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الملخص
تًذ الزضائش يأشان مه الطًًة التٓ يبوت مًبوبت ٚخٕشِ منه سنةكّ اٚسنتًمبس يتًنذْ
المًتذٔه ،حم استكبيت أن تتخةع مه سةكبت الهةم ياالستجذاد يجش الٓنذا يالتؿنةّٕ
يتشخٕع الذم ،لزا المٗبيمّ الطًجّٕ يالتٓبوٓ ْٓ سجٕل تةشٔش الًقه أدْ ئلٓ خةٕ أدة
المٗبيمًّٛٔ .ن الطنًشا ْنٓ أدة المٗبيمنّ ثكنًالت الطنًت يٓٚنبهُم ؾنذ الكُنبِ
ئستخذمًن ألٓبنُم لةةج يةٓ الزُبد يئستىُبؼ الُمم ْٓ وًٓس أثىب الطنًتَ .نزا
الجةج ًٔٗم ثذساسّ مٗبسوّ لًىػش المٗبيمّ ْنٓ ضنًش الطنبيش الزضائنشْ الشثٕنى ثًضنبمّ
يالطبيش االٔشاوٓ سٕذهسه هسٕىٓ لٕٛطّ يه صيأب أدة المٗبيمّ ْٓ ضًشَمب ثتةةٕل
الىمبرد الطًشّٔ يه قشٕٔ المىُذ الًغنٓٓ -التةةٕةنْٓ .بلنذيًِ ئلنٓ الخنًسِ يالىؿنب ،
تٛشٔم الطُبدِ يالطُٕذ ،ا٘مل ثبلةشّْٔ ،ؿح يتةذْ الكُبِ مه أَم يىبغش المٗبيمّ ْٓ
ضًشَمب .الطبيشان ًٔٗمبن ثتشَٕت الًذي ثبلتًجٕش يه غمًد الطًت يٓٚنبهُم يتٓنبوُٕم
ْٓ سجٕل الًقه يهجُم لجالدَم يْٓ ضًش الشثٕى وزذ وًيب منه الةنج يةنٓ استئػنب
االستًمبس مه الزضائش لٛه هسٕىٓ ثسجت ينذم اسنتًمبس االٔنشان منه ٖجنل الًنشأ لنم
ٔتكشٔ لُزا المؿمًن .يالطبيشان ٔشٔبن الطُٕذ خبلنذا ٘ونٍ ٔتٓنبوٓ ثنبلشي ْنٓ سنجٕل
الًقه يهشٔتٍ لٛه الشثٕى ٔزًل الطُٕذ سمضا لٙرٕنب المتًبٖجنّ هٕىمنب هسنٕىٓ لنم
ٔتكشٔ ئلٓ سمضّٔ الطُٕذ.
الكلوات الذليلية :ا٘دة المٗبسن ،أدة المٗبيمّ ،أشان ،الزضائش.
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المقذمة
المٗبيمّ َٓ هٕ الذْبو يه الىٓ يا٘سؼ يالًٕٗذِ يالَٕٗم يٚنبن ًٔجرنش يىُنب تشاحىنب
اٚسالمٓ ثبلزُبد(السٕذ ،ال تب )5 :يتتخز المٗبيمّ أضٛبال متًنذدِْٛ ،نل ًْنل ًٔجرنش ْنٓ
رًَشٌ يه سْؽ االهتال  ،أي أْ تػشِّ ٔجذْ ممبوًّ مطشيئًُّ ،ذر ًْال مٗبيمنبْٗ ،تنب
المةت نلّ يالتًجئننّ الىٓسننّٕ ؾننذٌ يمٗبقًتننٍ ،يالًمننل السٕبس نٓر المننىهّم لةمهننبَشات
يااليتػبمبت ،ييذم المطبس ْٓ ّٚمطبسٔى االهتال السٕبسٕرّ ،رلٚ ٙةّنٍ ًٔنذر ؾنشثب منه
ؾشية المٗبيمّ .يئن ضًش ضًشا المٗبيمّ ٔىمر يه مطنبيشَم الٗةجٕرنّ منه هنتر يَؿنت
يهشمبن ،يالطبيش المٗبيم ٔزمى ثٕه مػٕشٌ يمػنٕش أمتنٍ ئتةمرنل السنزه ياالؾنكُبد
لٕٗننًم ْننٓ يرننٍ أيننذا ضننًجٍ ئننىٓؽر يننه أمتننٍ َجننبس التخةّننّ يالًننزاة يالتننًتّش
(سستمثًس .)2 :1389،ييىذمب وتٛةّم يه ضًش المٗبيمّ ْٓ ا٘دة الًشثٓ سشيبن مب ٔتجنبدس
ئلٓ الزَه مًؾًو ْةسكٕه يالمٗبيمّ ُْٕب ٘ن الٗؿّٕ المشٚضٔرّ ياالوكالٔ لُزا الىًو منه
الطًش ْٓ ا٘دة الًشثٓ المًبغش ًَ نًُس الٕٛنبن الػنًُٕوٓ الةٗنٕف ٚذيلنّ ْنٓ النًقه
الًشثٓ ياهتاللُب لٙساؾٓ اٚسالمّٕ لٛنه ضنًش المٗبيمنّ ال ٔىةػنش ثٓةسنكٕه(دادخًاٌ،
 ،)56 :1391ثل يىذمب ٔٗى أْر ثةذ مه الجالد تةت سةكّ االستًمبس أي االهنتال يتُنٕه
يضتٍ يٖٕمًٍٗٔ ،م الطًت ثبلتٓبوٓ يالتجشّو ثب٘سيا ْٓ سجٕل غٕبوّ يضِ الجةذ يهشٔتٍ منه
سةكّ االستًمبس ئٗذم الًٗاْل مه الطُذا ئٔمبوب ثتةشٔشَب ،يثبلىسجّ ئلٓ الزضائنش يئٔنشان
الزْ يبوب مًبوبت ٚخٕشِ ْٓ سنجٕل النذْبو ينه النًقه يتةشٔنشٌ منه ثنشاحه اٚسنتًمبس
يالتًذْ ْأحش َزٌ ٖبم الطًشا ثمٗبيمّ أسبلٕت االستًمبس يْؿنح رشائمنٍ ،يهنج الطنًت
يةٓ مىبَؿّ الكُبِ يالمستجذٔه يالمستًمشٔه ،يتإٔٚنذ ئسادِ الةٕنبِ يالػنمًد ،يتمزٕنذ
الطُبدِ يالطُذا  ،يالتطجج ثب٘سؼ يالززيس ،يتًضٔض الًهذِ الًقىّٕ ،يالتٓبؤ ثبلىػش يةٓ
ا٘يذا (السٕذ ،التبًْ .)5 :رًد اٚستًمبس يالةشة ْٓ الجةذ ٔإدْ ئلٓ نًُس أدة المٗبيمنّ
٘ن الطبيش ًٕٔص ْٓ تة ٙا٘رًا ئتأحش ثمب ٔتنأحش ثنٍ المًاقىنًن لُنزا تنىًٖ ٛؿنبٔب
المٗبيمّ الطًجّٕ ْٓ أضًبسَم ئستخذمًن ألٓنبنُم الطنًشّٔ ْنٓ مزنب وػنشِ النًقه
يتةشٔشٌ .لُزٌ ا٘سجبة سىًٗم ْٓ َزا الجةج ثمٗبسوّ يىػش المٗبيمنّ ْنٓ ضنًش الطنبيش
الزضائشْ الشثٕى ثًضبمّ يالطبيش الٓبسسٓ سٕذهسه هسٕىٓ لىزٕت يه َزٔه السإالٕه:
 -مب ًَ سجت ثشيص َزا الًىػش ْٓ أضًبس ثًضبمّ يهسٕىٓ؟

تةةٕل يىػش المٗبيمّ ْٓ ضًش الشثٕى ثًضبمّ يسٕذ هسه هسٕىٓ41 /

 مب َٓ التجبٔىبت يالتطبثُبت المًرًدِ ْٓ مًبلزّ المٗبيمّ الًقىّٕ ثطًشَمب؟خلفية البحث
ْٓ مزب أدة المٗبيمّ الزضائشّٔ يأٚشاوّٕ اوزضت هتٓ اٖن دساسنبت ٚخٕنشِ ٛٚتنت
يسسبالت ربمًّٕ يمٗبالت يةمّٕ ،يلٛه ْٓ مزب دساسّ ضًش الطبيش الٓةسكٕىٓ لذساستىب
ًٔىٓ الطُٕذ الشثٕى ثًضبمّ مب أوزضت دساسّ ئال مه خال دساسنبت أخنشْ مىُنب «ضنًش
ضُذا الخًسِ» ٚشسبلّ مبرستٕش ْٓ ا٘دة الزضائشْ سىّ  2005-2004لزةٕص سنُٕةّ،
ْٓٓ َزٌ الشسبلّ تشٚض الكبلجّ يةٓ أضًبس الشثٕى ثًضنبمّ منه هٕنج الًقىٕنّ يالًرذاوٕنّ
يْىٕبتُب الزمبلّٕ لُّ يغًسِ يئٔٗبيبَ .يتًرذ دساسّ أخشْ ْٓ وسٕذ التٛشاس ثٕه الزمبلٕنّ
يالًنّٕٓ ْٓ ضًش الطُذا الزضائشٕٔه دًٔان الشثٕى ثًضبمّ ومًررنبَ لًجنذ الةكٕنّ هىنٓ
مكجًيّ ْٓ مزةّ «ربمًّ الًادْ» دسست ُْٕب الزمبلّٕ ْٓ ضنًش الخنًسِ ،يال ٔطنبس ئلنٓ
مالمح المٗبيمّ ْٓ ضًش الشثٕى هتٓ ئضنبسِ ينبثشِ .يأمنب الذساسنبت التنٓ يبلزنت يىػنش
المٗبيمّ ْٓ ضًش السٕذ هسه هسٕىٓ َٓ :سسبلّ مٗذمّ لىٕل دسرّ المبرستٕش()1384
ْٓ ا٘دة الٓبسسٓ ثًىًان «تةةٕل ي ثشسسٓ دسيومبٍٔ ضًش سپٕذ اوٗالثٓ(ٖٕػش امٕه پنًس،
سٕذ هسه هسٕىٓ ،يةٕشؾب ٖضيٌ ي سةمبن َشاتٓ)» لػُشْ ًٔسنٓٓ ،الجةنج اٖخنش َنً
مٗبلّ مىطًسِ ْٓ ْػةّٕ «ثةًث الةُّ الًشثّٕ يا٘دة المٗبسن» ،الًذد الشاثى ،ضتب ،1390
ثًىًان«تةةٕل تكجٕٗٓ دسيومبٍَٔبْ مٗبيمت دس اضًبس سمٕح ٖبسنم ،هسنه هسنٕىٓ ،ي
ٖٕػش امٕه پًس» لٛجشْ سيضىٓٛش يمشتؿٓ صاسو ثشمٓ يهسٕىًةٓ ٖجنبدْ .يمٗبلنّ أخنشْ
مننه مىطننًسات «ْػننةىبمٍ خ نف اي » ،السننىّ الخبوٕننّ ،الًننذد ،7ضننتب  ،1387ثًىننًان
«ثهمبٍَٔبْ ضُٕذ ي ضُبدت دس ضًش سٕذ هسه هسٕىٓ» لىًمت اهلل أشان صادٌ ياْسبوٍ
سهٕمٕبن .لٛه ْٓ مزب ثةخىب َزا لم تًرذ دساسّ تًٗم ثمٗبسوّ يىػش المٗبيمّ ْٓ ضًش
الشثٕى ثًضبمّ يالسٕذهسه هسٕىٓ لُزا ثةخىب لم ٔٛه مكشيٖب ٖجل َزا.
