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Abstract 
Illustration is one of the most widely used and artistic aesthetic elements of poems, which 

makes speech more stable and tangible in the mind; for this reason, poets have based their 

poems on artistic and imaginative images. In this research, which has been done in a 

descriptive-analytical method with a comparative approach, the authors seek to answer the 

following questions: What images did Abdolrahim Mahmoud and Hossein Esrafili use to 

express the themes of sustainability and resistance? And what are the commonalities and 

differences between the two poets in the depiction of themes of stability? The purpose of 

this study is to examine some of the poetic artistic images as well as the most important 

themes of sustainability used in the poems of two poets. The result of the research indicates 

that Abdolrahim Mahmoud and Hossein Esrafili, as prominent poets in the field of 

resistance and sustainability, the most important artistic images used in their poems are: 

metaphorical, metaphorical, ironic, allusive and paradoxical images. The two poets share 

and differentiate in depicting themes of sustainability in such matters as freedom-seeking, 

invitation to revolution, self-sacrifice, praise of martyrs and patriotism; Israfili has made 

great use of religious concepts as well as religious personalities in expressing enduring 

themes, which reflects his special style in his poems; Abdolrahim Mahmoud. The national 

and ethnic tendency is evident in his poems.  

Keywords: Illustration, Poetry of Sustainability, Occupied Palestine, Abdolrahim Mahmoud 

and Hossein Esrafili. 
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 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمّکمةمقالة 

 )األدبنی العريب والفارسي( حبوث يف األدب املقارن
 33-13، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد احلادیة عشرةجامعة رازي، الّسنة 

 حتلیل()دراسة و  اسرافیليحسنی حیم حممود و الرّ  املقاوم لعبد الّشعریة وآلیاهتا يف ور الفنّ الصّ 

 1يجهانگری امری 
 لوم اإلنسانیة، جامعة رازي، کرمانشاه، إیرانوآداهبا، کل ی ة اآلداب والع العربی ةغة الل  قسم ستاذ يف أ

 2فريامریعباس عزیز 
 ، کرمانشاه، إیرانجامعة رازي ، کل ی ة اآلداب والعلوم اإلنسانیة،وآداهبا الفارسی ةغة الل   قسم ستاذ مساعد يفأ

 3مسریا امسار
 ، کرمانشاه، إیرانجامعة رازي ،وآداهبا العربی ةغة الل   فرع ماجستریة يف

 1/4/2114 القبول:  21/2/2114 الوصول:

   امللّخص
یصال املعاين إلی نفس املخاطب املتقلي بشکل أعمق ا یساعد علی إم   الش عر ة تداوالً يفة واجلمالی  ناصر الفنی  أکثر الع التصویر الفن   یعد  

ال يت ة ة علی السؤال التايل، ما هي التصاویر الفنی  إلجابحتلیلیة أراد الباحثون ل -ت بطریقة وصفیة عد  أال يت ة يفي هذه الورقة البحثی   وأرسخ.
ابة علی هذذا السذؤال رحنذا والصمود. وإج بری عن معاين املقاومةللتع إسرافیليإلیراين عبدالرحیم حممود و حسنی ان العريب واالش اعر فها وظ  

ا توصذلنا إلیذم مذن وم ذ . کلمامهمذاان يفالش ذاعر رمسهذا ال ذيت  ةر الفنی ذا عذن الصذو   اجذال املقاومذة  ثذان يفالش ذاعر  قرضهاال يت  القصادد نتجول يف
ال ذيت ي والذداليل و الش ذکل واجلمالیذات علذی الصذعید لر مذوزاب لذة أععاراما حمم  ان يفالش اعر ها استخدمال يت صور معظم ال دج البحث هو أن  نتا
وجذذم التيقذذي للشذذاعرین فیمکننذذا القذذول قسذذامم وفیمذذا یتعلذذق وم وأذلذذأب ونواعذذ وکذذل  واملفارقذذة التلمذذی  و ة الکنایذذو  سذذتعارةواال ل ابلتشذذبیمتتمث ذذ

ذذاعر  وبنذذاع علذذی  ثنذذا هذذذا أن   ذذعر املزیذذد مذذن صذذوراما  ین کلیهمذذا تنذذاوالالش  ا عذذدة ایریذذة وبیذذان آالم هذذمنیة يف مضذذمار املقاومذذة والصذذمود و الش 
مشئذذزاز للکیذذان الصذذهیوين الغاصذذب واإلعذذادة بذذرو  التضذذحیة کریهذذة وابعثذذة علذذی النفذذور واالعطذذاع صذذورة  إو  وحمذذن الشذذعب الفلسذذطین ا تذذل  

نذبجس ا اي ة وما إلی ذلأب م ذة أو الشعبی  نی  الشعب والوطن أو ما میکن تسمیتم ابلوط تتعلق  ب  ال يت وکذلأب املعاين  الش هداعوالفداع لدی 
ذذاعر بذنی  وأم ذا فیمذذا یتعل ذق فذا یفذذر   سذذم املشذ کة للشذذاعرینهذذذا ابلنسذبة إلذی القواانت األدب املقذاوم. مذن مفذردات ومکذذو   ین مذن حیذذث الش 

 یة يفالش ذعر لهم صذوره سذتاي  إسذرافیلي ة بینما أن  القومی   الش اعریة مستمدة غالباً ما من نزعة الش عر أن صور عبدالرحیم حممود  یةالش عر الصور 
ذذعر تصذاویر ال ل ون  ة املرموقذذة مذا یقذذودان إلذی القذذو ینی ذاألغلذب مذذن املعذاين والشخصذذیات الد ة رو  القومی ذذ تسذتقي مذذنة لعبذدالرحیم حممذذود ی  الش 

ینی ةمس  لسم ابتت   إسرافیليخلقها ال يت ة ر اجلمالی  الصو   ل أن  ة يف حاوالوطنی     بشکل واحد.البارزة  ات الد 

 .لياسرافیة، عبدالرحیم حممود، حسنی املقاوم، فلسطنی ا تل   الش عرالتصویر الفن، : املفردات الّرئیسیة
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 . املقّدمة3
 البحث إشکالیة .3-3

ینبذن علذی  من اییاة. التصویر الفن   لواانً ذی یضفي علی الکلمات واألعیاع، أل  ا ة هي نوع من اإلبداع الفن  الصورة الفنی  
اول ی األعذیاع البعیذدة عذن متنذضذفاع لذون حسذي علذحالذة حمسوسذة لومذور الذهنیذة أو أ ة یتم مذن خياذا أعطذاعة فنی  عملی  
ربذذذذم یطلذذذق علذذذذی مذذذا یبذلذذذم األدیذذذب والفنذذذذان مذذذن جهذذذد لتحویذذذل  ا التصذذذویر الفذذذن   وبکلمذذذة أخذذذذری أن   .خلمذذذساس اایذذذو 

ة علذی الصذور اخلیالی ذ ر رادعذة ومثذریة للدهشذة ويف اجذال األدب یطلذق التصذویر الفذن  لذی صذو  ة أو مشاعره املتنوعذة إالشخصی  
ال ذذيت أو هذذي صذذورة مذذن الصذذور الداللیذذة فذذم الکلمذذات يف معانیهذذا ا ازیذذة. یبتذذدعها األدیذذب يف ذهذذن املخاطذذب بتوظیال ذذيت 

ذذاعریرمسهذذا  ر يف نفذذس املخاطذذب املتلقذذي یها هذذذه الصذذو  تسذذتدعال ذذيت هذذا مذذن املعذذاين ت  يت أامی  واألدیذذب بریشذذة اخلیذذال وأ الش 
 رمسهذا األدیذب عذن الکلمذات.    یلونذة ة أو لوحذة مری عن معنی بطریقة حسی  ة يف ایقیقة هي عبارة عن التعبوالصورة الفنی  

ذذععراع املقاومة  أن   اومذة ومذن ق ودب الصذمود واملقتتعل ذال ذيت ة فختلذ  أعذکااا أداة للتعبذری عذن املعذاين وا الصذور الفنی ذاّت 
ذذعر  ذذاعر املضذذمار امذذا بعیذذداً يف هذذذا  اً اع الذذذین قطعذذوا عذذوطالش   إسذذرافیلي عبذذدالرحیم حممذذود و حسذذنی یذذراين  ان العذذريب واإلالش 
تبذذنی مفذذردات األدب املقذذاوم ولوااذذا الزاهیذذة ورسذذومها ا سوسذذة واخلاطفذذة ال ذذيت ة عت أعذذعاراما طافحذذة ابلصذذور الفنی ذذفجذذا

   لوبصار.
 حتجذاجهموإ عقذریمهم یرفعذوا أن املقذاوم األدب عذعراع حذاول األدب، يف هذاحیتل  ال ذيت  واملسذاحة صذوراخلیال ةی ذألام   نظراً  

 اخلیذذال وروعذذة الفذن   التصذذویر بيغذة مذذن واملسذتمدة الثمینذذة آاثرهذذم خبلذق کتاتوریذذةوالد   االحذتيلو  الظلذذم ضذد   املسذذتطاع قذدر
 یعانیذذذم مذذذا بوصذذذ  فلسذذذطنی قضذذذیة عذذذن اسذذذرافیلي حسذذذنی و حممذذذود عبذذذدالرحیم دافذذذ  لقذذذد ذاتذذذم السذذذیا  يف و .ا سذذذوس
 سذذهلة وبلغذذة ومذذؤةرة موحیذذة ةفنی ذذ صذذور عذذر قاسذذیة ظذذرو  ووسذذ  امليجذذ  يف ومصذذادب آالم مذذن الفلسذذطینیون دوناملشذذر  
ذذاعر  هاسذذتغل  إال ذذيت  ةالفنی ذذ رالصذذو   وحتلیذذل دراسذذة إلذذی هذذذا  ثنذذا یرمذذي. عذبذذم  يف اسذذرافیلي حسذذنی و حممذذود عبذذدالرحیم انالش 
ذذعر  اخلیذذال يف والتبذذاین التيقذذي وجذذوه عذذن القنذذاع وکشذذ  مقارنذذة دراسذذة املقذذاوم عذذعراما  واملذذنهج اعذذعرام يف املقتذذن  يالش 
ل بتحلیذذل األعذذعار أو الً والبحذذث عذذن الص ذذور مث ذذتامل .التحلیلذذي الوصذذفي املذذنهج هذذو ةالبحثی ذذ الورقذذة هذذذه يف عتمذذدانا ال ذذذي
 ان يف قصادداما اثنیاً مصحوبة بدراسة فن ی ة للص ور املستخدمة فیها.الش اعر استغل ها ال يت الفن ی ة 
   واهلدفة یّ هّ الّضرورة، األ .3-1
ابحذذث ملتذذزم للشذذعر الفارسذذي والعذذريب أن یسذذعی جاهذذداً للتعریذذ   م جیذذب علذذی کذذل  ضذذرورتم مذذن أن ذذة البحذذث و ی ذذلذذق أام  تنط

عذدد الیسذتهان  کذر سم  ن ذة ذلذأب ألالیاتم الفنی ذمجة و ألدبی  ميحمم ا ودب املقاومة والصمود يف األدبنی الفارسي والعريب بکل  
 ومعذاانة الشذعب الفلسذطین   نتفاضةصلة کاالإلیها ب علی قضیة فلسطنی وما میت   يالش عر نتاجهم اع واألدابع الش عر بم من 
لذذی لذذدرب النذذری والذذنهج املضذذی  جنبذذاً إخ ان هذذذا البحذذث لنسذذری علذذی هذذذا اا امليجذذ  واملخیمذذات واملهذذاجر. فذذد يفاملشذذر  

ذاعر ها اسذتخدمال ذيت ة ی ذر الفن مقالنذا هذذا الصذو  أحببنذا أن نعذرف يف جنب السادرین علیم وامللتذزمنی بذم.     ان عبذدالرحیم الش 
للشذاعرین مکانذة مرموقذة يف األدب املقذاوم وامذا قصذادد  أن   ة علماً فکاراما الثوری  فصا  عن ألإل اسرافیليحممود و حسنی 

ور مجذل الصذه علذی أحتذواععراما متمیذز أیضذاً العذ والداللذة واألسذلوب کمذا أن   الش کل قمة الروعة واجلمال من حیث حتتل  



 13 )دراسة وحتلیل( اسرافیليقاوم لعبد الّرحیم حممود وحسنی الّصور الفنّیة وآلیاهتا يف الّشعر امل
 

 

ذذعر البحذث عذذن أروع النمذذاذ  حث نذذا علذذی  ة مذذاالفنی ذ ذذاعر قرضذذها ال ذيت ة ی  الش  قمنذذا  ان يف مضذذمار املقاومذة والصذذمود ومذذن    الش 
   قصادداما من انحیة الص ور الفن ی ة والبيغیة والقواسم املش کة فیها.ابلدراسة 

 م تتمثل فیما یلي:ن  إهدا  البحث فأا م  أو 
عذذذعراما علذذذي القضذذذیة الفلسذذذطینیة واالنتفاضذذذة  عبذذذدالرحیم حممذذذود نشذذذاعرین ابرزیذذذن نرسذذذافیلي و اسذذذرا نی. التعریذذذ   سذذذ1

مود مذذذ  عذذذرف لقطذذذات مذذذن منتذذذوجهم الص ذذذىل ذلذذذن مذذذن معذذذاين املقاومذذذة و إومواجهذذذة االسذذذتبداد والقذذذور االسذذذت باریة ومذذذا 
 الشعري. 

 اجلمالیة.یة و اللالد  و  لیة اعرین دراسة تقوم علي اجلوانب الش  ععار الش  أ. دراسة 2
غذری لمیحیذة واملفارقیذة و الت   رتبناها ضذمن الصذور التشذبیهیة واالسذتعاریة وال نادیذة و يتیة ال  . تسلی  الضوع علي الصور الفن  3

 .ةیعر الش   هایةرت معانأععاراما اجواع فنیة ومجالیة رادعة و أيت اضفت علي ذلن من اجلمالیات األدبیة ال  
ذأ.املقارنة بذنی ٤ بذاین ويف اایذة الت  شذابم و سذاس وجذوه الت  أسذب املدرسذة األمرینیذة للمقارنذة والقادمذة علذي رین حاععذعار الش 

 استخيص القواسم املش نة فیها. ،املطا 
عمذق للعقلیذة أد  و أيت تذدلنا علذي فهذم ال ذخذيل دراسذة عذعراما دراسذة عذ لیة وداللیذة و ىل نتادج البحث مذن إوصل . الت  ٥

 املقاومة. ق بقضااي الصمود و یتعل   العربیة فیماو  اإلیرانیة
عر املقذاوم الش ذدب املقارن بوجم خاص و راسات والبحوث األدبیة يف حقل األضافة ورقة  ثیة جدیدة علي م تبة الد  إ. ٦

 خ .أبوجم 
 أسئلة البحث .3-3

 حتوم حواا هذه املقالة هي:ال يت أهم  الت ساديت 
 يف ععراما؟  إسرافیليان عبدالرحیم حممود وحسنی اعر الش  فها وظ  ال يت ة ما هي الصور الفنی   -
 ة؟ ان عر الصور الفنی  الش اعر دلی هبا أال يت األفکار  ما هي أهم   -
 ین؟ الش اعر ما هي أبرز وجوه التيقي والتباین يف ععر  -
 ة البحث خلفیّ  .3-3

ذذاعر  فذذا أن   ذذعررزة يف حلبذذة ان مذذن وجذذوه البذذاین یعذذد  الش  ذذاعر مذذن  حذذول کذذل   ت  تذذ املقذذاوم لقذذد الش  ین علذذی إنفذذراد  ذذوث الش 
ذذاعر ودراسذذات عدیذذدة ولکذذن   نعثذذر یذذد اآلن علذذی دراسذذة فیمذذا یتعلذذق بشذذعر  وفیمذذا یلذذي ة. ین مذذن انحیذذة الصذذور الفنی ذذالش 

ة الصذی  الصذرفی  »دانه کمصذادر: ن البحذوث املذذکورة أسذتفدان مذین. وقذد إالش اعر أجنزت حول ال يت بعض الدراسات  نذکر
ة ( وهي أطروحة جامعیة ینذان مجیذل عابذد وقذد قذام الطالذب بدراسذة صذرفی  1122) «تها يف دیوان عبدالرحیم حممودداللو 

