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 منزوي وحانی الّصبور عبد صالحل الّرموز الّشعرّیة يف الّداليل اإلثراء آليات
 6مقارسنة( )دراسة

 5يامری  جهاسنگری
 إیران، کرمانشاه،  رازي جامعة، وآداهبااللّغة العربيّة  قسم يف مشارک أستاذ

ّّ امل  صل
 والّدللت املعاين إلی للقصيدة املباشر املستوی من املخاطب تنقل صریحوالتّ  املباشرة من بدلا  أثریوالتّ  لإلحیاء الّشاعر یعتمدهااّليت  اآلليات
 وهذا عريالشّ  صّ للنّ  وخصوبة وغنیا  زمخاا  یعطي مزابلرّ  عبریفالتّ  الّصریح. بيانه عن الکلمات تعجز ما ابستکمال تقوم کما الّنصّ  وراء الکامنة

 ملا حدیثة، اتتقنيّ  توظيف علی الّصبور عبد وصالح منزوي حسنی واملصري اإلیراين الّشاعران عکف وقد املعاصرون عراءالشّ  عليه دأب ما
 موزللرّ  اهلائل صيدوالرّ  ةالّدلليّ  ابإلحیاءات طافحة دمهائية وإثراء الّنص وختصيبه. فقصاالفنّ  الّرؤیة وتعميق األفکار توجيه علی رةقد من فيها

 عالوة )ع(. احلسنی واإلمام )ع( وعيسی )ع( موسی يبکالنّ  ةالّدینيّ الّشخصّيات و  «حاّلج»و «سندابد»و «سهراب»و «رستم» کـالّتارخیّية  
راسـة الدّ  إلـی البحـ  هذا یعمد أشعارمها. يف احلزن موتيف إلثراء ةالّدلليّ  وإفرازاهتا واأللوان يللّ ک فقد استغّل الّشاعران ظاهرة الذل علی

 الّتابع ّتحليليال - الوصفي املنهج علی اعتماداا  أشعارمها يف احلزن لبلورة الّصبور وعبد منزوي الّشاعران استخدمهااملقارنة لآلليات الفّنّية اّليت 
 حزن أنّ  إلّ  الّشاعرین اشعار يف وغالبة قویّة تکون تکاد احلزن مشاعر أنّ  هذه دراستنا تفيدهااّليت  الّنتائج أبرز ومن األمریکية. للمدرسة
 خالل من یبدو منزویا  إنّ  ثّ  ّيةعبد الّصبور من أسباب سياسّية واجتماع حزن ینبثق حال فی فردیّة أو ةذاتيّ  وأسباب عوامل عن انجم منزوي
 عامة. بصورة متفائالا  شاعراا  بورالصّ  عبد یبدو بينما متشائماا  شاعراا  کلماته

 ة.الّدینيّ  موزالرّ  ة،ارخیيّ التّ  موزالرّ  احلزن، موتيف منزوي، حسنی الّصبور، عبد صالحاألدب املقارن،  :الّدليلّية الکلمات
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 مةاملقدّ . 6
 البحث . إشکالّية6-6

 طاقـة حتمـل مرنـةأدبّيـة  لغـة یتطّلـب الّـذي الثّقـايف واملـدّ  احلضـاري التّطور مع تتماشی حدیثةأدبّية  مدارس املتأّخرة العصور شهدت
، )عّبــاس احلدیثــة ومتطّلباتـه، املتزایــدة العصــر حاجـات مــع التعـاطي علــی قــادرة التقليدیـةدبّيــة األ األســاليب تُعـد مل إذ کبــریة دلليـة
 لغـة تکـون أبن جـدیرة کلغـة واألسـطورة الرّمـز لغة استخدام علی األدابء من قليل غری عدد أقبل املنطلق ذاه من. (991: 9191

 علـــی زد (911: 9111، )هــّدارة، تهــارمزیّ  مــن تتولّــدالّــيت  والنســـيابية املرونــة ظــلّ  يف وخمــاطبيهم األدابء بــنی والتّفــاهمالّتخاطــب 
 مذهلـة کاریزمـا تتخّللهـاالّـيت  وشـعبّيتها ملکانتهـا نظـراا  املخـاطبنی نفـوس يف أتثـری أکـرالّدینّيـة و  الّتارخیّية والرّموز لألساطری أنّ  ؛ذلک

الّشــعوب  حيـاة متـ ّ الّــيت  ابلقضـای تُعنـیواقعّيــة الّـيت ال املدرسـة ظهـور أنّ  العتبـار بنظــر األخـذ مـع. (7999: 7002، )اجليوسـي
الّشعب  من خمتلفة أطياف لدی واسعاا  ترحيباا  لقي جدید شعري منط نشوء إلی أّدی ةانجح فّنية کآلية واألسطورة للرّمز واختيارها
 الّرومنسـية مدرسـة ميـزات عن فضالا الّصبور  عبد وصالح منزوي حسنی شعر یّتسم املّتصلالّسياق  ويف (21: 9111، )املقدسي
 ابجملتمــع احملدقـة واملشـاکل ابملصـائب یتـأثّر مرهفـاا  وإحساسـاا حّساّسـة  نفسـاا  میلـک الّشـاعر أنّ  مبـا. والرّمزیّـةواقعّيـة ال مدرسـة بسـمات
 أنغامــاا  قلـوهبم أواتر علـی ضــاربة فـيهم والکتةـاب احلــزن مشـاعر هّيجـ  الّشــعراء هبـا مـرّ الّــيت  الّسـيةة األوضـاع. درجــة أقصـی علـی
 نفسـهالّسـياق  ويف. (719: 9111، )عبـود عاصـرامل الّشـعر معـامل مـن ابرزاا  َمعلمـاا  احلزن ابت ذلک علی بناءا . شجّية وأحلاانا  حزینة

 عنالّنابع  حزهنما لبيان واألسطورة الرّمز لغة (7)منزوي وحسنی (9)الّصبور عبد صالح واإلیراين املصري املتّميزان الّشاعران استخدم
 قواسـم فهنـاکدبّيـة األ حبياهتمـاتعّلـق ی فيمـا وأّمـا. أشـعارمها علـی بصـماهتا ترکـ الّسياسـّية الّـيت و شخصـّية ال ابلعوامـل العميـق أتثّرمهـا
 عــر الّشــاعران اخترهــاالّــيت  املشــرتکة الّتجــارب وليــدة يهـ هــذه املماثلــة الوجــوه نّ أب علمــاا . ومضــموانا  شــکالا  أشــعارمها يف مشـرتکة
  .اجملتمع يفالّسياسّية والّنضالّية  حياهتما

 اهلدفو  ةيّ األهّ و  الّضرورة. 6-5
 األقــوام آداب بـنی تـربطالّـيت  الّتواصـل جســور مبثابـة تکـون املقارنـة الّدراسـات أبنّ  القـول فــيمکن البحـ  رةبضـرو تعّلـق ی فيمـا وأّمـا

 أهّنمـا ومبـا احلـزن مبوضـوعتعّلـق ی فيمـا خاّصة والّتباین الّتالقي وجوه من املزید لدیهماالّصبور  وعبد منزویا  أنّ  ومبا ورؤاهم وأفکارهم
 والعـري اإلیـراين للقـار  ومفيـدة رائعة مکاسب إجناز شأنه من البح  هذا أنّ  لذا مشرتکة دللية نياتوتق تعبرییّة آليات من وظّفا
 اهتمـام موضـع تصـبح أبن وجـدیرة املقـارن األدب إلـی قّيمـة إضـافة الّدراسة هذه تکون أن أنمل فإنّنا أمر من یکن ومهما کليهما
 املقارنـة الّدراسـة عـر الّشـاعرینشخصـّية  عـن جلّيـة واضـحة صـورة إعطـاء هـو هـذا مقالنـا يف نتوّخـاه الّـذي واهلدف. الکرام القارئنی

 الّنظــرة علـی تقــول وعواطـف أفکــاراا  حیمـل منـزوي اإلیــراين الّشـاعر أنّ  هــو املشـوار هنایـة يف إليهــا توّصـلنا نتيجــة وأبـرز. لقصـائدمها
 يف حیمــلالّصــبور  عبـد ولکــنّ . حبـ  تشــاؤمي طــابع هلـا أشــعاره يف یسـتخدمهاالّــيت  واأللــوان الرّمـوز ولــذلک. احليـاة جتــاه الّسـلبّية
 . کلماته يف وظّفهااّليت  واأللوان واألساطری الرّموز يف عليه غبار ل بشکل تتبلور تفاؤلّية رؤیة قصائده

 البحث أسئلة. 1-3
 :  ةالّتالي األسةلة عن اإلجابة حیاول املقال هذا
 أشعارمها؟ يف الّشاعران وظّفها اّليت وألساطری الرّموز أبرز هي ما -
 موز؟لرّ ل مهااستدعاء جرّاء املتلّقي املخاطب إلی اإیصاهل الّشاعران یریداّليت  سائلالرّ  هي ما -
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 الرّمز؟ آللية استخدامهما عر احلزن هباج تعّلق ی فيما الّشاعرین بنی تباینةوامل املماثلة الّنقاط هي ما -
 البحث خلفّية. 1-4
 دراسـات مثـة أنـه إّل  ومنـزويالّصبور  عبد الّشاعرین أشعار يف املستخدمة احلزن إثراء تقنيات بدراسة تقوم حبوث اآلن دّ حل تُنجز مل

 مأســاة يف احليــاة ملهــاة کتـاب: ابلــذکر منهــا خنـصّ  املقــال هلــذا إجنـازان أثنــاء منهــا اسـتفدان ِحــدة علــی کـاّلا  الّشــاعرین حــول متّـ 
 احلـزن نرات» لةاملقاو  .الّنعيمةحمّمد،  ملراد الصّبور عبد صالح عند الّشعري املسرحو عمر شبليبور الصّ  عبد صالح نقد، احلاّلج
الصّبور  عبد صالح» ؛(910-901: 9111)زمالئه و  ألمریي «مقارنة( )دراسة منزوي وحسنیالّصبور  عبد صالح شعر يف

 اشگاار در نمگادی  هگا رنگ » ؛(99-19: 9110) يوکرمـ لسـليمي، «تصوّف هویژبه گذشته میراث از استفاده هنر و

 عبگد صگالح شگار در نگوگرای  ها فهمؤلّ» ؛(917-901: 9110) ينگهـدار  طهماسـيبو  سميتل، «الصّبور عبد صالح

بور : 9119) پورحســنیل «منگوو  حسگی  شگگار  جهگا  بگگه نگگاه » و (919-911: 9110) يملراسـک لگـودرزی «الصگّ
911-910). 