مىاد البحث ومىهجيته
مًادر الجةج ْٓ َزٌ الذساسّ ًَ أضًبس ضبيش الخًسِ الزضائشٔرنّ الطنُٕذ الشثٕنى ثًضنبمّ
يأضًبس الطبيش االٔشاوٓ المةتضم سنٕذ هسنه هسنٕىٓ .يٖمىنب ثتةةٕنل الىمنبرد الطنًشّٔ
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يتجٕٕه مالمح المٗبيمّ ْٓ ضًشَمب يه قشٔنٕ المنىُذ الًغنٓٓ -التةةٕةنٓ ٔٗنًم يةنٓ
مشارًّ المٛبتت يالمًاٖى اٚوتشوتّٕ الخبغرّ ثبلمًؾًو .يرذٔش ثبلزٚش أوىب مى ا٘سنّ سَنم
المةبيلّ الٛخٕشِ لم وةػل يةٓ دًٔان الشثٕى ثًضنبمّ ال ْنٓ المٛتجنبت يال ْنٓ المًاٖنى
اٚلٛتشيوّْٕ ،بؾكشوب ثأن وستخشد أثٕبتٍ الطًشّٔ مه مػبدس أخشْ رٚشوبَنب يىنذ اٚهبلنّ
ئلُٕب ؾمه المٗب .
هذف البحث
دساسّ مالمح المٗبيمّ ْٓ ضًش الطبيش الطُٕذ الشثٕنى ثًضنبمّ ياالقنالو يةنٓ وًيٕنّ
المٗبيمّ الزضائشّٔ ْٓ ْتشِ االستًمبس ،ئؾبّْ ئلٓ دساسّ مالمح المٗبيمّ ْٓ ضنًش الطنبيش
االٔشاوٓ سٕذ هسه هسٕىٓ ياالقالو يةٓ وًيّٕ المٗبيمّ الزضائشّٔ ْنٓ ْتنشِ االسنتًمبس
يالمٗبيمّ أٚشاوّٕ يىذ الخًسِ يالةنشة المٓشيؾنّ ،يأٔؿنب التًشٔنّ ينه ا٘دة الزضائنشْر
ياالٔشاوٓ المٗبيم الةزان ًٔذران مه اٖداة الخشٔرنّ التنٓ تشسنم ثكنًالت الطنًت يتٓبوُٕنب
يرُبدَب ْٓ سجٕل تةّٕٗ الةشّٔ ياالستٗال .
األدب المقارن
ا٘دة المٗبسن(ثٓتح الشا يٚسشَب) َنً وُذ ،أي مىهًس مًٕه ْنٓ دساسنّ ا٘دة يثُنزا
التًؾٕح المجنذئٓ ٔىتٗل ا٘دة المٗبسن مه مىكّٗ اٚثذاو ا٘دثٓ ئلٓ مىنكٗننّ دساسننّ
اٚثذاو ا٘دثٓ(سؾًان .)8 :1990،يرلَ ٙنً الٓنه المىُزنٓ النزْ ٔجةنج ينه يالٖنبت
التطبثٍ ،يالتٗبسة ،يالتأحٕش ،يتٗشٔت ا٘دة مه مزبالت التًجٕش ،يالمًبسِ ا٘خشْ ،أي أٔؿنب
الًٖبئى ،يالىػًظ ا٘دثّٕ ْٕمب ثٕىُب المتجبينذِ ْٓ الضمبن ،يالمٛبن ،أي المتٗبسثّن أن تًًد
ئلٓ لُبت ،أي حٗبْبت مختةّٓ تطٛل رض ّ مه تشاث ياهذ مه أرل يغنُٓب ثػنًسِ أْؿنل،
يُْمُب ،يتزيُٖب(َىشْ ثبرًْ .)18:1997،ب٘دة المٗبسن ًَ الًةم الزْ ٔنذسس الػنالت
ا٘دثّٕ ثٕه اٖداة المختنةّٓ ،يمنًاقه االلتٗب ثٕىنُب ْٓ مبؾٕنُب ،يهبؾنشَب ،يالتأحٕشات
الًذٔذِ التٓ تًٛن ثٕه ثًؿُب ،يالجًؽ اٖخش ْٓ رمٕى أضٛبلُب ،يغًسَب ،يقشٔ التُٕٕنش
ُْٕب ْٛبن مزب ثةًحٍ التٕبسات ا٘دثّٕ الًبلمّٕ ،يامتنذادٌ ثبلتنأحٕش ُْٕنب ،أي التأحننش ثُنب
يلزلُْ ٙنً أسبس ال َىٓ يىٍ ْٓ الىٗذ الةذٔج ْىهشٔبت الىٗذ الةنذٔج مشرًُنب ئلٕنٍ
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هتٓ لٕسمٓ الىٗنذ الةنذٔج(الىٗنذ المٗبسن) يرلَ٘ ٙمّٕ الجةًث المٗبسوّ ْٓ الٛطّ
يه ا٘سن الٓىّٕ الشائنذِ ْٓ الىٗننذ الةذٔج(َىٕمٓ َال  .)8 :1998 ،يدساستىب َنزٌ
تًٗم يةٓ المذسسّ الٓشوسّٕ لٙدة المٗبسن متشٚضا يةٓ التطبثُبت ياٚختالْبت.
شعر المقاومة
ئن رزيس ضًش المٗبيمّ تًًد ئلٓ ْتشات أسجٕ مه الستٕىبت ْٓ الٗشن الًطشٔه يلٛنه
َزا المػكةح لم ٔٛه مألًْب مه ٖجل ثل ثًذ مأسبِ ْةسكٕه يبم  1948أخز مٛبونب يبلٕنب
ْٓ ا٘دة الًشثٓ .ياستًمل الىٗبد َزا التًجٕشٚخٕشا ثًنذ ٚبسحنّ ْةسنكٕه يأقةًَٗنب يةنٓ
الطًش الزْ همل ْٓ رسمٍ غذْ االيتشاؼ ؾذ أوهمّ االستجذادْٛ .مب ًَ المًةًم ٚبن
هت ا٘سؼ سجت ضًش المٗبيمّ .لُزا الطًش خػًغّٕ ٔختةّ يه ثٕٗنّ ا٘ضنًبس لةنذ منب
ئٛمه َزا االختالِ ْٓ مؿمًوٍ الزْ ٖبمنت يةٕنٍ هشٚنّ الطنًش ْنٓ ا٘سؼ المةتةنّ
يَىب٘ حالحّ مةبيس سئٕسّٕ اوتهم ثُب َزا المؿمًن يَٓ المةًس النًقىٓ النزْ ٔٛطنّ
يه التطجج ثب٘سؼ يالمةًس الًٗمٓ الزْ ًٔتجش يه االوتمب ئلنٓ ا٘منّ الًشثٕنّ يالمةنًس
اٚوسبوٓ الزْ ٔزًل مه هش ّٚالٓٛب الزْ ٔخًؾٍ الطًت رض ّ مه هش ّٚتةشس يبلمٕنّ.
