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 امللّخص
 حییرن حیث فّنهمو  فکرهم به مغّذين أبدابءهاو  لشعراءها ذخرا بشريّةال اجملتمعات لدی سورر األو  ،بدياألو  ،يالّتارخیو  ،الّديين الّّتاث يعترب
 استدعیا ن  اّلذي فلسونیو  إيران يف احلديث األبدب يف یتالصّ  ذو  الّشعراء من کالمها بدحبرر أمحدو  الّسبزوار  محید .مثقافته الّّتاث هبذا

 يف ينالّشاعر  اشّتاک يعدّ  .الّّتاث من مّتخذة بدالالتو  برمرز الّشعريّة آرائهماو  أفکارمها عن لیعرّبا إنشابداهتما من کثریة مراضع يف الّّتاث
 لألحداث .شعرمها يف لفةتاملخ بصرره الّّتاث من قتبا الل مناسبة ةأرضیّ  ،عريقة أبدبّیةو  اترخیّیة ةخبلفیّ  عايتمتّ  أنو  هلما کدين ماإلسال اعتناق

ا تالئم جتربتهم اّليت الّصررو  عابریين. فأخذ کالمها من القرآن تلک التّ الّشاعر لدی  الّّتاثنصیب ابرز يف استدعاء  جتماعّیةاالو  الّسیاسّیة
حرب و  واقعة کربالء، مثلاتريخ اإلسالم،  يف حدثت اّليتکتلک األحداث   يالّتارخی الّّتاثبدحبرر مناذج من و  الّسبزوار قد وّظف . الّشعريّة

 بدياأل ثالّّتابترظیف  تعّلقفیما يو  شعر بدحبرر.إلی  لّنسبةاب الّسبزوار شعر  يف له بدور کثری اّلذ  سورر األ الّّتاثکما استخدما   قابدسّیةال
 فلسویينال الّشعبمراجهة األحداث بینما يهدف بدحبرر إلی تشجیع  يف قائدهو  يراياإل الّشعبإلی ترثیق العالقة بنی  الّسبزوار يسعی به 
 نهجامل علی ذلکو  ينالّشاعر  شعر يف الّّتاثمن  الّنماذجهذه  استدعاء بدراسة إلی البحث هذا يرميهاينة. الصّ  الکفاح ضدّ و  مربدعلی الصّ 
 .الّنقد يف املقارن

 .الّّتاث املعاصر، الّشعر بدحبرر، أمحد ،الّسبزوار  محیداألبدب املقارن،  :الکلمات الّدليلّية
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 . املقّدمة1
 ة البحث. إشکاليّ 1-1

، علی الراواء لصعربة الّضمة فقلبت الراو منها إلی التّ « ُوراث» من« الّّتاث» املعاجم اشتّقت مابّدةو  القرامیس يف حسب ما وربد
علةی مةا يرثةةه مصةابدر تةدّل هةذه کّلهةةا و  «.املةریاث»و «الةررث»و «اإلرث» ةمرابدفةةة لة هةيو  «و.ر.ث» مةن مةابّدة« الةّّتاث» وکلمةة

 (122 :1 ات، ج؛ ابن منظرر، بد. 111 :28ج ، 2993، الزّبید ) حسب.و  أقرابئه من مالو  اإلنسان من والديه
 جبمیةةع املةابّدة هلةذه املعنةر ّ و  املةابّد  املةدلرلنی علةی نعثةر لتبیینهةا کمصةابدر القةرآنو  عةاجمامل يف املةابّدة هةذه بدالالت عةن حبثنةا إذا 

 وراث أرثةه مةاالا  ورثةت فةال ا » يقةال: متةاع، أو مةال مةن  املةابدّ  املةرروث علی اللةللدّ  املابّدة استخدمت فقد. اإلمسّیةو  الفعلّیة حاالهتا
الحظ أّن املقصةربد مةن هةذه الّداللةة هةر انتقةال فةی (118 :28ج ، 2993، بیةد الزّ « ).وراث إذا مات ُمررّثک فصار مریاثه لةکو 

 الةّّتاثَوََتُْكُلةرَن » قرلةه تعةالی: يف مرّة واحدة« الّّتاث» کلمة  القرآن الکرمی يف أو املتاع من املرروث أو الرارث، کما جاءت املال
أكةل اإلنسةان نصةیب » مبعنةی:« أکةال ملةةّا»و .کةه املتةرّفیتر  الّةذ ی املةال هذه اآلية يدّل علة يف الّّتاث(، ف29/ )الفجر« أَْكالا لَّمًّا

 ،)الوباطبةةائي« م.اآليةةة تفسةری لعةةدم إكةرامهم الیتةیم كمةةا تقةدّ و  ب مةن اببیةث،ّیةةأكلةةه مةا  ةده مةةن بدون أن طیةز الوّ و  غةریهو  نفسةه
 (114: 12 ج، 2321
اجملةد متةةرارث » قةال:فی بةنی األجیةةال، ابنتقةال شةيء غةةری مةابّد ة، وذلةةک عبةری عةةن بداللةة معنريّةللتّ « ورث» واسةتعملت مةابّدة 
کةالم   يف علةی حسةب مةا وربد هلةذه املةابّدة  ّ ما يعرّب عن اجلانب املعنةر القرآن الکرمی  يف قد وربدو  (398 :بد. ات، )الزخمشر .« بینهم

ْفُت الَْمرَاىَل م ن َورَاء ى إ نّ وَ » قرله تعالی: يف ذلکو  رينبعض املفسّ  ةنكَ وَ  خ  ََ َول یًّةا يَةر ُثو  وَ  اَنت  اْمرَأَتى  َعاق راا فَةَهْب ىل  م  يَةر ُث لَّةُدن
ةیًّا م ْن ءَال  يَةْعُقرَب وَاْجَعْلةُه َربّ  ه فیة مةا هةذه اآليةة هةر کةلّ  يف ابلرراثةة إلةی أّن املقصةربد از ذهب الفخةر الةرّ فیة (6-8/ )مةرمی« .َرض 

 «ورث» هةةةا مةةةابّدةفی وربدت الّةةةيت قرآنّیةةة مةةةن اآللت الهنةةةاک کثةةةریو  (213 :12 ج، بد. ات) املةةةال الّصةةا .و  الةةةّدين يف نفةةةعو  خةةری
ُ مبةةةا تَةْعَمُلةةرَن َخب ةةریوَ » يّةةةة، منهةةا قرلةةه تعةةةالی:املابدّ و  ةمشةةتّقاهتا بةةدالالهتا املعنريّةةو  َ  وَاّلِلَّ ةةَماوَات  وَاأْلَْر ةةریَاُث السَّ / )آل عمةةةران« ّلِل َّ  م 

 املةرروث الثّقةةايف» مبعنةی الةّّتاثلةةذلک فة ّن و  ن.يالةدّ و  بةرةالنّ و  العلةمو  اجملةدو  احلسةةب« ورث» اللةة املعنريّةة ملةابّدةفشةملت الدّ  (212
القريةب منةه أم  ، سةراءغةری  ماضةينا أم ماضةی، سةراء نا أو معنا من املاضيفی حاضر کّل ما هرو  ،الفيّن و  بدياأل و الّديينو  الفکر و 

شةامل للجانةةب و  کسةلر و  مةةن فکةر شةامل للجانةب املعنةر  الةّّتاث، أبّن عريةةفيفّسةر هةذا التّ و  (14: 2992 ،)اجلةابر « البعیةد.
املاضةي إلةی  مةا ينتمةي الةّّتاثابحلاضةر، فلةیس  املاضةي. کمةا يةربت تةراث اإلنسةايو  نةب القةرميشامل للجاو  کاآلاثر وغریها   املابدّ 

ه يتةداخل مةع احلاضةر، فهةر اضةیمب الةّّتاثهکةذا فة ّن  القرب مّتصل ابحلاضر. املاضيو  القريب، ماضيإلی  البعید، بل أيضا ينتمي
 هةر مةةن صةنع اإلنسةةانو  الرقةت احلاضةةر، يف احلاضةةر الةّّتاثانتهةی بینمةةا إرثةه هةةر  املاضةةينفسةه، ألّن  املاضةةيلةیس و  املاضةيرث إ
 صةر أساسةّیةاث يةدّل علةی وجةربد ثالثةة عناللةّتّ  تراصل من بدون انقوةاع. وهةذا املعةيناملو  املستمر ماعياجلو  فربد حصیلة اإلبداع الو 
ة مرحلةةة َترخیّیةة بشةةريّة يفة جممرعةةة مبعنةةی أنّةةه عوةاء أيّةة صةف أبنّةةه عوةةاء إنسةةايّ يتّ  الّّتاث، فةةالعنصةةر األّول العوةةاء البشةةر » ه:فیة
 ياملاضةبةنی  تقالیةد، يعةّد عامةل ربةت زمةينو  عةابداتو  قةیمو  مبا حیمله من أفکةار الّّتاثة، ففهر اإلستمراري ايا العنصر الثّ نة...أمّ معیّ 
 يصةب  عالمةةو  وعیهةاو  وجةدان ااعةة معّینةة يف الةّّتاثب الةث فهةر عنصةر اجلماعةة إذ يّتّسةا العنصةر الثّ أّمة املسةتقبل...و  احلاضةرو 
 الةّّتاثيةه يؤبدّ  الّةذ ور علی هةذا األسةا  إّن الةدّ  (211: 2999 ،ابدقعبد الصّ « )نتماء إلی تلک اجلماعة.مظهراا من مظاهر االو 



 89/ (بدراسة مقارنة)استدعاء الّّتاث يف شعر محید الّسبزوار  وأمحد بدحبرر 

.« اا قرمّیةو  اا اجتماعّیةو  اا مةم نفسةیّ األو  يشّکل األفرابد الّذ  املرکب احليّ  يف يدخل بدور مرکز » ة مهّم جّداا، فهراألمّ و  حیاة األفرابد يف
 (42: 2918 )جدعان،

 اهلدفة و يّ رورة واألهّ . الضّ 1-2
 يف أّمةة کةلّ  علیهةا عتمةدت الّةيت ةقرمّیةال األصةرل أحةد يکةّرن ألنّةه ؛قةرميال الکیةان آلیةات مةن هاّمةة آلیةه صةرره جبمیةع الّّتاث يعترب

 األمةم، لةدی احلضةاريّة الّسةمة علةی شةیء کةلّ  قبةل الةّّتاث دلّ فیة .ةالعقائديّةو  ةالرطنّیة مالحمهاو  وجربدها بدهتدّ  اّليت األخوار مراجهة
 .تهاعراقو  صالتهاإب راسخا يقیناو  قرميال بکیاهنا قرلّ  شعررا هاإلّ  ماحنا اإلنصهار من يصرهناو  بقاءها علی يساعد کما
 . جتّسةد هةذه األسةباببدبّیةةنتاجةاهتم األ يف الةّّتاثاألبدابء فهنةاک أسةباب کثةریة هرضةهم علةی اسةتخدام و  الّشةعراءإلةی  لّنسةبةاب 
ااملعاصةةر محیةةةد  يةةراياإل اعرللّشةةةاألسةةباب و  وافعة. فحةةدث مثةةةل هةةذه الةةدّ ّیةةفنّ و  ،ةنفسةةیّ و  ،اجتماعّیةةةةو  ،ةاسةةیّ سیو  ،ةبدوافةةع وطنّیةة يف

 بدفعتهم إلةی اّليت را مبثل هذه األسبابين قد َتثّ الّشاعر . فکال (1)بدحبرر أمحد املعاصر فلسویينلشاعر الما حصل لک (2)الّسبزوار 
 شعرمها. يف جبمیع صرره الّّتاث ترظیف
 مثةةةل هةةةذه يف يةةةراياإل الّشةةةعبحیةةةث واجةةةه  جتماعّیةةةةاالو  الّسیاسةةةّیةامللیئةةةة ابألحةةةداث  ّیةةةةالّتارخیالعهةةةربد  يف الّسةةةبزوار عةةا   
یم تةأمف القلةم.و  أرابب الفکرو  الّشعراء منهم الّنا نرف املختلفة من اعر الصّ مشهّزت  اّليتعرابت الصّ و  روف کثریاا من املشاکلالظّ 

بعةةض و  متةرز، 11 يف االنقةالب العسةکریو  إيةرانانیةة إلةةی ة الثّ احلةرب العاملّیة يف فقةنیحةةتالل للمتّ بدخةرل قةرات االو  صةناعة البةّتول
بعةةةدها احلةةةرب و  2481سةةنة  سةةةالمیةاإل الثّةةررةانتصةةةار  أخةةریاا و  الر 28انتفاضةةةة  مثةةل ،الثّةةةررةانتصةةار حةةدثت قبةةةل  الّةةةيت یةةاراتالتّ 

