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ّ
الملخض
تحتَٕ أؿؼبس خل٘ل حبٍٕ ػلٖ كذٕ اإلًؼبى الوؼبكش ٍهلبػجِ التٖ تتحذث ػي األلمن
ٍالوؼبًبٓ ٍالظلن الزٕ تحولِ .فَْ ٗؼتجش اإلًؼمبى فمٖ ػلمشًب الحبهمشا ٍخبكمٔ اإلًؼمبى
الؼشثٖ الوؼبكشا هخلَلبً أػ٘شاً ٍلغ فٖ األصهٔ الحبل٘ٔا ٍهحبًمبً ثمبلموغ .وومب تٌمبٍي فمٖ
للبئذُ الوظلوبت ٍاألصهبت التٖ رؼلت الشرل الؼشثٖ الحذٗجا ٍخبكٔ الز٘مل الوؼبكمشا
ساوذاًا لذسرٔ أى للبئذُ تلَس أصهٔ ػو٘مٔ ٍهأػبٓا ٍّزُ ّٖ ًفغ األصهٔ ٍالحضى المزٕ
أكجح أػبع الَرَد اإلًؼبًٖ الوؼبكش؛ ٍ الـبػش الوؼبكش ال ٗزْل ٍػٖ اإلًؼبى الوؼبكمش
ثمْشُ ٍهـبولِا ٍٗؼؼٖ ئلٖ تفؼ٘ش اإلًؼبى الوؼبكش ثبلوجذأ اإلًؼبًٖ .خل٘ل حبٍٕ لذٗمِ
أفىبس إلًمبر الجـش فٖ أؿؼبسُ ٍ ٗؼتخذم خجشاتِ الَرَدٗٔ ٍ ٗؼجش ػٌْبٗ .ؼتمذ حمبٍٕ أى
اإلًؼبى الوؼبكش هي أرل ئًمبر ًفؼِ رؼل حشٗٔ ػٌَاى ح٘بتِ ٍثـؼبسات هخل؛ األهلا فٖ
اًتظبس الوؼزضٓا ٍثبل٘م٘يا الٌوبيا الخَسٓا اإلًتفبهٔ ٍالوخبل٘ٔ ٗحبٍي الؼول ثْمزُ األفىمبس
ٍرَْدُ ًٍوبالتِ هي أرل ئًمبر اإلًؼبً٘ٔا ٍخبكٔ الشرل الؼشثٖا ٍفٖ ول ّمزُ الظمشٍ
ٗأهل فٖ تحم٘ك الحشٗٔ التٖ ٗشغت فْ٘ب.
الکلمات الذليلية :خل٘ل حبٍٕا الـؼشا اإلًؼبى الوؼبكشا الظلنا الحُشٍٗٔ.

* هبرؼت٘ش فٖ اللغٔ الؼشث٘ٔ ٍآداثْب ٍهذسع الوذاسع الخبًَٗٔ ثوذٌٗٔ كحٌٔ.
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المقذمة
تأحش الؼبلن الؼشثٖ ثبلخمبفٔ ٍالحوبسٓ الغشث٘ٔ فٖ المشً٘ي التبػغ ػـش ٍالؼـمشٗيا ٍؿمْذ
الؼذٗذ هي التغ٘٘شات فٖ هزبالت الؼ٘بػٔ ٍالحوبسٓ الوبدٗٔ ٍالتىٌَلَر٘ب ٍأًومبى الح٘مبٓا
ٍفٖ هزبالت األدةا ٍالـؼشا ٍالوؼشح٘بتا ٍالملٔا ٍالملق المل٘شٓ ٍالشٍاٗبت تؼش ػلٖ
اإلًزبصات الزذٗذٓ للحوبسٓ الغشث٘ٔ ٍ .هي ثم٘ي ّمزُ التحمَالتا ْمش ؿمؼشال فمٖ لجٌمبى
ٍالجلذاى األخشٕ ٗؼتجشٍى ؿؼشال هي الـؼش الؼشثٖ الحش .ومبى خل٘مل حمبٍٕ همي الـمؼشال
الوٌؼ٘٘ي ثؼجت ٍفبتِ الوفبرئٔ ٍ َْس ؿؼشال ػظوبل فٖ لجٌبىا ٍَّ هب لن ٗىي ٗؼتحمِا
لىٌِ وبى هي أٍائل الـؼشال الؼشة الزذد الزٗي لزمأٍا ئلمٖ أػملَة سهمضٕ ٍاتزْمَا ئلمٖ
الوذسػٔ الَرَدٗٔ فٖ للبئذُٗ .وىي للغٔ الـؼشٗٔ فٖ الؼلش الوؼبكشا ًظشاً لوؼتَٕ ػمبي
هي الؼ٘بػٔ ٍاالػتخذام الذل٘ك للىلوبتا أى تحول كَساً ؿؼشٗٔ تٌمل فىمشٓ أفومل همي
اللغٔ الؼبدٗٔ؛ لىي الْذ َّ اػتخذام لغٔ تلَس هؼبًبٓ اإلًؼمبى الوؼبكمش ٍتٌممل هـمبػشُ
ٍػَاًفِٗ .وىي المَي ثأى أػظن ػوبت خل٘ل ّٖ خلك هأػبٓ ؿمؼشٗٔ فمٖ الـمؼش الحمشا
ٍالتٖ ٗمذهْب ػلٖ أًْب أػٌَسٍّٓ .زُ الوأػبٓ فٖ دَٗاًِ األٍي «ًْش الشهمبد» ٍخبكمٔ فمٖ
هزوَػتِ الـْ٘شٓ هي الملبئذ وم«الجحبس ٍالذسٍٗؾ» ٗلف األصهٔ الشٍح٘ٔ للؼلش الزذٗمذ
فٖ تحم٘ك الحشٍّٗٔ .فٖ الَالغا ٗؼجش الـبػش ػي تزبسثِ الَرَدٗٔا ٍّٖ تزشثٔ لن ٗؼجك لْمب
هخ٘ل فٖ الـؼشا ئال لذسرٔ أًْب أدت ئلٖ تؼبًف الـبػش ٍخَفِ هي ػذم تحول الـبػش لْمب
ٍاًتحشٗ َّ .شٗذ هي الـؼش أى ٗإلف اٙالم التٖ توشة فٖ أػوبق الَرَد اإلًؼبًٖ ٍٗتؼبهل
هغ الوـبول الشٍح٘ٔ ٍالفىشٗٔ هي أرل الَكَي ئلٖ ال٘م٘ي المزٕ ٗخَهمِ فمٖ الوؼشومٔ.
ٗؼتخذم خل٘ل حبٍٕ فٖ التؼج٘ش ػي هـبػشُ ٍأفىبسُ اإلًؼبً٘ٔ ػ٘بلبت ٍأػبل٘ت هختلفمٔ
هخل الشهضٗٔا األػٌَسٗٔا ٍالتشاح٘ٔ فٖ هؼظن للبئذُٗ .ؼجش خل٘ل حبٍٕ فٖ للبئذُ ثلذق
ػي هـبول اإلًؼبى الوؼبكش ٍػجل الخشٍد هي ّزُ األصهبتٌٗ َّ .شح لوبٗب هخل الجؼمجا
الخَسٓا الحشٗٔ ٍالوخبل٘ٔ فٖ ح٘بٓ اإلًؼبى الوؼبكش ل٘ـْذ ئًمبر ٍحشٗٔ اإلًؼبى الوؼبكش.
