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الملخض
حلوَت هي حلوحخٍس حلشث٘سٔ يٌذ سو٘ح حلٗخسن ار تحتٓل أضًخسُ رٗؿيٍ٘ٔ حلويَتی ْٗيذِ
حلزحث حلٖ دسحسٔ اٗذثَلَج٘خ حلطخيش ْٖ سإٗتِ ًحَ حلوَتٚ ،وخ حيخٍ أى ٗزيٍ٘ي دٍحًْيِ
حلتٖ تطّٛلت ْٖ ضًشُی ألىَّ سإٗتِ حلجوخل٘ٔ ًحَ حلوَت تٍَٕٗ سٍح حلوٗخٍهئ يٌيذ ضيًزِ
حتّٖ تٍُ٘شَ لَى حلوَت ْٖ يٗخثذّن ًْ٘تزش حلويَت يٌيذُ حلتضحهيخ ْيٖ حألرًيخد حلس٘خسي٘ٔ
ٍحلَقٌٍ٘ٔ ٍحلَٗهٍ٘ٔ ٍحلزحت٘ٔی حيتويذ حلزحيث حلوْيٌل حلَغيٖٓ ٍحلتحل٘ليٖ ريخلتش٘ٚض يليٖ
دٍحٌٍِٗ؛ اتّؿح لٌخ رًذ دسحسٔ أرًخد حلوَت أًِّ ٍّٖ يٌذ ّزُ حلوسؤلٔ يلٖ هستَٗ٘ي :رحتٖ
ٍجوخيْٖ ،ذسسٌخّوخ ْيٖ حلٗؿيخٗخ حلس٘خسي٘ٔ ٍحلَٗه٘ئ ٍحلَقٌ٘ئٍٚ ،طيٌٓخ ييي سإٗتيِ
حلجوخل٘ٔ ْٖ هًجن حلوَت ٍدالالتِ ْٖ حلتًز٘ش يي ٍحٖى حالحتال ی
الکلوات الذلیلیة :حلوَت ،داللٔ حلوَت ،سو٘ح حلٗخسن ،حلطًش حلًشرٖ حلوًخغشی
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المقذمة
ٚخى لحتوٍ٘ٔ حلوَت حثش يلٖ سد ًْل حلطيًشح ح٘يث حتجْيَح اليٖ رٚيش حألهين حلسيخرٗٔ
ٍحلشجخ حلًهوخ حلسخرٗ٘ي حلزٗي قَحّن حلشدٕ ٍّذِ حلطًشح ْٖ رلي ٙحلًزيشٓ ٍحلتٗل٘يل
هي أّوٍ٘ٔ حلح٘خْٓ ،خلوَت ٚخى لِ أثش ْٖ ًٓسٍ٘ٔ حلطًشح رطٛلٍ يخمٍی
ٍرشصت هَؾَئ حلوَت ْٖ حلطًش حلوًخغش لتح٘ف رٌهشٓ حلطيخيش اليٖ ّيزُ حإلضيٛخل٘ٔ
حلٗذٗؤ حلوتجذدٍٓ ،حلتٖ ستهل هخدحهت حلح٘خٓ ٖخثؤ يليٖ ّيزُ حلٛيَىی ٍتٓخٍتيت ًهيشٓ
حلطًشح الٖ حلوَت ،رح٘ث ًجذ ّزح حلتٓخٍت ٍحؾحخ للً٘خى يٌذ ضخيش ٍآخش ،رل يٌذ حلطخيش
ًٓسِ ْٖ حلٗػ٘ذٓ حلَححذٓ أح٘خًخ ،أٍ حلوجوَئ حلطًشٗٔ حلَححذٓ ،أٍ ْٖ هجوَيخت هتًذدٓ
أغذسّخ حلطيخيش هٌيز رذحٗئ يكخثيِ حلطيًشٕ ،ار تُيذٍ حلوَؾيَئ أٚريش ريشٍصح رؤضيٛخلْخ
ٍتٓس٘شحتْخ حلوختلٓٔ ٚلوخ تٗذٍم حلطخيش رخلًوش ،أٍ أٍَل ْٖ حلتجشرٔ حلح٘خت٘ٔ ،أٍ حقّلى يليٖ
ًهشٓ أدرخ حلًخلن ٍْالسٓتِ الِ٘ی
ْوشّٓ ًجذ حلطخيش ٗئهي اٗوخًخ ٚل٘خ ٍهكلٗخ رحيذٍ حلويَت هستسيلوخ للٗؿيخ ٍحلٗيذس،
ٍهشّٓ ثخً٘ٔ ٗشْؿِ سْؿخ تخهخ ٍٗتحذحٍُ ،هشّٓ ثخلرٔ ٗتحخٗل يلٍِ٘ ،سحرًٔ ْٗيشد هٌيِ ٚيزلٙ
َْْ ٗكلزِ رل ٍٗستًجلِ ،رٌ٘وخ ًلتوس يٌذُ حختالٔ حلزسحثى ٍحألسزخد ٍحلوسََخت لْ٘شد
هٌِی
ٌٍّخ٘ يذدٌ هي حلذسحسخت اّتوت رخلوَت ْٖ حضًخس حلطًشح هٌْيخ دسحسئ يزذحلسيالم
حلوسخٍٕ حلوسوٍخٓ ري«جوخل٘خت حلوَت ْٖ ضًش هحوَد دسٍٗص»؛ ٍدسحسٔ حخيشٕ لليذٚتَس
َْص سْ٘ل ًضح حلوسوٍخٓ ري«تجل٘خت حلوَت ْٖ ضًش ًضحس ٖزٍخًٖ»ٍ ،هٌْيخ دسحسئ «تجل٘يخت
حلوَت ْٖ ضًش حلوتٌزٍييٖ» للزخحرٔ رْخ ري ًَحسی
ٍْ٘وخ يذح رل ٙلن ًًرش يلٖ دسحسٔ ٚخهلٔ ْٖ حلوَؾَو رحتِ (ْٛشٓ حلويَت ٍألَحًيِ ْيٖ
ضًش سو٘ح حلٗخسن)ٍ ،ح٘ث ٗحتٓل دَٗحى سو٘ح حلٗخسن رخلوَتٍ ،توحَست أضًخسُ حيَ
حلوَت ٚخى لٛلّ هحَس ًْٛتِ حلذالل٘ٔ حلخخغٔ ٍاى تذحخلت ّزُ حلذالالت ٍتٌخٖؿت أح٘خًيخی
ْٗذ تحذٍت يي حلوَت هي خيال حلوؿيخه٘ي حلَقٌ٘ئ ٍحلس٘خسي٘ٔ ٍأؾيٖٓ يل٘يِ دالالت
حلػوَد ٍحلحوخسٔ ٍحلزٍرخى ْٖ سز٘ل حلَقي ٍحستشجخو أسؾِ حلوسلَرٔ ٍأح٘خًخ د ّ رخلوَت
ْٖ هًٌٖ حالستٛخًٔ ٍحلخٌَو ٍحلسَٛىی
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 )1المىظىر الجماػی
المىت مه خالل الفکزة الىطىیة والسیاسیة
لٗذ ٚخًت حلٗؿخٗخ حلَقٌ٘ٔ رشهٍتْخ ٖذ ألٗت رهاللْخ يلٖ حلطخيش ٍحولتيِ ييذ هٗخٍهئ
حالحتال ٍحلزٍد يي ٍجَد ضًزٍِ ،تػَٗش هخ حلّ رِ ٍحلٌَْؼ هي ٖلذ حلوؤسيخٓ ٍحلػيوَد
ْٖ ٍجِ حلَحٖى حلجذٗذی ْٗذ حستلْن حلٗخسن ّزح حلَحٖى حليزٕ ضيّٛل يػيذ حلٗػي٘ذٓ هيي
ح٘ث هؿخهٌْ٘خ ًْزٍش يي حلْن حلٓلسكٌٖ٘ اصح ٖؿ٘ٔ حلَقي حلسل٘ذ ٍحلطًذ حلوتويشّد «ار
آهي حلطخيش رٗذسٓ حلطًش يلٖ أدح ٍن٘ٓتِ حالجتوخيٍ٘ٔ ٍحلس٘خسيٍ٘ٔ حلوتورّلئ ْيٖ حلتَي٘ئ