ذذذذاعرد لعذذذذدد مذذذذن قصذذذذاد  «الوطنیذذذذات يف دیذذذذوان عبذذذذدالرحیم حممذذذذود وعبذذذذدالکر  الکرمذذذذي»ة عنوااذذذذا أطروحذذذذة جامعی ذذذذ .الش 
ذاعر منذاذ  مذن عذعر  ( لزهراع خسذروي فارسذاين وقذد قامذت الکاتبذة بدراسذة2431) ذاعر علذی إلتذزام  تذدل  ال ذيت ین الش  ین الش 

عبذدالرحیم حممذود و سذید حسذن های اپیداری در ععر بررسی تطبیقی جلوه»ة بعنوان أطروحة جامعی   عن الوطن. ابلذود
الذذة مق بذذرز معذذا  أدب الصذذمود واملقاومذذة.( لعلذذي صذذادقي وقذذد قامذذت الکاتبذذة فیهذذا بدراسذذة مقارنذذة أل2431) «حسذذینی
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( لفضذل ا  مریقذادری وقذد سذل  الکاتذب 2431) «ر آینذم عذعر عذهید عبذدالرحیم حممذودهذای اپیذداری دممؤل ف»عنوااا 
هذا ؤل ف( مل2431) «ميم  املقاومذة يف عذعر عبذدالرحیم حممذود» املقاوم لعبدالرحیم حممود. الش عراألضواع علی خصاد  

مقالذة عنوااذا  عبذدالرحیم. الش ذهیدقاومذة يف عذعر عذن ميمذ  ایماسذة وامل ون التنقیذبؤل فاخلضري واآلخرین وقد حاول امل
کذر جذاری ومهذي مذریي وقذد لعلي أ «حممود و خلیل ا  خلیلی های اپیداری در ععر عبدالرحیمممؤل فبررسی تطبیقی »

   ین.الش اعر ضامنی املقاومة يف ععر ان إزاحة الستار عن أبرز وأوس  مؤل فحاول امل
( ملذر  حممذودی و حسذنی قرابنذی، لقذد  ذث 2431) «اسذرافیليتصویرسازی در عذعر حسذنی  بررسی»بعنوان  مقالة 
فعذاين الصذمود واملقاومذة ة ولکن الدراسة هذه ال ّتت  ة خللق الصور الفنی  ان يف مقااما هذا أبرز التکنیکات األدبی  ؤل فامل

بررسذی سذبکی عذعر حسذنی ( »2434حتت عنوان )مقالة  قاوم.دراجم يف حقل األدب املکن أبل تشمل الکثری ما ال می
فرهنذ  » ون املیذزات األسذلوبیة للشذاعر.ؤل فذرتضذی هذامشي واآلخذرین وقذد درس املدر اجموعم تولد در میذدان مل «اسرافیلي

 ة وقد إسذتنتجزاد( یسنی علیقلي2431) «اسرافیليجهاد و عهادت در زابن استعاری عاعر انقيب اسيمی حسنی 
 إسذرافیليفهذا وظ  ال ذيت السذاحقة لإلسذتعارات  األغلبیذة ن  أ ة للشذاعری  الش ذعر جراها علی بعض الذدواوین وبعد دراسة إ ؤل  امل

بررسذذی مقاومذذت فلسذذطنی در عذذعر حممذذود درویذذ  و »مقالذذة عنوااذذا  .ستشذذهادواال مکرسذة علذذی معذذاين التضذذحیة والفذذداع
م رکذذز علذذی موضذذوع ي وسذذجاد مذذرادي وکمذذا یبذذدو مذذن عنذذوان املقذذال أن ذذابابیذذ(  مذذد رضذذا حذذا 2431) «اسذذرافیليحسذذنی 

 يف فلسطنی.  نتفاضةاال
ذاعر ت خبصذوص ت ذال ذيت هذا غیض من فذیض األعمذال     جنذد دراسذة  نذا کمذا ذکذران مسذبقاً ال أن  ین کذي علذی حذدة إالش 

 ین من حیث الصور الفنیة.الش اعر ر مقارنة تتناول عع
 ار نظري . منهجیة البحث واإلط3-5

ینتمذذذي إلذذذی املدرسذذذة األمریکی ذذذة يف  ال ذذذذيالتحلیلذذذي و  –طبقنذذذاه يف هذذذذه الورقذذذة البحثی ذذذة هذذذو املذذذنهج الوصذذذفي  ال ذذذذياملذذذنهج 
األدب املقارن حیث التش ط التفاعل األديب بنی النموذجنی، خيفاً للمدرسة الفرنسی ة وهذي تعتمذد علذی التذاةری املتبذادل 

   بنی األدبنی.
 حلیللتّ . البحث وا1
 (1)إسرافیليو حسنی  (3)عبدالرحیم حممودین الّشاعر یة يف شعر ور الفنّ الصّ  .1-3

ة هي املظهر اخلارجي للمشاعر واإلنفعاالت فتايت للمتلقذي بطریقذة حمسوسذة فهذي تعتذر الصورة الفنی   یری السید قطب أن  
ذذعرأداة  ذذحتقذذق لذذم أسذذلوبم املتمیذذز وطریقتذذم املبتکذذرة يف الو ال ذذيت  الش  لقذذد قسذذم بعذذض (. 211: 2434ید قطذذب، صذذ  )الس 

ة. نذذدرس الصذذذور ة والصذذور الکنادی ذذذة، الصذذذور اإلسذذتعاری  ة إلذذذی ةيةذذة أقسذذام إال وهذذذي الصذذور التشذذبیهی  األدابع، الصذذور الفنی ذذ
 ة.املذکورة للتو کي علی اإلنفراد ابددنی ابلصور تشبیهی  

 التشبیهیة  . الصور1-3-3
ة یذذزة مذذن رکذذادز البيغذذة وا ذذال فسذذی  حیلذذق يف مسذذاعه طذذادر اخلیذذال والتشذذبیم وهذذو صذذناعة بيغی ذذالتشذذبیم هذذو رک ال خیفذذی أن  

ة ا ردة إلی نفس املخاطبنی بتحویلها إلذی صذور حمسوسذة اينسذها املخاطذب املتلقذي وکانذم یراهذا هامة تقرب املعاين الذهنی  
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يف  ة حیذزا وأکثرهذا تذداوالً بیم مذن أوسذ  الصذناعات البيغی ذم التشذبعینیم ومسعها إبذنیم ویلمسها بیدیم. أض  إلی ذلذأب أن ذ
ذذعر (. ومذذن أروع منذذاذ  توظیذذ  111: 2333ة )العسذذکري، القذذد  وایذذدیث ولذذم مکانذذة التضذذاهي بذذنی الصذذور الفنی ذذ الش 

 اآليت:  الش عرالتشبیم ما قرضم عبدالرحیم حممود يف 
  َوَمذذذذذذذن ليلَحذذذذذذذربي إين هاَجذذذذذذذت َلظاهذذذذذذذا

  ایَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذق ي انراً  َفَسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذریوا ليلنضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذالي 
 

 َوَمذذذذذذذذذذذذذذذن إيالکذذذذذذذذذذذذذذذم قَذذذذذذذذذذذذذذذد   الذذذذذذذذذذذذذذذز اندي؟ 

ذذذذذذذذل ي واد  ت َصذذذذذذذذبا َعلَذذذذذذذذی العيذذذذذذذذدی يفي ک 
 

 ( 211: 2333)حممود، 
ذاعرخیاطذب   بطذال الفلسذذطینینی خطذاابً مباعذذراً ویذدعوهم إلذی اخلذذوف يف اجلهذاد معتذذراً إايهذم وحذذدهم الشذذباب األ الش 

وب سذذاحات املعرکذذة واصذذفاً علذذی اإلنطذذي  صذذحیذذثهم  ایذذرب    دفاع نذذریان نذذعون مواجهذذة األعذذداع يف حذذال إیسذذتطی مذذن
عبذدالرحیم يف   اسذتخدمام رمذاداً. علی األعداع وحتو   قض  نقطة من ساحة الوغی وتن تتد إلی کل  ال يت لسنة النریان إايهم و

یذذم املخاطذذب نذذریان مریعذذاً مذذن مشذذاهد ایذذرب یيحذذ  فالتشذذبیم البلیذذ  اإلسذذنادي ورسذذم هبذذا مشذذهداً  کذذي البیتذذنی صذذناعة
ذذاعر ااادلذذة ویسذذم  زفرامهذذا املهیبذذة. حتذذی  ذذدد تفاصذذیل التشذذبیم نقذذول أن   ایذذرب لسذذنة النذذار شذذجعان وعذذبم الشذذباب ال الش 
ذذ شذذب مامل مجذذ الشذذبم الذذذی تفذذور وتذذداهم املغتصذذبنی ووجذذمتثذذور و ال ذذيت  ریان عبذذارة عذذن الثذذورة بذذم وهذذو الن ذذشذذب مباب واملوهذذو الش 
 .  واينث  الر کل عی  يف غضون من عااا أن تدم  ال يت هبا الشباب والنریان املندلعة و  یزخرال يت امیکیة ایرکة والدینو 

 هي املقط  التايل:  اسرافیليمیکن أن نذکرها یسنی ال يت یة الش عر ومن أروع النماذ  
 شلللل  هللللون نلللل     مثللللی ه   لللل  

  مثلللللی و لللللوو ا ارو للللل  ا    للللل  
 

 حجلللللل  ها سهللللللو ش  لللللل   ملللللل   

   ج لل  ا جللوشس    لل   ملل     زنلل   لل 
 

 (3: 5631 سإ   ف لي)

 .( روحي ابلقرو ي أصیب جسدي وَ  /وأکري  وقاسمي  کالعباسي   /األنقافي  من حجم  طَ حَ  /ابلدمي  امللطخةي  کمرااي املدینةي  التعریب:)
نستشذ  املتيحقذة. ة ةر ااجمات العراقی  حتطمت إال يت اإلیرانیة  «خرمشهر»نفسم فرااي مدینة  إسرافیليعبم عاعران  

دامذت ال ذيت یذران اع ایذرب املفروضذة علذی إین جذر  األمذر   اطن إیذراين  ذا  علی غرار کل مو  الش اعر أن  من خيل هذا التشبیم 
ذذذاعرفذذذس ن فتذذذم الصذذذواریخ العراقیذذذة مذذذوخل   ال ذذذذيوالذذذدمار ااادذذذل  .عذذذوامة أمثانی ذذذ نفسذذذم  إسذذذرافیليم عذذذب   حذذذزانً وکمذذذداً.     الش 

دهم أيب ذین ضذذحوا ورواحهذذم وبذذذلوا مهجهذذم دون مذذوالهم وسذذیلطذذ  ال ذذم وأکذذر وهذذم مذذن أبطذذال واقعذذة أابلعبذذاس وقاسذذ
 أن   ة املتمثلذة ابلتشذبیم هذيرة الفنی ذیصذااا عذر هذذه الصذو إ إسذرافیلي الش اعریرید ال يت والرسالة  .األحرار اإلمام حسنی )ع(

 اإلمذذام ایسذذنی املظلذذوم )ع( وأصذذحابم القيدذذل األوفیذذاع مذذن جهذذة ایذذرب العراقیذذة اإلیرانیذذة يف ایقیقذذة کانذذت صذذراعاً بذذنی
ذاعربلذد  وذلذأب ألن   .أخذریکث  واملدجج ابلسي  حتی النخاع من جهذة وجی  یزید امل حقذق يف تلذأب ال ذيت إیذران  الش 

وعمذذيعه يف  مریکذذاب فرضذذها علیذذم اإلسذذتکبار العذذاملي أرغذذم علذذی الذذدخول يف حذذر أ اترخیهذذمکذذر ةذذورة إسذذيمیة يف اآلونذذة أ
زودت العذرا  ال ذيت ة واإلمارات والکویت والکیان الصهیوين الغاصب وغریها من الدول املنطقة من أمثال العرا  والسعودی  

جهذاز علذی ةورمهذا الفتیذة ولکذن سذرعان ة واألیران اإلسذيمی  ة إواألسلحة لإلعتداع علی مجهوری   بکل ما حیتاجم من األموال
ة اإلمذام اخلمینذی )ره( إلذی سذو  القتذال للحفذا  املسلم وابیعاز من مفجذر الثذورة اإلسذيمی   إلیراين  ما إنطلق أبناع الشعب ا
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ذذاعرسذذتوظفها إال ذذيت ة الدینی ذذ الر مذذوزو  .ان الشذذاملتعرضذذتا للعذذدو ال ذذيت علذذی سذذیادة وطذذنهم وةذذورمهم  ذذعر يف مقطوعتذذم  الش  ة ی  الش 
قذذذاتلنی اإلیذذذرانینی کذذذانوا حیذذذاربون يف خنذذذد  اإلمذذذام ایسذذذنی )ع( امل السذذذابقة حتمذذذل يف طیامهذذذا رسذذذالة واضذذذحة إال وهذذذي أن  

 أن   والیفوتنذذا .ةوقعذذة الکذذربيع الدامی ذذ مذذام امللطخذذة ابلذذدماع نفسذذها کمذذا رفعهذذا العبذذاس واألکذذر وقاسذذم يفن رایذذة األملذذو وحی
العذدو العراقذي علذی حذنی  هذاحتل  اي ال ذيت عطذي صذورة مرعبذة عذن املدینذة ت «عهرخوننی» ذب «خرمشهر»مدینة  الش اعرمیة تس

مذن سذنة فيغذرو  جعان بعذد أقذل  رهذا املقذاتلون الش ذحر   نی األبذرايع بعشذرات آال  إلذی أن  املدنی   را  دماعأهلها و غفلة من أ
   .لفارسی ةعهر ابسفکت فیها دماع کثریة فدینة الدم أو خوننیال يت أن تسمی املدینة 

 الصور اإلستعاریة .1-3-1
ذاعر عنذا يف أعذعار تتب   وقد عثران عذر خلقهذا ال ذيت ة ورة الفنی ذومنهذا الص ذ   رادعذة مذن اسذتعمااما لصذناعة االسذتعارةین منذاذ الش 

 یم التالیة: الش عر عبدالرحیم يف مقطوعتم 
  عذذذذذذذَتَهَرت بيَتمذذذذذذذر  . یذ َقذذذذذذذال  الَبصذذذذذذذرة  ا2
ََ َعلَذذذذذذی َجنَذذذذذذا ي العيذذذذذذز ي اَنس  1   . ه نَذذذذذذا

 

 ؟ةَتذذذذذذذذرَ  َسذذذذذذذذل وا َهذذذذذذذذل مَیليذذذذذذذذأب  الف َقذذذذذذذذرَاع   
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذن َمَعذذذذذذذذذذذذذذذذذذاويزيهيم بيَغمذذذذذذذذذذذذذذذذذذرَ   ةَوانس  مي

 

 (111: 2333)حممود، 
قسذم ا تمذ   ال ذذيیشکو عاعران يف البیتنی السابقنی من ظاهرة التمییز بنی مکوانت الشعب والشرخ الطبقي ااادذل  

ذین ابذذل، هذذم الفقذذراع ال ذذأسذذباب الرفاهیذذة ويف املق ذین هذذم یعیشذذون يف قمذذة البذذذخ والذذ   ویتمتعذذون بکذذل  إلذذی األغنیذذاع ال ذذ
ذذاعرکاهذذل. وقذذد عذذر ة للن مذذن ظذذرو  اییذذاة القاسذذیة واملثقلذذوسذذادل العذذی  ویعذذانو  یفتقذذدون إلذذی أبسذذ  عذذن آالمذذم  الش 

ذعر تعبئذة مواهبذم اما إبستنفار الکلمذات و حرابً عرسة ضدلم وتییز ویشن وجاعم ملا یلمسم من ظوأ ة ة إلبذداع صذور فنی ذی  الش 
عبذدالرحیم يف البیذت  الش اعرذهان املخاطبنی لدرجة یتاةرون هبا حتی النخاع. إستفاد املعاين إلی أمن نسج اخلیال تقرب 