ئرن االلتضام ثبلجًذ الًبلمٓ لةمًشٚ ّٚبن مه أَنم مٕنضات ضنًش المٗبيمنّ يضنًشا ا٘سؼ
المةتةّ مضرًا َزٌ المًاّٖ ْٓ أضًبسَم .يئن َزٌ االستجبقبت تةنذث ؾنمه ئقنبس منه
االلتضام ثٗذسّٕ الٛةمّ ياالٔمبن الزْ ال ٔتضيضو ثذيسَب يٖٕمتُنب يالتمسن ٙثمسنإيلٕبتُب
ٚسال أسبسٓ ْٓ هش ٍٚالمٗبيمّ التٓ تطمل مًىٓ أيسنى ثٛخٕنش منه مزنشد المٗبيمنّ
المسةةّ .يئن َزٌ االستجبقبت الخالحّ ْٓ ،اقبسَب مه االلتضام الٓىٓ المسإي  ،تهنل تنذيس
هً مةًس أسبسٓ يًَ التػذْ الطزبو لةمًش ّٚالمجبضنشِ الًٕمٕنّ يالٗبسنّٕ يالجبَهنّ
الخمه ،مى الًذي المةتل الزْ ٔزخم ثخٗل مجبضش يةٓ غذس الًرًد الًشثْٓ ،نٓ ْةسنكٕه
المةتةّ.
لٗذ ٚبن ضًش المٗبيمّ ،يأدثُب يةٓ الًمًم ،متٓبئال مىز الجذ  ،يلنم ٔٛنه َنزا التٓنبؤ
ؾشثب ْٓ الٓشاٌ ،أي َمب مٗبسا ،ياال لتػذو خال يطشٔه سىّ منه ا٘سنش يالًنزاة ،يلٛىنٍ
ٚبن وتبرب مًبْٓ يضذٔذ المشاس ٚدسا٘ يمٕٕ ٘ثًبد المًش ّٚياوتسبثب اغٕال لزمبَٕشَنب
الةّٕٗٗ يٖؿبٔبَبَ ،ذِ المٗبيمّ يأداتُب ْٓ آن ياهذ .لٗذ اوكةٕ ضًش المٗبيمّ منه أسؼ

/ 00دراسات األدب المعاصر ،السنة العاشرة ،ربیع  ،7931العدد السابع والثالثون

االلتضام يمه التضام ا٘سؼ ،يٚطّ ينه قشٔنٕ الممبسسنّ يالمًارُنّ ايمبٖنٍ ياتزبَبتنٍ،
يهٕٗ ْٓ َزا الىكبٔ -ثشَم ٚل المػنبيت التنٓ ال تػنذٔ -تًَزنب ْخنًسا منه هٕنج
المؿمًن يالطٛل يةٓ السًا ٔ ،ؿًٍ ثال تشدد ْٓ مٗذمّ الةش ّٚالخٗبّْٕ الًشثٕنّ الشاَىنّ.
يلزلْ ٙان أدة المٗبيمّ ،يٖذ سثنف وٓسنٍ ئلنٓ اغنًلٍ يينشِ آْبٖنٍ يالتنضم ثبستجبقبتنٍ
االغٕةّ ،لم ًٔشِ نبَشِ التخةٓ ،يال التىػل ،يال الًتبة يالًًٔل.
حياة الربيع بىشامه
يلنذ الطُٕذ ا٘دٔت يالمًةم الخكٕت يالمػةح الشثٕى ثًضبمّ ْنٓ ضنُش دٔسنمجش منه
سىّ  1916ثجةذّٔ ٖىضات ثجىٓ ًٔةٓ(ٖنشة سنكّٕ) ،يلٗنٓ سثنٍ ضنُٕذا ْنٓ المًتٗننل
الٓنشوسٓ ثبلزضائش(الًبغمّ)ٖ .ؿٓ هٕبتٍ ْٓ الزضائش تةٗٓ تًبلٕمٍ ا٘يلٓ يه ضًٕخ ٖشٔتٍ،
يخبغّ السًٕذ الػبلةٓ -يؿً رمًّٕ الًةمب ْ ،-ةٓم الٗشآن الٛشٔم يأخز الًشثّٕ يالٓٗنٍ
يالتًهٕذ .سبْش ئلٓ ٖسىكٕىّْ ،تتةمز لةطٕخ يجذالةمٕذ ثه ثبدٔ  ،حم ئلٓ تنًو ْىنب
ضُبدِ التكًٔى .ينبد ثًنذَب ئلنٓ الزضائنش لٕمنبسس وطنبقٍ النًقىٓ يالمُىنٓ اضتُنننل
ثبلتًةننٕم الةننش ْننٓ الزننضائش(الًبغمّ) ،يأمَّ المػةٕه ْٓ يذِ مسبرذ ثُب.
مبسس وطبقب ئغالهٕب يدئًب ثٕه الزضائشٕٔه المُنبرشٔه ْنٓ ْشوسنب -سْٗنّ الٓؿنٕل
الًستالوٓٚ -مب وطنش الٛخٕنش منه ٖػنبئذٌ ثزشٔنذِ «الجػنبئش» .أيٖٓتنٍ الٗنًات الٓشوسنّٕ
االستًمبسّٔ ،يأيذمتٍ ْٓ المًتٗل ،يٖذ ٚبونت لنٍ سنبثّٗ رُنبد يقىنٓ ينبم ْ 1945نٓ
خشاقّٚ .بن لٍ وطبـ حٗبْٓ مستمشْٗ ،ذ أس وبدٔب ْٓ ٖشٔتنٍٚ ،منب أسنُم ْنٓ أوطنكّ
وبدْ «التشٖٓ» ثبلًبغمّْ ،ؿال يه وطنبقٍ ثبلمسنبرذ .مًٖنى مًزنم الجنبثكٕه لةطنًشا
الًشثّٕ ْٓ الٗشوٕٕه التبسى يطنش يالًطنشٔه(.)1392.6.10 ،www.almoajam.org/poet
لٍ دًٔان ثًىًان «دًٔان الشثٕى ثًضبمّ» وطشٌ المتةّ الًقىٓ لةمزبَنذ -الزضائنش ،1994
ئؿم مه ضًشٌ مب وطشتٍ الػةّ ،يمب لنم ٔٛنه سنجٕ وطنشٌ« .اهلل  -يالنًقه» ،ثٕىُمنب
تتةش٘ ضبيشّٔ الشثٕى ثًضبمّ ،ثل تتٓزشْٛ ،ل تزبسثٍ مُمب تىًيت ،تًًد لتّٗ يىذ أهذ
المةًسٔه ا٘سبسٕٕه ،تأحشت لُتٍ ثمطبسٚتٍ الًٓةّٕ ْٓ مزنب الزُنبد النًقىْٓ ،ىجشتنٍ
يبلّٕ ،ييجبستٍ هبدِ هتٓ يئن ٚبن ٔتٛةم يه ا٘م .تزبية ئهسبسنٍ الشهٕنت منى ٖؿنبٔب
ا٘مّ الًشثّْٕ ،شحٓ يجذالٗبدس الةسٕىٓ يةٓ ثًذ الذاس ،يٖسنًِ منب ٚبونت تًبوٕنٍ الزضائنش.
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ضًشٌ مه المًصين المٗٓٓ ،يلٛىٍ ٚتت ا٘وبضٕذ الخّٕٓٓ يصوب يمًىٓ يئٔٗبيب ،لٕخذم َشؼ
الذيبّٔ لةخًسِ ،لةًقه(مًٖى مًزم الجبثكٕه.)1392.6.10 ،www.almoajam.org/poet ،
حياة السيذ حسه حسيىی
ًَ الطبيش ،الٛبتت يالجبهج سٕذ هسه هسٕىٓ ،أشاوٓ الزىسنّٕ منه مًالٕنذ مىكٗنّ
سةسجٕل ْٓ قُشان(1383 -1335ش) تخشد مه دساسّ ا٘دة الٓبسسٓ ْنٓ المبرسنتٕش
يالذٚتًساٌ مه ربمًّ ْشديسٓ ْٓ مطُذٚ .بن ًٔشِ الةُبت الًشثّٕ يالتش ّٕٚياٚوزةٕضٔنّ.