ٍحلتزػ٘ش ٍحلتُ٘٘ش هي خال تًوي٘ن حلتجيخسد حلزحتٍ٘ئٍ ،حؾيخ ٓ حلًيخلن حليذحخلٖ للوتلٗيٖ
ٍضيييحٌِ ريييخلتوشّد ٍحلُؿيييذ ْيييٖ نيييل حلٌٓيييٖ ٍحلهلييين حلوسيييتوش حليييزٕ ٗوخسسيييِ
حالحتال »(رضسحٍٕ)108 :2008،ی
يزش حلطًشح ْٖ حالتجخُ حلَقٌٖ يي َّٗتْن حلٓلسكٌٍ٘٘ٔ ،يي هطيخيشّن اصح ٍقيٌْن،
ٍّزح حلوَّٖ لي ٌٗٓ ٙيي حلوَّٖ حلَٗهٍٖ ،حإلًسخًٖ أرذحٍٗ ،حتَٕ يلْ٘وخ أٗؿخٍ« :رلٙ
أى حلتطزث رخألسؼ َّ حٓخل يلٖ ٍجَد اًسخًٖ ٗهل هشتزكخ هْوخ تًيذدت غيَس حلٌهيش
الِ٘ ،رَجَد َٖهٖ َّ ،حلوًٌٖ حلزٕ ٗط٘ش الِ٘ حلتطزث ريخألسؼٍّ ،يزح حإلْؿيخ هويخ ّيَ
ٍقٌٖ الٖ هخ َّ َٖهٖ أيكٖ حلطخيش حلٓلسكٌٖ٘ َّٗٔ ٍحؾحٔ ْٖ تٌخٍ حلْوَم حألسخس٘ٔ
رػٓتْخ هػ٘شُ حلزٕ َٗحجِْ ْٖ ح٘ختِ تحت حالحتال ٍ ،سالهِ حلزٕ ٗذحْى ريِ ييي ّيزح
حلوػ٘ش»(ٚخهزل حل٘سَيٖ)517 :1966 ،ی
ضٛلت يالٖٔ حلطخيش رخلَقي جَّش ٖػخثذُ هي ح٘ث هؿخهٌْ٘خ ْٗذ التػٕ رخلَقي الٖ
حذ حإلًػْخس حلتخمٍ ،اًًٛس رل ْٖ ٙضًشُ رطٛلٍ هزخضشٍی «ار ٚخى ضيًشُ ٗتّسين رخلُؿيذ
ٍحلًٌّ ٍَٗحجِ حلتحذٗخت حلٛز٘شٓ هٌز ٖػخثذُ ،حلتٖ حتّسوت رخلكخرى حلٗيَهٖ حليٖ حلٗػيخثذ
حلتٖ اختشٖت دحثش حلَٗهٍ٘ٔ للتًز٘ش يي حلجوخّ٘ش حلٛخدحٔ حلوسحَٖٔ»(حالسكٔ ،دیت)134 :؛
«ًْالٖتِ رخلَقي تػل الٖ دسجٔ حلتٗيذٗسْ ،يخلَقي ٍجسيذُ ٍسٍحيِ ٍهْيذُ ٍؾيشٗحِ
ٍحلَقي َّ دم حلٗتلٖ»(رضسحٍٕ)118 :2008 ،ی ح٘ث َٗٗ :
ٍقٌييٖ ٍجييزسٌ سحسييال ٍسجييخ ُ
ٍقٌٖ دمُ حلٗتلٖ ٍسجيىُ ُّتيخَْْن
(حلٗخسن،1978 ،ج )49 :1
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ٍٗوٛي تتزّى حلوسخس حلس٘خسٖ لسو٘ح حلٗخسن يزش سغذ حألحذح حلتٖ أثخسّخ ضخيشًخ ْٖ
ٖػخثذُ حلٌخرؿٔ رخلحس حلَقٌٍٖ ،لٗذ أحسٍ حلطخيش رخلوَت حلٗخدم حلزٕ ْٗذٍد ح٘ختِ ٍح٘خٓ
ضًزِ ح٘ي لن تٛي تتَحْش لذْٗن ح لٗذسٓ يليٖ حلَٖيَِ يليٖ ٍجْيِ ٍّيزح ٗٗتؿيٖ حتٗيخى
حلٌؿخ ألىّ حلٌٗ٘ؽ ال ًٌٖٗ سَٕ حلوَت ح٘ث َٗٗ :
أُحَسّ أًٌّخ ًوَتُ
ألًٌّخ الًُتَٗيُ حلٌؿخ َ
(حلٗخسن)21 :1964 ،
ْختٗخى حلٌؿخ ّٖ حٙل٘ٔ حلتٖ تحَ دٍى ّزح حلٌَو هي حلوَت حلزٕ ًٌٖٗ حالستسيالم
ٍحلتالضٖی لٗذ ٚخى حلٌؿخ ّخجسخ ٗخخهش حلطخيش ْٖ لحهيخت حالحسيخب ريخلوَت حلزكيٖ
حلوتورل رس٘خسٔ حالحتال ٍهوخسستِٗٗ َْْ ،ؿن حقشحِ حلَجَد حلٓلسكٌٖ٘ حلتٖ لين ٗزيٕ
هٌْخ سَٕ حالحٗخد ٍحلحضى حلوسون(رضسحٍٕ)123 :2008 ،ی ٍَٗٗ :
لن ُٗزِٕ هخ ًًُكٖ سَٕ حالحٗخدَ ٍحلحضىِ حلوسونِ
ْخُزٍُح
خُزٍح هٌّخ ًػ٘ذَ حهللِ ٍحالٗتخمِ ٍحلجشحِ حلوؿشمِ
(حلٗخسن)16 :1964 ،
لٗذ تحٍَ حالحسخب رخلوَت الٖ حٗذ ٚوخ تحٍَلت حلذهَو الٖ حلحضى حلوسونی
ٍٗٛطّ حلطخيش ٍجِ حإلحتال حلٗز٘ح حلزٕ ٗتورّل ْٖ هحخسرٔ حلٓلسكٌ٘٘٘ي ْيٖ لٗوئ
ي٘طْنٍ ،تؿٕ٘٘ حلخٌخٔ يلْ٘ن ٍرخخغٔ يلٖ حلَقٌ٘٘ي هيٌْن ٚيٖ ٗؿيَ٘ٗح رْيزُ حلح٘يخٓ
رسيخْ ،خلطَ٘يَ٘ى ال ٗولَٛى ثوي حلوَت ْٖ نلّ دٍلٔ حالحتال َٗٗ :
ل ٌّٖٛال حتوٌّٖ حلوَتَ
حلتخرَتَ حلًخدِٕ
أَلٖ هي ٚلِّ حلذحخلِ حلطْشِّٕ
للوحتشَِ حلحضرِّٖ
(حلٗخسن ،1979 ،ج48 :2ي)49
ٍاىّ تطزٍث حلطخيش رخلرَسٓ حالضتشحٍ ٔ٘ٚدْخييِ يٌْيخ ٗحويل داللئ س٘خسيٍٍّ٘ٔ ،يٖ أىّ
حالحتال ٍل٘ذ حلَٕٗ حالستًوخسٗٔ حلتٖ تَٗم يلٖ ححتال أسؼ حلُ٘ش ًٍْذ خ٘شحتْيخ ٍْٖيش
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ضًَرْخ ٍتذه٘ش هَٗهخت ٍجَدّخ؛ ٍلْزح ًشحُ ّٗٗ الٖ جخًذ هَٖى حالضتشح ٍٔ٘ٚحالٍ حالتحخد
حلسَْ٘٘تٖ ٍٗذحْى يٌِ أهخم أيذحثِ َْْ ٖلًٔ حألح٘خ ٍَّ ٍقي حلوُخٍٗش حليزٗي ّيَت يليٖ
أٗذْٗن ٖلًٔ حلٌخصٗٔ حلْتلشٗٔ(رضسحٍٕ)141 :2008 ،ی َٗٗ :
حٍَّح رل٘لِ حلشحٗاِ ْٖ ضيِٕٓ حليذمِ
ٗييخ ضييختوخ ٍقييَ حلوُييخٍٗشِ حالُلييٖ
ٗخ ٖلًَٔ حالحيشحسِ دٍهيٖ ٍحسيلوٖ
جييشحُ حلوالٗيي٘يِ حلزر٘حئِ غييخس ل
(حلٗخسن ،1978 ،ج)34: 1
ٍْٖ ّزُ حلٗػ٘ذٓ ٗتحذٍ يي هًجن حلوَت ْٖ صهي حلحشد ٍحالحيتال ّ ،يزح حلويَت