شةعر محیةد  يف ت آاثرهةاترکة الّةيتمةن األحةداث اهلاّمةة  کّلهةا  ،قرّات البعث العراقيّ و  إيراننی سنة ب بدارت حرالی مثاي اّليتاملفروضة 
 يعاجلةةه . فقّلمةةا نةری حةةابداث مفکةارهأو  مشةةاعرهو  عبةةری عةةن عراطفةهللتّ  الةّّتاثعی داألحةداث اسةةتکةل هةةذه   الّشةةاعر يفو  .الّسةبزوار 

 .الّدينّیةامّیة طمرحاته السّ و  لرطنه الّشاعره حّب فی طرج يء خبواب ملحميالشّ  سم قبل کلّ يتّ  الّذ شاعر  بشعره 
مراجهةةة اهلجمةةةة  يف ه العريةةقاضةةیة، إذ يربوةةه مباهلريّةةمصةةابدر  مّ ه أهةةفیةةة الةةّّتاثعتةةرب فی املعاصةةر فلسةةویينعر الللّشةة لّنسةةبةا ابّمةةأ 

 الةّّتاثبدحبرر إلی ترظیف  أمحد الّشاعرقد عمد  من أرضه. فعلی هذا األسا  فلسویينال الّشعبامیة إلی اجتثاث ة الرّ الّصهیرنی
 الّشةةعبيقاسةةیه  الّةذ عةةن الراقةع املريةةر  ة معةةرّبا مةن خالهلةةاّیةالّّتاث الّشخصةةّیاتو  لرّمةةرزفةانتفع اب .معظةم قصةةائده يف بشةکل واسةةع

ها فرض اّليتغریها و  شريدالتّ و  ماعيالقتل اجلو  روف القاسیة من القمعهذه املراقع تلک الظّ  کلّ   الّشاعر يفاألعزل. يرسم  فلسویينال
 شعره. عرضها علی خماطبو  الّشعريّةلتجسید جتربته  الّّتاثة مستخدما ضی احملتلّ علی األرا الّصهیريالعدوان 

ترظیةف  إلةی بدحبةرر أمحةدو  الّسةبزوار بدفعةت محیةد  الّةيتالبراعةث و  رء علی تلةک األسةبابيسعی هذا البحث إلی إلقاء الضّ  
 شةعرمها. بدي يفاألو  سةورر األ و الةّديينو  يالّتةارخیو  الّشةعي الةّّتاثأشةکاله مةن و  الةّّتاثلران أالبحث ، کما يعاجل شعرمها يف الّّتاث

 تعلیلها.و  هذه احملاور کلّ   يف االفّتاقو  تبینی مراضع االشّتاکيرتکز علی  الّذ   املنهج املقارن ه علی أساذلک کلّ و 
 أسئلة البحث .6-9

  الیة:البحث إلی اجلراب عن األسئلة التّ  يرمي
  ين؟الّشاعر شعر  يف املختلفة الّّتاثضروب  ما هي -
  ؟شعرمها يف الّّتاثة معان يرمز إلی أيّ  -
 ؟الّّتاثاستدعاء  يف ينالّشاعر االفّتاق بنی و  االشّتاک وجره ما هي -
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 ة البحثخلفيّ  .6-3
 تعّلةةقمةةا يفی بدحبةةرر أمحةةدو  الّسةةبزوار قةام ابملقارنةةة بةةنی محیةةد علةةی حبةةث  بدبّیةةةت األاجملةةاّل و  الکتةةبو  ةع اإللکّتونّیةةاملراقةة يف م يعثةر

ين الّشةاعر شةعر هةذين  بعةض بدرسةتو  األبدب يف الّّتاثع مرضر لکّنه هناک بعض بدراسات عاجلت  شعرمها. يف الّّتاثابستدعاء 
 .العةةرياألبدب  يف الّتجديةد بدوره و  الةةّّتاثيتحةّدث الکتةةاب عةن  الّتجديةةدو  الةّّتاث (1891) يحنفةة علةی حةةّدة. منهةا مةةا يلةی:

 ديةةزاخصةرمه. و  همةن أنصةار  مرقةف کةةلّ و  ابحلداثةة الةّّتاثيرتکةةز مرضةرع الکتةاب علةی عالقةةة  احلداثةةو  الةّّتاث ،(1881)  اجلةابر 
مةةةن  لعةةةدبدمرضةةةرعه، قةةةام بدراسةةة الکتةةاب کمةةةا يةةةنّم علیةةه  ،املعاصةةةر العةةةري الشّةةعر يف یةةةةالّّتاث الّشخصةةةیّاتاسةةتدعاء  ،(1899)

يتحةّدث الکتةاب  از اسطوره تا  ما سا  ،(1899) دنلريةآ. بدبّیةإلثراء نتاجاهتم األ املعاصرون الّشعراءوظفها  اّليت الّشخصّیات
ول يتنةةةا بدحبةةرر مةةةن شةةعره أمحةةدثقافةةةة  ،(1899حةةرر ) للفربدوسةةی. اهنامهالشّةةة يف ةّیةةالّّتاث الّشخصةةّیاتو  سةةةورر األ الةةّّتاثعةةن 

 ررپإشةارات قلیلةة. رسةتمو  بعةض سةورر يف شةعره إاّل  يف يالّّتاثةعةن اجلانةب  لةدی بدحبةرر منصةرفاا  الّشةعريّة قافةالکتاب مصابدر الثّ 
 هابدةالشّ و  هیدمرضرع الشّ  يف ينالّشاعر ترازن املقالة بنی  «معنی بسیسرو  بدحبرر أمحدشعر  يف صررة الّشهید» (1881) زابدهری شو 
 هةيو  دمباور أماادپ یداری در اشع ر   تدبيّاه ی م ی بن، (1881) نةاابدبقةاييو  رضکیسرح خرّمي بعض قصائدمها. يف

هةذا الکتةةاب  ما   اهاال د  ،(1899) ضفةةیشةعر بدحبةرر.  يف هةا الباحثةةة مرضةرعات األبدب امللتةزمفی رسةالة ماجسةّت تناولةت
ده شا ر   (1888) يکةاظم بعةدها.و  الثّةررةصةار تل انقبة بدبّیةةاألو  جتماعّیةةاالو  الّسیاسةّیةطاته نشةاو  بزوار الّسة الّشةاعريعاجل حیاة 

ظیةف اترکةا البحةث عةن تر  بزوار ة لشةعر محیةد الّسةّیةزات الکلّ عةن بعةض املّیة ة مةن أوراقةه الةرجیزةعةدّ  يف يتحّدث الکتةاب انقالب
 شعره. يف الّّتاث
 ة البحث واإلطار الّنظريمنهجيّ  .6-2

بةع کمةا يتّ  بدحبةرر أمحةدو  الّسةبزوار حلیةل لشةعر محیةد التّ و  میقةر ملةا يقةرم بةه مةن التّ  حلیلةيالتّ  -يعتمد البحث علی املنهج الرصفي 
وهةةذا کّلةه علةةی  شةعرمها. يف ّّتاثالةدمان مةن مالمةة  يسةتخمةةا فی املةنهج املقةةارن بینهمةا ،غضةرن املرضةةرعات املوروقةة يف البحةث

، پةةرويين) املشةةّتکه بةةنی األمةةم اإلسةةالمّیة. الّدينّیةةةو  ةقافّیةةات الثّ يؤّکةةد علةةی املیةةزّ  الّةةذ أسةةا  املرقةةف اإلسةةالمی مةةن األبدب املقةةارن 
رء ر إللقةاء الّضةةاث( يف کتةب املعةاجم و القةةرآن کمصةابد)الةّتّ  فیعةاجل البحةث معنةةی ظةر سةبة إلةی اإلطةةار النّ ا ابلنّ أّمة (55: 1898

نسةةان   وهةر يةرتبت ماضةي اإلاملةابدّ اث معنیةان املعنةر  و ة، کمةا بةنّی البحةةث أّن للةّتّ العربّیةة و غتةنی الفارسةیّ الکلمةة يف اللّ علةی معنةی 
 حباضره.

 البحث والّتحليل. 5
 دحبورو  الّسبزواريشعر  يف الّّتاث. دراسة مقارنة ألنواع 5-6

ألرانةةه لةةدی و  الةّّتاثوافةرة مةةن مالمةة   ةشةةعرمها حیةث يالحةةظ کمّیةة يف الةةّّتاثع خمتلفةةة مةن نةةرا بدحبةرر أو  الّسةةبزوار قةد اسةةتدعی 
 ،قةر الوّ و  قالیةد،مةا عنةد شةعبهما مةن التّ  يف ديتجّسة ة املصةابدر. فمنهةا شةعيیةة إلةی عةدّ الّّتاثروة ين. ترجع أصةرل هةذه الثّةالّشاعر 

 .بدبّیةاألو  ،سورريّةاألو  ،ّیةالّتارخیبغة سم ابلصّ القرآن نصیب ابرز. ومنها تتّ  يف هلا اّليت الّدينّیةمنها تصدر من املصابدر و  األمثال.و 
 يف الةةّّتاثمتةاز ترظیةةف فی .انالّشةةاعر يةةرتبت بةه  الّةذ د اجملتمةةع عنةةمتداولةة و  مأنرسةةة الةّّتاثروب املختلفةة مةةن إّن هةذه الّضةة 

 الّنةا عانقةه قلةرب  الّةذ  الّدينا من إمّ و  یالّشعب الّّتاثو  سوررةکاأل  ماعيوعی اجلا من الاّل ابعة إمّ النّ » ةماعیّ بغة اجلشعرمها ابلصّ 



 62/ (بدراسة مقارنة)استدعاء الّّتاث يف شعر محید الّسبزوار  وأمحد بدحبرر 

 دی اجلمیةع طکةن أن يقةع علیةةه أ ّ تهةا عنةدما أصةبحت مةررواث متةةداوال أبيةااعیّ ابع، غةری أهّنةةا اکتسةبت ة الوّةفربديّةا أن تکةرن إّمةو 
 (128-129: 1898 إصبع، أبر)« .بدياأل الّّتاثو  يالّتارخی الّّتاثرظفه کفی شاعر
 الّدیين الّّتاث. 5-6-6

مةةن  کثةریاا منةه األبدابء  ثةر، إذ يقتةبس النّ و  ظماألبدب جبمیةع أشةکاله مةن الةةنّ  يف مصةدرا مهّمةا مةةن مصةابدر اإلهلةام الةّديين الةّّتاثيعتةرب 
ه خاللة ين مةنسةل معةربّ ات الرّ شخصةیّ و  القةرآنو  الةّدينبدحبرر إلی ترظیف و  الّسبزوار من  . قد عمد کلّ بدبّیةاأل الّصررو  املضامنی

 .الّشعريّةعن بعض جرانب جتربتهما 
 القرآن الکرمی .5-6-6-6

يکةّرن  قرآنّیةةال الرّمةرز» ذلةک يعةربد إلةی أنّ و  بدحبةرر.و  الّسةبزوار شةعر  يف الةّديين لّّتاثاب تعّلقما يفی يلعب القرآن مکانة مرمرقة
ات املیةزّ و  امیةهةا مةن املضةامنی الّسةفی فسةرر القةرآن مبةا (89: 1891 ،رجةائي) «احلةديث. الّشةعرائعة يف الّشة الرّمةرزمن  ابرزاا  قسماا 
 .الّشعراءو  ن کغریمها من األبدابءاالّشاعر يستفید منه  اا ها تعّد کنزا غنیّ ة کلّ عبریيّ ة التّ یّ الفنةّ 

 يف رهمعلةی حضةر  يةراياإل الّشةعبع یشةجلت شةعره يف قرآنّیةةاملفةربدات الو  اکیةبترظیةف بعةض الّتّ  يف نمع القةرآ الّسبزوار  يتناصّ 
 نشد:فی کثریةة  طیاهتا شحنة ملحمیّ  يف همل اّليتعابری فا تلک التّ ساحات القتال مرظّ 

 تی دارد بياا   اشاا ي  پاايخ بوباا    اا ّ

 غ فلسا « اردّوا م  اس طع م» ک  از رمزه 
 

 ر ر نيس «  ن ت انی» گوش موسی را زب نگ 

 نيسا «  ت تج ی تح ها  اننها رجنّ» الیق
 

(1839 :828) 
 مرضع آخر من شعره: يف يقرلو 

 آید ز ه  ساو «إنّی ال أُمِبُّ اآلفلينَ» ب نگ
 

 کو بليلای تا   قا ی یا ر را در نا ر جویاد 

 

 (188 )املصدر نفسه:
القتال کما نری نفةس و  هريضهم علی اجلهابدو  الّشعبلتشجیع  قرآنّیةعابری القد استفابد من التّ  الّسبزوار  الّشاعرفیالحظ أّن  
 خری من شعره.مراضع أ يف الغَرهذا 
فنةراه يف إحةدی . املقاسةاةو  فلسةونی مةن املعةا ة يف ا  ةریعبةری عّمةأسةالیبه للتّ و  من تعابری القرآن بدحبرر فکثریا ما يستمدّ  أمحدا أمّ 

