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 صامللخّ 
لیه معظم الّشعراء امللتزمني منذ غابر األزمان إىل یومنا إق طرّ تد والّشهادة من أقدم املوضوعات يف أدب املقاومة واّلذي ییعترب موضوع الّشه

ايف والّسیاسي وخلقوا لوحات قلتقارهبما الثّ  ة نظرا  ة وإیران األبیّ من فلسطني احملتلّ  هذا املوضوع شعراء كلّ  یلإاهنة طرق منا الرّ اهن، ويف أيّ الرّ 
الّشاعر الكبری اإلیراين من هؤالء الّشعراء امللتزمني  «سلمان هرايت»الّشاعر البارز الفلسیطیين و «دحبور أمحد»مجیلة حول أدب املقاومة. 

ة وما هي الفوارق الكامنةة بةني ؤال اّلذي ُیطرح هنا ما هي القواسم املشرتكات يف هذا املیدان. والسّ الّلوحاّلذین استطاعوا من خلق أمجل 
 يالّتحلیل – يالّتوصیفعلى أساس املنهج  ساؤل اهلامّ اإلجابة على هذا التّ  د والّشهادة؟ تّ یمضامني هذین الّشاعرین الكبریین يف وصف الّشه

 یوصف وأملا ال ا الیادین القتال غمّ د يف میالّشه صرعیرى م «دحبور أمحد» تیجة أبنّ وصل إىل هذه النّ التّ  إىل أشعار الّشاعرین وتّ  نظرا  و 
اعرین رأي واحدا  يف للشّ  إنّ  جيوز احلداد على الّشهید. ثّ  حيب بل ال ال «سلمان هرايت» أنّ  ، غریاحلدادیقیم له مراسم  یوازیه أمل، ومن ثّ 
 .الّشاعرین یعبری عن أمل الّشهادة لدنوعیة التّ  تلفخیمن البلدین  ة الّنضال يف كلّ ألوضاع احلرب ونوعیّ  نظرا   لكّنهو  کونه حّیا  و خلود الّشهید 

 .الّشعریّةالّلغة  ،دحبور، سلمان هرايت أمحد، الّشهید، الّشهادة، املقارن األدب الّدليلّية:الكلمات 
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 ملقّدمة. ا6
 البحث إشکالّية .6-6
 الّشةهادةة كمفهةوم املفصةلیّ ؤي واملعتقةدات الكبةریة و اتةه كثةریا مةن الةرّ لتةزم بةني طیّ ة لةددب املأدب املقاومة كأحد الفةروع اهلاّمة یحو 
 .(111 :1191ور، پ)علی م يف اجلهاد اإلسماميالقیّ اهیم و من أفضل املف الّشهید، ویعترب مفهوم دیهالشّ و 

دووا عةةن اإلسةمام  ةفجةر بةةزو  منةذ  اءالّشةعر . و وطنّیةةو  دینّیةةةو  إنسةانّیةة مةنهجهم مهّمةواإلحتفةال بةةذكراهم و  الّشةهداءصةیانة دمةاء 
هم القیم وفقا لآليت القرآنیةة واألحادیة  منهجرجوا هذه املفاهیم يف أشعارهم، و دووا عن مكانتهم العلیا و أدو  الّشهادةو  الّشهید

شةةاعر  «بةةن تبةأل األنصةاري حّسةان»هةو  . هةةاالّشةهادةمصةری املسةلمني و  الّشةةهداءات عةن الّلوحةو  الّصةةورصةّوروا أمجةل ة، و بویّةالنّ 
مقةّدم ) الّسةماميب علیةه عةّم الّنة «محزة بن عبد املطلةب» الّشهداءد كرم صلوات هللا وسمامه علیه قال قصیدة يف رتء سیّ األ الّرسول
 :(16 :1312متقي، 

 راحةةةةةةةةة الّشةةةةةةةةهادةفقلةةةةةةةأل هلةةةةةةةةا إّن 
 

 مةةةةةةةةةةةام غفةةةةةةةةةةةةورإورضةةةةةةةةةةةوان رّب ي  
 

 (31: 1211 ،ي)األنصار 
ة أنةواع ظهةرت كافّة اهنةة حیة نا الرّ أّيم إىلاء الّشعر متبلورا يف شعر  دیهالشّ و  الّشهادةسمامي مازال كان تصویر بعد العصر اإلو 

ني نزلةأل بسةاحة هةاتني البلةدین الظّةاملتعسةفات عةداوات األعةداء و  وإیةران حیة  أنّ  يف شعر شعراء فلسةطني خاّصةشعر املقاومة و 
س للوصول فیالنّ فس و هاد يف سبیل هللا ابذلني النّ اجلو  لّنضالفبدأ األبطال اب یتقارابن سیاسة ووقافة ودینا. الّذین نيماملسلالعریقني 

اجملاهةةدین واملناضةةةلني  ،إیةةران و مةةن بةةماد فلسةةطنياء الّشةةعر حةةّ  م يف سةةاحات القتةةال، و شةةهد كثةةری مةةنهستُ أأهةةدافهم املباركةةة و  إىل
 األنظار.یبهر العیون و ا يف هذا اجملال مّ خلقوا لوحات جدیدة خالدة و إلستماتة يف ساحات القتال اجلهاد وابو  لّدفاعاب
 واهلدف ّمّهّيةاألو  الّضرورة.6-5

ظهةورا  یني،یةراناإلني و الفلسةطینیشةعر شةعراء  يفو  ،قاومةة يف أدب املكأحد احملاور األساسیّ  الّشهادةو  دیهالشّ مفهوم من هنا ظهر 
 الّشةهادةووقافةة  الّشةهیدنهمةا مةن خلةود ( ومةا یةنجم عالّشهادةو  دیهالشّ هذین املفهومني ) إىلاء الّشعر هؤالء  طرقابرزا ملموسا، و 

 ذلك من موضوعات. إىلما ینهم و وأتبّ  الّشهداءوعزاء 
أشةحذوا سةةماح  الّةذین اءالّشةعر مةن هةؤالء  (2)«سةةلمان هةرايت»اإلیةراين  الّشةاعرو  (1)«دحبةور أمحةد»الفلسةطیين الكبةری  الّشةاعر
لنا أن نقةارن شةعر هةذین اإلیراين و  الّشعبالفلسطیين و  الّشعبيف قلوب  الّنضالالعدو واملعتدین، وأشعلوا انر املقاومة و  القلم ضدّ 
یزاتةةه لنقةةف علةى مكانةةة أدب املقاومةة وم الفلسةطینّیة الثّقافةةةو  اإلیرانّیةة الثّقافةةالقائمةة بةةني ة لة الوویقّیةةین الكبةریین نظةةرا للّصةالّشةاعر 

يف بلةد مةةن البلةدان جيةب أن نقةارن هةةذا  األدبان أن نفهةم مكانةة ه لةةو أردمةةن الواضةا اامةا أبنّة ألنّ  ،ینالّشةاعر ومساتةه بةني هةذین 
 (.  12 :1119نیا، )حمسين تهعلم من مواطن ضعفه أو مواطن قوّ مع اآلداب األخريت لنقف على  األدب