ثذأ الٛتبثّ ْٓ الزشائذ ٖجل الخًسِ اٚسالمّٕ مه سىّ  ْٓ 1352مزةّ ْشديسٓ .يْٓ سنىّ
1358ش أس مىهمّ الٓٛش يالٓه اٚسالمٓ مى آخشٔهْ .تًلٓ ُْٕب ٖسم ا٘دة يالطنًش
مى ٖٕػش أمٕه ثًس .مًهم وطبقبتٍ ْٓ الطنًش يالجةنًث يالتشرمنّ يتنألّٕ الٛتنتٖ .نبم
ثجةًث هً مىُزّٕ الٗشآن يالةسبوٕبت يمًشّْ لُّ هبْم الطٕشاصْ ْٓ السىًات ا٘خٕشِ
لةٕبتٍ .تًْٓ هسٕىٓ ْٓ سىّ  1383وتٕزّ أصمنّ ٖةجٕنّ .منه أَنم أيمبلنٍ يمزمًيبتنٍ
الطًشّٔ:
«َمغذا ثب هةٕ اسمبيٕل»(مىبدٔب مى هىزشِ ئسمبيٕل)
«ثشادٌَنب» (الطنشائح ،يَنٓ مزمًينّ منه التًنبمالت اٚرتمبيٕنّ يا٘دثٕنّ ْنٓ ينبم
1365ش)
«گىزط ٙي رجشئٕل»(الًػًٓس يرجشئٕل)
«قةسم سىگ»(قةسم الةزش)
«ضٗبٕٔوبمٍ»(ٚتبة الطٕٕٗ)
«دس مةًٛت سًٛت»(ْٓ مةًٛت الػمت)
«اص ضشاثٍَبْ سيسشْ مبدسم»(مه ٚةٓبت يضب أمٓ)
«سٓشوبمٍ گشدثبد»(ٚتبة سهةّ الضيثًّ)
أدة المٗبيمّ ًَ اْ٘ٛبس التٓ تكش مه ربوت الطًشا يا٘دثنب لةًغنً ئلنٓ الةشٔنّ
ياالستٗال أي ًَ الطًش المةتضم الزْ ال ًٔٛن ْٓ خذمّ المػنبلح لىهنبم هنبٚم مسنتجذ
يمتكةجبتٍ ،يَٓ مب تتجٕه ثةسبن ياؾح دين االلتٓبت ئلٓ اٚثنذاو ْنٓ مزنب التخٕنل ،ال
تًٕٗذ ٍْٕ يالمُم ٍْٕ ضًش ًٔةم مخبقجٍٕ  ّٕٕٓٚالمًارُّ أمبم الىهبم المسنتجذِ يأغنً
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المٗبيمّ أمبمُب .يثًسًىب أن وًٗ «ئن االلتضام ثبلٗؿّٕ الًقىّٕ ،االلتضام النًايٓ َنً النزْ
استكبو أن ًٔٗد خكًات أدة المٗبيمّ وةً مسئًيلٕبتٍ دين أن ٔٓٗذ أْ ثًذ مه أثًنبدٌ،
َزٌ ا٘ثًبد التٓ تذيس ْٓ ْة ٙياهذ يًَ ْة ٙالمًش ّٚؾذ االهنتال »(ٚىٓنبوٓ1967 ،م:
ْ .)65بلًقه ًَ الةجٕت الزْ ٔشخع ٚل َب يحمنٕه ْنٓ سنجٕل تةشٔنشٌ ئسنتىُؽ
الطًًة لةذْبو يه مةذيدِ متجشيّ ثب٘سيا  ًَ ،المٓتذْ المخؿت ثذمب الطُذا لٕجٗنٓ
يضٔضا ضبمخب ،الطًت سخع الذمب ْٓ سجٕل الًقه يهشٔتٍ يالطنًشا ٚتجنًا ثٗةنم ٔىنضِ
لٕستىُؿًا الُمم يسي الىؿب ٔ .تةذْ ضًش المٗبيمّ الًذي ئطٕذ ثبلجكًالت يخةٕ أدة
رذٔش ثبَٚتمبم ْٓ مٗبيمّ الطًت يتةمل المطبٔ لةىٕل ئلٓ الةشّٔ يتةشٔش النًقه منه
ثشاحه المًتذ المةتلْ .ىأتٓ ثذساستٍ يىػش المٗبيمّ ْنٓ ضنًش الشثٕنى ثًضنبمّ الزضائنشْ
يالسٕذ هسه هسٕىٓ الٓبسسٓ ٚمب ٔةٓ:
الذعىة إلی الثىرة والىضال
ٔشْ الخبئش االرتمبيٓ ،ثٕكبس وذٔم أن «ا٘مّ تشتٛض يةٓ الًػجّٕ الٗجةٕنّ يالنذٔبلٛتٕٙ
التبسٔخٓ ياالرتمبيٓٔ ،جةًس مًُٓمُب الًٗمٓ يمًٗمبتُب الممٕضِ»(ونذٔم ،ال تنبْ .)221 :نٓ
أياخش الٗشن التبسى يطش يأيائل الٗشن الًطشٔه تةشٚت الًِٗ الًٗمٕنّ ْنٓ النًقه الًشثنٓ
تذًٍْ الًًامل السٕبسّٕ ياالرتمبيّٕ ياالٖتػبدّٔ يالخٗبّْٕ ،لًل أَمُب مىبْسنّ الُنشثٕٕه
ْٓ استًمبس ا٘يقبن الًشثّٕ يحجبت الؿًّ الذاخةٓ ْٓ الجالد ،خبلكت َنزٌ الًًامنل منى
يًامل داخةّٕ يخبسرّٕ ْةزل ٙتطٛةت الىؿب الًشثٓ يتًٛونت المىةنٓ الٗنًمٓ الًشثنٓ
الةذٔج الزْ ايتمذ يةٓ الًًامل المطتش ْٓ ّٚالًقه الًشثٓ .الطنبيش ٔنإمه ثنأن الطنًش
سسبلّ ٔةمةُب ًَ ٔسًٓ لخالظ اٚوسبن مه أَال الهةم ياٚستًمبس يالًذيان ْٕسنتخذم
ألٓبنٍ الطًشّٔ المتأرزّ ٚحبسِ الُمم ْٓ وًٓس أثىب الطًت لةىٕل مه الخالظ المىطًد
يالةشّٔ المأمًلّ .يمه المىكةٕ أن الطبيش حبئش يأن الطًش ٔىجُٓ أن ًٔٛن سسنبلّ تتزسنذ
الذيًِ ئلٓ الخًسِ التٓ ًٔٗدَب الطًش المةتضم يالٛةمّ المةتضمنّ الخبئشِ(رنذيو.)11 :2012،
ْمب دام الذيًِ ئلٓ الىؿب يالخًسِ ؾذ اٚستًمبس سسبلّ الطًش المتةضم ،يَزا «اٚلتنضام َنً
اٚلتضام الًايٓ الزْ ئستكبو أن ًٔٗد خكًات أدة المٗبيمّ وةً مسئًلٕبتٍ دين أن ٔٓٗنذ
أْ ثًذ مه أثًبدٌَ ،نزٌ ا٘ثًنبد التنٓ تنذيس ْنٓ ْةن ٙياهنذ يَنً ْةن ٙالمًشٚنّ ؾنذ
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اٚهتال »(ٚىٓبوٓ .)65 :1967 ،وزذ ضبيشوب ٔذيً ئلنٓ الخنًسِ يالىؿنب ثػنشخبت دائنّ
هٕىمب ًٔٗ :
ئومننب َننزا الٕننًمُ ٔننًمُ الزُننبد
ايمل الىبس يالؿجٓ ْٓ ا٘يبدْ
(سُٕةّ)63 :2004،
الطبيش ٔذيً أثىب ضًجٍ ئلٓ الٗتب ْٓ سجٕل تةٕٗنٕ الةشٔنّ «ثًنذ أن تةمةنًا مبئنّ
يحالحٕه سىّ مه المطبٔ يالتجبسٔح مه وبهّٕ المستًمشٔه الٓشوسٕٕه»(غنذس.)1357:30،
يٚمب وشْ ًَ ٔذيً ئلٓ الىؿب حبئشا ثٛةمبت هبمةّ ونبس التمنشد يالٓٛنب تزنبٌ ٚنل قنبٌ،
ئًةه الزُبد يةٓ ا٘يذا تجذي الذيًِ الًاؾةّ الػشٔةّ لةخًسِ ْٓ ضًشٌ هٕخمب ًٔٗ :
ئومننب تنزىَنننٓ المىنننٓ ثبلىؿننب
يهِّ نذا الننشأَْ يالزُننًدَ يٚننبْاحِ
مخةمننب ًَّٖؾَنتِ غننشي َ الؿننال
ٚم رشٔح أهٕنتِ دمنبٌ ضنًًثب
(وٓ المػذس)63 :
«الخًسات اٚسالمّٕ مجىّٕ يةٓ مطبس ّٚالطًت»(ايصگنبن )389 :1357،يالةشٔنّ يىنذ
المسةم َبّٔ ال تتةٗنٕ ئال ثبلىؿنب يالتٓنبوٓ٘ ،ن الةٗنًٔ ال تىنب ئال يةنٓ رسنش منه
الؿةبٔبْ ،بلطبيش ٔةج أثىب ضنًجٍ ئلنٓ الخنًسِ يالىؿنب ئإٚنذ ئن لنم تزنه اٖمنب ئال
ثبلىؿب ْالثذ مه الىؿب لةًغً ئلٓ اٖمب  .ثبلشَم مه َذي ا٘ثٕبتْ ،نان يىنذ ٖشا تُنب
تة ثبلىبس تةت الشمبد ،يثػشخّ مٛجًلّ ثب٘لٓبل ،يثُجنًة الًبغنّٓ يسا الُنذي  ،ثُنٕم
الثذ متشثع ،يدم مكةً متًيذ(خشْٓ.)213 :1984 ،
يالطبيش الٓبسسٓ هسٕىٓ أٔؿب ٔذيً ئلٓ الخًسِ يالىؿب ْٓ الجٕت التبلٓ هٕىمب ًٔٗ :
ثش لطٛش أَشمه ضنجٕخًن ثنضوٕم
ثشخٕض ضنجبوٍ وًنشٌ خنًن ثنضوٕم
(هسٕىٓ)144 :1387،
 ٖنم ْٓ الًطّٕ وػشخ غشخّ دم يةٓ رٕص الًٓشٔتْٓ الجٕت السبثٕ ٔستىُؽ الطبيش الُمم لةخًسِ يالٓٛب ؾنذ ا٘ينذا ثبلٓنبل غنشٔةّ
يهمبسّٕ حم ًٔجش يه التجشو ثب٘سيا يالذم ْٓ َنزا الكشٔنٕ ثًجنبسِ "غنشخّ دم"ُْ ،نٓ
تًجش يه التٓبدْ يالٓىب ْٓ سجٕل الًقه ئًجش يه المتًذٔه ثًسٛش اثةٕ هتنٓ ٔضٔنذ
الةٗذ يالٛشاَّ ْٓ وًٓس الطًت ؾذ ا٘يذا .