خةذ صةررته مةن م يکةن أ الّشةاعرلکةّن  .م ابجلّنةةحیةاة الفةائزين بلقةاء رهّبةه شةبّ  الّةذ متةأثّرا ابلقةرآن « جّنةة» ة بةصرره يشّبه فلسونی
ر للمخاطةب صةررة صةرّ فی يکثةر مةن قیمةة تعبةریه. الّةذ بترظیف االنةزلح االسةتبدالی  تشبیه القرآن يف القرآن فحسب بل تّصرف

 :شريدالتّ و  ضوهابدمن اال فلسویينال الّشعبيعانی منه هی رمز لکّل ما  اّليتملیئة أبنراع األلغام  جّنة
 .(205: 1898) لغامم ا األ  تِ جار  حِ  ی حتت  رِ ت   ات  ن / ج  هذا العالِ  يف  فلسطیم و   /رو  ض  ت  تـ   یتام  أ   ةم سر  أم  العالم 

ةذع  النَّوَ » را آبيةمتأثّ  مرضع آخر يف يقرلو  ّتف ا ابلّةاشةتغاهلو  عربّیةةالول حا مةدی اةاذل الةدّ مرّضة (25 مةرمی/)« ة  خَلةُهزّ   إ لیةک  جب  
 المها آبالم املرأة حنی املخاَ:آ الّشاعرشّبه  اّليتة فلسونی مبتعدة عن قضیّ 

 .(800: 1898بدحبرر، ) فطِ الن  يف  رق  غ   خلم فالن  ذجلذعِ بِ  ی إليکِ زِّ ال تم  /وانه  
فت مةن بیةع الةةنّ ول دّ هةذه الة حصةلت علیةه الّةذ إلةی العةی  « فتالةنّ » ةرمةز بةکمةا ي  عربّیةةالول إلةی الةدّ « خةلالنّ » ةيرمةز بة الّشةاعرف

 فلسونی. يف جتر  اّليتابألحداث  بدون أن تبايلف الّتّ  يف فغرقت من خالله
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 سلالرّ و  . األنبياء5-6-6-5
 یاملصوف يالنّ  مثل، کاألنبیاء القرآن سرر من کثری يف أمسائهم وربدت اّليت البارزة الّشخصّیات هر القرآن من انالّشاعر  اقتبسه امّ 
 .خصةةرمهمو  األنبیةةاء أنصةةار أمسةاء وربدت کمةةا - أاعةةنی المالّسة علةةیهم - عیسةةیو  يرسةف،و  مرسةةی،و  ،إبةةراهیمو  نةرح،و  (ص)

 .األفکارو  عما خیور بباهلما من املعاي للتعبری شعرهم يف األنبیاء هؤالء أخبار ينالّشاعر  من کل نفضمّ 
 عّلةةم.هةذه املدرسةة بةدور امل ص( يف) یاملصةوف ييقةرم الّنة الّةيتة بريّةمدرسةة اإلسةالم الّتّ  عةن يف شةعره الّسةبزوار  کثةریا مةا يتحةّدث

 الّسةبزوار ر حةذّ فی .بشةريّةعابدة الروبد مةن الکمةال والّسةالةر و  تنبةت علةی سةاحته ألةران الزهةرر الّةذ  بةریکتابةه الّتّ   هةافی يعةّد القةرآنو 
 قدرة نعت لکلّ  هرو  اغرتلوّ عنران ا الّشاعرأطلق عیها  اّليتة الغربیّ و  ةهل الشرقیّ ااملنو  من التجائهم بغری القرآن من املدار  الّنا 

 القرآن: يف معاندة هلل تعالی
 بوجهل از دیدار معنای را جز اسا  ةدید

 پ ورندش   ملحد، غ ب م  ف ه دو ط غی
 

  ر و باوزز پا وردمصاطیی داناد اا ا راّا 

 گلشااان نااا آ ، گااال او اکبااا  پااا ورد
 

(1839 :238) 
املوةاربد املشةربد  فلسةویينرمةزا إلةی املةراطن ال الةّدينمعا تةه مةن أجةل نشةر و  ص() حمّمةد الّنةية خةذ مةن شخصةیّ تّ فی بدحبةرر أمحدا مّ أ

 :وقت جلرءه إلی املغار ص() یاملصوف الّنياملشرکرن  واربد کما طاربدفی يبحث عن خالصه الّذ 
ـ ن  ادوا مِ ...ع  کوت/ السِّ  يمةم خ   دین  مطارِ الم  تِ ف  ل  بوت/ فـ  نک  ع   يطم خ  و  غارة  له م   / کان  میم األ   دم يّ الس    غـارة  ه م  لـ  لـي   / قـاللی   رادِ الطِّ
 .(122-121: 1898) میوتم  د  غ   يف و 

ن بةنی بةرر مةعالو  لةی ابةالصبةل تنتهةی إ فلسةویينإلةی املوةاربد ال شةار بةهص( امل) الّنةيرت شةريد ال تنتهةی مبةالتّ و  ه املوةارةلکةّن هةذ
 ابالص:و  جاءمترج ابلرّ  اّليتکالمه هبذه الفقرة   الّشاعر نتهيفی اجلنربدو  جدار احلصر

 .(122 )املصدر نفسه: رِّ السّ  ی کالم  عطِ / یم صونِ الم و  ندِ اذجلم  بی   عبمم ه/ ی  انعتاق   قم قِّ ، یم  ة  و  لف ک  أ   دارِ اذجلِ  يف  ق  شم ی  
عب اهر للشّ رجائه ابملستقبل الزّ و  الّشاعرعلی تبشری  کّلها تدلّ « يعویو  يعرب،و  حیّقق،و  يشّق،» هذه الفقرة مثل يف فاملفربدات 

 رسالته املاجدة. يف ص() حمّمدنا دث مثل هذا املصری لنبیّ کما ح  فلسویينال
حةةدث  الّةذ ص( بشةةکل ابرز لتعبةری عةن املعةراج ) الّرسةرلمعةراج  قّصةةين أّن کلیهمةا قةةد اقتبسةا مةن الّشةاعر شةعر  يف يالحةظ امّة

 :ار الّسبزو قرل فی قا للعروج إلی األعلی.ن ااذوا من بدمائهم براالّذيفلسونی و  إيران يف هداءللشّ 
 پ  ک  سوب د ای م غ   رلویت  کج  رف ي

 سوی سدره گس  دید ب  و  آشي   رس يد ز
 

 ب   ما   فرا ت از ساي  ملاو پ وازتا   

 ج   مش  ن   ب  پا واز آماد از ارج زتا  
 

(1839 :858) 
 فاع عةن وطةةنهمل الةةدّ اسشةهدوا يف سةبین الّةةذيهداء للّشة« پاا م غاا   رلااوی» ،الّسةبزوار  الّشةةاعرهةذين البیتةةنی اسةتعار  ففةي

 قةامامل مةز إلةی علةرّ للرّ « سةدرة» کلمةة  الّشةاعرزتةه البةارزة کمةا اسةتعار هابدة میّ ه الّشةفیة يعةدّ  الّةذ عقائةدهم سةالکنی املةنهج العلةری و 
 ةا زلَةنَ  أهُ د رَ َقةلَ وَ » آيةة يف خاصةةو  القةرآن يف املعراج للنبی )ص( قّصةب الّشاعرکلها قد َتثر   الّصررفی هذه و  املنزلة هلؤالء الشهداء.و 
  درة  س   خری عندَ أُ 

ُ
 (18-18 جم/النّ « )هینتَ امل



 64/ (بدراسة مقارنة)استدعاء الّّتاث يف شعر محید الّسبزوار  وأمحد بدحبرر 

 فلسةةویينالقةةرة ابارقةة للشةعب الو  ص( أيضةا کرمةةز لتضةحیات الشةهداءاألعظةم )الرسةةرل  معةراج قّصةةبدحبةرر مةةع  أمحةد ويتنةاصّ 
 املناضل حیث يقرل:

 رایـه حم صـبِ تم  ... وردة/ اليمـة... خاليمـة/ ما غِ ق  استـ   ناحیِ ِب  /دایةِ لبِ ا رضِ أ   رةِ ن ذاکِ مِ  اإلسراءم  بدأم / ی  ماءِ ن دِ مِ  راقم بم  اآلن   عم طلم ی  
(298:1898) 

. فکةةأّن بدمةةاء الّصةهیريمراجهتةه العةةدو  يف فلسةةویينال الّشةعبيسةتمّد مةةن املعةراج معةةرّبا بةه عةةن إرابدة  الّشةةاعرفةیالحظ أبّن  
 ر.حرّ التّ و  آفاق االنتصار الّشعببه  هداء مرکب يسلکالشّ 

د ؤّکةةفی .قرآنّیةةال قّصةةترظیةةف هةذه ال يف کةةّن هنةاک فةرق بینهمةا. لمراضةع مةن شةعرمها يف ع(نةةرح ) قّصةةان الّشةاعر تدعی قةد اسة
  اّليتاإلسالمیة  الّثررةسفینة و  فینةجاة لیشابه بنی تلک السّ إيصاهلا إلی شاطئ النّ و  فینهقیابدة السّ  يف ع(نرح )علی بدور  الّسبزوار 

 :ره( کقرله) ينیابممام کانت جتری علی قیابدة اإل
 نوح آمده، نوح آمده، ب  جسم م  روح آمده

 

 تا  کشا ی ما  را با د ساوی کنا ر دی ا ی 

 

(1839 :199) 
 ع(.نرح ) قّصةهذا اجلانب من  الّسبزوار ر يکرّ « س ود سپيده» ، و... من بديران882، 299، 150، 85 الّصفحة ويف

ة جةاة مةةرّ النّ و  وصةرل إلةی األمةنو  ةالقیةةام مةرّ و  الثّةررةاللةة علةی للدّ  قّصةةهةذه ال يف رفةةانمةن مرضةرع الوّ کثةریا  لکةّن بدحبةرر اسةتفابد
 :فلسویينال الّشعبمنه  سیمحر کّل ما يعاي الّذ م( الدّ املاء )رفان هر فالوّ  أخری.

 .(828: 1898) دودالس   ضم رِ نق  ت  و   هت  جه  و   وفانم الطّ  خذم ذا َ  هم/ بِ ق  نادِ ی ب  هلِ د أ  جِ لي  / ف  ماءم  طوتم خ   يثم ح   ورم فم یـ  و  
 ثةررة علةةی اآلالم هةةي الّةيت، املنفةةی يف نییفلسةوینهةا إلةةی ثةررة الفقةةراء الفی ، يرمةةز«رفةانحکمةةة الوّ » قصةةیدة ابسةم الّشةاعرأنشةد 

 عرابت:الصّ و 
ـوفــانِ الط   کمـة  حِ  فـ م حت   قـراءِ الفم  : إّن قبيلـة  قـو م أ   ــ بهة  ِشـ عم طلمـ/ ت  قـراءِ ع الفم ی م ـاآلتِــو  /الفقـراءم ... و   وء؟الض ـ طـل  أم یم  ار  / ن   رحِ الف 

 .(858-852املصدر نفسه: ) لقاتِ مم  علی زاندِ  القدمیِ 
آلت  يف . حسب ما وربدشعرمها يف  من املعانیریع( لداللتها علی الکث) إبراهیم قّصةاستخدام  يف هذا البحث شارک شاعراا  

 .إمساعیلابتالئه بتضحیة ابنه و  ،الّنارمعجزة و  کسر األصنام،  قّصةنها ع( م) إبراهیمد  ها سیّ فی القرآن هناک مشاهد ابرزة ظهر
 مراضةع عديةدة مةن بديرانةه يف رضةرعهةذا امل مةراراا  الّشةاعر بدع(. فةربدّ ) إبةراهیم قّصة يف األصناممرضرع کسر  الّسبزوار قد استدعی 

 زمانه: أصنام عزمه علی کسر يف ع() براهیمإباإلسالمیة  الّثررةها قائد مشبّ  «س ود سپيده»
 گاا ه فرناادی هاا  زتبا  گ ف اای و تندیساا 

 

 رسن ب  گ د  ف زین و پيل و ش ه فرنادی 

 

(1839 :81) 
 اااو اهاا یان باا  محااو دیاان کااا  بساا 

 

 بليااال مااا  تباااا  ب  فااا  در دساااا  

 

 (88 )املصدر نقسه:
 شارن ب ب سا بب  دهيد ب  ناا ود، با 

 

 صاام مق تلاا  باا  کیاا  باا بلی آراساا  

 