حالجزخسٕ حلزٕ ْٗٗش حلطخيش ْٖشح َٗٓٔ ْٖش حلوَت حلكزًٖ٘ حلزٕ ٗوشّ روحكتِ ٚلّ حًسيخى،
ٍلزح ٗستخذم هٓشدحت خخغٔ رْزح حلوَت ٚخلذم ٍحلجشح ٍحلزرحی
المىت فی ثىایا الفکزة القىمیة
اىّ حلٓٛشٓ حلَٗهٍ٘ٔ هي ح٘ث ٍجَد حلطًذ حلًشرٖ رَْٗتيِ ٍ٘ٚخًيِ ٍهحذدحتيِ ٍسٍحركيِ
ٍضخػ٘تِ حلتخسٗخٍ٘ٔ ،ؾوي هًك٘خت حلضهخى ٍحلوٛخى هي ٖ٘ن ٍأييشحِ ٍتٗخل٘يذ ٍخػيخثع
ثٗخٍْ٘ٔ ًٍٓسٍ٘ٔ هطتش ٍّٖ ،ٔٚيَحهل تطٛل رجيذل٘تْخ ،حإلسيتوشحسٍٗٔ ٍحلتٓخييل حلحؿيخسٕ
ٍغ٘شٍسٓ حلَحٖى حلَٗهٖ(خل٘ل)32 :2004 ،ی
اىّ حلحش ٔٚحلطًشٗٔ ْٖ ْلسك٘ي ّٖ جض هيي حلحشٚئ حلطيًشٗٔ ْيٖ حليَقي حلًشريٖ،
ٍحًتوخ حلطخيش حلٓلسكٌٖ٘ لٓلسكٌ٘٘تِ َّ جض هي حًتوخثِ لًشٍرتيِٗ ،تٓخييل هيى أحيذح
ٍقٌِ حلًشرٖ حلس٘خس٘ٔ ٍحإلجتوخي٘ٔ ٍحإلٖتػخدٗٔ ٍحلرٗخْ٘ٔ(حرَضيخٍسٗٚ )53 :2004 ،ػي٘ذٓ
«يشٍب حلٌ٘ل»(أَخًٖ حلذسٍد )121-119 :ح٘ث َٗٗ :
َْخستََ٘ٗهَُح َٗخ أَّْٗخ حلٌ٘خمُ
ٍلٌَزتيِ حلسذٍدَ ٖزلَ دّؤِ حلضلضح
تٌَزَُِْح
رِْزُ حلجُذسحى
تٌَض ُ ٌْ٘خ هَي جَذٗذُ ًٛزُٔ حلكَْخى
َٗخ ٍَٗلُٛن
أَحلَٖ غَزخٗخ َٖشٗتٖ ُٖشرخى
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ًٍََحيُ ًَستَكَ٘ى أى ًزتٌَٖ حلسذٍد
هَي َٖزل أى ُٗذّوٌَخ حلكَْخى
(حلٗخسن)119-121 :1987 ،
تخثّش حلطخيش رخلٓٛش حلَٗهٖ حلٌخغشٕ ْٖ رذحٗخت ح٘ختيِ حلطيًشٍٗٔ ،ار تضحهٌيت اّتوخهختيِ
حلس٘خسٍ٘ٔ ٍحالجتوخيٍ٘ٔ ٍحلٓٛشٍٗٔ ٍحالدرٍ٘ئ هيى ثيَسٓ  1952حلوػيشٍٍٗٔٚ ،يخى لْيزُ حلريَسٓ
تخث٘شّخ حلٛز٘ش يلٖ تٌخهٖ حلطًَس حلَٗهٖ لذِٗ ٍتًوٕ٘ ٍيِ٘ ی ح٘ث َٗٗ «:اىّ َٖٓ حلجزد
حلْخثلٔ رخلٌسزٔ لٖ آًزح٘ تشٚضت ٗطٛل ٗٛخد ٗٛيَى دٌٍٗ٘يخ ْيٖ حلهيخّشٓ حلًوالٖئ ،حلتيٖ
أٍٖٓت االًسخى حلًشرٖ يلٖ سخٖ٘ي َٖٗت٘ي َْٔ أسؼ غلزٔ ْيٖ تلي ٙحلوشحلئ حلوًٓوئ
رخلحوخب حلحلن أيٌٖ نخّشٓ جوخ يزذحلٌخغش»(حلٗخسن)345 :6 ،1991 ،ی
ْٗذ سحٕ حلطخيش أىّ حلتطزث رَٗه٘تِ حلًشر٘ٔ ٗحّٗيٕ حلَٗه٘ئ حلتيٖ تتًيشؼ للتْيزٗذ
ٍحلتَْٗذٍٗ ،و ٌِّٛهي حلََِٖ يلٖ سخِٖ٘ حلَٗٗت٘ي ْيٖ ٍجيِ حلُيضحٍٓٗ ،حّٗيٕ ليِ حلتيَحصى
حلوكلَد ْٖ أسؼ حلػشحوی لزح ٗالحم أًِّ ٗػذس يي سٍح يشرٍ٘ئ أغي٘لٍٔٗ«،تٓيشد رسيوخت
حلطخيش حلَٗهٖ حلزٕ ٖلّ أى ًجذ لِ ًه٘شح ْٖ ّزح حلوؿوخس»(حلخك٘ذ)53 :1968 ،ی
ْٗذ ٚخى سو٘ح حلٗخسن أٍ ضخيش يشرٖ ٌُّٖٗ لرَسٓ "حلزثخد حلحوش" ْيٖ سدْيخى َيذحٓ
تٓجشّخ ،هذسٚخ رًذّخ حلًوٕ٘ ٍهًٌخّخ(ٌٓٚخًٖ ،1966 ،ج)289-290 :4ی
ٍرٖٗ حإلًتوخ للًشٍرٔ أسؾخ ٍلُٔ ٍَّٗٔ سالح حلطًشح حلوٗيخٍه٘ي ْيٖ حألسؼ حلوحتلّئ؛
ٍٖذ تٌخهٖ حلطًَس حلَٗهٖ ْٖ ضًشُ هًزٍيشح ييي ًٓسيِ ْيٖ حإلضيخدٓ رخإلًجيخصحت حلًشر٘ئ،
ٍحلتًز٘ش يي حلْوَم حلًشرٍ٘ٔ ،حلتًشٗؽ ْٖ رحت حلَٖت رخالًهؤ حلًشر٘ئ حلتيٖ ٍٖٓيت ؾيذ
هػخلح ضًَرْخ ٚوخ ٍٖٓت هَٖٓخ سلزٍ٘خ هي ٖؿٍ٘ٔ حلطًذ حلٓلسكٌٖ٘ی ٍَّ ٗذيَ غشححٔ الٖ
حلَحييذٓ حلًشر٘ئ يٌييذهخ ٗػ يٍَس أحخس٘سييِ اصح ٍحٖييى حلتجضثئ حلتيٖ ًٗييخًٖ هٌْييخ حلييَقي
حلًشرٖ(رضسحٍٕ َْْ ،)129 :2008 ،أضال هوضٖٔ ٍدهخ هسَٓحٔ دًْت حلطخيش الٖ حليذيَٓ
لجوى ّزُ حألضال ْٖ ٖػ٘ذٓ «أسٗذ أى أرّذ الٖ يولٖ» َٗٗ :
هي ٗجوىُ أضالثٖ
هي ُٗشجِىُ لألضال دهٖ حلوسَٓحَ؟
هي ٗجوىُ أضالثٖ
هي ٌٗٓا ْْ٘خ حلشٍحَ؟
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ٖلزٖ حلوػش ّ
ٕ
لي ٌٗزؽَ ٍحذُ
ٍجْٖ حلسَسّٕ
لي ٗطشَٔ ٍحذُ
سخٍٖٖ حلسَدحًٍُ٘ٔ
لي تزلٍ هخ لن تسًْٓخ سخٍٖٖ حللزٌخًٍُ٘ٔ
(حلٗخسن)103-102 :1971 ،
َْْ يٌذهخ ْٗخجوْن ًٗزٍش يوٍخ ألنٍ رِ هي حأللن ٍهخ ًٗتشِٗ هي حلُؿذ يلٖ هخ آلت ال٘يِ
أٍؾخو حلَقي حلًشرٖ حليزٕ تٛخلزيت يل٘يِ حلٗيَٕ حالسيتًوخسًٍٍْٗٔ ،زيت خ٘شحتيِ لخذهئ
هػخلحْخ حلوتورلٔ ْٖ دين حالحتال ْٖ ْلسك٘ي(رضسحٍٕ)135 :2008 ،ی
ٍاى حستخذحهختِ َ٘ش حلوزخضشٓ ْٖ حنْخس َٖه٘تيِ ٚخًيت ًخجحئ اليٖ حيذ رً٘يذ ْٗيذ