فأػئلٔ الجحج ّٖ:
 هب أّن هـبول اإلًؼبى الوؼبكش هي ٍرْٔ ًظش خل٘ل حبٍٕ؟ هب الزٕ ٗؼتمذُ خل٘مل ّمَ الؼمج٘ل إلًممبر اإلًؼمبى الوؼبكمش همي الوـمبول التمَٖٗارْْب؟
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سابقية البحث
الجحَث التٖ تنٍ ئرشاؤّب ثخلَف ّزا الوَهَع ّٖ:
 همبلٔ ثؼٌَاى «ثشسػٖ تٌج٘مٖ اثل٘ؼبًِّبٕ خل٘ل حبٍٕ ٍ فشٍؽ فشخضاد»ا لم حشٗبسح٘وٖ؛ وجشٕ سٍؿٌفىشا فلل٘ٔ هحىؤا هزلٔ األدة الؼشثمٖا خشٗمف ٍؿمتبل 1398ؽا
ػٌٔ 11ا الؼذد .2
فٖ ّزا الومبيا تحلل الىبتجتبى سهض الـٌ٘بى فٖ للبئذ خل٘ل حمبٍٕ ٍفمشٍؽ فشخمضاد
ٍتـشحبى و٘ف أى الولمبدس الوـمتشؤ هخمل األفىمبس الَرَدٗمٔ ٍالتؼمش ػلمٖ األػومبي
الشٍهبًؼ٘ٔ الغشث٘ٔ هي رْٔ ٍالوشاسٓ الوتتبل٘ٔ للـبػشٗي فمٖ ح٘بتْومبا وبًمت همإحشٓ فمٖ
ثؼوْوب لجؼن.
 همبلٔ ثؼٌَاى «تحل٘ل لل٘ذُ «الجحبس ٍ الذسٍٗؾ» ثش پبِٗ ًظشِٗ طان لىمبى»ا لممالِْ ػتبسٕا هْذٕ خشهٖ ػشحَهىٖا فلل٘ٔ هحىؤا هزلٔ پظٍّـٌبهِ ًمذ ادة ػشثمٖا
خشٗف ٍؿتبل 1397ؽا الؼذد .17
لبم هإلفب ّزا الومبيا ثبػتخذام الوٌْذ الَكفٖ التحل٘لٖ ٍاالػتوبد ػلٖ ًظشٗمٔ لىمبى
ٍالؼٌبكش الخالحٔ فٖ ًظشٗتِا ثتحل٘ل لل٘ذٓ «الجحبس ٍالذسٍٗؾ» لخل٘ل حبٍٕ.
 همبلٔ ثؼٌَاى «همبٗؼِ تٌج٘مٖ وبسوشد اػٌَسُ دس ؿؼش خل٘ل حمبٍٕ ٍ هٌمَرْشآتـٖ»ا لم ػم٘ذ ػلمٖ ػمشادا الفلمل٘ٔ الوحىومٔا هزلمٔ پظٍّـمٌبهِ اًتممبدٕ هتمَى ٍ
ثشًبهِّبٕ ػلَم اًؼبًٖا ك٘ف 1397ؽا الؼذد .56
دسع الوإلف فٖ ّزا الجحج تزل٘بت األػمٌَسٓ فمٖ ؿمؼش خل٘مل حمبٍٕ ٍ هٌَتـمْش
آتـٖ ثبػتخذام الوٌْذ الَكفٖ التحل٘لٖ الوؼتوذ ػلٖ هذسػٔ األدة األهشٗىٖ الومبسى.
 همبلٔ ثؼٌَاى «تَ ٘ف اػٌَسٓ الؼٌمبل(لمٌَع) فمٖ للم٘ذتٖ «لمٌمَع» لٌ٘ومبَٗؿ٘ذ ٍ «ػلشالزل٘ذ ٍ ثؼذ الزل٘ذ» لخل٘ل حبٍٕ»ا لم حؼ٘ي ًب شٕ؛ ػجبع ًبلت صادُ؛
ػلٖ اكغش لْشهمبًٖ همجمل؛ حؼمي ػشٗومٖا فلمل٘ٔ هحىومٔا هزلمٔ وبٍؿمٌبهِ ادث٘مبت
تٌج٘مٖا سث٘غ 1396ؽا الؼذد .25
حبٍي الوإلفَى فٖ ّزا الومبي أى ٗز٘جَا ػلٖ ّزا الؼٍإايّ :مل الـّمبػشاى ًزحمب فمٖ
تَ ٘ف ّزُ األػٌَسٓ فٖ لل٘ذٓ «لمٌَع» ٍلل٘ذٓ «ػلش الزل٘ذ ٍثؼذ الزل٘مذ»؟ ٍثؼمذ
دساػٔ األػٌَسٓ فٖ المل٘ذت٘ي الوزوَست٘ي ٍكلَا الٖ أىّ الـّبػشٗي ٍ فب ّزُ األػمٌَسٓ
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لىٖ ٗلٍَسا أرَال ث٘ئتْوب االرتوبػٍ٘ٔا ووب اػتخذهب و٘فٍ٘ٔ هوبتِ ٍح٘بتِ هي رذٗذ تؼج٘شاً
ألهلْوب ٍأّذافْوب الؼٍبه٘ٔ.
 همبلٔ ثؼٌَاى «أؿىبي التٌبف الذٌٖٗ فٖ ؿمؼش خل٘مل حمبٍٕ»ا لمم ػلمٖ ًزفمٖاَٗوٖ؛ فبًوِ ٗگبًِا فلل٘ٔ هحىومٔا هزلمٔ دساػمبت فمٖ اللغمٔ الؼشث٘مٔ ٍآداثْمبا كم٘ف
1390ؽا الؼذد .6
ّزُ الومبلِ تؼوذ ئلٖ دساػٔ اػتذػبل التشاث الذٌٖٗ(التَسآا اإلًز٘ل ٍالمشآى) ٍتَ ٘فِ
فٖ ؿؼش الـبػش تحت لَاً٘ي التٌبفا ٍالـبػش هي خالي تٌبكبتِ الذٌٗ٘ٔ ٗحمشف ػلمٖ أى
ٗتحذٕ الموبٗب الؼ٘بػ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ للًَي الؼشثٖ.
ووب سأٌٗبا لن ٗتنٍ ئرشال إٔ ثحج حَي هَهَع «ئًمبر اإلًؼبى الوؼبكش هي األصهمٔ فمٖ
أؿؼبس خل٘ل حبٍٕ» حتٖ اٙى.
إوقار اإلوسان المعاطر مه األزمة فی أشعار خليل حاوی
اػتٌذت الٌج٘ؼٔ الجـشٗٔ ئلٖ حم٘مٔ أًْب تو٘ل دائوبً هي الَلمبئغ ئلمٖ الحممبئكا فاًْمب
تو٘ل ئلٖ أى تىَى ووب ٌٗجغٖ أى تىَىا ٍتشٗذ أى تؼ٘ؾ ثال لْش ٍثال ًغ٘بى ٍثال خٌ٘ئٔ
ح٘ج تؼَد الحشٗٔ .لىي وبًت ٌّمبن دائوم ًب ػمجمبت ٍحغمشات فمٖ ًشٗمك تحم٘مك ّمزُ
الوٌبلت .ػلٖ الشغن هي ّزُ الوـبول ٍالتٌبلوبتا فمذ أساد اإلًؼبى دائوبً اإلػمتفبدٓ همي
اللؼَثبت ٍالمفض ئلٖ األفك الَاػغ ٍالالًْبئٖ للحمبئك ٍالخالف فٖ هزتوؼمِ .تظْمش ّمزُ
الوَارْبت ٍاللشاػبت االرتوبػ٘ٔ ٍالؼ٘بػ٘ٔ ثَهَح فٖ ؿؼش خل٘ل حبٍٕ .ألًِ ٗمإهي أى
اإلًؼبى الوؼبكشا ثبلشغن هي ول اٙالم ٍالولبػت ٍاالهٌْبد ٗوىٌِ أى ٗمف هذٍّب ٍٗزمذ
ًشٗمٔ للتخلق هٌْب.