 (85)املصدر نفسه: 
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هةةدم  يف ع( لّتکیةزه علةی بدور القیةابدة) إبةراهیم قّصةةةهبةذا القسةم مةن  الّسةبزوار  الّشةةاعريهةتّم  الّنمةاذجهةذه  يف فکمةا يالحةظ 
« سا ود ساپيده» غریها من بديةرانو  218 ،188، 85، 35، 89، 82 الّصفحة يفو  العصر احلديث. يف اغرتالوّ و  لمأبنیة الظّ 

 ع(.) إبراهیم ةقصّ هذا املرضرع من  الّشاعربد يربدّ 
 قصةیدة شةعره. ففةي يف الةّديين الةّّتاثرع مةن الّنة هةذا يف إمساعیةلمرضرع تضحیة و  الّناربدحبرر فهر يستمّد من معجزة  أمحدا أمّ 
. فلسویينال ة املعابدلة للفدائيالّصرر  هي الّنار، کانت تلک إبراهیمعلی  سالماا و  کما کانت بربداا   الّنارأبّن  الّشاعريصرّح  «املعابدلة»

 مامها:أهرق کّل من حیاول الرقرف  اّليتررة رمز للثّ  يهو  فلسویينعب الق ابالص للشّ هقّ  اّليتهی  الّنارفهذه 
 سـالماو  لنـا بـردا   ر  ضـمم ن  / و  وج  لمـشـوی ال ـم : ن  الّنـار ؟/ قالـتِ ن  ظـممـا ت  / ف  حنـنم  سـافر  املم  أنّ طریـق/ و   الرب   أن   ربِ لی ال  فنا إِ ض  و أ  ل  
(1898 :319) 

ترظیةف هةذا املرضةرع  الّشةاعر يفرمةز ف. إمساعیةلتضةحیة ابنةه  يف )ع( مةن االبةتالء براهیمبدحبرر أيضا ما حدث إل الّشاعروّظف 
ی الیةرم حیةث خةّیم حريةر م حیةدث حّتةقراب  لتحرير وطنه من االحتالل، لکّن هذا التّ  يرم يضحی کلّ  فلسویينال الّشعب إلی أنّ 

 القنرط:و  کالشّ حالة من  الّشاعرعلی قلب 
ــیـم  إبـراهيمو   ـِمــ لمــا  ه حم بِنــی بِ دِّ ف  ــظـيم  ع   ذبح  بِــ دیناهم فـ ـ/ و  عــيم  الن  عيد  ســت  ن ی  ه أ  أنِ ن ش  ــ/ ه   ي  إالّ فمــاذا مــوتّی اليــوم/ و  بشم ل أان الک 
(35:1888). 
ن الّةذيع( ) إبةراهیمبقةرم  مناصةرة ترکه بالو  علی ااذله عربّیةالول الدّ اجتمع  الّذ  فلسویينال الّشعب يف مرضع آخر شّبه بدحبررو 

بةربدا   الّنةاری تصةری رب حّتةنی إلةی الّصةفلسةوینیغةریه مةن الو  نفسةه الّشةاعريةدعرا  روفمثل هذه الظّة يفف .الّنار يف اتّفقرا علی إلقائه
 ع(:) میإلبرهحدثت  کما
ــکم  حِ  بِ الص ــ ة  رع ــمسّـی جم أم و    کــونم ن   بــردا   الّنـار تکــونم  الم/ حــی  ونــوا الس ـ، کم الــبد   ونـوا/ کم الّنــار بــایعم ریفـا؟/ نم خ   وتــون  ل ت  تـی/ ه 
(1898 :880). 

 . کمةةةا اسةةةتخدمشةةةعرمها مةةراراا  يف ع() عقةةةربيأبیةةه و  يرسةةةفو  ع(،) یسةةةیع الّنةةيبدحبةةةرر حیةةةاة و  الّسةةبزوار قةةد اسةةةتدعی و  
 .بدحبررشعر  يف م يربد قصصه الّذ  ع() یمرسحیاة  شعره يف الّسبزوار 

 يارخیالتّ  الّّتاث. 5-6-5
ترظیةف جتةارب و  من جانب ّیةالّتارخیعراطفهم جتاه األحداث و  عبری عن مرقف األبدابءتّ لل الّتاريخاألبدب تتغذی من  أنّ  ظاهراا  يبدو

يسةةاعد علةةةی  یةةاا إ اب ابعتبةةاره عةةامالا  الّتةةاريخمةةن هنةةا فمةةن املمکةةن االسةةتفابدة مةةن »و .بدمةةة املسةةتقبل مةةن جانةةب آخةةر املاضةةي
 (98: 1899 ،زمالئهو  )صرب « م.التقدّ و  هَرالنّ 

األبدب  يف سةعت حةةدوبدهاة. لکةّن هةذه املیةةزة اتّ املاضةةیمنةذ العهةربد  العةةريو  األبدب الفارسةي يف يالّتةارخی الةةّّتاثشةاع ترظیةف  
  ّیةةرخیالّتا الّشخصةّیاتفکثةر حضةرر . بدبّیةةنتاجةاهتم األ يف ة خصةبةمابدّ  يالّتارخی الّّتاثيّتخذون  الّشعراءاحلديث حیث يالحظ أبّن 

 األبدب. يف القرابدو  امات احلکّ شخصیّ و  عرات،الدّ و  ررات،أبوال الثّ و  هداء،کالشّ 
 يف الةّّتاثهبةدف إسةهام هةذا  مراضةع عديةده مةن شةعرمها يف يالّتةارخی الةّّتاثبدحبةرر مةن  أمحدو  الّسبزوار  الّشاعرقد استلهم  

ة ة اإلسةةةالمیّ ولةةالدّ  يف حةةدثت الّةةيتة تلةةةک األحةةداث اّصةةخو  ّیةةةالّتارخی فهنةةةاک بعةةض األحةةداث املشةةاکل املعاصةةرة.و  حةةّل األزمةةات
مةةةن  اسةةتدعاها کةةلّ  الّةةيتهنةةاک بعةةض األحةةداث  واقعةةة کةةربالء. کمةةا أنّ و  قابدسةةّیةمثةةل معرکةةة  ؛ان بصةةررة مشةةّتکةالّشةةاعر عاجلهةةا 



 68/ (بدراسة مقارنة)استدعاء الّّتاث يف شعر محید الّسبزوار  وأمحد بدحبرر 

 برر.شعر بدح يف حرب البسر و  الّسبزوار شعر  إيران يفهجرم املغرل علی  ؛ة مثلبدحبرر علی حدّ و  الّسبزوار 
 قابدسةّیةائةد القحسةنی بدعةا نفسةه  صةّدام أنّ  يرجع سبب هذا األمةر إلةی مراضع من شعره. يف قابدسّیةمن معرکة  الّسبزوار استفابد 

رئیس العراق  قابدهتا اّليتهذه املعرکة  . لکنّ إيران يف میةسالحات اإلالفتر  يف ابد جیر  اإلسالمق الّذ  وقاص مشبها بسعد بن أي
فصةّرره  االنتصةارو  اهلزطةة املريةرة فلةم ينةل قائةدها مةا ترمهّةه مةن االحةتاللو  واجهةت ابسةارة احلةديث، الّتةاريخ يف نیحسة صّدام امالظّ 

 :االنکسارو  حالة من الذلّ  الّشاعر يف
 پخا کسی ک  در س  سودای ن دسی می

 

 ز آتشی ک  بيی وب ، ب من بود سوب  

 

(1839 :138) 
 مرضع آخر: يف و يقرل

 سااا دار ن دسااای ف یاااا دآماااد ز د  ب 

 

 ایشاا   هااا  فساا د و فسااو  نراا د ااا رة 

 

 (180)املصدر نفسه: 
 عربّیةةةالابد األمةم رمةزا الّهة األيةري الةّدينقابدهةا صةالح  الّةيتنی حوّةو  قابدسةّیةذ مةن معرکةة البدحبةرر فاّاة أمحةد فلسةویينال الّشةاعرأمةا 
 نی جديةدةأبّن حوّة الّشةاعری فةری  فلسةونی. يف ةحريةر األراضةی احملتّلةبت تعّلةقمةا يفی ةالفةاخرة خاّصةاإلسالمیة لتحقیق االنتصةارات و 
اهنما، فال بّد أن إطو  قینی االنتصار إبرابدهتماوقاص حمقّ  ابن أيو  ضج علی اجلمر، فمثلما خرج األيريبّد أن تن جديدة ال قابدسّیةو 

 ة:فلسوینیّ الة يغرّی جمری األحداث لصا  القضیّ و  املعاصر الّتاريخ يف خیرج قائد عري
 .(839: 1898) لدخم أ، ف  قادسّيةالو  حطیم  لم شغِ ت  / جم نضم / ت  لی اذجلمرِ ع   دید  ج   قلب  ج م ضم / ین  قادسّيةالو  حطیم  رم تهدِ س  
 عتقةةدي شةةعرمها. يف ملعةةان کثةةریةان رمةزا الّشةةاعر ذها اّاةة الّةةيتواقعةةة کةربالء  هةةر يالّتةةارخی الةةّّتاثبدحبةةرر مةن و  الّسةةبزوار ا اقتبسةةه ومّة
 کةربالء.  يف ع() نیاحلسةاحلقیقة استمرار لثةررة  يف ره( هي) ریالکب بقیابدة ابمیين يراياإل الّشعبقها حقّ  اّليت الّثررة أبنّ  لّسبزوار ا

 الر: 15انتفاضة  يف قرلفی ة.اإلسالمیّ  الّثررةخ ياملقاطع املختلفة من اتر  يف ررتنیقد شابه بنی هاتنی الثّ  الّشاعرفنالحظ أّن 
 یی کااا بالی دی ااا ی باااودتاااو گاااو

 کاا  تهاا ا  رنااگ و بااوی کاا بال داشاا 

 ساااوب مااا داد مااای وطااان در کاااورة
 

 مساااااينی مااااا ج ای دی ااااا ی باااااود 

 ز ناااا ی غاااام، نااااوای نينااااوا داشاااا 

 کااا  دشاااان آتاااخ بااا داد اف وبااا 
 

(1898: 83) 
 ة:ررة اإلسالمیّ ملعارضة للثّ بعض الفئات او  ارتکبتها املنافقنی اّليتذ مأساة کربالء رمزا للجرائم مرضع آخر من شعره ااّ  يفو 

 گااویی باا  کاا بالی دگاا   شاا   یزیااد

 ب بس   آب شه ، تو گاویی کا  ابان ساعد
 

 گاا د ماا یم پاا ر پياباا  گ ف اا  اساا  

 اناادر کناا ر رلقااا  ساان   گ ف اا  اساا 
 

 (19)املصدر نفسه: 
 کربالء:  يف تلک اجلرائم الفابدحةارتکب  الّذ يلعب بدور يزيد  الّذ املعاصر هر  الّتاريخ يف صّدامأبّن  الّسبزوار يصرّح 

 آیيمیزیاااد را بااا  مجااا زات دشااان  مااای  آیيمف ات، بس   ا  پویی کا  تشان  مای
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 هااازار تيااا  مالمااا ، هااازار دا  ج ااا 

 أال وراثااا  ميااادا  نيناااوا بااا  م سااا 
 

 غاام فاا ا  هاازار اصاار  و هاازار اکباا 

 کاا  ان قاا ی شااهيدا  کاا بال ماا  م ساا 
 

 (88)املصدر نفسه: 
جةرت علةی اإلمةةام  الّةيتهةةا بةنی املصةائب فی قةارنو  «العةربدة إلةی کةربالء» إحةدی قصةةائده ابسةم يف ة کةربالءاسةتدعی بدحبةرر واقعة

مار الةدّ و  القمةعو  شةريدرمةزا للتّ  ّیةةالّتارخیفلسةونی. فأصةبحت هةذه الراقعةة  يف املآسةمو  مةا حةدثت مةن اجملةازرو  أصةحابهو  ع() نیاحلسة
 ة:تلّ راضی احملاأل يف هاينةأجرمته الصّ  الّذ مل االشّ 

: 1898) طـاي/ وتـری خطـايخم  يِلـتم  مانة  أ   بیِ اذجل   رحِ لی جم ی ع  ر  تـ  و   /القتيلِ  طش  فی ع  کشِ / ت  کِ الِ ی بِ جهِ ی و  سِ لم  ت   ای کربالءم 
259) 

ابيعةن  املةةّ ونی ة فلسةقضةیّ  يف عربّیةةالول ارتکبتهةا الةدّ  الّةيتللخیانةة  مةن کةربالء رمةزا الّشةاعرذ مقوع آخر مةن هةذه القصةیدة اّاة يفو 
خةذهلم حکةام  الّةذ  فلسةویينال الّشةعبکرفة فهةذا هةر حةال . فکما أصب  احلسنی وحیدا بسبب خیانة أهل الالّصهیريالکیان 
 قرل خماطبا کربالء:فی العرب.
 د  ح ـت أ   می ـمل  و   خيـلِ الن  ر  وا ث ـامس  ق ـتـ  ... فـ   لبـة/ذِ  األسـرارم  تِ کانـ و   - يـابِ ل ّ بِ  - عـاة  / کـانوا رم ةِ ّبـحِ األ   نِ ع ـ اذجلدیـد   يجهِ و   ِل سأ  ال ت  
 .(259)املصدر نفسه:  وایسِ 