 البحث أسئلة .6-9
 اعرین؟ورت مفاهیم الّشهید والّشهادة يف شعر هذین الشّ كیف تبلّ  -
 شعرمها؟ما هي الّسمات املشرتكة يف  -
 لو كان هناك فوارق كیف ظهرت تلك الفوارق خمال شعرمها؟ -



 111/ (دراسة مقارنة« )سلمان هرايت»و «د دحبورأمح»الّشهید والّشهادة يف شعر 

 ة البحثخلفيّ . 6-3
 یعةدّ ، و الّنضةالبشةاعري  املقاومةة و اإلیةراين و الفلسةطیين ني األدبةيف  اشةتهراین الّشةاعر هةذین  ة البحة  فة نّ خلفّیةو  مهّّیةةأب تعّلةقفیمةا یو 

مفهةوم  خاّصةةممامةا املقاومةة دراسةة  إىلاآلن  ق أحد حلدّ مل یتطرّ  هأنّ  ا، غریبرز ما ورد يف أشعارمهمن أ الّشهادةو  الّشهیدموضوع 
 الّةذياملقةارن  األدبومکانةة  الّشهادةو  الّشهید أمهّّیةبسبب  ومن ثّ  .ین ومل یقم مبقارنتهماالّشاعر يف شعر هذین  الّشهادةو  الّشهید
 األدب مكانتهمةةا يف بةنّي ین لنالّشةاعر يف شةعر هةذین  وم اهلةامّ حاولنةا أن نتنةاول هةةذا املفهة ،املعاصةر األدبمةن موضةوعات یکةون 

 دحبةةةور أمحةةدأدب  خاّصةةةةرن و املقةةا األدب راسةةةة نرباسةةا جلمیةةع حمةةةيّب املعاصةةةرین، آملةةني أن تكةةةون هةةذه الدّ  الفارسةةيو  الفلسةةطیين
 لمان هرايت.سو 
 ة البحث واإلطار الّنظري منهجيّ  .6-2

 اإلسةةمامياملقةارن  األدبي علةى أسةةاس الّتحلیلةة - تیجةة اسةةتندمنا املةنهج الّتوصةیفينّ ال إلةةی للوصةولسةةاؤالت و لإلجابةة علةى التّ 
، وأخةةریا اسةةتطعنا أن ة بةةني املسةلمنيات الثّقافیةةة والعقدیّةشةرتاکابال ویهةةتمّ  بشةةكل علمةي الّشةعریّةواهد اىل  لیةل الّشةة یتطةةرّقالّةذي 

 لمنهج املذكور.اعرین وفقا ليف شعر الشّ  فرتاقواال شرتا حنصل على وجوه اال
 البحث والّتحليل. 5
 الّشهادةو  لّشهيدتعريف اب .5-6

دا، یهشةةة تةةلمبعةةين قُ  «ستشةةهداُ »القةةاطع و أييت مبعةةين ا ةةرب الّشةةهادةأصةةل املعاینةةة و و  تعةةين احلضةةور« شةةهد»مةةن جةةذر  الّشةةهادة
یغیب  ال الّذيیعين  الّشهید، و یرك وتعالاهد من أمساء هللا تبامبعين احلاضر والشّ و  «الّشهداء»مجعه على وزن فعیل و  «دیهالشّ »و

 (.  231-219: 1 ج ،2112عما )ابن منظور، و  ق على املقتول يف سبیل هللا جلّ یطلعن علمه شيء، و 
كلمةة قتةل  لکةنعةين املةراد منهةا، غةوي هةو املاملعةين اللّ  علةى مةا یبةدو أنّ و  يف القةرآن الكةرم الّشةهادةو  دیهالّشةتكةّررت كلمةات  
سةةبیل  يفالقتةةل مةن ث أن و  الّشةةهادةرآن الكةرم لبیةةان معةين ت اسةتندامها يف القةة« سةةبیل هللا يف» إىلابإلضةافة ا اهتمجیةع مشةةتقّ و 

، وخریانةةدی  ي)نةةریّ  الّشةةهیدهةةذه املکانةةة هةةو  ینةةال الّةةذيو  الّشةهادة سةةبیل هللا هةةو يفل تةةالق ،هةد  مقةةدس وعلةةی تعبةةری القةةرآن
1113: 21-21.) 

 بوياملنظور النّ املنظور القرآين و  من هادةالشّ و  الّشهيد أّمّهّية .5-5
 دث القرآن ، و تعالیمام وعند هللا تبارك و هید مكانة مرموقة يف اإلسللشّ و  سمامّیةاإل الثّقافةاملفاهیم يف أفضل من أكرب و  الّشهادة
َ اش رَتى: »تعالیتكرارا، منها قوله امخ كرارا و م عن هذا املقام الشّ الكر  َنةَة یُقةاتِلوَن ل ُمؤ ِمِننَي أَنة ُفَسهم  وَ امَن  ِإنَّ اَّللَّ واهَلُم  أِبَنَّ هَلُةُم اجل  أَم 

ق ُتفلوَن وَ يِف َسِبیِل اَّللَِّ  و راِة وَ یُةق َتلوَن َوع دا  َعَلی   فَةیةَ یِل وَ ِه َحقًّا يِف التةَّ وال َ َسةََّّ »قولةه عةز مةن قائةل: ( و 111/ وبةه)التّ ...« ال قر آناإل ِْنِ 
 (169 /)آل عمران «.حیاٌء عند رهّبم یُرزَقونأبل  مواات  أا يف سبیِل هللِا قُِتلوُ  الّذین
تعبةةری  علةى حةدّ یقةول  الّةذي يبمنهةا قةول الّنة ،الّشةهیدعظمةة مكانةةة علةى كرامةة و  ریفة مةا یةدلّ بویةة الّشةورد يف األحادیة  النّ و  

 قتةل يف سةبیِل هللِا، ثُّ أُ  ينّ إنُفسهم( لةوددُت أتطیب   الرجاال من املؤمنني نّ أ)لوال  نفسي بِیده الّذي... و »البناري يف صحیحه: 
ی ، بةٌر حّتةذی بةرّ   فوق کةلّ »ه العاملي روایة أبنّ  یذكر احلرّ ( و 21: 3، ج 1311) «قتلأُ قتل، ُث أحیا ُث أُ قتل ُث أحیا ُث أُ أحیا ُث 
  (11: 11، ج 1319) «.یس فوقه برٌ سبیل هللا فل يفذا قُتل  سبیل هللا ف يفیُقتل 
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 ين  الّشاعر يف شعر  الّشهادةو  ديهالشّ  .5-9
 عزائهو  ديهالشّ حداد  .5-9-6

ذاك هةذا احلةةداد و  أنّ  ا یتبعهةا احلةداد والعةزاء أیضةا، غةریلكّنهةبةل مفةةاخر و يف میةادین القتةال مفنةر  ستشةهاداالو  الّشةهادة رغةم أنّ 
اء الّشةعر العةزاء يف معظةم األوقةات یصةدران عةن شةعور احلةداد و  أنّ  ، ثّ عتةزازاالفنةرة و ملئةه امل الّةذي الّنةوعالعزاء من نوع آخةر، مةن 