  الّنظري اإلطارو  البحث ةمنهجيّ  .6-2
 منزوي الّشاعرین نظر وجهات دراسة إلی یعمد والّذي الّتحليلي - الوصفي املنهج هو املقال هذا فحوی مع یتأقلم الّذي فاملنهج
 اســتمدّ  لقـد. الدراسـة مغـزی مـن املنشـودة الّنتـائج إلـی هبـا للّتوصــل قصـائدمها مـن اخرتانهـاالّـيت  الّنمـاذج خـالل مـنالّصـبور  وعبـد
 دراســة بدراسـتها قمنـا. واأللــوان واألسـاطری الرّمـوز مــنالجتماعّيـة و  الفردیّـة أحزاهنمــا عـن لإلعـرابالّصــبور  وعبـد منـزوي اعرانالّشـ
 فإهّنـا قصائدمها يف الّشاعران استخدمهااّليت  واألساطری ابلرّموزتعّلق ی فيما وأّما. کليهما للّشاعرینشعریّة  مناذج علی تعتمد حتليلّية
 احلـزن عاطفـة عن تعبریا األلوان خمتلف وّظف األدیبنی من کاّلا  أنّ  ذلک إلی أضفالّدینّية. و  واإلغریقّيةالّشعبّية  الرّموز لیإ تنقسم
 أهّنـا کمـا والّسـلبّيةالّتشـاؤم  إلـی ترمـز منـزوي اسـتغّلهااّليت  والرّموز األلوان أنّ  الّشاعرین بنی األساسي والفارق. کيانه يف جتيشاّليت 
 تنتمـيالّـيت  املقارنـة الّدراسـة مـنهج هـو، البحـ  هذا يف اعتمدانه الّذي واملنهج. واإلجیابّية الّتفاؤل إلیالّصبور  عبد منظور يف ترمز
 .األمریکّية املدرسة إلی
 البحث والّتحليل. 2
 الّصبور وعبدمنزوي  لدی احلزن أسباب. 2-1
 تکـون احلـزن بواعـ  أنّ  إّل  األحـوال مـن کثـری يف متماثلـة تکـون تکادسـّية.سياو  فردیـة أسـباب إلی الّشاعرین أشعار يف احلزن مردّ 
 األخـذ مـع. األحـوال معظـم يفالجتماعّيـة و الّسياسـّية  األسـباب عـن منبعثـةالّصـبور  عبـد عند أتيت بينما ذاتية ما غالباا  منزوي لدی
 معظم علی سائدةالّتفاؤلّية  الّرؤیة تبقی حال يفالّتشاؤم.  مبلغ یبلغحّتی  وتریهتا تتزاید قد منزوي أشعار يف احلزن أنّ  العتبار بنظر
 الّصبور. عبد أشعار
 احلزن عاطفة شحذتاّليت  العوامل وأبرز أهمّ  من املرض ومعاانة األسري والتفکک األحّبة وفقدان الزوجية احلياة يف اإلخفاق 
 األحّبــة فــراق عــن الّنــاجم العـاطفي الهنيــار جــرّاء تکّبــداهاالّــيت  اآللم حجـم اهلّشــة الّشــاعرین روح تتحّمــل مل. الّشــاعرین نفـ  يف

 الّشعریّة. تغریداهتما يف والبکاء احلزن نرات تعايل إلی األمر أّدی حي 
 ذاقــاحّتـی  معاانهتمـا وفاقمـ  ضـاعف  متـدهورة صـحية حبالـة أصـيبا أهنمـا لـدیهما الکتةـاب وشـرارة األحـزان هليـب أذکـی ممّـا 
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 کــابوس إلــی الّشـاعرین حيــاة حــّول ذلـک کــلّ  املــرض مـعالّصــراع و العائلّيــة  احليـاة يف واإلخفــاق ابلوحــدة الّشـعور ءهــاأثنا األمـرین
  .مروّع
 هامــدة کتلــة األحّبــة غيـاب يف العــامل ابتحّتــی  وبنتـه زوجتــه فارقتــه حينمــا بـه حّلــ الّــيت  واملخـاوف األهــوال یشــکو منـزوي راح

 إصــغاء مــن حرمانـه نتيجــة صـوت أيّ  مســاع الّشـاعر مــلّ  حبيـ  واألنغــام األصــوات مـن اجلمــال رمظـاه فيــه وختتفـي احليــاة ختلـومن
 : احلنون حبيبته صوت

 اسگگ  خگگال  جهگگا  نیسگگت  تگگو وقتگگ  .1

 گوشگگگگ  تگگگگا مبگگگگاد شگگگگنوا هرگگگگگو .2
 

 اسگ  خگال  آسگما  و زمگی  اسگ  خال  

 اسگ  خگال  مهربا  صدا  و صوت آ  ز
 

(1831 :88) 
 (.الرّفيق صوتکِ  من خل    طاملا صواتا  آذاين مسع    ل. 7. الّسماءو  األرض وختلو العامل خیلو بکغيا يف. 9 )الرّتمجة:
 نظـرأ. األکـر هاجسـه وأصـبح  ابله الغرام أحزان شغل  حي . أبضالعهاالّصبور  عبد أغوارها سرَ  ُمرّة جتربة احلبّ  يف اإلخفاق
 : شعره من الّتايل املقطع يف اهلهک أثقل اّليت  وأعباءه احُلبّ  أوجاع من یتعّذب کيف

 ج، 7009) فـووجعي والـّدسنيا لألصـحاب احلـ ّ  شـکوتُ  فـووجعي/ قلـي يف احلُـ ّ  محلـ ُ  ویشـجيي/ یـوجعي احلُـ ّ  حـدیث
9 :999) 
 الّشــعور مـن عنهمـا یــتمّخ  ومـا األجنـيب والتـّدخل الســتبداد مـنالّسياسـّية  العوامــل فـإنّ  احلـدّ  هـذا عنــد الّشـاعرین مأسـاة تنتـه مل

 مالمــح ذاتاجتماعّيــة و  ذاتيــة جتــارب الّشـاعران اختــر. أنفســهما يف احلــزن عواطـف والضــطهادحرّک  والفســاد والفقــر ابإلحبـاط
 کـان الّـذي السـتبدادي احلکـم منـزوي أدان. (991: 9111أمریی وزمالئـه، )الّشعریّة  تغریداهتما يف احلزین وقعها هلا کان مشرتکة
 نـری حتـ  یـرزح الّـذي اإلیرانـیالّشـعب  النائحـة بکلماتـه یرثي فراح. إیران يف اإلسالمية الثورة انتصار قبل واحلدیدر لّنااب إیران حیکم

 : القفص جبدران واملنهوک املتعب جسده ارتطم ابلطریان همّ  کلما سجنی طائر وکأنه للحریة وحنينه شغفه مصّوراا  الستبداد
 خگوردی  هگاقفگ  دیگوار به و گشویدم پر

 

 مُگردی  پریگد  بگا  یک حسرت در که وه 
 

(1831 :813) 
 (.واحدة ملرّة ولو الطریان علی حسرةا  ِمتنا لقد آهاا . ذلک حاولنا کّلما القفص بقضبان اصطدمنا لکن لِنظریَ  ناأجنحتَ  نرفرف بِتنا )الرّتمجة:
 الّتعاسـة هبـم بلغـ  الّـذین لألطفـال حزنـه عـن معـّراا  شـعره بعدسـة الفقـراء حياة يفالّشقاء و  البؤس مشاهد بَدورهالّصبور  عبد صّور
 األقذار تردعهم ل مبلغاا  البؤساء هولء يف اجلوع بلغ. رمقهم هبا ليسّدوا األغذیة فتات عن حبثاا  ةالّنفای مکّبات حول اللتفاف إلی

 : تناوهلا من ابألطعمة الاّلصفة
 فيــ / تعــي  الّـيي کالعــام عـام يف أیکلهــا  یبوُســها  کّمـ  يف میُاــحها /یلتقطهـا أملَاــها أن أسنفــ ُ  لقمـة   ترکــ ُ  إن وکنـ ُ ... 