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فضح االستعمار
استٛت االستًمبس رشائم ٚخٕشِ ْٓ الزضائش مه ئٖبمّ المزبصس يٖمى المنًاقىٕه ،يضنىٕ
ٚل مه ٔىبدْ ثبلةشّٔ ئكبلت االستٗال لةزضائش ْمه تة ٙالزشائم ،مزضسِ  8مبْ التنٓ
َٓ مةىّ ٚجشْ يةٓ الزضائش ،ئًم هذاد يقىٓ يبم ُْٕب يوٛجّ مه أْذ الىٛجبت ،أغبثت
الزضائش ،ئال أوٍ وٛجّ يةٓ االستًمبس ،تطٕش ئلٓ َضٔمتٍ ،يصيا أٔبمٍ السًد ،يلنً ٚطنش ْنٓ
َزا الًٕم يه أوٕبثٍ ،يضمرشيه سبٍٖ ،ثًذ أن اوٛمص أٔبم أٚكبلٕٕه يا٘مٕشٕٕٚه اوٛمبضنب
مخضٔب ال ٔجذب يال ًٕٔذ(سةٕمبوْٓ .)186 :2007-2006،بلشثٕى ٖنبم ساْنى الػنًت لشسنم
غًسِ تة ٙالمزضسِ مه خال ضًشٌ هتنٓ ٔٓؿنح االسنتًمبس ئًةنه ينه الزنشائم التنٓ
استٛجُب المستًمش ثةٕ الزضائشٕٔه ،ئًشِ ٕٚبوُم ا٘غةٓ ئشْنى اٖ٘ىًنّ ينه رنشائمُم
التٓ استٛجًَب ثةٕ المًاقىٕه الزضائشٕٔه يْٓ َزا المزب ًٔٗ :
مسنننتجذا ثنننبلىٓ ک يَا٘منننًا
يَايتننذْ هُّٗننم ثکنٍا ٚننلّ قننبٌ
ْاننٓ رةننٕم مؿننبيّ کاٖ٘ٓننب
يَسَمنننبَُم مانننه هنننبلٕ متىنننب
ْآ همنبَم ثنبلةشٔک يالتٗتنب
أخننزيَم ثبسننم ا٘مننبنک ييننبحنًا
مانننه واسنننب يَغنننجّٕ يسرنننب
يَاستجبهًا ا٘يشاؼَ رُذَ اوتٗبم
(سةٕمبوٓ)87:2006،
الطبيش ًٔذ الزشائم التٓ استٛجُب االستًمبس ْٓ مزضسِ مبْ مه االيتنذا يةنٓ الىٓنًس
يا٘مًا يالٗةى يالٗمى ياستجبهّ المةشمبت يَت ٙا٘يشاؼ ،هتٓ ُٕٔذ سي الىؿنب ْنٓ
الطًت ْٓ .ضأن َزٌ االوتُبٚبت ًٔٗ غال يٗبد« :أمب الىسب ْٗنذ امنتُه ضنش امتُنبن،
ياوتُٛت هشمبتُه ،يٖكًت آراوُه مه أرل اٖ٘شاـ ،يأٔذُٔه مه أرل الخًاتم ،يأسرةُه
مه أرل الخالخل ،يٚبن الزىذ ٔتجبَٓ ثتة ٙالُىبئم ئتٓنبخش ثنبٚهشاص يةنٓ أٚجنش ينذد
مىٍ»(سةٕمبوٓ.)92 :2007-2006،
ٔشسم الشثٕى ْٓ ا٘ثٕبت السبثّٗ أٚبرٔت المستًمش هٕه مب ٔأتٓ ثبسم ا٘مبن حم ٔنذمش
ا٘مبن ئخٕش الشيت ثبلىبس يالٗتب يسنٓ ٙدمنب ا٘قٓنب يالىسنب ياٚيتنذا يةنٓ وٓنًس
الطًت يأمًالُم.
يأمب الطبيش الٓبسسٓ هسٕىٓ ًٔٗ ْٓ َزا المزب :
اوذٔطننٍ وننًس سا ثننٍ خىزننش مننٓصد
خٓبش  ٍٚثنش سنتبسٌ تسنخش منٓصد
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دٔذٔم سةشگُبن چً خًسضٕذ دمٕذ

صٔننش ٖننذم سننپٕذٌ پشپننش مننٓصد
(هسٕىٓ)147 :1387،

 الخٓبْٕص التٓ ٚبوت تسخش يةٓ الىزًم يتؿشة ْٛشِ الؿنً ثنبلخىزش ،سأٔنت أنْٓ الٓزش يىذمب ثضَت الطم ٚبوت تزثل تةت خكًِ الٓزش.
ْٓ ا٘ثٕبت السبثّٗ هسٕىٓ ٔٗذم غًسِ مه مٛبْةّ الطًت يتٓبدُٔب ْٓ سجٕل النًقه
ئًجش يه مٗبيمتُم يٓٚبهُم ثٓٛشِ الىًس التٓ ال ٔىبلُب ؾشة يلم ٔسٗكُب ضنٓ  ،ئػنًس
الًذي ثأوٍ ٔةبي لٕسٗف الطًت يلٛه مةبيالتٍ ْبضةّْٕ ،زًل ضًشٌ يسٕةّ رذٔشِ لُٕٓم
الًذي ثأن الطًت ٔٛبْح ئستمش ثبلٓٛب هتٓ ٔىب الُبّٔ.
تحذی االستعمار
ئرا الطًت ٚبن مإمىب ثبلةشّٔ يالٗؿّٕ الًقىّٕ يالخًسِ يالىؿب ْٓ سنجٕل االسنتٗال
يالةشّٔ ْٕتةمل ٚل المطبٔ ئسةٕ ٚل الػًًثبت يلامَ ال ٔتىبص يه َبٔتٍ يٚةمب ٔنضداد
االستًمبس نةمب َم اصداديا ًِٖ يغمًدا .يالطًشا أٔؿب «ًٔارًُن الًذي الخبسرٓ يالمًتنذ
الُشٔننتٔ ،تةننذين نةمننٍ ثطننًش رننشْ تننذيس أْٛننبسٌ الشئٕسننّٕ هننً الطننزبيّ
ياٚستجسب »(ٚبمجلَ ْٓ ًْٕٗ .)142 :1996،زا المزب الشثٕنى ثًضنبمّ يَنً ٔتةنذرْ
االستًمبس:
ًْاساٚم رٕص أثكنب مسنٙ
ئن َٖتةننتم ٖج نلَ ئتمننبم الٓننذا
ئجٕننذين الًننذي المىتُننٙ
ٔكةجًنَ الخأس هتَّٓ ْٓ السنمب
ياالسننتٗال ثننبلًضم ا٘ضننٙ
ئىبلًن ا٘مبوآ ْٓ الخبلنذات
(سُٕةّ)46 :2004،
ٚم ٘سؼ الًقه ٖٕمّ ْٓ رَه اٚوسبن هتٓ ٔسٛت الذمب لسُٕٗب ئٓذْ ا٘هت ْٓ
سجٕةُبْ ،بلطًت ال ٔتشارى ثسًُلّ يه ا٘مش الزْ ٔإمه ثٍ ئُىٓ لًٕم يًٖيٍ ْٓٓ ،سجٕل
االستٗال يالةشّٔ لةٕ الطًت الًزاة ا٘ٚجش ،يمى رل ٙلم ٔنضد ئال ثسنبلّ ،يٚمنب ٔٗنً
الشثٕى ٚبن ٚةمب ؾبيٓت ْشوسنب منه ينزاثُب صاد َنً منه تةذٔنٍ لُنب ،ثتٗنذٔم الؿنةبٔب
ثبيتجبسَم يًٖد وبس الةشةْ .بلطبيش ٔشْ اصدٔبد يزاة االستًمبس استىُبؾنب لُمنم الطنًت
المإمه ثبلةشّٔ ياالستٗال ياصدٔبد تةذٍٔ لٍ يئحبسِ لشي الىؿب ٍْٕ٘ .ونٍ منإمه ثبلىػنش
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ْمب ٔضٔذٌ الًزاة يالتًزٔت مه ٖجل االسنتًمبس ئال الػنجش يالٗنذسِ لٛسنش نُنشٌ« .يَنزا
التةذْ لٕ تةشٚب مه وبهّٕ المسةمٕه أمبم المسٕةٕٕه أي ئوتٓبؾنّ الزضائنشٕٔه ٖجنب
الٓشوسٕٕه ثل ًَ وُؿّ ٚل مهةًم يمؿكُذ يةٓ رمٕى الكُبِ يالهبلمٕه»(غذس:1357 ،
ٚ .)127مب وشَْ ،زٌ ا٘ضًبس َٓ لُّ رذٔذِ تتٛةم ثُب الزضائش يأثكبلُب مى المسنتًمشٔه.
