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 یحل   دریح دی  س یها هی)ع( در مرثنیامام حس یمایس

 3سعید نیسی  2 همت دادرس اجیرلو، 1زاده،دکتر مهین حاجی

 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -1

 . آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبان ارشد کارشناس -2
 hematdadras58@yahoo.com  

 . آذربایجان مدنی شهید دانشگاه عربی ادبیات و زبان ارشد کارشناس -3
saeedshushi@yahoo.com 

 چكيده

 

 یها و محاسنش است که گاه به صورت شعر منظوم خوانده م یاو، خوب بتیشخص، ذکر مص یکردن برا هیگر یدر لغت به معنا« رثاء»     

های ادبی که ز. از حواند گفته شده استبوده یو برکت ریکه منشأ خ یو کسان ایبزرگان دن ریو سا نیبزرگان د یبرا هیمرث ای ییشود. شعر رثا

 یها و مصائب امام حسین)ع( به ویژه مسئوهقابل بررسعی است، اشعار حسینی است، اشعاری که به بیان مظوومیت  شععر رثایی ی در حیطه

شود و تا به امروز نیز در اشعار قیام امام حسین)ع( آغاز می پردازد؛ مراثی حسینی از دیرباز و بعد ازقیام و شهادت ایشان در روز عاشورا می

ن سرایاهای پرباری هستند. سید حیدر حوّی، شاعر عراقی از معروفترین مرثیهشعاعران شعیعی ندود دارد، اشعاری که حامل معانی و اندیشه  

های او برای آن حضرت که مدت زمان طوالنی  رثای او برای جدش امام حسین)ع( و مرثیه سراییی رثای حسینی است. معاصعر در حیطه 

. را در طول زندگی اش داغدار آن حضعرت بوده، عشعو واالی این شعاعر اهل بیت را نسعبت به امام حسعین)ع( به خوبی ندایانگر می باشد     

وّی راثی حسینی حیدر حتحویوی به بررسی ابعاد و مضامین رثایی در م –پژوهش حاضعر نیز درصدد است، تا با بهره بردن از روش توصیفی  

ث ی شهادتشان و حوادتوان به بیان مظوومیت امام حسین و یارانش و نحوه بپردازد. از مضامینی که در رثای حسینی قابل بررسی است می

کند مراثی یبعد از عاشععورا تا اربعین اشععاره کرد. حوّی با بهره بردن از مضععامینی که نشععان از جایگاه واالی امام حسععین)ع( دارد، ت ش م 

 تر بیان کند.حسینی خویش را سوزناک

 

 مرثیه، شعر حسینی، امام حسین)ع(، حیدر حوّی. واژگان کليد:

 

 مقدمه-1

ی کرب  سعرآمد تدام قضعایا است، و جدیج جهات طری ت و شریعت ومراتب سووک الی اد در مدت کدی عد    چون قضعیه      

( واقعه کرب  153: 1332ی گنابادی، ترین میزان برای فهدیدن حو است. )تابندهواضحنشان داده شد، لذا حسین)ع( و اعدال او 

با تدام زمینه های فکری و عاطفی مورد توجه متفکران و اندیشعدندان و ادیان سرتاسر عال  در طول تاری  بوده و خواهد بود. از  

ند که بسیاری از آن اشعار در زمینه مرثیه سرایی می باشد. زمان وقوع این اتفاق تو  تاکنون شاعران بسیاری از آن شعر سروده ا

عراق یکی از کشعورهای جهان است که شاعران حسینی بسیاری را به دنیا معرفی کرده است. از این جهت که بیشتر مردم آنجا  

 یرثا به را شیخو اتیح از یدین یعراق یسرا هیمرث شاعر یحوّ دریح دیس اند و این اتفاق در آنجا رخ داده است.شعیعی مذهب 

بررسی جایگاه مراثی حسینی در ادبیات عربی  .است داده اختصاص تیبشر عال  یمنج و کرب  یصحرا وصف و( ع) نیحس امام

 مامی اوی، درباره یها هیمرث و معرفی اجدالی شاعری شیعی و متعهد از کشور عراق در قرن نوزده  می دی و بیان دیدگاهها و

 هجو درزبان شعری او،  با ییآشنا و عاشورا یواقعه در( س)نبیز یها حداسه و حضرت آن اطفال یتشنگ وصعف  و( ع)نیحسع 
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از اهداف  (ع)نیحسعع امام م دس سععاحت به نید یادا و خاندانش و دیزی هجو و هیام یبن خاندان ینابود و حضععرت آن قات ن

 حال سؤال می شود که باشد.اصوی این پژوهش می

  تا چه حدی در به تصویر کشیدن سیدای امام حسین)ع( در دیوان خویش موفو بوده است؟ ی،حوّ دریح دیس -

 ؟هایی بهره برده است در سرودن مرثیه هایش درباره امام حسین)ع( از چه مضامین و ایده ی،حوّ دریح دیس -

 

 سيد حيدر حلّی نامه شاعرزندگی-2

م متولد شد. یک ساله بود که پدرش را از دست داد و تحت سرپرستی  1331هع /  1221سید حیدر حوّی در نیده شعبان      

عدویش سید مهدی حوّی که شاعر بود قرار گرفت. سید مهدی هدچون یکی از فرزندانش از او نگهداری ندود و به بهترین وجه 

 ( 3/ 1: 2003ه فرزند خود قرارداد. )حوّی، او را تربیت کرد و او را در ارث یکی از س

در سایه ارشاد و راهندایی های عدویش مراحل تحصیوی را گذراند و از محضر شی  حسن فووجی نیز بهره کافی برد. در      

 و خطابهادبیات عرب و شعر مهارت الزم را کسب کرد. م دمات را در حوّه خواند. سپس به نجف اشرف رفت، از بزرگان ف ه، اصول 

بهره ها برد و در دروس حوزه های عودیه شرکت کرد و از برجسته ترین طوبه های شی  مرتضی انصاری استفاده ندود. )االمینی، 

1311 :1 /222 ) 

ای عطا کرده بود که هدگی اهل شعر و ادب بودند، زیرا پدرش سویدان و جدش داود خداوند برای سید حیدر حوّی خانواده     

عدویش مهدی، نیز مردی فاضل و شاعر بود که در ادبیات عرب  ر بودند، و جدّ بزرگش سویدان بزرگ شاعر و عال  بود وپاشا شاع

و تاریخش بسیار مطوج و از بزرگان ادب حوه به شدار می رفت و پسرش نیز شاعر بود، خانواده سید حیدر از خاندان های سادات 

 ( 155/  2: 1551عراق بودند. )الیع وبی،  اصیل و معروف به فضل و دیانت در شهر حوه

در این خانواده اهل ادب، شاعر، هدانطوری که اشاره شد زیر نظر عدویش رشد کرد، تا جایی که در زمینه شعر به باالترین      