ٗمذٍم خل٘ل حبٍٕ هىًٍَبت إلًمبر اإلًؼبى الوؼبكش هي األصهبت التٖ ػٌتٌبٍلْب ٌّب.
.1األمل فی التحریر
سغن أى خل٘ل ٗىَى ؿبػشاً هإلوبً ٍهؼزثبًا ٍفٖ للبئذُ ٗتفمَق التـمبؤم ػلمٖ التفمبؤيا
ٍاًتلبس الوَت ػلٖ الح٘بٓا ٍػٌ٘شٓ ال٘أع ػلٖ األهلا ٍالـه ػلٖ ال٘م٘يا لىي فٖ خون
ّزُ اللحظبت ٍالتزبسةا ٗوىي أح٘بًبً سؤٗٔ ثَادس أهلا ػالهبت ػلٖ لمشة الل٘مبلٖ ل٘ؼمت
فٖ «ل٘بلٖ ث٘شٍت»ا لىٌْب لذ تىَى ػلٖ الزبًت اٙخش هي ث٘شٍت .ح٘ج ٗـ٘ش «الوزمَع
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فٖ أٍسٍثب»ا ح٘ج ٗؼتمذ ٍٗإهي أّلِ أى «الؼشٕ ًمبٍٓ» ٍّن ثؼ٘مذٍى ػمي ًجمبع ث٘مشٍت
التٖ «ٍرَّْب ٍػمَلْب أػوبل هؼتؼبسٓ» .فٖ لل٘ذٓ «ثؼذ الزل٘مذ»ا تتضاٗمذ ػالهمبت ّمزا
اإلٗوممبى أوخممش فممأوخشا ٍٗؼممتخذم الـممبػش سهممض توممَص -ئلْممٔ الجشوممٔ ٍالخلممَثٔ -ل٘ظْممش
الوزتْذٍى ٍسٍٍاد الوؼتمجل(ؿف٘ؼٖ وذوٌٖا ٗ .)139 :1384مَي الـبػش:
«ٗب ئِلَِ الخَلتِا ٗب توَّصُا ٗب ؿَوغَ الحَل٘ذ /ثمبسِنَ االسمَ التتمٖ تطؼٌمٖ سِرمبالً /ألَٗمبلَ
اللّلتِ ًَؼالً ال َٗج٘ذَٗ /شحَىَ األسمَ لَلذٍّشِ األث٘ذ»(حبٍٕا )128 :1968
ًؼنا ثمَلِ ّزا ٍػلٖ الشغن هي ول خ٘جبت األهل فمٖ دَٗاًمِ ًزمذ أى ٌّمبن للمبئذ
ٍهمبًغ تفتح أثَاة األهل للخالف ٍالٌزبٓا ػٌذهب ٗؼأي الوأهَي فٖ «ًْش الشهبد»:
«أتطشٕ َُٗلَذُ هَي حُجِّٖ لَأًَفبلٍٖ /حُجِّٖ لَلح٘بٍٓ /فبسِعٌ َٗوتَـَكط الجَشقَ ػَلَٖ الغطَيِ»(ًفمغ
الولذس)158 :
هوب ال ؿه فِ٘ أى هخل ّزُ الوْبٍٗل َٗرذ أهل ٍتفبؤي للتخلق هي الظالم ٍالَكَي
ئلٖ الٌَس الوفتَح الزٕ ٗفؼش ػلٖ أًِ وٌَص ٍٗمزوش أى وٌمَصُ ّمٖ فشحمٔ األٗمذٕ التمٖ
أػٌبّبا ٍئٗوبى ٍتزوش أثٌبئِ التَأه٘ي ّوب ًت٘زٔ الحمَي ٍحوَس هْشربى الحلبد:
«ئخشِػٖ َٗب ثَُهٔ تَمشَعُ كَذسٕ /ثَهَٔ التتبسٗخ هٌَّٖ هب تطشٗذ؟ /فٖ كٌَبدَٗمٖ وٌطَصٌ ال تَج٘ذ/
فَشِحٖ فٖ وطلِّوب أًَؼوتُ /هَي رَََّشِ ػُوشٕ /فَشَحُ األَٗذٕ التتٖ أَػٌَمت ٍَئٗومبىو ٍَرَومشٕ /ئِىت
لٖ خَوشَاً ٍَرَوشَاً /ئىت لٖ أًَفبيَ أَتشاثٍٖ /لٖ فٖ حُجِِّْن خَوشو ٍَصاد /هَي حَلبدَ الحَملِ ػٌمذٕ
هب وَفبًٍٖ /وَفبًٖ أَىت لٖ ػ٘ذَ الحَلبدٗ /ب هَؼبدَ الخَلذَ لَي أَخـبن /لٖ خَوشو ٍَرَومشو لَلوَؼمبد»
(ًفغ الولذس)171 :
.2البشر األحرار
لمذ تنٍ اإلؿبدٓ ثبلجـش األحشاس ٍػُ٘خٌٖ ػلْ٘ن ػجش تبسٗخ الجـشٗٔا ٍّن ٗجحخمَى دائومبً
ػي الحشٗٔ لتـى٘ل ح٘بتْن ٍفمبً لشغجبتْنا ٍّزُ ػالهٔ هي ػالهمبت ًْبٗمٔ الوأػمبٓ .فمٖ
لل٘ذٓ «الزؼش» ٗتحذث خل٘ل حبٍٕ ػي ر٘ل هي الجـش األحشاس الؼمبػ٘ي ئلمٖ الحشٗمٔا
ٍٗلَسّن ٍّن ٗؼجشٍى رؼشاً ٗوشّ ثجيلُ:
«َٗؼجَشٍىَ الزِؼشَ فٖ اللّجحِ خَفبفبً /أهلطؼٖ اهَتذِت لَُْن رِؼشاً ًٍ٘ذ /هَي وطَْ َ الـتمشقِا
هَي هَؼَتٌَمغِ الـتشقِ /الٖ الـتشقِ الزذٗذ /أهلطؼٖ اهتتذت لَُْن رؼشاً ًٍ٘مذ /ػَمَ َ َٗووطمَىَ
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ٍتَجمَٖ /كٌََوبً خَلتفَُِ الىُّْبىط لَلشِّٗح /التٖ تطَػَؼُُِ رَلذاً ٍحَشلبً /فبسِؽَ الىتفم٘يا هَلملَثبًا ٍَح٘مذ/
فٖ لَ٘بلٖ الختلذَ ٍَألطفكط سهبدٌٍ /سَهبدُ الٌبسا ٍَالخطجضط سَهبدٍََُٗ /اف٘هَ هَغَ اللّمجح الجَشٗمذ /كَمفحَٔ
األخجَبسِ ...وـن تَزتتش هب فِ٘ /تطفتلْ٘ب ...تطؼ٘ذ(»...حبٍٕا )168-169 :1968
.3الکفاح والىضال
ٗىَى اإلًؼبى دائوبً سرالً ػ٘بػم٘بً ٍوفبح٘مبً همذٍ الوغتلمج٘ي فمٖ هزتومغ هومٌْذا
ٍٗؼبًٖ هي الزْبد فٖ غ٘بة التحشٗشا ٍالـبػش فٖ ّزا الوزتوغ َّ همي ٗمبتمل ثوؼمبػذٓ
ؿؼشُ .وبى خل٘ل حبٍٕ هي الـؼشال الزٗي اػتخذهَا الوؼ٘ح(ع) ٍ هؼبًبتمِ ػلمٖ اللمل٘ت
سهضاوً لىفبح اإلًؼبى الوؼبكش هذ الظلن الزٕ ٍلغ فِ٘ٗ .لَس الـمبػش فمٖ للم٘ذٓ «الحمت
