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هظاهز االسدواجية فی شعز إلياس أبىشبکة
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هعصَهه ًعوتی قزٍیٌی
راحله حسي پَر
هرین هاشوی

*

**

***

ّ
الملخص
بنّ تإحّش األدة ثبلظشيف االرتمبػّٕ ؤمش ٔتّلن ػلٍٕ ًخٕش مه الىوابد يالملٌّاشٔهک ًماب ؤنّ
االصديارٍّٕ ٔمٌه ؤن تًٌن بحذْ مظبَش تإحّش الشابػش ماه الظاشيف االرتمبػٕاّ ،يَازا
ٔؼىٓ ًلّمب تتىبهغ آمبل الشبػش يمؼتوذاتٍ مغ ياهغ المزتمغ تاىؼٌس َازٌ االصديارٕاّ
كٓ ؤشؼبسٌ .لوذ ًبن الًاهغ الزْ ٔؼٕش كٍٕ الشؼشاء المؼبطشين ٔواذ تىبهؼابش شاذٔذِ
تىؼٌس كٓ ولًسُم يمه حمٍ كٓ ؤشؼبسَم .كةلٕبس ؤثًشاجٌّ (_ )7491 -7441الشابػش
اللجىبوٓ المؼبطش_ مه الشؼشاء الزٔه ػبشًا كٓ مشحلّ اشتذٍ كُٕب الظذا ثٕه المخل الؼلٕب
يثٕه المبػٓ يالحبػشک خبطّ ثؼذ الحشة الؼبلمّٕ يمب يهؼا كآ الجلاذان الؼشثٕاّ ماه
األحذاث السٕبسّٕ ياالرتمبػّٕ .يَزا مب ؤدٍْ بلٓ ظًُس التىبهؼبش كٓ ؤشؼبسٌ .كمىزضاش
َزا الجحج الزْ تمٍ ثمىُذ يطلٓ _تحلٕلٓ تًحٓ بلٓ يرًد ؤوًاع ماه التىبهؼابش كآ
ؤشؼبس الشبػش ًبصديارّٕ الخٕش ،يالشش ،يالمبػٓ ،يالحبػش ،يالتلابئل ،يالتشابئ  ،يالحاتٍ،
يالجـغ ،يالشربء ،يالٕإس ،يالىًس ،يالظلمّ.
الکلوات الذليلية :الشؼش المؼبطش ،االصديارّٕ ،الٕبس ؤثًشجٌّ.

* ؤستبرِ مسبػذِ كٓ اللـّ الؼشثّٕ يآداثُب ثإًبدٔمّٕ الؼلً اإلوسبوّٕ يالذساسبش الخوبكّٕ.
** مبرستٕش كٓ اللـّ الؼشثّٕ يآداثُب ثإًبدٔمّٕ الؼلً اإلوسبوّٕ يالذساسبش الخوبكّٕ.
*** دًتًساٌ كٓ اللـّ الؼشثّٕ يآداثُب ثإًبدٔمّٕ الؼلً اإلوسبوّٕ يالذساسبش الخوبكّٕ.
الٌبتجّ المسايلّ :مؼظًمٍ وؼمتٓ هضئىٓ

m.n136089@yahoo.com
rhasanpur@ymail.com
mhashemi@hotmail.com
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المقذهة
«ًٔاطل االحتالل الؼخمبوٓ مسبسٌ الظبلم كٓ ؤهـابس المشاشم الؼشثآ ي ٔخؼاغ لجىابن
الزجل ػجشٌ لحٌم وظاب المتظاشكّٕ  .]7يتحاذث متـٕاشاش سٕبسإّ ػلآ طاؼٕذ َازا
االحتالل كٕخلغ السلـبن الؼخمبوٓ المستجذ ي ٔستجذل ثاأخش ،ئؼاشف لجىابن المتظاشكّٕ
هذس ًا مه التوذ الؼمشاوٓ .ئضداد ػذد ساٌبوٍ ،ئؼإن ثإَلاٍ ي تتساغ الـشٔان كٕاٍ بلآ
الُزشِ.
يحٕىمب ػضم تشًٕب ػلٓ الذخًل كٓ الحاشة الؼبلمٕاّ األيلآ ؤوُا حٌماٍ اإلداسْ
الخبص لتحٌمٍ مجبششِ ًسبئش ثالد الشب  .يتضداد ششاسّ كآ ممبسساّ احتاللُاب ...يتؼاغ
تلي الحشة ؤيصاسَبٔ .توبسم الحللبء الـشثًٕن ثالد المششم الؼشثٓ .ئخؼغ لجىبن يساًسّٔ،
لالوتذاة اللشوسٓ( )...ي ٔؼبوٓ لجىبن مه طٕـتٍ االوتذاثّٕ .يتساتمش كٕاٍ حشًابش التشثٕاّ
يالتؼلٕم يالخوبكّ ،ئٌخش ػذد المذاسس يالمؼبَذ يالزبمؼبش .يتوغ الحشة الؼبلمٕاّ الخبوٕاّ
يتتـٍٕش ػجشَب ؤيػبع ديل ًجشْ()....ي ٔىبل لجىبن يسًسّٔ االستوالل ئتمٍ راالء الزٕاً
األرىجّٕ ػه ؤساػُٕمب»( حـٕؾ.)161 :7491 ،
ثؼذ ؤن تتخلض الجالد الؼشثّٕ مه االستؼمبس الؼخمبوٓ يثؼذ يهًػُب تح وٕاش االحاتالل
اللشوسٓ ،يرذ الؼشة ؤولسُم ؤمب تحذٔبش رذٔذِ .كٌابن الثاذٍ للؼاشة ماه ؤن ًٔارُاًا
حؼبسِ رذٔذِ ؤًخش تـًساً مه حؼبستُم ،ػلٓ مختلق األطؼذِ يرلي ثًاسـّ االحتٌابى
المجبشش مغ األسيثٕٕه ،كشؼشيا ؤوُم ثحبرّ بلٓ اللزًء بلٓ ؤػمبل األيسيثٍّٕ لٕحمًا اولسُم
مه تُذٔذَب .يَزا لم ٌٔه كٓ الًاهغ سًْ ؿم مذمٍش ،ؿجغ ًلّ وتبرىب اللٌاشْ .كُاً ماه
وبحّٕ ال ٔستـٕغ بلّب ؤن ًٌٔن «شاشهٕبً» لاٍ ًالّ موًمابش الشخظإّ الشاشهّٕ ،الذٔىٕاّ،
ياالرتمبػّٕ ،ياللٌشّٔ ،يمه وبحّٕ ؤخشْ ساح ٔتـلغ لٌٓ ٔجذي «حذٔخبً» كجذؤ َزا الظاشاع
مىبكسّ ثٕه الششٔؼّ ًذستًس تىظٕمآ ،يارتمابػٓ ،يسٕبسآ ،يثإه حشًاّ التىظٕمٕاّ
االرتمبػّٕ السٕبسّٕ التٓ حملُب المىتذة بلٓ الجالد ػجش كٌاشٌ يحؼابستٍ(مىٕق:7499 ،
 .)67كؼب الشؼشاء داخل َزا المزتمغ المتىبهغ ،يكٓ ؿمشِ الظشاػبش السٕبسّٕ ،يلٌاه
لم ٔظُش كٓ ؤدثُم طًش وؼبلٓ ػىٕق(المظذس ولسٍ.)19 :
ًبن الشؼًس ثبلحشّٔ الزاتّٕ ياستوالل شخظّٕ اللشد هذ ٍَٕإ الىلًس لالػتاذاد ثٌٕبوُاب
الخبص ،كبوذكؼ مؼجشِ ػه َزا اإلحسبس ،كبوـلو بلآ آكابم سحجاّ تبسًاّ لمشابػشَب
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الؼىبن يلؼبؿلتُب ؤن تسجح كٓ محٕؾ ال وُبّٔ لحذيدًٌ .ابن طاذْ األدة المُزاشْ هاذ
المس شـبف الولًة يَضّ وشٕـّ األكئذِ يهذ ؿلت ػلٓ شؼشائٍ اللًن الشيمبوسٓ ًبن وبثؼابً
مه ؤػمبم الزاش متشبئمبً ثبلٌأثّ ،مبصربً ثٕه يرغ الزسم يؤلم الىلس ياوؼٌبس َزا المضد
ػلٓ مشآِ الحٕبِ حٕج الوتبمّ يالتزُم يالؼجًس(طمٕلٓ.)797 :7499 ،
كٌُزا اوؼٌس التىبهغ المًرًد كٓ المزتمغ كٓ ؤشاؼبس الشاؼشاء المؼبطاشٔه ًماب ؤنّ
الٕإس يالشربء ثٕه الششم يالـشة ٔادْ بلٓ وشإِ التىبهؼبش األخشْ وحً الحت ،يالاجـغ،
يالؼظٕبن ،يالتسلٕم ي ...كٓ ؤشؼبسَم .ألوٍّ تًلذ األػذاد ثؼؼُب مه ثؼغٍ ،الزمبل مه الوجح
يالوجح مه الزمبل ،الؼذل مه الظلم يالظلم مه الؼذل يالٕوظّ مه الىً يالىً مه الٕوظّ
يًلّ األشٕبء ًٔلذ مه ػذٍَب .يػلٓ َزا األسبس اختشوب كٓ َزٌ الذساسّ الشبػش الشيمبوسآ
بلٕبس ؤثًشجٌّ الزْ ػب كآ ؿماشِ األصمابش اللشدٔاّ ياالرتمبػٕاّ ثحٕاج ؤدٍش َازٌ
الظشيف بلٓ ظًُس التىبهؼبش كٓ ؤشؼبسٌ .كبإلصديارّٕ مه ؤَمٍ خظبئض ؤشاؼبسٌ يالسإٍمب
دًٔان«ؤكبػٓ اللشديس» .كىوذٍ ؤيال وجزِ ػه حٕبِ الشبػش يالظشيف االرتمبػّٕ كٓ ػظاشٌ
حم وذسس ؤوًاع التىبهؼبش كٓ ؤشؼبسٌ مه خالل الىمبرد الشؼشّٔ .كُزا الجحج ُٔذف ماه
خالل دساسّ رمٕغ ديائه الشبػش اإلربثّ ػلٓ األسئلّ التبلّٕ:
 -7مب َٓ الملبَٕم المضديرّ التٓ تىؼٌس كٓ شؼش ؤثًشجٌّ؟
 -2مب َٓ الؼًامل التٓ سجٍج ظًُس الملبَٕم المضديرّ كٓ ؤشؼبس الشبػش؟
خلفية البحث
َىبى دساسبش ػلمّٕ تىبيل الجحج ػه حٕبِ الشبػش يؤشؼبسٌ يلٌه ثبلىساجّ لذساساّ
ظبَشِ االصديارّٕ كٓ شؼشٌ ،لم وؼخش ػلٓ ثحج ػلمٓ خبص .يكٕمب ٔلٓ وشٕش بلٓ الجحًث
المشتجـّ ثحٕبِ الشبػش يؤشؼبسٌ:
 -7سسبلّ «الشيمبوسّٕ كٓ ؤدة الٕبس ؤثًشاجٌٍ» ،صَاشا سكٕؼآ ساد ،ربمؼاّ تشثٕا
مذسس .7111 ،لوذ هبم الجبحخّ ثذساسّ مالمح الشيمبوسّٕ كٓ ؤشؼبس الشبػش.