 ( 155مرتبه و درجه رسید و بر شاعران زمان خود برتری و تفوق یافت. )هدان: 

گونه تفاوتی میان او و میان فرزندانش ندی گذاشت سپس او به بت خویش قرار داده و هیچعدویش او را مورد مهر و مح     

جزء می  2ی عودیه پیوست و عدویش عالدی ادیب و از بزرگان و شاعران عصرش بود و دارای دیوان بزرگی در ط ب مدرسه

 یدار شد. که نبوغ وی در میان دوستانش آشکار گشت، پدباشد، رشد و شکوفایی او هنگامی

م از دنیا رفت و جنازه اش در نجف تشییج گردید و  1333هع /  1302سید حیدر حوّی در شب چهارشنبه نه  ربیج االول      

در صحن شریف امام عوی)ع( مدفون شد. مدارس نجف و سامرا به دستور ف یه نامی شیعه میرزای شیرازی سه روز تعطیل گردید 

پاک باخته را در مدرسه خود در سامرا برگزار کرد و شاعران در سوگ آن شاعر اهل بیت)ع( و ایشان مجوس عزای این شاعر 

 (21/ 1: 2003اشعاری سرودند. )حوّی، 

دیوان اشعار، دیوان -1از حوّی شاعر گران قدر، آثار فرهنگی و ادبی بسیار ارزنده ای، به یادگار مانده است؛ آن ها عبارتند از :

االشجان فی الدیراثی خیر  -2. الع د الدفصل -3. ال صر فی شعراء العصر دمیة -2اشعارش معروف به )الدّر الیت  و الع د النظی ( 

 (133: 1335االنسان.)امانی، 
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 رثا در لغت و اصطالح-3

به معنای نوحه گفتن، مرثیه خواندن، بیان نیکی های شخص « رثو»و « رثی»، «ترثیه» ،«مرثیه»، «رثائیه»، «رثا»واژه های     

یز و از ریشه )ر ث ی( و ن« رثی، یرثی« »رثی، یرثی»متوفی برای گریان و سوگواری می باشند. صیغه صرفی آنها به صورتهای 

ان فوق از شهرت بیشتری برخوردارند و در اصط ح به شود. مرثیه و رثاء در میان واژگاز ریشه )ر ث و( استعدال می« رثا، یرثو»

 (322/ 1: 1331های شخص از دست رفته باشد اط ق می گردد. )جبران، شعری که در ستایش و بیان نیکی

 

 رثا در شعر حلی-4

ه کندی باشد. چنانرثا در شعر حوّی، تنها گریه و زاری و ناله و غ  و اندوه نیست و تنها بیان محاسن و نیکوئی های فرد مرده 

سروده اند و رثا نزد سید حیدر حوّی، ان  ب و قیامی شدید و دعوت جهت خونخواهی امام شاعران دیگر چنین اشعار رثایی را می

حسین)ع( و یاران شهید ایشان می باشد هدانا اشعار رثایی حوّی قیام بر ضد حکومت ظال  می باشد. و ان  بی بر ضد یزیدیان است 

 دعوتی است جهت برافراشتن پرچ  اس م.و 

تصویر هنری نیز در شعر سید حیدر حوّی به گونه ای از تصاویر شعری دیگر شاعران متدایز گشته است که این تفاوت و برتری 

 .شعار وی این تفاوت را احساس ندوداز احساس لطیف ایشان سرچشده می گیرد می توان  تنها به وسیوه ی گوش دادن به ا

هایی را مجس  ساخته که چادرها و خیده های خاندان سید حیدر حوّی در اشعار رثایی اش راجج به خاندان امام حسین)ع( آتش     

محدد)ص( و کودکان و زنانی را که فریاد می زنند را در بر می گیرد و اشکهای خاندان بنی هاش  را مشاهده می کنی  که گویی 

را می سوزاند و اگر این اشکهای فراوان نبود گوشتها به خاطر شدت حرارت سوز و گداز موجود  آتشدانی است که قوبهای سوزان

کرد. مردم به خاطر قوم بزرگواری می گریستند که می سوخت و به خاطر شدت این اشکها هیچ گیاهی بر روی زمین رشد ندی

جایی که باران بخشش آنها در ایام خشکسالی مردم منشأ جود و بخشش بودند و جود و بخشش از دستان آنان سیراب می شد تا 

را سیر می ندود. سید حیدر حوّی در اشعارش قهرمانی را در واالترین معانی آن و شجاعت را در زیباترین اشکال آن به تصویر کشیده 

ری گیگوید ما از موضج است، در حالیکه قهرمانان جنگجوی بنی هاش  را به تصویر کشیده و ثبات قدم آنها را بیان ندوده و می

 خویش کناره گیری ندی کنی  و مانند این شن های بیابان ثابت و استوار هستی  در حالیکه در ابیاتش چنین می گوید :

 عا           کالَجدععرِ عَعن ذَوبِ حشععاً أُلهَبعاعفعانُهععسععاقِعطُ األَدمِعجَ أَجععتُ -1     

 شَععبِعری مُعععهُ الثُعععحرِقاً         عععاد بِعهِ وَجعععن مُعُیَکفَعدَمعُهععا لَولَعع    -2      

 (                                                      103/ 1:  2003)حوّی، 

 خون از چشدان او مانند آتشی که از ذوب شدن براثر سوز و گداز درونی زبانه می کشد، می چکد. -1

 .گشت می سبز سر قطعاً زمین ی چهره نبود گدازان و سوخته اگر او اشکهای پس -2

 

حوّی بیش از هر موضوعی به ماجرای خونین کرب ، شهید و شهادت و حداسه حسینی پرداخته است و با اشعاری که در      

ع( راثی سیدالشهداء)مراثی اهل بیت)ع( سروده، درخشان ترین مرثیه سرای پهنه ادب شیعه است. تا جایی که نه تنها در زمینه م
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بوکه در عدوم اشعار رثایی، وی را پیشوای این فن می دانند که دیگر شاعران از این نظر ندی توانند با او برابری کنند. از آن جا 

ویژه در اشعار عاشورایی وی، شور و شوق، حداسه، عظدت و عشو نهفته که سید خود از تبار حسینی است؛ در شعر مکتبی و به

گز ذلت و سستی در شعرش دیده ندی شود. چند بیت از قصیده عینیه اش را که در رثای امام حسین)ع( سروده است، است. هر

 آوری :می

 دَععرُّ فِععیععهِ الععدُمُععوعُصائعبٍ تَععحلِدَ   تَغَد بَعیضعاً         عَجَعبعاً لِعوععُعیُعونِ لَ-1

 هِ طُعععوُععوعُیعدیععدِ فِعدععسِ  العحَلِشَ       یعبُ ارِ فِععیعهِ مُعغفَعوشَدسِ العنَععه -2

 ی شَفععرِةَ  الحِععسععامِ مَعععنععیععجُوَ فِهُ أبعی کالِعئعاً عَوعی العععطِعفِّ خِدراً      بِ -3

 (32/ 1: 2003)حوّی، 

  .وندشود سفید ندی شمی در شگفت  از چش  هایی که، از گریه سفید ندیگردند، بر مشک تی که به خاطر آنها اشکها خونی-1

 خورشید در این مصیبت رخ در پرده غروب برد، در حالی که برق شدشیرها در دشت کرب  می درخشید. -2

پدرم فدای آن حامی ای باد که در سرزمین کرب  جس  بی جانش به خواب رفته، او که در برابر تیزی شدشیرها، شکست  -3

 ناپذیر و محک  بود.