 .(190: 9 ج، 7009) والّشراب الطّعام وساخة عن افهنیالتّ  عيون تعشی
 منزوي وحانیالّصبور  عبد صالح شعر يف احلزن إثراء آليات. 2-2
 الّليل. 2-2-1

 حالـة بلـورة يف تسـاهم هائلـة رمزیّـة دللـة حتمـل القـام وظالمهـا الظّـاهرة هذه. الّليل ظاهرة استخدام منالّصبور  وعبد منزوي أکثر
 اهتمامــاا  الطّبيعيـة الظّـاهرة هبـذه الّشـعراء اهـتمّ  ولـذلک اخلـانق الســتبدادي احلکـم ظـلّ  يف الّشـاعر کيـان علـی ةالّسـائد واخليبـة القلـق
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 أیضـاا  یرمـز کمـا لالسـتبداد اخلاضـع اجملتمـع مـن الظّـاهري دحیـاکي البعـ جنـائزي وصـم  حالکة ظلمة من یصحبه وما الّليل. ابلغاا 
. ام الـدّ  الّليـل خّضـم يف وأهوالـه وحشـته عـن یعـرّ  مل شـاعر   یوجـد قلّمـا. مصـائب مـن يالـدّکتاتور  اجملتمع أعماق يف جیري ما إلی

 (970: 9111، ساوجي )مظفري
 أنّ  إّل  وآلم مأســاة مــن جمتمعـه أبنــاء یعانيـه عّمــا ةرمزیّــ کصـورة الّليــل ظـاهرة عصــره شــعراء معظـم غــرار علـی منــزوي وظّـف 
 .(991: 9111، ومرآيت ي)سليم الدستوریة الثورة فرته يفالستبدادیّة  لألنطمة رمزاا  اليل جعل منأّول  هو «عشقی مریزادة»

 حيــ . أبسـرها الـبالد علـی ماملخـيّ  الّليـل قنــاع حتـ  الّشـم  لخنفـاء وحزنـه هعــن أسـف الّتـايل الّشـعريالّنمـوذج  يف منـزوي أعـرب
 علـی اهلوجـاء العاصـفة لتطـاول احلزینـة الّشـاعر نـرة تعال . القارس وبردهالّشتاء  قسوة حمّلها لتحلّ  وضوءها بدفةها الّشم  غاب 
 :الطّيور وموت واألشجار األزهار ذبول إلی یفضأ ما عنها واألمطار النسيم وغياب احلدائق

 اسگگگگگگ  پنهگگگگگگا  آفتگگگگگگا  چهگگگگگگره

 مگگگ  گُگگ ِ شگگگبنم ؟ چگگه  ؟نسگگگیم چگگه

 جاسگگ  بگگه چگگه آ  پرنگگده از و گگگ  از
 

 اسگگگگگگ  زمسگگگگگتا  ۀدیرنگگگگگد شگگگگگ ِ 

 اسگگگ  طوفگگگا  و بگگگاد دسگگگ  در بگگگا 

 اسگگگ  جگگگا بگگگ  بگگگر  و خگگگونی  پگگگرِ
 

(1831 :883) 
 الورد من یبق مل. والعاصفة الریح قبضة يف احلدیقة ورديت؟ ی ندیا  أي   نسيم أي  ، األمد طویل شتوي ليل يف الّشم  ضوء فیاخت )الرّتمجة:

 (.هامدة وأوراق ابلدم ملطخة ریش سویالطّائر و 
 للقبضــة رمــز هــي والعاصـفةالــرّیح و  الــبالد علـی الســتبداد حکــم إلــی یرمـز فالّيــل الرّمزیّــة ابإلحیـاءات طافحــة منــزوي أشـعار 

 الــورد أنّ  کمـا.نتاجهــا مـن والّنــدی سـيموالنّ  بةالّســلي احلریـة عــن عبـارة هــي والّشـم الســتبدادیّة.  األنظمـة هبــا حتکـمالّــيت  احلدیدیّـة
 .هامدة ُجثة وترکه دماءهالظّامل  احلکم امتصّ  الّذيالّشعب  إلی یرمزانالطّائر و 

 :«وقالئق خماوف من البشري ابجملتمع حیيط ملا رمزاا  الّليل» بدورهالّصبور  عبد استخدم
 دبيــ  جاـم  أعضـاء يف تـدبّ الّــ   األحـزان فيـ  تنـتع  زمنـا   لّليــلا یـری فهـوالّصـبور  لعبـد ومرهقــة رهيبـة زمنيـة فـةة الّليـل

 (990: 9 ج، 7009)... واألعضاء األطراف يف میور املااء أواخر يف احلزین یاتيقظ»: العظام يف الاوس
 : أنقاضاا  سهرأ علی ینهار جداراا  یتخيله کما ذهابه علی للحداد عالمة األسود ولونه الّنهار موت الّليلالّصبور  عبد یعتر

... واهنـارَ   َخـربب جـدار مثـلَ  / املاـاءُ  تاـاق َ  ثّ  واستدار / الّشمس جن ُ  مال ل / حدادا   الّليل وأظلمَ  الّنهار/ مات وهکيا
 (107: 9 ج، نفسه )املصدر

 جتـاه والرّهبـة احلزن مشاعر إاثرة يف وموحية انحجة الصورّة أتيت. لّليل شاعر   رمَسها رمزیّة صورة أمجل ةالّشعریّة الّتالي القطعة أتيت رمّبا
 ...:  ةالّصاخب ابألحزان وأخری والرّعب ابلوحشة واترة ابلقر اترة عنه عرّ  حي  الّليل
 واألحزان املتمّدد والرّع  الوحشة أهنار  ياجالدّ  اخلوف بل  الّليل هو ليس آه الغابة/  القرب بل  الّرحم بل الّليل هو ليس

 (191: 9 ج، نفسه )املصدر ...ةُ الّصاخب الباطنةُ 
 حزانا الّليل  عن الّناجم منزوي حزن یکون حال فی، نفسه قرارة يف عّشش ذاتياا  حزانا  الّليل عن الّناجمالّصبور  عبد حزن یبدو 
 هــذا مـع هأنّـ إّل . الغاشـم الســتبداد ظـلّ  يف القاسـية احليـاة إلــی جـذوره تعـود الّتعبـری( )لوجــاز ياجتمـاع أو سياسـي بطـابع منطبعـاا 



  1496 ربيع ،12 العدد ،الّسابعة الّسنة املقارن، األدب يف حبوث /16

 

 .والکآبة ابحلزن الّشعور علی مبعثاا  للّشاعرین الّليل یبقی بينهما اجلذري الفارق
 األسطوریّة ابلّرموز االستنجاد .2-2-2
 رالّشاع من یَتطّلب لألسطورةالّناحج  الّتوظيفالّدللة.  إثراء يف متمّيز دور   وهلا واسعاا  حّيزاا  املعاصر الّشعر يف األسطورة تقنية حتتلّ 
 إذاا . اجملـنح اخليـال هـي األسـطورة صـرح عليهـا یعتمـداألساسـّية الّـيت  الّدعامـة أنّ  إّل  راقيـة وفکرة متسامياا  وشعوراا  فّذةإنسانّية  جتربة
 .  (19: 9119، )شکري املخاطب يف أتثریاا  زدادإ الّشاعر خيال ارتقی کّلما
 الّـذي اجلمـاعي ابلاّلوعـيالـّنف   علمـاء مسّاهـاالّـيت  وهـي الّلغـات لـفمبخت الّشـعراء ّوظفهـا هائلـة رمزیّة بطاقة األساطری حتظی 

 .(700: 9119، کوبین)زرّ  الّشعراء أشعار يف انعک 
. للّشـعوب والـّدیي الثّقـايف الـرّتاث من مستوحاة ودینّيةاترخیّية  شخصّيات صورة يف وکوابيسهم هزائمهم ومنزويالّصبور  عبد صّور
الّشــعبّية  ابلرّمـوز ابدئــنی أسـطورّیا  طابعـاا  الّشــاعرین أشـعار يف اکتسـ الّدینّيـة الّــيت و الّتارخیّيـة  األســاطری بـرزأ بدراسـة یلــي فيمـا نقـوم
 :منها
 الّشعبّية الّرموز .2-2-3
 .(919: 9119، )فتوحي األدبّية أعماهلم يف دابءاء واألالّشعر  منه ینهل عذابا  منهالا  األمم لدیالّشعبّية  الرّموز تعدّ 
مکانــة و  دور إغفـال میکــن ل املنطلـق هــذا مـن. ریّــةالثّ  إیـران ثقافـة أعمــاق يف جـذورها ضــرب الّتارخیّيـة  الرّمــوز مـن هائلــة کمّيـة ةمثـ

 قــدر أکـر اسـتغالل يف املعاصـرون الّشـعراء حـاول. املعاصـر اإلیـراين الّشـعر يف األسـطوریّة تالـّدلل ختصـيب يف لفردوسـي شـهنامة
 میکــنالّسـياق  هـذا يف، «فردوسـي» العمـالق اإلیـراين للّشـاعر شـهنامةمنظومــة  عليهـا تنطـويالّـيت  الرّمزیّـة ةاقـالطّ  مـن حـدّ  وأقصـی
 مــن یرفــع أن منــزوي اســتطاع (997: 9111، ي)کــاظم املنظــوم البحــر هـذا مــن الغــرتاف يف جناحــاا  أکثــر شــاعراا  منــزوي اعتبـار
 شـعر أبنّ  القـول میکـن هنـا مـن»: امللحمّيـة فردوسـي منظومـة مـن اسـتقاهاالّـيت  األسـطوریّة الرّمـوز مـع بدجمهاالّشعریّة  لغته مستوی
 تـويت ابسـقة شـجرة إلـی صـغریة شـتلة مـن فيتحـّول اهلائلـة الرّمزیّـة بطاقاتـه یتغـّذی القـدم الفارسـي األدب أعمـاق يف یتغلغـل منـزوي
 (991: نفسه )املصدر «...حنی کلّ  أکلها
 املأسـاة، الفائـ لّشاه ا حکمأّیم  اإلیراينالّشعب  کاهل أثقل اّليت  الستبداد مأساة عن هبا مّعراا ة الّتارخیيّ  األساطری منزوي فوظّ 
الّنمــوذج  يف اســتخدم کيــف أنظــرّساّســة. احل الّشــاعر نفــ  يفالّتشـاؤم و  ابخليبــة الّشــعور أفــرزتحّتــی  وتفاقمــ  تعاظمــ الّـيت 

لّشـاه ا ضـحية راح ملـن رمـزاا  شـهنامةيف  األسـطوریّةالّشخصّيات  وأشهر أبرز نم ومها «سهراب»و «رستم» أسطورة الّتايل الّشعري
 ظــامالنّ  بسـط. التـاریخ يف والعنـف القســوة رمـوز أکـر مـن «دقيــانوس»و «کـاووس»ـ بـ السـتبداد إلــی یرمـز کمـا إیـران يف اغيـةالطّ 
 : اخلانق الستبداد عن مبنأی فيه یعيش مالدّاا  الّشاعر جید لحّتی  کّلها البالد علی سيطرتهلّشاه ل قيانوسيالدّ 