 -2سسبلّ «الىوذ يدساسّ ؤشؼبس الٕبس ؤثًشجٌّ» ،مشٔم داليس ،ربمؼّ آصاد اإلساالمّٕ
(ياحذ الؼلً يالتحوٕوبش) .7197 ،كلٓ َزا الجحج دسس الٌبتجّ ؤشؼبس ؤثٓشجٌّ يووذَب
يلٌه لم تتـشم بلٓ دساسّ االصديارّٕ كٓ شؼشٌ.
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 -1موبلّ «الٕبس ؤثًشجٌّ يوظشٌ بلٓ الىسبء كآ دٔاًان (ؤكابػٓ اللاشديس)» ،ػلآ
وزلٓ ،هذ ؿجؼ كٓ مزلاّ األدة لزبمؼاّ ؿُاشان ،الؼاذد ً.7194 ،716ماب ٔجاذي ماه
الؼىًان دسس الجبحج ملًُ الىوذ الىسًْ كٓ دًٔان «ؤكبػٓ اللشديس» ألثآشاجٌّ يماب
دخل كٓ دساسّ ملًُ االصديارّٕ.
 -4موبلّ «دساسّ موبسوّ كٓ ملًُ التشبئ كٓ ؤشاؼبس الٕابس ؤثًشاجٌّ ي ًَشاى
اثتُبد» ،مسؼًد اهجبلٓ ،هذ ؿجؼ كٓ مزلّ اللـّ الؼشثّٕ يآداثُب ،الؼذدالخبمه.7142 ،
يبذة عى حياة الشاعز وشعزه
يلذ الٕبس ثه ًٔسق ؤثًشجٌّ ؤحىبء سحلّ سٕبحّٕ ألَلاٍ كآ «ثشيكٕاذاوس» إلٔابالش
المتحذِ سىّ  .)َ7172( 7491يمب لجج يالذٌ ؤن ػبد ثإسشتٍ بلآ لجىابن ،يتشػاشع كآ
ثلذِ «ريم مٌٕبئٕل» كٓ هؼبء «ًسشيان» كٓ لجىبن .دخل كآ طاجبٌ مذسساّ ػٕىـاًسٌ،
يػلّم اللـتٕه الؼشثّٕ ياللشوسّٕ .يكزغ ي ًَ كٓ الؼبششِ مه ػمشِ ثمًش يالذٌ اؿتٕبالً ػلآ
ؤٔذْ هـبع الـشٔن .ؤحّش مًش يالذٌ كٓ ولسٍ تبحٕشاً ػمٕوبً ألوٍّ ًبن ٔحجٍٍ ًخٕشاً .يلُزا هاذٍ
دًٔاوٍ «الوٕخبسِ» بلٓ سيح يالذٌ ثؼاذ ساىًاش (.شاشاسٌ ) 9 : 7492 ،دسس ؤثًشاجٌّ كآ
مؼُذ « ػٕىـًسِ» الشُٕش كٓ سىّ 7477حتٓ سىّ  7474حٕه شاجٍ الحاشة الؼبلمٕاّ
األيلٓ ،كتؼـّل الذسيس كٓ المؼُذ(خلٕل رحب .)17 :7444 ،كبووـغ ػه الذساساّ لماذِ
ؤسثغ سىًاش يػبد ثؼذَب بلٓ مذسستٍ المزًًسِ ،يؤمؼٓ كُٕب حاالث ساىًاش يتاشى حٕابِ
التلمٕزِ المذسسّٕ لٕىـلن كٓ ػملّٕ تخوٕلٍ الزاتٓ كٓ سىّ  .7422تىبيل ولسٍ ثذساساّ
آحبس شؼشاء اللشوسٕٕه .سؿت كٓ الؼمل المإرًس كمبسس التؼلٕم يلٌه اوظشف ػىٍ يحشس كٓ
ػااذد مااه الزشائااذ يالمزااالش :مىُااب «المؼااشع» ي«الجٕاابن» .حاام تااإحش ثشااؼش المذسسااّ
الشيمىـٕوّٕ الـشثّٕ يًبن للُزشِ ؤحش كٓ شؼشٌ التإملٓ الًرذاوٓ(شبمٓ )14 :7444 ،يكٓ
الىُبّٔ تًكّٓ سىّ  7441ثسجت اثتالئٍ ثذاء سشؿبن الذ .
لااٍ حمبوٕااّ ؤػماابل كاآ الشااؼش :الوٕخاابسِ ()7426ک المااشٔغ الظاابم ()7429ک ؤكاابػٓ
اللشديس()7419ک ؤلحبن()7447ک وذاء الولت()7444ک بلآ األثاذ()7441ک ؿلاًاء ()7441
يمه طؼٕذ اٖلُّ ( .)7414يستّ ؤػمبل كٓ الىخش :ؿبهبش صًَسک الؼمبل الظابلحًنک سساً
سربل الولمک سسً سربل السٕبسّک سياثؾ اللٌش يالشيح ثٕه الؼشة ياللشوزّک تبسٔخ وابثلًٕن
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ثًوبثشش( .)7927-7164يمه الوظض يالمسشحٕبش التٓ تشرمُب« :الحات الؼابثش» لُىاشْ
ثشدي (« ،)7422رًسلٕه» لالمشتٕه (()7426ثذٔغ ٔؼوًة.)741 :2996 ،
تختلق ؤلًاوٍ الشؼشّٔ مه دًٔانٍ بلٓ آخش مخالً تشتسم اللًحاّ الشاؼشّٔ كآ مزمًػاّ
«األلحبن» وـمبً حلً المشاسِ ،تلـّل كٍٕ الٌأثّ ثمب ٔخبلـُب ماه راشح ًساشتٍ الحساشاش
ئـىٓ كٍٕ بلٓ ثالدٌ يؿجٕؼتُب ئظًس الشٔق يؤػٕبدٌ يكًاطلٍ ي ...ئشإغ ماه«الوٕخابسِ»
يمه مالمح الـجٕؼّ الجبدّٔ ،شٕئبً مه الىسمّ السمبئّ التٓ تٌتىق الًراًد كآ الملُاً
المسٕحٓ يكٍٕ وضاع ثٕه الًاهغ يالخٕبل ي ٔتشرح كُٕب ثٕه الٕاإس يشاًُِ الماًش ،وبهمابً
ػلٓ ثالدٌ تخللُب يكسبدَب يمتـىٕبً ثمبػُٕب ئاًّاذ ػلآ ػظامّ الىسابء ئحازسَهّ ماه
االثتزال .يكٓ «ؤكبػٓ اللشديس» ػجٍش ػه تزشثّ الخـٕئّ يالشًُِ .يكٓ «ؿلاًاء» كٕتسالل
بلٓ شؼشٌ ػًء شمؼّ الًسع الؼلٕل مه خلًِ الٌىٕسّ ،يلُت موذس ،يدمًع تًثاّ يؿؼام
صيال ئتحون الجؼج .يكٓ «بلٓ األثذ» ٔاذيس حاًل الؼشان ي ٔشتوآ ػشان الشابػش بلآ
المشاتت الظًكٓ ئسًم مه وبس الشًُِ بلٓ وبس الؼشن ئضًٓ(ؿـبس ًش .)712 :2994 ،
«ؤمب الوٕمّ الٌجشْ كٓ ًلّ مب ًَ شؼش ،وظمبً ي وخشاً كُٓ كٓ سيح الشبػش الظابدهّ كآ
هظبئذٌ ي كٓ حٕبتٍ مؼبً .يمتٓ ًبو َزٌ الشيح ًشٔمّ حلٕمّ ،ثظٕشِ خبشاؼّ ،كاال حاشد
ػلُٕب كٓ حًاستُب يؿؼجبتُب التٓ تحمل المظُش األسمٓ مه مظبَش الشؼش ًلُّابَ .اً شابػش
وجز التوبلٕذ الجبلّٕ «المذسسٕبش» كٓ التشجٕت ،يكٓ اللخش يالمذح يالشحبء .ياخاتؾّ لىلساٍ
ؿشٔوبً بلٓ الحٕبِ يكُمُب»(الشٔحبوٓ.)766 :7494 ،
استمذٍ الشبػش لتٌمٕل حوبكتٍ مه الٌتابة ،يالـجٕؼاّ ،يالتزابسة ،يالمزتماغ .ئؼىآ
ػىبّٔ خبطّ ثبلتًساِ ي اإلوزٕل .بنّ هظّ شمشًن  ]2ي دلٕلّ يهظاّ لاًؽ ياثىتٕاٍَ ،بتابن
الوظتبن اللتبن سيتُمب التًساِ ،يتحًلتب بلٓ ػمل كىٓ ػىذ ًخٕش مه الشؼشاء ػلآ وحاً ماب
ًَ مؼشيف ػىذ اللشد دْ كٕىٓ  ]1كٓ ؿؼت شمشًن(ػٕق.)769 :7414 ،