الطبيش هسٕىٓ ْٓ الجٕت التبلٓ ًٔٗم أٔؿب ثتةذْ ا٘يذا يتشَٕجُم هٕخمب ًٔٗ :
پًالد اص أه ًٚچٍ ثٍ وشمٓ گزسد
آتننص مةؿننٕم مىننبْٕ َطننذاس
(هسٕىٓ)153 :1387،
ْٓ الجٕت السبثٕ الطبيش ًٔمل يةٓ تشَٕت الًنذي يتةنزٔشٌ منه ضنذِ يٖنًِ الطنًت
ئًٗ خكبثب ئلٓ الًذي المىبْٕ :ئوىب مزشد وبس مطتًةّ ٚه يةٓ هؿش ٘ن ينذيوب ئر ٔٛنه
مه الةذٔذ ْٓ الٓٛب مًىب ٔػجح ْبضال يمُضيمبْ ،بلجٕت السبثٕ ٚمب يؾةىب ٔنذيً الًنذي
ئلٓ الٓٛب ئةزسٌ مه يبٖجّ الٗتب مى الطًت الزْ لم ٔتًان يلم ٔىُضم.
تكريم الشهادة والشهيذ
ئهذْ المٓشدات التٓ دخةت ثمًىبَب الزذٔذ ْٓ ضًش ضًشا اٚسنالمَ ،نٓ "الطنُبدِ
يالطُٕذ"٘ ،ن الًشة ٖجل اٚسالم مب يشًْا الطنُٕذ ئال ثمًىنبٌ الةُنًْ يَنً ٔنذيس هنً
الةؿًس أي الًةم أي الطُبدِ ،أمب ْٓ اٚسالم ْان الطُبدِ أغنجةت َنمر المزبَنذ المسنةم
َبٔتٍ ْٓ هٕبتنٍ الذوٕب(مشؾنٓ .)265 :2005 ،منه وبهٕنّ أخنشْ اثتةنت ا٘منّ الًشثٕنّ
ثبالستًمبس ،يدًْت ؾشٔجّ الذم مه أرل الخالظ يْٓ حًسِ الزضائش لًنت الًبمنل النذٔىٓ
ديسا أسبسٕب ْٓ تةشٔ ٙالًبقّٓ ممب رًنل الزمنبَٕش الطنًجّٕ تٗجنل يةنٓ االسنتىُبؼ
ياالستطُبد يتٗذس الزُبد ْنٓ سنجٕل اهلل الستجنبـ الخنًسِ ثبلنذٔه(ًَتٓ،)158 :2005،
يٖذمت ًٖاْل مه الطُذا ْٓ سجٕل الةشّٔ الةمشا ْٛبن المُش َبلٕب ،يلنٕ أَةنٓ منه
َزا المُش أن وزًد ثبلذمًو يةٓ الطُذا الخبلنذٔه يأن وطنٕذ ثمنهحشَم تٛشٔمنب يئرنالال
ييْب ّ لزٚشاَمْ .تٛشٔم الطُذا يئراللُم أغجح َبّٔ ْٓ ضًش الطًشا ٚمب وشْ يىذ الشثٕى
ثًضبمّ هٕىمب ًٔٗ :
َٔننب ضَننُکٕذُ ْاننٓ رامَّننّک المُتًََننبلآ
ساش يَةَٓ الذَّمِىک يَالنذِّمَب ا الَُنًَالآ
٘ أَننبوٓ الشؾننب يسي ُ الزننال
يامتف الىنًسَ لةسنمبياتا تةنزي
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ياتش٘ الزسمَ لةةذٔذا يالىٕنشان
تجتٍُٕ الٛالةُ يالًهنًشُ ًٖتنب
ال تطننًٍٕ ثبلننذمًوک يال تطننٕٓ

وُجنننننب مجًخنننننشَ ا٘يغنننننب
ْانننٓ ثٕنننًت يأوُنننذ يرجنننب
يةٕنننٍ منننه ضنننًِٗ يوٛنننب

(سُٕةّ)77 :2004،
ٔشتٓى الشثٕى ثًضبمّ ْٓ ا٘ثٕبت السبثّٗ ثمٛبوّ الطُٕذ ئٗذسُب ئزًنل الطنُٕذ َنً
الزْ ٔمىح السمب وًسا ثًشيرٍ ئلُٕب ،حم ٔىجٍ ئلٓ ٖٕمّ سي الطُٕذ المتًبلّٕ ،تة ٙالنشي
التٓ ال يالٍٖ لُب ثبلزسم الذاوٓ ُْٓ سي سمبئّ .يثامًبن الىهنش ْنٓ ا٘ثٕنبت المنزًٚسِ
وزذ أن الطبيش ٔشْ الطُٕذ هشا يسخٕبٔ ،مىح الةٕنبِ ثجنز النىٓ ْنٓ سنجٕل النًقه
ئزًةٍ ًَ الزْ ٔمىح السمب وًسا ثشيهٍ التٓ يشرت ئلٓ السمب ْنال هبرنّ ئلنٓ الجٛنب
يالتطٓٓ لةطُٕذ ٘وٍ ْٓ رمّ الشة يهؿه السمب  .الشثٕى مه خال تٛشٔم الطنُٕذ ٔنذيً
ئلٓ اٚحبسِ يالىؿب ْٓ سجٕل الةشّْٔٗ ،ذ استًمل ضًشا الخنًسِ لٓنم النذم يالنذمب ْنٓ
ٖػبئذَم يَم ٔشٔذين ثزل ٙالتؿةّٕ ياالستطُبد ي«تٗذٔم أَةٓ ضٓ لذْ اٚوسبن يَنً
سيهننٍ ٖشثبوننب لةةشٔننّ»(َننًتْٓ .)165 :2005-2004،بلطننبيش ٔٗننًم ثتٛننشٔم الطننُذا
يتؿةٕبتُم ثذمبئُم يأسياهُم ْٓ سجٕل اهلل يالًقه ،ئزًل رٚنش الطنُٕذ يتٛشٔمنٍ أداِ
مخٕشِ ٚرٚب وبس الٓٛب المتزأرزّ ْٓ غذيس الخًاس يئحبسِ وخًِ الشرًلّ ْٓ الٗةنًة لةخنأس
ياالوتػبِ مه الهةم يالكُٕبن(متٗٓ.)87 :1432،
يالطبيش هسٕىٓ ْٓ مزب تٛشٔم مٗبم الطُٕذ ٔجةج ينه ألٓنبل مًجنشِ ينه مٛبونّ
الطُٕذ الشًّْٕ ثأدٔ الػًسِ ئًٗ :
«ثب مه ثگًٕٔذ /تٛةّٕ لٓم وبتًان "همبسٍ"َٕ /ش اص سًٛت /دس ٖجب وبم مةًٛتٓ ضمب
چٕست؟»(هسٕىٓ.)24 :1386،
 ًٖلًا لٓ مب َٓ مُمّ لٓهّ الةمبسّ الًبرضِ أمبم ئسمٛم السمبيْ َٕش الػمت؟ْٓ الٗكًّ الطًشّٔ السبثّٗ هسٕىٓ ٔٛشم مٗبم الطنُذا ئشتٓنى ثمٛنبوتُم ئلنٓ هنذ
ًٔزض لٓم الةمبسّ ٖاجَل الٓتًِ يالطنزبيّ التنٓ مخةُنب الطنُٕذ أي الطنُذا ْنٓ الخنًؼ
ثبلىؿب يالٓٛب ْٓ سبهّ الةشة يالذْبو يه الًقه ،يأٔؿب ٔزًنل الطنُٕذ سنمبئب يلنم
تٛه لٍ يالّٖ ثب٘سؼ الذاوّٕ.