 هنگوز و انگدمگرده سگهرا  و رست  هوار. 1

 أکنگگو  پنگگاه دهنگگدمگ  مگگرا غگگار کگدام. 2
 

 کگگاوو  دارویگ  نگو  از کنگدمگ  دریگ  

 دقیگانو  حکگ  زیر جها  جمله هس  که
 

(1831 :173) 
 حلکـم خیضـع کّلـه العـامل مـادام یـؤویي کهـف أیّ . 7. واءالـدّ  إبعطاء یبخل کاووس مازال ولکن وسهراب رستم ألف قضی. 9 )الرّتمجة:

 («دقيانوس»
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 أســطوریّة منظومـة أشـعاره أضـح  حبيـ  منــزوي أشـعار يفاإلیرانّيـة  ابألسـاطریتعّلـق تالّـيت  األمســاء مـن ضـخمة کّميـة تـرّددت لقـد
 شـعره يف «الضـّحاک» الّشـاعر اسـتدعی کيـف فل ننظـر. واملأسـاة ابلرتاجيـدی املشـوب احلماسالقارئنی روح  نفوس يف تنفخ فخمة
 مثلمـا هـوادة دون نفسـه علی للحفاظ الّدماء یُریق الستبداد. املرفقحّتی  األحرار بدماء یداه تلّوث  الّذي املستّبد احلاکم إلی رامزاا 
 : الرّائعة منظومته يف فردوسي رواه حسبما منکبيه علی من ابتةالنّ  األفاعي أبدمغتهم ليطعمالّشباب  یذبح «الّضحاک» کان

 را باغگگ  باغبگگا  !مگگ  گُگگ  کگگ  نگگگاه. 1

  تشگگ بگارور و شگکفت  کگه گرفت  ای . 2
 

 را مگگگارا  گاهسگگگتیش آ  رُهگگگاشگگگانه و 

 را یگگگارا  دا بگگر  از یگگگاد مگگگ  چگونگگه
 

 (71: نفسه )املصدر
 وازدهرتِ  تّفتح ِ  أّنکِ  هب  . 7. األفاعي ماعليه نبت  حي  منکبيه إلی وانظري ورديت! ی حدیقتکِ  رّوض من إلی أنظري. 9 )الرّتمجة:
  (األحباب؟! مأساة تتناسنی کيف ولکن
 حماربـة إّل  عبللّشـ فالخيـار وعاطبة عابثة الستبداد ظلّ  يف احلياة أنّ  يف تتّمثل طّياهتا يف الّسابقة املقطوعة حتملهااّليت  الّرسالة 

 .طبعاا  ُمرّ  وأحالمها ستسالموال للخنوع اجلنوح أو عليه اإلجهازحّتی  الستبداد
 اإلیـرانينّی  سـامعيه إلی الّشاعر صوت إیصال يف القصوی تهوأمهّيّ  الّسحري ومفعوله الرّمز دور عن بغافلالّصبور  عبد یکن مل 

 استوحی. «سندابد» أسطورة شعبية صبغة عليها تطغیالّتارخیّية اّليت  األساطری أبرز ومنالّدینّية. و الّتارخیّية  ابلرّموز أشعاره فحفل 
 املغــامرات خــوض تعشـق کانــ  سـندابد أســطورة ألنّ  ذلــک. احليـاة مشــوار يف واملثـابرة الّصــمود روح األســطورة هـذه مــن الّشـاعر
 .لتُقهر بعزمیة والتحّدیت األخطار ورکوب
 هذه استخدام إلی شاعران دفع وما. هسکون يف وموتُه هبوبه يف حياتُه الّذي ابإلعصار إّیه مشّبهاا  سندابد بطولةالّصبور  عبد مدح

 واألهـوال املتاعـب ویرکـب املشـاکل یسـتقبل سـندابد کـان فبينمـا. شاسـع بـونالّشـعوب العربّيـة و  سـندابد أسـطورة بنی أن   األسطورة
 : الّليلّية املالهي يف العاهرات ومواعدة احلاانت يف اخلمر ومعافرة واجملون التحّلل حياة إلی العري املواطن میيل رحب بصدر
/ یهـدأ إن کاإلعصـار الّاـندابد...   ج، 7009) ...للّشــتاء الّنبيـي وسنعصـرّ  الکـروم/ وسنغـرس الّناـاء/ سنضــاجع هنـا إنّ ...  میُـ /
9 :90) 
 اليونسنّية األساطری من االستمداد .2-2-4
 شهرهُتا ختّط  ولکناليواننّية  الثّقافة بتهاأجناّليت  األساطری أشعارمها من عدیدة حمطّات يفالّصبور  وعبد منزوي الّشاعران ستدعیا

 طاقتهــا الّشـاعران اسـتّغلالّـيت  األســاطری هـذه أشـهر فمـنالعاملّيـة.  الثّقافــة مـن یتّجـزاء ل جـزءاا  أصــبح حّتـی  کّلهـا الـبالد حـدود
 فيها انصهر بوتقة راملتوتّ  البهلوي عهد اعتبار میکن، (1) «سيزیف»و (1) «سقراط» املخاطبنی إلی أفکارمها إلیصال اهلائلةالّدللّية 
 .حمکمة انضجة منها خرج حّتی  منزوي أشعار
 اغيـةالطّ  عهـد يف املضـطهد اإلیراينأّن الّشعب  یری أنّه درجة إلی واخليبة مؤ تفي  بروح الّتشا أغنّيات بکلماته یغرّد شاعران أصبح

 وسـط ابملـوت فيهـا أدیـنالّـيت  احملکمـة يف سـقراط هریةالّشـاليواننّيـة  سـطورةابألالزّعـاف أسـوة  مّ الّسـ جترّع إذا الّلوم یستحق   للّشاه ا
 : إليه اظرینالنّ  وتالميذه القاضي دهشة

 شگد رگبار مشتما  ها کوبه و  بر گرچه  جاودا  تا همچنا  در ای  ماند خواهد بسته .1
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 مر  رویارو  نیس  ما با سقراط ۀزهر .2
 

 شگد رشگارس شوکرا ، از روزگار جامِ ورنه
 

 (131: 1831منوو ، )
 کأس أنّ  مع مصرعنا لنالقي سقراط» جرأة منلک ل. 7. عليه املشدودة قبضاتنا تتابع رغم األبد إلی مغلقاا  الباب هذا سيّظل. 9: الرّتمجة)

 (الّزعاف. ابلّسمّ  امتألالّدهر 
 بنقــل عوقـب الّـذي البطـل ذلـک «ســيزیف» أسـطورة يهـ کّلهـا العـامل آداب إلـی طریقهــا شـّق الّـيت  األخـریاليواننّيـة  األسـطورة
 إهلـام مصـدر نفسـه منزوي یعتر .شوکته وکسر زئوس» ظلم علی احتجاجه بتهمة شاخمة جبل قّمة إلی کاهله علی عظيمة صخرة

 شـعاراإل کبـذل ویریـد وظلمهـمالّطواغي   استبداد ظلّ  يف واملثابرة الّصمود روح منه استلهم  األسطورة هذه حبي  «سيزیف»ـ لِ 
 : سيزیف عاانه ممّا بکثری أشدّ  هي شاعران واجههااّليت  املصائب أبنّ 

 آر  امتحا  طریق در م  از آموخ  سیویف
 

 برد  خویش سرنوش  سن  خسته دو  به 
 

 (917: نفسه )املصدر
 (.باملتع کاهله علی صّماء صخرةا  البالء مشوار يف حیمل أنّه کيف «سيزیف» ميّ  تعّلم: الرّتمجة)

 هبـا ليوصـل منهـا دّ ماسـت دمِسـة مـاّدةاليواننّيـة  األسـاطری کأشـهر «سـيزیف»و «سـقراط» بـدوره جعـلَ الّصبور  عبد أنّ  امللف  ومن
. ابرد وبــدم أحضـانه مبـلء املـوت اســتقبل الّـذي سـقراط عـن «الّســالم يف انم» قصـيدته يف حیـّدثنا هـو فهــا: املخـاطبنی إلـی صـوته
 صـّور حيـ  حزین مشهد أمام وتضعنا ابملوت سقراط علی فيها ُحکمَ اّليت  احملکمة إلی خيالية جولة يف الّصبور عبد معه أتخذان
 لقــاء علـی شـوقاا  الّنـاقع الســمّ  یتنـاول عنـدما رقيقـة اببتســامة مصـحوبة عينيـه مـن تســيلالّـيت  الفـرح دمـوع رائــع درامـي أبسـلوب لنـا

 فــيهم مبــا احملکمـة يف احلاضــرین وجــوه يف البادیـة الّدهشــه حالــة لنـا یصــّور مــاک. مأنينـةوالطّ  اهلــدوء ابلــغ يف بنفسـه فيجــود. املـوت
 اببتسـامة املـوت أسـتاذهم اسـتقبل کيـف دهشـة يف بعضـهم عـن فيتساءلون للموت األستاذ استقبال أذهلهم الّذین سقراط طاّلب
 : نفسه عرف إنّه إذ مطمةّناا  هادئا  احلياة ارقف سقراط إنّ  قائالا  األستاذ عّلمهماّليت  ابحلکمة أحدهم فذّکرهم منه؟ خوف دومنا

 دومنـــا الودیــع ذلــ  ومــات الُقضــاة/ أتویلهــا يف حیــارُ  ودیعــة/ باــمة الّنبيــل وجهــ  يف وسنــّورت الاــرور دمعــة عينــاه ودمعــ 
الّشباب  أکثر جابّ أ عندئي و/ املعّلم أیبتام بدهشة هتاماوا فقد للحکمة/ حمّبة   أّّیهم أسنفقوا اّليین التالميي أّما االحتقال/