«بنّ ؤثًشجٌّ مه الشيمىـٕوّٕ التٓ ؿجؼ األدة الؼشثٓ الحاذٔج ،صَابء وظاق هاشن،
ثـبثغ الٌأثّ ،يالٕإس ،ياالؿتشاة ،يالحلم الؼابئغ ،ياللاشاس ،ياالستساال  ،ياألوٕاّ المىؼضلاّ،
ياالػتظب ثبألخٕلّ الًاَمّ ،يالذمًع ،يالمًش ،يالشؼًس السًدايْ المشٔغ»(ؿـابس ًاش ،
 )712 : 2994يًَ ؤهب لىلسٍ حبلًحبً حٕبتٕبً رذٔذاً ،هًامٍ :الـجٕؼّ (ػذالمًش يالمذٔىاّ)،
المشؤِ (الحت ػذ الظلم) ياهلل (الخٕش ػذ الشش ياالستـالل)(ؤحمذ خلٕل.)44 :2997 ،
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االسدواجية فی شعز أبىشبکة
ًبو ألثًشجٌّ الىضػّ الخًسّٔ ًمب ًبن ملتضمب ثمب يهغ كٓ مزتمؼاٍ كةوّاٍ ٔؼإش ماغ
األلم يالمؼبوبِ ياللوش يالحشة يَزا ٔادْ بلٓ التشبئ كٓ ولسٍ .يمه الوؼبٔب التآ ٔىتواذ
ؤثًشجٌّ مىُب ًَ التؼبد الـجوّٕ ،صيال مزذ لجىابن ،سإـشِ حٌاب الزاًس ي . ...يلٌاه ال
ٔتىبيل َزا التشبئ بال الخًوّ يالــبِ .بنّ ؤثًشجٌّ مظلحٌ ارتمابػٓ يماه الـجٕؼآ ؤن ال
ًٌٔن خبئلبً كٓ هظبئذٌ مه التظشٔح ثوًل الحن« .لوذ ػاب الشابػش الولان ثٌالّ ؤثؼابدٌ.
كؼظجٕتٍ المتًتشِ ،يهلمٍ المتشىذ ،يثحخٍ الذائم ػه الخالص ،يبستـبمٍ ثظاؼًثبش الحٕابِ
الًٕمّٕ يثبللوش الزْ دمّ ثبة حبسِ الوشمٕذ ثؼذ ربٌ يػضًّ ،لّ رلي دكؼاٍ بلآ ؤن ٔاشكغ
الؼٕش ثزلّ ياوٌسبس يػجًدّٔ .كلٓ رَىّٕ الشرال ؤمزابد المبػآ يالجٕا الؼشٔان ،يكآ
رَىٕتٍ ؤٔؼبً مشاسِ الًاهغ ،يسًاد المستوجل .يوتٕزّ َزا الظاشاع ثإه المبػآ ،يالحبػاش،
ثٕه الممٌه ،يالمشتزًٓ ،بن ٔؼغٍ ػلٓ الزشح ثوسًِ توشة السبدّٔ  ،]4يَاً ػلآ ؤمال
دائم ؤنّ الزشح سٕلتئم يؤن الخالص آشُ»(ؤثًشجٌّ.)9 :7491 ،
بنّ ؤشؼبس الشبػش مزمًػّ مه الوجح ،يالزمبلک يالشاش ،يالخٕاشک ي الشرابء ،يالٕاإس ي...
كحٕىمب ٔتٌلّم كٓ ثؼغ ؤشاؼبسٌ ػاه الازوت يالشأًُِ ،ؼاشة ػاه اشاتٕبهٍ بلآ التًثاّ
ياالستـلبس كٓ ثؼغ األخشًْ .مب ٔتحذٍث ػذالمشؤِ ئىتُاي شخظإتُب حٕىاب ئزؼلُاب
سمضا للزمبل يالىزبح كٓ حٕه آخش .بنّ ؤثًشجٌّ ٔلتض االػتذال يَزا ٔادْ بلآ ؤن ًابن
لذٍٔ التلبئل ًمب ًبن لذٍٔ التشبئ  .ارتمؼ كٓ ديائاه الٕابس ؤثًشاجٌّ يالسإٍمب كآ
«ؤكبػٓ اللشديس» اصديارٕاّ الخٕاش ،يالشاشً،شامّ الاىلس ،ياَبوتُاب ،التلابئل ،يالتشابئ ،
الؼظٕبن ،يالتًثّ ،الشٕـبن ،ياإلوسبن ،الشًُِ ،يالؼلاّ ،الحساه ،يالواجح ،الحاتٍ ،يالاجـغ،
الحشّٔ ،ياإلسبسِ ،المبػٓ ،يالحبػش ،الىًس ،يالظلمّ ،الؼاللّ ،يالُذأّ .كًُ شبػش الزحٕم ،ي
الىؼٕم مؼب(الحبيْ .)21 : 7499 ،الوٍّ ٔتٌلّم ػه لذؿبش األكؼٓ مه وبحٕاّ يماه رًشٔابش
المبػّٕ الحلًِ مه وبحّٕ ؤخشًْ.مب ٔىشذ حجٍٍ بلٓ «ؿلًاء» مه رُّ يثـؼٍ بلٓ «دلٕلّ»
ي«يسدِ» مه رُّ ؤخشْ .يهذ ؤحجت هظٕذِ «ػُذان» مشحلتٓ َزٌ التىبهؼبش:
ػُذانِ :ػاُذُ ًَْ ووٍٓ مبش كٓ ششف يربٌ
يًََْ ُٔؼشثذُ كٓ دمٓ يتَىَشٍ كٓ ًإسٓ دمبٌ
(ؤثًشجٌّ)216 :7491 ،
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هذ ؤدٍش َزٌ اإلصديارّٕ كٓ «ؤكبػٓ اللشديس» بلٓ دساسّ ؤشؼبسٌ ػىذ الؼلمبء يالىوابد.
يلٕس َزٌ المٕاضِ خبطٍاّ ثاا«ؤكابػٓ اللاشديس» كواؾ ،ثال تشابسًُب ديائاه ؤخاشْ
للشبػش(سؼبدِ .)742 :7494 ،كتىؼٌس َزٌ الوًْ المتؼبدِ كٓ ؤشؼبس الشبػش تإحّشا ثاإدة
ثًدلٕش ٔ .]1وًل ثًدلٕشٔ« :ؼمل كٓ اإلوسبن احىابن ماه هاًاش المؼبًساّ كآ آنٍ ياحاذُ،
كةحذْ مىُمب ُٔذْ بلٓ اهلل يالخٕش ياألخشْ بلٓ الشٕـبن يالششّ .يالوشة بلآ اهلل ٔاادْ
ن التمساي ثبلشإـبن يالحًٕاوٕاّ ٔاادْ بلآ اإلوحاذاس
هؤ ّ
بلٓ التشهٓ يالٌمبل ،كٓ حإ ٍ
يالسوًؽ»(المظذس ولسٍ .)741 :يلٌه شًهٓ ػٕق ٔؼتواذ ؤنّ ؤثًشاجٌّ ال ٔتاإحش ثاذًٔان
ثًدلٕش المسمٍٓ ثا«ؤصَبس الشش» كٓ خلن دًٔاوٍ ،ألنّ ثٕىُمب كشهبً شبساؼبً« .كتلاي األصَابس
وجت ياصدَشش كٓ تشثّ خجٕخّ ،تشثّ ًلُّب اوحشاكبش ولسّٕک ؤمب «ؤكبػٓ اللشديس» كىشإش
كٓ الخبسد يربء الشبػش ٔظًٍس سمًمُب يمب تىلخٍ كٓ الجشش ،يًَ تظأًش شاخض ال ٔوشَّاب
يال ٔامه ثُب ،ثل بوٍ لٕشمٓ لُب ثبلتؼبئز مجٕىبً ششيسَب يآحبمُب يخـش مب تللظٍ مه ؤكًاَُب
يًَ لٕس ملؼمبً ثُزٌ السمً يال محمًمبً ،يًَ لزلي الُٔزْ ثُب ،ثل ٔشٔذ لظابحجتُب ؤن
توق ػىذ حذٍَب ،يؤن تؼًد بلٓ كشديسُب ػلٕلّ ؿبَشِ ووّٕ»(ػٕق.)769 :7414 ،
ٔاًذ ؤثًشجٌّ ػلٓ التىبهؼبش كٓ شؼشٌ ألوٍّ ٔؼتجشٌ دلٕال ػلٓ طذهٍ« .ؤلٕس الحٕابِ
مضٔزاابً مااه التىبهؼاابش مااه األلاام ياللاازِ يالحااتٍ يالااجـغ  ...كلاامَ ال ٌٔااًن الشاابػش
ًزلي»(سكٕؼٓ ساد )16 :7111 ،يمه مظبَش َزٌ التىبهؼبش ًَ ،الظشاع ثٕه ؿؼات هاًْ
الخٕش ػذٍ لزائز الخـبٔب .ثحٕج ال تمٕل الىلًس الىوّٕ بلٓ استٌابة الازوًة .يلٌاه اللازِ
المشجًَّ تزؼل الوجٕح رمٕال كٓ ولس اإلوسبن يتًسًسٍ ثبلؼظٕبن.