حوّی، برای اهل بیت)ع( در سطح باالیی است. چرا که آن از دوستی عدیو و وفاداری سرچشده گرفته اند. حوّی، مرثیه های      

ائده)ع( را انسان های ندونه و راهندایان بشریت در طول قرنها معرفی می کند. چون آنها سخت ترین ظو  و جورها از حاکدان 

ند، از سختی های آن ها متأثر می شود. این در حالی است که حوّی خود به این دیده اند. بنابراین هرکس زندگی آنها را بررسی ک

خاندان منتسب است و به والیت آن ها چنگ می زند. برای ندونه امام عوی )ع( را در قصیده ای که پنجاه و چهار بیت است، 

 مرثیه گفته است؛ با این مطوج:

 عِهِ             اُصعیععبَ بِععالععنَّععبععیِ أم کِتععابِععهقُعع  نععاشِعععدَ الععإس مِ عَععن مَعصععابع-1

 (55/ 1)هدان:  

 برخیز ای کسی که دین اس م را با وجود گرفتاری هایش به هده معرفی کرده ای که پیامبر و کتابش به گرفتاری دچارند.-1

ه زهرا)س( را در خواب دیدم و بر او س م ندودم و توان به این شعر حوی اشاره کرد که گفت، شبی فاطدی دیگر میاز ندونه     

 به طرف من روی برگرداند و گفت :

 اُنععاععی قَعتوعی الطَفَّ ال زِلتُ ناعِععیاً            تَهععیعجُ عَعوعی طولِ العوَععیعالِی بَواکِیا-1

 (155/ 1: 2003)حوّی، 

 ها گریه کنان بیدار می شوم.طول شبکن  و پیوسته گریان  و در به کشتگان کرب  ناله می -1
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 امام حسين)ع( در مراثی سيد حيدر حلّی -5

 دخو جدّ برای را خود اشعار که بود دالیوی از یکی امر هدین که است (حسین)ع امام سوسوه و تبار از خود حوّی حیدر سید     

 مدح 2 ایح ف طمد بین در. برد می کار به مظوومان سید برای مرثیه قالب در بیشتر را اشعار این او. بکشاند تصویر به( ع)اباعبداد

 و مدحی ابیات تعداد که دهند می نسبت( ع)حسین امام به را مرثیه 15 حدود مراثی از ولی دارد( ع) حسین امام به اختصاص

 (1/10: 1532حوّی، . )رسد می بیت 500 از بیش به( ع)حسین امام ای مرثیه

 و شخصیتی بعد چند یا یک به مشخص طور به خود حسینی مراثی و مداحی بین در را ای قصیده هیچ حوّی حیدر سید     

 ماب ی و دهد می اختصاص موضوع این به قصاید برخی خ ل در را بیتی یکصد حدود بوکه پردازد ندی اباعبداد اخ قی صفات

 قات ن و امیه بنی لعن به میان این در که این ضدن گوید؛ می سخن اباعبداد)ع( جدش به نسبت خود ارادت از بیشتر را قصیده

 (13: هدان. )طوبد می یاری به را( عج)مهدی امام ،(ع)عوی بن حسین حو بر منت   نیز و پردازد می( ع)حسین امام

 فیمختو ابعاد به است کرده اشاره آن به قصاید بین در که( ع) حسین امام شخصیتی باب در اندک بیت چند این در حوّی     

 هب سخن مظوومیت و جنگاوری باب در هده از بیشتر که پردازد می...  و جنگاوری عهد، به وفای صبر، مظوومیت، شجاعت،: چون

 .آورد می میان

 

 (ع) حسين امام شجاعت -1-5

 یشترب که را دشدن سپاه تدام کرب  تراژدی در که کند می توصیف و بیند می جایی تا را (ع)عوی بن حسین شجاعت حوّی،     

. داند می شجاع و پیروز سپاه، آن م ابل در تنها و یکه را( ع)حسین امام و طرف یک در هستند عرب جنگجویان و آوران نام از

 اعاوض این با و سازد مجروح نهایتا را آنها که این یا و کند نابود را سپاهیان وضعیت آن در تواند می تنهایی به (حسین)ع امام

    گذاشتند: می فرار به پا شد می آشکار ایشان بر امام شجاعت و دیدند می را وضعیت این که ماب ی

 راحِعجعة العیعرُّ دامعتَفِعفَ          رداً   عفبَةَ مُعالکتی یعو عیَ-1

 احِعفعةَ بَاشهِ بَیضُ الصِّعفَ          و بِهامها اعتَصَدَت مَخا     -2

 الرِّماحِ شا سدرِععی الحَفِ          یاءً حَ هعنرت مِعَستعَو ت-3

 الجِناحِ ی ال وبِ مِنها وفِ             محَه   ورِدُ رُععا زالَ یُععم-2

 (  13 /1: 1532حوّی، ) 

 . گریختند می و شدند می مجروح لشگر آن هده و کرد می مبارزه لشگر یک با تنهایی به -1

 . کردند می مخفی سرها داخل در را خود او ترس از شدشرها و -2

 . شد می مخفی ها شک  داخل او، شرم از ها نیزه و -3

 .کرد می فرو آنان پهووهای و دل در پیوسته را اش نیزه -2

 سمجو در خویش انگیز شور سخنرانی در نیز( ع)سجاد امام. بود زد زبان پیامبر)ص(، خاندان و هاش  بنی در شجاعت خصوت     

و   َوینا العِاعطَ: »شدرده بر آنها زمره در را شجاعت و برتری ؟ دیگران از چیز هفت با و شده داده چیز شش ما به که فرمود یزید،

 ( 15 /2:  1313 خوارزمی،) .« ...ةَجاعَو الشُ ةَداحَو السَ و َالحِ

 

 شهادت از پس حتی دشدنان که بود قدری به مبارزه در امام حسین)ع( شجاعت که کند می نشان خاطر ذیل ابیات در شاعر     

