــ

  
                                              )رام ،١٧٥: ١٩٨٨(  

  طا   و ا ا أ  ب وا  اب

 اا إ وا ا را ا    رأس ا إ و

 اa   أ    يا     اأ ى ا و  ران ا

     ن     اا   رد ا   و  ن إ

  :مه إ اا دون أ ا

  طبق يف قصر يزيد يهذا رأس الثورة حيمل عل

  كثر من يوم سباياكوهذي البقعة أ

  !ام ورأس الثورةكفيا هللا وللح

  هل عرب أنتم؟

  مكالشرفة يستعرض أعراض عرايا يويزيد عمان عل

  لحم للضأن جليش الردةكويوزعهن 

  هل عرب أنتم؟

  جدة إىلمن بغداد  كواهللا أنا يف ش

  هل عرب أنتم؟

  م متتهنون الليلكوأرا

  الطرقات املؤبوءة أرصفة يعل



)١٢٠(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 
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  أيام الشدة

)اب، ا٤٥٦و  ٤٥٧: ١٩٩٦.(  

 اوا وا س إا ا       رةوا ا ا أ  وأن و

 ا   ا:  

ــاملني  ــاب الظـــــــــ ــنا ـــــــــ   لســـــــــ

  

  نقشــــــــــــي الــــــــــــه العــــــــــــاملني  

  
                                           )ازأ ، ،ءا ٨٥: ٢٠٠٧.(  

.  ت ا   ااء أ ون إ ء اطل ا ا و 

         ل اطد ا  ث أن   نوي ط    ن ءوا 

 ، أ ر  إ J   ا ا a    و    رأس أ 

وط  لطد ا ار و:  

ــي     ــي احلمـ ــن مآسـ ــة مـ ــا قصـ ــة يـ   رقيـ

  

ــري    ــف الغـــــــــ ــطّرا ألـــــــــ   ســـــــــ

  ويـــــا صـــــورة مـــــن رســـــوم التشـــــرد  

  

  والــــــــذل والصــــــــدعات األخـــــــــر    

  طفــــــي القــــــر فانطرحــــــت هــــــيكال  

  

  شــــــقّي الظــــــالل شــــــقّي الصــــــور     

  تعلـــــــق شـــــــيٌء كفـــــــرخٍ مهـــــــيض  

  

  علــــــي صــــــدرها الــــــواهن املرتعــــــد  

  دت رأســـــــه ســـــــاعداوقـــــــد وســـــــ  

  

ــد     ــول اجلســــ ــآخر حــــ ــدت بــــ   وشــــ

ــض    ــا الــ ــه حنايــ ــدرت أودعتــ ــو قــ   ولــ

  

ــرب    ــه الكـــــ ــحت عليـــــ ــوع وضـــــ   لـــــ

  
  )١٤٧: ٢٠٠٠طن، (                                                           

م ا ام ا ام  إ ا  ااء ون ن 

 اa ومء؛ و  ا  ارري مر اا اة  ا  م

  و ا ما))ءة ا((  با م ن  أن  ن

 ا  ا إi  ا راو م ا اa:  

  اجلنوب كمسيت

  يا البسا عباءة احلسني



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١٢١(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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  ءربالكومشس 

  يا شجر الورد الذي حيترف الفداء

  يا ثورة األرض التقت بثورة السماء

)ما ،١٣٦: ١٩٧٨.(  

ل  رة ن       ج ر أ   ه إ ا    وا ام ر 

   :aم ا ا ا

  يــــوم احلســــني وهــــم األحفــــاد أــــار

  

ــاملني هلــــــم دفــــــق وتيــــــار        يف العــــ

ــيم   ــن ضـ ــه  مـ ــزاة بـ ــر الغـ ــان واغتـ   لبنـ

  

  كــــــانوا الفــــــداء ورد األرض ثــــــوار    

ــا     ــدهر رددهـــــ ــه والـــــ   ورد دوا قولـــــ

  

    ــرار ــك وإقــ ــق بــــه صــ ــاع حــ ــا ضــ   مــ

  القـــــدس عاصـــــفةٌ يف األرض قائمـــــةٌ  

  

     ــار ــالروح إعمـــ ــا بـــ ــماء هلـــ   ويف الســـ

  
                                                          ) ،ر٣٤: ٢٠٠٢(  

ا:  

 ر   ا ا  ن وا  ا ا a  ر إ

 ا   دد وار واوا   ا ر ااء   ووإما ر

ونا وا ا ا أ ت ا  ا   

 اa وء  داا   ا ا ا  ا إ و 

وا ا  وا .اء اا  دواو  م     با 

ا و  أ ا a و.  