ذذعر األول مذذن املقطذذ   ة ة والطبیعی ذذسذذبق ذکذذره مذذن الرمذذز فتنذذاول کلمذذة البصذذرة رمذذزاً للذذبيد الغنیذذة ابلثذذروات الذاتی ذذ ال ذذذيي الش 
ذذذاعریریذذذد ال ذذذيت والرسذذذالة  .تهذذذا الذذذبيدأجنبال ذذذيت التمذذذرة ل مذذذز إلذذذی الثذذذروات  کلمذذذة  اسذذذتخدمو  البیذذذت األول عذذذر رسذذذااا يف إ الش 

ذذاتتذذنعم هبذذا الذذبيد الرازحذذة حتذذت نذذری الال ذذيت الثذذروات  التسذذا ل اجلحذذدي هذذي أن   تتملکهذذا  ظلذذم ال  ذذدي عذذعوهبا الفقذذریة ألا 
مذذن معذذال  ایکومذذة. ويف البیذذت  تذذنعم ابلریذذ  ایکذذومي واآلکلذذنیال ذذيت ب  هبذذا مذذن الفئذذات تالسذذلطات الفاسذذدة أو مذذن یذذر 

 ال ذذياملکنیذة. حیذث عذبم العذزة ابلطذادر  ستعارةة تنبن علی أساس االالثاين من املقطوعة نفسها رسم عبدالرحیم صورة فنی  
املکنیذذة  سذذتعارةت االهذذو مذذن لذذوازم الطذذادر للعذذز وهبذذذا رأبذذم وهذذو الطذذادر مسذذتعریاً اجلنذذا  و شذذب مة   حذذذ  املیرفذذر  اناحی ذذ

 ابلتخییلیة.  ستعارةّتیل اجلنا  للعز مسیت اال الش اعروفا أن  .النور «نا  العزج»
 .هذذاة وعذذهداعة اإلیرانی ذذسذذتهلم عناصذذرها مذذن إحذذداث ایذذرب العراقی ذذإال ذذيت ة منذذاذ  رادعذذة مذذن الصذذور الفنی ذذ إسذذرافیليویسذذنی 
 ازی منوذجاً: تکرمیاً للشهید صیاد عری  إسرافیليأنشده  ال ذيايل الت   الش عروإلیأب 

  وز ه  دس ن ش تپ د    جو    س د گل ن 

 ساد د  ول م ج رط ه د سد ش ق دس وس مي
 

   ضللا   للنم وش س  او للد س د گلل ن    

 تللو  گ لل د دس دل ت فللوش   للوس د گلل ن  
 

 (56: 5631 س    ف لي) 
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لقطرة  عوقاً إلی البحذري تضذي وراَع تَتحر   ا /َوَأصبَ  لإلسيمینَی حارس آخر /آخر خ هنا مين جدید فارس  تلط   التعریب:)
. /األموا ي   (حت ی تعانق الشاط  َوهي يف َأحضاني العواط ي

ذاعروهذو مذن أبذرز وأعذج  قذادة ایذرب. وصذفم  يصذیاد عذریاز  الش ذهیدذه الکلمذات يف عاعران هذ قال  م فذارس ون ذ الش 
 یمایذذة دینذذم ووطنذذم. فانذذم کقطذذرة شذذی  إال  یذذران سذذق  يف میذذادین الذذوغی وضذذر  بدمذذم القذذاين ال لآخذذر مذذن فرسذذان حلبذذة إ

ة يف أحضذذان األمذذوا . تضذذرهبا العواصذذ   ثذذا عذذن راحتذذم األبدی ذذال ذذيت   إلذذی میذذاه البحذذر لیذذنظم إلذذی األمذذوا  املتيمذذة تتطل ذذ
 رتیذذذا ا یشذذذعر ابالمنهذذذا، حینهذذذ فصذذذار کجذذذزعا عذذذانق األمذذذوا  ااوجذذذاع داً کصذذذیاد عذذذریازی لذذذن یذذذرات  إال إذأجذذذل، أن عذذذهی

ذاعرسذتعان راتن رادعتذان، يف الصذورة األولذی إلود. ويف املقطوعة القصذریة صذو واخل ل القطذرة مذن صذناعة التشذخی  وّتی ذ الش 
القطذذرة  املکنیذذة نظذذراً إلذذی أن   سذذتعارةکیانذذم کمذذا میکننذذا تسذذمیة الصذذناعة نفسذذها ابال  سذذاانً میضذذي  ذذو البحذذر والشذذو  میذذوإن

تن  إسذتعمال القطذرة يف معناهذا ایقیقذي ال يت وهو القطرة والقرینة الصارفة  شب مبم وذکر املشب محذ  امل عبهت إبنسان    
ذاعرالثانیذة عذبم  ّتییلیة عناصرها هي القطرة والشذو  والبحذر. ويف الصذورة استعارةهنا کلمة الشو  فتحققت  األمذوا   الش 

مذذذن لذذذوازم اإلنسذذذان  ار صذذذفة العنذذذا  وهذذذوبذذذم وهذذذو إنسذذذان وإسذذذتعشذذذب مذ  املحذذذ بة ابلعاصذذذفة إبنسذذذان لذذذم عنذذذا .    طر املضذذذ
القطذرة فت من عناصر األموا  الثادرة والقطرة والبحر وأخریاً صورة عنذا  ل  ة مثریة أرتسمت لوحة خیالی  ا للعاصفة. وهکذا

ذذهید ری عذذن حذذب  للتعبذذ إسذذرافیليفهذذا مذذ  البحذذر ااادذذل وهذذي صذذورة موحیذذة وظ    ستشذذهادم لنیذذل االوعذذغف صذذیاد عذذریازي الش 
 إسذرافیليختارهذا اال ذيت املضذطربة. والصذورة الفنیذة  نضذمام إلذی البحذر والتفذاين يف أمواجذمتعشذق االال ذيت ن القطذرة عذا فشانم

ذذهیدلإلعذذادة اب  نتصذذارالتعذذب لي کلذذل واللال تعذذر  اال ذذيت ة والطمذذو  و صذذیاد تذذتيعم وعخصذذیة النابضذذة ابیرکذذة واییوی ذذ لش 
 ساتم. قدموطنم و  إنتهأب سیادة ال ذيعلی العدو 

 صور الکنائیةال .1-3-3
ذذذاعر عذذذعار وجذذدان أ ومنهذذذا  .ةة وداللی ذذذهذذذا علذذذی مجالیامهذذذا الفنی ذذذاحتواعتبلذذذ  القمذذذة مذذن حیذذذث ال ذذذيت لکنذذذاايت ن طافحذذذة ابیَ الش 
ذذذاعرصذذذاغها ال ذذذيت التالیذذذة  الکنایذذذة ذذذاعریصذذذفم  ال ذذذذيعبذذذدالرحیم حممذذذود خبصذذذوص الشذذذعب الفلسذذذطین البطذذذل  الش  ابلعذذذز  الش 

ذاعرأنشده  ال ذي. ها هو املقطوع نتفاضةمام االأ ستسيمداعه ابجلنب واخلنوع واالا یص  أعوالکرامة، کم علذی غذرار  الش 
 العمودي. الش عرالقصادد التقلیدیة أو 
  . َعرنین ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  بَذلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذماع2
  . َوع دات ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  َرغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَم األ نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 1

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحاب  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  َنطَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  الس   َورأس 

 تذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلايً حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانوا الَرقذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب
 

 (211: 2333)حممود،  
ذاعرفیهمذذا ، مذدَ  سذلفنا للتذووکمذذا أ «الشذعب الباسذل»مسهذا صذذیدة اخ انامذا مذن قاوالبیتذان    ، الشذعب الفلسذذطین  الش 

ابلشذذجاعة والعذذزة عنذذد مواجهذذة األعذذداع. مفذذردة العذذرننی وهذذي قمذذة األنذذ  أصذذب  يف األدب العذذريب القذذد  رمذذزاً للشذذموخ 
لبیتذان املذذکوران ینطذواين علذی کنذایتنی أوالامذا وردت يف البیذت األول وهذي عبذارة وا .والکرامة کما یعر عنم ابلشذمم أیضذاً 

ذلذأب کنایذة عذن غایذة العذز والکرامذة کمذا  حب وکلابت الرأس یيمس الس   لدرجة العرننی وبلوغ الرأس السماعَ  ارتفاععن 
ذذذ «حذذذانوا الرقذذذاب»واثنیهمذذذا وردت يف البیذذذت الثذذذاين وهذذذي  .سذذذبق  . ألن  عذذذن ضذذذع  أو ذل   تسذذذيمسن هبذذذا عذذذن االوقذذذد ک 
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هنذَا عذعباً  نوفهم کما جذاع يف البیذت. فلذو ّتیلنذا أن  لفلسطینینی الشجعان کارهنی ورغم أستسلموا أمام ااألعداع ذلوا وا
روعذة الصذورة نذوفهم يف تذراب الذذل وااذوان، سذنجد  نذوا حتذی مرغذت أاذین ال ذ سم حتی بل  السماع وأمامذم أعذداعهرف  رأ
 رمسها عبدالرحیم بریشة الکلمة وحر اخلیال.  ال يتللکنایة 

تظهر ميمذ  عذهداع ایذرب غذری املتکافئذة ال يت ة براعتم يف خلق الصور الکنادی   إسرافیليحسنی  یراين  اإل الش اعروقد أةبت 
وا منهذا منتصذذرین التضذحیات حتذذی خرجذالباسذل قرابذة مثانیذذة أعذوام وقذدموا فیهذذا املزیذد مذن  ط فیهذا الشذذعب اإلیذراين  تذور  ال ذيت 

 :فادزین وإلیأب منوذجاً منها
  جو  لللللد ن  لللللوش  ل للللل   شلللللده

 هلللللللن ووشللللللل وش جگ  للللللل ن    
 

  للل   ز ن   لللوشس وللل دس ه  للل  شلللده 

 زدهس  للللول ا اللل   لللل ن    للل  هتللل   
 

 (553-556: 5635 س    ف لي)

ذیهذا الال أَ أَ  /کمدماعي بيذ العذر    زدانَ اقذد وَ  /الصذاینیَ  نتم اي صفوةَ أَ  ینَ أَ التعریب: ) ح قذت االذذین و  /کتویذة أکبذادهما  املعش 
 .(تهمجنحأَ  ایربي  نریاني  يفي 
خطذار ا دقذة ن املعرکذة کذالفرا  غذری آهبذنی ابألوا نذریااقتحمذذین بصفوة الصذاینی وهذم ال ذ الش هداععن  اسرافیلينی ک   

کلمذة العذر    والخیفذی أن   .م الزاکیذةرا  دمذاعهم علذی سذاحة املعرکذة لیذزدان العذر  بذدماعهت ذ هبم عوقاً إلی لقذاع ایبیذب    
ذذهداع ترمذذز إلذذی أن  ال ذذيت تعذذن السذذماع وهذذي مشذذحونة ابملعذذاين  ا   موا دمذذاعهم وأرواحهذذم للحفذذا  علذذی الشذذریعة وأن  قذذد   الش 

وا قتحمذاذین مکنی هبا عن املقذاتلنی ال ذ الش عريف  العشا  املکتویة األکباد أن   .    سیجزیهم يف اآلخرة ابجلنة خالدین فیها
ح قت أجسادهم فتحولت رماداً لیخر  مذن رمذادهم الذوطن ایبیذب منتصذراً بسالة واستماتة فا نریان ایرب املتوجهة بکل  

 غامناً. 
  یةالصور التلمیح .1-3-3

ذذاعر  اندیذذواحفذذل  ذذاعران ل  فهذذا وظ  ال ذذيت ابلتلمیحذذات  إسذذرافیليین حممذذود و الش  ذذالش  س خ معذذاين املقاومذذة والصذذمود يف نفذذس 
ذین یقذل عذددهم عذن األعذداع املخاطب املتلقي. يف التلمی  التايل حاول عبدالرحیم نفخ رو  األمل يف نفوس املقاتلنی ال  

 : بصناعة التلمی 
ذذذَي ل غذذذز  األلغَذذذازي َکیذذذَ  َیکذذذون  الَقذذذلا   هي

 

 َنصذذذذذذذذذذذذذذراً َعلَذذذذذذذذذذذذذذی الَعدیذذذذذذذذذذذذذذدي الذذذذذذذذذذذذذذَوفریي؟ 

 

 ( 111: 2333)حممود، 
ذذاعرملذذ  وقذذد أ  ة فیهذذا العذذرب علذذی الفذذرس رغذذم قل ذذ انتصذذرال ذذيت إلذذی حذذرب القادسذذیة  املذذذکور سذذابقاً  ذيال ذذلبیذذت يف ا الش 

ج ابلسذذي  مذذن قمذذة الذذرأس حتذذی أ ذذ  القذذدم. العذذرب املسذذلمنی يف العذذدد والعتذذاد وکثافذذة عذذدد اجلذذی  الفارسذذي واملذذدج  
ذذاعرإختذذار  عذذدداً وأضذذع  جنذذداً مذذن جذذی   أقذذل   ذین هذذمأسذذلوب التسذذا ل لیذذَ  أةذذریاً أکذذر علذذی نفسذذیة املقذذاتلنی ال ذذ الش 

ذاعري . مذن ا تمذل أیضذاً أن یکذون الکیان الصهیوين الشاکي الس   یَن َیظ ناذوَن ﴿مذن اآلیذة الکرمیذة  اقتذبسقذد  الش  قذاَل الذذ 
ذذن فيئَذذة  قَلیلذذة  َغَلبَذذت فيئَذذًة َکثيذذریًَة إبييذني ا ي َوا   َمذذَ  الص ذذابيری ذذم م يَق ذذو ا ي َکذذم مي ذین    املسذذلمنی األوادذذل ال ذذواآلیذذة تشذذج   ﴾نَ أَنذ ه 

اآلیذة  ولکذن   .وضذعا  مضذاعفةقبیل غزوة بدر وکان عذدد مشذرکي قذری  یفذو  املسذلمنی  کف ارلکانوا یریدون الت صد ي ل



 12 )دراسة وحتلیل( اسرافیليقاوم لعبد الّرحیم حممود وحسنی الّصور الفنّیة وآلیاهتا يف الّشعر امل
 

 

 متکافئة.يف حرب غری  کف اری إلی غلبة املسلمنی علی الأمي وطموحاً ما أد  املسلمنی يف ت ضخ  
)ع( والعبذذاس علذذي و اإلمذذام وا حذذذ  ذین حذذذَ التلمذذی  التذذايل صذذورة رادعذذة عذذن املقذذاتلنی األبطذذال ال ذذ يف إسذذرافیليوقذذد أعطذذاان 
هجذم علذی  ال ذذين إمامهم وقدومهم الصذایة اإلمذام علذي نس األعداع املعتدین علی محاهم عاروا بيدهم من دحیث طه  

قلذ   ال ذذيهم إلی ایصذن املنیذ  احتماععددهم و  مسي بذي الفقار م  کثرة ال ذيیهود اخلبری وأهلکهم عن آخرهم بسیفم 
د د  سذذجل ملحمذذذة خالذذدة تذذذ   ال ذذذذيقتفذذذی جذذی  اإلسذذيم إةذذذر العبذذاس ال ایصذذن قبذذذورهم وکذذذلأب اإلمذذام )ع( اببذذم وحذذذو  
 ذکراها عر التاریخ: 

  للللل  ا  لللللوس  لللللو شللللل    ح لللللدسن

 هملللل   للللو    للللو  للللو    ا    للللوس    

 نلل ن همد للد« و ّللوو»س «دشللا» لل  هلل  
 

  للللللوس  ن  لللللل ن    لللللل د د تللللللو  

  للل  شلللد ز للل ا  ز ت ر لللوش هشللل وس 

  لل ن همد للد  لل   للر   لل  ا ت لل      
 

 (516: 5635س     ف لي) 

  /الفقذاراإلمذام علذي )ع( ذي  تشذبم سذی ال ذيت م هي يف ظذل سذیوفي  /ةففتحذوا بوابذة خیری ذ /ةحذاربوا بطریقذة حیدری ذ التعریب:)
 وعلی عفاهم أذکار وتسبیحة.(  /«العباس»خبلق  ونقل  ختکل واد فرسان م  اقتحم /ة ابدیة علیهاکانت ایمی  