 هک نداری  سراغ هرگز تاری  در و دهد می نشان را امام کامل شجاعت تدام زیبایی به شاعر ترسیدند. می مبارک جسد از ایشان
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 یستن تعجبی پس است قریش فرد شجاعترین حسین)ع( فرزند امام. بترساند را قهرمانان از بسیاری فردی، جدج ی شده کشته

  شود: دشدن سپاه بین در وحشت و اضطراب و ترس باعث ه  وی شجاعت که

 یَختَطِفُ الرُعبُ ألوانَها                اةُ عنتهُ الکُدفیراً متی عایَعَ-1

 ریعاً یَجبُنُ شُجعانَهاصَ                فَدا أجَوت الحَربُ عَن مِثوِهِ -2

 (110 /1: )هدان

 پرد. می هایشانچهره از رنگ ترس از دیدند، آلوده خاک به زمین روی بر را کشته این قهرمانان، که هنگامی-1

 . بترساند را شجاعان اش کشته که ندیده چنین این ای شده کشته جنگ -2

 

 ( ع)حسين امام بردباری و صبر -2-5

 شدن یادآور با حوّی .دارد( ع)حسین امام صبر وصف در اشعاری بیت اهل مورد در خود های سروده در حوّی حیدر سید     

 زرو در که فراوانی های مش ت و شداید وجود با حتی که کند می معرفی صبور بسیار فردی را( ع)حسین امام کرب ، تراژدی

 این برابر در صبر تدام با ه  باز خاندان، زنان اذیت و آزار تا...  و فرزندان و عزیزان شهادت از دید می خود پیرامون در عاشورا

 . کردند م اومت قطره آخرین تا فجایج

 تَفطرافا لِو لَو کان مِن صَ ِ الصَ ه     وبِلَه ادُ مَفطوراً مِن الصَبرِ قَ-1

 (30 /1: 1532حوّی، )

 . ترکید می گرفت، می قرار مصیبت این برابر در ه  سنگ اگر که بود شکیبایی یکپارچه او دل گویی من، خدای -1

( ع)حسین امام که حال پردازی ، می آن شرح به که کند، می اشاره( ع)امام حسین ویژگی این به ه  باز دیگر جای در حوّی،     

 خرینآ تا کند دار خدشه ایشان را است امت که نتوانست ه  عاشورا روز مصایب حتی و دادند نشان خود از بسیاری م اومت و صبر

 رایب خود هدف به دادند نشان خود از که است امتی و ایستادگی هدین با و ایستادند داشتند مبارک بدن در جان که ایلحظه

 به هبوک نیست آن برای عاری و عیب هیچ تنها نه که خودشان زیبای شهادت با و رسیدند، محددی ناب اس م ب ای و دادن نشان

  گذشت: ه  جان از باید هدف به رسیدن برای که دادند نشان دنیا هده به است امت و فداکاری با و آن وسیوه

 مدَها قَت لَثبِل  تُ اءِجیهَرا بِعبصَا               ووتَن قَأ وم الطفِّة یَضاضَال غَ وَ -1

   االشیاف ال الهد نهُها مِت بِماتَ             د  َوَها فَإن ماتوا بِ  ُعوَتَ ربُفالحَ -2

 (105 /1: هدان)

 . ندانند باقی آخر تا و شوند کشته شکیبایی با جنگ که روز عاشورا در نبود ننگ آنان برای -1

 . اندم می برجا پا هایشان هدت و شوند می کند جنگ با شدشیرهایشان شوند، کشته آنها اگر که داند می نیز خود جنگ این-2

 ت امتاس( ع)عوی بن حسین مصائب شناخت و مشاهده و نبرد صحنه تصوّر با حوّی است، سروده باب این در که را اشعاری حوّی باز

 شانای خاندان و وفادار یاران و( ع)حسین امام شاعر،. کند می تشبیه است، م اومت نداد که کوه به را آن و کرده تحسین را ایشان

 دیدند: آسان و زیبا را شهادت و ایستادند شهادت لحظه تا و جنگ پایان تا خود صبر با که بیند می خردمندانی و عاق ن را

 باالجِد کانوا العک قَت من لَفَسَنَ             ةٍفَاصِعععی عک فِذر لَعُ أی-1

 یاالععا و صِبا و االشدُ غَربًععو الض     ا و حجیً        ودً  االطواد حِهُفَ-2
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 جاالصفی سِأدی دت فیها الرَجِوُ      رعةٍعشوی مَرا عَعبت صَوَتَقَ-3

 (101 /1: هدان)

 کوه هدچون شدا که حالی در دیدم را دشواری و سخت روز شدا برای دارد وجود طوفانی روز در شدا برای عذری چگونه-1

 . بودید استوار و محک 

 و عزم مظهر و جنگ عرصه شیران و تیز شدشیرهای و باشند می خرد و ع ل و شکیبایی و صبر سپاهیان و ها گروه ایشان-2

 . هستند اراده

 .شد یافته زالل آب از گواراتر و بهتر مرگ آنجا در و رسیدند قتل به شکیبایی و صبر آبشخور در-3

 

 (ع)حسين امام مظلوميت -3-5

( ع)حسین امام مبارک سر که این از بعد و شهادت از پس شده لعن دشدنان حتی که است جای تا امام حسین)ع( مظوومیت     

 بن رعد سپاهیان با من: »گوید نافج بن ه ل. تاختند بودند شده شهید که هاش  بنی های بدن و سرها روی را اسبها بریدند را

 وفصف بین در را خودم من. «رساند قتل به را حسین شدر که مژده! امیر ای» :گوید می کسی شنیدم ناگاه که بودم هدراه سعد

 درخشان و زیبا امام حسین)ع( مانند شده خضاب خون با اش چهره که را ای کشته بودم ندیده هرگز سوگند خدا به و رساندم

 /3: 1200ب ذری، ) .کردم فراموش را او شدن کشته که گردیدم (ع)حسین زیبای صورت درخشان پرتو مبهوت چنان من. باشد

 زیر به را ایشان تدام مظوومیت با و نکردند، رح  امام)ع( مبارک جسد به حتی که بود آن در دشدن رحدی بی و جاهوی(  203

 ابوسفیان به خطاب آور حزن و دردناک ی لحظه این از تأثیر با شاعر خواست. می چه آنان از( ع)امام مگر. گرفتند ستوران پای

 : آورد می

 احدد ن آلِمِ م االَطهارِدَ فکِبسَ ه     نیعِ  احددا عن صَیتُزَفکیف جَ-1

 (31 /1: 1532حوّی، )

 . دادید را کارش پاداش چگونه پیامبر، آل از پاکترین خون ریختن با شدا -1

 ار آن شرح که شود می یادآور را صفت این قصایدش از بسیاری در امام حسین)ع(، مظوومیت به اشاره با حوّی حیدر سید     

امام  خواره شیر طفل به دشدن حتی که شود می آشکار ما برای و رود می پیش جایی تا مظوومیت کنی ، می بیان چنین