ٍرلزلٔ» وفبح اإلًؼبى الوؼبكش الزٕ ٗمبتل هي أرل هي ٗحجْن؛ ألى اإلًؼمبً٘ٔ ال تطفْمن
ئال فٖ الٌوبيا ٍثْزُ الٌشٗمٔ تتزبٍص ومل اٙالم لتظْمش اّتوبهْمب الـمذٗذ ثبلٌومبي همذ
الظبلو٘ي ٍالٌغبٓ:
«وَ٘فَ ال أًفَنّ ػَي كَذسٕ الزَاله٘ذَ /الزاله٘ذَ الخِّمبي /وَ٘فَ ال أَكشعُ أٍرَبػٖ ٍهَمَتٖ/
وَ٘فَ ال أهشَعُ فٖ رَيٍّ ٍكُوتُ« /:سُدًِٖا سَثِّٖا ئلٖ أسهٖ»« /أػَذًٖ للح٘بٓ»ٍَ /لَ٘ىي هب وبىَا
ػبًَ٘تُ هٌَْب /هَحٌَٔ اللّلت ٍأػ٘بدَ الٌغبٓ /غَ٘شَ أًِّٖ ػََ َ أَلمٖ وطلُّ هَي أحجَجَتُ /هَي لَمَالُّنُ
هَبوبى لٖ /ثَؼجوا حٌَُ٘يوا توٌتٖ(»...حبٍٕا )132-133 :1968
ٗتحذٍث خل٘ل حبٍٕ فٖ لل٘ذٓ «فٖ كمَهؼٔ ووجمشٗذ» ػمي هؼشومٔ أخمشٕا ٍّمزُ
الوؼشؤ ػلٖ الَْٗٔ الؼشث٘ٔ الوؼبكشٓا هؼشؤ ػلٖ األفىبس المذٗؤا ٍالتٖ ٗؼجش ػٌْمب ثشهمض
«الٌبػه الوخزٍي»:
«الٌّبػَهُ الوَخزطٍيط فٖ سَأػمٌَُٖٗ /ملُّ ػلتمِٖ َٗؼَمأَلطٌٖا ثَحَمبس /أّوَلمتَ فَشهَمهَ»(ًفمغ
الولذس)213 :
.4الثورة واإلوتفاضة
ئى حشوبت الخَسٓ ٍاإلًتفبهٔ ٍالتحَي ّٖ ًتبد االثتؼبد ػي الؼمبس ٍالفؼمبد المزٕ حمل
ثبألهٔٗ .ىَى التٌَٗش ٍالجؼج لخشٍد اإلًؼبى هي رًجِا هوٍب أدٕ ئلٖ الفؼبدا َّ التحشس همي
ّزُ الزًَة .وبى خل٘ل حبٍٕ هي أٍلئه الزٗي ػجشٍا ثٌشٗمٔ أػٌَسٗٔ ػمي الجؼمج ثؼمذ
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الشوَد الزٕ أدٕ ئلٖ التحشٗشٗ َّ .مشّ ثأىّ إٔ ؿخق ٗمشأ ؿؼشٕ ػََ٘شٕ ثال ؿمه الخمَسٓ
ػلٖ أًْب هؼؼٖ ػفَٕ هؼتوش فؼبي فٖ اختشاع الشهَص الوؼتوذٓ همي الحىبٗمبت الـمؼج٘ٔ
ٍالظَاّش الٌج٘ؼ٘ٔا ٍفٖ ولوبت هخل توَصا ػٌمبا ثؼملا ػمٌذثبدا ٍٗ ...تزلٖ(حزمبا :1999
ٗ .)232ؼتخذم خل٘ل حبٍٕ أػٌَسٓ توَص التٖ تشهض ئلٖ اًتلبس الح٘مبٓ ٍالخلمَثٔ ػلمٖ
الوَت ٍالزفب ا ٍأػٌَسٓ ػٌمب الزٕ ٗوَت حن ٗلتْت سهمبدُ ٍٗجؼمجا للتؼج٘مش ػمي ّمزُ
الخَسٓ ٍاإلًتفبهٔ:
«ئى َٗىطيا سثٍبُُ /ال ُٗحَٖ٘ ػُشٍقَ الَوِّ٘تٌ٘ب /غَ٘شط ًبس تَلَذُ الؼٌَمبلَ ًبس /تَتغزتٕ هَي سهَبدَ الوََتَ
فٌ٘ب /فٖ المَشاس»(حبٍٕا)125-126 :1968
.5ثورة علی المضاميه الفکریة والروحية القذیمة
ثؼذ أى أدسن اإلًؼبى الؼشثٖ الوؼبكش ّ٘وٌمٔ المم٘ن ٍاألفىمبس المذٗومٔ ػل٘مِا اؿمتؼل
الـغف ٍاالّتوبم الزٕ ثذاخلِ لتزبٍص الشوَد الزٕ أكبة ػممل اإلًؼمبى ٍرمَّشُ؛ لمزله
ٗؼجش فٖ الجذاٗٔ ػي ّزا الؼمن الفىشٕ ٍالشٍحٖ فٖ لل٘ذٓ «الؼٌذثبد فٖ سحلٔ الخبهٌمٔ»ا
و٘ف ثم٘ت ػلٖ حبلْب ػلٖ هشّ الؼٌ٘يا ٍٗؼتجش هي الوشٍسٕ تغ٘٘شّب:
«سحالتٖ الؼِجغُ ٍ هَب وٌتضتطُِ /هَي ًَؼؤَِ الشّحويِ ٍَ التِّزبسَََٓٗ /مَ كَشَػتُ الطغطَيَ ٍالـتمٌ٘بىَ/
ََٗمَ اًـتمتَ األوفبىطَ ػَي رِؼوٍََٖ /الحَ الـَكُّ فٖ الوغبسٓ»(حبٍٕا )256-257 :1968
ٗلجح خل٘ل ثبلتؼج٘ش ػي ّزا الشوَد أوخش تحف٘ضاً للخَسٓ ٍتحَالتْبا ٍػٌذهب ٗتزلٖ ّزا
الشوَد فٖ ٍرِ الح٘بٓ فٖ هذٌٗتِ ٗضداد دافؼِ ٍٗتشن «الؼٌذثبد» التٖ ّٖ سهمض اإلًؼمبى
الوؼبكش للْشٍة هي الَهغ الحبلٖ ٍالتخلق هٌِ:
«ٍَاللت٘لط فٖ الوذٌٗٔ /تَوتلٌّٖ كَحشاؤُ الحَضٌٗمٍٔ /غطشفَتمٖ ٌَٗومَ ػلمٖ ػَتجَِتْمب الغطجمبس/
فأَثتَغٖ الفَشاس»(ًفغ الولذس)255 :
.6ثورة علی المضاميه الذیىية
ثؼذ أى سإٔ اإلًؼبى الوؼبكش ًفؼِ هغوَساً فٖ دٍاهٔ الوح٘ي رات الوحتمَٕ المذٌٖٗا
فىش فٖ تغ٘٘ش ّزُ الوحتَٗبت الذٌٗ٘ٔ التٖ ٗؼتجشّب ثؼن الٌبع همذػٔ .لبدّن ّمزا ئلمٖ
التحَي الذٌٖٗ الزٕ ال حشد فِ٘ هي ٍرْٔ ًظش اإلًؼبى الوؼبكش:
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«ٍوبىَ فٖ الذٍاسِ سٍاقو /سَكِؼت رُذساًَِ الشَػَّم /هَُػَٖ َٗشٕ /ئصه٘مل ًمبس كمبػَكَ الـتمشس/