ذذاعررمسهذذا ال ذذيت ة رة التلمیحی ذذالصذذو   ب هبذذا لق ذذال ذذيت فذذت مذذن العناصذذر التالیذذة، اییذذدر وهذذو مذذن األلقذذاب ل  أ إسذذرافیلي الش 
عهذد  کانذت علذیال ذيت  تسذکنها مجاعذة مذن الیهذود  کانذت  ال ذذيوکلمة اخلیر وهو ایصن  .)ع( ومعناه األسد اإلمام علي

ذذذ وکلمذذذة ذي الفقذذار وهذذذي صذذذفة  .الرسذذول )ص( وأصذذذحابم حاکتهذذذا ضذذذد  ال ذذيت م نکثذذوا العهذذذد ابملذذذؤامرة مذذ  املسذذذلمنی إال أا 
ملحمذذذة  لسذذذج   ال ذذذذينی )ع( و وکلمذذذة العبذذذاس وهذذذو أخذذذو اإلمذذذام ایسذذذ .وصذذذ  هبذذذا سذذذی  اإلمذذذام علذذذي لکونذذذم ذا حذذذدین

ذین بذذلوا مام حسنی )ع( ومعذم قلذة قلیلذة مذن أصذحابم األوفیذاع ال ذوقعت فیها معرکة بنی اإلال يت عظیمة يف وقعة الکربيع 
 وقذذد استشذذهد . الذذ  جنذذدي أو یزیذذدونضذذم  ةيةذذنی ال ذذذيأرواحهذذم دونذذم يف حذذنی خذلذذم الکوفیذذون وبذذنی معسذذکر یزیذذد 

ذذذ اإلمذذذام ایسذذذنی )ع( ومذذذن هذذذي ملعهذذذم مذذذام یزیذذذد ومذذذن أبذذذرز عخصذذذیات الطذذذ  وأضذذذوخ أر  الو  ستسذذذيمم رفضذذذوا االمعذذذم ألا 
دین بیتذذم وقتذذل عذذدداً کبذذریاً مذذن الیزیذذأظهذذر محاسذذاً متوقذذداً يف الذذدفاع عذذن سذذیده ومذذواله اإلمذذام ایسذذنی وأهذذل  ال ذذذيالعبذذاس 

 بنی یدي أخیم املظلوم اإلمام ایسنی )ع(.  استشهدی حت  
 الصور التناقضیة  .1-3-5

م عبثذذذاً وأن ذذذ أنشذذذاالکذذذيم  يف الوهلذذذة األولذذذی أن  صذذناعة التنذذذاقض أو املفارقذذذة تطلذذذق علذذذی کذذذيم یلمذذذس فیذذذم التنذذاقض. فیبذذذدو 
املخاطذذب أو  انتبذذاهلطیفذذاً ومجذذیيً یلفذذت إلیذذم  وراع التنذذاقض معنذذاً  ولکذذن لذذو دققنذذا فیذذم النظذذر لوجذذدان أن   المعنذذی لذذم یذذذکر

ويف أعذذعار  .لقذذياملتاملخاطذذب التنذذاقض أو املفارقذذة تسذذاعد دوراً مذذؤةراً يف إیصذذال ایقیقذذة إلذذی  ویظهذذر عنذذدها أن   .السذذام 
ذذذاعر  ذذذکل ت علذذذی کلمامهذذذا روعذذذة يفو التنذذذاقض أسذذذقطمنذذذاذ  مذهلذذذة مذذذن صذذذناعة املفارقذذذة أ إسذذذرافیليین حممذذذود و الش   الش 
 ومنها ما قالم عبدالرحیم يف البیت التايل:  .والداللة

ذذذذذذذذذذم َا ذذذذذذذذذذذم  سذذذذذذذذذذذتعمریَن َفک 
 الَأمنذذذذذذذذذذوا امل

 

 َحذذذذذذذذذذذذرب  تَذَقن ذذذذذذذذذذذذَ  َوجه هذذذذذذذذذذذذا بيسذذذذذذذذذذذذيم 

 

 (212: 2333)حممود، 
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ذابق الش اعران ر ذ  ح  ذامذن الرکذون إلذی املسذتعمرین و  يف البیذت الس  م بنذاع علذی مذا قالذم دتمذاام يف عذان مذن الشذؤون. ألا 
ذذاعر نذذاع مذذن م یتسذذ ها بقيف ایقیقذذة یریذذد لنذذا ایذذرب ولکن ذذ سذذتعماریریذذدون لنذذا حذذرابً غلفوهذذا بغذذي  مذذن السذذيم. فاال الش 

حذرب تقنذ  وجههذا »ويف عبذارة  .لوجذم اجلمیذل الباسذم وجذم قبذی  ولیذ  للحذربظهر وراع هذا االسيم. فإذا رف  القناع 
ذذاعرصذذاغ  «بسذذيم مرین الرهذذان علذذی املسذذتع وهذذي أن  ال ادعذذة تذذذک ران  قیقذذة مهمذذة للغایذذة أة ر یعبذذدالرحیم صذذورة تناقضذذ الش 

علذی الذبيد واذب ستیيع ا یریدون االاملستعمرین اجلدد عندم وال خیفی أن   .مر ال حتمد عقباهذین یریدون اإلیقاع بنا، أال  
عذعارات ّتطذ  األبصذار وتسذتهوي القلذوب ومنهذا یرفعذون  ،فهذم کثذریاً بذلایذرب یکل   ون ایذرب علیهذا ألن  ن  شذةروامها ال ی

ذذ زدهذذارالبنذذاع واال سذذتثمارعذذعار السذذيم والدمیقراطیذذة وایریذذة واال ال ال ذذيت الر اقذذة عارات والتقذذدم ومذذا عذذاکل ذلذذأب مذذن الش 
 لم الظمئان ماعاً. یتخی   ال ذيومثلها مثل السراب  .عهاحقیقة ورا

 ومنها ما یلي:  .ةراع مضامنی املقاومةإلها کاداة ستغل  صور تناقضیة رادعة أیضاً إ إسرافیليويف کلمات 
 سز ل   ل   ل ه ملي    /شل د هبس هت  ملي  /سز  ن د س     هب مي /.  ز  دم ن   ا    ميدس م  شعل »

 (.36: 5631 س    ف لي) «ش داس مي  ه شعل 

ذذأَ  /حتذرقن انر   فسذذي جذذذوة  نَ  يفي  التعریبب:) ذذر   املذذاعي  يفي  ل  دخ   هذذا ابتَ لکنَ ، وَ اجلبذذالَ  تسذذلق  أَ  /انراً  املذاع   حذذول  تَ کذذن یذَ لوَ  /م  طفئ ذا یَ ف 
   .(أیضاً  ل  شتعي تَ  اجلبال  

ذذاعر یذذذکر أن    مذذاً لذذم. یظعذذام ملنظمذذة اجلهذذاد اإلسذذيمي تععذذقاقي األمذذنی الفتحذذي  استشذذهادنظذذم القصذذید عقذذب  الش 
یسذتطی  أطفذاع ایرادذق  ال ذذيی املذاع حت ذ نریان السخ  والغضذب ال یطفئهذا عذی  الش اعرأضرم يف نفس فتحي  استشهاد

  ذذادبیعتذذم السذذادلة والبذذاردة یعجذذز عذذن إیطفذذ  النذذریان بط ال ذذذياملذذاع  ومذذا زاد الصذذورة مجذذاالً وروعذذة أن   .مهمذذا کانذذت رهیبذذة
ذذاعرالنذذار املندلعذذة يف قلذذب  ذذاعر ر لنذذا بذذل عنذذدما یلمذذس نذذریان قلبذذم یتحذذول انراً  وبذذذلأب یصذذو   الش  صذذورة تناقضذذیة رادعذذة الش 

متذدت إلذی اجلبذال الراسذیات یواذا إلذی  النذار املضذطرمة يف قلبذم لذو ا الصذورة قذوة وأةذریاً بقولذم، أن   إسرافیليزاد  ومؤةرة.    
ذاعر أن   کتلذة مذن النذذار. میکذن القذذول یتلقاهذا املخاطذذب ال ذذيت الرسذالة  جنذذ  يف إبذيغ رسذالتم إلذذی املخاطذب، ذلذذأب ألن   الش 

أعذعل يف نفسذم انراً ال میکذن إ ادهذا فیذاه العذا   و حذزانً  الش اعرن اکی موضل الکبری فتحي عقاقي ااملن استشهاد هي أن  
 اا هشیم حمتضر.ار وکااع یولتها إلی کتلة من النت اجلبال الصما لو مس  أا  کل ها و 
 للشاعرین  يف الصور الفنیة فارا شارا  واادراسة وجوه اإل .1-1

ذذاعر بعذذد أن درسذذنا الصذذور الفنیذذة يف عذذعر  رمسهذذا ال ذذيت ة هنذذا البحذذث عذذن أوجذذم التيقذذي والتبذذاین يف الصذذور الفنی ذذ ین نذذود  الش 
ذذاعر  ذذاعر مذذن  کذذي ً   نتطذذر  إلیهذذا جیذذب أن نشذذری إلذذی أن   ان يف قصذذادداما. يف البدایذذة نتنذذاول وجذذوه التيقذذي وقبذذل أنالش  ین الش 
یرتکبهذا العذدو ال ذيت ابلبحذث عذن اجلذرادم  فنا سذابقاً یهذتم  کمذا أسذل  ال ذذي و األدب املقذاوم وهذو األدب  بوصلة ععره موج  

ذة مذن جهذة و الغاصب يف األراضي ا تل   حات ایذرب مذن جهذة یبذدیها املنتفضذون واملقذاتلون يف سذاال ذيت جاعة والبسذالة الش 
ذذذاعر  جیذذذب القذذذول هنذذذا أن  أخذذذری و  ان مذذذز کلیهمذذذا عذذذاعران ملت  یشذذذ کان يف أن   إسذذذرافیليین عبذذذدالرحیم حممذذذود وحسذذذنی الش 

ذ ال ذيی الش عر فلسطنی واملسار  نتفاضةاب  وکذل   .وا اهذدین لش ذهداعواإلعذادة اب اه هو الذدفاع عذن الشذعب الفلسذطین  اّت 
ة وإدانذذذة الغصذذذب والقتذذذل والتنکیذذذل والنهذذذب والتذذذدمری والتهجذذذری یل حتریذذذر فلسذذذطنی ا تل ذذذمذذذن یضذذذحي بنفسذذذم ومالذذذم يف سذذذب
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ذاعر  ضذ  إلذی ذلذأب أن  الفلسذطینینی. أ میارسم الکیان الصهیوين ضد   ال ذيوالتشرید  ة يف عذعراما ور الفنی ذلص ذع نیذا ابین الش 
 لب يف ععراما:األغ م   کة وهي األعونبدأ بذکر القواسم املش .نتهینا من ذکرهوقد ا
 احلریة  .1-1-3

ذذاعر  کمذذا قلنذذا للتذذو أن    والن ظذذر إلذذی اییذذاة بنظذذرة متفادلذذةومنهذذا،  .ین یشذذ کان يف کثذذری مذذن املعذذاين املتعلقذذة ودب املقذذاومالش 
ذاعر مذن  لقذد صذب کذل   املضذطهد ومذا یعانیذم مذذن  جهودامذا يف تصذویر معذاانة الشذعب الفلسذطین   إسذرافیليین حممذود و الش 

ا   یفقذد آماامذا مذستمداداً من خیاامذا الطذاغي. إال أا  د واإلساعة و... بریشة الکلمات واوالدمار واجلوع والتشری القتل
مذذا یتطل عذذان إلذذی مسذذتقبل أفضذذلوطموحامهمذذا حیذذال املسذذتقبل  ايم ایالیذذة إبمسذذة سذذو  األ یذذری. فهذذا هذذو عبذذدالرحیم إذ أا 

 ها اآلمال يف القلوب:حتیي بسمت
 َمنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا إيبتَسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاَمة  ةَغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرإين  َأاي  

 َنَشذذذذذذذذذذَرت َمیذذذذذذذذذذَت اأَلَمذذذذذذذذذذايني َوَأحیَذذذذذذذذذذت
 

 َ  یَذذذذذذذذذذذذذذد ر ميثل َهذذذذذذذذذذذذذذا بيثَغذذذذذذذذذذذذذذري الذذذذذذذذذذذذذذداه وري  

ذذذذذذذذذذذذذذذری  أََمذذذذذذذذذذذذذذذيً َعاريمذذذذذذذذذذذذذذذاً بيَقلذذذذذذذذذذذذذذذب  َکسي
 

 (111-111: 2333)حممود، 
وخذری دلیذل علذی ذلذأب  .ه عاعراً طموحاً ومتفاديً تاماً مثل ما رأیناه يف حمموداعتبار م میکن فان   سرافیليا فیما یتعلق ابوأم  

 ابألمل: تعج  ال يت هو الکلمات التالیة 
  د لوش مل د    /  لا زلوستگ  ش ز لودن س  فل  سن د ده         زم    /  اشموسد مع  و هزوز شده»

هلو   ل  تپل     واس      وس / از دنهو    ن هشل ک /  اهو    اش همدههون  ز ص داقت  گا /  دشده

  (.566: 5631 س    ف لي) «  دج     زده هوا تو   وش /  ا     

ذذذ طذذذاردَ  /العکسذذذي العذذذد   أَ دَ بَذذ التعریبببب:) د خرجذذذت البنذذذاد  مذذذن َقذذذلَ  /رجذذذاالً  األطفذذال   صذذذار /لنذذذاهبنیَ ن اهذذذذا البلذذد املزیذذذد مي
 .(  العنبي  حدادق  د ترعمت قَ وَ  /التيلي  یلَ قاب  عَ  ن الربی َ ن أَ ق  صد   /ایریةي  جلي ن أَ مي  قت الرصاصات  لَ نطَ اوَ  /هاصنادیقي 

ذذاعرتذذدل کلمذذات کمذذا   ی م یتوقذذ  أن ذخذذذ املقذذاتلون أسذذلحتهم وحیذذاربون األعذذداع حت ذذاملثقلذذة ابألمذذل واإلجیابیذذة، أن ذذ الش 
مکذان  ابلربذوع وتنتشذر األزهذار والذورود يف کذل   الربیذ  سذیحتل   الش اعرایریة وقد کنی عاعران عن ایریة ابلربی  ویری  تعود
رت وهذذا هذذي أعذذجار العنذذب قذذد تنذذو   رب أن  نظذذروا اي رفذذا  الذذد  األعنذذاب ویصذذرخ صذذرخة الفذذر  قذذادي اادق یشذذری إلذذی حذذد    

 األنوار والراعم تلم  فو  األعجار.
  نتفاةةإلی اا الّدعوة .1-1-1
لذدی  لذم رالسذلیب أمذر المذر   حقذو  الشذعب الفلسذطین   اسذ جاعاملساومة فیما یتعلق بقضیة فلسطنی والتغاضي عذن إن  

يف قضذیة فلسذطنی بذل، تذدعم وتذداهن تسذاهل لیس فق  ت العربی ةبعض ایکومات    لم أن  سَ أي إنسان حر  کر . ما یؤ 
ذذذ حیذذذاانً الکیذذذذان الغاصذذذذب الصذذذهیوين  أ : 2431واآلخذذذذرون،  سذذذذتمرارها )سذذذذلیميدت الطریذذذذق نوعذذذذاً مذذذا الدعمذذذذا سذذذذافراً ومه 

211  .) 
م سذذتعادة أراضذذیهم املغصذذوبة ابملواجهذذة الشرسذذة ویذذری أن ذذنینی علذذی االفلسذذطی نیف عبذذدالرحیم املقذذاتلحذذر  ويف السذذیا  ذاتذذم 