ّ
الشز
اسدواجية الخيز /
«بنّ الخٕش يالششّ ٔتوبثالنٌٔ ،بد ال ٔجؼج ؤحذَمب بال ثمًش اٖخش .كُمب ،ؤثاذاً كآ ماذُ
يرضسٔ ،ذئٍبن كٓ الىلس ئحشًّبن اػظبسَب ،ئجوٕبوُب كٓ حبلّٔ ،متضد كُٕب الىًس ثبلظلمّ.
كبلشبػش ٔتًلّذ مه ػشاى الىلس يلٕس مه مُبدوتُب ،بوٍّ الىزٕغ الزْ ٔسٕل مه رشاحُاب.
لؼلّ ؤًخش الشؼشاء اوظشاكبً للتؼجٕش ػه الشرس يالمىٌش ياللؼىّٔ ،ظُاشين ساًساً ًخٕاشِ ماه
تلي االصديارّٕ»(الحبئْ .)44 :7464 ،تخمل الخٕش يالشش كٓ دًٔان ؤثًشجٌّ ًخٕشاً وحً:
المًش خٕش يالحٕبِ شش يالؼلّ ياللٕل يالحضن خٕش يلٌه الشاًُِ يالىُابس ياللاشح شاش .بنّ
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تًرٍ الشبػش ثًٌن الخٕش يالشش كٓ الىسبء مه المًاػغ التٓ ٔزلت الىظاش ًخٕاشاً يتتًراٍ
الىوبد ثُب ؤًخش مه المًاػغ األخشْ« .يآّٔ التىبهغ يالخاًسِ كآ رلاي ؤنّ حساه اإلماشاِ
ن الخٕاش
ن الشا .ش رمٕال .ب ّ
ًٔحٓ ثبلخٕش ئًَم ثٍ ،يهذ ٔتؼازس ػلآ الاىلس االػتوابد ثاإ ّ
يالزمبل متالصمبن كٓ مؼظم مظبَش الًرًد ،مه دين المشؤِ التٓ تشتاذْ مظُاش الزمابل
المـشس ،يتؼمش رًَش الششّ ثإكذح مٌبئذٌ»(الحابيْ ،7499 ،دَ .)71 :2ىابى كآ دٔاًان
«ؤكبػٓ اللشديس» طشاع ثٕه الخٕش يالششّ ًمب ٔىول ربن وؼً ؿىًس مه ًٔسق ؿؼاًة
الزْ ٔوًل« :وشْ ػىذٌ سيػّ المشبَذ ،يمتبوّ السجي ،يسخؾ األوجٕبء يتشدد الاىلس ثإه
الششّ يالخٕش ،يتٌبد تشمٍ مىُب سائحّ الؼُش ،يتلمس مًاػغ الشلوّ ،يتحسٍ ماب ٔتاإرذ كآ
طذس الشبػش مه وبس ملتُجّ تحبيل ؤن تـُش الجششّٔ مه ؤدساوُب يوزبسبتُب»(وؼً ؿىاًس،
.)776 :2999
سثمب اوـمس الشبػش كٓ الخـٕئّ مٌشَبً ثسجت ػىق الشاًُاش يماغ رلاي كلآ هلجاٍ
صائّ للخٕش تؼزض ؤوبمل الشش ػه ؤن تلًحُب:
كلااآ حشماااّ ثةحاااذْ الضيأااااب
يتًََهّآ بحذْ صيأاابٌ ،ال تااوسٓ
مااه ػلااابفُ مااب كبراااشَتٍ الجـبٔاااب
بنّ كاآ هلجاااآ الجـاااآ ،خٕااابالً
كخٕااابل الؼلااابف مااالي سًأاااب
بنّ تٌه حلااىتٓ الماذمبٌُ ملٌآ
(ؤثًشجٌّ)211 :7491 ،
ٔؼتشف الشبػش َىب ؤنّ كٓ َزا الولت خٕبالً ػلٕلبً لم تذوّسٍ المًمسبش ،وظٕجٍ اإلحم مه
رشاء تجٌٕ الؼمٕش .ؤمب الخٕبل الىوٍٓ كةوٍّ ملي سًاٌ ،ملي ؿلاًاء الماشؤِ الوذٔساّ التآ
تزشدش مه مالمح الشًًُِ ،مب ٔـٕت للشبػش ؤن ٔتظًسٌ .يالحوٕوّ ؤوّىب وؼاشف اهلل ؤحٕبوابً
مه خالل الؼًاطق يالششيس ألنّ الىوإغ ٔساتذػٓ ووٕؼاّ اٖخش(وؼاً ؿىاًس:2999 ،
.)719
يلٌه كٓ هظٕذِ «شمشاًن» ٔخاًس الشابػش ػلآ الحُساه .الحُساه يَاً وؼماّ اهلل ؤي
اوؼٌبس ظلٍ كٓ األشٕبء ياألحٕبء ،ثذال مه ؤن ًٌٔن كٓ خذمّ الخٕش ٔلتاض ثخذماّ الشاش
ئخؼغ لمأسثٍ .بوٍّ الحسه الجبرل ولسٍ لوبء مبل ،ثل بوٍّ لحسه مخبدعٔ ،ظابَش ثبلزمابل
يالخٕش ئىـًْ ػلٓ مخل سمٍ األكؼٓ .كلٓ سؤْ الشبػش ،الحسه يالزمبل خٕش يؤٔؼابً شاش.
ػىذمب ًٌٔن كٓ خذمّ الخٕش ،كًُ خٕش يبال شش:
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ملّوإاااٍ ثحسااىي المإرااااًس
بنّ كآ الحساه ٔب دلٕالّ ؤكؼآ
ؤسٌشش خذػاُّ الزمابل َااشهال

يادكؼإااااٍ لقوتواااب الٌجٕاااش
ًم سمؼىب كحٕااحُب كآ ساشٔش
هجاال شمشااًن ثبلُاااًْ الشااشٔش
(ؤثًشجٌّ)229 :7491 ،

ّ
الحب  /البغض
اسدواجية
للحتٍ مٌبوّ خبطّ ػىذ الشؼشاء الشيمبوسٕٕه يمىُم ؤثًشجٌّ .ألوٍ اؿّلغ ػلٓ ًخٕش ماه
الوظض الـشامّٕ لقدثبء الشيمبوسإٕه كآ ؤيسيثاب .كبلشيمىسإّ ال تىٌاش الحاتٍ يال توجال
االمتىبع ػىٍ ألنّ للحتٍ ػىذَم مؼىٓ مبيسائٕب ٔمٌه للشبػش الشيمىسٓ ؤن ٌٔمل ثُب راتاٍ.
كٌبو حٕبِ الشبػش ملٕئّ ثبلؼشن ثحٕج ٔوًل« :مبصال مبء الحتِّ مالءَ بوابئٓ»(ؤثًشاجٌّ،
.)244 :7491
«بنّ شؼش ؤثًشجٌّ ًلٍّ مستمذٍ مه شاين حٕبتاٍ ي شازًوُب .بوّاٍ َام ولساٍ مًػاًع
شؼشٌ ،كمب خشد هؾّ مه حٕض راتٍ .يطق ؤكشاحٍ ،يمب ؤهلُّب ،ييطق آالماٍ يماب ؤًخشَابن بنّ
حجٍٍ لحتٍ ثبى .يبرا ًبن لٌالّ شابػش هـات تاذيس ػلٕاٍ سحابٌ ،كمحاًس شاؼش ؤثًشاجٌّ
الحتٍ»(خلٕل رحب .)64 :7444 ،كٌبن للحتٍ ػىذ الشبػش رًاوت المختللّ ًبلحتٍ االلُٓ،
الحتٍ األسػٓ ،يحتٍ الًؿه.