املسةتقبل و  هةذه املأسةاة عةن الفةرح يف يبحةثآالمةه بةل و  بةری عةن شةجرنهعم يقتصر هذا االقتبا  من کةربالء علةی التّ  الّشاعرلکن 
 ريرة:املصائب املو  املآسی رب أمام کلّ الصّ و  مربديرنرا إلیه من خالل الصّ  الّذ اهر الزّ 

ــارِ أنـِت ج  و   ،ای کـربالءم  ــ عـيم  ، و  عــيم   رحـينــا ف  أان هم ... و   /ئِ اذجلـر  لفـرحِ ة/ آتيــِک بِ عب  ص ـو   ة  ح  )املصةدر نفسةةه:  جوناهلـداای والش 
231-232) 

 رشةهجیو  صةّداملنا  ظهرفی .يالّتارخی الّّتاثمن هذا  الّشعريّةقتبا  صرره ال إيرانمن هجرم املغرل علی  الّسبزوار کثریاا ما استفابد 
 «مشةهرخرّ » نشةد مشةبّها مدينةةفی .العمةرانو  مظةاهر احلضةارة هةدم کةلّ و  الّنةا مةن  کثةریاا   قتةل عةدبداا  الّةذ  صررة اجلی  املغريل يف

 فظاعة:و  خرهبا املغرل بکّل بشاعة اّليتمبدينة نیشابرر 
 ن سااااور داری از نااا بن بعبااای بااا  ر 

 سااايا ی نيشاااا بور از زبااام تاااااواين

 نااا اد دیوسااا را میلاااور ربااادی از 
 

 باا کم باا  سااا  ساايا ی نيشااا بور داری 

 دینبااای صاادّایزباام تاااواين دگاا ، 

 وام نااااده پسااااوندی از اردوی ت اااا را 
 

(1898 :138) 
 يف ماءسةفک الةدّ و  لةممةا ارتکبتةه مةن الظّ فی «جنکیةز خةان املغةريل» من أکثر جناية صّداممرضع آخر من شعره، يصرّح أبّن  يفو 

 :إيران
 ان يزیاا   ياا ةروسااپيدی شااد نصاايب ت

 

 بدگوه  گ ش  صدّایاین بطّ  از  نچ  ب زا 
 

 (199)املصدر نفسه: 
 کةةلّ ة لشةعريّ  صةرراا  يالّتةةارخی الةّّتاثمةن هةذا  الّسةةبزوار  الّشةاعرخةذ يتّ  888و  830، 185، 188، 139، 89، 3 الّصةفحة يفو 
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 سنرات احلرب املفروضة. يف اهلدمو  من القتل ما اقّتفه جی  البعث العراقي
 لکةلّ و  مراضةع کثةریة مةن شةعرهم الّشةعراء يفضةمنها  الّةيت حرب البسر  قّصة يالّتارخی الّّتاثبدحبرر من  أمحد الّشاعرقد اقتبس و 
 الّشةاعر يفد علی عةدم املصةاحلة. فکانت تؤکّ   اّليت« کلیب» ةا بدحبرر فارتکز علی وصیّ مّ . أيالّتارخیهم مرقف من هذا احلدث من

 أر:سام  بداعیة إلی الثّ م تقبل التّ  اّليتة کلیب را برصیّ االنتقام متأثّ و  أرحیَر علی الثّ  «اجلرح يف العنی» قصیدته
ح/ سامِ ما ال تم الدِّ  / إنّ م  لز  مم  نت  : أ  ِل  قو م / ی  حصالِ : ال تم ِل  قو م / ی  مِ خي  املم  جه  و   ءم يضِ / یم يبِ ل  کم رأس    أیتم / ر  یيِن د  الرم  حميرم  رب  قم و  
 .(209:1898) یيند د  سدِّ هل تم ف  

 ّیةةالّتارخیاألحةداث و  الّشخصةّیاتکلیهمةا قةد سةعیا إلةی حضةرر   أنّ  يالّتةارخی الةّّتاثين من الّشاعر ا سبق من اقتبا  يالحظ مّ  
هةا مةن فی ماو  ّیةالّتارخیلت تلک األحداث بلدمها. فتحرّ  يف ائدةاألوضاع السّ  الرطنی لتوبیقها عي و الّديينت علی اترخیهما مرّ  اّليت
 يف وقعةت الّةيتمرقفهمةا مةن األحةداث عن ين هبا ين معربّ الّشاعر بال ب أفکار خورتو  ة علی معانة بدالّ یّ إلی رمرز فنةّ  خصّیاتالشّ 

 يف ان زمةان احلةال مبةا جةریالّشةاعر ه فیة ه إبةداع إذ يشةبهفیة فحسةب بةل الّتةاريخا االقتبا  مقتصرا علی نقةل حیاهتما. إذن لیس هذ
 ابقة.األزمان السّ 

 دياأل الّّتاث. 5-6-9
آاثر شةةةعراء  بدي يفاأل الةةّّتاثة وافةةرة مةةن حیةةث وربدت کمّیةة الّشةةعراءأن يضةةمّنرا کالمهةةم مبةةا تةةرک هلةةم أقةةةراهنم مةةن  الّشةةعراءعتةةابد إ

کثرها طراعیة من أو  شعر املعاصر، يف شیرعاا  الّشخصّیاتمن أکثر  الّشعراءات فال غرابة أن تکرن شخصیّ » من هناو  حقنی.الاّل 
ة ه ارتةبت بقضةال فکريّةألنّة ؛احملةدثنی الّشةعراءابالهتمةام الکبةری عنةد  بدياأل الةّّتاث ( فحظی189: 1889 زايد،)« املعاصر.اعر للشّ 

 ة.یّ ة أو فنةّ أو عاطفیّ 
ی العصةرر األخةریة املعاصةرة حیةث العصةرر القدطةة حّتة الّشةعراء يفلةدی  بدياأل الةّّتاثبدحبةرر علةی  أمحدو  الّسبزوار قد أقبل  
 أحاسیس.و  ها من أفکارفی ما بکلّ  الّشعريّةعبری عن جتربتهم للتّ  الّّتاثرع من الن مع هذا النّ يتعام
. فاسةتفابد ریراز ض فحرلةه کحةافظ الّشةلةدی بعة ه قد عمةد إلةی منةاذج مةن األبدب العرفةايالحظ أنّ فی الّسبزوار إلی  لّنسبةاب 

بعض األحیان. فکثریا ما وربد « یخالشّ » يعابدله الّذ « پي » ها مصول ، منالعرفاي الّّتاث يف ائعةبعض املصولحات الشّ  الّشاعر
پيا  »، و885 و 881، 225، 228، 158 الّصةفحة يف «پيا » بصةرر خمتلةة مثةل:« سا ود ساپيده» نهبديرا يف هذا املصول 

، 252، 280، 281، 183 الّصةةفحة يف «پياا  جااا را »، و828 و 239، 151، 189 ،129، 81 الّصةفحة يف« مراا  
پياا  »، و209 الّصةةفحة يف «پوشاا  پياا  ب ناا »، و885، 135 الّصةةفحة يف« پياا  باااين» و ،838 و 831، 259

 .881 الّصفحة يف «ف وشپي  می» ، و209 الّصفحة يف «ط یق 
« لةةةلحیةةافظ علةةیهم عنةةد الزّ و  طةةريقتهم يف الکنیيرشةةد الّسةة الّةةةذ علةةی األنسةةان الکامةةل »األبدب العرفةةاي يف يةةدّل هةةذا املصةةول 

 الثّةةةررةمةةةدی التزامةةه بقیةةابدة قائةةد عبةةری عةةن لتّ ل العرفةةاي الةةةّّتاثهةةذا املصةةول  مةةن  الّسةةةبزوار قةةد اقتةةبس  (88: 1833 ،)کاسةةب
وجةراب کمةا هةر طاعتةه  يف يةری الّةذ ده ابدقة لقائةالّصة الّشةاعرثنالهةا عاطفةة  يف ة همةلّیةة الفنةّ الّصرر ره( فهذه ) میينابة اإلسالمیّ 

 قرل:فی شأن أهل العرفان.
 نقخ ه  دانخ ز کلو تج ب  آید پدیاد

 

 پيا  ن واناد نشسا ه  سارندر طا  عی بای 

 

(1839 :158) 
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 گيا وش  ب تب بيز و راه سی  گي ، از پي  ره
 

 دور جوانی ز س گي  ه   ای )مايد( بايده 
 

 (225: نفسه )املصدر
 يف هةةا مةن املیةةزاتفی مةا ة بکةلّ خصةةیّ هةذه الشّ و  «.ياا  مراا  پ» مثةةل اا إضةافیّ  یبةةاا ترک هةةذا املصةول  مرکبةاا  الّشةاعرف کثةریا مةا يرظّةة

عنةةد هجمةةات ة خاّصةو  دائدهةا الّشةةفی يراجةةه الّةيتروف تلةک الظّةة يف الّسةةبزوار يسةةتغیث بةه  الّةذ ة هةةر العرفانّیة بدبّیةةةصةرص األالنّ 
 :األعداء

 ب ي ی دامن پيا  مرا   کاز دامان ما  راناد

 

 کس را س  وی انای دیا  مرا   دارده  آ  

 

 (81 صدر نفسه:)امل
 آالمه:و  خص لیزول عن مهرمها الشّ إلی هذ  ریاز کما يلجأ حافظ الشّ 

 د  گوشاا و گا  کااين ب شاا ید غاای ز 
 

 ماا یم درگاا  پياا  مراا   پن هاا  بااس 
 

(1899 :298) 
ه إلةةی اضةع مةن شةعر بعةض املر  يف يتجةاوز هةذا األمةرمةن شةعر حةافظ أبخةذ املفةربدات مةن شةةعره، بةل  الّسةبزوار اقتبةا   ينتهةي وال

 ره(:) البهشيتهید راثء الشّ  يف تضمنی شعر حافظ، کما يقرل
 پ ورده سالم  کی نش   از یا ر جویادزن 

 

 بلبل ار دیدار گل بواهد، ز کوی ب ر جوید 
 

(1839 :188) 
 من شعر حافظ حیث يقرل: ايلفهذا البیت تضمنی للبیت التّ 

 نبااا د راه بااا  دوسااا  ناا زپ ورده تااانعّم
 

 بالکاااخ ب شاااد ر شاااقی شااايوة رنااادا  
 

(1899 :158) 
 الّشخصةّیاتو  األمةاکن بعةضو  شةعره اسةم الفربدوسةي يف امللحمی. فکثریا ما يربدبدّ  الّّتاثمن  الّشعريّةصرره  الّسبزوار  وقد يستمدّ 

 ة أشدّ ر  البعثیّ قتاهلم اجلی يف «روندأ» قها املقاتلرن علی شاطئحقّ  اّليتالبیتنی أبّن البورالت  يف کما يصرّح  اهنامةالشّ  يف الراربدة
 «:جیحرن» احلرب علی شاطئو  من القتال اهنامةالشّ  يف ا هّدث عنه الفربدوسيبالء مّ 

 با ر با دارد مريم طاو  سازد، سا  ز

 ک  رزی س مل اروند، نقخ جيحو  شس 
 

 رود بساااپ ردبااا  اروناااد شااا هن م کااا   

 تااا ریا را یااام باااو  شسااا  ن م ساااي ه
 

(1839 :82) 
 ةاإلسالمیّ  الّثررةقائد بنی  کانت وطیدة  اّليتة العالقة الربّديّ عبری عن للتّ  اذج من األبدب الغنائي القصصيمن الّسبزوار قد استدعی و 
 الّشخصةّیاتیةف مةن ترظ الّسةبزوار رق. فةأکثر الّشةو  ضةاالرّ  نی بدعرته إلی اجلهابد بکلّ ملبّ  ن ساعدوا قائدهمالّذي يراياإل الّشعبو 

 کما يقرل: «و ف ه د، و وامق و ر راء و مجنو ، و شي ین  يلی» ، مثل:يبدب الفارساأل يف اشتهروا ابحلّب العذری اّليت
 ب  کوی دوس  س  و ج   ب  با د ب یاد داد

 