وم والعتذذذذاب إلذذذذی ل الل ذذذذأن یتحذذذذو   لقذذذذاع اللذذذذوم ورمذذذي األحجذذذذار. بذذذذل البذذذذد  صذذذذار علذذذذی األعذذذذداع فجذذذذرد إتنقیذذذذق االالمیکذذذن حت
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ذذ .ة وأعذذهار السذذی  يف وجذذم العذذدو املعتذذديالصذذرخات اجلنونی ذذ املضذذطهد  لفلسذذطین  م اخلطذذاب إلذذی الشذذعب اولذذذلأب یوج 
 ة قادًي: رهم  قهم املسلوب علی ید الصهاینراضیهم السلبیة بعد أن یذک  أ ادةاستعوحیثهم علی 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ     ایَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذقا لَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذیَس بيراجي
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذدي  َوالص ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرخة  النکذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراع    
 َوالنذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  َتضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَمن  َواَیدیذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد  
 َحک يمه مذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا فیمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا ت ریذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذد

 

یيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذراب   ليَذویذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذمي إيال ابي

 بال الَتَلطاذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   َوالعيتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب  ليَمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذن َتسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاَعَل َأن جی 

 َففیهيمذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا َفصذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل  اخليطذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب
 

  (211-211: 2333حممود، ) 
سذ داده إال بفضذل السذیو  املصذقولة والرمذا  الرعذیقة. ال میکذن ا ایذق   م یعتقذد أن  أن ذ الش اعرمن کلمات  ستش   وامل 
یؤکذذد رسذذالتم بعبذذارات أخذذری  اب صذذوهبم.    ولذذیس توجیذذم اللذذوم والعتذذخافذذة األعذذداع مذذن الصذذیحات العالیذذة إل م البذذد  أن ذذ    

ومذذا  .م ال تذذ دد يف اللجذذوع إلیهمذذاحتقیقذذ سذذکتان العذذدو فلذذو أردت حتقیذذق مذذا تصذذبو إلذذیفیقذذول، وحذذداما النذذار وایدیذذد ی  
ذاعرة يف البیذت األخذری حیذث ینصذ  یة السذابقة، هذو الصذورة الفنی ذالش عر يف املقطوعة  نتباهیلفت اال م ، املقذاتلنی بتحکذیالش 

ذاعر أن   من امليح م یعود إلیهما القول الفصل ن  النار وایدید يف حمکمة ایقیقة أل نفذخ رو  اییذاة يف النذار وایدیذد  الش 
   نور الوجود. «التشخی »وهکذا رأت مجالیة  .اما إلی قاضینی حیکمان علی املعتدین بکل صيبة وصرامةوحو  
 اسذذتخدممذذن  نتصذذارلنیذذل اال م البذذد  م وعذذان عبذذدالرحیم یعتقذذد أن ذذن ذذیمذذا خیذذ  قضذذیة فلسذذطنی فاس الفکذذرة فنفذذ سذذرافیليوإل

فهذذَا  اموسذم مفذذردات الرمحذذة وال اإلعذذفا .التوجذذد يف ق ال ذذذياألسذلحة والذذدخول يف مواجهذذة مسذذلحة مذ  العذذدو ا تذذل 
 بعض کلماتم يف هذا املضمار: 

شم ل  هون   /  لد ه لمو ا س   تو  گ  هاس دار س مي /هت     ف از د هش و ا س  ن  س ش گذ س ج وش»

هو ا ت  و لا تلو ه  ل     د ا /  دس    و     ف  ت   «ز ود»هون ح مل  /  د ز   وم دسهمدهم م م ول   ت  

ارا هش   ا    جون  ل گ  لن     /هون  ل    س        ۀ  پوه ح مل    و دا  ی /ت  گ س   مس   د

: 5631 س  ل  ف لي ) «  لد   لموو ی   هو ا شل  فو شلده   ی جو     و ي./ ا دشم  زد س س     / ن    

11-511). 

ذذذع ادَ  التعریبببب:)  جذذذت السذذذیو   رَ د خَ َقذذذلَ  /َاخذذذذوا مسذذذاَع یَ لي  لقفذذذ ي ابي إلیذذذأب  تذذذونَ ذَ  /أبالمرايلیذذذنی یضذذذرمون النذذذار يف عش 
 /مستوحشذة حذيت تيمذس البنذاد  أبَ یذدیأَ  / جذی  إبذن زايديف «حرملذم»مثذال أَ  أبَ سذتهدفَ ا /هذا ضذَدغمادي ن إي مي  السامة  

د َقذلَ  /دوي لعذلحذق اازمیذة ابي تَ وَ  /الوقت لتستبدل األحجذار ابلبنذاد ي  حانَ  /«حرملة»أمثال  ی صدري لَ عَ  الرصاصي  تغرس زهرةَ وَ 
    (َ اي إمساعیل  ت ورود  ازدهر 
ذذعر يف هذذذا املقطذذ   إسذذرافیلي اسذذتمد  لقذذد   ة میذذزة. فعلذذی عذذعره روعذذة فنی ذذأعطذذت ال ذذيت ة ابلکثذذری مذذن الصذذور الفنی ذذ ،يالش 

فعلذذم الصذذهانیة علذذذی أرف ابیرملذذة  سذذیداً ملذذا  سذذتعاریة، العذذذدو الصذذهیوين  اسذذبیل املثذذال وال ایصذذر، لقذذد عذذبم يف صذذورة 
ویرملذة اللعذنی، یذد مضذرجة بذدماع اإلمذام  .املنکذوب ة من القتل والتنکیل والتهجری  ق الشذعب الفلسذطین  فلسطنی ا تل  
توضذذذ  علذذذی الصذذذدر ملذذذا ی کذذذم ال ذذذيت م الرصذذذاص ابلزهذذذرة عذذذب   طذذذ .    لای املرفذذذق يف قضذذذیة یتذذذم حت ذذذوالده وأهذذذل بایسذذذنی وأ
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 ستدارة وذبول. االرصاص من جر  ودم یشبهان الوردة يف إمحرار و 
  لّشهدا اإلشادة اب .1-1-3
وا علذی استشذهدی ماتة حت ذسذتمحذاس وا کذل  سذامهم بآمذاام ومقد   ذین دافعذوا عذنأولئذأب املقذاتلنی ال ذ نتفاضةعتر ععراع االا

ذذذعرجذذذذور  تیذذذد اجلنذذذاة األعذذذقیاع رمذذذزاً للفذذذداع والشذذذجاعة. لقذذذد الذذذ ذذذهداعاملقذذذاوم، مذذذن منهذذذل دمذذذاع  الش  ی الزکیذذذة حت ذذذ الش 
مثذة  (. يف منظذور عبذدالرحیم أن  211: 2431حنی إبذن رهبا )سذلیمي واآلخذرون،  أصبحت عجرة طیبة آتت أکلها کل  

حتضذانم او  ستشذهادعلی السذری علذی درب اال الش هیدحیمل  ال ذينفصام اا و الکرامة ال او  ستشهاد االعيقة وطیدة بنی
أمذذام األعذذداع. کمذذذا قذذال عبذذدالرحیم هبذذذذا  ستسذذذيمل واخلنذذوع واالم للذذذ  احتمالذذذع أحضذذانم وفنتهذذی ایفذذذاوة هذذو عذذدم فلذذي
 :  الصدد

 اي عذذذذذذذذذذذذذذهیداً قَذذذذذذذذذذذذذذد َّتذذذذذذذذذذذذذذذان قبسذذذذذذذذذذذذذذذاً 
 هکذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا العذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذار  مریذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ورد  
ذذذذذذذذذذق  م ذذذذذذذذذت  يف ایَذذذذذذذذذربي َعذذذذذذذذذریفاً َ  ت طي

 

نذذذذذذذم  یَهذذذذذذذدینا إيلذذذذذذذی الذذذذذذذنهجي السذذذذذذذدیدي    مي

 والذذذذذذذذذذر دی ليلحذذذذذذذذذذري َمعسذذذذذذذذذذول  الذذذذذذذذذذورودي 

 ريبَقذذذذذذذذذذذذذذذذذَة اأَلسذذذذذذذذذذذذذذذذذري َوال ذ ل  الَعبیذذذذذذذذذذذذذذذذذذد
 

 (241: 2333)حممود، 
مذذاعه لذذم  ال ذذذيابملصذذدر  ستسذذيمل واالم اذذج الذذذ  فلسذذطنی عذذب   يف طریذذق الذذدفاع عذذن قضذذیة استشذذهد ال ذذذيعبذذدالرحیم 

ة رادعذذة لذذق بذذذلأب صذورة تشذذبیهی  یسذقي وارده فذذاعه العذذذب وایلذو وخی ال ذذذيابملعذذنی  ستشذهادکمذا عذذبم طریذذق اال  ر  وم ذذمذا  
ذذهیدمذذواتً عذذریفاً ویعتذذر  ستشذذهادوأخذذریاً یعتذذر اال .ب املعنذذی إلذذی ذهذذن املخاطذذب املتلقذذية تقذذر  حمسوسذذ اإلنسذذان ایذذر  الش 
 أمام الطغاة واملعتدین. يمستس  خیض  لعار اال ال ذيواأليب 

ذذاعرويف السذذیا  ذاتذذم أعذذاد  ذذهداعفکانذذة  إسذذرافیلي اإلیذذراين   الش  هذذمالسذذامیة واصذذفاً  الش  أطذذاروا ذین ابلیقظذذة والصذذحوة وال ذذ إاي 
 هي کلمة ایق:ال يت بدماعهم الطاهرة رسالتهم  الش هداع أبل وقد من جفون الوضعاع  الن وم

 د  لللد سد  ي  للل   للل  نللل ش دسن   للل 

  للل  د س  ل لللد ووشللل ي  لللو  لللر و للل  
 

 نلل  ب هملل   لل لگوش شللر هشلل   د     

 ه  للود ا دا م رلل س ا للو   نلل      للد    
 

 (66: 5651 سإ   ف لي) 

ذذذهداع) التعریبببب:) ذذذ  ( الذذذذینَ الش  ذذذ النذذذومَ  اطذذذارو أَ وَ  /همدماعي جوا بيذذذرَ صذذذاحیة َضذذذیقظذذذة وَ  ن ذوي قلذذذوب  کذذذانوا مي  ضذذذعاعي وَ  ن عیذذذوني مي
 (.منصوراً هبتا  أان ایق ةننی والسبعنیَ اال ن لساني عَ فوا وَ تَ هَ  /العالیةي  ایبي  قي ی مشاني لَ عنقوا عَ ما أَ عندَ  /اللیايل

ذعرلذی يف املقطذ  السذابق أضذفت مجذاالً فنیذاً رادعذاً ع إسذرافیليفهذا وظ  ال ذيت ة الصورة التلمیحی ذ وال خیفی أن    ا أدی م ذ الش 
ذذاعرملذذ  اين. أإلذذی أةذذراع املعذذ وهذذو علذذی املشذذنقة  صذذا ابلعذذار  الشذذهری منصذذور حیذذث  لذذی مذذا حذذل  قطذذ  السذذابق إامليف  الش 

ذاعریرید ال يت رفا الرسالة  «أان ایق»ووعلی صوتم ب  هذم أرادوا نشذر  کل    الش ذهداع ة هذي أن  إیصذااا ابلصذورة التلمیحی ذ الش 
ذین قتلذذذوا وفیذذذاع ال ذذذم ایسذذذنی األمذذذاة رمزیذذذة تذذذذکران بعذذذدد أصذذذحاب اإلداللذذذحیمذذذل  11کلمذذذة ایذذذق يف ربذذذوع العذذذا  وعذذذدد 

ذذهداعلشذذی  سذذوی لقذذول ایذذق و  هذذم الوا کل  استشذذهدو  م ألعذذيع کلمذذة ایذذق هذذم يف وا أرواحهذذم ودمذذاعهس خصذذذین اال ذذ الش 
مذذن األبیذذات  ، یعذذد  «منصذذوراً  11»و «أان ایذذق» علذذی اذذج اإلمذذام ایسذذنی وأصذذحابم. خيصذذة القذذول، أن   میضذذونایقیقذذة 
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ذذذاعر وقصذذذة منصذذذور ایذذذي  وقذذذد أکذذذد   «ایذذذق أان»حذذذدیث  اإلسذذذيمیة ویشذذذری إلذذذی يف کلماتذذذم علذذذی ایرکذذذة والنشذذذاط  الش 
  علذذی ذلذذأب. لقذذد وظ ذذ دل  هذذا تذذالوضذذعاع ومنصذذور واملشذذانق العالیذذة کل   ریذذقوأ «قلذذوب الصذذاحیة»ومفذذردات  .نتفاضذذةواال

قلذوب یقظذة وعذبم األعذداع  ويبذذ الش ذهداعة عذدة ومنهذا الکنایذة والتشذبیم املضذمر حیذث عذبم يف ععره صور فنی ذ إسرافیلي
ذذذ إسذذرافیلي ذین طذذار النذذوم مذذن عیذذوام. زد علذذی ذلذذأب أن  ال ذذ الوضذذعاع  ةقصذذة منصذذور ایذذي  أداة خللذذق صذذورة تشذذبیهی   اّت 
 عر التشبیم البلی  فنصور.  الش هداعشبم ت  رادعة 
  حّب الوطن .1-1-3

ذعر واینذنی إلیذم ابل  حذب  الذوطنعغل  ذعر وإلذی زماننذا هذذا. فقذد تنذاول اع منذذ أقذدم األزمنذة الش  اع أحذوال الشذعوب ومذا الش 
ذعر إنسذان لذذلأب حذرص  هذي لغذة یشذَ  فیهذا کذل   لغذة الفذن   وفذا أن   .لشذعره تر بم من ظرو  قاسیة کمادة خصبة اع الش 

(. وللذذذوطن يف عذذذعر عبذذذدالرحیم مکانذذذة 111: 2433)امذذذریی خراسذذذاين،  هم للذذذوطن بلغذذذة الفذذذن  وا عذذذن حذذذب  ن یعذذذر  علذذذی أ
حتمذذل يف طیامهذذا حبذذم اجلذذام   ذذاه الذذوطن وفیمذذا یلذذي نذذذکر ال ذذيت وجنذذد يف دیذذوان عبذذدالرحیم الکثذذری مذذن املفذذردات  .متمیذذزة

 إلی وطنم ومدحم لم:  الش اعرتعکس حننی ال يت األبیات 
 تيلذذذذذذذذذذذذذذأَب أَوطذذذذذذذذذذذذذذاين َوَهذذذذذذذذذذذذذذذا َرمس هذذذذذذذذذذذذذذا
 یَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ اعی يل َعلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی هَبَجتيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا

 

َتَفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَویداعي ف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤادي حم   يفي س 

 ا قَذل بَذذذذذذذذذت يفي الَکذذذذذذذذذوني الن ظَذذذذذذذذذرَحیث مذذذذذذذذذ
 

  (241: 2333)حممود،  
ذاعرمعا  الوطن حمفورة يف قرارة نفذس  يف البیتنی السابقنی أن   نشهدفکما    یذث أینمذا یذذهب یظهذر أمامذم وطنذم  الش 

ذ م يف صذورة وطنذم. فکذل  یری العا  کل ذ الش اعر بکل مجالم وسحره ما یعن أن    .ره بوطنذمیذذک   اذمنظذر خذيب أو مشذهد أخ 
فقذذذد ّتیذذذل عذذذاعران وطنذذذم کحبیبذذذة تتبخذذذ  بثوهبذذذا األنیذذذق وقامتهذذذا  وقذذذد خلذذذق عذذذاعران بصذذذناعة الت شذذذخی  صذذذوراً فن ی ذذذة رادعذذذة

 عینیم کلیهما. موماخذ و  کل    الش اعرن قلب مي  خذ. فاقةاملمشو 
ذعر  إسرافیليال خیلو دیوان  ويف  .ابلصذد  والذدف  وایمذاسوقذد أةنذی علذی وطنذم بکلمذات انبضذة  حذب  الذوطني عذن الش 

وقذد  نتصذارلذم قلذب نقذي صذا   ذري علذی عذفاهم أغذاين الفذر  واال ال ذذيوطنذم ابإلنسذان  إسرافیليم النماذ  التالیة، عب  
 ي کلماتم:معة ونوار املعرفة والیقظة فها هصطبغت مسا ه اليا
 ا   لد سن  س لگ  /  لوس   ل     ل اد    لو     ل   / هل س  ي  ۀدس د ل  شلعل   /اط     زم   ن ش ا ش ف»