حستكخو أى ٗشسن غَسٓ حخدٓ حأللَحى ٍحؾحٔ حلوًخًٖ لطخػ٘تِ حلَٗهٍ٘ٔ ،أٚرش هيخ ًالحيم
ْٖ حلٛطّ يي هًجن حلوَت ْٖ ر٘خى ْٛشتِ حلَٗه٘ٔ ّٖ حلشإٗٔ حلجوخل٘ٔ ْٖ س٘خٔ حلذاللٔ
ٍحلٌٖٓ هًخ ،إٔ اًِّ أنْش لٌخ اثزخت ضخػ٘تِ حلَٗه٘ئ ْيٖ اقيخس حلتؿيخد ْيٖ حلٓيخل(تحٓش
ٌٍْٗص) هى (رخٍٔ -لن أرذٍ ) ح٘ث َٗٗ :
يزرخ تحٓش حلشٗخح جزٌٖ٘
يزرخ ٌْٗصُ حللْ٘ذ ًخخيٖ
ّزُ ًزشتٖ ٍّزٕ رسحيٖ
ٍث٘خرٖیی ٍححشْٖیی ٍهتخيٖ
أًخ رخٔیی رخٔ أًخ ح٘ث أهؿٖ
لن أرذ هالهحٖ رٌٗخوَ
(حلٗخسن)495-496 :1987 ،
اًِّ ٌّخ ٌٗٛش حلوَت حلكزًٖ٘ هي خال هًجن حلوَت(يزرخ تحٓش -يزريخ ٗيٌْص) ٍأّٚيذ
يلٖ رٗخ ضخػ٘تِ حلَٗهٍ٘ٔ هي خال (أًخ رخٍٔییرخٍٔ – لين أريذ ) ،سَين سي٘كشٓ حلويئثشحت
حلْخجؤ يلٖ ٍَّٗتِی لٛي احسخسِ حلَٗهٖ أَٖٕ هٌْخ ْتطزٍث يلٖ يٌخغش ضخػ٘تِی
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ٍْٖ ٖػ٘ذٓ (لي) رحت حلًٌَحى حلشحْؽ ،تتجلّٖ سإٗٔ حلطيخيش ًحيَ حلٓٛيشٓ حلَٗه٘ئ هيي
خال اًٛخس حلوَت ْٖ أسلَد هشٚذ هي حلوزخضشٓ ٍَ٘ش حلوزخضشٓ(جزسًخ-دهٌخ)ٍ ،حستخذحم
حلٗسن ٍحإلًٛخس ًٗكٖ حًكزخيخ جو٘ال رٛالهِ:
ٖسوخیی جزسًخ لي ٗوَتخ!
ٖسوخیی دهٌٍخ لي ُٗكالّ!!
(حلٗخسن)498 :1987 ،
المىت االجتماػی؛ االستکاوة والخىىع واالحساس بالمزارة
اىّ أغًذ هخ ارتلٖ رِ رًؽ حلٌخب هيي حْٙيخت حالجتوخيٍ٘ئ ّيَ حالسيتٛخًٔ ٍحلخٌيَو،
ٍحلٗزَ رخألهش حلَحٖى ٍؾًّ حلشٍح حلَقٌ٘ٔ ٍاغخرتْخ رخلَّي ٍحلتطخإم ْٖٓ ،نلّ ّزح حلوٌخ
ال ٗوٛي تحٕٗ٘ حلٌجخح أٍ حلٌػش يلٖ حأليذح ی ْبىّ سو٘ح حلٗخسن ٗػَد س٘خـ ًٗيذُ يليٖ
حلخخًً٘ي ٍحلوتزك٘ي حلزٗي َٗٗٓى هَٖٓخ سلز٘خ لوخ ٗذٍس حَلْن ٍال ٗحشٚيَى سيخٌٚخ ْْين
ٚخلٗك٘ى ٗسخٔ للزرح سحؾ٘خ خخًًخ ال ٗٗخٍم(سل٘وخى)77 :2007 ،؛ ح٘ث َٗٗ :
ٌّخ حًتَ ییی
حَلَّ ٙزح حلجذحسُ حلٛرُّ٘
ّزح حلْوَدُ حلٍّ ُّ٘ٓٛزح حلخوَدُ حلوخُّ٘
ٍحَ َ جًٌََ ٙتٗىُ حلوالٗ٘يُ حَ َ حلوالٗ٘يِ
ََْٔ حلوالٗ٘يِ ییی تحتَ حلوالٗ٘يِییی توؿٖ الٖ حلزرحِ ییی ٖكًخىُ هخيضٍ
ٍتَُلذُ للزرح ٖكًخىُ هخيضٍ
(حلٗخسن)38 :2005 ،
ٍحلطخيش ٌّخ ٗشسن غَس هتًذدٓ حلوطخّذ ٍحالٗحخ حت ،اًّْخ غَُس ًخرًٔل يي يوٕ حلوؤسيخٓ
ٍحلحسشٓ حلتٖ ٗتجشيْخ حلطخيشٍّ ،يَ ٗيشٕ حَليِ ّيزح حلػيوت ٍحلٗزيَ ريخلخٌَو ٍحليز
ْ٘ستذيٖ ّزُ حلػَسٓ حلوتتخرًٔ(حلجذحس حلٛرّ٘ ،حلْوذ حلٍ ّ٘ٓٛحلخوَد حلوخّ٘) ٍَٗٗ :
ّشهت نْ٘شتٌُخ ییی
ٍأدسٌٚخ حلًٌخبَ رال نال ٍ
ًوٌخ ییی ٍْخجؤًخ غ٘خحَ حلذٗ ْٖ َٙحلحخسَدِ ییی
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أٍ ٚلٌخ هشحجًٌخ إلٌٗتشًتُییی
ٚخى أهخهٌَخ ًُٕٓ یی ٍؾَ ٌ ْٖ ًْخٗتِ ٗوَتُ ییی
ًٌٍتْٖ ًٓٗخ رال ؾَ َ
َٗٗدُ الٖ ححتوخ ِ
(حلٗخسن)38 :2005 ،
االتجاه االوساوی فی المىت
ٍلَ تٓحػٌخ دَٗحى سو٘ح حلٗخسن لَجذًخُ ٗوتلت روًخًٖ حلوَحّٖ حإلًسيخً٘ٔ ،حلتيٖ تيتن
يي ًهشٓ حلطخيش ٍسإٗتِ حلجذٗذٓ للًالٖخت حلتٖ تشرف حلًخلن رزًؿِی ٍتيذخل ّيزُ حلٗؿي٘ٔ
ؾوي هلوح هي هالهح ّزح حلطًش ّزح حلولوح ٗوٛي أى ٗذسج تحت ٖؿي٘ٔ ٗسيخسٗٔ حألدد
حلٓلسكٌٖ٘ حل٘سخسٗٔ حلتٖ ًْٓوْخ ًحي ،إٔ حالًكالٔ هي حلَقي الٖ حلَٗه٘ٔ الٖ حإلًسخً٘ٔی
ربخؿخو حلطًش حلٓلسكٌٍٖ٘ حلحذٗث لوٗخٗ٘س حالًسخًٍ٘ٔ ًجذ أىّ جض ً ٚز٘شح هٌِ ٌٗؿيَٕ
تحتَ يزخ تْخی ٍحلطًشح حلٓلسيكٌٍَ٘٘ى «ايتزيشٍح ٖؿيٍ٘تْن ّيٖ ٖؿيٍ٘ٔ حالًسيخى ْيٖ ٚيلّ
هٛخىٍ»(حرَضخٍس)242 :2004 ،ی
َٗٗ سو٘ح حلٗخسن ْٖ ٖػ٘ذٓ «ركخٖخت الٖ ه٘خدٗي حلوًش »ٔٚالٖ رَ سٍرسَى هزٌ٘خ
ًؿخلِ ْٖ سز٘ل حلتُ٘٘ش ٍحلحشٗٔ:
هَي أٖػَٖ أقشحَِ حلذًّ٘خ
ٌَْٗلُ ٌَخإُ٘ ْٖ ر٘تٖ
ٍَُٗشْشَُِ ْٖ ٖلزٖ
يُػَٓسحییأسوشیی هٌٓ٘خ
ٗخ َْخؾحَ جََس حإلًسخىِ يلٖ حإلًسخى
هَي أٖػَٖ أقشحَِ حلذًّ٘خ
«رخهللِ خُزٍُح أهٍٖ للز٘ت»
« َٖٚال تطْذَ هََتٖ!»