عةن بعضةهما  ان خیتلةفالّشةاعر یرمسهةا  الّةياملشةاهد  أنّ ین. هةذا و الّشةاعر مةا یوجةد يف شةعر احلةداد املةؤمل قلّ  قیق، كمةا أنّ املرهف الدّ 
! الّنضةةالعسةف خةةمال احلةرب و والتّ  الظّلةمب و مشةةاهد لتلفةة مةن احلةةر ین أدركةةا تصةاویر و الّشةاعر مةةا وذلةك ألن  حةدّ  إىلتتفةاوت و 

 فحات املقبلة. ین خمال الصّ الّشاعر الفوارق بني من تلك ا مافات و فنقف على شيء 
 الّشةهیدأم  خاّصةةو  الّشةهداء، اإلسةتمالة مةن عوائةل كذلك شعر سلمان هةرايتو  دحبور أمحدظهرت يف شعر  اّلياملفاهیم  من أهمّ 

غمةدا ن متأصةبا اآلو ة نیة احلةارّ منأل ابنهةا يف أحضةا ا الّسة اّلي الّشهیدأم  خاّصةو  الّشهداءعوائل  ! ألنّ ا ومهاومشاطرهتم أملا وغمّ 
ة آالم مجیعةا أن یقّللةوا مةن شةدّ  الّشةعبیةدعو شةاعر املقاومةة  مةن ثّ ا مهلكةا میتةا، و أل غّمةتواجهواجهأل و  ،الرّتابيف أطنان من 

شةعر  إىلالعلو! فةانظر علةى سةبیل املثةال فعة و یان ما هلم من املكانة والرّ بزاء واحلداد هلم و عن طریق إقامة مراسم الع الّشهداءعوائل 
 حی  یقول: دحبور أمحد
ء/ ن وقت البکـاآلعلن أأ/ أان ؟الّشهيد مّ أزغرد وقت ياأل: فيم ت  رااب ليأسی امل  / غ  اال استعری ؟الّشهيد مّ أالوجوه سنقابل  يّ أفب

زيــن  عــن اکشـفنّ / و وابيــتالتّ  يهـ  / وهــا نّ علــی دمعکـنّ  ي  روحــوقّـ /البکــاء رّ م ـ بکيــ ّ  نإای سناـاء الفلاــال  ال حـر  
 .(129: 1911) هدامة الشّ انر الغريب مقدّ  نّ / إغاليهإخوتنا األ

يف ذلةك مةن  حيةاول أن یسةتمدّ  مةن ثّ و  الّشةهید خیتلجةه شةيء مةن ا جةل واحلیةاء أن یظهةر أمةام أمّ  الّشاعر أنّ من الواضا و  
 الّنسةةةوةه یةةةدعو مجیةةةع درجةةةة أنّةةة إىل كبةةةریا    ،أمل فقةةةدان الولةةةدو  الّشةةةهادةغةةةم  ییةةةر  الّشةةةاعر أنّ  ، ثّ الّشةةةهید أمّ  أيسةةةواب لكةةةي الغةةةر 
 ریف!موع له وملوته الشّ د ویسكَّ الدّ یهمن مراسم احلداد والعزاء للشّ لسطینیات أن یقُ الف

 ا أنّ أملا وحزان.مبة دیهالشّ  أمّ  خاّصةو  الّشهداءیشاطر عوائل   یرید أن حی احلكایة هي احلكایة نفسها يف شعر سلمان هرايتو  
 الطّبیعةةةسةاحات القتةةال عةن طریةق  املةوت يفو  الّشةةهادةبةة مةن لتلةف ظواهرهةةا، خیلةق تصةاویر مجیلةةة وحمبّ و  لطّبیعةةاب لةه صةلة متینةةة

 :1112ي كةةوالیي، مداتةةه )خةمنزل مسةوّ ه و وكرامتةة دیهالّشةنفةةیس عةن نفةةس األم عةن طریةةق بیةان مكةةارم یریةد التّ  مجاهلةا املفتةةون، ثّ و 
العةزاء علةى و  دیهإقامةة مراسةم احلةداد لشة إىل دیهالّشة یةدعو أمّ  الو  الّنةاسیدعو  ال دحبور محدفنمافا أل ا سلمان هرايتأمّ (. 131

فیعةة عنةد هللا نزلتةه الرّ عةن طریةق بیةان مكارمةه وم دیهالشّ وت اجم عن ماحلزن املمیأل النّ ا یسعي أن خیرج األم من األمل و امنّ فقدانه، و 
 :تعالیتبارك و 

کاه ا  دساتان خادا  /نیلوفرانناد /آناان بارانند/ /آنان درختانند تان مباد/اید؟/ دلتنگیسوگوار که ای مادران شهید/

  ای ا...آنان در همیشاه /انداند روشناییاییفراتر ا  دان /دانیمنه تو و نه من نمی /اندآسمانی /اندآبی /برخوردارند

 .(122-121: 1111) مرگبی /اندبهار ایستاده
م ورود م أمطار/ أل ّ  ّ م أشجار/ أل/ أل ّ الّشهداءمن بعد  مسا هللا أن تتضایق صدوركنّ  !/ ِلَمن یقمن العزاء؟/ الالّشهداءهات : ي أمّ الرّتمجة)
م ما فیها/ أل ّ نیا و نعلم حنن/ فهم أكرب من الدّ  نا الماء/ ولكنّ ا من أهل السّ إمنّ هللا/ فهم لیسوا من أهل األرض و  عون بعنایةزهور!/ هم یتمتّ و 



 119/ (دراسة مقارنة« )سلمان هرايت»و «د دحبورأمح»الّشهید والّشهادة يف شعر 

 (.ّيممن األ وما  ميوتون ی البیع و م واقفون على أعتاب الرّ إ ّ و  نور وضیاء/
ر ه یصوّ ، كما أنّ دیهالشّ موع على نسكب الدّ ته یرید أن ، ألنّ دیهالشّ دحبور إبراز أمل موت  أمحدالبنّي يف شعر  الظّاهر أنّ  غری 
 مةن الفلسطیين الّشعبما القاه و  فلسطني مأساة إىله امل كلّ أن ینتبه العبذلک ه یرید كأنّ فقره.ته و مظلومیّ  الفلسطیين بكلّ  دیهالشّ 

حةون هلةةم، كمةا یعتةرب مةوت القائةةد ینو و  الّشةهداءالفقةةراء يف شةعره ملةوت  لةذلك یتةأملّ و تعسةف هیوين الغاشةم مةن ظلةةم و الّصة العةدوّ 
 بماء لیس بعده بماء!  «علي مصطفي ابو» اجملاهد الفلسطیينو 
هــا يّ أ/ فتعـالوا حنيــا عليـه الّـ يهــو اببـز  /ؤایؤيـة والـرّ بـل هــو الرّ  /ايــة سنعشـاولــي  ابشـب امللفـوف ابلرّ  /ذن لـي  دمـا هـ اإ