َٗحفَشط فَٖ اللِخشٍَِ /كبٗب سثِِّ الؼَـَش /:الضِّفَتُ ٍالىَجشٗتُ ٍاللوُلحُ ػَلَٖ ػَذٍُمِ»(ًفغ الولذس)258 :
.7ثورة علی التىاقضات بيه القيمة والممارسة فی المجتمع
وبى اإلًؼبى الوؼبكش ٗفىش ثبػتوشاس فٖ الوحتَٕ الوشٍسٕ لتحشسُ ٍحشٗتِ حتٖ ٍكل
ئلٖ تٌبلن ث٘ي الم٘ن ٍالفؼل .للتؼج٘ش ػي ّزُ التٌبلومبتا ٗلمَس خل٘مل وبٌّمبً ٗتظمبّش
ثبلذفبع ػي الم٘ن غ٘ش الحم٘م٘ٔ:
«ػَلَٖ رذاس آخش ئًبسٍ /وبّيو فَٖ َّ٘ىلِ الجَؼلُِٗ /شثِّٖ أفطؼَُاًبً فَمبرِشاً ٍثُمَمٌَٗ /فمتَنّ ػَمشت
الخلتِ فٖ الؼَزَاسُْٕٗ /لَّلط الؼّىبسٕ»(ًفغ الولذس)259 :
ٍٗتحذث أٗوبً فٖ اث٘بت أخشٕ ػي أثٖ الؼالل الوؼشٕا الزٕ وبى أػومٖ ًمَاي ح٘بتمِ
ٍػبؽ ثؼ٘ذاً ػي الٌبعا لىٌِ وبى دائوبً ٗؼشم الوشأٓ للمجح ٍاالتْبهبت ثبلفؼبد:
«ّزا الوَؼشِّٕ /خَلفَ ػٌٍََََِ٘٘ /فٖ دَّل٘ضَُِ الؼٍح٘ك /دًُ٘مبُُ وَ٘مذُ آهمشَأٓ لَمن تَغتَؼَمل هَمي
دَهََْب»(ًفغ الولذس)262 :
ٍهشٓ أخشٕ ٗـ٘ش ئلٖ الخبدهٔ التٖ لتلْب ٍلْ٘ب ثذافغ الغ٘شٓ غ٘ش الوملَدٓ -ووب حذث
فٖ هؼشح٘ٔ الـبػش اإلػجبًٖ الـْ٘ش لَسوب -أٍ ثؼجت حوبػمٔ دٗمه الزمي الغج٘مٔ التمٖ
أرجشتِ ػلٖ لتل ٍحشق رؼذ صٍرتِ:
««لطَسوب» ٍ«ػُشعُ الذِم» فٖ ئػجبًَ٘بٍَ /ػَ٘فُ دٗهَ الزِيّ َِٗمَمَ ئستمذِ هَمي حومبٓ /الؼٌُطمكط
الؼبرّٖ ًَْشو أحوَشوَٗ /ب ََّيَ هب رِوذُُ الوََتُ ػل الـّفبٓ»(ًفغ الولذس)262 :
وبًت ول ّزُ الم٘ن االرتوبػ٘ٔ الفبػذٓ التٖ رؼلت اإلًؼبى الوؼبكش ٗؼممٌْب ٍٗفمتح
ػٌِ٘٘ ػلٖ ًبفزٓ هـشلٔ.
.8ثورة اإلوسان المعاطر علی وفسه
ال ٗحمك اإلًؼبى إٔ ّذ أثذاًا ٍلي تٌزح رَْد تغ٘٘شُ ٍتحَلِ فٖ الوزبالت الشٍح٘ٔ
ٍالخمبف٘ٔ ٍالذٌٗ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ئال ئرا لبم ثتغ٘٘ش فٖ راتِ الحم٘م٘ٔا ٍثْزُ الٌشٗمٔ ٗحممك
إن اهلل لااُغیِّروا ا اااق ومٍاات یَّ یُا َّاو یغِّروااا ا اااق
الٌت٘زممٔ أخ٘ممشاًا ووممب لممبي ا تؼممبلٖ فممٖ المممشآىَّ ﴿ :
بمأنف مسام م ﴾(الشػذ .)11 /توىّي خل٘ل حبٍٕ هي تأل٘ف للبئذ ٗىَى فْ٘ب فْن الـمبػش للَرمَد
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ثح٘ج ٗتـبثه ػبلن الـبػش الخبف هغ الوزتوغ الزٕ ٗؼ٘ؾ فِ٘ .لذسرٔ أى تحمشس الفمشد
الزٕ ٗؼؼٖ ئلِ٘ الـبػش هي خالي ؿؼشُ َّ فٖ ًفغ الَلت تحشٗش الوزتوغ الزٕ ٗؼم٘ؾ
فِ٘.
تَكل اإلًؼبى الوؼبكش فٖ ؿؼش خل٘ل ئلٖ اػتٌتبد هفبدُ أى همب ٗزمت أى ٗغ٘مشُ أٍالً
َّ الخَسٓ ٍالتحَي الزٕ ٍارِْ فٖ الوبهٖا ٍالزٕ وبى هل٘ئبً ثبللَم ٍالٌفبق ٍالخمذاع .لمزا
فاى ػٌذثبد هلون ػلٖ التٌحٖ ػي ّزا الوٌلتا ٍثؼذ اًتظبس ًَٗملا فزمأٓ ثمذأت سٗمبح
التغ٘٘ش تْت ٍتخذس اإلًؼبى الوؼبكشا فتحَلِ ئلٖ ًفل ال ٗخزل ػشِٗ ٍٗلجح للجِ أخوشا
ٍول لجح ًٍزبػٔ ٗوحَ هي لَح للجِ:
«لَي أدِػٖ أىت هَالئهَ الشةِّ /ألمٖ خَوشُ ثِىمشأ ٍرَومشأ أَخومشاً /فمٖ رَؼَمذَٕ الوغلطمَي
ثِبللَم٘غ /كفتٖ ػُشٍلٖ هَي دَم /هُحتَمَي ثبلَغبصً ٍالؼٍوَمِ /ػَي لَمَحِ كمذسٕ هَؼمحَ /المذهَغَبتَ
ٍالشتػَم»(حبٍٕا )273 :1968
.9اإلوسان المعاطر یىتظر معجسة
ػٌذهب ٗىَى اإلًؼبى فٖ هأصق ٍتملجبت الح٘بٓ ٍٗؼمي فٖ فخ الوؼبًبٓ ٍالتـمبثها فاًمِ
ٗتَلغ ؿ٘ئبً غ٘ش ػبدٕ ٗفتح لِ ًبفزٓ ٍٗىَى هٌمزُ .فٖ هَارْٔ الذهبس ٍالىَاسث ٍالحمشٍة
التٖ ػلفت ثبلوذٌٗٔ الوؼبكشٓا ٍوزله الموغ الزٕ حل ثبلز٘ل الوؼبكش ٍالوشأٓا ٍال٘مأع
ٍالشوَد الزٕ ٗح٘ي ثْن؛ ال ٗمذٍم خل٘ل لإلًؼبى الوؼبكش حالً غ٘ش هؼزمضٓ تؼ٘مذ الوذٌٗمٔ
الؼشث٘ٔ الوؼبكشٓ ٍر٘لْب ئلٖ كحتْب األكل٘ٔ؛ الوؼزضات التٖ تتٌبػمت همغ هممذاس المذهبس
الزٕ لحك ثبلوىبى ٍاإلًؼبىا هؼزضات ئلْ٘ٔ ٗمذٍهْب خل٘ل همي تشاحمِ ٍراوشتمِ التمل٘ذٗمٔ.