 که پدرش جانب از آب ت اضای خاطر به صرفاً گذرد ندی عدرش از صباحی چند که را زیبا غنچه آن و کند ندی رح ( ع)حسین

  کنند: می پرپر است،( حسین)ع امام بزرگوار آن دستان روی بر

 نحراه  مُبوه السَه قَععنبل مِ َه       فَطفوَ  بیلِتَوی لِععهطف اَنعَو مُ-1

 ه السه  کبرارِی نحَه فِبوِن قِدی     و مِالرَ و وَعه ی ساعةِعدا فلَد وَ َلَ-2

 (30 /1: 1532 حوّی،)

 . بوسید را طفل گووگاه تیر او از قبل اما شد خ  و آمد پایین طفوش بوسیدن برای-1

 .گفت اذان گوشش در نیزه بگوید، اذان گوشش در پدر که آن از قبل هدزادند مرگ و طفل آن-2

 می کامل حالی در را( مظوومیت)صفت این و کند می محسوب مظوومیت نیز غربت امام حسین)ع( را دیگر شعری شاعر، در    

 کشد: می تصویر به طف سوزان و داغ زمین روی بر را مبارک جسد که کند

 هاکثبانُ یکَدَسد خَوَتَ       فوفِالطُ ریبَری یا غَاَ ریباًغَ-1

 (110 /1: هدان)
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 . است قرارگرفته شنها روی بر تو گونه بین  می که است شگفت چه طف، غریب ای-1

 عاشورا گرم ظهر در خستگی وجود با را امام حسین)ع( تشنگی چون حوادثی او کند، می یاد عاشورا واقعه روز از ه  باز حوّی     

 در طهرم جسد افتادن از این، بر ع وه و کند می معرفی وقایج دردناکترین و انگیزترین غ  عنوان به را آن و کشد می تصویر به

  کند: می معرفی (حسین)ع امام مظوومیت بر اثباتی را اینها هده و گوید، می سخن کرب  سوزان زمین روی بر جنگ پایان

 ددَّکَمُ ةَسرَران و حَحَ ةَرقَعحَ وَ        واجدٍ ةَوعَلَ فِّوم الطَعیَ ثلَال مِ وَ-1

 دقَّوَتَدُعری الوی حر الثَعَ اًریعَصَ       ه جهِوَلِ رَّنت الوحی خَبِ ابنُداة غَ-2

   یبردرها لَععحُ وبِععوقُ ضداءَ         ووکُتَا قَعدشی کَطَ  عَهُبیدونَتَ-3

 (31 /1: )هدان

 . تاس شده پنهان و پوشیده که حسرتی و است سوزان که آتش و بین  ندی را انگیزی غ  واقعه گونه هیچ طف روز مانند به-1

 . افتاد کرب  سوزان و گرم برخاک صورتش وحی دختر پسر فردا-2

 و رماگ شدت از هایشان قوب که حالی در( ع)حسین امام یاران که آنچنان بود کرده پیدا غوبه بیت)ع( اهل خاندان بر تشنگی-3

 . رساندند قتل به بود، سوزان و داغ حرارت

 

 ( ع)امام حسين امامت حقانيت -4-5

 اندانخ بایستی ترتیب به ه  او از بعد که داند می پیامبر)ص( وصی مسو  حوّ ایشان از بعد را پیامبر)ص( جانشینی شاعر     

( ص)پیامبر توزان کینه و دشدنان گدراهی و جهل شاعر. بگیرند عهده به را والیت و سرپرستی این خود زمان در کدام هر ائدّه

 که دکئ می معرفی دیگر ای خویفه به ای خویفه از مداوم را عادالنه غیر عدل این و داند می جایگاه این غصب و ست  بر دلیل را

( ص)پیامبر خاندان مستحو خ فت و رهبری این که صورتی در کند می پیدا ادامه هدچنان خویفه چند تغییر با و دوره چند تا

 . است بوده

 هاعیه ثیابوَصفو عَان تَأحو بِ          اة اید فَالخِ حوَرا نَظَعععد نَععععاَ -1

 هاصابُغتِاِ رَّدَستَدی و اِعِ فِکَد        بِحدَاَ وکَی مُدوِا تَصبَرپت غَها مَبِ-2

 ( 55 /1: 1532 حوّی،)

 . گرداند م دس و پاک او برای را لباسش که باشد می سزاوارتر کدام که چرخان ، می خ فت سوی به را نگاه -1

 .کرد پیدا استدرار ندودن غصب و تجارت این و ندودند غصب را احدد موک( گدراهی)آن ی وسیوه به-2

 می (ع)عوی بن حسین در که هایی ویژگی از استفاده با و کند می اشاره موضوع این به ه  باز اشعارش از دیگر جای حوّی، در    

 ادهاستف با و شناسد می عالی بسیار را امام حسین)ع( منزلت و م ام ایشان کند می معرفی( امامت)حو این وارث را ایشان بیند

  داند: می جانشینی سزاوار را او جایگاه این از

 هاعتابَو کِ ععاهوحیَ ةَبوَّعُالنَ رثَوَ         بٍأن عَ السیادةَ رثَذی وَالَّ نتَأ-1 

 هاسابَحِ طیوُال تُ الد ئکِی تّحَ        مآثراً   ِعظیبأ العَنی النَ  بَزتُعتحِ-2

 ( 111 /1: هدان)

 . ای شده وارث را نبوت کتاب و وحی ای، برده ارث به پدرت از را بزرگی که هستی تو کسی-1

  .کنند برابری آن منزلت با توانند ندی نیز فرشتگان که جایی تا آوردید، دست به را بزرگوار پیامبر فرزندان مفاخر-2

 ریادآو را مسودانان میان از (ع)حسین امام رفتن حسرت، با و کند می اشاره (ع)حسین امام شهادت لحظه به حوّی حیدر سید     

 حضرت مست ی  و آشکار طور به ذیل اشعار در او گوید می سخن راستا هدین در نیز (ع)عوی حضرت از که این ضدن شود، می
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 و امام را آنان و کند می معرفی دین حفاظ را عزیز دو این و کند می معرفی مسودین پیشوای و امام ع( را)حسین امام و عوی

 و درگیری برای شیطان طرف از خورده گول را آنها امام حسین)ع( دشدنان و امویان به خطاب و شناسد، می هدایت پیشوای

  داند: می شان جامعه امام با نزاع

 دِیِّسَ نهضةَ شتَری ما عِتَ ستَوَدا              فَ هُعفاظ کِو الحُ عویٍّ ی ابنُضَقَ-1

 دِعععععفنَّمُ تابَال عِ ثیرٍمُ بُاتعععِ           جٍسدَبدَ تَعنأو  ی سدعاًدَالهُ امامُ-2