 .(92: 2113) يرحل د املشهد السيّ  /هإلي اجلوعی
ومشةاهدها،  الطّبیعةةمةن عناصةر  احلادث یسةتمدّ تعبری عن هذا ك و ذللبیان  لكّنهو  دیهالشّ فیضیق صدره ملوت  ا سلمان هرايتأمّ و 
ینةّوره و  الطّریةقینةری  الّةذيهةو  الّشةهیداعر صةعب مستصةعب، ألن للشّ  دیهالشّ ة أن غیبوب. هذا و الطّبیعةيف عناصر  دیهالشّ  جيّسمو 

ویزیةل أرجاسةه  الطّةاهرقةي لنّ بدمةه ا لةرّتابایغسةل  لكّنةه، الثّقیةل الةرّتابن  ةأل أطنةان مةن مغمةور اآله مةدفون و لآلخةرین، ورغةم أنّة
 أدانسه!و 

هاماان ابید غیبت چشمانش سنگین اسات/ چشامباغ را دری /رفت آن چشم که دلواپس فرداها بود /باغ را دریابید

این سواری که باه خاا   /باغ را دریابید /چراغ روشن باغ را بشناسندبی /که ا  این پس باید /چه گناهی کردند؟

 (.  219-211: 1111) خا  را خواهد شست /آه این خون جوان /وفان بودط ةطاقت طایف /تافتاده اس
ا/ ما هو ذنب وقیلة جدّ  هعیونغیبوبة  احلدیقة ألنّ  نواو صبلة/ املق ّيماألكانأل  زن للغد و   اّليهذه العني  ألنوا احلدیقة/ فقد ذهبو ص: الرّتمجة)

/ كةان قةدرة طائفةة الةرّتابسةق  شةهیدا علةى  الّةذياكةب نوا احلدیقةة/ فهةذا الرّ ؟/ صو هبعدمن دون نرباس عیوننا؟/ من أن تعر  احلدیقة 
 (.الرّتابغسل هذا قي سو  یم النّ وفان/ آه، هذا الدّ لطّ ا

كةان أيمةل   الّةذيعب ا للّشةمّنةإیهد نفسةه و ، وأسفه لیس للّشةالّناسبني  الّشهیدعلى فقدان  هرايتسلمان ف ويف موضع آخر یتأسّ 
تةزال تنتشةر  تةركهم ولكةن آتر أيدیةه الو  الّنةاسه يف احلقیقةة رحةل بةني أنّة ه، غةریءضةو بینهم لیسةتفیدوا مةن نةوره و  دیهلشّ اأن یظهر 
 بعد! 

 /مهم نیسات /دریغا تو رفتی/ هراسی ندارم /که یک رو  خورشید را خواهی آورد /من ا  ابتدای تو فهمیده بودم

 .(126ملصدر نفسه: )ا منتشر کرد /های تو راای دوست/ خدا دست
هةا أخةا ، ولةیس مهمةا/ أیّ  مع شدید األسةف رحلةأل/ والك و مس یوما ما/ ولكنّ ك أتيت ابلشّ نّ كنأل قد فهمأل منذ البدایة/ أب:الرّتمجة)

 (.عما قد نشر أيدیكن هللا جل و دیق/ إالصّ 
 ارلبشّ »املؤملة حدوأل  حظةمثل هذه اللّ  دیدبیأل شعر واحد حلظة احلزن الشّ  ، ویعجزوا عن قولاء أن یفحموالّشعر ا حّل ابمّ  کثریا  
 سفةینهةو یریةد التّ و  «ارا  بّشة»صةاب أدحبةور مةا  أمحةدصةاب أبنه و إرتء  يف الّشاعر «جریر»فردد أبیات   إبنه،عندما تويفّ « بن برد

 :فتقول ،«بن طریف الولید»تروی أخاها  يهو  «غلبیةللیلی بنأل طریف التّ »عن نفسه فلجأ 
 الةةةةةک مورقةةةةةاي شةةةةةجر ا ةةةةةابور مأ
 

 ک مل جتةةةزع علةةةی ابةةةن طریةةةفنّةةةأک 
 

 (121: 1911 ،الّزرکلي)
 الثّقافةةةةفه هةةذه القدميةةة، سةةةرعان مةةا تسةةع دبّیةةةاألووقافتةةه  ،، وإذا مةةا اسةةةرتجع ذاکرتةةهدحبةةور أمحةةد الّشةةةاعرعلةةی  احلةةزن یلةةاّ  یظةةلّ 
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مناسبة  الّشاعرها فیجيد  اّلياشة ابحلزن والعاطفة اجلیّ صید الغنی واعر الرّ ساء الشّ ، وکان لدی النّ الّتعبریتساعده علی  اّليابلوسائل 
وهی مطابقة هبا  لّداموراب «ا ابور» کلمة  يفویه کما هو مع تعدیل فری ة، بیتها ممائمة اتمّ  يفوجيد یرید احلدی  عنه. الّذيللمقام 
 قول:فی (11 :1911)حور،  مبوت فدائي «ابن الطریف»و ةفیقاو  وزان  
 .(263: 1911 )دحبور، ک مل تامع مبوت فدائیسنّ أ/ کمالک مورقا الّدامورا شجر في

 لبةاس ا ضةر ألملةاذا ألبسة قةائما   الةّداموریؤنّةب شةجر أیضا، هلذا  دیهالشّ له يف حداده على  شریكة الطّبیعة یعتقد دحبور أنّ  
تظهةةر  أن ال الطّبیعةةةیریةةد مةن وهةذا  دیدابحلةزن الّشةةوت الفةةدائي ملة أصةةاب الّشةاعر ضةوان؟ كةةأنّ بةةدار الرّ  فةةدائي التحةقال دیهالّشةو 

 العزاء! واد و جيب علیها أن تلبس بثوب السّ ا منّ أبیع وا ضارة و بلباس الرّ 
 الّنةاس لةه! بةل هةو یةری أن احتفةاالیةدا و ع الّشةهید، یعترب حداد دیهالشّ ف على موت تأسّ ی ه العن أنّ  سلمان هرايت فضما أنّ  غری
رة! خةاض هةرايت يف اطعة املنةوّ مس الّسةفقةدوا هةذه الّشةو  الّشةهداءمل یسةتطیوا أن یلتحقةوا هبةؤالء م أل ّ  جيب علیهم البكاء الّذینهم 

ها لةرتء خّصة الّةيو  (أنشةودة لرجةل خاضةع) «سرود برای مردی فاروتن»هری غمار هذا الوصف العریق اجلمیل خمال شةعره الّشة
 بساطة حیاته:ث فیه عن بساطته و  دّ و « رجائی» الّشهید

ماردم  ةیااران باه ساوگ تاو/ ناه/ باه ساوگ تاود /ایامهای نذیران تاریخ دیادهدر چهره /البت تو راما نشان ص