 فنااو  رشاااق باا  ف هااا د یاا د ب یاااد داد 
 

 (209 نفسه: )املصدر
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قةةةد « سااا ود ساااپيده» مةةةن بديرانةةةه 211و  802، 283، 118، 100، 99، 188، 188، 118، 89 الّصةةةفحة يففةة 
 يةراياإل الّشةعب ة بنیاحملبّ و  بّ عن تباري  احل الّشاعرهذه املراضع يعرّب  کلّ   يفو  شعره يف مناذج من األبدب الغنائي الّشاعرتدعی اس
 احلرب املفروضة. سنرات يف دائدالشّ و  قائدهم ملراجهة املشاکلو 
ف حیةث يالحةظ أبنّةه يرظّةة العةريأبدوار األبدب  مراضةع عديةدة مةن آاثره. فةاهتّم بکةلّ  بدي يفاأل الةّّتاثبدحبةرر مةن  أمحةداسةتفابد و 

قتباسات هذه اال األبدب احلديث مستخدما کلّ  یالعباسینی حتّ و  عهد األمرينی يف حقةة إلی العصرر الاّل من اجلاهلیّ  بدياأل الّّتاث
خةاطبنی لشةةعره املیةةل إلةةی نفةةر  امل يف يثةةری قسةماا  العةةري بدياأل الةةّّتاثة. فمةن هةةذا املنولةةق ينتقةی مةةن فلسةةوینیّ ة البدمةة القضةةیّ 

جماهبةة املصةائب، ضةمن  يف بةاتالثّ و  مربدإلةی الّصة الّشةعبلّمةا أرابد بدحبةرر أن يةدعر ف اهةر.املسةتقبل الزّ و  جاء ابالنتصةارالرّ و  الکفاح
 ره هبذين البیتنی من امرئ القیس:شع

 مل ا ر أی الد رب  دمونـه ب ک ی ص اِحِب 
 فـ قملــــتم لـ ـــه ال ت بـــــِک ع ينمــــک إّ ـــــا

 

 أیقــــــــــــن  أ اّن الحقـــــــــــــاِن بِقيصـــــــــــــراو   

ـــــــوت  ف نعـــــــذرا ــــــاِو  مملکـــــــا  أ و     حنم
 

 (83:بد. ات، يمکّ )
 رب فقال:الصّ و  مربدإلی الصّ  الّشعبن هذين البیتنی حمّرضا بدحبرر م الّشاعرفاقتبس 

 (920: 1898) ران مّرتیِ ز  ع  عّکا/ فـ   اولتم أان ح  و  /دینِ الي   هن  ر  ال   ا/کامِ لک     مم و اح   ِب احِ ص  
 قته إذ قال:معلّ  يف بقرل عمرو بن کلثرم الّشاعرر َتثّ « فلسویينحکاية الرلد ال» قصیدة يفو 

ـــــــــــــــد  ع لينـــــــــــــــا لـــــــــــــــن  أ ح  ه   أ ال ال َی 

 

هــــــِل اذجلاِهلينـــــــا  ــــــل  فـــــــوق  ج   ف نجه 

 

 (129 :بد. ات ،وزي)الزّ 
 مات:املخیّ  ارة احلیاة يفذاق مر و  من أرضه الّصهیريشربده الکیان  الّذ  فلسویينفقال بدحبرر علی لسان الرلد ال

ـأ   ن  ل ـه  ال ال َی  :/ أ  عـدِ لحـم الر  بِ  يالعـارِ  سـاِ  لِ  لتم د  د بـ قـ ، و  قـو م أ   ـ نـذم قنـا مم ر  / ح  عـدم لينـا ب  ع   د  ح  : 1898) املهــد وب  ثـ  الّضـوءم  ل  ه 
201) 

 أوجاعهم املريرة حیث قال:و  عن آالم مراطنیه هّدث خر من شعرهمرضع آ يفو 
 (819: 1898 ،)بدحبرر تيالق  و   أسریا  و   ریدا  ناوبنا ش  ت  دیال/ و  ينا ب  دانِ ن ت  مِ  ينالِ ت  ی الضح  ذا أ  هک  
 مولعها: اّليتهریة ر بدحبرر بقصیدة ابن زيدون الشّ َتثّ  الّشعرهذا  ففي

 بــدیال  ِمــن تـ ـدانِينا أ ضــح ی الت نــالي

 

 انب  ع ــــــن ِطيــــــِب لمقيــــــاان ت افينـــــــاو  

 

 (91 :بد. ات)
رظیةف هةذا التّ و  غةریهم.و   العةالء املعةرّ  أيو  ،أي فةرا  احلمةدايو  ،املتنةّي و  نةرا ، کةأي  الّشةعراءبعدبد آخر مةن  بدحبررقد اقتبس و 

مربد للرصةرل إلةی اآلمةال الّصةو  ربعرة إلةی الّصةالةدّ و  عرر ابلرحةدة،معظم مناذجه سةیورة الّشة يف يعکس الّشاعرلدی  بديللّتاث األ
 .إلی هقیقه الّشاعريرنرا  اّليت
 ةعبریيّ روب التّ کالضّ   الّّتاثاستخدما هذا القسم من  کر أهّنمابدحبرر  در ابلذّ و  الّسبزوار لدی  بدياأل الّّتاثیف ا سبق من ترظم
شةعرمها بداال علةی جانةب مةن جرانةةب  بدي يفاأل الةّّتاثأفکةار جديةدة حیةث أصةب  و  ديةدةجعلةی ریيةة  تتبةين الّةيتّیةة الفنةّ  الّصةررو 
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 أبعابدها. القصیدة بکلّ  الّشاعر يفکرمز يسترعب ریية   بدياأل الّّتاثان الّشاعر ستلهم فی .الّشعريّةجتربتهما 
 سطورياأل الّّتاث. 5-6-3

 حیةث تعةةدّ  الّشةةعريّةجربةة صةلة ابلتّ  الةةّّتاثمةن أکثةةر أنةراع  سةورر األ الةةّّتاثآاثرهةم حیةةث يعتةرب  يف األسةاطری الّشةةعراءقةد وظّةف 
 .(88: 1891 ،رجةةةائي)« خاّصةةة يف األبدب احلةةديث.و  کرمةةز يف کةةّل أبدوار األبدب ظهةةرت يتالّةةراهر األسةةوررة ظةةاهرة مةةن الظّةة»

 ةّیةةةفجةةاء کثةةری مةةن األعمةةال الفنةّ  ،الّشةةاعرو  انإذ کانةةت األسةةاطری مصةةةدر إهلةةام للفّنةة عر...ة األولةةی للّشةةالّصةةرر هةةی » فاألسةةوررة
 (222: 1898 ،إمساعیل« ).إعابدة صیاغة جديدة ألسوررة من األساطری القدطة جراء الّشعريّةو 

ا عبةری عّمةة للتّ مراضةع مةن شةعرمها کاسةتعارات أو کنةالت ذات مةدلرالت رمزيّة يف بدحبةرر األسةاطری أمحةدو  الّسبزوار استدعی  
يغنیةان هبةا مرضةرعاهتما و  ا يريدان من جهةخذين من األسوررة قناعا يتحّداثن من خلفه عمّ متّ  األحاسیسو  يقصدان من األفکار

 ن جهة أخری.م الّشعريّة
األسةوررة مةةن هلةذه  أکثةر ترظیفةا الّسةبزوار لکةن «. الغةرل» األسةاطری بصةررة مشةّتکة؛ مثةل أسةوررةان بعةض الّشةاعر وظّةف  

 يف «یوان= الّشة اهةرطن» يعةّد الغةرل مرلةربد» ، إذام اجلةررحّکةو  غةاةللوّ  مراضع کثریة من شعره کرمز يف بدحبرر حیث استخدمها
 (39: 1881 ،نظر و  زمربد )« اآلالم.و  مصدر املصائبو  الکذبو  احلربو  رّ فالغرل رمز للشّ ة کأوستا. صرص القدطالنّ 

عةن األغةرال   الّشةاعر هفیة ثهةدّ  الّةذ  للفربدوسةي اهنامهلشّةاة بشةکل واسةع منهةا الفارسةیّ  بدبّیةةصرص األالنّ  يف وقد وربد الغرل 
مةن  إيةرانملةرک و  جانةببةنی أفراسةیاب مةن  نریاهنةا اشعلت يتالّ ب ر احلو  ترران،و  إيرانحدث بنی  الّذ يعترب القتال » کثریا حیث
َلةک.و  ضةابد بةنی الغةرلالتّ و  رّ الّشةو  بةنی ابةری القةيها رمز للتّ کلّ  ،فريدونو  اکنشبت بنی ضحّ  اّليتتلک العداوة و  جانب آخر،

َ
 «امل

 (281و  52: 1893 هبار،)
يدّل علی قدرة  الّذ  «= الغرل بدير» ةب الّسبزوار مسّاه « مشهرخرّ » احتلّ و  إيرانعلی  حسنی صّدام ئیس العراقيفحینما هجم الرّ 

 علی هزطته: الّشعب الّشاعرشّجع فی العدوانو  ظاملة تسعی إلی احلرب
 ی رادسااا  دیاااو ب ي یاااد شاااه  بااا ّ ز

 

 هااا  بزدایياااد زناااگ مااا تم راساااين  ز 
 

(1839 :135) 
 معا: صّدامو  هاينةفة علی الصّ ه يلقی هذه الصّ مرضع آخر من شعر  يفو 

 دیو صهيونی سبق در ف ن  از نا زی گ فا 
 

 ک ف  بعبی از آ  بونخواره آ  سوت  گ ش  
 

 (199 )املصدر نفسه:
، 218، 203، 190، 198، 138، 158، 188، 118، 38، 28، 18 الّصةةةفحة يف «الغةةةرل» أسةةوررة الّسةةةبزوار واسةةتخدم 

ة مةن لبیّ فات الّسةالّصةإلةی  الّشةاعرهةذه املراضةع يرمةز هبةا  کةلّ   يفو  «.س ود سپيده» ... من بديرانةه، و229، 229، 223، 228
ی تةزول دعرا إلی قتاله حّتةفی ،بدياأل الّّتاث يف تنسب إلی الغرل اّليتذائل غریها من الرّ و  الکذبو  اهلدم،و  ماء،سفک الدّ و  لم،الظّ 

 املصائب.و  ذائلهذه الرّ 
عفاء خاضةعنی هلةا بتضةحیة القةرابن يعبةدها الّضةو  الّشةاعرخیةاف منهةا  يتالّ ّر بدحبرر رمز آلهلة الشّ  أمحدشعر  يف ا هذه األسوررةأمّ 
قصةیدة أطلةةق  يف قةرلفی .الةرباءةو  ابةریو  رمةز اجلمةال يهة الّةيت «األمةریة» مةن بةراثن الغةرل منةاص لبوةل القصةیدة أن ينقةذ الو  هلةا،
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 :«الغرل» یها عنرانلع
ی وت  املـ  ةم وم ـک    يداِجـأم املتـاه/ و   يـينعمِ ي  ، فـ  يدرِ ص ـ ، يف ر  صف  األ   ر  ک  الع   يلقِ ...یم ه/ لوتی إِ امل  ه ...شاء   له  إِ  الغو م و   و   الغم  خافم کم أ  
ــنــا/ یت  غو  کــم أ  عنا و  ّرینــی:/ ســد ی ِضـع  تـم  القــرابی  و  ...؟ لکــّن العشــریة   القــرابی   یيندِ هـتم لِ   هــا دورم  و... رابی  باای قـ ـص ــ کــل    فحتم س 

 (99: 1898) األمریةِ 
لةی إ لّنسةبةاسةتدعاء کثةری اب الّسةبزوار شةعر  يف هلةا الّةيت« عنقةاء» أسوررةهر  سورر األ الّّتاثان من الّشاعر ه ا استخدمومّ  
 .للفربدوسي اهنامهالشّ و یسابرر ار النّ لعوّ  ریمنوق الوّ ةک بدبّیةص األصر کثری من النّ   يف سم لوائرة وربدتإ« عنقاء»و بدحبرر. أمحد

 الّةيت الّنةار يف طائرة تلقةی نفسةها هيف .«نقنو »و «عنقاء» ة أمساء، منهاعدّ  بدب الفارسياأل يف ائرةقد أطلقت علی هذه الوّ 
رمةةز  ائرةإذن هةةذه الوّة (.182: 1835 ار،عوّة) خبةروج أفراخهةةا مةن بیضةةها احلیةةاة مسةتأنفة ،رمابدهةةا يف وهةةری فتبةیضرمةز للتّ  هةي

 .رارهااستمو  احلیاة لتجديد
 يف أنشةدها الّةيتإحةدی أشةعاره  يف ، منهةا«سا ود ساپيده» ة مراضةع مةن بديرانةهعةدّ  يف ةمن هذه األسةورر  الّسبزوار قد استمّد 
 ولن جلةأوا إلةی بعةض الةدّ الّةذيإجابة عن فئة املنةافقنی  هذا املثنر  الّشاعر. أنشد «پ سا رنق » أطلق علیها عنرانو  ر قالب املثن