الخوش الزٕ ٗوٖل الىْشثبل ػلٖ الغَي ٍالتٌ٘يا ٍهحوذ(ف) الزٕ ّضم خؼشٍ أثشٍٗض ػلٖ
ٗذ اإلٗشاً٘٘ي ٍأخ٘شاً ػ٘ؼٖ(ع) ٍأػَاًِ(الوبٍٕاٗ .)64 :1384مَي خل٘ل حبٍٕ:
«فبسِعٌ َٗوتَـكط الجَشقَ ػَلَٖ الغَي /ػَلَٖ التٌَ٘يا هبرا َّل تَؼَُدُ الوُؼزضات /ثَمذٍَٕ هَمشَةَ
االمَ٘لَشَ ثبلفطشعًٍَ /فلو ًبكَشٕ ٍَحُفبٓ /سٍِهَا المََحؾَ ثِشٍهمبا ػمحَجَا /األً٘مبةَ هَمي فَمهِ
الٌغبَّٓ /ل تَؼَدُ الوُؼزضات»(حبٍٕا)158-159 :1968
فبإلًؼبى الوؼبكش ٗتَػل ٍٗأػٖ أهبم ا ٌٍٗتظش أى تحل الوؼزضٓ هحلْب ثؼذ الظلومٔ
ٍاالًحشا ٍالٌىجبت الخلجٔ ٍالٌ٘بث٘غ الوتذفمٔ:
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«َّل تَؼَُدُ الوُؼزِضات /ثبػنِ ّزا اللّمجح فمٖ «كَمٌِّ٘ي»ٍَ /الؼُتوَمٔط خَلفمٖ ٍَرحم٘ن المزَ
وَشٗبتٍَ /لَ٘حُلت الخَلتُ ٍَالتَزشِ الٌَ٘بث٘غ»(الولذس الٌفغ)160 :
ًؼنا خل٘ل حبٍٕ ٗتوٌٖ ػَدٓ ول الوؼزضات ئلٖ الؼلش الوؼبكش لىمٖ تؼمَد الحَ٘ٗمٔ
ٍالٌوبسٓ ئلٖ ح٘بٓ اإلًؼبى الوؼبكش.
.11اإلوسان المعاطر فی اليقيه
ٗلل خل٘ل ال٘م٘ي فٖ أػٌَسٓ «ػٌمب» ٍٗؼلن األر٘بي المبدهٔ ثأًْن ػم٘حممَى ًتمبئذ
ووب فؼل «ػٌمب» ثؼذ حشق ًفؼِ فٖ الٌبس لجٌبل ح٘بٓ رذٗذٓ:
«فَلٌَؼبىِ هَي رَح٘نِ الٌّبسِ /هب ٌٗحٌُب الجَؼمجَ ال٘مٌ٘مب /أطهومبً تَمٌفنّ ػٌَْمب ػَفَمي التّمبسٗخِ/
ٍاللؼٌََٔا ٍالغط٘تَ الحَضٌٗب /تٌَفطنِ األهغَ الزتٕ حزِشَ»(حبٍٕا )126 :1968
ٗتأوذ الـبػش فٖ لل٘ذٓ «الؼٌذثبد فٖ سحلتِ الخبهٌٔ» هي أًمِ أتمٖ لْ٘مذْٗب لؼمبحٔ
الوذٌٗٔ ٍٗتشن الم٘ن المذٗؤ فٖ دٍاهٔ ٍٗؼتجذلْب ثبلخومشٓ ٍالؼمالم اللمزٗي أحومشّوب
هؼِ:
«فٖ ػبحِٔ الوذٌَِٗٔ؟ /وبًَت خٌَبّب /صٍسلبً ُٗزُٖ ثبلْضٗذ /هَي هَشَح األهَاد فمٖ الخَلم٘ذِ/
وبًَت خطٌبَّب تَىؼشط الـتوغَ /ػَلَٖ الجلَِّسِا تَؼمَِ٘ الوِّاليَ /الخوش ٍالؼىٌِ٘ /لَن َٗشَّب غَ٘شِٕ»
(ًفغ الولذس)277-278 :
.11اإلوسان المعاطر یىتظر التبشير والخالص
ثؼذ أى ػبًٖ خل٘ل هي الولبئت ٍالوؼبًبٓ التٖ حلت ثبألهٔا حبس ػلْ٘ن ٍحمّمك ال٘مم٘ي.
ئًِ ٗؼٌٖ اإلًتظبس ٍالتجـ٘ش لإلًؼبى الوؼبكش.
الؼٌذثبد فٖ أؿؼبسُ تحذث حَسٓ فٖ الحوبسٓ الفبػذٓ المذٗومٔا ٍٗومؼْب الـمبػش ًجمٖ
ثؼج الحوبسٓ الزذٗذٓا ٍتأتٖ ّزُ الؼبػٔ ٍٗوٖل الحلن فٖ ػَ٘ى ػٌذثبد وبلـوغ.