 (32 /1: )هدان

 ار نهضتی هست  زنده که زمانی تا بودند دین ( حافظ( )ع حسین و امام عوی) ایشان دو هر که حالی در رفت. عوی)ع( فرزند-1

 . بین  ندی (ع)امام حسین نهصت هدچون

 کشیده غ ف از و تیز شدشیرهای هایسرزنش با( امویان)شدا که حالی در ده  می گوش هدایت پیشوای و امام سخنان به-2

 . دهید می فرا گوش شده

 و ندک می معرفی پیامبر)ص( جانشین را (ع)حسین امام «وصی» کوده آوردن با مست ی  و صریح طور به ابیات این در شاعر     

 ودش می را شد، شهید پیامبر)ص( جانشین که روزی آیا که آید می پیش سوال شاعر برای پردازد می کرب  حادثه یادآوری به

  نامید. واقعه روز

 

  ع()حسين مبارزه امام -5-5

 سخن نای برای زیبایی توصیفات و کند، می معرفی جنگاور و دلیر فردی را امام حسین)ع( او دارد. موضوع این در حوّی ابیاتی     

 با و خود م اومت با که داند می زرنگ و پا تیز شیر بچه سان به را (ع)عوی بن حسین تیزی و زیرکی بیتی در آورد، شاعر می

 ابتدا از هک باران هدچون قبل از تندتر و تر تیز لحظه به لحظه بوکه حالی بی و کسالت هرگونه بدون ناپذیرشان خستگی روحیه

 رفت می یشپ به روحیه این با نیز اباعبداد)ع( کنی، ندی مشاهده آن یکنواختی در تغییری و آید می فرود صورت یک به انتها تا

 یکی را دشدن نترس و قوی شیری مانند (ع)حسین آری شود، می دشدن ترس باعث خود این و ساخت می م هور را دشدن و

 که آید نظر به چنین که شده باعث (ع)حسین خصوت هدین و ساخت می وارد آنان به را ترس و کرد می ه ک دیگری از پس

  است: نیرومند افراد فراوانی تعداد دارای ایشان سپاه

 هِی انسیابِفِ لِه و الصَّبتِهِ      ی فِ و السیفِ هِثبتِفی وَ بلِکالشِ-1 

 (53 /1: 1532 حوّی،)   

 .هستند باران مانند حدوه و ریزش در و شدشیرند مانند حرکت در و شیرند، بچه هدچو جهش در-1

  

 جاوَو اختَ وتِالدَ قوبُ عبِن الرُمِ ی،زَنَ    به      فاحِی الکِإن دعا داعِ ضراغ ُ-1

 راعععععثُّععکَعه تعفی رِانصاأل هِوَوی قِعَ     رهفٍمُ ه الضربُومِی حَعفِ هُدُفرافِ-2

 ( 11 /1: هدان)   

 ار قوبها و سازند می حک  قوبها بر را مرگ ترس، شدت از بخواند فرا جنگ به را آنها جنگ به کننده دعوت اگر که شیرانی-1

 . سازند می هیچان دچار

 حساب به زیاد را آنها ولی است اندک تعدادشان که وجودی با است بران و تیز شدشیری هدچون زدن ضربه هنگام در او پس-2

 .آوری می
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 از ار ایشان او کند، می اشاره یارانشان و( ع)حسین امام وجود در شجاعت و جنگاوری ویژگی توصیف به زیبایی نحو به حوّی،     

 این وجود با که شود می آور یاد و کند می تشبیه هستند برنده و تیز که هندی معروف شدشیرهای به جنگ در مهارت لحاظ

 امام حوّی،. اند ترسیده شجاعت و دلیری هده این از آنان و است گردیده سخت و تنگ امام حسین)ع( دشدنان بر عرصه صفت،

 عرضم به دفاع برای دارد توان در آنچه که شجاع شیری. کند می تشبیه بیشه شیر به جنگاوری و شجاعت نظر از را( ع) حسین

 گذارد: می ندایش

 تجانا الرَال ِدرِی سُفِ ربِالحَ وِغوِن مُمِ        حوا     تَقد فَ ندِالهِ وفِعیکسُ فی فتیهِ-1

 جاهِها الوَن جدرِمِ هُعطووا دونَعاص ث َّ         شاعرةً داءِعوی االععوها ععمُرَعو أض-2

 اعجرِخَ ما ظ ُعالک ها و یردُّدورَععی               صشَععح رِعالزفی دفاعَ خرجُو فیُتدعُ-3

 (11 /1: )هدان 

 های نیزه هدراه به را جنگ بسته درهای که درحالی باشند؛ می برنده و تیز هندی شدشیرهای هدچون که جوانانی میان در-1

 . گشودند بوند و تیز

 گردید. ور شعوه آتش آن های زبانه از پس گشودند دشدنان روی بر را آتش و-2

 داشت درون در که را آنچه خش  شدت از و کند می غرش که شیری مانند شد خارج ندودن دفاع برای پس خواند، فرا را آنها-3

 .ندود خارج

 خود پست دشدنان شدشیرشان های ضربه با که کند می معرفی دلیرانی و قهرمانان وفایش را با یاران و امام حسین)ع( حوّی     

 به ائداًد نظر این از( ع)حسین شناخت جهت به نیز قبیوه و هستند آماده خاندانشان افراد به کدک برای دائداً و کنند می نابود را

 دارند: را او کدک انتظار و شده متوسّل او

  طرادُعال ریجَن کان الصَمَ عنِن الطَعَ    رت نها اذا انبَمِ الحیُ تعدُ داةٌکُ-1 

 (35 /1:  هدان)

 کانچ خون را دشدن سپاه کنند، وارد می را شدشیر های ضربه که هنگامی گیرد، می کدک آنها حضور از قبیوه که قهرمانانی-1

 . افکندند می زمین روی بر

 

 ( ع)حسين امام بخشش و کرم -6-5

 برده کار به( ع) حسین امام مورد در را صفت این مشخص طور به و کند می بازگو را صفت این اشعارش از ای پاره در شاعر     

 قرار طابخ مورد را امیه بنی قوم شاعر. کشد می تصویر به ها انسان ترین بخشنده مصیبت خاطر به را الهی فرشتگان ناله و است

 و( ع)اباعبداد عظدت و بزرگی و بخشش و کرم از حداقل و کنند رها را ست  و ظو  دیگر که دهد می دستور آنها به و داده

 با هک شود می یادآور شاعر. بکشند دارند ایشان به نسبت که ای کینه و لجاجت این از دست و بکشند خجالت مطهرش خاندان

 حاال ولی اند بوده صفت این دارای( ع)حسین امام که معنی بدین است رفته بین از ه  اکرام و بخشش (ع)حسین امام شهادت

 مام)ع(ا بخشش معرفی ضدن شاعر نکنی  مشاهده را بخشش اگر نیست تعجبی جای پس نیستند، خدا بندگان و امت میان در