، 7009) ...عـرف ألسنّ   وادعا   میوت وهو سنفا / اعرف... اإلسناانُ  أّیها ّی األجيال/ حکمة الشهيد املعّلمُ  یقل أم فطنة /
 .(11: 9 ج
 يف عـابرة بصـورة إليهـا تطـرّق فقـد. مذهلـة إحیائيـة طاقـة مـن األسـطورة هـذه حتملـه لِمـا الّشـاعر ابل عن: سيزیف» أسطورة تغب مل

ـزارعنی معــاانة عـن فيهـا یتحـّدثالّـيت  قصـائده إحـدی
ُ
 ولکــّنهم عـاتقهم علـی احليـاة أعبـاء حتمـلالّــيت  الکادحـة الطّبقـة مـن فـإهّنم امل

 جهــود ذهبـ  فمثلمــا سـيزیف أسـطورة حيــاة تشـبه القاسـية حيــاهتم فظـروف. البليـغ وســعيهم املضـي جهـدهم رغــم جوعـاا  میوتـون
 معـاانة مـن صـغری جانـب إلـی ةالّشـعریّة الّتاليـ املقطوعـة يفالّصـبور  عبـد أملـح. أیضاا  سدیا  رعنیاملزا جهود تذهب هباءا  «سيزیف»
 أثنــاء الرّاحــة مــن بقســط األخـذ لــه یُتــاح أن دون منکبيــه علـی جســيمة صــخرةا  حیمــل حيـ  املتــدهورة حالــه مصــّوراا . «سـيزیف»

 : العقوبة
 .  (991: 9 ج، 7009)... اثبتة منکبي  بنی ظّل  الّامراءُ  ّرةوالصّ  ابلعياب/ الثّقيل رأَس  للّشمس مُیبل فلم... 



 19/ مقارنة( )دراسة منزوي وحسنی الّصبور عبد صالحلالرّموز الّشعریّة  يف الّدليل ثراءاإل آليات

 

  الّدینّية ابلّرموز الّشاعرین استنجاد .2-2-5
 العناصـر هـيالّدینّيـة  ابلرّمـوز املقصـود». هلـا نفـاد ل کبـریة دلليـة شحنة علی لنطواءها مثيناا  کنزاا  الّشعراء لدی الّدینّيه الرّموز تُعتر
ّیم واأل واألمکنـة واألبطـال والقـادة. الزّعمـاء رمـزیا  طابعـاا  عليها مسقطاا  واملذاهب األدین صميم من الکاتب أو الّشاعر ینتزعهااّليت 

 «.انجحـة بصـورة الرّمـزي البيـانعملّيـة  إلنتـاج الّشـاعر یّوظفهـا خصـبة مـاّدة تشّکلالّدینّية اّليت  العناصر أبرز من املقّدسة واألشياء
 (17: 9119، )فتوحي
 فقـد. الفـّي  أسـلوبه حسـب شـاعر کـل  الـّدليل   خمزونـه مـن اسـتفاد الّشـعراء عنـد ثـريّ  إهلـام مصـدر یـزال ول )ع( عيسـیالّنـيب  کـان

 البيتــنی يف النظــار منـزوي لفــ . املخاطــب إلـی الّرســالة إلبــال  ابلعطـاء اخــرالزّ الرّمــزي  الّنبـع هــذاالّصــبور  وعبـد منــزوي اسـتنفد
 شــکل يف النظـام عّمــال عّلقهـاالّــيت  املشـانق إلــی مشـریاا  عصــره يف القاتـل الســتبداد إلـی أشــعاره معظـم يف تــهعاد حسـب نیالّتـالي

 َمـن هـذا زماننـا يف یوجـد ل أنّـه الّشـاعر رؤیـة يف لـه یؤَسـف ممّـا. الطّاغيـة وجـه يف الثّـائرین عليها ونصلبی شجرة کلّ  علی الصليب
 :الّشدائد ومواجهة امرةاملغ حببّ  یتحّلی أو عيسویة نفحة حیمل

 امّگگا خفتگگه صگگلیب  اینجگگا درخگگ  هگگر در
 

 نیسگ  شگد   عیسگ ةیگجانماجنگی ،  هر با 
 

(1831 :814) 
 (.ةعيسویّ  ةيّ ولد سجی جننی کلّ  مع لي  هأنّ  إلّ  صليب هنا شجرة کلّ  يف ُعّلق: الرتمحة)

 إلـی حتّولـ الّـيت  عصـاه هائـل برصيد یتمتعاّليت  معجراته مّ ه. من أالرّتميزعملّية  عر ومعجزاته )ع( موسی رمزیّة من الّشعراء أخذ
 طالعــه مـن یشـکو إنّــه. تشـاؤمّية أجـواء يف الرّمــز هـذا عادتـه علــی منـزوي شـاعران اســتخدم. وعصـّيهم الّسـحرة حبــال تلـتهم أفعـی

 حظّه سوء ینتهی ل ولکن ءاألعدا بدل نفسه الّشاعر والتهم  أفعیا  لصارت موسی عصا له کان لو حبي  کدالنّ  وحظّهالّنح  
 أو مسریه أعاق  جدران إلی حتّول ما سرعان سّلم أمامه کان لو حدّ   إلی غينةضوال العداء له ُیکنّ الّدهر  أصبح بل احلدّ  هذا عند
 : أقرب هو أو البصر حملة يف أنقاضاا  رأسه علی لَتّحطم سقف   حت  وقف إذا

 شد دیوار یک به یک روی  پیش در هاهپلّ .1

 خویشگت  علیگه بگر امّا کردم عادت خرق .2
 

 شگد آوار سگرم بگر رفگت  کگه سقف  هر زیر 

 شگد مگار عصگای  پیچیگد گگردن  گِرد به تا
 

 (910: نفسه )املصدر
 العادات خرق . 7. رأسي علی هتاوی إلّ  سقف حت  وقف ُ  إن ما، طریقی یسدّ  جداراا  الّسّلم درجات من درجة کلّ  صارت. 9: )الرّتمجة
 (.عنقی حول تطوّق  حّية لصارت عصاي ألقي  لو يصاحل لغری ولکن

 أرض شــهدهتاالّـيت  الکارثيــة املشـاهد عــن حتـّدث. األحــزان هشـيم يفالّنـار  یضــع خصـب کمصــدر کـربال مأســاة منـزوي اسـتخدم
 حتـّدث کمـا. واخليانـة رالغـد سـيوف الزّکيـة بـدماءهم ارتـوت قتلی األوفياء وأصحابه )ع( احلسنی اإلمام فيها سقط آانت   يف کربال
 :املقطوع إمامهم رأس سوی تقودهم رایة فال امالشّ  إلی هبم سيق الّذین األسری معاانة عن

 کواک  دیدند که بود شب  چه ش  آ . 1

 سگربگ  تگ  یک از بیرق با  که روز  او. 2
 

 ویگگگرا  تگگگو اردو  و پراکنگگگده تگگگو نظگگ  

 اسگگگیرا  سگگگا رقافلگگگه شگگگد  شگگگام تگگگا
 

 (129: نفسه )املصدر
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 یقوده الشام حنو األسری موکب فيه جری هنار من ویله. 7 منهاراا! کاجتماعو  ممزّقاا! مشلک الکواکب فيها رأت ليلة من هلا ی. 9 )الرّتمجة:
 (.هرأس قطع إمام   من َعلم  
 أو الــّذايت حزنـه عــن عبـریللتّ  شــعره يفة الّدینّيـ الرّمــوز مـن املزیــد حشـد أنّــهالّدینّيـة  مــوزللرّ الّصـبور  عبــد ابسـتخدامتعّلــق ی فيمـا وأّمـا
 يف والعطـاء والّتضـحية الفـداء معاين لرتسيخ العذب منهله من هنل الّذي )ع( عيسیالّنيب  هي الرّموز هذه أبرز من - جتماعيال

 علـی نفسـه يف اآلمـال وزرع اإلنسـان آلم عـن خفيـفللتّ  العمـل علـی إّیهـم مشـّجعاا  واألدابء الفّنـانون فيهم مبا اجملتمع أبناء نفوس
 يبّ الّنــ هـذا فعلــه مـا بــبع  یـذّکره )ع( عيســی هللا روح عـن جلّيـة واضــحة صـورة القــار  یعطـي ولکــي. )ع( عيسـی فعلــه مـا غـرار
 الّصـبور مبـأل عبـد أیمـلُ  هنـا ومـن البؤسـاء کـروب عـن نفـي والتّ  املـوتی وإحيـاء ةجسـدیّ  عاهـات وذوي قنیاملعـوّ  عـالج من الکرم
 :  )ع( املسيح هنج علی سائراا  معطاء کرمیاا  حياته يف یعيش )ع( عيسیالّنيب  من صغریة نسخة إنسان کلّ  حیصب أن کيانه

 املقعـدون للمکـروب/ ادؤ هنـاءة الفـ للّضـریر/ العـنی معاجلـة/ مـن (5) للکاـي  اقالّاـ /الـّةاب يف احليـاة تصـنع عياـی أسنفـاس
 .(17: 9 ج، 7009) غریالصّ  مايحي ّی ابخلطاب فرح ُ  کمثلما یفرحون/ ائهونالتّ  ائعونالضّ 
 شــرّدالتّ  حيــاة دائمــاا  یعــيش کــان فإنّــه الّشــاعر لــدی والکآبــة احلــزن مشــاعر تــذکيالّــيت  واملعــاانة ابآللم مفعمــة )ع( املســيح حيــاة