ّزا َّ حلن ػبلوٌب الزذٗذ الزٕ ًشاُ هخفٍ٘بً فٖ الوو٘ش الجبًي:
«ٍالَ٘مَا ٍالشُّؤٗب ٗب تَغتٌٖ فٖ دهٖ /ثِشػـَِٔ الجَمشقِ ٍكمحَ اللِمجبحٍَ /فٌمشِٓ الٌ٘مشِ التتمٖ
تَـَتُّن /هب ًِ٘ٔط الغبثبتَ ٍالشّٗبح /تطحَغّ هب فٖ سَحنِ الفَللِ /تشَاُ لَجملَ أى َٗلمذَ فمٖ الفطلُمَيِ/
تطٌَِِّسُ الشؤٗب ٍهبرَا /ػَ تأتٖ ػَبػَٔو /ألَيط هَب ألَي»(ًفغ الولذس)289-290 :
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ًؼنا ٗتَلغ الـبػش التجـ٘ش الزٕ ػلٖ الغلي األخوشا أى ٌّبن هالٗ٘ي الوٌمبصي ػلمٖ
ّزُ الفشٍع -هخل هٌضي الؼٌذثبدٍ -أى للٌبع الحك فٖ الؼ٘ؾ ٍفٖ ئًزبة األًفمبي هخمل
الىشٍم ٍالضٗتَى فٖ الوَل ٍالْذٍل:
«تحتلٌّ ػٌَ٘تٖ هشٍدٌا هُذخٌَبتٌٍ /ئلٌِ ثؼوطُِ ثَؼلو خَل٘تٌ /ثؼوطُِ رِجبسُ فَحمن ًٍمبس /هَلُ٘مَىط
داس هخلط داسٕ ٍداس /تضَّ ثأًَفبي غطلَىِ الىشمٍِ /الضٗتمَىِا رومشِ الشث٘مغَ»(ًفمغ الولمذس:
)290-291
حمن ٗؼمَد اإلًمؼبى الوؼبكممش ثبلتجممـ٘ش ػلمٖ ؿفممتِ٘ا همب ػلممِ٘ أى ٗمشاُ ٍٗـممؼش
ثبلؼمَدٓ:
«ػُذتُ ئِلَ٘ىن فٖ فوَِ ثِـَبسََٓٗ /مطَي هب ٗمَي ثِفٌَشِٓ تَحَغّ هب فٖ سَحَن الفَللِ /تَشاُُ لَجملَ
أى َُٗلذَ فٖ الفطلَُي»(الولذس الؼبثك)299 :
ٗلَس الـبػش فٖ وخ٘ش هي للبئذُ ح٘بٓ سرل ػشثٖا لزا وبًت الَحذٓ ث٘ي ػَسٗب ٍهلش
ػبم  1958هي األػجبة التٖ فتحت حلن الـبػشا ٍٍهؼت حذٍاً لظمبّشٓ االًحمذاسا ٍثمزلت
ثخلك حوبسٓ رذٗذٓ(ر٘ذُا )246 :1986
.11اإلوسان المثالی المعاطر
الوخبل٘ٔ ّٖ الشغجٔ فمٖ التحمشس همي االختٌبلمبت ٍالمفمض ًحمَ أفمك الحممبئك الَاػمغ
ٍالالًْبئٖ .األًج٘بلا األٍل٘بلا الفالػفٔ ٍالؼلوبل الحم٘م٘مَى ّمن توبح٘مل للؼظومٔ ٍالتزلمٖ
للىوبي ألْوَا الجـش هٌز الؼلَس المذٗؤا هي خالي الخمبفٔ الجـشٗٔ.
وبى خل٘ل هي الـؼشال الزٗي ٗشػوَى ّزُ الـخل٘بتا ٍال ػ٘وب ػ٘ؼٖ(ع)ا ٗؼجش ػي
اإلًؼبى الوؼبكش الوخبلٖ الزٕا ػلٖ الشغن هي ول الوؼبًبٓ ٍاٙالم التٖ ٗتحولْبا ٗفىش فمٖ
الوشٍس ػجش الجـش ٍالجحجا ٍٗلش ػلٖ الجحج ػي َّٗتِ الؼشث٘ٔا ٍلذِٗ المذسٓ ػلمٖ تغ٘٘مش
الحمبئك ٍثٌبل حوبسٓ رذٗذٓ هخل ػ٘ؼٖ(ع)ا ٍٗأخزُ الـمبػش ئلمٖ هشحلمٔ الوخمل األػلمٖ
الزٕ تَلؼِا ٍالزٕ ٗؼجش ػٌِ فٖ لل٘ذٓ «وْف»:
«ٗب هَي حَللَت ٍوطٌتَ لٖ /هَ٘فبً ػَلَٖ غَ٘شِ ئًتظبسٍ /هألتَ هبئَذَتٖ /ثٌَِ٘ت الوَيَّ ٍالؼِملَٕ/
ػىجَتَ الخَوش هَوِب ل٘غ تَؼشِفطِ الزَشاس»(حبٍٕا)308 :1968
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.11اإلوسان المعاطر فی التحرر والحریة
لمذ ٍكل الحشّٗٔ خل٘ل حبٍٕ ثؼمذ أى همشّ ثىمل هشاحمل التغ٘٘مش ٍالتحمَي فمٖ ومل
الوزبالت ٍثؼذ أى حمّمك ال٘مم٘ي ٍتلم٘مِ التجـم٘ش .سإٔ خل٘مل الـمؼت الؼشثمٖ الوؼبكمش
ٗىتؼت الحشٗٔ ٍٗحتشهْبا ٍسإٔ أًْن تحشسٍا هي تشاحْن المذٗنا ٍتٌْ٘مشّن همي صالتْمنا
ٍأػذاؤّن هخل التوبػ٘ح لمذ ًشدٍا أسهْن:
«هب وبىَ لٖ أى أحتَفٖ /ثبلـتوغِ لََ لَن أسَوطن تَغتَؼلَُىَ /اللّجحَ فٖ الٌ٘ملِ ٍفمٖ االطسدىِ
ٍالفطشاتَ /هَي دَهغَٔ الخٌَ٘ئٍِٔ /ولُّ رؼن سَثََٓو تَزََّشت فٖ الـتموغَ /ملو ًِّ٘متٌا ثح٘مشٓو
ثِشٗئََٔ /اهب التتوبػ٘حُ هَوََا ػي أسهٌب»(ًفغ الولذس)294 :
وتيجة البحث
ٗمذم خل٘ل حبٍٕ فٖ أؿؼبسُ كَسٓ لإلًؼبى ٗتؼبهل هي خاللْمب ثٌشٗممٔ رذٗمذٓ همغ
حم٘مٔ أى اوتـب اإلًؼبى الوؼبكش ٍالتؼبهمل هؼمِ ال ٗمتلمش فممي ػلمٖ هزمبي الؼلمَما
الػ٘وب الؼلَم اإلًؼبً٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ٍالفلؼفٔ ٍالٌظشٗبتا ثذال هي رلها فٖ ثؼن األح٘بى
أٍ حتٖ فٖ وخ٘ش هي األح٘بىا فاى الجل٘شٓ ٍاوتـب اإلًؼبى الوؼبكش فٖ الـؼش َّ ألمذم
ثىخ٘ش ٍأفول ٍأػوك هي الوزبالت األخشٕ .كَسٓ اإلًؼبى الوؼبكش فٖ ؿؼش خل٘لا ئًؼبى
ٗح٘ي ثح٘بتِ المْش ٍالوؼبًبٓا ٍأصهٔ ٍكَلِ ئلٖ الوؼشفٔ ٍال٘م٘ي فٖ الـشق ٍالغشة مبّشٓ
ٍارْْب ٍتزلت فٖ هؼظن للبئذُ .هي ٍرْمٔ ًظمش خل٘مل حمبٍٕا ٍارمِ الؼمبلن الوؼبكمش
ٍخبكٔ الؼبلن الؼشثٖ ٍثبلتبلٖ لجٌبىا لوبً ٍدهبساً ٍاًحشافبت ٍهالالتٍّ .زُ ّٖ الوـمىلٔ
األوجش ٍاألوخش رَّشٗٔ التٖ َٗارْْب الوزتوغ الجـشٕ الوؼبكش؛ ألى ّمزُ اٙالم أدٍت ئلمٖ
الشّوَد فٖ آفبق الح٘بٓ الجـشٗٔ الوؼبكشٓٗ .ؼتجش خل٘ل اإلًؼبى الوؼبكش ئًؼبًبً وبى ٗجحمج
دائوبً ػي الحمبئك ٍالَلبئغ ٍٗجحج ػي ًشٗمٔ أٍ ًشق للتخلق هي ّزُ الوـبول ٍالمومغ
ٍاألصهبت التٖ َٗارْْبٗ .ؼتمذ الـبػش أى اإلًؼبى الوؼبكش ٗشٕ هخشرمبً همي ّمزا الزومَد
ٍالؼمن ثأهل ٍحشٗٔ ٍٗم٘يٍ .هي خالي اًتظبس الوؼزضات حن التحمَي ٍالخمَسٓ ػلمٖ ًفؼمْب
ٍػلٖ الم٘ن الذٌٗ٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ٍالفىشٗٔ المذٗومٔا ٍهحبسثمٔ الوـمبولا ٍالوخبل٘مٔ تخٌمَ
خٌَاتْب األػبػ٘ٔ ًحَ الحشٗٔٗ .شٕ خل٘ل أًْب تحتَٕ ػلٖ الخٌَٓ األٍلٖ فٖ تحشٗش حَسٓ
اإلًؼبىا ٍثؼذ رله ٗزذ اإلًؼبىا ؿبل أم أثٖا ًشٗمِ ئلٖ التٌَسات الومجلٔ.