اند/ عیب تو این بود/ ای برادر مردم/ که  ندگی را ساده به جشن شهادت نشسته /مردم به سوگ تو/ نه /اندنشسته

 .(36: ب/ 1161)  یستی
اس/ ا أقاموها للنّ منّ إال و  ثّ  ن األصحاب أقاموا مراسم احلداد والعزاء لك، الأاریخ/ و التّ  هتك يف وجو مة صمابتك وقوّ : فقد رأینا عماالرّتمجة)
 (.بساطة ك عشأل احلیاة بكلّ أنّ  /رمها األخ الككان عیبك أیّ / و الّشهادةا أقاموا حفمات بل إمنّ ال،  ثّ  أقاموا مراسم احلداد لك، ال الّناسو 

نةةا یة  أنّ ین، حبالّشةاعر وجةةوه الفةرق بةني  ،الّشةهادةو  دیهالّشةمسةألة  إىلبنظةرهتم  خیة ّ  فیمةةاین الّشةاعر توّضةا املقارنةة بةني شةعر  
سةعیدا  يف شةعر سةلمان هةرايت دیهالّشةأننةا ْنةد  جماء اتمةني، غةریبوضوح و  دحبور أمحداهلموم يف شعر نستطیع أن نماحظ األمل و 

 إىلجيةب تكرميةه وهتنئتةه لشةهادة ووصةوله  الّشةهید   یعتقةد أبنّ يف حیاة األمةوات، حیة هو األمل يف حیاة األحیاء الوحيصر مفلحا 
ة ومةةا أحةام هبمةةا مةةن الّسیاسةةیّ ین يف األوضةاع الّشةةاعر  ا ةما  بةةنيا هةةذا الفةةارق و نةةا نسةةتطیع أن نوّضةلّ لعالعالیةة! و  الّدرجةةةهةذه 
حيةاول  الّشةاعرنةا هةذا و یوم إىلتةزال قائمةة  ال الفلسةطینّیةب احلةر  أنّ  نتهأل بفوز إیران غریا احلرب املفروضة اث، ألنّ أحدرات و تطوّ 

ة مظلومّیةةةة إىلشةةةارته هیوين الغاصةةةب بعةةةد إالّصةةة العةةةدوّ  ضةةةةدّ  الفلسةةةطیين الّشةةةعبحاسةةةیس أ يف الّنضةةةالأن یشةةةعل انر املقاومةةةة و 
 هم من تعسف.ما ینزل يف حقّ الفلسطینیني و 

 ديهالشّ خلود  .5-9-5
ةَدی نِ » بةني خیةارین نسةاناإل تعةةالیبحانه و سةهللا جعةل  لقةد ةةا  »فةریقني  إىل الّنةةاسقّسةم و  (01 /بلةد( «َوَهةةَدیة َناُه النَّج  ةا َشةاِكر ا َوِإمَّ ِإمَّ
 بني مصری کلّ  ، ثّ یطانب الشّ ز ، وهو حرّ ، والکفور من فریق الشّ اکرون من فریق ا ری، وهو حزب هللا، فالشّ (3 /إنسان) «َكُفور ا

ِإنَّ ِحةةز َب » یطان فقةال:وذکةر يف حةزب الّشةة( 22 ة/)جمادلةة «اَّللَِّ ُهةةُم ال ُمف ِلُحةونَ  أاََل ِإنَّ ِحةز بَ » :حةزب، فقةال هللا عةةن حةزب هللا
ی طَاِن ُهُم ا  َاِسُرونَ  القیامةة، وهلةذا  یةوم إلةی هللا تعالی أن یکون صراع مریر ومتواصل بني هذین احلزبني وقد سنّ  (01 /زمر« )الشَّ

 .األرض يفاحلق، وینشر العدل  من هنا فرض اجلهاد لیثبأل ا ری، وحيقّ و توابعه ومستلزماته وأدواته وأهدافه،  الّصراع
عةر  أهةل  يففةاملوت  ،من وقفة مع هذا املةوت وهنا البدّ مار الدّ نتائج منه املوت و  الّصراعهذا  ب علییرتتّ بیعي أن من الطّ و  



 121/ (دراسة مقارنة« )سلمان هرايت»و «د دحبورأمح»الّشهید والّشهادة يف شعر 

اتج عةن هةةذا وت الّنةی املةةسةمّ سةمام فیُ إا اة أخةری، أّمةةبعةد املةةوت حیة م ال یؤمنةون أبنّ بةدی، مبعنةی أّ ةةهایةة والفنةةاء األهةو النّ  رّ الّشة
احلیةاة احلقیقیةة هةي اآلخةرة  أنّ  سةمامن یةری اإل، أبسةمامدین اإل يف ا  ة جدّ ذه قضیة هامّ ، وهی شهیدا  املصروع یُسمّ شهادة و  الّصراع

َوال تَةُقوُلوا لَِمن  یُةق َتُل يِف َسِبیِل »:   ذلکحنن ال ندر و  عند رهبم أحیاء الّشهداء علی أنّ عما يف حمكم كتابه العزیز و  هللا جلّ د یؤکّ و 
ُعُرون یاٌء َولِكن  ال تَش  واٌت بَل  َأح   (123 /ة)بقر  «اَّللَِّ أَم 

إقامةةة املظلةومني و إلحقةةاق حقةوق يف سةبیل هللا و  الّشةهادةهةةو أن و  أمثاهلةا،و  يف هةذه اآلیةةة الكرميةة كبةریا    یعلمنةا اإلسةمام درسةةا   
احلةق (. و 221: 1ج ، 1113)مكةارم شةریازي،  عادة والفةماح يف احلیةاة األخةرىا تعةين الّسةت والفناء أبدا، وامّنةتعين املو  العدل، ال

شةةجاعة  بكةلّ  عسةفالتّ و  الظّلةةمسةةبیل هللا لوقفةوا يف وجةه يف  الّشةهادةو  الّشةهیداملسةلمني لةو قةةرأؤوا هةذه اآليت وعرفةوا مكانةةة  أنّ 
 الفضائل.و  عمفة جامعة جلمیع النّ ص الّشهیدأنعمها هللا على  اّليصفة احلیاة  ألنّ ألبعدوا عن أنفسهم ا و  من األعداء، و 

 مني من القرآن الكرم، فهاهلخمال أشعارهم مست الّشهادةو  دیهالشّ ألواح لتلفة مجیلة عن  ا عن شعراء املقاومة فهم رمسواأمّ و  
بب هلةذا الّسةا یعتقةد حبیاتةه ا الةدة و مّنةإامیة میتةا، و هدا  الكبریة السّ األو  احلرّیّةمن ميوت يف سبیل  قیق  یعترب دحبور ال أمحدهو 
  !وامة على الدّ األبدیّ طائرة تطری حنو ا لود و و  والعره ظاهرة تبتعد عن الزّ يف ش دیهالشّ  نّ إ