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خلىد الشهيذ

ًٔٗ اهلل سجةبوٍ يتًبلٓ ْٓ الٗشآن المزٕذَ ﴿ :لا تَحس َب َّن ال َّ ِذ َ ُ
أمواتاً ّ ََال أاياً ْ
ين قتِلُوا في َسبِي ِل اهللِ َ
َ
ِع َند َرَِّهِم ي ُ ِززَ ُقاو ﴾(آ يمشانْ .)169 :جتًجٕش الٗشآن المزٕذ ئن الطنُذا أهٕنب ئشصٖنًن
يىذ سثُم .ضبيشوب الشثٕى ٔإّٚذ يةٓ خةًد الطُذا مه خال ضًشٌ َزا هٕىمب ًٔٗ :
مانننه دامَنننب يَأدِمُنننى َٚنننبلٗلآ
ٔ ََِّٕٚكًکْ الضَّمَنبنن أسِيَوَ راٚنشْ
يجننننشا هََّٕننننّ ئلَننننٓ ا٘رَِٕننننب ک
سًََِِ تَجَِٗٓ ْآ الذََِّشک سَمِضا ُٔإَدِّْ
(سةٕمبوٓ)114 :2007-2006،
الطبيش ٔزًل الطُٕذ خبلذا ال ٔمةٓ رٚشٌ الضمبن ُْنً ٔجٗنٓ سمنضا ٔنإدْ يجنشِ ئلنٓ
ا٘رٕب ْب٘رٕب تأخز الذسس مه رٚش الطُٕذ ّْٕٛ ،ثىسٕبن الطُٕذ يًَ الزْ ثز منب
أهت لٍ يؾةرٓ ثىٓسٍ ْٓ سجٕل تةٕٗ ٚةمّ االسنتٗال ييةنً النًقه يهشٔتنٍ ،يسرنح
يْؿّل المًت ْٓ سجٕل سْؽ االستًجبد يةٓ الةٕنبِ ْنٓ النز يالُنًان ياالسنتًجبد ْنٓ
الًقه.
ْبٚوسبن الزْ ٖبم ثجز مب أهت لٍ ْٓ سنجٕل هنت النًقه يهٓنم الٗنٕم اٚوسنبوّٕ
يالٗؿب يةٓ الجبقل ياستشداد ا٘مه يالسالم ئلٓ ٖةًة الطًت ٔ ّٕٚىسنٓ يَنً منشخع
الذم ْٓ غٕبوّ الًُّٔ الًقىّٕ يالةذيد يئيبدِ االثتسبمّ يةٓ ضٓبِ الطًت الةنضٔه يالجةنذ
الجب ٓٚالمسةًة.
الطُٕذ ثشأْ الشثٕى ثمب ًْل مه الجز يالتؿةّٕ ،يجشِ هّٕ يخبلذِ لٙرٕب المتًبٖجّ
يسمض خبلذ لةجكًلّ يةٓ مش الًػًس .الطنبيش ٔزًنل الطنُٕذ سمنضا خبلنذا ئسنشد ثكنًالت
الطُذا ئةٕٓ رٚشَم ي«ًٔٗم ثتخةٕذ سٕشَم يمالمةُنم يثكنًالتُم يسنشدَب لٙهٕنب
الجبٖٕٕه ،لتًٛن ًِٖ هشْ ّٚبيةّ تًٓل ًْةُب ُْٕم»(متٗٓ.)91 :ٔ1432،
الطُٕذ خبلذ يلم ٔمةٓ رٚشٌ ثمش الضمه ٘وٍ مٓذْ أيض منب ٔمةنْ ٙنٓ سنجٕل هنت
الًقه ياٚوسبوّٕ يالذْبو يه الىًؤ ّْٕٛ ،ىسٓ ْبيل الًهٕمّ ئمةٓ رٚشٌ منه راٚنشِ
الزٕل يالتبسٔخ ،يْٓ َزا المزب ًٔٗ هسٕىٓ:
اْ صوذگبن خب٘! مگًٕٔذ مشدٌاونذ
سيصْ خًسان سٓشٌ يطٕ اوذ تب اثذ
(هسٕىٓ)20 :1387،
ُٔ -شصًٖن مه مبئذِ الةت ئلٓ ا٘ثذٔ ،ب أهٕب التشاة ال تةسجًَم أمًاتب
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ٚمب يجشوب ْٓ مب سجٕ الطُٕذ خبلذ هٓ يالزْ ٔستطُذ ْٓ سجٕل الزُبد ئلٓ تةشٔنش
الًقه يالذْبو يه هذيد الجةذ ي ٔٓؿل الًقه يالمًاقه يةٓ وٓسٍ ّْٕٛ ،لم ٔٛنه خبلنذ
يًَ مشخع الذم ْٓ سجٕل الةشّٔ يمخؿت قشٕٔ الٓٛب ثذم ضشإٔىٍ.
األمل بالحرية
التٓبؤ يا٘مل ٔمذ المش ثبلًِٗ يالخجبت ،ئذًٍْ ئلٓ متبثًّ الىؿنب  ،يا٘ينذا ٔشمنًن
دائمب َشس ثزيس التخجٕف يالتٕئٕ ْٓ الىًٓس لخىُٕب يه الٓٛب  ،لٛه ا٘مّ الًشثّٕ ثٗنت
غبمذِ يٚبْةت ثب٘سيا يتٓبوت ْٓ سنجٕل االسنتٗال يٚبونت رات ئٔمنبن تنبم ثتةٗنٕ
الةشّٔ ياالستٗال ْ ،مبدام الُذِ ا٘سبسٓ منه المٗبيمنّ يٓٚنب االسنتًمبس َنً تةٗنٕ
الةشّٔ يتخةٕع الًقه مه ًٖٕد الخػم ييًدِ الًضِ ئلٓ أسؼ الًقه يثج ا٘مه يالسنالم
ْٓ أسرب َبْ .الثذ مه ا٘مل الةٕٗٗٓ ثبلةشّٔ ياالستٗال يوؿًد الزًُد التٓ ٖبمت ثجز
الذمب ْٓ تةٕٗ الةشّٔٔ ّْٕٛ ،خٕت ا٘مل ثبلةشّٔ ْٓ رَه الطًت يًَ ٔتىطنف ثنذمب
ا٘ثكب ئسمً ثسمً أسيا الطُذا ئكشة ثبل ًِٓٛالذامّٕ لةةشّٔ الٗشٔجّ منه التةٗنٕ.
لٛه ال تتةٕٗ الةشّٔ المىطًدِ ئال ثتًاغل الٓٛب ييذم التًاوٓ لُزا وزذ الطنبيش الشثٕنى
ثًضبمّ ٔذيً المجبسصٔه ئلٓ الػمًد يالخجبت يالمٗبيمّ هتٓ ْٓ أضذ الهشيِ الممٛىّ ٘وٍ
ال ٔشْ تةٗٗب لةةشّٔ ئال ثب٘مل يأٚمبن ثُب يالخجبت يالٓٛب المستمش ًْٕٗ :
هًلَنننن ٙالىبئجننننبتُ ٚب٘غننننال
أُٔننب الطننًتُ ال تُننه ئن تننذايتِ
غننننذٖب تجىننننٓ هٕننننبِ الٛمننننب
ْتشْ الطبمتٕهَ ؾًٓب يأوتَ السةش
ئنَّ غنننجحَ اٖمنننب ک ْنننٓ ئٖجنننب
أُُّٔب الطًتُ ياغنل السنًَٓ يَاغنجش
(سُٕةّ)44 :2004،
الطبيش ْٓ ا٘ثٕبت السبثّٗ ٔةزس الطًت الزضائشْ مه الًُان هتٓ ْنٓ أضنذ الهنشيِ
ئذيً ئلٓ تًاغل السًٓ يالٓٛب يالػجش يةٓ الىًائت ٘ونٍ ال تتةٗنٕ الةشٔنّ ئال ثبلخجنبت
يةٓ الًُذ يالمجذأ ياالستمشاس ْٓ المٗبيمّ يالٓٛب  ،ئخبقت ضًجٍ ئنذيًٌ ئلنٓ الػنمًد
يالٓٛب ئًٗ لُم ياغةًا السًٓ ياغجشيا ْطم الةشّٔ ثبصَّ ينه ٖشٔنتُْ .نزا النًقه
الةجٕت رذٔش ثبلتٓبوٓ يالىؿب ْٓ سجٕل استٗاللٍ يهشٔتٍْ ،بلطًش َنً الػنشخّ الذائنّ
ْٓ آران الطًت يالمخٕش لةُمم ْٓ الزُبد يالٓذا يالتسبثٕ ئلٓ التجشو ثب٘سيا منه أرنل
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الًقه يالطًت يالةشّٔ يالًٕٗذِ .االستٗال يالةشّٔ ئةً ْٓ وهش الطبيش ٚطزشِ تكةنت
التٓبوٓ يالٓٛب يتٗذٔم الذمب ي الزُبد المتًاغل لةىمً هتٓ تػجح ثبسنّٗ خؿنشا تةنً
ٚىػت ضبمخ يْٓ رل ٙالةٕه تخمش آمب الطًت ئػنجح النًقه مشْنًو النشأس .يَنزٌ
ا٘ضننًبس َننٓ مننب ٔسننمٍٕ َننبلٓ ضننٛشْ «أْؿننل المةننبيالت لجىننب الخٗبْننّ الزضائشٔننّ
الزذٔذِ»(ضٛشْ.)198 :1970،
يأمب هسٕىٓ ًٔجش يه الةشّٔ الٗشٔجّ ثكةًو الٓزش هٕىمب ًٔٗ :
«غجةٓ دگش مٓآٔذ اْ ضت صوذٌ داسان /اص ٖةٍَبْ پش َجبس سيصگبسان /أه است ثبسان/
ثب تٍٕ آتص مٓدسد آن ياسث وًس /دس اوتُبْ ضت گةًْ وبثٛبسان»(هسٕىٓ)31 :1387،
 سٕأتٓ ْزش آخش ٔب سبَشي الةٕل مه ٖمم ا٘ٔبم المتشثّ(المُجشِ)َ ،نزا َنً المكنش،سًِ ٔطٕ را٘ ياسث الؿً هةٕ ا٘ضشاس ثطٓشِ الىبس ْٓ أيمبٔ الةٕل
ًٔجش الطبيش يه الىػش يا٘مل ثبلةشّٔ ثألٓبل ممةً ِ ثجػٕع ضم ا٘مل التٓ ثبصَنّ
يه ٖشٔت ،يْٓ الىُبّٔ ٔكةى الٓزش مه ثًذ الةٕل الكًٔل يستمكش السمب يتجطش ثبلةشٔنّ
يتخٕش يةٓ الُجبس يتُسل الذمًو يالذمب يتسةٕ ٚل مًتذ نبلم يأخٕشا ٔىتػش الةٕ يتًًد
ئثتسبمّ الجةذ يةٓ الطٓبِ الةضٔىّ.