 کند: می معرفی هستند صفت این دارای آنها هدگی که بزرگ و فضیوت با خاندانی از گرفته نشأت را ایشان

 راح طنُبَ ةِیَّرِی البَاندَ      عوی  عٍزَن جَمِ نُنحَو یُ -1 

 (15 /1:  1532حوّی، )
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 .کنند می سرایی نوحه بندگان ترین بخشنده بر جزع و تابی بی روی از صحرا دل در-1

  

 یدَی النَّفِ یراتِنِستَعُالد هاتِبَعوی الجَ       هُتاجَ یع دُ والفخرُ وا هاشداًعُدَ-1 

 (15 /1:  هدان)

 می درخشد می بخشندگی خاطر به که آنها  های پیشانی بر را تاجش بزرگی و فخر که حالی در و کنید رها را هاش  بنی قوم-1

 . بندد

 راکسُنها ما عویه تَمِ یهِارِوَیُ         ا نَا ال ِشبَ عندَ هدِالعَ کری ُ و ماتَ-1 

 (35 /1: )هدان   

 . نیست شکستی هیچ او بر و شوند می سیراب او از ها نیزه و مرد نورانیت حین در بخشنده، و کری  فرد و-1

 ةِسیعَالدَ خ ِو ضَأ راهُتَ دین    الساعِ عبلِ لِّن کُمِ-1

 (35 /1 هدان:)

 .را آنان های بخشش بزرگان اعدال یا بینی می را او است. گرفته نشأت اینان خاندان بزرگی نسل هر از-1

 فیمعر بخشش و جود پرچددار عنوان به ایشان را و کند می اشاره( ع)حسین امام بودن بخشنده و کری  به زیر شعر در حوّی      

 شپر بخش دست به امیدشان و شدند ناامید بودند امام کریدانه حدایت تحت که بسیاری افراد ایشان شهادت با که کند، می

 ندود: می قطج ایشان

 طفعععال مت انِعسعاالح بَعععیا طالِ وَ ه    عت اصولُذَعجَ عروفِعَالد یا رائدَ وَ-1

 فنصِمُ یسَان لَ وومِععودظ  و لِععویکُعَ    یس مفضل بنی اآلمال ان لَ ساًأو ی-2

 (52  /1: هدان)

 . نکن طوب جود بخشش، و جود کننده طوب ای و شده، قطج را او های ریشه و برگها و شاخ که بخشش، و جود پرچددار ای-1

 جودو منصفی هیچ مظوومیت برای ندارد، وجود شدا به نسبت بخششی گونه هیچ که حالی در اند شده مأیوس آرزومند افراد و-2

 .ندارد

 

 ( ع) حسين امام آزادگی و عزّت -7-5

 اعاشور تاریخی نبرد شاعر پردازی ، می آن شرح به که است سروده( ع)حسین امام آزادگی و عزت مورد در چند ابیاتی حوّی،     

 دفه به رسیدن در را ایشان و کشده تصریر به را (ع)حسین امام و بینند می آزادگی و عزت به رسیدن برای را کرب  حادثه و

 این به رسیدن برای اباعبداد)ع( که جهت آن از راحت شاید کند، می معرفی آرام و راحت قوبی با حال عین در و ت ش پس

 کنند: می ت دی  آن راه در را مبارک جان که آنجا تا نکردند فروگذاری ت ش هیچ از عزت

 

 اععبغَی لَغَالوِ ث الُک اَحَرَطَ    ی وَعسِ یوماً لِذُّعال لُعک ذلُعا العم-1

 اععبَوِا خَععبالضِ رقُه بَبِ یسَلَ  جٍععععربَعععی مَوَسِ زُّالعِ نبتُعال یُ-2

 اضَغِنا مَال ِ وکَطا شَ  یَمن لَ  یاًعع  راضِععالعُ رشُعا عَطَ  یَعو لَ-3

 (12 /1: 1532 حوّی،)
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 .زنی می کنار تیز شدشیرهای را جنگ سنگین بار که ندارد وجود آن جز مذلّتی و خواری گونه هیچ امروز-1

 در برق و رعد درخششو  برق که ای گونه به( کند ندی شکوفا) رویاند. ندی را بزرگی و عزت خیزحاصل و پاک محیط جز-2

 . نیست بارانی ابر اما دارد وجود آسدان

 .گذارد ندی گام ها بزرگی عرش بر رضایت حال در گذارد ندی گام ها نیزه تیغ بر خشدگینی حال در که کسی برای-3

 تصور آرام و دغدغه بی را خویش زمانی که دارد می بیان چنین و دهد می قرار خطاب مورد را خود دیگر ای قصیده در شاعر،     

 کشد یم تصویر به را امیه بنی قوم نیز و. کند آشنا آن با را ایشان امت و بشناساند هدگان به را امام حسین)ع( عزت که کند می

 زدند: عاشورا جنایات به دست آن وسیوه به و شکستند را بزرگی و عزت روز آن در که طوفانی روز یک از تصوری با

 وجاو ال عِ ری امتاًها ال تُبِ اعاًقَ          عععکُتَزَّعِ  ُعالشَّ دُیعی تُتّحَ ومَعال نَ-1

 جاعلِوَ ما طُعقِ زُّعِ   غابَکُ هزبرَ       محوی  وفِفُالطُ ت یومَلجَوَ ةٍصبن عُمِ-2

 ( 11 /1: )هدان

 گونه هر بدون شدا امت هدچون را امتی من که حالی در کن ، احیا را شدا عزت که این تا آید ندی خواب من چشدان به-1

  بین . ندی شدا وجود در ناراحتی و کجی

 .رفت بین از بزرگی و عزت جایگاه هدیشه برای که حالی در آورده هجوم شدا قوم بر طوفانی روز در که گروهی از-2

 رسیدن و حو راه در جنگیدن با را ایشان و داند، می عزّت به رسیدن برای را (ع)حسین امام شهادت دیگر شعری در شاعر،     

 پسندد:  ندی عدالت و حو و هدف از برگشتن ازای در را حیات ب ای ذلت، و خاری و کند، می معرفی موفو آرمان این به

 ا،هاو طَ وانِالهَ هرِن ظَعَ زِّلوعِ          ت حَولِو حَ دامِالحَ هرُظَ وطاتَفاستَ-1 

 هاحاءَلَ عیدَاو یُ دلَعجی یُتّحَ   ی       عععغَوِععال لبسُ ةُت عزَعَبَنَ عرِإن تُ-2

 (53 /1: هدان)

 .برداشت گام مذلت و خواری پشت از بزرگی و عزت به رسیدن برای و کرد، لگدمال را مرگ پشت-1

 یا پوشانیده را جا هده جنگ آتش که است ای گونه به امر این بشنوی پوشانده را جنگ ی عرصه که را عزت صدای اگر-2