سنک ســـاخرا تعالــيهم لاــا /فریجتفــون /خــر أة سنبعاثــک مــرّ اباح يعيــد واقعــة ... لکــن الّصــ يف املاــاء/باح و الّصــ يفيقتلوسنــک 
ه يبتکر إلي الوصول إن عزّ  /ينالدّ  ين سوف يکون عزّ الدّ  فعزّ  جئون.../قل ال میوت الّل  /جئون؟أال میوت الّل  /فيغمغمون:

 .(211-211: 1911) ا دمه علينادمه يوّحدان، جیّربنا، فإن مل سناتالعه فإنّ  /ناإلي هو من أیتیريقة و الالّ 
 الّشةاعرحیة  أن  - ةُهّجةر عةن أرضةه فلسةطني احملتّلةوهةو كةان مّةن شةرّد و  - ین القلةقالدّ  يف رتء عزّ  الّشعرهذا  الّشاعرقال  

یكافحهم بسماح دمه ، ویقاوم أمام األعداء و ّيمميوت یوما من األ ینیني والدین الفلسطه رمز جلمیع املشرّ معتدیه، ألنّ حيذر قاتلیه و 
مل بةةني أبنةةاء ملّ الّشةةأييت بثمةةار الوحةةدة و  دیهالّشةومةةوت  دیهالّشةة ألنّ  سةةماح! درتةةه قةدرة كةةلّ یفةةوق ق الّةةذيماح املسةفوك، ابلّسةة

 فس.  انقطاع النّ وزره یثّقل كاهلهم حّت و  م مهدور عبثا!لفلسطني فهذا الدّ حد أبناء اإن مل یتّ نیني، و الفلسطی
بنهةر أمحةر لةه  «دسةتور»يف شةعره  ّشةهیدالأحیةاء، حیة  شةّبه  الّشةهداءعتقةاده القةرآين یعتةرب وفقةا ال وهرايت شاعر املقاومة اإلیراين

 :األبد إىلجرين 
شاهید رود سارخی » شنویم/ و گزاره خبر اسات/ ملاا ایان جملاهمیخبری آن  ةنهاد بخشی ا  جمله که دربار و

 .(11: الف/ 1161) ت جاری استاست که تا ابدیّ
 إىلر له جرين  ر أمح دیهالشّ الیة: كاجلملة التّ   ینطق عن املبتدأ/ ذيالّ ا رب هو نسمع عنه خربا/ و  اّلذين اجلملة و : املبتدأ قسم مالرّتمجة)

  (.األبدیة
مةن و  الطّبیعةةیسةتلهم معظةم أشةعاره مةن  الّشةاعر، حبیة  أن الطّبیعةةإرتبام وویق مةع ة، له یفیّ البیئة الرّ  يفعاش سلمان هرايت  مبا أنّ 
حی  تنوم  ،املوتقها الفناء و حلی ال الطّبیعةأن  ویری إلتصاقا كبریا، بیعةلطّ فریدة یلتصق اب خاّصةیصبغ ا لود يف شعره بصبغة  ثّ 

  .الفناء أبداحقه املوت و لی أیضا ال دیهالشّ ، فيف فصل آخر ظيف فصل وتستیق
شوق سر بر کردن باا خاا  اسات/  /خواب پیشانی او ملا خاموشی فکری تا ه است/ در دل خا  بکارید او را

افشانیمت/ در گاذرگاه نسایم و بااران/ تاا برویناد ما می ... بارد/ن/ با لبی تشنه بر او میپس باراگلی که ا  این و

 (.  11-11: املصدر نفسه)... گا چه پایان قشنگی دارد /هادرختانی در طوفان
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وردة ميطر علیه املطر بشفاه و  /ةمو واحلیاالنّ  إلی حنني الرّتاب يف/ الرّتابزرعوه يف قلب فاوم يف جبهته كنمود فكرة جدیدة/ : النّ الرّتمجة)
 (. الورد... ما أمجل مصری یول/السّ طر/ لكي تنمو أشجار يف العواصف و املسیم و النّ  ... حنن نزرعك/ يف مرّ  /شةمتعطّ 
بةون ه ألنّة «الةرّتابرع يف الةزّ »ا یوظّةف تعبةری إمّنةو  «الرّتابفن يف الدّ »عبری من تد یهللشّ یستفید  ال الّشاعرن من هذا املنطلق إ 

ه أبنّة نعتقةد الرّتاب يفنزرع شیئا  إن لکن ،ال نعتقد حبیاته اجلدیده الرّتاب يفعندما ندفن شیئا هلذا شاسع بني هذین املصطلحني، 
 ه.منوّ حیاته و  يف من جدید ویستمرّ یبع  

 أنّ حیة   - الفلسةطینّیة هةو كةان مةن قةوات العصةابةو  - د فةؤاد زیةدانیهي أو قریبةه لشةدحبور یوظف هذا املغز  أمحداملماحظ أن 
خیرج مةن قلةب ور واهلدایة و یتشّب  ابلنّ  لكّنهدمات و یثور على الفناء واملوت ورغم إصابته ابلكثری من اجلراحات والصّ  دیهالشّ هذا 
 لیظهر من جدید:  الرّتاب

واسنبثقـت قبضـتی مـن صـميم ء/ و ثت  ابلّضـما قتلوسنی تشبّ کلّ  يل زسنبقًة، قبضتی/تی شاءها اللّ ه   الورود جروحی/ وه   اللّ 
 (.  122 :0193) الّّتاب
ا هةم واقفةون ميوتةون، وإمّنة ة، وأن شهداء المقاومة مستمرّ  الّشهادةضا أن یوّ على صفة املقاومة و  الّشهید وصف يف الّشاعرد یؤكّ 

یشةّبههم األحیةاء، و  يف زمةرة «ینشةر أسةراره الفةؤاد»هری زممائةه يف شةعره الّشةفةؤاد و  دیهالّشة ،الّشةاعریةدرج  من ثّ وقو  األحیاء، و 
 احلرّیّةةةیتحفةون األحیةاء بتحفةة احلیةاة و  الّشةهداءهلةذا أن هةةؤالء فضةاء ومكةان، و  وخیضةر كةلّ  الةةرّتابقلةب  خیةرج مةن الّةذينبةق ابلزّ 
 ون األخضر. ظهرت خمال اللّ  اّليحفة األمل، تلك التّ و 

سـری/ يصـافحها الواصـلون أمـدار  يفالفقـراء/ وتـنهز زسنبقـة موکـب  يفلثة تی الثّ أم وعل/ فيولعصفورة الفهد موعدها/ يتقدّ 
 .(161: )املصدر نفسه ماءی حتاذ  الاّ سر/ واالرض ختضر/ ختضر/ ختضر حتّ فينهدم األ

سةتثناء مةن اب «سةلمان هةرايت»لیةه شةعراء املقاومةة علةى العمةوم فلةیس إطرق ما ی حتفال بذاكرهم من أهمّ واال الّشهداءأتبني  مبا أنّ 
يف  الّشةةهداء جعةلتكةرارا و يف أشةعاره كةةرارا و  - بیةنهمأتو الّشةةهداءأعةين تكةرم  - املوضةوع ه تنةاول هةةذاهةذا األمةر أیضةا، حیةة  أنّة