 (661-651: 5635 س    ف لي) « د  س  ي هم    ه موش   شوس مع فا ونتجلّ  ز /ش  فو ي

لذذذون  /نشذذذید الربیذذذ  األخضذذذر مي ی عذذذفاهي لَذذذعَ  یر جذذذ /هذذذوراعأَ  ایذذذب مي  بطنيذذذمندلعذذذة يفي  /الشذذذر ي وَ  الذذذدمي  رف  وطذذذن أَ  التعریبببب:)
   .(الشاملةي  املعرفةي  ضواعي وي  اً دوم تتجلی مسا  ه  اليمعة   /زدهاراالوَ  الیقظةي 

ة ا زاد مذن قیمتهذا الفنی ذيف کلماتذم السذابقة صذناعة التشذخی  والتشذبیم املضذمر أکثذر مذن مذرة م ذ إسذرافیليوقد استمثر  
  ب نیمة ربیعیة خضراع.ی ن   اً حی   اً کادنم  ر حب  ة وعلی سبیل املثال وال ایصر تصو  واجلمالی  
 . التضحیة والفدا  1-1-5

ذذهداعالتضذذحیة يف سذذبیل الوصذذول إلذذی األهذذدا  النبیلذذة والغذذاايت السذذامیة جذذزع مذذن األدب املقذذاوم ال یتجذذزع. و  ال ذذذین  الش 



 35 )دراسة وحتلیل( اسرافیليقاوم لعبد الّرحیم حممود وحسنی الّصور الفنّیة وآلیاهتا يف الّشعر امل
 

 

والکرامذذذة هم رمذذذز للمقاومذذذة عتبذذذار ابون مکانذذذة رفیعذذذة يف دیذذذوان عذذذعراع املقاومذذذة هذذذم يف میذذذدان املواجهذذذة حیتل ذذذضذذذرجوا بذذذدماع
املقاومذذة مذذن اللذذزام علیذذم أن یشذذج  املقذذاتلنی علذذی مواجهذذة األعذذداع (. ویذذری عذذاعر 214: 2431، والتضذذحیة )سذذن ری

 م أن  . ويف السذذیا  ذاتذذنتصذذارنذذوا مذذن حتقیذذق االی یتمک  خبطذذی اثبتذذة وحثیثذذة وینفذذث رو  ایمذذاس والبطولذذة يف نفوسذذهم حت ذذ
ل ة وقاتَذيف قلذب املعرکذأخذذ السذي  ودخذل  ،بذل الش عراملناضل عبدالرحیم حممود   یتقاصر علی قول  الفلسطین   الش اعر

 ستماتة قادًي: وها هو یطلق صرخة البسالة واال استشهدی إخيص ومحاس حت   بکل   االحتيل
 َسذذذذذذذذذذذذَامحل  روحذذذذذذذذذذذذي َعلَذذذذذذذذذذذذی راحذذذذذذذذذذذذيت
 فَإيمذذذذذذذذذذذذذذذا َحیذذذذذذذذذذذذذذذاة  َتسذذذذذذذذذذذذذذذرا الصذذذذذذذذذذذذذذذدیقَ 

 

َذذذذذذذذذذذذا يفي َمهذذذذذذذذذذذذاوي الذذذذذذذذذذذذر دی   َوأَلقذذذذذذذذذذذی هبي

 َوإيمذذذذذذذذذذذذذذذا َمذذذذذذذذذذذذذذذات  یغذذذذذذذذذذذذذذذی   العذذذذذذذذذذذذذذذدی
 

 (212-211: 2333)حممود، 
ذاعر أن   من امليح  حیمذل معذم روحذم ویسذرع بقلذب م ن ذسذتعداده وجهوزیتذم خلذوف املعرکذة فایتحذدث بنذرة عالیذة عذن ا الش 
أب، منتصذذراً غامنذذاً ومیذذو بذذذل الن ضذذالمذذا أن خیذذر  عذذن م أن ذذدو الشذذرس واملذذدجج ابلسذذي  فاانبذذض ابإلمیذذان  ذذو العذذمطمذذئن 

ما یبغض األعداع ومذن امللفذت  ستسيمض  لذل األسر وعار االا أن میوت بطيً وال خیم  قلوب األصدقاع هبجة وسروراً وإ
ابذالً مهجتذم صذانعاً یشذاَر يف النضذال مس خصذاً روحذم  ،ي للعدو ا تل  من أن ینص  املقاتلنی ابلتصد  بدالً  الش اعر أن  

م روحذم يف صذیاغة حیذث عذب   يف املقطوعة صذورة مذؤةرة الش اعررمسها ال يت من نفسم قدوة صایة للمناضلنی والصورة الفنی ة 
قلبذاً مقطوعذة تشذبم مقطوعذة عبذدالرحیم  إسذرافیليوضذو  ویلمسذم. وللشذاعر  ستعاریة بشی  حمسوس یذراه املخاطذب بکذل  ا

   وقالباً إلیأب بعض کلمامها:
 /مشل  هو لا دفل  ملي   دس ز   ها س نو   /ش م و ش  د  ا ت   ع مي /د سمم  ه  ساز دس ز ه زن    مي»

  (.516: 5631س     ف لي« )دس ت   س  وم ت  ا مو ز و   
د لکذذن لسذذاين یذذرد  وَ  /أببیوتيذذ نقذذافي ن حتذذت أَ دفَذذأ  وَ  /ََ یشذذیعونن مذذ  عذذهداعي  /يف غذذزة   یذذوم   کذذل    أمحذذل جروحذذاً ان أَ  التعریببب:)

 دوماً امسأب( 
ذذاعریتحذذدث   يف  یعذذی  عذذاعرانوعلذذی غذذرار عبذذدالرحیم عذذن نفسذذم وکانذذم أحذذد املقذذاتلنی يف فلسذذطنی. ال  إسذذرافیلي الش 

م یقاتذذذل العذذذدو الصذذذهیوين الغاصذذذب جنبذذذاً إلذذذی جنذذذب املقذذذاتلنی م یتخیذذذل نفسذذذم أن ذذذولکن ذذذ طاملذذذا کذذذان مواطناًإیرانی ذذذاً فلسذذذطنی 
 ون    ی عَشذ  کمذا ی  ی  شذ، کمذا جیرحذون، یستشذهد کمذا یستشذهدون، ی  ما یعانیم املقذاتلون يف غذزة، جیذر  الشجعان فیعاين کل  

م جیذري ذکذر فلسذطنی علذی لسذانم دادمذاً. والتصذویر ف املباين ا طمة کمذا یذدفنون ورغذم ذلذأب کل ذیدفن جثمانم حتت أنقا
تصویر مؤةر ملهم للغایذة. فقذد ّتیذل نفسذم مقذاتيً علذی أرف فلسذطنی ا تل ذة وینذال مذا ینالذم  الش اعرصاغم  ال ذياجلمايل 

رة اخلیالی ذة ذخذذ املخاطذب معذم يف رحلذة يف غذزة أرف وتشیی  ودفذن. وهبذذه الصذو  استشهاداملقاتلون اإلبطال من جرو  و 
   الوفاع والتضحیة والکرامة.

 وجهنی مش کنی اواما:  إسرافیليین حممود و الش اعر ان يف ععر نا وجدي فیمکننا القول ون  الش کل لا فیما یتعلق ابیقم  وأ
 الطّبیعةرموز  استخدام. 1-1-2

ذ انتباه الط بیعةلقد لفتت عناصر   الط بیعذةس هبذا مذن رمذوز کلیهمذا فاخذذا يف عذعراما کمیذة الاب إسذرافیليین حممذود و اعر الش 
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 ین: الش اعر بعنا يف کلمات بة وفیما یلي نتطر  إلی مناذ  عثران علیها من خيل تت  غ هبا صور فنیة خي  لیصو  
 تيلذذذذذذذذذذذذذذأَب أَوطذذذذذذذذذذذذذذاين َوهذذذذذذذذذذذذذذذا َرمس هذذذذذذذذذذذذذذا
جتيهذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذا  یَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ اعی يلي َعلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی هبي

، يفي  ذذذذذذیاعي الشذذذذذذمسي   نذذذذذذوري الَقمذذذذذذري يفي ضي
 يفي َخریذذذذذذذذذذذذذري اجلَذذذذذذذذذذذذذدولي الصذذذذذذذذذذذذذايف َويفي 

 

َتفذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَویداعي ف ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذؤادي حم   يفي س 
 مذذذذذذذذذا قَذل بَذذذذذذذذذت يفي الکذذذذذذذذذوني الن ظذذذذذذذذذرَحیث  
 ن سذذذذذذذیمي الَعذذذذذذذذبي يفي ةَغذذذذذذذري الزهذذذذذذذريفي ال

 َصذذذذذذذذذذذَخبي الَنهذذذذذذذذذذذري َوأَمذذذذذذذذذذذوا ي الَبحذذذذذذذذذذذر
 

 (241: 2333)حممود،  
ذذاعرعذذر   مذذن عذذعره مسذذاحة واسذذعة. ويف عذذعره  لغذذة الفذذن. والذذوطن حیتذذل  م وحنینذذم إلذذی الذذوطن بعبذذدالرحیم عذذن حب ذذ الش 

ذذاعرمفذذردات تنذذبض  ذذب  ذذعر الطذذاغي للذذوطن واملقطذذ   الش   ن  ه للتذذو خذذری عذذاهد علذذی ذلذذأب. ذلذذأب ألأوردان ال ذذذيي الش 
ذاعرالخذرین البعیذدة عنذم. یقذول لحمذم ودمذم وال یتحذدث عذن  ربذة اآلملسذها بال ذيت ة حیدةنا عن  ربتذم الشخصذی   الش اعر  ش 

  واإلخذيص والوفذذاع. مصذحوبة ابلصذدال ذيت ث عذن حبیبتذم ة وکانذم یتحذد  نذرة هاددذة ذات إیقذاع لذنی وموسذیقی مستسذاغب
ذذاعرکیذذان   حذذب  الذذوطنختذذار لغذذة اخلطذذاب رفذذا کانذذت أنسذذب للمقذذام وهذذو ایذذدیث مذذ  العشذذیقة. خذذامر م لذذو إإال أن ذذ  الش 

ذاعرز . فاینما یذهب یر  اً مادام حی   والمس عغا  قلبم  یث لن یفارقم ذاعر الذوطن امالذم هذذا یعذن أن   یصذحبم الش   الش 
ذذذاعر م يف صذذذورة الذذذوطن ایبیذذذب. ومذذذن امليحذذذ  أن  یذذذری العذذذا  کل ذذذ ة جعذذذل صذذذناعة التشذذذخی  أداة خللذذذق الصذذذور الفنی ذذذ الش 

ذذاعرل البدیعذذة. فقذذد ّتی ذذ ذذاعرااألنیذذق ومظهرهذذا الفذذاتن فاخذذذ مذذن قلذذب  وطنذذم کحبیبذذة تتبخذذ  بثوهبذذا الش  ماخذذذ ومذذو  کذذل    لش 
ذیعن یذکر عاعران بوطنم والوطن  الط بیعةعی  يف  عینیم کلیهما. کل   مس بذدفئها لذم خيصذة العذا  وعصذارة الوجذود. فالش 

ها والبدر بلمعانم وقرصم والنسیم بلطفم ورقتم والوردة بشذا أرجیها وحسن منظرها والبحر فیاهذم الصذافیة واملتموجذة،  وضوع
 اعر مجال الوطن وحسنم وکانم مرآة صافیة مصقولة.للش   لذلأب حیم کل  

ذذعرن عبذذدالرحیم علذذی توظیذذ  العناصذذر الطبیعیذذة يف اعذذ إسذذرافیليحذذرص  ة وفیمذذا املقذذاوم وجعلهذذا أداة إلبذذداع صذذور فنی ذذ الش 
 بکثرة:  الط بیعةت فیم عناصر استخدم ال ذي إسرافیليیلي نذکر منوذجاً لشعر 

 /هلون شل   ا د  لا    ل   ل  شلو     ا ال م  شل  د ش مو لا     / مۀ مو لا  د /   ده سن     اون مي»

 (615: 5635 سإ   ف لي) .«هو   س  تو  جون زم         ده   اد  د      ه س    س  مي ه چ

 ن  دري أَ ال أحذد یَذ /الشذفقي  کتذا ي ی أَ لَذترفذر  عَ ال ذيت ان هي عهداعي  رایة  وَ  /انمتداد  ا /دوم  یَ  ال ذي السماعي  ن بر َ أَ  التعریب:)
 (  األرفي  ت حتتَ متد  ین الی أَ إي  اجلبالي  صولَ أ

مذن بذر  السذماع والشذفق، مشذبهاً زاجذرة بذر  السذماع بصذوت  الط بیعةيف املقط  السابق بعض عناصر  إسرافیليلقد تناول 
یذذم علمذذاع م تشذذبیم مقلذذوب. وحسذذبما ذهذذب إلزاد مذذن مجذذال التشذذبیم أن ذذ ال ذذذيإقذذدام مقذذاتلي اإلسذذيم يف سذذاحات الذذوغی و 

الشذذبم يف املشذذبم وجذذم عی يف التشذذبیم املقلذذوب أن  د  املذذ التشذذبیم املقلذذوب هذذو مذذن أقذذوی وأروع التشذذابیم ذلذذأب ألن   البيغذذة أن  
م هذو أقذوی وأقذرع مذن صذوت صوت إقدام مقاتلي اإلسذي عی ون  د  عاعران ی بم. ويف ما  ن فیم أن  هو أقوی ما يف املشبم

ذذاعر بذذم.    أن  مقذذدام هنذذا أجذذدر ون جنعلذذم مشذذب  ت األصذذو  رة الذذر  ولذذذلأب أن  زاجذذ رة املنتشذذرة يف  مذذعنذذدما ینظذذر إلذذی ای الش 
ایمذذراع. وهنذذا  الش ذهداعوقذت الشذذفق برایذذة کبذد السذذماع قبیذل املغذذرب، سذذرعان مذا یثذذور خیالذم اجلذذام  لیشذذبم محذرة السذذماع 
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بذذذم ورایذذذة مم وهذذذو محذذذرة السذذذماع وذکذذذرت املشذذذب  ت املشذذذب  م حذذذذفن ذذذاملکنیذذذة أل سذذذتعارةدعذذذة يف إطذذذار االتتحقذذذق صذذذورة خیالیذذذة را
ذاعر ة يف املقطوعذة السذابقة ألن  علی أکتا  الشفق. وال تنتهذي الصذور اخلیالی ذ مهتز  ال يت  الش هداع م يف صذورة أخذری عذب   الش 

جلذذذور يف أعمذذا  القیذذد األخذذری )ضذذرب ارها يف أعمذذا  األرف و ضذذربت جذذذو ال ذذيت قامذذة املقذذاتلنی الرعذذیقة ابجلبذذال الرفیعذذة 
املرعذحة لتبلذ  ذرومهذا يف البيغذة.  سذتعارةة إلی مستوی االورة اخلیالی  ل الص  حو  بم )اجلبال( یتيعم م  املشب م ال ذياألرف( 
 هم یبلغذذون السذذماع بعلذذو  مقذذاتلي اإلسذذيم میشذذون علذذی األرف ولکذذن   املرعذذحة هذذو أن   سذذتعارةذي تفیذذده هذذذه االواملعنذذی ال ذذ
 زارعي:  الش هیدوهو مید   إسرافیليانتهم. ويف مقط  ععري آخر یقول و مکجاههم ومس  

: 5631س إ ل  ف لي « ) ل دم  ي ت  م ش زسدت      گ ن  ش ملي  /ت    فری   ادش  ن   ا ن   وس   »

616) 

ذذأَ  البذذاني  اي عذذجرَ  /القصذذیدي  نشذذادي خصذذباً إلي  الفصذذولي  کثذذرَ اي أَ  التعریببب:)  الشذذجري  را ي و أَ  کثذذري لذذی أَ إي  حتول  اَ أب َسذذن دونيذذنذذن مي
   صفراراً(إي 
م حذذ  يف کذي املصذرحة ألن ذ سذتعارةيف املقطوعذة املنصذرمة صذورتنی بيغیتذنی صذاغهما يف صذیاغة اال إسذرافیليوظ    