(حلٗخسن)329 :1987 ،
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اللىن االخضز :المىت األسمی فی مؼىی الشهادة والذفاع ػه الىطه
اىّ حلطْ٘ذ ٍحلطْخدٓ هي حلٛلوخت حلوشحدْٔ للوَتًٍ ،شٕ ٚلؤ حلطْ٘ذ ٍحلطيْخدٓ ريخسصٓ
ْٖ دَٗحى ضًشح حلوٗخٍهٔ ٍاىّ سو٘ح حلٗخسن َّ ضخيش حلوٗخٍهٔ حلطْ٘ش حلزٕ ًهين ٖػيخثذ
هختلٓٔ ْٖ حلذْخو يي ٍقٌِ ْلسك٘ي حلوُتػزٍٔ ،هٗخسئ حلُخغيز٘ي لْيخ(قْشحًٖ:1992 ،
)88؛ ْلِ هطخّذ ضًشٗٔ سحثًٔ يي حلطْ٘ذ ٍحلطيْخدٓ ٍاىّ جزْئ حلسيٓخح ال تًيذ ُ جزْئ
حلطْذح رل اىّ ًًل حلطْذح أيضّ هٌْخ ٍأٚشم؛ رٌ٘وخ َّ ٗيزّٚش رؤريذو غيَسٓ أىّ دم حلطيْ٘ذ
سسخلٔ ًزٍَٗٔ ْلٌػلّ ٍلٌسلّن يلٖ سٍحِ حلشًْ٘ٔ (آْخٔ حلحؿخسٓ حإلسالهٍ٘ٔ ،حلًذد حالٍٍ )98 :
ح٘ث َٗٗ :
ًستلْنُ حلطيْذح َ ار ًَسيتَلَْنُ
ٍَلَٛيين ٌٍٖٓييخ رييخلٗزَس ٍاًٌّييخ
ًًلُ حلطْ٘ذ أيضُّ هٌٍ َٙأٚيشمُ
ٗخجزَْٔ حلسيٓخحِ التتطيخهخٖ
غَلَّح يلٖ سٍح حلطْ٘ذ ٍسلّوَح
ٍدمُ حلطييْ٘ذ سسييخلٔل ًزٍَٗيئ
(حلٗخسن ،1993 ،ج)415 :2
ٍْٖ ٖػ٘ذٓ أخشٕ ٗتوٌٖ أى ٗوتلٖ ٙذسٓ حلطْ٘ذ:
أرٖ حلُخلٖ
تكلّى هشٓ حخشٕ
لَتُزػش هشٓ أخشٕ
ٍََّزٌٖ ٖذسٓ حلطْ٘ذ
(حلٗخسن)417-415-49 :1993 ،
.2المىظىر الذاتي
تشخیض المىت :خطابه فی المؼىی الىاقؼی
ًْخٗٔ ٚل ضٖ حلوػ٘ش حلوحتَم حلزٕ ال هٓشّ هٌِ ٍَّ حلزٕ ْٖش حهلل رِ حلًزخدٍ ،ال ٌٗجَ
هٌِ أحذ ٍال حتّٖ حالًز٘خ :
﴿أینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیّدة ﴾ (حلٌسخ )78 /
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ّزح َّ حلوَت حلُخثذ حلرٗ٘ل حلزٕ ٌٗتهشُ ٚلّ ْشدْٗ ،ذ تٌخٍلِ حلطيًشح ْيٖ ٖػيخثذّن
هزٌ٘٘ي حٗ٘ٗٔ ّزُ حلح٘خٓ حلُخثزٔی «ٗستك٘ى حلطخيش ْٖ ًكخٔ حإلقخس حالجتوخيٖ أى ٗتخهل
هَؾَيختُ ٚخلو٘الد ٍحلوَت ٍؾخلٔ حالًسخى رخلٌسزٔ للَجَد»(سٌزذس)45 :2001 ،ی
ٍٗزٍ٘ي سو٘ح حلٗخسن حٗ٘ٗٔ حلوَت حلزٕ ٚتذ يلٖ ٚلّ ضٖ ٍأًِّ هالصم للح٘خٓ الٗٓيشّ
هٌِ أحذٍٗ ،ػٍَس حلطخيش حلوَت حًسخًخ ٗحذثِ ٍٗسؤلِ يي حٗ٘ٗتِ ٍيي سزذ ٍجَدُی ح٘ث
َٗٗ :
ٗخ هَتُ ّل ٌٚتَ هي أجلٌخ أم ٍُلَذًخ لَؤجلٙ
ٗخ هَتُ یییًكٓتٌخ أًتَ أم أًٌّخ رًؽُ أّلََٙ
ٍٗخ هَتُ جشِّد ًجخيتٌَخ ْٖ حلح٘خِٓ ٖل٘ال
ارح أًتَ أهْلتٌخ سٌٛشبُ السوٚ َٙلَّ حلجَحسحِ
ًٍٛتذُ رخسو َٙأحلٖ حلوذحثحِ
توِْل ییی لًلّ حلح٘خٓ ٖل٘ال ألجلَ َٙأسٖٖ ٍأًٖٗ ٍأجول
توٍْلییی توٍْل
(حلٗخسن)95 :2005 ،
مفارقة التحىل فی التىبة
اىّ ٖػ٘ذٓ «حلتَرٔ» تئّٚذ حلتٍُ٘ش حلٓٛشٕ حلزٕ ألنٍ رخلطخيش ٖزل يخم ْ٘ 1990ويخ ٚتزيِ
حلطخيش هي ٖػخثذ هختلٓٔ ْٖ دَٗحًِ «حلتَرٔ» تطٖ رخالْختِ هى حلطَ٘ي٘٘يٍ ،هيي أرشصّيخ
ٖػ٘ذٓ حلتَرٔ(حلٗخسن ،2004 ،ج)236 :3ی حلٗػ٘ذٓ حلتٖ أيلي ْْ٘خ يَدتِ هي حلوَت حليزٕ
أغزح سهضح لوشحلٔ سخرٗٔ تحلل حلطخيش هٌْخ ٍّيٖ هشحلئ حًتوخثيِ حلحضريٍّٖ ،يٖ تػيٍَس
حلٗكً٘ٔ حلتخهٔ هى حلحضد حلطَ٘يٖ ْْٖ تطٛل تػٍَسح جذٗذح للح٘يخٓ ٍحلويَت لين ًْٗيذُ
حلٗخسة ْٖ ضًشُ هي ٖزل ح٘ث َٗٗ :
ّخ حًزح رًذَ هَتُ ٚز٘شٍ
أيَدُ حلٖ٘ َٙل٘ال
ثٗ٘لَ حلخكخ يخٖال هستح٘ال
ّخ حًزح رًذَ هَتٖ حيَدُ
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يلٖ جزْتٖ ٍغوتٖ
ٍحلوط٘ذ حلزٕ ٍخف حلػذٌ ٓٚخستٖ
رًذَ هَتُ قَٗلٍ أيَدُ
(حلٗخسن ،2004 ،ج)236 :3
لٗذ تٍُ٘شت سإٗٔ حلطخيش ٍهَِٖٓ هي حلوَت حلزٕ تؿوٌتِ دٍحٌٍٗيِ حلسيخرٗٔ؛ ْٗيذ ٚيخى
حلوَت هشتزكخ روخ ٗتًشؼ لِ ضًزِ تحت حالحتال ٍهخ تشسا ْٖ رٌِّ يزش حلسيٌ٘ي حلتيٖ