  :م أن  م ه ا  ة د

 ون ا اءاا  ن ار ا ار ا .  

  ب اء ارة أا ا  ا a  

  ا ا اء إا  ادوا ا و  ا a.  

  ر فوي ام ا رادة اإ ا a. 



)١٢٢(..................................... ..ا  اa ا وا   دةوا ا ر 

 

   ا ا ا

 ٤٥ :اد 

  

  
  

ISNN 1997-6208  
The Islamic University College Journal  

No. 45  

 

 

 

Abstract: 

Imam Hossein is the third imam of Shias that possess sacred and much 
greatness among people and literati especially Shiite and Sunni resistance 
poets. They always partake imam’s name in their poems as martyrdom and 
dedication mystery. Also they apply of his blessed personality for excitation 

the determination of people against the occupiers. 

Present research intends analyzing the poetry poem of poets that sung 

about imam Hussein’s personality by using descriptive-analytic way. 

Results of research say that  they know imam Hossein as mystery for 
revolutionaries that fight for freedom and  in fact revolution in Islamic 
countries is the following of imam Hussein’s  way.Also  lack of silence 
against   absolutism and injustice is really following his way and Palestine 

land  recapturing is the same level with avenging his blood. 

Key words: Imam Hossein , mystery , dedication , martyrdom , 

poem. 

  

ادر واا   

 .م اطت: انط، درات  ر ادب، )١٣٧٢( وم ،دق آ -١

  .م : انط، ا أ و، )١٣٧١(  ،يا -٢

٣- اي ،  )١٤١٥(ا ، ،اناد١ ، :راء  رات.  

٤- دقي ،)١٣٧٦( ،   يداری�پا در ادر ت    وط ش، ١٣٢٠از

  .  رس: انط، ير دوره د

٥- س، ر .)ت )١٩٦٥ا ،دا  ن اا ، ارج ط ،وت :

 راتات.  

٦- ز ، )٢٠٠٤( ، ،ارا ١ ،وت :ا ا  ا.  

٧- ز ، )٢٠٠٦( ،ة ا ،١ ،ء دار: وتا.  

٨-  ،داد)فرھنگ، )١٣٨٣ ت ادا ،اطوار: ن.  



 ا اa  وا   دةوا ا ر ١٢٣(.......................................ا( 

  

ا ا ا   

 ٤٥ :اد 
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٩- أ ،١٩٨٥( دم(ل اا ، ،اة :ا .  

، ٣، س٤، ش)دع س ژهی��و( پ��ژوھش، م يداری��پات ، اد)١٣٧٧( ، ريس��نگر -١٠

  .يادیبن يھاپژوھش : انط

١١-  ١٣٥٨(، ر( ،ي اد ،انط :نز.  

١٢- وااي ،ن )١٩٩٥(ا ،و ا  ،ا ٣ ،ار: وتا ا.  

١٣- رج ،ر )٢٠٠٢(ا  ، ،دة دار: وتا.  

  . :انط، ٢اوز،  ر فرھنگ، )١٣٧٥(اون و ، ير -١٤

  .ادة دار: وتان، ، ا)٢٠٠٠(يطن، و -١٥

١٦- ا  ،)٢٠٠٧( ، ا ،تء دار: وتا.  

١٧- ا  ،)ز)٢٠٠٧ا ، ،ءا ء دار: وتا.  

اار : وت ا، ا اا ،  ا ا ،)١٩٨٢(اا ،ازاق -١٨

ات .  

١٩- ا ،)٢٠٠١(  ، ،رمادار: وت ا اء.  

٢٠- راي، )ر)١٣٨٣،دب اا  ، ان، ط٣ :م ري.  

٢١- ماار١٩٨٧(، م(ل اا ، ،دب دار: وتا.  

  .امرات م: انط، يوز ب د ت و زب آن، ، اد)١٣٦٧( ، وسیگر - ٢٢

٢٣-  ،ف )١٣٨٠( ا ، ا ، :رات ذويام ا.  

٢٤ - ءاش، ر)د درو)١٩٧٢ ، ،رض اا  وت :اا ت وارا .  

٢٥- ا ،اب)١٩٩٦(ل اا ،ن ، :دار .  

٢٦- رام ،)١٩٨٨( راء ، دب اا  ،اوت :ار اا.  

٢٧-   ،ل)١٣٧٣(اد ، ت  ،     آ   زادهان ط، ياز :

  .أ امرات 

٢٨-  ،)١٩٨٨( ابا  ،ه، دو  :دار ا.  