 أنفاســه إلـی احلاجــة أبمـ ّ  کـانوا الّــذین واملکـدوحنی املنکـوبنی عــن حبثـاا  والـودین الر بــی وجیتـاز واهلضـاب الوهــاد یقطـع، والّتجـوال
 واقعـــة هحياتـــ هنایـــة فکانــ . (919: 7002، )اجليوســـی والکفـــر اجلهــل خماطـــب مـــن ینقـــذهمحّتــی  القّيمـــة ونصـــائحة القدســية
 خیاطـب..(9) أقصـامهاالّتمثيـل و  عـذیبللتّ  أخضـع أن بعـد شـنقاا  ليبالّصـ علی فأعدم خاّصته من أحد   خانه إذ حّقاا  مؤملة ةتراجيدیّ 
 :  الّشقاء...و  البؤس من البشر لنقاذ حياته بذل الّذي )ع( عيسی يبّ النّ  ةالّتالي املقطوعة يف الّصبور عبد
 .  (19: 9 ج، 7009) (7) الّيسنوب َوقر مبن فمات القطيع عنالّيسنوب  محلَ  غری / إسناان ذکر ّی

 فإنّـه العذاب منالّناس  إلنقاذ )ع( یعيس ُصلب فکما )ع( عيسی حذو حياته يف حذا أبنّه الّتايل الّمقطع يفالّصبور  عبد تباهی
 صـليب هـو شـاعران عليـه صـلب الّـذي فالصـليب مزّیفـة آهلـة حلـّبهم هبم حّل اّليت  واهلموم األحزانالّناس  عن ليتحّمل أیضاا  صلب
 :  احّلبّ 

 .(971: نفسه )املصدر ...مکيوب إل  ُح ّ  يف األحزان/الّناس  عن ومحل ُ  صليبی/ واحُل ّ  مصلوب   أن
 الّداللة  إثراء يف ودورها األلوان رمزیّة 2-2-6
 مسات من ابرزه مسة اعتبارها میکن حبي  الواجهة علیالّضمائر  وأسرار القلوب دفائن لبلورة ةمؤثّر  آلية الرّمزیّة ودللتها األلوان تُعدّ 
 اهلموم عن ةمعرّ  موحية لغة تکون ألن تؤهلها ناأللوا متلکهااّليت  والرّمزیّةالّدللّية  اقةالطّ .(21: 9111، )سيفي املعاصر الّشعر
عملّية  عر املستخدمة اآلليات أهمّ  من األلوان أبنّ  القول فيه املبالغ من لي  إذاا . الفنّ  ألصحاب والّرؤی واألحاسي  واآلمال
 .(729: 9199، کدکي )شفيعي اجلميلة الفنون عاملَ  يف واإلبداع اخللق
 رؤیـة أنّ  إّل  الّسـطح علـی یطفـو بـل األشـياء بـواطن يف یتوّغـل ل اا سـطحيّ  املاضـية العصـور يف وانلأللـ الّشـعراء اسـتخدام کـان 
 ظـریالنّ  عـن منقطعـاا  وملعاانا  بریقاا  األشعار أخذتحّتی  أشعارهم يف فانعک  منالزّ  مرور مع وتقّدم  تّطورت األلوان جتاه الّشعراء

 .(21: 9119، عری ال)
 )املصـدر اهلائـل الـّدليل ومفعوهلـا األلـوان إلـی الّشـعراء انتبـاه لفـ  يف به یستهان ل ثراا أ اجلميلة الفنون سائرو الّرسم  فنّ  لتطویر أنّ 

 ولسـّيما املعاصـرین الّشـعراء معظـم غـرار علـی أشـعارهم يف لأللـوان الرّمزیّـةالّصـبور الّدللـة  وعبـد منـزوي اسـتعمل لقد. (21: نفسه
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 : منهم ومنسيّونالرّ 
 األبيض الّلون .2-2-6-1

 قامتـــة مظلمــة صــورة األلــوان هبــذه ترســـم الّشــاعر أنّ  إّل  املذهلــة عبرییّــةالتّ  لشــحنتها نظـــراا  األلــوان اســتخدام يف رغبتــة منــزوي أبــدی
 ةالعتمـ سـوی حياتـة انفـذة مـن یـری ل الّشـاعر کـأنّ » غامقـة أم فاحتة وکوهنا األلوان ةنوعيّ  عن الّنظر بغ ّ الّتشاؤم  أجواء تسودها
 الرّاکــدة األلـوان احليـاة متثّــل حياتـه ألـوان أنّ  إلـی ةالّتاليــ املقطوعـة يف الّشـاعر أملــح (91: 9111، )پورحسـينی «.والغمـوق والکـدرة
 : العکرة
 .(818: 1831) اندآسمان  و اندآب  اگر راکدند آ  رن  مث / در که م  ها رن  ....
 (الّسماء. بلون کان  ولو کدالرّا  املاء لون متّثل ألواين... : الرّتمجة)

 شـاعران یـذّکر وصـفاءه لنقـاءه الّسـالم إلـی یرمـز الّـذي األبـي  لـون. فيـه عِهـدانهاالّتشـاؤمّية الّـيت  الّشـاعر نزعـة عن ینم   الرّأي فهذا
 : وقالذّ  ليمالسّ  اإلنسان لدی والمشةزاز فورالنّ  یثری الّذي الکفن بلون
 .  (101: نفسه املصدر) ...را سفید م  ها رن  اندگرفته کف  و کف از
 (...والکفن الزّبد لون من بياضها ألواين أخذت: الرّتمجة)

 شـعر يف حتـّول. (91: 9111، پورحسـيي) الصـايف بطبعـه الکـروب عـن ویفـرّج الّـروع یسـّکنَ  الّـذي األبـي  أنّ  املالحـ  مـن 
 .ةوالکراهيّ  ابلعزوف الّشعور علی یبع إلی لون  منزوي
 وهو أل والنتعاش الفرحة حالة یورث ومفّضل حّمببء يش علی یؤّشرالّصبور  عبد شعر يف األبي  لون فإنّ  منزوي نقي  علی
 :احلقول يف البصر مدی علی الّشاعر یراهااّليت  البيضاء واألنوار الراعم
 .(19: 9 ج، 7009)... و وقلب  قلبنا مثل بيضاء احلقول/ أسنوارُ  املدی طرف يف وکان ...
 األسود الّلون .2-2-6-2

 «.رؤیتـــه عنــد ســوءاا  املــری  حالــة تتفــاقم هنــا ِمــن»والّتشــاؤم و  الّتعـــب حالــة علــی رمزیّــة دللــةالــّنف   علــم يف الّلــون هــذا حیمــل
 (11: 9117، )پورحسيي

 الّشعوب.و  األقوام معظم عند احلداد حالة عن عبریللتّ  الّلون هذا یُستخدم أن غریباا  لي  إذاا 
 حالــة نفسـه يف تثـریالّـيت و  حياتـة آفـاق ســوداء کسـحابة غطّـ الّشـقاء الّـيت و  البـؤس مشــاعر منـزوي شـعر يف األسـود لـون یعکـ 
 :  والختناق الّضيق

 تگگگو سگگگیاه ابگگگر سگگگایه کگگگه آسگگگما  ا 
 

 اسگ  فشگرده گلگوی  بور  ا چو  پنجه 
 

 (1831 :813) 
 (.يخناق ضخمة کقبضة املظلمة سحابتها تضَيق مساءا  ی: الرّتمجة)
 إلی عليه املغويل اهلجوم عند بغداد أصاب الّذي والّدمار اخلرابَ  التّتار هجم» ـب مسّاهاالّصبور  لعبد قصيدة يف الّلون هذا يدعستُ أُ 

 :  «األذهان
 .(91: 9 ج، 7009)... الّاوداء الرّایة /...ُُمّزقة   کتائبنا رجع  ابلّدمار/ العریقة مدسنيَتنا ورَموا ارتالتَ  هجمَ 
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 مجيـع الّسـّيةة تداعياتـة طالـ  عظيمـةاجتماعّيـة  نکبـة إلـی للرتميز األسود لون رمزیّة استخدمالّصبور  عبد أنّ  سبق مَما نتجنست 
 حالـة الّلـون هـذا میثـل فبينمـا .نفسـه الّشـاعر یعيشـها متـدهورة شـعوریة حالة عن معّراا  منزوي شعر يف الّلون هذا جاء ولکن البالد

 .ذاتّية حالة منزوي نف  يف میثلالّصبور  بدع لدی مظلمةاجتماعّية 
 يالّرماد الّلون .2-2-6-3

 .  (29: 9191، )لوچر والّضياع اخلسران من حالة إلی یرمز األغلب يف أنه إّل  متعّددة رمزیّة دللت الّلون هذا حیمل
 ونوائــبالـّدهر  مصـائب حولّتهـا معطــاء مثمـرة شـجرة نفسـه ختّيـل أن إلــی دفعـهحّتـی  يالرّمـاد الّلــون منـزوي شـاعران یـری یکـد مل

 الرّیح:  تذروه الّذيالرّماد  من حفتة إلی احلداثن
 شگرر و بگود هیمگه تگوده یگک حادثگه تمام

 ذهگن  در بگود کگه هگ  آ  شد دود به بد 
 

 خاکسگتر و بگود خگا  مگ  از ماند آنچه و 

 بگگگارآور سگگگبو، میگگگوه پگگگر تنگگگاور آ  از
 

(1831 :848) 
 الّدوحة تلک حتّول  فقد، ورماد تراب حفنة سوی منها یتبقّ  فلمالّنار  فيه ُأضرم  احلطب من کومة عن عبارة کان  حيايت قّصة )الرّتمجة:
 (.خمّيليت يف دخان إلی اخلضراء املثمرة
 ذهنـه أبفـق تلـوح أشـباحاا  فغـدت، وشـربَ الـّدهر  عليهـا أکـلالّـيت  کریتللـذّ  أصـداءالّصـبور  عبـد رؤیـة يف يالرّماد الّلون أیيت 
 .رمادیة الّلون خافتة
أّیم  والغرتاب ابلّنوستاليجيا الّشعور نفسه إلی يالرّماد لونه یعيد املغيب ساعة الّلون الباه  الّشم  مشهد شاعران یتأّمل عندما
 : احملزنة ماضيه