يّةةة احلرّ و  مربدالّصةة يف ن  ةةدون حیةةاهتمالّةةذي يةةراياإل الّشةةعبة إلةی فرمةةز هبةةذه الکلمةة ررة اإلسةةالمیة.ة لتراصةةل معارضةةتهم للثّةةاألروبّیة
 يف يقونةه العنقةةاء حسةب مةةا وربد الّةةذ  سةورر األ« قةةاف» جببةل الّشةةاعره شةّبه الّةةذ نی عةن کةةّل مةا ينةةال مةن عةةّز بلةدهم بعةدي
 :املثنر مولع  يف فقال ،صرصالنّ 

 داد پيرااااا می بااااا  رنقااااا  م کيااااا  

 

 کااای تااا ا بااا  نااا ف رااازّت آشاااي   

 

(1839 :288) 
 ی يقرل:ويراصل شعره حتّ 

 پ ساااااا مااااا  پ ساااااا رنقااااا  باااااود

 نااا ف مااا  یااا ا امااا  ااااو رنقااا یيم و 
 

 

 آ  ماااا  بااااود آنچااا  رنقاااا  گیاااا  ز 

 ب ناااا  ارااااازاز ماااا ، اشااااا اف مااااا 
 
 

 

 (283 )املصدر نفسه:
 لّة:الذّ و  ّبب اهلرانتس اّليتة نیريّ ضاء حبوام احلیاة الدّ عدم الرّ و  املناعةو  ةرمز للعزّ  الّسبزوار شعر  يف فالعنقاء

 س  از م دار تن ب دار تا  پا واز جا   بينای
 

 کش ند اس خوانی، طبع رنقا  راب  پس ی می 
 

 (828 )املصدر نفسه:
 أحرقها حبوب جسده: الّذ العربدة إلیها من رمابد هیکله و  بدحبرر تدّل هذه األسوررة علی جتديد احلیاة اجملیدة أمحدشعر  يفو 
 (91: 1898) ؟رمادِ ال  ن   !!/ أعودم مِ ب  ط  ح   يلِ هيک  و   ؟يف  ... کلّناربِ  رم خض  أ   جهيو   ودم عم أ   أ  
ضال حّتی يبعث النّ و   ر الکفاح يف رمز وطنه أن تلقیه هي اّليتهذه األسوررة حیث ينابدی أّمه  الّشاعرمرضع آخر استدعی  يفو 

 من رمابده مستأنفا حیاة جديدة:
 (98 )املصدر نفسه: عودم أ  و   /الّرمادِ  يطِ ن خ  مِ  /لم نسم نی أ  يها. علّ ّرقِ ... ح  ریقة  الع   قاایی  ی ب  نس  ّم: ال ت  ای أم 
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وربدت  اّليت الّشخصّیاتبعض و  «سیمرغ» ، مثل أسوررةالّسبزوار شعر  يف ةخاصّ  سورر األ الّّتاثخری من هناک مناذج أ 
 يف قةد سةبق بدحبةرر الّسةبزوار ا يةدّل علةی أّن ، مّة«فراسةیاب و...أ کیخسةرو، جةم، اک،ضةحّ » ةة کةيرانیةاألساطری اإل يف أمساءهم

أبداة فنّیةة ابرزة کة  الّشةاعروظّفةه  الّةذ  سةورر األ الةّّتاثة وافةرة مةن بکمیّ  الّسبزوار زخر شعر فی .الّّتاثرب من استدعاء هذا الضّ 
 الةةّّتاثه حیةةث م يالحةةظ مراضةةع قلیلةةة مةةن شةعر  يف . لکةةّن بدحبةةرر اسةةتخدم األسةوررةاملقاصةدو  عبةری عّمةةا أرابده مةةن األغةةراَللتّ 
 شعره. يف کسمة ابرزة  سورر األ
 . الّنتيجة9

 الیة:تائج التّ نّ البدحبرر إلی و  الّسبزوار شعر  يف الّّتاثما تقّدم من استدعاء فی وصلنا
 ةسالمیّ اإل الثّررة حدثت قبل انتصار اّليت ين. فاألحداثالّشاعر لدی  الّّتاثاستدعاء  يف ة نصیب ابرزاالجنماعیّ و  الّسیاسّیةلألحداث  -
وقعت علی ساحة فلسونی  اّليتفتلک األحداث  ؛شعره. کما حصل األمر لدی بدحبرر يف الّّتاثترظیف  إلی الّسبزوار بعدها بدفعت و 

 .الّّتاثبدفعته إلی األخذ من  جتماعّیةاالو  الّسیاسّیة
فی هذا اجملال أخذ و  الّشعريّةتالئم جتربتهما  اّليتاملضامنی و  عابرین التّ ين. فکالمها أخذا من القرآالّشاعر شعر  يف ةمکانة خاصّ  الّدييناث للّتّ  -

 الّشةةعبسةبیل احلةّق کمةا أخةذ بدحبةرر مةن القةرآن مةا يةدّل علةی معةا ة  يف تشةّجع علةی اجلهةابد الّةيتمةن القةرآن تلةک اآللت  الّسةبزوار 
 .فلسویينال
 ذاسةتخدام هةذه القصةص. فمةثال اّاة يف ّن هنةاک فةروق خمتلفةة بینهمةامراضةع مةن شةعرمها. لکة يف ان قصةص األنبیةاءالّشاعر استدعی  -

 هاينة.القیام ضّد الصّ و  الثّررةرمزا لورفان  قّصةاإلسالمیة. بینما اّاذ بدحبرر هذه ال الثّررة( کرمز لقیابدة عنرح ) قّصةمن  الّسبزوار 
 قابدسّیةشعرمها بصررة مشّتکة؛ مثل معرکة ال يف قد وربدت ّیةالّتارخیهناک بعض األحداث و  ينالّشاعر شعر  يف حّیز وافر يالّتارخیاث للّتّ  -
 ين رمرز خمتلفة الستخدام هذه األحداث.الّشاعر لکّل من و  واقعة کربالءو 
یدة بنی العالقة الرط إلی هبا مشریا يالغنائو  يامللحمو  عرفايمناذج من األبدب ال الّسبزوار . فاستخدم بدياأل لّّتاثين ابالّشاعر يزخر شعر  -

 . کمةااحلرب املفروضة يف الّشعببورالت  مؤّکدا علیو  بعدهاو  الثّررةحدثت قبل انتصار  اّليتتلک األحداث  يف قائدهو  يراياإل الّشعب
 ضال.النّ و  علی اجلهابد فلسویينال الّشعبلتشجیع  بدياأل الّّتاثستخدم بدحبرر ا

 .سورر األ الّّتاثشعره مالم  کثریة من  يف هذا اجملال حیث مترج يف نظریه ار الّسبزو قد سبق و  ين.الّشاعر شعر  يف لألسوررة نصیبها -
 . اهلوامش3
 جّده مالّ و  ابمدينة سبزوار مبحافظة خراسان. کان أبره عبد الرهّ  يف 1808سنة « محید الّسبزوار » ( ولد حسنی املمتحنی املشتهر بة1)

 ا أصیب أبره ابلعمیةّ ملو  بدبّیةاألو  الّشعريّةجارب من أبیه کثریا من التّ  الّشاعر. فتعّلم سبزوار آنذاک الّشعراء يفصابدق املمتحنی من  حمّمد
 الکتابة قبل ذهابه إلی املدرسة.و  عّلمته القرآءة اّليتکّف بصره، اهتّمت به أّمه و 

مسقت رأسه حیث أبّدی  يف املنعقدة ةالّشعريّ اجملامیع  يف املرسیقی، فکان حیضرو  الّشعرکان الّسبزوار  منذ طفرلته شديد املیل إلی  
 هری.الشّ  الّديينف املثقّ  شريعيت يکترر علاألبدابء کما کان له عالقة وثیقة مع الدّ و  الّشعراءاألمر إلی تعرّفه علی عدبد غری قلیل من 

 يف ائعالشّ  يیاسالفسابد السّ و  ررة، له أيضا نفس أبیة حرّضته علی القیام ضَد اجلالفکريّ و  الّشعريّةشاطات ابلنّ  الّشاعرعالوة علی شغف  
کة ة املتمسّ اإلسالمیّ  الثّررةی استقّر األمر إلی حلاقه حبزب الفئات املعارضة حتّ و  الّسیاسّیةاألحزاب  يف شديد احلضرر فکان ة.احلکرمة البهلريّ 

 ثابیة خالل األحةدالّتّ و  علیمالتّ  يف ن العملأقیل ع الّسیاسّیة الّشاعرره(. فحینما اشتّدت نشاطات ) میيناببقیابدة القائد الکبری اإلمام 
 سةةةبزوار يف بنةةةک التجةةةارة يف کمرظّةةةف  الّشةةةاعر. مثّ اسةةةتخدم 1882متةةةرز  29 يف  حةةةدثت بعةةةد االنقةةةالب العسةةةکر  الّةةةيت الّسیاسةةّیة

(sabzevar.blogfa). 
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ما عنده من  ة تلک األحداث مسخدما کلّ بؤر  يف هاجر الّسبزوار  إلی طهران للحضرر الّسیاسّیةاألحداث و  ا اشتّدت املظاهراتةّ مل 
 لثّررةاب يراياإل الّشعبمثریا  ياببواب امللحم أبیات کثریة متسمةو  حیث أنشد قصائد الّسیاسّیةجمال آماله  يف الّشعريّةخاّصة القّرة و  ةالقرّ 
 بشعره. الّشاعر ق إلیهتلک العهربد م يتورّ  يف . فقّلما نری حابداث البهلر  يیاسهضة ضَد اجلهاز السّ النّ و 

بعض املدن  يف القتلو  شريدهجرما أبّدی إلی التّ  إيرانعلی  صّدامبقیابدة  ية، هجمت قرات البعث العراقاإلسالمیّ  الثّررةبعید انتصار  
هذه املرحلة  يسیف لسانه ملساعدة املقاتلنی. فف امللتزمنی شاهراا  الّشعراءکغریه من   الّشاعرعبة هنض روف الصّ هذه الظّ  يشهر. ففممنها خرّ 

 ة خاّصة مترجزة بیانیّ عبریة. فأعوت احلرب شعره میّ ة التّ ما عنده من القرّ  بکلّ  الّدينّیةآمال شعبه و  بدافع عن آماله بدبّیةابوریة من حیاته األ
 .بدبّیة قلیل من نتاجاته األعدبد غری يف یةالّّتاثريق لترظیف املالم  مهدت له الوّ  اّليتة الرطنیّ و  الّدينّیةبغة الصّ و  يها ابواب امللحمفی

 اتهغزلیّ  يف ةکان متبعا املدرسة اهلنديّ و  قصائده بناصر خسرو القبابدلي يف رما َتثّ  فکثریاا  الّشعراءکان الّسبزوار  متأثرا مبن تقّدم علیه من  
 .(212: 1899 فیض،)  هلر بیدل الدّ و   ریاز ة احلافظ الشّ خاصّ و 

َ بسبب الشّ اب الّشاعرخریة أصیب سنرات األ يف   22ی لّبی بدعرت ربّه يف املستشفی حتّ  يف أحیا و  البیت يف یخرخة فالزم الفرا ملر
 بدفن هناک.و  انتقل جثمانه إلی مسقت رأسه، مدينه سبزوارو  إحدی مستشفیات طهران يف 1885لر سنة أ

 اجلهابد. منها:و  أبدوار حیاته امللیئة ابلکفاح يف أنشده ما هری علی کلّ  اّليت الّشعريّةرعات ماجملو  واوينالدّ  صدر من الّسبزوار  عدبد من
 املثنر و  القرالب املختلفة من الغزل يف هری علی أشعار اّليتاعر جتربة شعريّة أولی للشّ  الّشعريّةة عتعّد هذه اجملمر  ،(1839) س ود درد -
 .بدبّیةعشرين سنة. إذن تعترب هذه اجملمرعة من براکری حیاته األ عمره م يتجاوزو  هذه األشعار الّشاعرغریها. أنشد و  املسّمتو  احلرّ  الّشعرو 
سنرات احلرب املفروضة و  ةاإلسالمیّ  الثّررةإاّبن  الّشاعرأنشدها  اّليتخم علی األشعار يران الضّ هذا الدّ  يشتمل ،(1839) س ود سپيده -

زات شعره ه میّ فی لتتمثّ و  للّتاث جبمیع أقسامه من جانب، ّشاعراليران يزخر بنماذج کثریة من استدعاء مبا أّن هذا الدّ و  .1839حّتی سنة 
 هذ البحث. يف ة من جانب آخر، استند إلیهیّ الفنةّ 
 يف يتمیّز غزلهو  .الّدينّیة ياملراثو  بعض املدائ و  يعابالرّ و   املثنر و  قالب الغزل يف ه الّسبزوار  أشعارافی أنشد ،(1898) ک روا  سپيده ب  -