يتًٌن الذوٕب ػىذ الشبػش سزىبً ؤثذٔبً يلٕالً لٕس لٍ وُبّٔ يال سربء لاٍ ؤن ٔخلاض مىاٍ
يبومب وًس الؼشن ٔسبػذٌ كٓ َزٌ الظلمّ .يالحتٍ ؤسبس ًلّ شٓءُ كآ سؤٔاٍ يكوذاواٍ َاً
المًش الحوٕوٓ يثشؿم ؤن ٔاشْ الحاتٍ ًٔلاذ اٖال ٔ ،تىابيل بلآ توذٔساٍ(سصيم:7491 ،
 )714ئحست المظبئت ثبثبً بلٓ الٌمبل ًٓ ٔظل بلٓ الحوٕوّ المـلوّ اإللُّٕ .يًَ ٔجاشص
حجٍٍ الىوٍٓ بلٓ المؼجًد ياتحبدٌ مؼٍ كٓ َزٌ األثٕبشک كبلشبػش ٔشْ ولسٍ كٓ راش اهلل ًماب
ٔشْ تظًٔشالمؼجًد كٓ ولسٍ مه حتٍ ي رمبل:
ؤسْ كٕي بوسبوبً ،رمٕال الًُْ ،مخلٓ
َزا رمبلاي َزا ؤ رمابلٓ؟ كةوّىاآ
يَزا الزْ ؤًَاٌ ،شٌلي ؤ شٌلاآ؟
يَزا الزْ ؤحٕااب ثااٍ ،ؤوا َ ؤ ؤوااب؟
(ؤثًشجٌّ)176 :7491 ،
كبلحتٍ الحوٕوٓ ػىذ ؤثًشجٌّ الحتٍ بلٓ اهلل:
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ؤٔه كٓ الخلنِ ،طاًسُِ الخلّابمِ؟

بن .كٓ الحاتِّ طاًسِ اهلل ،لٌاه

( .ن)216 :
كبلشبػش ٔظق الحتٍ الحوٕوٓ ثبلشحمّ ألوٍّ ٔىشإ مه راش ا(...ػضّ يرلّ):
كبسحَمَُٕب كبلحاتُ ًابهلل ساحَام
هل ُ ٔب لٕل بن .حٌُماي ظابلم
( .ن)111 :
يالشبػش ٔظق الحتٍ كٓ هظٕذِ «ػازاة الؼامٕش» ئؼاذٌ ًىابسٍ تىٕاش السامبء .كإشابس
ؤثًشجٌّ كٓ َزٌ األشـش بلٓ مب يهغ للىجٍٓ مًسٓ(ع) حٕىمب سؤْ الىًس مه ثؼٕاذ ،يرَات
بلٍٕ لٕإخز مىٍ وبسا ألَلٍ كإيحٓ بلٍٕ مه ربوت اهلل .كبلشبػش شجٍٍ الحتٍ ثىاًس ؤُسسال ماه
ربوت الخبلن لٌٓ ٔىًٍس الـشٔن لإلوسبن كٓ ظلمبش الذَش:
كتُشسَاالُ الىااًس لىااب ًُل.مااب
الحااتُ وٕااشان تُىٕااشُ الساامب
حبن مغ اهلل لىب مًػذ
( .ن)197 :
ًَ ؤٔؼبً ٔؼشن الحشّٔ ئشاَب وزمبً المؼبً كٓ السمبء التٓ ٔىظشيوُب ًلّ الىبس.
يكٓ هلت الشبػش سؿم حجٍ لزاش اهلل ييؿىاٍ يمحجًثتاٍ شآء ماه الاجـغ ،يلٌاه ال
ٔجـغ اهلل يال ٔجـغ يؿىٍ ؤي محجًثتٍک ثل ٔجـغ الذَش ألوٍّ ال وُبٔاّ لاٍ بال بلآ الاضيال
يالُالى .ئجـغ الحٕبِ ألوُب ال تجوٓ لٍ ؿٕش المظٕجّ ياأللم .كبلذوٕب ػىاذٌ ًسازه ؤثاذْ
تلتض المإسبِ يالمظٕجّ يتظًٍس الزحٕم:
ػالٓ ثبثُب ،لًحٌ ماه الاشمأ ؤساًدُ
كإللٕ ُ دوٕاب مه كًاراؼُب الًسْ
ٔشيػاي مىُاب« :ساازه ماثاذُ»
هشؤشُ ػلٕاٍ ؤحشكبً خـّاُب اللظآ
( .ن)224 :
كبلحٕبِ ػىذٌ لٕل ال وُبّٔ لٍ ًمب ٔؼتوذ الشبػش ثإوٍ الثذٍ لإلوسابن كآ َازٌ الاذوٕب ؤن
ٔشاكن مظجبحب حتٓ ٔخلض مه ظلمبش الؼبلم:
األسع لٕااال الٔااااُشٔي طااااجبحبً
ال تزتُااذ كآ األسع ًآ تشتبحاب
ًاااامب ٔواااإي ؿًائااال الؼااااخشاش
خُز كآ ٔماإىي دائاامبً مظااجبحبً
( .ن)771 :
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اسدواجية التفاؤل  /التشاؤم
ٔمًد التشبئ كٓ دًٔان ؤثًشجٌّک التشبئ ثبألٔب  ،الذوٕب ،اللٕل ،يالىُبس يالىسبء ي . ...بنّ
الشبػش ٔتشبئ ثٌلّ الىبس ياألشٕبء يالـجٕؼّ يثٌلّ شٓء ي ...يمب ٔللا الىظاش كآ دًٔاواٍ
يالسٍٕمب «ؤكبػٓ اللشديس» ًَ تشبئمٍ ثبلىسبء .ي«يسدٌ» مخبل مه َزٌ الىسابء التآ تلاحّ
كُٕب الشًُِ ثإلق ؤكؼٓ_ ًمب ٔؼتوذ الشبػش« .كًُ ٔذػً الوبسْ بلٓ ؤن ٔتظاًس الجشًابن را
الحمم يالمًش ػلٓ وبة ؤكؼٓ يالؼوشة كٓ مبءَ اإلثشٔن لٕتمخل الششّ الشاثغ المتاشثض كآ
تلي المشؤِ»(الحبيْ ،7499 ،د:)19 :2
تظ اًٍس الجشًاابن كاآ حًستَ اٍَ
كٓ ًالّ ػاشم ثاذمبء سرال
ًبلمشؤِ الجـآ كآ مولتُاب
تىوزف الىٕشانُ ماه كًََتَاٍَ
تظ اًٍس المااًشَ ثىاابة ؤكؼاآ
ػىظشُ وبسٍ هُاذِ ماه شاًُتَُب
(ؤثًشجٌّ)116 :7491 ،
يمه رُّ ؤخشْ ٔزذ الشبػش ثٕه رمٕغ َزا التشبئ يالظال ياإلستجابى ػالماًّ ػلآ
التلبئل ،ياألمل ،يالحٌمّ« .كًُ ٔزًش كآ «ٌَٕال الشاًُاش» ثزبوات طابحجتٍ الشاشٔشِ
الخجٕخّ ،ؿلًاء الىوّٕ الجشٔئًّ ،إوٍ ٔشٔذ ؤن ٔشدٍَب ػه ؿشٔان الـًأاّ بلآ ؿشٔان الششابد.
ئتحذث ػه ووبئٍ يتُوبٌ ،يؤنّ الشٕـبن هذ ٔـًٍٔ ،كًٌٕن مه الششّ ػلٓ رُشف َبس ،كتمتاذ
بلٍٕ ٔذ مالئٌّٕ تمىؼٍ ؤن ٔسوؾ ؤي ٔؼل سًاء السجٕل»(ػٕق:)761 :7414 ،
يؤهشة اإلحم لٌاه لسا ُ ؤستٌات
هذ ؤششة الخمش لٌه ال ؤدوّسُب
(ؤثًشجٌّ)219 :7491 ،
َىب هذ ٔوغ التىبهغ ألنّ «ؿلًاء» كٓ شؼش ؤثًشجٌّ سمض لقللّ يالماًدِ يالشٔلٕاّ ياأل
يالوذاسّ يالىوبء يالؼٕذ يالضًَس يالظٕق يالجشاءِ ئًٌن سمضاً لٌلّ خٕشٍ .بنّ ًلّ َزٌ الشماًص
الزٕذِ ٔمٌه ؤن ًٔحٓ بلٓ ؤوٍ لٕس متشبئمب ثزمٕغ الىسبء .يالشبػش كآ هظإذِ «هظاّ
ل مظابَش رمابل الـجٕؼاّ ألوُاب بماشؤِ
ؿلًاء» ًٌٔن حٕشاو ًب كٓ خلوّ ؿلًاء .كؼىذٌ لُاب ًا ّ
ؤسـًسّٔ هذ خلو لُب ًلّ مظبَش الزمبل وحً الىسٕم ،السمبء يالخلذ ي ...ثحٕج ٔوًل:
ياوظش ؤخٕاشاً وظاشِ ساشٔؼّ
مختلَق الزمبلَ كٓ الـجٕؼّ
ًٕق السامبءُ ؤثاذػ ؿلاًاءَ
تَؼاااشف براً مؼشكا اًّ ػلٕااابءَ
( .ن)116 :
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اسدواجية الماضی  /الحاضز
تشػشع الشبػش مىز ؿلًلتٍ كٓ ؤسشِ حشٍّٔ يهؼٓ ؿلًلتاٍ كآ ؤحؼابن يالذٔاٍ الحابسِ.