 أعيشــها أن اسـتطع ُ  مــاالّـ   يأّّیمــ کلـون... ّي/الّرمــاد الّلـون ویولَـدُ  املــالل/ فـةةُ  الّشــمس عـروق يف تــدب   اليـوم آخـر يف
 .  (101: 9 ج، 7009الّصبور،  )عبد ...حياة
 عندمها الّلون هذا خیلو ول املاضية احلياةالّصبور أّیم  وعبد منزوي الّشاعرین لةخميّ  إلی یستعيد یالرّماد الّلون أنّ  ااملالح  من 
 .واألسی ابحلزن الّشعور إلی یدعو ممّا
 األخضر ونّلال .2-6-2-4
 احلـر  إلـی یرمـز الّلـون هـذا اختيـار. والعزمیة البأس وشّدة اآلمال حتقيق علی ابلقدرة یوحيالّنف   علم منظور من األخضر ونلّ لا

 سـائر شـأن الّلون هذا إّل أنّ  (10: 9191، )لوچر «.والثّبات ابحلماس مفعمة بروح اآلخرین علی يطرةوالسّ  القوّة استعراض علی
 هأّیم یری جعله مبلغاا  الّشاعر نف  يفالّتشاؤم  فبلغ والکتةاب ذمرّ والتّ  ابلّذبول الّشعور سوی منزوي نف  يف تستدعي ل األلوان
 عروقـاا  إّل  عنـده متثّـل ل وسـاقها ابلالـذّ  الوجه سوی لدیه تشبه ل فالوردة. مبّلل سياج رائحة منها تنتشراّليت  الکةيبة اخلضرة بِلون
 :  حمطّمة

 دارد افسگگگگگرده ۀسگگگگگبو رنگگگگگ  ،روز. 1

 گگگگگ  آورد یگگگگاد را پِژمگگگگرده گونگگگگة. 2
 

 خگگگورده داردبگگگارا  هگگگا بگگگو  پرچی  

 دارد مگگگردهر ِ خگگگو  تمثیگگگ ِ ه،سگگگاق
 

(1831 :838) 
 هفي جتّلط  وریداا  ساقها وتشبه متذمرّة خبدِّ  الوردة تذکّرين. 7. املطر بّلَله سياج رائحة منه تفوح ذابلة خضرة   لون یومي حیمل. 9: الرّتمجة)
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 (.الّدماء
 رومنسية بلغة حتّدث أنّه ذلک علی دليل وخری وبریقها احلياة ملعان عن للّتعبری اخلضرة لون استخدم فإنّهالّصبور  عبد شاعران وأّما
 جتــاه اغيـةالطّ  مشــاعره عـن أعـرب املعّبــدة؛ وشـوارعها اجلميلــة ميادینـه إلـی وحنينــه للـوطن وغرامــه حّبـه عـن واحلنــان ابلعاطفـة حمّملـة
 بعربـون بشـوارعها مربوطـة هأّیمـ وکـأنّ  إليهـا نّ حیـ بعيـد عـن مدینتـه أضـواء یری کّلما حبي  طویلة مّدة عنه بعيداا  عاش وکأنّه الوطن
 :  احلبّ 
 يف متـوتالّـ   امليـادین إلـی املَُاـفَلَتة/الّشـوار   إلـی ُغلبلـ ُ  أسنّـ  عرفـ ُ  مـدین  ّی سنورک املطار/ ظلمة خالل مبن رأی  وحنی
 .(912: 9 ج، 7009) ...يأّّیم ُخضرة اوقدهت

 األمحر ونّلال .2-2-6-5
 کمـا املرجـوّة األهـداف إلـی والوصـول املنشـودة الغـایت نيـل علـی اإلصـرار هـيالـّنف   علـم رؤیـة مـن الّلـون هـذا میليهـاالّدللـة الّـيت 

 (11: 9191، )لوچر «.والکمال قيالرّ  يفلرّغبة اب یوحي
اّليت  املعاين من ذلک إلی وما والقتلالظّلم و  والغضب العنف حول تتمرکز معان   علی األکثر يف منزوي اندیو  يف األمحر الّلون یّدل
 علـی العثـور أجـل مـن بلـده يف أریقـ الّـيت  احلمـراء ماءالدّ  عن ةالّشعریّة الّتالي قطةاللّ  يف منزوي حتّدث. والغلظة القسوة علی تبع 
 :هلا مثناا  الغالية دماءهم قّدموا شعبه أبناء أنّ  مع احلرّیّة غياب من وغضبه استياءه عن معرابا  یةاحلرّ 

 پیش پیش خو  با که آزاد  ماس  خی ِ حقِّ

 هنوز آیا عویو ا  آی ؟م  ک  کجای  پ 
 

 پرداختگگگگه را ا آزاد  سگگگگنگی  قیمگگگگ  

 نگداختگگه؟ سگگت  سگگر  آتگگش در نالمگگا 
 

(1831 :387) 
 يف نِعالُنابعد  تنصهر أمل عزیزيت ی أتيت ميت ة(یّ احلرّ  تهاأیّ  )ی أن ِ  أین إذاا  ُمسبقاا  بدماءه الغايل مثنها دفع اّلذي لشعبنا حق   ةریّ احلّ : الرّتمجة)

 (احلمراء!؟الظّلم  بوتقة
 هشــعب بنـنی دارتالّــيت  اميـةالدّ  املعــارک کثـرة عــن انمجـاا  یکــون قـد األمحــر ونّلـلاب اهتمامــة فـإنّ الّصــبور  بعبـدتعّلــق ی فيمـا وأّمـا 

 .(11: 7001، )زواهرة واألعداء
 واحتفـاء بتجّلـةالّشـهداء  عـن یتحـّدث الّتـايل املقتطـف يف هـو فهـا عنـدهالّشـهداء  دمـاء علـی األحوال من کثری يف الّلون هذا یّدل

 أبمطارهــا متسـقيهالّسـماء و  هلــم وسـادة َخـّدها جتعــل فالّشـم الّسـماء. و  والقمــر الّشـم  فيـه مبــا العـاملَ  تفـوق مکانــة هلـم ویتصـّور
 : تظّللهم املعطاءالّسحب و  یغسلهم بدماءهم املخّضب والغروب یقّبلهم املنری والقمر. الغزیرة

 الزّاهــي والقمــر تظّللـ / ســّّية سـحابة لــ /الّاـماء  لبتضــح  األبــد/ إلـی الّرقيــ  َخـدکک الّشــمس وسـادة علــی لبياـة ب 
 .  (10: 9 ج، 9111، الّصبور )عبد یغال  ابلّدماء املّضوب والّشف  یقّبل /
 یکّنهـاالّـيت  واإلطـراء الحـرتام حالـة عـن آخـر أو بشـکل یـنمّ  کّلهـا رمزیّـة بطریقـةالّصـبور  عبـد إليهـا أشاراّليت  املعاين أنّ  یُذکر 
 .قضایهم دون مهجهم الباذلنی لِلشهداء الّشاعر

   ةتجنّ ال. 3
 حـزانا  شـعرمها علـی أضفی ممّا احلزن هاج  فيهما أث رتالّصبور  وعبد منزوي الّشاعران شهدهاالجتماعّية اّليت و شخصّية ال الّتجارب. 9

 .رومنسّياا 
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 .وسيزیف احلاّلج، سندابد هي شعره يفالّصبور  عبد وظفهاالّتارخیّية اّليت  الرّموز من. 2
 حيال اإلیرانیّشعب ال معاانة تصویر إلی دفعته ما منزوي نف  يف احلزن نریان أضرم  کربالء مأساة هبا حتظیاّليت  العاطفية حنةالشّ . 1

 .کربال مأساة من استلهمه مبا مستعيناا  إیران يف اإلسالمية الثورة انتصار قبل امللکي الستبداد
 البلهوي احلکم جرّاء اإلیرانيون املواطنون یعانيه ما لبيان )ع( موسیالّنيب و  )ع( عيسیالّنيب  رمزیّة استخدم منزویا  فإنّ  ذلک عن فضالا . 1

 .الفائ 
 بلده صورة لرسم فنّية کتقنيات )ع( وموسی )ع( عيسیالّنيب  معجزات حتویها کان اّليت   اهلائلةالّدللّية  الطاقةالّصبور  عبد ستّغلا. 90

 .األستکباریة األنظمة ظلّ  يف الّشوهاء
 وطأة حت الّشعوب  لهاتحمّ تاّليت  اقةالشّ  ةاحليا تصویر يف استّغالها فقد. هائلة رمزیّة طاقة من األلوان عليه حتتوی ما الّشاعران یُغفل مل. 99

 .اجلائرة األنظمة
 حـال يف. واإلحباطالّتشاؤم  روح علی بع ت اثنویة معاين وأخذت األولّية دللهتا فقدت کالرّمز منزوي استخدمهااّليت  األلوان نّ إ. 97
 األنظمـة أمـام واملقاومـة ابلّصـمود اللتـزام علی وحت ّ اؤل الّتفو  األمل بروح تفي  دللتالّصبور  عبد شعر يف املستخدمة األلوان تعطي

 .اغيةالطّ  املغطرسة
 األنظمة ظلّ  يف منهما کلّ  ملسهااّليت  املأساة لتصویر الّسيةة والظروف الکارثية األوضاع إلی یرمز اّلذي الّليل ظالم الّشاعران استثمر. 91
 .ةوالستکباریّ  ةکتاتوریّ الدّ 
 اهلوام . 4
 العمـل يف اخنـرط ث مـّدة دری ابلّتـ اشـتغل، قـاهرة جامعـة يف وآداهباالّلغة العربّية  درس. نيل شرقي ریفية أسرة يف، م9119 امع ولد (9)

 املصرّیة احةالسّ  علی جتريالجتماعّية اّليت و الّسياسّية  األحداث. جامعيّ  طالب وهو الّشعر نظم، عمره هنایة حّتی یزاوله وبقي الصحفي
 معارضيه صفوف إلی وانضمّ  دعمه عن ختّلی ما سرعان لکن حکمه طليعة يف اصرالنّ  عبد مجال عن محایته أعلن. أشعاره ممعظ استقطب 