 حکتهم.ض يفالورود األلو  من األزهار و تنبأل ا کأمنّ  ةحرار شفاق و إ مشسا هلاو  خالدا   ا  ربیعالیة األبیات التّ 
شای ماا/ باه یاک لبخناد/ صاد گاا اه چون خورشید گرم و مهربانند/ میان دفتر نقّشهیدان یک بهار جاودانند/ ک

 .(21: الف/ 1161) فشانندمی
 (.ضحکتهم يف الورودهور و املئات من الزّ یرمسون  /نارمستر ابني دفة/ و مس احلارّ قون كالشّ هم مشفربیع خالد/ و  الّشهداءمجة، رتّ ال)
قةةة ضةیقة متمزّ  الّشةهداءاحلیةاة يف البعةةد عةن  أنّ  ویةری الّشةهداء  يف ظةةلّ اّل إیةاة ودميومتهةا سةتمرار احلیعتقةةد اب فةما دحبةور أمحةدا أّمة

لیةه یةد املةوت إیصةل  موات واألرض والمادامةأل الّسة یفةين وهةو حةيّ  ميةوت وال ه ال، ألنّةاحلیةاةسةع تتّ  الّشهیدینما قدم أل، و األوصا
 الفناء أبدا. و 

 الّـ ينذهـب  /الّشـهيداـعت حيـاة حيث مـا ذهـب وصـال/ واتّ ق  األمبـوت  یـي   متمـزّ وسـع الـبلد ومل َيَاـعه املـوت/ فـاحتفلوا 
 .(111: 0193) وبقيت   /.. ذهب العديد. حب همأ

 «فلسطني اهلوی»قصیدة  يفبتوظیفهما  عدي كربشنصیة عمرو بن ممن و من البیأل، الف السّ  الّشعردحبور يف  أمحد یستفید
 الّذيکرب   يفکان حيذو حذو عمرو بن معد عنه، الّدفاعالوطن و  إىل يف سبیل هواه حیاتهشهید فدی نفسه و  قّصةوموضوعها 

بیتةةه  هةةذاو  (12: 1911 ،)حةور ذیوعهةا وانتشةةارها يفیةة ورغبةةة ّمدسةةالة احملدفاعةا عةةن الرّ  سةةبیل هةواه ایضةةا   يفقضةی وهةةو جياهةد 



 121/ (دراسة مقارنة« )سلمان هرايت»و «د دحبورأمح»الّشهید والّشهادة يف شعر 

 هری: الشّ 
 همحـــــــــــــــــــبّ أ الّـــــــــــــــــــ ينذهــــــــــــــــــب 

 

 يف فـــــــــردامثــــــــل الّاــــــــ وبقيــــــــت   
 

 (12: 1912)الطرابیشی، 
اسةةتنداما ابرزا كبةةةریا  كلیهمةةةا اسةةتندموا هةةذا املفهةةةوم  ین أنّ الّشةةاعر  یلةةةد الّشةةهادةو  دیهالّشةةملةةوجز عنةةةد مقارنةةة مفهةةةوم القةةول او 
عبیةة ولتلةف بعناصةر الطّ  دیهالشّ ا یرتب  أن كلیهم ریفة، ثّ واآليت القرآنیة واألحادی  الشّ  ینّیةدّ عقائدهم ال علیاعتمدوا يف بیانه و 

بعةةد أ إىلسةعة مرتامیةة نظةرة متّ  الطّبیعةة إلةینظةرة سةلمان هةرايت  أنّ  لبیةان تلةك ا لجةاانت، غةری الطّبیعةةیسةتلهمون مةن هرهةا و مظا
ة یّ ومانسةابلرّ  الّشةاعرزة هةي أصةبغأل شةعر هةذه املّیة ،یراهةایریةدها و  اّليا كةمنّ إلیسأل كما هي يف الواقع و  الطّبیعةر هو یصوّ احلدود و 

 . الّشعریّة الّشاعرظهرت يف مجیع موضوعات  اّليأبعد احلدود و  إىل
  الّشهادةوطلب  اجملاهدون. 5-9-9
البشةر قةد  أنّ  ة غةریات البشریّ دافع البقاء جمبولة يف الذّ  غم من أنّ على الرّ وال، و الزّ یهرب من الفناء و ا لود ابلفطرة و  حيبّ  نساناإل
مستصةعبة ومل يف ظةرو  صةعبة  نسةانمهةا: أن یكةون اإلنفسةه لسةببني رئیسةني و وم ابنتحةار یقةفساين فرارا و لب النّ من هذا الطّ  رّ یف

ا العمةل یةدرج يف خانةة احملرمةات واملنهیةات هذعلى البقاء و من ث یفضل الفناء دخلأل علیه و  اّليیكن یتحّمل املشاق واملصاعب 
 الّنوعهذا ت يف سبیل أهدافه ومبتغیاته املطلوبة و املو  نساناإل قد حيني الوقأل أن یفضل لكّنهحل. و النّ عند مجیع الفرق واملذاهب و 

عتقةاداهتم ایبةة و بةون بةه ألهةدافهم الطّ ویرحّ م یسةتقبلون املةوت شرفائهم حیة  أّ ةو  الّرجال عند كبار اّل إیوجد  وت الریف من املالشّ 
هنةاك خطةوة  ، فهةم یعتقةدون أنّ أبعةد احلةدود إىلب رفاء خیةار طیةب شةریف حمّبةهذا ا یار عند الشّ تبقي وتدوم! و  یاسنة حتّ الرّ 
 (.  111 :1111محن )طاهري، املوت يف سبیل هللا الرّ و  الّشهادةاملعشوق األزيل احملبب وهي  إىلصول للو 
تضةحیاهتم العجیبةة. قةد و  الّشةهداءالبطةويل خةمال أشةعارهم، وجمةدوا ریثةار  ستشةهادمةن اال الّنوعر شعراء املقاومة هذا قد صوّ  
اب حینمةةا الّشة  أنّ قةد قةران، إاّل ، وکانةأل بینهمةا خطبةة وعفتةاةرة بةني شةاب و مةؤوّ  حةبّ  قّصةةب هةذا املفهةومعةن دحبةور  أمحةد عةرب

ه مل یثن،  أنّ أرادت أن تثنیه عن ذلک، إاّل و  «جحیما  » التحق به الّذيرفضأل خطیبته ذلک، أمسأل املکان  يالتحق ابلعمل الفدائ
مراسةم تشةییع  ستشةهد يف احلةرب، نةدمأل خطیبتةه وشةاركأل يفاب يف القتةال واُ ا بعةد أن شةارك الّشةأمّ  ،حلاله ذهب کلّ و  فانفصما
 االصبع! يفسود والح ا ات املزروع هي لبسأل األجثمانه و 

/ ايفحتمـی ابملکتـب الـدّ أن أحـيم الغـور/ )اهتـه جحيمـا(/ طلبـت ../ وهتـدم/ کيـف؟ خافـت مـن ج.وزرعنا خامتی حب تنـامی
صـا  ن دو  الرّ أخافـت علـی/ فنزعنـا ابـامت / بعـد احببتـه  الّـيرجاـة بـ  اليـدين/ و مل يب  شیء/ يباـت سن حتاوران/سد ..