ضْذ هآسٖ ضًزِ حلوتٛشّسٓ يلٖ أٗذٕ حلوحتل٘يی ٚخى ّزح حلٌَو هي حلوَت َ٘ش حلكزً٘يٖ
ًٗذٍ أسخسخ لتط٘ٛل هَّٖ حلطخيش هي حلح٘خٓ ٍحلوَت ْٗيذ ٚيخى حلطيخيش ٗتحيذحُ ٍٗشْؿيِ
ٍٗتوشّد يلِ٘ ح٘ي ٚخى ٗٛتذ حلٗػ٘ذٓ حلوٗخٍهٔ:
سٗكت ٚلّ حالسخً٘ذَ حلتٖ تضينُ هَتٖ
ٍحلزٗي احتشَْح حلَٗ َ رؤىّ حلوَتَ أجذٕ
يٌذهخ ْخجختْن ْٖ حللحهخت حل٘خثسٔ ّشيَح ْٖ يشْٗن
غَدَ ًتَ َ حلزحش أٍ غَد ًتَ حل٘خرسٔ
ٍٍح٘ذح تشًَٖٚ
ًخصْخ ْٖ يٗشِ ر٘تٖ
(حلٗخسن141 :1973 ،يي)140
ْخلطخيش ٗستخذم حلوَت سهضح َٗحٖ رخلذاللٔ يلٖ هيخ ٚيخى ٗشهيض ليِ ْيٖ حلسيخرٕ ْْيَ
ٗتحذٍ يي هشحلٔ يزشت هي هشححل ح٘ختِ حلتٖ يخضْخ ٍٚؤًّيِ سححيل ْيٖ حلويَتٍ ،لٗيذ
قُت يلِ٘ هطخيش حلٗلٕ ٍحل٘ؤب اصح حلوَت ْٖ حلوشحلئ حلشحٌّئ ْخٖتػيشت ًزَ تيِ يليٖ
حًتهخس حلوَت حلزحتٍٖ ،لن ًٗذ ٗزٌٖ ٍحًِٖ حلحلوٖ الّخ ْيٖ حستحؿيخس غيَسٓ حلويَت حليزٕ
ٗذّوِی
التىاص االسطىری للمىت
تًزٍش هذلَالت حالسكَسٓ ْٖ حلطًش حلًشرٖ حلوًخغش َخلزخ يي ٖ٘وئ حًسيخًٍ٘ٔ هٓتٗيذٓ ،أٍ
حلن هؿكْذ رخإلؾخْٔ الٖ ًَْٚيخ تٛطيّ ييي حلحيسٍ حلوخسيخٍٕ للّيزحت حلطيخيشٓ خيال
حلتش٘ٚزٍ٘ٔ حلذسحه٘ٔ للٌعی هي ر٘ي حألسخق٘ش حلتٖ ٍنّْٓخ سو٘ح حلٗخسين أُسيكَسٓ «توٍيَص»،
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ْتوٍَص َّ أدًٍ٘س ٍيطتخس ّٖ أًخًخ ٍّٖ ٚلّْخ تط٘ش الٖ حٛخٗٔ ٍححذٓ تجًيل هيي يطيتخس
هل ٔٛحلسوخ ٍتوٍَص حالري حلحٕ للح٘خٓ حلًو٘ٗٔ؛ ٍّوخ هي آلْٔ حلخػذ ٍحلتجيذد ٍحالًزًيخ
ْٖ حلكزً٘ٔ رٛخْٔ ههخّشّخ ٍأضٛخلْخ(هَسٖ)328 :2010 ،ی ح٘ث َٗٗ :
ال خزضَ َ٘شَ ٍدحئِ حلوَحتَ
ٍل٘ٛي حالدحمُ
ٍضال يلٖ حألحذحٔ خلَّ حلذهًِٔ حلوتحجشِٓ
ٍل َٙحلوجخئُ ٍحلسالمُ
ٗخ حسشتٖ حلوُلَرَٔ حلوتٛزٍشَٓ
حلٗوحُ ّزح حلًخمَ هٌزٍسٌ لحشدٍ
جاللَٔ حلسكخى
حَسذ حلوَهٌ٘ي سؾخ جاللتِ ٍَيذَ رخلزسٓ
ٍلجٌذَُ لزيَ حلٗك٘ىِ ٍلحوَِ
ٍلخ٘لَِ رّذَ حلخالٗخ حلخ٘ش
(حلٗخسن)35 :1990 ،
َْْ ٗوضج ر٘يَ حلطخػ٘ٔ حلتخسٗخ٘ٔ ٍر٘ي حلشهض حالسكَسٕ توٍَص حلوسيتوش ْيٖ حلحؿيَس
هٌزُ رذحٗٔ حلٗػ٘ذٓ حتّٖ ًْخٗتْخ ٍْٖ ،س٘خٔ داللٍٖ ٗط٘ش الٖ حلٗتل ٍحلوَت ٚوخ ٗط٘ش اليٖ
يطتخس رخإلسن ٍحسذ حألسكَسٓ اىّ ضٗخثٕ ًًويخى ٚخًيت ًت٘جئ هيَت أدًٍي٘س حز٘يذ
يطتشٍت حالرذٕ؛ ح٘ث تحٍَ دهِ الٖ صّشٓ جو٘لٔ يٌيذهخ أخيزت يطيتشٍت ٚؤسيخ هيي
َٚثش حٙلْٔ ٍغزتْخ يلٖ دم أدًٍ٘س حلجو٘ل ُْلٖ حلذم ٍتحيٍَ دم أدًٍي٘س اليٖ صّيشٓ
حلطٕٗ٘ هٌز رل ٙحلَ٘م غخست حلَسدٓ حلحوشح سهض حلحضى يلٖ أدًٍ٘س حلجو٘ل(حلزسيتخًٖ،
)35 :1994ی
التىاص الذیىی للمىت
ضّٛل حلتٌخظ حلذٌٖٗ هجخال ْس٘حخ ْٖ تجشرٔ حلطًش حلوًخغش؛ ح٘ث يوذ يذد ٚز٘ش هي
حلطًشح الٖ حستًخدٓ حلٌػَظ ٍحلشهَص حلذٌٗ٘ٔ ْٖ س٘خٔ ضًشّن حلوتٌٍَو هي أجيل خذهئ
أَشحؼ ٌٍْ٘ٔ ٍداللٍ٘ٔ تضٗذ حلٌع حلطًشٕ يوٗخ ٍجوخلٍ٘ٔی

 / 319دراسات األدب المعاصر ،السنة السادسة ،خریف  ،3121العدد الثالث والعشرون

ٍجذ رًؽ حلطًشح حلٓلسكٌٍ٘٘٘ي حلوًخغشٗي ْٖ حلوَسٍ حلذٌٖٗ هخ ًٌْٗ٘ن يلٖ تؤ٘ٚذ
ٖؿخٗخّن حلٓٛشٗٔ ٍٖ٘وْن حلشٍحٍٍ٘ٔ ،رخخغٔ ْ٘وخ ٗتًلّٕ رٗؿي٘ٔ حلػيشحو حلًشريٖ حلػيًَْٖ٘
ٍتًوْ٘ٗخ ْٖ ٍيٖ حلوتلٖٗ ٍهٌحْخ رًيذح ضيوَلٍ٘خ ليزل ٙحسيتُلَح هيي حلويَسٍ حليذٌٖٗ
حلوَحّٖ حلرَسٍٗٔ حلتٖ ٍٖٓت ْٖ ٍجِ حلهلن ٍحلْٗش(حلزٌذحسٕ )247 :11 ،2009،ی
ٍحستخذم سو٘ح حلٗخسن حلٗشحثي حلذٌٗ٘ٔ هًجوخ ٍتش٘ٚزخ لُخٗٔ ٌْ٘ٔ تجًل هي هرل ّزُ