ذذاعرم يف الصذذورة األولذذی عذذب  . بذذمشذذب مکتفذذی ابملشذذب م وا رتنی املالصذذو  ذذهید الش  مذذن فصذذل  زارعذذي ومجذذل مذذا میکذذن أن حیتذذل   الش 
 ذي بذذنیالبذذون الشاسذذ  ال ذذ یتخی ذذلالسذذام   جیعذذلی ورا  الصذذفراع يف اخلریذذ  حت ذذألم نفسذذم ابالصذذورة الثانیذذة عذذب   ويفربیذذ . 
 املمدو .  الش هیدوبنی  الش اعر
 قتباسصناعة اا استخدام .1-1-2
یذب عذیئاً مذن األدواملقصود بذم هذو أن ذخذذ  قتباسو حممود هو توظیفهما لصنعة اال إسرافیليین الش اعر ا جنده يف ععر م  

ذذاعر  اقتذذبسقذذد یشذذری إلذذی املصذذدر املذذاخوذ منذذم. و  و ایذذدیث الشذذری  مذذن دون أنآايت القذذرآن الکذذر  أ ان إحیذذاانً مذذن الش 
ة رادعذذذة تزیذذذد عذذذعراما صذذذبغة قرآنی ذذذ یمعذذذاين القذذذرآن الکذذذر  فذذذا خیذذذدم قضذذذیة فلسذذذطنی واألدب املقذذذاوم. وبذذذذلأب یضذذذفیان علذذذ

 ة الشذعب الفلسذطین  ی  الش ذعر ي والداليل. لقد مد  عبذدالرحیم يف إحذدی مقطوعاتذم الش کل یداً علی الصعععراما مجااًل فنی  
ذذداددمذذة وعذذدة العزمیذة يف املناضذل واصذذفاً إايه بعلذو اا الصذذعاب، فذذي تسذتطی  املصذذادب والنوادذذب أن  احتمذالو  اقتحذذام الش 

ذذاعر   لکذذي یرینذذا  تثذذب  إرادة الشذذعب الفلسذذطین   م لصذذرو  الذذدهر احتمالذذومذذدی قذذوة  الفلسذذطین   عذذدة عذذزم الشذذعب الش 
م لذذذو نذذزل مذذا حیتملذذذم الفلسذذطینیون مذذن الشذذذدادد مغزاهذذا أن ذذال ذذذيت ة مذذذن إحذذدی اآلايت القرآنی ذذ اقتذذبس، االحذذتيلومصذذادب 

سذذتلهم عذذاعران کمذذا مذذر، هذذذا املعنذذی مذذن إحذذدی إرابً. وقذذد ا رابً ل مذذن اجلبذذال لتيعذذی اجلبذذل وتقطذذ  إوالصذذعاب علذذی جبذذ
ذخَ  م  یتَذأَ رَ لَ  ل  بَذی جَ لَذعَ  رآنَ ا الق ذذَ ا َهذنزلنَذو أَ لَذ﴿ال وهذي کانذة القذرآن املنقطعذة عذن النظذری أة تتحدث عذن مت القرآنی  اآلاي عاً اعي
ذذدي َصذذتَ م   ذذاعر( وفیمذذا یلذذي نعذذرف مقطوعذذة 12 :شذذرای) ﴾ا ي  ةي شذذیَ ن خَ عاً مي رمیذذة فیهذذا اآلیذذة الک اقتذذبسال ذذيت الرحیم عبذذد الش 

 املذکورة أعيه: 
 عب  َتَذذذذذذذذذذذذذذذذذذر َس يفي الص ذذذذذذذذذذذذذذذذذذعابي َعذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

 ضذذذذذذذذذذذذذذذذذابَ لَذذذذذذذذذذذذذذذذذو اَم ذذذذذذذذذذذذذذذذذم  إنتذذذذذذذذذذذذذذذذذاَب ااي 
 

نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  الص ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذعاب   َو  تَذنَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذل مي
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَلد   نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  ااضذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابکَ دي ک   ت مي

 

 (211: 2333)حممود، 
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ذذذاعر اسذذذتخدمد قذذذ مثلمذذذا فعلذذذم عبذذذدالرحیم. ووجذذذدان يف إحذذذدی مقطوعاتذذذم  قتبذذذاساال صذذذناعة إسذذذرافیلياإلیذذذراين حسذذذنی  الش 
ذذعر  وهذذو میذذد  املفجذذر الثذذورة اإلسذذيمیة يف إیذذران اإلمذذام  إسذذرافیليورد يف مقطوعذذة عبذذدالرحیم. قذذال ة مضذذموانً یشذذبم مذذا ی  الش 

  ین الراحل )ره(: 
نو  ل     س لوخ  /ت  هش ر ه ي    م ش     وخ م ل     ش فل اد ه لد    /ه ا ند  ي /ت  معج   داس  ي»

 (. 665: 5635س     ف لي) «ش د ا م      ش    نوک   ا      د

الذبيط  لَتصذد عَ  /املسذتکرینَ  ی بذيطي لَذعَ  لَ زَ و نَذذذي لَذال ذ الکتذاب ذلذأبَ  نذتَ أَ  /ا ي  آیذة   نذتَ أَ  /العصري  معجزة   نتَ أَ ریب: التع)
   (ذالع.أَ  املستکرونَ خر  رماداً وَ 

سذتکرین امل قصذورَ  ذي لذو مذس  املمذدو  ابألمذر املعجذز وآیذة مذن آايت ا  وعذبهم أیضذاً ابلقذرآن ال ذ إسذرافیليلقد عبم  
ان بشذکل الیبقذي لنذا اجذاالً للشذأب دلوج الش عرع صاغرین. لو أملنا يف مفاد أذال   ل أصحاهبا إلیاا إلی رماد کما حو  یو  
 أستلهم وعلی غرار عبدالرحیم الفکرة من اآلیة القرآنیة الواردة يف سورة ایشر املبارکة. الش اعر أن  
 ین الّشاعر يف شعر  افارا وجه  .1-3

ه هنا إلذی مذا جیب علینا أن ننو   إسرافیليین حممود و الش اعر يف ععر  نتهینا من  ث الوجوه املش کة عکيً وداللةً ن ابعد أ
 نتطذر  والتبذاین وفیمذا یلذي  ف ا القواسم املش کة يف ععراما کما رأینا تفو  بکثری وجوه اال ین علماً أن  الش اعر یفصل بنی 

ذذاعر بذذنی  فذذ ا ألحذذری وجذذم االأو اب فذذ ا إلذذی دراسذذة وجذذوه اال إلذذی  جیذذن  کثذذریاً عبذذدالرحیم  ین وهذذو ال یعتذذدی عذذن أن  الش 
مذذن أمذذر فإننذذا نعذذا  ن مهمذذا یکمذذ .ةإلذذی النمذذاذ  الدینی ذذ إسذذرافیلي ی الذذوطن والقذذوم العذذريب بینمذذا مییذذلمذذا یرمذذز إلذذ اسذذتخدام

ذاعرسذتوردها اال ذيت ة ونذکر حتتم النماذ  ومی  الق الر موز املوضوع حتت العنوان التالینی أواًل، نزوع عبدالرحیم إلی يف هذذا  الش 
وظ فهذا عذاعران ال ذيت ة أو الشخصیات الدینی ذ الر موزة وسو   اول أن ندرس الدینی   الر موز و  إسرافیليا ال واثنیاً، نزعة 

عذعراما وال نعذن  دراسذةه عنذد األعذم واألغلذب يف عذعراما وال ذذي نرصذد  اهيف ععره. وبطبیعة ایال هذا هو اال إسرافیلي
 .سبیل صدفة وال میکن إدراجم يف منظومتها الش عریةأيت أحیاانً علی ال يت تلأب النماذ  الشاذة والنادرة 

  الوطنیة الّرموز. 1-3-3
هذذه النزعذة  اراسذتثمة،   یغفذل عذعراع الفلسذطینیات عذن القبلی  ة واملآةر لة  و املفاخر القومی  ص  للعرب نزعة قویة متا فا أن  

حتمذل يف ال ذيت م أخذ يف ععره مناذ  عدیذدة مذن األعذعار عبدالرحیم عن هذه القاعدة فان   املقاوم وال یشذ   الش عريف مسار 
  هذا الصدد والنموذ  األول هو: ي فیما یلي بذکر منوذجنی رادعنی يفة ونکتفاملضامنی القومی   ةناايها

ذذذذذلطةي قیصذذذذذر    العذذذذذرب  مذذذذذا خضذذذذذعوا ليس 
ذذذذنالیَ   صذذذذروَن َعلَذذذذی اأَلذی مهمذذذذا َیک 

 

 یومذذذذذذذذذذذذذذذاً َوال هذذذذذذذذذذذذذذذانوا أَمذذذذذذذذذذذذذذذاَم  ذذذذذذذذذذذذذذذذرا  

 َوایذذذذذذذذذذذذذذران  بَسذذذذذذذذذذذذذذمي اأَلذی َ  َیصذذذذذذذذذذذذذذر
 

  (221-221: 2333)حممود،  
ذذاعر أعذذاد ة فقذذال وبلهجذذ نتفاضذذةاال خدمها لصذذا سذذتة الضذذاربة يف نفذذوس العذذرب لیزعذذة القومی ذذلن  ابيف البیتذذنی السذذابقنی  الش 

مذل تقومم   یستسلم أمام ملأب متغطرس من امللَو مهما قویت عوکتم وعظمت قدرتم فلذم حی ز أن  میلؤها الفخر واإلعتزا
ل املذوت عزیذزاً علذی ال یصر علذی الذذل بذل یفض ذ م أحرار وایر  العصور، ألا   العرب الظلم وااوان علی طول األجیال ومر  
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عتذزاز بقومذم وأجذداده کمذا کذان تفعلذم األعذراب يف ي واالعاعران ال یریذد هنذا التبذاه العی  يف ذل وحقارة. من الواض  أن  
بذذل یریذذد کمذذا أعذذرت للتذذو أحیذذاع رو  الکرامذذة واألنفذذة واألابع يف الشذذذعوب  العصذذر اجلذذاهليما يف والسذذی   املاضذذیةالعصذذور 
ذتحأصذذبحت تال ذيت املعاصذذرة  العربی ذة . أضذذ  إلذذی تذل  ا  وذل املسذذاومة والتنذازل حیذذال الکیذان الصذذهیوين   االحذذتيلل أذی م 

فیهذا کافذة  تشذاَرة ة ومذا جعذل القضذیة إسذيمی  ة ولیست عربیة أو قومی ذقضیة إسيمی   نتفاضةقضیة فلسطنی واال ذلأب أن  
ة قصذذذوی القذذذدس حتظذذذی وامیذذذة دینی ذذذ ض النظذذذر عذذذن عناصذذذرها ولغتهذذذا ولواذذذا و... هذذذي أن  ة بغذذذمی  الشذذذعوب والذذذبيد اإلسذذذي
ة ملذذا اذذذه ة لذذدی سذذادر األداين السذذماوی  للقذذدس مکانتهذذا الدینی ذذ ة وال یفوتنذذا أن  سذذيمی  اإل الر مذذوزأصذذبحت بسذذببها رمذذزاً مذذن 
 ة. والنموذ  الثاين فهو: ة ودینی  البقعة املبارکة من أامیة اترخیی  

 َعرنین ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  بَذلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  السذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذماع
 َوع دات ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  َرغذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَم األ نذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرد  َ  یَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرَف یَومذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاً   م تيم 

 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذحاب  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذم  َنطَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذَ  الس   َورأس 

 يً حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذانو الر قذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذابتذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذلا 
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر  َعلَذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذی َعذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاب  َأن یَقي

 

 (211-211: 2333)حممود، 
ذذاعروصذ   عذذداعه م أرغذذم أتسذذم  ون یعذذ   ابلذذذل وأن ذذروحذم األبیذذة ال  م قذذوم یذذرفض الظلذذم واخلنذذوع وأن  قومذذم ون ذذ الش 
ذذاعر نذذوفهم. ومذذن امليحذذ  أن  أأذالع صذذاغرین رغذذم  ستسذذيمعلذذی اال ال ذذيت م هذذذه علذذی املعذذاين عبذذدالرحیم رکذذز يف کلماتذذ الش 

ذذذم ة إال أن ذذة أو القومی ذذتنذذدمج مذذ  الشذذعبی   يف نفذذوس العذذرب ال ذذذین حیذذاربون  العربی ذذةة کذذاداة إلاثرة ایمیذذة والنخذذوة القومی ذذ اّت 
 دیذذوان عبذذدالرحیم حافذذل هبکذذذا مضذذامنی إال أن   األراضذذي املسذذلوبة عذذن أیذذدیهم. وکمذذا أسذذلفنا مسذذبقاً أن   نتذذزاعالصذذهانیة ال

 ق وال یس  لتناول أکثر من هذین املثالنی. ال ضی  ا 
 الدینیة  الّرموز .1-3-1

ة ات الدینی ذوالشخصذی   لر مذوزیفذیض ابعذعره ة و الدینی ذ الر مذوزینذزع  ذو  إسذرافیلي علی نقیض ما رأینذا يف عذعر عبذدالرحیم أن  
 : وفیما یلي نذکر منوذجنی إةننی فق 

 نللد   لل د ا  ح للوو ا  للوس ش  شللک    

  لل ن ز  للر الل   ز  لل ن و لل     الل   ز 

 تلللل   ز هلللل   جللللو  لللل  ن    مو للللوش

 صللد ن ح للل     لللا ا   لللده   لللا 
 

 ا ن مللل  اللل   للل ن و لللوو ا م لللک   

 تللل   ز ش  للل  هش  للل ن و للل  مو لللوش

  لللل  س ت   ز هلللل  ملللل  زنلللل  ا  للللن

 ا  ز  لللول  لللی   للل  س  م لللده   لللا  
 

 (55: 5631س     ف لي)

 زینذذب، وبرادحذذةي  برادحذذةي وَ  /القربذذةي وَ  العبذذاسي  مذذتوت برادحذذةي اوخیمذذة  /صذذحاب الذذدم ي والشذذعور وأَ ا  هنذذَا  کذذانَ  التعریببب:)
ذذ عذذ   أَ  /ب  ای ذذ ذذ عذذ   أَ  /ب ي خذذر مذذن ای ذذ، اجلانذذب اآلن الزجذذا ي مي ذذ أهنذذا /عمکذذان، کذذربي ن أي  مي ذَا  /جذذر  وقذذر  ن أيمي

 یقط  زهرة عقادق النعمان.(  الورودي  ن حدادقي مي وَ  /يصوت ایسنی یدو  
ذذعر  املقطذذ  يف إسذذرافیليیعطینذذا  ة تسذذود علذذی جبهذذات ایذذرب العراقی ذذال ذذيت ة ة عذذن األجذذواع الروحانی ذذي السذذابق صذذورة رمزی ذذالش 
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 ااجمذاتقبل تنفیذذ یعیشها مقاتلون إیرانیون ال يت وضو  اللحظات األخریة ة تعکس بة والصورة الرمزی  القوات اإلیرانی   ضد  
ورة هذذي ا  واخلیمذذة والعبذذاس والقربذذة والعقیذذدة زینذذب لص ذذاب حتذذی ال ذذيت  زالر مذذو الکثذذری مذذنهم. و  استشذذهادي إلذذی قذذد تذذؤد  ال ذذيت 

فاخلیمذة ترمذز إلذی اخلیذام املنصذوبة يف   داللتذم ومغذزاه.لم  الر موزرمز من هذه  وایسنی وکربيع وزهرة الشقادق النعمان. وکل  
یقذوم هبذا مقذاتلوان األبطذال يف ال ذيت للتضذحیة  یعی  فیهذا اإلمذام ایسذنی وأوالده وأصذحابم والعبذاس قربتذم رمذزال يت کربيع و 