 فأکسبته أشعاره علی بظالهلا ألق اّليت  املعاانة شهد أنّه من ابلّرغم متفائالا الّصبور  عبد ظلّ . الستبداد إلی اصريالنّ  احلکم مال أن بعد
، )قرابين البح  هذا إعداد يف راجعناها متعّددةشعریّة  جماميع ترک. قلبية نوبة إثر اخلمسنی یناهر عمر عنالّصبور  عبد ويفّ ت. حزیناا  طابعاا 

9119 :12). 
. طهران معةجبا يراسة يف فرع األدب الفارسبع الدّ ات ثّ  مدینته يف ةالبتدائيّ الّدروس  تلّقی. زجنان مبدینة للفنّ  حمّبة أسرة من منزوي احندر (7)
 يف شاعران أخفق: کّلهاللّشعر   حياته کّرس وهکذا. واألدب ابلّشعر آخر أو بشکل ترتبط کان منزوي   مارسهاالجتماعّية اّليت  شاطاتالنّ 

 .وکآبة حزانا  أشعاره يف انعک  ممّا ةالزوجيّ  احلياة
 اإلیرانـیالّشعب  یتحمّلهااّليت  املعاانة أشعاره يف یصّور جعلهة الجتماعيّ و الّسياسّية  تیّ احلرّ  کبح من عنه جنم وما امللکي الستبداد 
 .(91: 9111، )توفيق اخلمسنی تجاوزی مل عمر يف املرض مع طویل عا صر  بعد قلبية نوبة إثر احلياة ودّع .الفائ  البهلوي احلکم حرّاء
 بتناول فحکم األعداء هضدّ  أقامها حمکمة يف ُأدین أنّه املعروف من: أسطوریّا  طابعا أخذتالّشخصّيات اليواننّية اّليت  أشهر من سقراط (1)



 42/ مقارنة( )دراسة منزوي وحسنی الّصبور عبد صالحلالرّموز الّشعریّة  يف الّدليل ثراءاإل آليات

 

 .«الّسمّ 
 کبریة صخرة کاهله علی حیمل أن وهو شدیداا  عقاابا  فعوقب اجلائر حکمه رافضاا  «زئوس إلی أساء ةیواننيّ  ةخرافيّ  أسطورة، سيزیف» (1)

 خرةالصّ  حامالا  الکرّة «سيزیف» فيعيد ةالقمّ  إلی وصوله قبيل ألسفلا إلی کتفيه علی من تتساقط خرةالصّ  أنّ  إلّ  اجلبل قمة إلی یدحرجها
 األبـد إلـی املفرغـة احللقـة هـذه ويف الّدوامـة هـذه يف متـورّط أنّـه وهکـذا قهبسـا مـرّات يف لـه حـدث مـا مرّة کلّ  له حیدث ولکن جدید من

 .(119: 9199، ي)شکر 
 اقالسّ  املبتور ،الکسيح (1)
 ومل ُیصلب مل )ع( عيسیالّنيب  أنّ  هو آخر رأي اجملال هذا يف الکرم وللقرآن ةاملسيحيّ  ینةالدّ  معتنقي من وکثری رالّشاع یعتقده ما هذا (6)

َوَما  ...»: ومنها ذلک علی اآلیت بع  نّص  وقد معامله من کثری يف اللّ  روح یشبه کان شخصاا  قتلوا حي الّسماء  إلی عرج بل یُقتل
ُلوُه َوَما َصَلبُ   (912 الّنساء/). «...وُه َولَِكن  ُشبَِّه هَلُم  قـَتـَ

 عن مبوته یکّفر لکي صلب أنّه یعتقدون مإهنّ  حي  )ع( املسيح وفاة سبب يف صاریالنّ  معظم یعتنقه اّلذي املعتقد عن الّشاعر أعرب (7)
 .هللا عذاب من قاذهمإنو  اإلنسان ذنوب
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 (فارسٖ -  رتٖ تطث٘قٖ )هطالعات ٘قٖتطث ادتّ٘ات ًاهٔ کاٍش

 کرهاًشاُ، رازٕ داًشگاُ، اًساًٖ  لَم ٍ ادتّ٘ات داًشکدٓ

 37-21 صص، م 2017 ق/. ّا 1438 ش/. ّا 1396 تْار، 25 شوارٓ، ّفتن سال

 الصّثَر  ثد صالح ٍ هٌسٍٕ حس٘ي شعر در هضوَى سازٕ غٌٖ ّإ تکٌ٘ک

 1(رهَز شعرٕ)تررسٖ تطث٘قٖ 

 2ا٥ٔش٢ رٟا٥ٍ٘ش
٥اس ٍاٜ، عشب٣ ادب٥ّات ٚ ٖ صبا ٌشٜٚ داـ٘ اٜ، ساص٢ داـ٘  ا٤شاٖ، وشٔاـ٘

 چک٘دُ
 ١رٙبگ  اص سا خٛا٘ٙگذٜ  ،بگشد  ٣ٔ واس ٝب پشدٜ ب٣ ٚ ٔؼتم٥ٓ تاب٥ش را٢ ٝب تأح٥شٌزاس٢ ٚ ٔفا٥ٞٓ ٘مُ رٟ  ؿاعش وٝ ٞا٣٤ ؿ٥ٜٛ

اٖ ٞا٢ د ِ  ٚ ٔفا٥ٞٓ ٝب لل٥ذٜ ػطح٣ ٚ ظاٞش٢  آ٘چٝ وشدٖ وأُ ٝب تشت٥  بذ٤ٗ ٚ دٞذ ٣ٔ ػٛق ٔتٗ فشاػ٢ٛ دس پٟٙ

 باعج وٝ اػ  سٔض ٚ ٕ٘اد واس٥ٌش٢ ٞا ٚ ابضاسٞا ٝب تى٥ٙه ا٤ٗ ١رّٕ اص ؛پشداصد ٣ٔ ،تٛاٖ ب٥اٖ ٔؼتم٥ٓ ٚاطٌاٖ ٥٘ؼ  دس

 ٚ رذ٤ذ ٞا٢ سٚؽ ،ٔلش ٚ ا٤شاٖ بضسي ؿاعشاٖ اص اِلّبٛس عبذ كالحٚ  ٔٙض٢ٚ حؼ٥ٗ ٌشدد. ٣ٔ ؿاش٢ ٔتٖٛ ب٥ـتش غٙا٢

 ٕ٘اد٤ٗ ٞا٢ د ِ  اص ،ؿاعش دٚ ا٤ٗ ذ٤للا .ا٘ذ بشدٜ واس ٝب ٔتٗ ب٥ـتش غٙا٢ ٥٘ضٚ  ٞا د٤ذٌاٜ ب٥اٖٚ  افىاس ر٥ٝتٛ دس سا ٢ٔؤحّش

 )ع( ٔٛػ٣ ٚ )ع( ع٥ؼ٣ حضشت ٕٞچٖٛ پ٥أبشاٖٚ  «حالّد»ٚ  «ػٙذباد» ،«ػٟشا » ،«سػتٓ» رّٕٝ اص تاس٤خ٣ ٞا٢  ؿخل٥ّ

شٜ ٖ  غٙگا  دس طب٥اگ٣  ٕ٘گاد  ٤ه عٙٛاٖ ٝب ؿ  تأح٥شٌزاس٢ لذست ا٤ٗ، بش افضٖٚ ؛اػ  رؼٝت ٟب ٝ  بخـگ٥ذ ٖ  ١عاطفگ  بگ  ٚ حگض

اٖ ؿاعش دٚ ٘ظش اص ،وٙٙذ ٣ٔ ا٤فا ص٥ٔٝٙ ا٤ٗ دس ٞا سً٘ وٝ ٘مـ٣ ،ٕٞچ٥ٙٗ ٗ  اػ . ٕ٘ا٘ذٜ پٟٙ ٝ  ا٤گ ٝ  ٔماِگ  تطب٥مگ٣  بشسػگ٣  بگ

 بذاٖ پظٚٞؾ ا٤ٗ دس وٝ آؿىاس٢ ٘تا٤ذ رّٕٝ اص پشداصد. ٣ٔ ؿاعش دٚ دٔتاذّ ٞا٢ د٤ٛاٖ ٝب اػتٙاد با حضٖ ػاص٢ غ٣ٙ ابضاسٞا٢

 ٚ حضٖ وٝ تفاٚت ا٤ٗ با؛ داسد آؿىاسٚ  باسص ٕ٘ٛد٢، ؿاعش دٚ ٞش ؿاش دس ا٘ذٜٚٚ  حضٖ عاطف١ وٝ اػ  ا٤ٗ؛ ا٤ٓ ٤افٝت دػ 

ُ  اص بشٌشفٝت اِلّبٛس عبذ ا٘ذٜٚ آ٘ىٝ حاَ، اػ  دس٣٘ٚ ٚ ؿخل٣ ب٥ـتش ٔٙض٢ٚ ا٘ذٜٚ  اػگ ؛  ٣ارتٕگاع  – ػ٥اػگ٣  عٛأگ

 سػذ. ٣ٔ ٘ظش ٝب ب٥ٗ خٛؽ ؿاعش٢، اِلّبٛس عبذ وٝ حا٣ِ دس ٌزاؿٝت ٕ٘ا٤ؾ ٝب خٛد اص ٗبذب٥ ؿخل٥ّت٣، ٔٙض٢ٚ، ٕٞچ٥ٙٗ

 .د٣ٙ٤ سٔٛص تاس٤خ٣، سٔٛص ا٘ذٜٚ، ٚ حضٖ ٔٙض٢ٚ، حؼ٥ٗ اِلّبٛس، عبذ كالح تطب٥م٣، ادب٥ّات :ٕکل٘د گاىٍاش
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