 بود.( عزت برای ف ط تاریخی حادثه این و جنگ این) است. گردانیده منعکس را درخشش

 

 ( ع)حسين امام ایمان -8-5

 برای که چنان. دارد اشاره (ع)حسین امام ایدان به فضا آن توصیف خ ل در و کند می یاد عاشورا روز از خود اشعار در حوّی،     

 زبان بر هدیشه را حو ذکر و نشده غافل خدا یاد از ه  باز جان فرسا و سخت شرایط آن در (ع)امام که سازد می روشن خواننده

 ادتشه با و کرد خواهد عروج نیز حو سوی به دارد، برندی قدم حو مسیر در جز که ایدانی با انسان چنین شک بی و اند، داشته

 رسد: می دارد را آن انتظار هدیشه که زیبا چیزی به خود

 

 جاهِمالَ رشِالعَ إلهِ کرِذِ یرِبغَ        کٍسُعی نُذِ لُععه  کععمن یفُععالسَ رجَقد ضَ-1

 جارِقد عَ ه  دِوسِفُو فی نُ            هُومُعسی جُعَعرعی صَرَعَعی الثعرت فودِععغُعفَ-2

 (13 /1 :هدان)

 انزب بر یادی و ذکر هیچ زمین و آسدان خداوند ذکر از غیر که حالی در ندودند، خون به آغشته را پرهیزگاری فرد هر شدشیر-1

 . نداشتند

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 . ندود معراج خداوند سوی به جانهایشان که حالی در کردند؛ رها بود افتاده خاک بر که حالی در آنها های جس -2

 هب و اند زیسته پاک و معصوم دائداً و شده مرتکب گناهی هرگز که داند می کسانی را ایشان خاندان و( ع)حسین امام حوّی     

 صفت این ه  وی خاندان در که است امام حسین)ع( ایدان روشنگر خود این و هستند ننگی و عیب و پستی هرگونه از دور

 . ماند می خاندان این با ابد تا ازل از هدیشه و است ماندگار

 دِدَسَعععععدُعال یجِشِالوَ کَشوَ هُدَشدَأَف        هُأنفُ ةِالدنی ی ش َأبَ ری ٌکَ -1

 (31 /1: )هدان

 .گیرند می کدک او از را طراوتشان و بود خاشاک و خار بنابراین باشند می بدی و پستی از دور به نسوی پیامبر خاندان و نسل-1

 هرگز و داشته بر قدم خدا خاطر به هدیشه که داند می وجودی دادن دست از خاطر به را فرشتگان زاری و آه و ناله شاعر     

 صویرت به خواننده برای را(ع)حسین امام ایدان بعد خود این و است بوده منزه و پاک هدیشه و است نزده ناشایستی عدل به دست

 کشد: می

 هرِو الجَ رِالسِّ يف االفعالِ هٌمنز ها       انَّ ادُ عو ُتَ دسٍقُ ذاتُ نعیُ -1

 (31 /1: )هدان

 .استمنزه  پنهان و ظاهر در آنها اعدال که داند می خداوند که حالی در کند، می سرایی نوحه را م دسی ذات-1

 

 نتيجه گيری و خاتمه

 نبارزتری از. است عربی ادبیات در شعر نوع این ی دیرینه قدمت ی دهنده نشان رثایی اشعار و رثا محور شده انجام بررسی     

 تاس حوزه این در عربی ادبیات ی برجسته شاعران از حوّی حیدر سید. است( ع)حسین امام رثای عربی، ادبیات در رثا های جووه

 دیوع دوستی از آن که چرا. است باالیی سطح در( ع)بیت اهل برای حوّی، های مرثیه. کند پا و دست خود برای نامی توانسته که

 .اند گرفته سرچشده وفاداری و

 :کرد مشاهده توان می را موارد این حوّی حسینی رثای مضدونی بررسی با

 اعتشج و( ع)حسین امام خوی و خوو و خصوت به مربوط مباحث به اشاره حوّی رثای مضامین در نهفته ویژگی ترین مشخص-(1

 .است وفاداری و ایدان ایشان، بخشش و کرم امام، بردباری و صبر چون مضامینی از استفاده آن مصداق است؛ ایشان دالوری و

 امام خصوصاً ،(ص)پیامبر خاندان حو را امامت شاعر که است( ع)حسین امام امامت ح انیت به اشاره دیگر بارز نکات از-(2

 شاعر و است،( ع)حسین امام ی¬س له از حوّی که باشد این از ناشی تواند می مسئوه این به شاعر نگاه این داند؛ می( ع)حسین

 .دهد می قرار بررسی مورد حوزه این شاعران دیگر از بیش را مورد این

 این از هک ابیاتی در شاعر است، حوّی حسینی اشعار بودن رثایی در بارز مصداقی و دلیل «نعی» کوده از شاعر بیشتر استفاده-(3

( ع)حسین امام شهادت برای کردن نوحه و ناله به را دیگران نیز گاهی و کند¬می گری نوحه خود گاهی کند، می استفاده کوده

 .خواند می فرا

 وی اشعار محتوایی، ی¬جنبه از نظر صرف است،( ع)حسین امام شهادت و زندگانی از ای گسترده ابعاد دارای حوّی اشعار-(2

 شارها ث وین حدیث حتی و خیانتشان و( ع)حسین امام از کوفیان دعوت خ فت، مسئوه. هست نیز تاریخی ارزشدند معانی حاوی

 .کند می
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Abstrace 

"Elegy" literally means crying out for someone mentioned his ordeal, and the beard is good sometimes 

called poetic lyrics. Poetry, elegy or lament for the great religious and other leaders of the world and 

those who have been a source of blessing is said. The literary field that can be studied in the realm of 

poetry, elegy, Hosseini lyrics, lyrics that express the innocence and passion of Imam Hussein (AS), 

especially the issue of his martyrdom on Ashura uprising and deals. Lamentations Hosseini long after 

the uprising of Imam Hussein (AS) begins and to this day in the Shiite's poems, poems that carry rich 

meanings and thoughts are. Syed Haider solution, Iraqi poet of the most famous contemporary writers 

in the field of elegy elegy Hussein. His elegy to his father Imam Hussain (AS) and his Requiem for his 

lingering a long time he was scathing in his life, the great love poet inmate to Imam Hussein (AS) is 

well represented . This study also aims to take advantage of cross - examine the extent and implications 

of elegy in the lamentations Hossein Heydari's solution. Of subjects that can be studied in memory of 

Hussein Hussein and his oppression of expression and the testimony and the events of Ashura after the 

fortieth noted. Solution by taking advantage of themes that show the status of Imam Hussein (AS), and 

tries to express more pathetic lamentations of their Hosseini. 

Keywords: Requiem, lyrics Hussein, Imam Hussein (AS), Heydar solution. 
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