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المظادر و المراجع
القرآن الکریم.
رجشا رو٘ل1991 .ما شعراء لبىان؛ خلیل حايیا ث٘شٍت :داس الوـشق.
الز٘ذٓا ػجذالحو٘ذ1986 .ما اإلتجاهات الجدیدة فی الشعر العربی المعاصرا لجٌبى :داس الـوبي.
حبٍٕا خل٘ل1968 .ما األعمال الکاملةا ث٘شٍت :داس الفىش الؼشثٖ.
حزبا ه٘ـبي خل٘ل1919 .ما مِه أحمد شًقی إلی محمًد دريیشا ث٘شٍت :داس الؼَدٓ.
الحشّا ػجذالوز٘ذ1995 .ما خلیل حايی شاعر الحذاثة والروماوسيةا ث٘شٍت :داس الىتت الؼلو٘ٔ.
ؿف٘ؼٖ وذوٌٖا هحوذ سهب 1384 .ؽا شعر معاصر عربا تْشاى :اًتـبسات تَع.
الوبٍٕا احوذ ػشفبت1384 .ؽا کارکرد سىت در شعر معاصرر عرربا تشرومِ دوتمش ػم٘ذ حؼمي
ػٍ٘ذٕا هـْذ :اًتـبسات داًـگبُ فشدٍػٖ هـْذ.

المقاالت
سربٖٗا ًزوِ1382 .ؽا «حکایات سىدباد به ريایت وای ي براد»ا هزلمِ تخللمٖ صثمبى ٍ ادث٘مبتا
تبثؼتبىا دٍسُ 36ا ؽ 2ا هـْذا داًـگبُ فشدٍػٖ هـْذ.
ًل٘شٕا سٍح ا 1384 .ؽا «تًظیف الرمًز األسطووریة فی شرعر خلیرل الحايی(بیرادر الجرً
أومًذجاً)»ا هزلٔ دساػبت األدة الوؼبكشا الؼٌٔ الؼبثؼٔا ؿتبلا الؼذد .28
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040/حتریر اإلنسان املعاصر من األزمة فی أشعار خلیل حاوی
Release of contemporary man from crisis in Khalil Havi's poems
Afshar Ghasemabadi: MA in Arabic language and literature and teacher of
high schools in Sahna city
Abstract
Khalil Havi's poems contain an echo from contemporary man
and his problems and hardships that speak of the pain, suffering
and oppressions on him. Havi considers man in the present age,
especially Arabic contemporary man, to be a captive creature
that is caught in the current crisis and is surrounded by
oppression. Poet in his poems also deals with the oppressions
and crises that caused man to be stagnant in the present age, to
the extent that a deep crisis and tragedy is depicted in his poems,
and this is the crisis and sorrow that is the basis of human
existence. Havi is not unaware of contemporary man's
awareness of his oppression and problems and it is to explain
contemporary man with the human principle. In his poems, he
considers ideas for human release and uses his existential
experiences and expresses them. According to Khalil Havi,
contemporary man, in order to free himself, has made release as
the top priority of his life and with slogans such as hope, waiting
for miracles, certainty, struggle and revolution, resurrection and
idealism, strives for release and freedom and alleviation of its
pains and sufferings in order to be able to do an action with
these ideas and efforts and struggles for the release of humanity,
in particular, the Arabic man and in all these circumstances, he
hoped to achieve the freedom he wanted.
Keywords: Khalil
Oppression, Release.
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رهایی اوسان معاصر از بحران در اشعار خلیل حايی
افشار قاسم آبادی

چکيذه
اؿؼبس خل٘ل حبٍٕ پظٍاوٖ اص دسٍى اًؼبى هؼبكش ٍ هـىالت ٍ ػختّٖبٕ اٍػمت ومِ اص
دسدّب ٍ سًذّب ٍ ػتنّبٕ ٍاسد آهذُ ثش ٍٕ ػخي هٖگَٗذ .حبٍٕا اًؼبى دس ػلش حبهش
خلَكبً اًؼبى هؼبكش ػشثٖ سا هَرَدٕ دس ثٌذ ٍ اػ٘ش همٖداًمذ ومِ دس ثحمشاى هَرمَد
گشفتبس آهذُ ٍ لن ٍ ػتن ٍٕ سا احبًِ وشدُ اػتّ .وچٌ٘ي ؿمبػش دس اؿمؼبس خمَد ثمِ
لنّب ٍ ثحشاىّبٖٗ وِ اًؼبى ػلش حبهش سا دربس سوَد ٍ روَد ػبختِا هٖپمشداصدا تمب
ربٖٗ وِ ثحشاى ٍ تشاطدٕ ػو٘ك دس اؿؼبسؽ ثِ تلَٗش وـ٘ذُ ؿذُ اػمت ٍ اٗمي ّومبى
ثحشاى ٍ اًذٍّٖ اػت وِ هجٌبٕ ٍرَدٕ اًؼبى هؼبكش گـمتِ اػمت .حمبٍٕا اص آگمبّٖ
اًؼبى هؼبكش ًؼجت ثِ لن ٍ ػتن ٍ هـىالت خَد غبفل ًجَدُ اػمت ٍٕ .دس اؿمؼبسؽ
ثشإ سّبٖٗ ثـش اٗذُّبٖٗ سا دس ًظش داسد ٍ اص تزبسة ٍرَدٕ خَد ثْشُ رؼتِ ٍ ثِ ث٘بى
آىّب هٖپشداصد .ثِ ػم٘ذُ خل٘مل حمبٍٕا اًؼمبى هؼبكمش ثمشإ سّمبٖٗ خمَد آصادگمٖ ٍ
آصادهٌـٖ سا ػشلَحِ صًذگٖ خَد لشاس دادُ ٍ ثب ؿؼبسّبٖٗ رَى اه٘ذٍاس ثَدىا دس اًتظبس
هؼزضُ ثَدىا ٗم٘يا هجبسصُ ٍ اًممالةا سػمتبخ٘ض ٍ آسهمبًگشاٖٗا ثمشإ سّمبٖٗ ٍ آصادٕ ٍ
وبػتي اص دسدّب ٍ سًذ ّبٗؾ هٖوَؿذ تب ثتَاًذ ثب اٗي اٗذُّب ٍ تالؽّب ٍ هجبسصُّمبٗؾ
ثشإ سّبٖٗ ثـشٗتا خلَكبً اًؼبى ػشثٖ الذاهٖ اًزبم دادُ ثبؿذ ٍ دس ّوِ اٗمي احمَاي
اه٘ذٍاس ثَدُ ثتَاًذ ثِ آصادٕ هَسد خَاػت خَد دػت ٗبثذ.
کلیدياژگان :خل٘ل حبٍٕا ؿؼشا اًؼبى هؼبكشا ػتنا آصادٕ.

* وبسؿٌبع اسؿذ صثبى ٍ ادث٘بت ػشثٖ ٍ دث٘ش دث٘شػتبىّبٕ ؿْشػتبى كحٌِ.
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