حلووخسسٔ ضٛال ٖشٗزخ هوٍخ ٗسوٍِ٘ حلزالٍََ٘ى حلٗذحهٖ حلتؿو٘ي أٍ حالٖتزيخبی ٍ«ًٗيذٍ حليٌع
حلٗشآًٖ هػذسح ّخهخ هي هػخدس حلتًز٘ش حلطًشٕ ٍتٛرّ٘ حلذاللٔ ٍاثشحثْيخ ريخلشهَص حلخػيزٔ؛
ْٗذ تخثّش حلطًشح حلٓلسكٌٍَ٘٘ى رؤُسلَد حلٗشآى حلٛشٗن ح٘ث حستروش َّال حلطًشح ثٗيخْتْن
حلذٌٍٗ٘ٔ رطتّٖ حلكشٔ حلتٖ تٌخسيذ تجيخسرْن ٍسإٗيتْن»(ًز٘يل)116 :2001 ،؛ ْخسيتلْوَح
رًؽ حلوًخًٖ حلٗشآًٍ٘ٔٗ ،ستلْن سو٘ح حلٗخسن هي حلٌع حلٗشآًٖ ح٘ث َٗٗ :
الم ًَى
ٍؾشحئُ سٍحٖ ٍيوخدٕ ْٖ حلحوؤ حلوسٌَى
ٍحلٓٛيُ حلكخلىُ هي جلذَٕ
ٍحلتخرَتُ حلكخلىُ هي جسذَ حلضٗتَىِ
ٍحالسالُِ حلوَتٖ حالح٘خ ُ حلوَتٖ
ٍحالحٗخدُ حٙتَى
(حلٗخسن)21 :1973 ،
لٗذ حستخذم سو٘ح حلٗخسن يزخسٓ "حألح٘خ حلوَتٖ" غٓٔ لألسيالِ(حلًّ،)72 :2000 ،
ٍٚؤًِّ استلْن َٖلِ تًخلٖ:
اموات بل احیا ُء ولکن لاتشعرون﴾ (حلزٗشٓ)45 /
﴿ ولا تقولوا لمن یُق َت ُل فی سبیل اهلل ٌ
ٚوخ حستخذم حلطخيش ّزح حلتًخلٕ حلٌػٖ حلذٌٖٗ هي ثٌخٗخ هًجن حلوَت(حلٓٛي ،حلتيخرَت،
حلشٍح ،حلجسذ حلوَتٖ) حتٖ ٌٗٗل ْؿخ حلوَت الٖ حلوتلٖٗی
التىاص الظىفی للمىت
ٍجذ حلطًشح حلوًخغشٍى هسلٛخ ٌْ٘خ ٍْٛشٗخ ّخهخ ْٖ حلٌػَظ حلوتػَْٔ هي ًخحّ٘ٔ ،زح
ٍاىّ حللُٔ حلطًشٗٔ حلحذٗرٔ ْٖ حذٍ رحتْخ ضيزْ٘ٔ رلُئ حلوتػئَْ رخيتزخسّيخ لُئ هٌضححئ
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هًجوخ ٍتش٘ٚزخ؛ ٍهي ًخح٘ٔ أخشٕ ٍجذ حلطًشح حلًشد ْٖ هَٖيّ حلوتػئَْ هيي حلويَت
هالرح ٍه٘ذحًخ لإلًتػخس يلِ٘ ٍحختضحلِ ْٖ هخ َّ هخدٕ ٍحسيٖ ال ٗكيَ سيَٕ حلجسيذ ،أٍ
رخألحشٕ أغزح حلوَت هكلزخ تًزٍش حلزحت هي خاللِ الٖ خلَدّيخ ح٘يث حلسيًخدٓ حلوكلٗئ،
ْٓشحٔ حلوتػَِ رخلوَت تك٘ح رتخسٗاٍ ٚخهلٍ هي حلخَِ يٌيذ حلزطيش(صًَٗس)184 :1979،ی
ٍْٖ حلٗػ٘ذٓ حلتٖ ٗذيَّخ حلطخيش خكخد هي سَٔ حلزكخلئ ٍٚيخى أحيشٕ ريِ أى ٗيذيَّخ
"ًط٘ذ حلػوَد"ًٗلي حلًذٍ ٚشحّ٘تِ ٍيػ٘خًِ ليِ ح٘يث ٗزليٍ هًٌيٖ حلطيْخدٓ لذٗيِ رسٍٓ
حلَيٖ ٍٗكُٖ يلٖ ٚلّ هخ دًٍِ ْال ٗحيَ ري٘ي حلطيخيش ٍري٘ي حالستطيْخد إٍٔ حخثيل ٍإٍٔ
سز٘ل لإلؾكْخدْٗ ،ذ ًٗض هي يولِ ٍٗحشم ٖيَت َٗهيِ ٍٗز٘يى هتخييِ ًٍٗويل "حجيخسح
ٍيتخال ٌٍٚخب ضَحسو "ٍٖذ ٗجَو حتّٖ ل٘خٚل هي سٍ حلوَحضٖ دٍى أى َّٗي رلٚ ٙلّيِ
هي يضٗوتِ ٍُٗت ْٖ يؿذ غوَدُ ،رل ٗٗسن أى ٗٗ٘ن يلٖ هٗخٍهتِ حتّٖ آخش ًزؽ هيي
يشٍِٖ:
سرٍوخ أْٗذ –هخ ضجت –هًخضٖ
سرٍوخ أيشؼ للز٘ى ث٘خرٖ ٍْشحضٖ
سرٍوخ أيول حجخسح ٍيتخال ٌٍٚخبَ ضَحسو
سرٍوخ أرحث ْٖ سٍ َ حلوَحضٖ يي حزَدِ
سرٍوخ أخوذُ يشٗخًخ ٍجخثىُ
ٗخ يذٍَ حلطوسِ لٛي لي حُسخٍمَ
ٍالٖ آخشِ ًزؽٍ هي يشٍٖٖ ییی
سخُٖخٍمُ
(حلٗخسن)447 :1987 ،
ٍرًذُ ْوخ َّ هًٌٖ حلطيْخدٓ؟ لين ٗٛيي تحويال ألٖسيٖ أًيَحو حإلؾيكْخد ْيٖ سيز٘ل
حلٗػ٘ذٓ؟ ٖذ ضٛل حلطْخدٓ رحتْخ رخلوَتٍ ،اًّوخ َٗٛى رلًْ ْٖ ٙخٗٔ هكخْْخ هى حلهلن ٍٖذ
َٗٛى أضذ ٖسَٓ هٌِ ار اًّْخ ال تًذٍ أى تَٛى هَتخ َٗهٍ٘خی أٍَلَ٘س ْٖ تحول ْخجًٔ حلتطشد
ٍحلَحذٓ ٍحلجَو ضٖ هي هًخًخٓ حلوَت ٍحلتويشب رؤجَحثيِ ٍحلتيذسد يل٘يِ؟ رليٖ اىّ ْيٖ
تجشرٔ حلٓٗش ٍحلجَو ض٘جخ هي هشحٍدٓ حلوَت ٍحألُلٓٔ رِ ٍحلتجشو لِ رزف رلُئ حثيش رلُئ؛ ٍال
َلَ هي رًذُ ْٖ حلَٗ رؤىّ تجشرٔ سو٘ح هى حلطْخدٓ ٍحلويَت ّيٖ ٚتجشرئ حلػيَْٖ هيى
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حلحٗ٘ٗٔ ٍ حلسًخدٓ ألًّْخ ْٖ تخلِ٘ يي حلوًخش ٍحلٓشحش ٍحلخزض ٍحلًول ٍتؤه٘ي حلً٘ص ْيٖ