اإلشادة بالبطىالت
ٖذمت أثىب الزضائش وًٓسُب ثبلةضم ياٖٚذام يتٓبوت ْٓ سجٕل تةشٔش الجةنذ منه سنةكّ
االستًمبس يٖبمت ثخةٕ الجكًالت ْٓ سبهبت الىؿب  ،يسسنمت لًهنبت ثكًلٕنّ مخؿنجّ
همشا ثةًن الةشّٔ لم تمح مه راٚشِ الضمه يتجٗٓ خبلذِ ْنٓ رَنه النًقه يالمنًاقىٕه
هّٕ يمٗذسّ « .ي٘نّ ا٘دة المٗبيم ًٔٗم ثًغّ ثكًالت يتؿةٕبت ٔجشصَب ضنًت أي ٖنًم
تزبٌ ضًت أي ًٖم مًتذ مُتػت»(مةمًدْ ي َبضمٓ.)72 :1395 ،
ُْزا الطبيش الشثٕى ثًضبمّ ٔطٕذ ثجكنًالت ا٘ثكنب هتنٓ ُٔنٕذ الطنًت ئستىُؿنٍ
لتةشٔش الجةذ هٕىمب ًٔٗ :
ؾًؿًتِ َٕٛةٍَُ النًاَآ النزَّمٕم
ؾننشثتِ الخػننم أٖسننٓ ؾننشثّ
أما نهَ الخننًسِک را الخكننت الًننشٔم
ٔسأ الىبسَ يةنٓ ََِٕنش َنذْ
(المػذس وٓسٍ)64 :
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ٔطٕذ الطبيش ْٓ ا٘ثٕبت المزًٚسِ ثٗذسِ مٛبْةٕه رجُّ التةشٔنش التنٓ دمنشت ٕٚنبن
اٚستًمبس الًآَ ،الزمٕم يسةٗت ٚل مب ثىٓ يثشمذ مه الضمه الٗذٔم لةتًَنل ْنٓ َنزٌ
ا٘سؼ يسةت وًمبتُب .الشثٕى ٔطٕذ ثجكًالت رىًد رجُنّ التةشٔنش هتنٓ ُٔنٕزُم أٚخنش
ْأٚخش يةٓ َض الٕٛبن المستًمش يالخًؼ ْٓ الىؿب ْٛ ،ل رجُّ َٓ يرىًدَب ثةبرّ ئلٓ
هج يتُٕذ هتٓ تًٓٔ ْٓ ئوزبص يمةّٕ التةشٔشيتًٓص ثبلىزنب يةنٓ ا٘ينذا يالمًتنذٔه.
ْبٚضبدِ ثبلجكًالت ياالستىُبؼ ٔشْنى ثمًىًٔنّ المجنبسصٔه ئزًةُنم أٚخنش ئٖنذامب يةنٓ
الخًؼ ْٓ الىؿب الستئػب اٚستًمبس يالمستًمش .هسنٕىٓ ْنٓ الجٕنت التنبلٓ ٔطنٕذ
ثجكًالت الطًت المٛبْح يمٗبيمتٍ تزبٌ ؾشثبت الًذي ئًٗ :
وجٕىٓ تً َشگنض د آصسدٌ منبن
اگش دضىٍ آرٔه ٚىنٓ گشدمنبن
(هسٕىٓ)45-44 :1387 ،
 لً صٔىت نًُسوب ثبلخىزش له تشوب يبرضٔه مةضيوٕهالطًت لم ُٔبة يلم ٔتشارى مه مًٍٖٓ ْنٓ سنجٕل تةشٔنش النًقه يالنذْبو يىنٍ يلنً
ٔتةمل ٚل المطبٔ يالؿشثبت لٛه لم ٔتشارى مه الُبّٔ يًَ ْٓ أضذ الهنشيِ ،يٚنل منب
ًٔمل الًذي له ٔٗذس يةٓ التٗةٕل مه َمنّ الطنًت يالمًىًٔنّ ْنٓ الزُنبد ئلنٓ النًقه
يالذْبو يىٍ.
وتيجة البحث
مه خال دساستىب المٗبسوّ لًىػش المٗبيمّ ْٓ ضًش الطبيش الشثٕى ثًضبمّ يسٕذ هسه
هسٕىٓ هػةىب يةٓ وتبئذ ْمه أَمُب:
 يرًد االستًمبس يالتًذْ أدْ ئلٓ نًُس يىػش المٗبيمّ ْٓ ضًش الطبيشٔه يرًةُمبسإًْه الػًت ْٓ الذيًِ ئلٓ الٓٛب يالػشاخ ْٓ يرٍ المستًمش يالمًتذ.
 الشثٕى ثًضبمّ يسٕذ هسه هسٕىٓ ٔزًالن ضًشَمب وبٖةّ غبلةّ الستىُبؼ يئحنبسِأثىب الطًت لةتؿةّٕ ياالستجبٔ لةتجشّو ثب٘سيا ْٓ رجُبت تةشٔش النًقه ،ئةخّنبن يةنٓ
التٗذرم ثب٘سيا لةزُبد ْٓ سجٕل تخةٕع الًقه مه المستًمشٔه يالمًتذٔه.
 الطبيشان ًٔٗمبن ثتشَٕت الًذي ثبلتًجٕش يه غمًد الطًت يٓٚنبهُم يتٓنبوُٕم ْنٓسجٕل الًقه يهجُم لجالدَم ،يْٓ ضنًش الشثٕنى وزنذ وًينب منه الةنج يةنٓ استئػنب
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االستًمبس مه الزضائش لٛه هسٕىٓ ثسجت يذم استًمبس االٔشان مه ٖجل الًشأ لم ٔتكشٔ
لُزا المؿمًن.
 الشثٕى يهسٕىٓ ٚالَمب ٔشٔبن الطُٕذ خبلذا ٘وٍ ٔتٓبوٓ ثنبلشي ْنٓ سنجٕل النًقهيهشٔتٍ لٛه الشثٕى ٔزًل الطُٕذ سمضا لٙرٕب المتًبٖجّ هٕىمب هسٕىٓ لم ٔتكنشٔ ئلنٓ
سمضّٔ الطُٕذ.
 ئضبدِ الطبيشٔه ثبلجكًالت ياالستىُبؼ ٔشْنى ثمًىًٔنّ المجنبسصٔه ئزًةُنم أٚخنشئٖذامب يةٓ الخًؼ ْٓ الىؿب الستئػب ا٘يذا يالمستٛجشٔه.
 الشثٕى ٔطٕش ئلٓ رىبٔبت االستًمبس ثػًسِ مجبضشِ لٛه هسٕىٓ ٔسنتخذم ا٘سنةًةا٘دثٓ ْٓ َزا ا٘مش ئًجش يه رىبٔبت المًتذٔه ثبلٛىبّٔ.
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سةٕمبوٓ ،هٕٛم« .صدى أحداث  1هاي  8399فيی أدبیيات الحركةة الىنىيةة الجزائريةة» ،ربمًنّ
ْىتًسْٖ -ػىكٕىّ 2007 -2006 ،م.
سُٕةّ ،رةٕص« .شعر شْداء الثَرة الربیع بىشامة ًوَذجاً» ،ربمًنّ الًٕٗنذ الةنبد لخؿنش ،السنىّ
الذساسّٕ2005-2004 ،م.

 العدد السابع والثالثون،7931  ربیع، السنة العاشرة،دراسات األدب المعاصر/ 04

؛ مىطقة ٍادي8397-8399  «األغىية البذوية الثىرية بیي فترتی الثَرة ٍاالستقالل. ضٗشين،ًَٓت
.م2005-2004 ّٕ السىّ الذساس،ش ثةٗةٕذٛ ربمًّ أثٓ ث،»ًشوَلی ًوَذجا
،ّٕسالمٚ آْبٔ الةؿبسِ ا،» «الشْادة ٍالشْید فی الشعر العربی الوعاصر،ٔ1432 . امٕش مٗذم،ٓٗمت
. الًذد ا٘ي
 «بررسی هضياهیي اایيداري در شيعر هحويد،ش1395 .ٓ مشٔم ي صٔىت السبدات َبضم،ْمةمًد
،38  الًنذد،ٓ مكبلًنبت ادثٕنبت تكجٕٗن،»هْدي جَاّري ٍ هجوَعِ سرٍد درد حوید سيبزٍاري

.87-71 غع، ربمًّ آصاد رٕشْت،ِالسىّ الًبضش
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