األٔب السؼٕذِ التٓ هؼبَب كٓ الوشّٔ يكٓ الـجٕؼّ الزمٕلّ لًؿىٍ ،رؼل لٍ رًشٔبش سائؼّ
مه تلي الحوجّ .بنّ ؤثًشجٌّ تمٍ ؤٔبمٍ السؼٕذِ ثؼذ يكبِ يالذٌ .مىز رلي الحإه ،دخال
كٓ كٌشٌ الشي يالزذل .بنّ اللوش يالمزبػّ يالحشة الؼبلمّٕ مه رُّ يخٕجتٍ األمال كآ
الحتٍ يتشبئمٍ ثبلمشؤِ مه رُّ ؤخشْ ؤدْ بلٓ الٕإس كٓ المستوجل ي ٔسٌت الذمًع مه
ػٕىٍٕ .ؤػشة الشبػش ػه ؤسلٍ ثإحالمٍ المبػّٕ التٓ ًبن لُب ػىذٌ شإن خبص .يلٌه اٖن
ٔشْ ولسٍ ثٕه األمًاش:
ؤسػآ الُاًْ كٓ هلجُاب الوبسآ
األماس ًى ُ يكٓ ٔاذْ ًإسآ
ؤرسْ الااذمًع يؤؿلاان الضكااشاش
يالًٕ َ طاششُ يكآ ٔاذْ سؤسآ
مـاشيحاّ كآ طااذسَب الـابلٓ
ثبألماااس ًىااا ُ يًااالـ آمبلااآ
ؤمسا يهذ ثلٕا ماغ األماًاش
يالٕاااً يا ؤسااالٓ ػلااآ حاابلٓ
( .ن)776 :
الشبػش كٓ هظٕذِ «يؿًْ الضمبن ًتبثٍ» ٔوبسن ثٕه مبػٓ لجىبن يحبػشٌ ثحٕج ٔظُش
التىبهغ ثٕىُمب .لجىبن يثٕشيتُب ػشيس الششم ،لجىابن يرمبلُاب يثحشَاب يرجلُاب يؤسػاُب
يخٕشاتُب الٌخٕشِ تًٌن حبلٕب مإيْ للمحتبلٕه يالخؼبلتک ثحٕج ٔتشى الشابػش يؿىاٍ سؿام
حجٍٍ لٍک كإشبس الشبػش َىب بلٓ مب يهغ ثؼذ الحشة الؼبلمّٕ األيلآ ماه الحاًادث ي الًهابئغ
التٓ ؤدٍش بلٓ سٕـشِ الوًْ االستؼمبسّٔ ػلٓ الجلذان الؼشثّٕ يخبطاّ سإـشِ االساتؼمبس
اللشوسٓ ػلٓ لجىبن  .]6كشجٍٍ الشبػش الوًاش اللشوسّٕ ثبلخؼبلت:
لُ مشهااااشم ال ٔاساتاااوشـ
لجاىااابنُ ،يالامااابء الاااضال
للاالزاااشِ ياًٖااب ِ خؼااشُ
يالاماااشدُ ؤخاؼاااشُ ثبس امٌ
ياألهاذماًن ػلٕااٍ مااشّيا
كاؼالٕاااٍ ماااش .األواجإاااب
( .ن)62 :
«يالحىٕه بلٓ الشٔق يبن ًبن ػشثب مه الحىإه بلآ الاًؿه ٔحمال مؼابوٓ الولان
يالؼٕن يػذ االستٕبح كٓ المذٔىّ ،يمب ٔلوبٌ الشبػش الشٔلٓ كٓ مزتمؼُاب ماه طاشاػبش
شتٓ ،كُٕشة الشبػش -يلً كٓ الخٕبل -بلٓ هشٔتٍ ثسمبتُب اإلوسبوّٕ ،يتظل الوشٔاّ ياحاّ
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ٔلٓء بلُٕب مه الًَذ يالُزٕش يالوحل المذٔىٓ ،حتآ يلاً ًبوا حٕابِ الوشٔاّ ثـٕئاّ
اإلٔوبعَ .زا الحىٕه لذْ شؼشائىب مظُش مه مظابَش الشيمبوسإّ»(ػلآ ؤثًؿابلٓ:7441 ،
 .)26كبلشبػش ٔتإسٍق كٓ هظٕذِ «ؤلحبن هشّٔ» ثمبػٍٕ ئشٔذ مه الذَش ؤن ٔساتؼبد تلاي
اٖمبل يالُذيء يالحٕبِ الحلًِ يالىًس يالمشيد الخؼشاء يالجىًد الؼتٕوّ:
راى الىجٕز الؼتٕن كٓ الخبثٕاّ
ٔب دَش ؤسرغ لىب مب ًبن كٓ لجىبن
يالىشرس المستلن كآ اٖوٕاّ
راى اإلثشٔاان ُٔاشُ كاآ الضائااّ
يالشٔح لضٌ مشَم ػلٓ سئيس الحَجن
(ؤثًشجٌّ)269 :7491 ،
ٔشؼش الشبػش ثبلحضن ػىذمب ٔشْ ثإوٍّ ًبن هذ لوّت ثشبػش الحتٍ كٓ المبػٓ ياٖن ٔلوّت
ثشبػش اللوش ألنّ الحشة دمٍشش يؿىٍ يالٔجوٓ ػلٍٕ بال اللوش يالخشاة:
لٌااه الٕااً شاابػش الجاساابء
شبػش الحتِّ هٕل ػىّآ هاجالً
( .ن)742 :
حمّ شٓء كٓ ولس الشبػش ؤهًْ مه اإلحم يَٓ الؼلاّ يالىوابء يظلّا الؼلاّ مؼتظامّ
ثإسجبثُب كٓ هلجٍ يالشبػش ٔؼلم َزٌ الؼلّ للوذٔم ؤٔؼبً «ألنّ الجشاءِ حلم هاذٔم ؿاًْ ماغ
األرذاد كٓ لحًدَم»(الحبيْ ،7499 ،د .)94 :2كبلشبػش ٔوبسن ثٕه المبػٓ يمب كٍٕ ماه
الؼلّّ يالحبػش يمب كٍٕ مه الشًُِ كٕتإسٍق ػلٓ مب يهغ كٓ مزتمؼٍ مه الملبسذ:
يلإس بال لمه ٔىشآ ثُب ،الـلَتُ»
هًلٓ لاٍَ« :ازٌ األٔااب ُ مُاضلااّ
مغ الزذيدَ األػلبء األيلٓ رَجُااًا»
هًلٓ لٍ« :ػلاّ األرسبد هذ رَج
مه المَالَزّاش ماب اٖحااب تىتااختُ
يلٌه الًٕ طُجٓ الخامشَ ياوتخجآ
(ؤثًشجٌّ)219 :7491 ،
اسدواجية الزجاء  /اليأس
«كٓ شؼشوب المؼبطش استلبػ وـمّ الحضن حتٓ طبسش ظبَشِ تلل الىظش ،ثل ٔمٌاه
ؤن ٔوبل ؤن الحضن هذ طبس محًساً ؤسبسٕبً كٓ مؼظم ماب ٌٔتات الشاؼشاء المؼبطاشين ماه
هظبئذ .يهذ استلبػا َازٌ الىـماّ حتآ ؤحابسش ًخٕاش ًا ماه المىبهشابش يالزاذل كآ
المىتذٔبش الخبطّ يؤثشص مب ًٔرٍ بلٓ َزٌ الىضػّ التٓ استلبػ ًَ ؤنّ الشؼشاء هذ طابسيا
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ٔلحًٍن ػلٓ اثشاص ربوت ياحذ مه الحٕبِ يًَ ربوت الوتبمّ كُٕب يؤوُام ٔـمؼاًن ػٕاًوُم
ػه ربوت الجُزّ»(اسمبػٕل .)112 :7499 ،يلٌه ؤثًشجٌّ هذ ثلؾ مجلـب مه الشاؼًس كآ
الحٕبِ حتٓ ٔىتجٍ بلٓ وظق الملؼم ثبلمبء كٓ الٌإس كٓ ربوت سئّٔ وظلٍ اللبسؽ مه المبء
ئجٕه سؿم الحضن يالٕإس كٓ ؤشؼبسٌ ،األمل ثبلحٕبِ يالحشّٔ ي ...يٌَزا ٔظُش التىبهغ كآ
ؤشؼبسٌ .ثحٕج وشْ كٓ هظٕذِ «الؼشاكّ» تزًٕش لمزذ المبػٓک يَزا ٔذلّ ػلٓ ؤمل الشبػش
ثةػبدِ مزذ الًؿه ألنّ المبػٓ ػىذٌ موشين ثبألمل يالشربء:
صمااهٍ مخال الضماابن األيٍلِ
ثشّااشيا لجىابن ثبلؼاًد بلآ
يؿاه ػااضّ ثاـٕااشِ الااؼملِ
ثشّااشيا لجىابن ثبلؼااضّ كمااب
(ؤثًشجٌّ)17 :7491 ،
الشبػش ٔشْ وًعٌ آخش مه األمل كٓ المًش ،يكٓ حٕه تٌلم خالل الحٕابِ ماه الحاضن،