سز٘ل ح٘ختِ؛ اًّوخ ٚخى ٚخلػٍَْٖ حلزٕ ٗتوشّب رتجشرٔ حلتخلّيٖ ييي ََحٗئ حلًيخلن حلْيخًت
حلسخٖف حلٓخٖذ حلوًٌٖ ل٘وتلٖ هي دًٍِ هًٌٖ حلزكَلٔ ٍحلحشٕ(آْخٔ حلوًشْٔ ،دیت)143 :ی
وتیجة البحث
ٍهي خال ّزُ حلذسحسٔ تَغٍلٌخ حلٖ:
ٖذ أثّشت حلوًٍَٛخت حلرٗخْ٘ٔ ٍحلٌٓس٘ٔ ٍحالجتوخي٘ئ ٍحلَٗه٘ئ ٍحلَقٌ٘ئ ْيٖ حلتطي٘ٛل
حلٌٖٓ لوَؾَئ حلوَت ْٖ ضًش سو٘ح حلٗخسنٍّ ،زح حلتط٘ٛل ٗشسن حذٍد حلطًشٗٔ يٌيذُ
هي خال ٍيِ٘ للوخّ٘خت حلوح٘كٔ رخلوَت ٚحيذ ضيوَلٌٍٍّٖ ،يخ تختليّ حلٌهيشٓ اليٖ
حلوَت حختالْخ ٚز٘شح تزًخ لوَّٖ غخحزْخ ٍهٌكِٗ ٍدٍحًِْی
اىّ سو٘ح حلٗخسن ٖذ ٖذم ؾوي ًهشتيِ حالًسيخً٘ٔ ًويخرج هيي ضيًشُ توتليت هًخًْ٘يخ
حًسخً٘ٔ ٍتوتضج ْْ٘خ ٖؿخٗخ حلٌؿخ حلًخلو٘ٔ حهتضحجخ ٚخهالی ٍٗوٛي أى ًٗيَ ْيٖ رلي ٙأى
حلطًش ٖذم لَحخت حإلًسخى ٍتجخسرِ حلرَسٗٔ حلٌؿخل٘ٔ أٌٗوخ ٍجذ ٍٓ٘ٚوخ ًخؾلی ٍحيتزش رزلٙ
سحثذح حًسخً٘خ هٗختال هي أجل ٚشحهٔ حإلًسخى ٍحشٗتِ هذحًْخ يي حيٕ حإلًسيخى ٚخًسيخى ْيٖ
حلزٗخ ؾوي حًسخً٘ٔ خ٘شٓ ٍل٘ست جخثشٓ.
ٍاىّ سو٘ح ال ٗلجؤ الٖ حلتٌخظ ٍحالسكَسٓ للْيشٍد هيي حلَحٖيى ريل ّيَ اٖزيخ يلْ٘يخ
ٍهحخٍلٔ قشح ٖؿخٗخُ رػَسٓ أيوٍٕ ،اًِّ استلْن حلتشح روختليّ أضيٛخلِ هستحؿيشح اٍٗيخُ
ٍرثّ حلشٍح ِْ٘ ٍحولِ هذلَالت جذٗذٓ هٌّٛتِ هي حلتًز٘يش ييي ّوَهيِ ٍّويَم حلطيًذ
حلٓلسكٌٖ٘ ٍحلًشرًٖٗ ،خًٖ حلْٗش ٍحلهلن ٍٖسَٓ حإلحتال ٍّٛزح ارتًذ سو٘ح حلٗخسين ييي
قشٔ هَؾَئ حلوَت رطٛل هزخضش ل٘تٌخٍلْخ "هشهٍضٓ "ی
ٍٚلوخ تًّٗذت سزل حلح٘خٓ ًت٘جٔ للػيشحو ٍحإلحيتال ٍإلُٗيخ حلزطيشٗٔ ْيٖ حلحؿيخسٓ
تًذٍدت هٓخّ٘ن حلوَت ٍهًخًِ٘ ٍألَحًِ ،لزح ارتًذ حلطخيش يي أُسس حلتًشّٗ حلشث٘س للوَت
حلٓ٘ضَٗلَجٖ ل٘ؿى جذل٘ٔ ْلسٓ٘ٔ يٗل٘ٔ للوَت ٌٍٗضحح ض٘جخ ْط٘جخ يي حلوًٌٖ حلطيوَلٖ
الٖ حلوًٌٖ حلجضثٖ ،ار ٗؿًٌخ حلطخيش أهخم هَْٓهختُ جذٗذٍٓ للوَتی
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المظادر والمزاجغ
القرآى الکرین.
أرَيلًٖ ،ز٘لی 2001م ،فی ًقد األدب الفلسطیٌی ،ـَ ،1ضٓ :دحس حلوٗذحد للكزخئی
ّ
اسوخي٘ل ،يضحلذٗيی 1981م ،الشعر العربی الوعاصر؛ قضایاُ ٍظَاهرُ الفىیة المؼىىیة ،ـ ،3ر٘يشٍت:
دحس حلًَدٓی

رضسحٍٕ ،رخسل هحوذ يلٖی 2008م ،سویح القاسن؛ دراسةة ّ
وقذیةة فةی قظةادذه المحذوفةةً ،يخرلس –

ْلسك٘ي :ال ًخی
ّ
حلزستخًٖٚ ،شمی 1994م ،أساطیر شزقیة ،ر٘شٍت :دحس ًه٘ش يزَدی
خل٘ل ،رٛشٕی 2004م ،الفکر القَهی ٍقضایا التجدد الحضاري ،حلٗخّشٓ :هٛتزٔ هذرَلٖی
سزٌذس ،ست٘ٓيی 2001م ،الحیاة ٍالشاعر ،تشجوئ هحويذ هػيكٖٓ ريذٍٕ ،حلٗيخّشٓ :حلْ٘جئ حلوػيشٗٔ
للٛتّخدی
سل٘وخى ،هسوح أٗوييی 2007م ،اإلتجاُ االجتواعی فی الشعر الفلسطیٌی بیي االًتفاضتیيَ ،يضٓ:
حلجخهًٔ حالسالهٍ٘ٔی
حلًّ ،يزذحلخخلٕی2000م ،التشکیل الجوالی فی الشعر الفلسطیٌی الوعاصرْ ،لسك٘يٍ :صحسٓ حلرٗخْٔی
حلٗخسن ،سو٘حی 1987م ،دیَاى سویح القاسن ،ر٘شٍت :دحس حلًَدٓی
حلٗخسن ،سو٘حی 2004م ،األعوال الکاملةٓٚ،ش ٖشو :دحس حلْذٕی
حلٗخسن ،سو٘حی2000م ،کلمة الفقید فی ههرجاى تابیىه ،يٛخ :هئسسٔ حألسَحسی
حلٗ٘سًَٖ ،سٕ حوَدٕی ال تخ ،شعر الحرب فی العصرالعباسی ،جخهًٔ رُذحدی
ٚخهزل حل٘سَيٖ ،سٍرشٍتی 1966م ،أعالم األدب العربی الوعاصر ،ر٘شٍت :هشٚض حلذسحسخت للًخلن حلًشريٖ
حلوًخغشی
المقاالت
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