 بغة العرفانیة.هذا الکتاب ابلصّ 
 آخر من شهداء احلرب املفروضة. عدبداا و   ضر الرّ  يتق حمّمدد هید سیّ ريل الشّ الوّ   هذا املثنر  الّشاعر يفرثی  ،(1893) ی د ی را  -
رضرع م الّشاعرها فی بیتا. وعاجل 53. يبلغ عدبد أبیاهتا  قالب املثنر  يف أنشد الّسبزوار  هذه اجملمرعة ،(1839) ب  رنگ آمده دشان -

 .إيرانالغرب علی البالبد اإلسالمّیة منها  شّنها اّليتقافیة اهلجمة الثّ 
 .الّشاعريشتمل الکتاب علی مناذج متناثرة من أشعار  ،(1898) س ودی دی   -
. غابدرت عرالّشامسّاه والده هبذا االسم علی اسم أخ له ترفّی بسنرات قبل و  حیفا مشال فلسونی يف 1883خضر بدحبرر سنة  أمحدولد ( 2)

ها من فی ما شريد بکلّ األراضی احملتّلة. فمارست األسرة حیاة التّ  يف هاينةارتکبته الصّ  اّلذ األذی و  من القتل هرابا  1889أسرته حیفا سنة 
غم ابلرّ و  لی مدينة طرابلسة قلیلة مثّ هاجرت إة ملدّ بنانیّ قرية بنت جبیل اللّ  يف ةبنان مستقرّ هت حنر اللّ بداية أمرها اجتّ  يالقساوة. ففو  عربةالصّ 

ه أسرته فراصل املسری إلی فی تلک املدينة مکا  يسکن يف م  د الّشاعر أّن والد ینی إالّ فلسوینیجئنی الخمیمنی لالّ  من أّن هذه املدينة تضمّ 
 الجئنی.أنشئت للّ  يتإحدی املخیمات الّ  يف مدينة محص حیث سکنت األسرة يف به األمر هناية املواف استقرّ و  سررية

والده للبحث عن عمل يقّلل به من معا ة األسرة فأخذ يقرم بقراءة القرآن علی  املخّیم حیث اضورّ  يف مشاکل شاقّة الّشاعرواجهت أسرة 
 إلی هذا األمر بقرله: الّشاعرقد أشار و  حرر.لیالی رمضان للسّ  يف الّنا إيقاظ و  غسل املرتی،و  القبرر،
م/ و  م ن ی   أِي / و  أمحد يِإمس مغِسلم م واتکم  (229: 1898)ش هِر الص وم  يِف  یمس ح رمکم

إلی مدار  مدينة محص إلکمال املرحلةة  الّشاعرابامس انتقل  فّ بعد أن أهنی الصّ و  خمیم محص يف ةبدر  بدحبرر املرحلة االبتدائیّ  
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محص مقتصرا علی هذه املرحلة من بدون أن  يف انیةاملدرسة الغسّ  يف ةانريّ ی أهنی هناية املرحلة الثّ ة حتّ بدراسته املدرسیّ  الّشاعروة. اتبع املترسّ 
 يف قهمتعمّ و  ن امتازوا إبصالة ثقافتهماّلذينی البارزين فلسوینیال الّشعراءسلک  يف ع بثقافة شاملة حّتی اخنرطة. لکّنه متتّ يتابع بدراسته اجلامعیّ 

 (.8: 1899 حرر،) االستفابدة منهو  اإلسالمی العري الّّتاث
الث الثّ  الّشخصّیات مرريس قبق...و  ير سام،الزّ و  ،يأمّ » :طفرلته قائالا  يف ر هباَتثّ  اّليت لّشخصّیاتمة بديرانه ابمقدّ  الّشاعر يفيصرّح  
کنت أذهب إلی مدرسة اهلیئة حافیا  ، أو ما إذا کان وصرلی سیکرن علی هذا النحر...الّشعرلرالها، ملا عرفت إذ کنت سأصل إلی  اّليت
حیفةا هةذه لیسةت مدينةة، إهّنةا و  ...جلبته لی خصیصا مةن حیفةا اّلذ عن البحر  يل يهکو  ،يتدلک قدم يیل کانت أمّ اللّ  يفو  يبا،تقر 

 (28: 1898)« اجلّنة...
عام  الّشاعرنشره  اّلذ « عیرن األطفالو   رار الضّ » بديرانه يف ةخاصّ و  بدحبرر أمحدشعر  يف َتثریا الّشعراءفهر أکثر   خلیل حاو  اأمّ  

ابةر نضةال، )« .غةریمعجمهةا اللّ و  رمرزهةاو  ضةبابیتهاو  طقرسةهاو  يران مبجمرعه طثل تکرارا لتهاومی هذه املدرسةيکابد الدّ » یثح ،1838
1898 :199) 
 ةعیّ أن تعی مسألة الرحدة املرضر » . فهر بدوما ينصحهالّشعريّةحیاة بدحبرر  يف  رر السّ  الّشاعر، فقد أثّر مرريس قبق  عالوة علی حاو و  

مرريس قبق نصحه أن يهتّم  يصرّح بدحبرر أبنّ و  (28: 1898 )بدحبرر،« .مألرفو  أال تکتب ما هر سهل ...القصیدة يف ةالرحدة العضريّ و 
 غم مةن عراقتةه.شاعره املفّضةل ابلةرّ  ماضيإيلیا أبر  الّشاعر إذا ظلّ  کبریاا   أعلمه أنّه لن يصب  شاعراا و  الکالسیکی الّشعرال  احلرّ  لّشعراب
 (25 املصدر نفسه:)

. کما املتنيّ و  البحّتی، جرير، ،بیايابغة الذّ النّ  األقدمنی کامرئ القیس، الّشعراءواسعة حیث تعّرف علی کبار  أبدبّیةامتاز بدحبرر بثقافة  
 حممربد بدروي .و  مرريس قبق، ، خلیل حاو  ،ماضيأيلیا ابر  شرقی، أمحده بعدبد من شعراء احلديث کيالحظ َتثرّ 

 يف قد غدت هذه احلرکة أملهو  «الفت » إلی حر کة ة؛ فانضمّ اجلهابديّ و  الّسیاسّیةنشاطات  يف بدحبرر منذ نضرج فکره أمحدک قد شار  
ة إذ يظهر الفکر احیة اإليدولرجیّ  أنّه م يکن منسجما معها من النّ ، إالّ «الفت » غم من إنتمائه حلرکةابلرّ و  هرير فلسونیو  العربدةو  االنتصار
 شعره. يف اضحاو  ياملارکس
نرات تصّدی خالل هذه السّ و  .1888ی ها حتّ فی بقیو  حیل من سررية، فهاجر إلی ترنسبدحبرر للرّ  أمحداضور  1898عام  يفو  

أی الرّ » صحیفةو  «دیالصّ » صحیفة مثلترنس؛  يف کانت تنشر  اّليتعدبد آخر من الصحف  يف کما کتب« لرتس» منصب سکرتری جمللة
 ةحافیّ يعربد إلیها منصرفا إلی نشاطاته الصّ و  ائم يسافر منهاة مکان إقامته الدّ خذا مدينة غزّ متّ  1888إلی فلسونی عام  الّشاعرعابد و  «.العام
 ة.فلسوینیّ حف الالصّ  يف

غریه و  دشريالتّ و  االضوهابد،و  ها من االحتالل،فی ما ة فلسونی بکلّ معظمها قضیّ  يف العديدة يتناول الّشعريّةواوين بدحبرر الدّ  أمحدقد أصدر 
 هی ما يلی:و  الفقر.و  من مظاهر البؤ 

 قصائد. 8 یعل( اشتمل 1838) عیرن األطفالو   رار الضّ  بديران -
 قصیدة. 80 یعل( اشتمل 1891) فلسویينحکاية الرلد ال بديران -
 قصیدة. 20 یعل( اشتمل 1898) طائر الرحدات بديران -
 قصیدة. 12 یعل( اشتمل 1899) بغری هذا جئت بديران -
 «نیاالدّ  أمّ » أمل بدنقل بعنران الّشاعرقصیدة منه إلی  الّشاعرقد أهدی و  قصیدة، 18 یعلاشتمل و  (1898) هارالنّ و  یلاختالط اللّ  يرانبد -
 .«نقوة سربداء» عنراهناو  حممربد بدروي  الّشاعرقصیدة أخری أهداها إلی و 
قصیدة تلتزم إيقاعا  کانت کلّ و  حبرا، 21 يرانالدّ هذا  يفالّشاعر استخدم و  قصیدة، 21ن تضمّ و  (1890) عشرون حبراو  واحد بديران -



 18/ (بدراسة مقارنة)استدعاء الّّتاث يف شعر محید الّسبزوار  وأمحد بدحبرر 

 ابقة.يران عن جممرعاته السّ ز هذا الدّ ذلک ما طیّ و  واحدة فقت، قصیدة بکلمة جاء عنران کلّ و  خمتلفا.
 (1892) شهابدة ابألصابع ابمس بديران -

 الّشاعر يفکتب و  1898بریوت عام  يف ن بدار العربدةصدر عو  بدحبرر أمحدبديران  بديران بعنران يف بعةواوين السّ وقد اعت هذه الدّ  
 .الّشعريّةجتربته  يف أثرت اّليت الّشخصّیاتبعض و  ها عن شعرهفی يران مقّدمة هّدثبداية هذا الدّ 

 فعیلة.قصیدة من شعر التّ  28مرريس قبق مشتمال علی  الّشاعريران إلی قد أهدی هذا الدّ و  (1880) هکذا بديران -
 فرلة.املرحلة الوّ  يف عن حیاته الّشاعرها فی ة هّدث( يشتمل علی قصص شعريّ 1882) شريةکسرر ع بديران -
 قصیدة. 28 ناا متضمّ ( 1889) هنا هناک بديران -
قصیدة أخری و  لمه األوّ معلّ « مرريس قبق» کان من بینها قصیدة بعنرانو  قصیدة، 20 یعلقد اشتمل و  (1888) بیحةجیل الذّ  بديران -

 فرلة.م الوّ ها أخته مرمی بذکر ألّ فی خماطبا« مرمی العسراء» قصیدة اثلثة بعنرانو  والده، أهداها إلی روح« کّنا غريبنی  هل» محلت عنران
 املصادر
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 1دح ور حودا ا س سااری حوید ش ر در هیراث فراخواةی تط یقی  ررسی

 2نذمسنو ا   صحب 
 ، ایشا اصیه   دانط  ه ،(ع) ا بي  اهل گشوه مؼ سف نشآ  و اهل بي  )ع(، دانطرذة اس  دی س

 چکیده
 هنشض   و انذیط  ک  آیذ می مس ب  ب ای سشم ی  ادیب   و ض ػشا  بشای دس جوامغ بطشی، ای اسطوسه و ،دبیا دینی، ميشاث

 پشآواصه ض ػشا  اص دو هش دمبوس ماذا و سبضواسی مايذ. کننذ می صنذه آ ، واسط  ب  سا فشهن ط   و کشده ترزی  آ  اص سا

 و سمضه  ب  سا ض ػشان  ه ی انذیط  و افر س و کشده بود ه ی سشوده اص بسي سی ا ضنی سا ميشاث فلسطين، و یشا ا مؼ صش و

 بشای من سبی بس ش ،دبیا و یت سیخ پيطين  اص بشبوسداسی و ض ػش هشدو یمسلا ن. انذ کشده بي   ميشاث اص بشگشف   نا ده ی

 دس ميشاث فشابوانی سبب دس ای ػاذه سهم اج ا ػی و سي سی موادث .آیذ می مس ب  ب آن   ضؼش دس ميشاث اص ان ب  

 ان ب   ب ضذ س صگ س ضؼشیط   تجشب  ب  ک  گون  آ  نشآ ، بي   صوس و تؼ بيش اص دو، این اص هشیو. داسد ض ػش دو این ضؼش

. ضاود  مای  مالمظا   آن   ضؼش دس ن دسي  جنگ و کشبال وانؼ  هاچو  ت سیخی ميشاث ک سگيشی  ب اص  ییه ن ناو. انذ ناوده

 ميشاث. اس  دمبوس اص بيص سبضواسی ضؼش سهم صمين  این دس ک  داض    توجّ ای اسطوسه ميشاث اص ان ب   ب  ض ػش هشدو

 این اص دمبوس ک  م  ی دس بوده اس ی ده موسد انقالب بشیسه و مشدی مي   استب ط تحريم منظوس  ب سبضواسی ضؼش دس دبیا

 سا ميشاث فشابوانی تطبيقی، سوش ب  م ضش پ وهص .اس  گشف   بهشه صهيونيضی ػلي  مب سصه ب  مشدی تطویق بشای ميشاث

 .کنذ می تحليل و واک وی ض ػش، دو این ضؼش دس
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