ػىذمب ٔمًش ٔتحذث مه الؼحي .كًُ ٔمًش ػبحٌبً ألنّ لاٍ األمال ثٕاً الحسابة .كُاً
ٔؼتوذ ؤنّ حٕبتٍ هظٕش يالثذٍ ؤن ُٕٔإ للسلشٔ ًَ .امه ثبلمؼبد ئىتظشٌ ثلبسؽ الظجش ،كٕؼشة
ػه سشيسٌ كٓ َزٌ األثٕبش:
لٕاس َازا الًراًد ؿٕاش مزاًن
ٔااب سُاالٕمٓ،ؤوب ؤماااًش ػااحًًبً
ًبلزْ ػاب كٕاٍ ثؼاغ هاشينٍ
بنّ مه ػاب كٕاٍ ػماشاً هظإشاً
كوشٔاااجبً ٔاااحٕهُ ٔااً الااذٔه
كبسمؼٕىٓ ؤػٕاذَب ػاه هشٔااتٍ
( .ن)719 :
يلٌه ًَ ٔتحذث كٓ ؤشؼبسٌ مه الٕإس ؤٔؼبً .الشؼًس ثبلًحذِ َٓ ؤَمٍ ؤساجبة مؼبوابِ
الشبػش ئإسٍ .كٕئهُ ألوٍّ هذ هؼٓ حٕبتٍ دين طبحجٍ:
ٔاآسٓ َمًمٓ ي مب مه طذٔن
ثلااًشُ الحٕاابِ كمااب مااه ؤواإسٍ
( .ن)44 :
اسدواجية الًىر /الظلمة
ٔحتلّ اللٕل حٕضاً ًجٕشاً كٓ شؼش ؤثًشجٌّ يخبطّ كٓ هظٕذتٍ الـًٔلاّ «ؿلاًاء» حتآ
وٌبد وزذٌ ٔخٍٕم ػلٓ ًلّ طلحّ مه طالحبتُب .رمٕاغ هظابئذ الشابػش ٔظُاش ؤوّاٍ شابػش
سيمبوسٓ ًَ ،ػبدًِ ٔجذؤ هظبئذٌ ثإللبف اللٕل يالظال يمب ٔشتن مىُماب ئظاًس اللٕال ماغ
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َذيئٍ يالظم  .ثٕىمب ال وزذ هظٕذِ تجذؤ ثبلىًس يالؼاًء يمشاتوبتٍ .يماه َازٌ الوظابئذ،
هظٕذِ «ػزاة الؼمٕش» التٓ ًشّسش ًلمّ اللٕل كُٕب  .يلٕس اللٕال ػىاذ شابػشوب بال سماضا
للُمً يالًُارس التٓ ًبو تؼذٍ كٓ ولسٍک كٕتٌلّم ػه َزً اللٕال ػلٕاٍ ًُامٍ حوٕال
ٔارٍٔ:
ٔزشّ رًٔل مؼـلاٍ الـًٔال
تشامٓ اللٕل ًابلُمٍ الخوٕال
ثلاااًن ثشتوااابلٓ ػئااااإل
ئجااشص كاآ مشاابسكٍ وزًم ابً
( .ن)169 :
بنّ ؤثًشجٌّ ٔشٔذ ؤن ٔظلّ كٓ رً الظلمّ يًَ ٔشكغ اششام الىًس ألوٍّ ٔشٔاذ ؤن الٔاشْ
الؼبلم الًاهغ الزْ ٔشاٌ ػبلم الششّ يالؼُش ياللسبد ،يؤنّ الظلمّ تحزت ػىٍ َزا الًاهغ الازْ
آراٌ ،كٕشتبح كٓ ػبلم اللٕل الزْ ٔمخل ػىذٌ َُىب ػابلم الوجاًس حٕاج الُاذيء يالسإٌىّ
يالشاحّ.
كٓ ؤشؼبس بلٕبس ؤثًشجٌّ للٕل يرُبن متىبهؼبن يثشؿم مه هظبئذُ ٔزًش الشبػش اللٕال
ثبلسال يالُذيءَ ،ىب ٔشْ الشبػش كٍٕ ؤشجبحبً مخٕلًّ تُبرم ػلٍٕ كٕىتظش ؿلًع اللزش لٌٓ
ٔـشد مه ػٕىٍٕ َزٌ الظًسِ المخٕلّ .كظال اللٕل ػىذالشبػش سماض لظاال الاذَش ي شاوبء
الجشش:
حبئشِ ًبلًُل كٓ سبحٍ
ُٔخٕلُىٓ اللٕل ثإسياحٍ
( .ن)147 :
ٔتمىٓ الشبػش كٓ هظٕذِ «الشًُِ الحمشاء» ؤن تىـلئ ؤحاذامُ اللٕال ،لتـماش الظلماّ
ػٕىًٍٕ ،مب تـمش ولسٍ ،كبلؼًء ٔخٕش كٍٕ حىٕىبً بلٓ صمه الجشاءِ ئًرؼاٍ ثبلىاذ يالحساشِ
«كٌإوٍّ ٔشبَذ خـبٔبٌ ثإ ٍ ػٕىٍٕ ،راى ؤنّ وبس الشًُِ تؼـش كٓ ؤحشبئٍ ًبلخمشِ ،ثل بوٍّ
لٕحسٍ دثٕت الُالى ،كبٖحب رَجا ثؼلتاٍ ًماب رَجا ثةٔمبواٍ»(الحابيْ ،7499 ،د:2
 )779كبلشبػش ٔشٔذ ؤن ال ٔىتُٓ اللٕل ألوٍّ ٔستزٕش مه خـبٔابٌ بلآ ظلماّ اللٕال لٌآ
ٔشتبح كٍٕ ئىسٓ مب استٌجُب مه الخـبٔب:
يخلأىآ كٓ ًًاثٕسآ يؤحالمآ
ؤؿلآ ػإبى ،مخاالَ بظالمآ
بلٓ الؼلبفَ ،كإوسٓ ػتءَ آحاابمٓ
كشةِ وٕاشٍِٔ ،اب لاإلُ ،تًهااظىٓ
( .ن)219 :
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يتيجة البحث
ثىبء ػلٓ مب سجن ،حظل الذساسّ ػلٓ الىتبٔذ التبلّٕ:
بنّ يهًع الحًادث الحضٔىّ كٓ حٕبِ الشبػش ًمًش يالذٌ ؤي يهًع الحشة الؼبلمّٕ ٔاادْ
بلٓ الٕإس يالخٕجّ كٓ ولس الشبػش .يثذٍل ٔإسٍ بلٓ التشبئ مغ سئّٔ الملبسذ االرتمبػّٕ
كٓ المزتمغً .مب ؤنّ الٕإس يالخٕجّ كٓ ولسٍ ؤدٔبً بلٓ ظًُس األػذاد كآ اشاؼبسٌ يمىُاب:
الخٕش يالشش ،الحتٍ يالجـغ ،التشبئ يالتلابئل ،المبػآ يالحابل ،الؼلاّ يالشاًُِ ،الٕاإس
يالشربء ،الىًس يالظلمّ .ػىذمب ٔتٌلّم الشبػش ػه الخٕش يالششّٔ ،شٔذ ؤن ٔجٍٕه ؤَمٕاّ الخٕاش.
كبلشبػش للًطًل بلٓ َذكٍ الثذٍ ؤن ٔظًس الششًّ يؤن ٔستخشد مىٍ الخٕش.
بنّ حتٍ الشبػش حتٍ ووٓ يحجل متٕه لالتظبل بلٓ الحن ًمب ؤنّ آال الحتٍ ُٔذٍٔ بلٓ
الٌمبل .لٕس حتٍ الشبػش حتٍ طًكٓ كوؾ ثل ًَ ٔحاتٍ يؿىاٍ يحشٍٔاّ يؿىاٍ ي ...يلٌاه
ٔجـغ األٔب يالذوٕب يالحٕبِ ألوُب ملٕئّ ثبلملبسذ يالششيس .لٕس ؤثًشاجٌّ شابػشا متشابئمبً
مغ ًخشِ مظبَش التشبئ كٓ ؤشؼبسًٌ .مب ٔذلّ حؼًس«ؿلًاء» كٓ شؼشٌ ػلٓ تلبئلٍ ألوٍّ سمض
لقوس ياألللّ يالوذاسّ يالشربء .بنّ المبػٓ كٓ ؤشؼبس ؤثًشجٌّ سمض للُذيء يالىوبء .كًُ ٔلشّ
مه الحبػش الزْ الٔجوٓ لٍ ؿٕش الٕإس يالحضن يؿٕش الزشائم ي الملبسذ.
اصديارّٕ الؼلّ يالشًُِ َٓ مه ؤَمٍ خظبئض ؤشؼبس الشابػش .بنّ «ؿلاًاء» َآ ػالماّ
للؼلّ ي«يسدِ» َٓ ػالمّ للشًُِ .كٌبن ؿشع الشبػش مه تظًٔشَمب التإًٕاذ ػلآ الؼلاّ
يؤَمٕتُب ألوٍ ٔشٔذ ؤن تؼٕش المشؤِ كٓ وًس اللؼٕلّ يالتوغ كٓ الشرٔلّ يلُزا ٔظاًس اإلحام
حتٓ ٔظل بلٓ الجشاءِ ًمب تؼشف األشٕبء ثإػذادَب .كإثًشاجٌّ لام ٌٔاه كابرشاً يال ػابَشاً
حٕه طًٍس لىب الؼُش ،ثل ٔشٔذ ؤن ٔخلّض المشؤِ مه ؿًأتُب.