فیهذا  استشذهدال ذيت إلذی األجیذال القادمذة وأرف کذربيع  الش ذهداعمذن حیمذل رسذالة  سو  القتال. والعقیلة زینب ترمذز بکذل  
ذي ل ذذیتقاتذذل فیهذذا ایذذق مذذ  الباطذذل وایسذذنی هذذو اإلمذذام اال ذذيت  ترمذذز إلذذی اجلبهذذاتاإلمذذام ایسذذنی )ع( أصذذحابم األوفیذذاع 

وردة  وأخذذذریاً ولذذذیس آخذذذراً أن   «لذذذةا الذ  هیهذذذات من ذذذ»ذي أطلذذذق صذذذیحة واألابع وال فذذذ  عذذذن الذلذذذة ال ذذذ اً للمظلومیذذذةأصذذذب  رمذذذز 
ة وجعلهذا الدینی ذ الر مذوزيف دمذج هذذه  إسذرافیلياملراقة علی سذاحة القتذال وقذد جنذ   الش هداع الشقادق النعمان توحي بدماع

ال وهذذو املنذذاخ ة يف عذذی  واحذذد أختذذزال هذذذه الصذذورة الرمزی ذذاطذذب املتلقذذي ومیکذذن املخصذذورة حمسوسذذة توصذذل رسذذالتم إلذذی ا
ال ذذيت العذذدو املعتذذدي  ة ضذذد  العملیذذات ااجومی ذذاإلیذذرانینی خاصذذة قبیذذل تنفیذذذ ذي یطغذذی علذذی خنذذاد  املقذذاتلنی املعنذذوي ال ذذ

یذة والقدسذیة. ن حیذث األجذواع الروحانیعیشذها املقذاتلون مذال ذيت یت بلیذايل العملیذات وهذي مذن أخصذب وأةذری األوقذات مس  
 ايل: ت  لة فهو کاة دینی  من األععار ذات رمزی   ا النموذ  الثاينوأم  

  للللللوزان ولللللللي  لللللل  ساز ا  للللللوس

   للنم ا   لل    لل  س للگ ا  لل   وفللا   
 

 شلللللد اللللل م  و للللل  س   گ لللللد س   

  ز ز للللل ا تللللل ر  ه للللل ا  وفلللللا 
 

  (66 :)هموش 

 (مي اإلمام علي )ع( ومحیت ي  ال بسی ي إي زدهر اإلسيم و یَ م أَ دَ ق  تَ   یذَ  /ایبي  برایةي  مسأبعضد اإلمام علي )ع( أَ  التعریب:)
ة وهذي عضذد اإلمذام علذي  مولذة رمزی ذ مثق لذةال ذيت نذة مذن العناصذر ة السذابقة مکو  ی  الش ذعر حتتویهذا املقطوعذة ال يت والصورة  

محیذت اإلسذيم ال يت ة الشخصی   ورة هي أن  لها الص  ترسال يت اإلسيم وسی  اإلمام )ع( والرسالة  ازدهار)ع( ورایة ایب و 
يف کثذذری مذذن بقذذاع األرف  انتشذذری سذذاد و واملشذذرکنی وبذذذلت مذذا يف وسذذعها لتقذذدم اإلسذذيم حت ذذ کف ذذارال يف أايم املعرکذذة ضذذد  

اإلسذيم  مقذاتلي ن  عره املقذاوم لیذوحي إلذی املخاطذب وة يف عهذه الصورة الرمزی   إسرافیلي رسمهي اإلمام علي )ع(. وقد 
يف مقارعة العذدو املعتذدي والذدفاع عذن معذا  الذدین وسذیادة الذوطن. وهذذا غذیض مذن  حتتذيجعلوا اإلمام علیا )ع( أسوة 
 ة يف ععره املقاوم.الدینی   الر موزمن  إسرافیليفم فیض وقلیل من کثری ما وظ  

 . الّنتیجة3
ذذعراع املقذذاوم احتذذل  مسذذاحة کبذذریة مذذن عذذعر عبذذدالرحیم أن  لنا إلیهذذا عذذر هذذذا البحذذث هذذي توصذذال ذذيت مذذن أبذذرز النتذذادج  الش 

ذ اوعذر  وإسذرافیلي  ة ة الرادعذة. ومذن أبذرز الصذور الفنی ذذا بذدأ امذا يف هذذا السذیا  بلغذة سذذهلة عذبذة ويف نطذا  الصذور الفنی ذعم 
ذذذاعر  صذذذاغهاال ذذذيت  . تذذذرز يف عذذذعر املفارقذذذة(التلمیحیذذذة والتناقضذذذیة )ان هذذذي التصذذذاویر التشذذذبیهیة واإلسذذذتعاریة والکنادیذذذة و الش 

 الر مذذذوزالتلمذذذی  و  إسذذذرافیلية فذذذا فیهذذذا الصذذذور التشذذذبیهیة واإلسذذذتعاریة والکنایذذذة کمذذذا تذذذرز يف عذذذعر عبذذذدالرحیم، الصذذذور الفنی ذذذ
نفذذوس املقذذاتلنی وایذذث علذذی املقاومذذة والصذذمود نفذذخ رو  األمذذل وایمذاس يف  :الوجذذوه التالیذذةة. ویشذذَ  عذذعراما يف الدینی ذ
ال ذذيت لبشذذعة ة واجلذذرادم اعذذن الفلسذذطنی ا تل ذذ عطذذاع صذذورةنهم وإوحمذذ فلسذذطین  ایریذذة والتعبذذری عذذن آالم الشذذعب لذذی إ الذذد عوةو 
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ذذهداعق فتهذذا أیذذدیهم واإلعذذادة ابا ذذکل ة وأمذذا مذذن الناحیذذةالداللی ذذهذذذا مذذن الناحیذذة  حذذب  الذذوطنو  لش   ة فذذیمکن القذذول أن  ی  الش 
ذذذاعر  األدب املقذذذاوم.  یسذذذریان علذذذی اذذذجمذذذا  أا  إال   الط بیعذذذةلقذذذرآن الکذذذر  وعناصذذذر مذذذن ا قتبذذذاساالاً اسذذذتخدمین کلیهمذذذا الش 

ذذکل القواسذذم املشذذ کة أو وجذذوه التيقذذي يف عذذعراما سذذواع علذذی الصذذعید . ومذذن فذذ ا ي أو الذذداليل تطغذذی علذذی وجذذوه االالش 
 ة بینمذذذا أکثذذذرَ ة أو الوطنی ذذذالقومی ذذذ مذذذن توظیذذذ  املضذذذامنی عبذذذدالرحیم أکثذذذرَ  أن  رصذذذدانها يف عذذذعراما ال ذذذيت أبذذذرز وجذذذوه التبذذذاین 

ذذاعر أفضذذی کذذي  ة. ولکذذن  الدینی ذذ الر مذذوز توظیذذ مذذن  إسذذرافیلي ة الدینی ذذ الر مذذوزة أو ور القومی ذذل ابلص ذذین علذذی عذذعراما املثق ذذالش 
ذذذاعر  طابعذذذاً مذذذن املقاومذذذة والصذذذمود. يف اایذذذة املطذذذا  جیذذذب أن نقذذذول أن   ة فنی ذذذ یصذذذوراً يف عذذذعراما صذذذوراً  ین أسذذذتطاعاً أن  الش 

ال ذذيت ة الصذذور الفنی ذذ املقاومذذة والصذذمود إلذذی املخاطذذب املتلقذذي. وفذذا أن   راضذذمم کارامذذا ورسذذالتهما يفتسذذاهم علذذی إیصذذال أف
ذاعر  صذو رها یلمسذذها  صذذور حمسوسذة ة إلذیت دوراً کبذریاً يف حتویذذل املفذاهیم املنتزعذة واخلیالی ذذ، لقذذد أد  صذذور حمسوسذةيف ان الش 

 ووضو . ویفهمها املخاطب يف سهولة
 . اهلوامش3
إلذی مدینذة  توج ذم ة مذن حتصذیلم يف بلذده    مذن قضذاع طذولکرم. إجتذاز املرحلذة اإلبتدادیذ «عنبتذا»يف قریذة  2324ولد عبدالرحیم حممود عام  (2)

 يف مدرسذذة النجذذا . األدب العذذريبنتهذذی مذذن الدراسذذة الثانویذذة. ورا  یذذدرس اختذذار التذذدریس مهنذذة بعذذد أن س ملواصذذلة الدراسذذة يف الثانویذذة. اانبلذذ
إلذی صذفو  املقذاتلنی يف جبذل النذار وحتذت قیذادة  نضذم  اعن التدریس لیلتحق ابیرب عنذدما إنذدلعت نذریان ةذورة فلسذطنی و  2341عتزل عام وا

يف  استشذهدوأخذریاً  م هارابً  و العرا  إةر ميحقة ایکومة الریطانیة للثادرین.   ا 2343عبدالرحیم حا  حممد. وملا توقفت اندرة ایرب سنة 
 .2313وقعت بنی العرب والیهود سنة ال يت حرب الشجرة 

ة والذذدفاع أعذذعاراً مجیلذذة فیمذذا یتعلذذق ابلثذذورة اإلسذذيمی   إسذذرافیليه.  يف تریذذز. نظذم  2442أوادذذل عذذهر إسذذفند عذذام  إسذذرافیلي( ولذد حسذذنی 1)
 امللحمي والغنذادي احتذل   الش عرتنطوي ضمن األدب املقاوم. ال يت واضی  املقدس ووقعة کربيع وصمود الشعب الفلسطین  وما إلی ذلأب من امل

مؤسسذذة »يف  إسذذرافیلينشذذ  ». لسذذطنی أکثذذر مذذا نظمذذم عذذعراع عصذذره يف هذذذا ا ذذالنتجهذذا حذذول فاال ذذيت مسذذاحة واسذذعة مذذن عذذعره. واألعذذعار 
. . زد علذی ذلذأب أنذم تذولی مهذام الصذفحة األدبیذة  لذة ه 2411.  وإلذی ه 2413التابعة لوزارة اإلرعاد والثقافة اإلسيمیة منذذ  «الفنون

ذذذعراجلذذذس ویعمذذذل حالیذذذاً عضذذذواً يف « یذذذام انقذذذيبپ» ذذذعراجلذذذس يف وکذذذذلأب عضذذذواً « صذذذدا و سذذذیما»واملوسذذذیقی يف مؤسسذذذة  الش  يف القذذذوات  الش 
 (.13: 2431 ری، سن) «املسلحة ودادرة صیانة اآلاثر وقیم الدفاع املقدس

 املصادر واملراجع
 .قرآن الکر ال

 ه  ن.   ت   ش:  وزموش ت ل روا   نمي ح ز .د دس م د شت  ّ .(5651س ح    )    ف لي

 ت   ش:     ت و. .اون صد  سدّ .(5635) -----------

 ت   ش:   جم  رل      ش.  موپ  اّل. .صخ ه ا ال گ .(5631) -----------

 .ملوپ  اّل  .او لد سن   ملوش    د  ّلوا     ل ن         گ م و ا ه  ممجم و  .(5613 م  ن ن   و يس  حمد )

        .   موش: 

  لد     ع  شلي شلوو     هلون او لد سن دس شلع    هلوش    جل ه» .(5611سضو ي )شم ي   و ي ا سضو  ؛ ل ميس ولي

 .563-566 (س56) 6 سد   گوه ش  د  وه     موش س  موش او د سن  د  ّوا ۀمجلّ .«معوص  فل ط  ي

  ت   ش: او    ش. .دامجلد  .م ظ م دفوع م دو  د  ّوا  د ا   س ي  .(5631مدسضو )  گ نس من
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  شل  جل  د    ل   .هو ا وللی ا لد     هوس زم   او د سن:  گوهي    ا ژ ي  د  ّوا .(5611) --------------

  ت   ش: سا  ا ف  . .موپ  اّل . من ّ

 رو . الش   مصر: دار .الطبعة األولی .يف القرآنالتصویر الفن  .(2434سید قطب، ابراهیم حسنی عاذيل )
: مفیذذذد قیذذقحت بعذذة الث انیذذة.ط  ال .الش ذذعرکتذذاب الصذذناعتنی الکتابذذذة و  .(2333العسذذکری، أبذذوهيل ایسذذن بذذن عبذذذد ا  بذذن سذذهل )

 بریوت: دار کتاب العاملیة. .قمیحم
  ت   ش:  خ . .موپ دام . د ع    .(5635) من  يس م دن

 بذذذریوت: دار .کتور کامذذذل السذذذوافرییمجذذذ  القصذذذادد والقذذذدم الذذذدیوان الذذذد   .دیذذذوان عبذذذدالرحیم حممذذذود .(2333م )حممذذذود، عبذذذدالرحی
 العودة.

 قم: مکتب اإلعيمي. .البيغة جواهر .(2411ااامشی، سید امحد )
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 33-10، صص. 0311(، پاییز 33)پیاپی  3هم، شمارة دیازدانشگاه رازی، دورة 

 ایداری عبدالرحیم محمود و بررسی تطبیقی تصویرآفرینی در شعر پ
 اسرافیلیحسین 

 5ج و گ    م  ن
 ا ول م    و يس د   گوه س زنس   مو  وهس     ش  د  ّواد    د   سو  ي  د  ّواز وش ا   اه    ود 

 6ف  م   و وو و   ن
 س   مو  وهس     شد   گوه س زنا ول م    و يس   د  ّواس د    د  فوس ي  د  ّواوش ا    ود وس ز  

 6 م      موس
 س   مو  وهس     شد   گوه س زنو  يس   د  ّواز وش ا  سشد ي وسش و د   ج ن 

 56/6/5111 پذیرش:  61/6/5111 دریافت:

   چکیده
تل   ث  لا ا ململ و  ش ون ي شع    ا  ل   لخ  س  دس   هلوشس ت   ص  ز  و يت    و وتر   هف   يس   ي  ز ا  وس  دت    ا ه  ن

 ل   ل       شل وس ال   سا    لد. دس  مو ۀ  شعوس ن د س   ز تروا   ه  ن ا ن ول     ل   لون    هم   د  یس شوو  ش جوشدهد؛   جل ه مي
ه ل  د: و لد   ح      هلو ا  ل       ل     اس  گوس د وش دس اي او خ  و سا   د تط   ي      جوم س  ده تنل لي ا  –ساد ت ص  ي 
 هلون هلو ا ت لواا  شل وها    د؟ ادهاماس  ز م  تر   هو ي     وده      ن   وش مضوم   او د سن ا م و     ف ليمنم د ا ح    

طل س  س   س لي   نلي  ز ترلوا   ه ل ن شلع ن ا همل        او د سن  د م   ا؟ هلدف الژاه    دا شوو  دس تر   هف   ي مضوم  
تل    ترلوا   ه ل ن  ل  دس     م ل   ل    هش   ا   و گ    و ج وسسف   دس  شعوس دا شوو    ا. ت    مضوم   او د سن   م    س ي 
 ز: ترلوا      لد  سف  س و لوسا   وس    ش   ج  ۀ و صۀ م واما ا او د سنو   ش شوو        ف ليو د   ح   منم د ا ح     شعوس 

دا شوو  دس تر   هف   ي مضلوم   او لد سن دس    هونهو ا ت واا وب ش وهاس تلم ني ا اوس دا س ا دست    يس    عوسنس   و ي
دا ل ي د س ن  شل   ک ه ل  د؛     ل و   شل  د ش ا اطل      ثلوسس   ف لو ي ا جوشن  هيس دو ا       نبس هز دن هم  شم  سدن 
  لا  ل   مو لو گ   ل ک     ن مذه ي   ل   فل  ا ش ج ل      هوادس   وش مضوم   او د سن  ز م وه   د  ي ا هم     شخر ّ     ف لي
  مو وش   ا. و د   ح   منم د  جون  شعوسر مي دس جون ي ا      ملّان دس  شعوسد   ا؛  نوصّ

 .    ف ليح     تر   هف   يس شع  او د سنس فل ط    شرو يس و د   ح   منم د اان کلیدی: واژگ

                                                           
 gamiri686@gmail.com         . س  و ومۀ      د  م ئ ل:  5

 a.azizifar@razi.ac.ir                . س  و وم : 6

 s.asmar.me7474@gmail.com               . س  و وم : 6

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 