ًبن الشبػش كٓ ؤشؼبسٌ ؤمٕل بلٓ الٕإس مىٍ بلٓ الشربء ألوٍّ شبػش سيمىسًٓ .مب وزاذٌ
مامال كٓ تُٕٕذ الىبس ثبالىؼبل يؤٔؼبً كٓ األمل ثبلمؼبد ئٌ . ...اًن الشابػش حٕشاواب ثإه
الظلمّ يالىًس ألوٍّ ٔتُّم الىُبس ثبلششّ مشِّ ئتُّم اللٕل ثٍ مشِ ؤخشًْ .مب رؼل الىُابس سماضا
للُذيء كٓ ثؼغ ؤشؼبسٌ يرؼل اللٕل سمضا لٍ كٓ الجؼغ األخشًْ .بن الشبػش كآ ؤشاؼبسٌ
ؤمٕل بلٓ الزًاوت السلجّٕ ًبلظلمّ يالششّ يالشًُِ يالتشبئ ي ...ألوٍ شبػش سيمىسٓ ٔؼٕش
كٓ مزتمغ شبع كٍٕ الحشة ياللسبد.
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الهىاهش
[]7هتصزفية جبل لبٌاى ًَ :وظب حٌم ؤهشتٍ الذيلّ الؼخمبوّٕ يػُمل ثٍ مه ػب  7969يحتٓ ػاب
 ،7479يهذ رؼل َزا الىظب رجل لجىبن مىلظالً مه الىبحّٕ اإلداسّٔ ػه ثبهٓ ثالد الشاب  ،تحا حٌام
متظشف ؤرىجٓ مسٕحٓ ػخمبوٓ ؿٕش تشًٓ يؿٕش لجىبوٓ تؼٕىٍ الذيلّ الؼخمبوّٕ ثمًاكواّ الاذيل األيسيثٕاّ
الؼظمٓ الستّ :ثشٔـبوٕب يكشوسب يثشيسٕب يسيسٕب يالىمسب يبٔـبلٕب .يهاذ اساتمش َازا الىظاب حتآ وُبٔاّ
الحشة الؼبلمّٕ األيلٓ يبػالن االوتذاة اللشوسٓ.
[]9شوشَى بي هٌَح الدًی :مه شخظٕبش الؼُذ الوذٔم ًَ ،ثـل شؼجٓ ماه بساشائٕل الوذٔماّ
اشتُش ثوًتٍ الُبئلّ ييسد رًشٌ كٓ سلش الوؼبِ كٓ اإلطحبحبش  71بلٓ  ،76يكٓ الشسبلّ بلآ الؼجاشاوٕٕه
مه الؼُذ الزذٔذ كٓ اإلطحبح  ،77يهظظٍ شبػ كٓ الوشن الحبدْ ػشش هجل المٕالد.
[]9آلفرد فيکتَر ،کٌت دٍ فيٌی :الٌبتت ،يالمسشحٓ ي الشبػش اللشوسآ كآ هاشن التبساغ ػشاش
المٕالدْ.
[]4الساادةة :مظـلح ٔستؼمل لًطق اللزِ الزىسّٕ التٓ ٔتم الًطًل بلُٕب ػه ؿشٔان بلحابم ؤرْ
رسذْ ؤي مؼبوبِ ؤي تؼزٔت مه هجل ؿشف ػلٓ ؿشف آخش مشتجـٕه ثؼالهّ ،سمٕ ثبلسابدّٔ وساجّ الآ
المبسًٕض دْ سبد األدٔت اللشوسٓ المشًُس يالزْ تتمٕض شخظٕبش سيأبتٍ ثبالوذكبع الوُشْ الآ تحوٕان
اللزِ ػه ؿشٔن تؼزٔت االخشٔه يالسبدّٔ تؼىٓ الحظًل ػلٓ المتؼّ مه خالل ؤلم يمؼبوبِ األخشٔه ساًاء
ًبن رلي ولسٕب ؤي ثذوٕب ؤي رىسٕب.
[]1شارل بَدلير(  :) 7961-7927شبػش يوبهذ كىٓ كشوسٓٔ .ؼتجش ثاًدلٕش ماه ؤثاشص شاؼشاء الواشن
التبسغ ػشش يمه سمًص الحذاحّ كٓ الؼبلم .يلوذ ًبن شؼش ثًدلٕش متوذمب ػه شؼش صمىٍ كلم ٔلُم رٕاذا اال
ثؼذ يكبتٍ .يًبن الشبػش شبسل ثًدلٕش ٔشْ ؤن الحٕبِ الجبسٔسّٕ ؿىّٕ ثبلمًػًػبش الشاؼشّٔ الشائؼاّ ،يَآ
الوظبئذ التٓ ؤػٕل بلٓ ؤصَبس الشش كٓ ؿجؼتٍ الخبوّٕ ػب  7967تح ػىًان لًحبش ثبسٔسّٕ.
[]6االًتداب الفرًسی على لبٌاى ( َٓ :)7441-7429كتشِ حٌم كشوسب للجىبن التٓ وتزا

ػاه

الحشة الؼبلمّٕ األيلٓ يسوًؽ االمجشاؿًسّٔ الؼخمبوّٕ يثحست توسٕمبش اتلبهّٕ سبٌٔس-ثًٌٕ يالتٓ تام
تإٕٔذَب الحوب ثوشاساش مه ػظجّ األمم التٓ طذسش ػب  7429يالتٓ ؤربصش وظب االوتذاة ػلٓ المىبؿن
الؼخمبوّٕ المتلٌٌّ ثحزّ المسبػذِ كٓ بوشبء ماسسبش للذيل الزذٔذِ .يكٓ رلي الضمهً ،بو متظشكّٕ
رجل لجىبن موبؿؼّ ػخمبوّٕ مستولّ ػه ثوّٕ الًالٔبش .كوب اللشوسٕٕه ثؼم ػذد مه الماذن السابحلّٕ،
رجل ػبمل ،سُل الجوبع يالسًُل الشمبلّٕ لتتًسغ المتظشكّٕ يتظجح مب اؿلن ػلٍٕ الزىشال ؿاًسي ديلاّ
لجىبن الٌجٕش .يثؼذ طشاع سٕبسٓ ،اتحذ المسإحًٕن يالمسالمٕه اللجىابوًٕن مؼاب كٕماب ػاشف ثبلمٕخابم
الًؿىٓ اللجىبوٓ يؤػلىًا استوالل لجىبن تح اسم الزمًُسّٔ اللجىبوّٕ .يؤػلاه ػاه اساتوالل لجىابن ػاب
 7441ياوسحج الوًاش اللشوسّٕ ًلٕب ثحلًل  71وٕسبن  7446يَزا التابسٔخ ٔسامٓ ػٕاذ الزاالء كآ
لجىبن يسًسٔب احتلبءً ثزالء آخش رىذْ استؼمبسْ ػه الجالد.
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المصادر والمزاجع
ؤثًشجٌّ ،بلٕبس ،7491 .المجمىعة الکاهلة(كٓ الشؼش) ،رمؼٍ يهذ ػلٍٕ يلٕاذ واذٔم ػجاًد ،د ،7ؽ،7
لجىبن :داس سياد الىُؼّ.
ؤحمذ خلٕل ،خلٕل ،2997 .هىساىعة أعا م العاز المباذعيى فای القازو العشازةى ،ؽ ،7ثٕاشيش:
مـجؼّ سًٌٕ.
اسمبػٕل ،ػضالذٔه ،7499 .الشعر العربی الوعاصر ،ؽ ،1ثٕشيش :داس الؼًدِ.
ثذٔغ ٔؼوًة ،بمٕل ،2996 .هىسىعة األد واألدباء العز فی روائهن ،ؽ ،7ثٕشيش :داس وًثلٕس.
حبيْ ،ألٕب ،7499 .الياس أبىشبکة شاعز الجحين والًعين ،ثٕشيش :داس الٌتبة اللجىبوٓ.
حبيْ ،ألٕبً ،7464 .واذج فی الٌقد األدبی ،ؽ ،2ثٕشيش :داس الٌتبة اللجىبوٓ.
حـٕؾً ،بظم ،7491 .أعالم ٍرٍاد فی األدب العربی ،ثٕشيش :لجىبن.
خلٕل رحب ،مٕشبل ،7444 .الشعر العربی الحدیث هي أحود شَقی إلیی هحویَد درٍیی
ثٕشيش :داس الؼًدِ.
سصيم ،سصيم كشد ،7491 .إلياس أبىشبکة وشعزه ،ؽ ،7ثٕشيش :داس الٌتبة اللجىبوٓ.
سؼبدِ ،ووًال ،7494 .قضاةا أدبية ،ؽ ،7ثٕشيش :داس مبسين ػجًد.
شبمٓٔ ،حٕٓ ،7444 .هىسىعة شعزاء العز  ،ؽ ،7د ،1ثٕشيش :داس اللٌش الؼشثٓ.
ػٕق ،شًهٓ ،7414 .دراسات فی الشعر العربی الوعاصر ،ؽ ،2الوبَشٌ :داس المؼبسف.
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