سـود/ هـداب/ شـاهدت صـبيه/ تلـب  األشـيعنا ااهـد/ کـان حممـوال علـی األ ربـد،أ يف/ حنـن يلء اهلـاماملريکی املوشی ابلالّـ
 .(231-232: 1911) صبع/ شيئا من ااهداإل يفالح ابامت املزروع 

اء الّشةعر  قةد خة ّ العریقةة و  الثّقافةة عةن طریةق هةذه اّل إل شةعر املقاومةة یتشةكّ  ضةحیة والالتّ و  لّشهادةاملقدس مزجية اب فاعالدّ احلرب و 
 .الّشةهیدو  الّشةهادةروا تصةاویر ولوحةات لتلفةة عةن مفهةوم امیة وصةوّ فیعةة الّسةلتلةك املفةاهیم الرّ املعاصرون مجا غفریا مةن أشةعارهم 

 العظمة: ضحیة و یرمز اإلیثار والتّ  الّذي الّشهید إىل «حابمن السّ  خفّ أ :تر ا  ابربارسبک»دته یشری سلمان هرايت يف قصی
 رهاییااد آفاااق در و نگاهیااد خورشااید  هاییادمرگ سواران شب حادثاهبی. 1
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 شدنش هستمرداب کجا فرصت پیدا. 2

 چون صخره صبورید شب شیطنت باد. 3
 

 برآییاد بحر این ا  موج چون که آنگاه

 رهاییاد فکار ایان ا  نیسات نجوریتانر
 

  (11: ب/ 1161)
هور وأنتم كاألمواج اهلائلة كیف یستطیع الغدیر من الظّ . 2 .أنتم مشس تنری اآلفاقأيتیكم املوت! وأنتم ركاب احلوادث، و  ال. 1: الرّتمجة)

عف  زنون وفةارغون مةن الّضة لقویة املدمرة، فأنتم اليح ااء عند هبوب الرّ مّ نرة الصّ فأنتم صابرون كالصّ . 1 تماطم؟خترجون من البحر امل
 (.ةاملذلّ و 

عةن  دیهالّشةارها اجملاهد أو طریقة خیت الّشهادةا إجبارا، بل إمنّ عنوة و  دیهالشّ فرضه على  تّ  موات   اءالّشعر يف حضارة  الّشهادةلیسأل 
ملوت ویرحب به وهو راض عن موته يف سبیل هدفه بل اقیست الّشهیدات أن بب ابلذّ هلذا السّ و  بسالة،شجاعة و  وعي وعلم وبكلّ 

 :حیمه الغفور الرّ تسلیم ألمر ربّ وهواه و 
شــفتيه  يففــتلملم/ کــان مــرا مــن ریــی  کيـف ای فاتنــة العينــ ، ای طوابق،عاسنقــت املقاتــل؟/ کــان منثــورا علــی االرض شــظاای

 .(191: 1911 )دحبور، . تالم... ای حلو..م/ وطنیيتقدّ 
قصة   يفلقاهةا ة نخیوم صورهتا من مشاعر رومانسةیّ  الّشعریّةجيابیا  علی احلزن، ومنثم نسجأل إهنا تفوقا   دةالّشهالقد جاءت »

بةةذلك (. و 221: 2111 )زرقةه، «.مةةاء واحلیةاةالنّ و  ن معةانی الربکةةمة الّشةةاعرهةا فیمبةا أودع  ق علةةی املةوتجةاءت تتفةوّ العاشةقني و 
يف ذراع حبیبةه عشةیقة وقعةأل  إىلم قةد تلطةخ جسةمه ابلةدّ  الّةذيشةّبه اجملاهةد  هخلةق تصةاویر مجیلةة! حیة  أنّة مةن الّشاعرإستطاع 

 .شتیاقاالحك و فرح ومرح وملئها الضّ  بكلّ  «طويس»
الفةداء  خطةوة املةوت و اّل إهمةا بین حائةل لةیسزالة العوائق والفواصل بني العاشةق واملعشةوق، و إهو مبنزلة  الّشاعرعند  ستشهادالا اإمنّ 
 الیة:ته التّ صویر اجلیمل يف رابعیّ صّور هرايت هذا التّ ذاك الوصال. ق هذا القرب و ق ذلك لتحقّ لو  قّ ، و هواهسبیل  يف

 ت عشااب بااار بسااتند همااهبااا نیّاا. 1

 یاک چاو گفتناد باه ساردار ساحرلبّ. 2
 

 ا  خاناااه و خانماااان گسساااتند هماااه 

 بااره حااار شاب شکساتند هماهیاک
 

 (61: 1111 ،هرايت)
 الّلیةلب الكرم تلبیة وخرقوا حصةار فلّبوا دعوة الرّ . 2منازهلم، بیوهتم و وتركوا ة بنیات صافیة طاهرة، نیّ نیا الدّ الدّ ل رح فالكلّ . 1: الرّتمجة)
 (.ة ابملرّةالظّلمو 
مةةن  د كةلّ جّمة، و ین تبلةورا واضةحا ملموسةاالّشةاعر تبلةور يف شةةعر كةما  ستشةهاداالو  الّشةهادةطلةب  ز يف هةذا القسةم أنّ القةول املةوجو 

 تضحیته. امي وشجاعته واستبساله و امخ السّ ومقامه الشّ  الّشهیدین كرامة ر الّشاع
 الّشهادةی متنّ اء و الّشعر  .5-9-3

مکانةةةة  إلةةیوینةةالوا ستشةةةهدوا يف سةةاحات القتةةال أن یهادة للّشةةاملناضةةلني اجملاهةةدین و  اشةةتیاقعةةن وصةةةف  اء فضةةما  الّشةةعر یتمةةيّن 
سةلمان دحبةور و  أمحةد خاّصةةة مةشةعراء املقاو فیةع يف شةعر یظهر هذا املفهوم الرّ أن  بتسبّ  الّشهادةة كراممن هنا  و أیضا،  الّشهادة
یةةرى اهةا، و ه یتمنّ درجةة أنّةة إىل الّشةةهادة حيةبّ دحبةور  أمحةةدهةذا و   ابرزا،اجلهةاد ظهةورا قةةويّ لقتةةال و انضةةما يف میةادین ا الّلةذین هةرايت
 قیق:العجیب يف خیاله املرهف الدّ  ماهيمن هذا التّ  ذذّ لتیو  ،الّشهادة إىليف الوصول  «امسّ ین القالدّ  عزّ » دیهالشّ نفسه ك

جـامع شـعب فلاـال / وطلعنـا سناـتوحی ابلبـارود اآلایت/  يفيت هبـم هلـ / صـلّ ام/ انديـت األين القاّ الدّ  عزّ  أينّ  وتراء  يل
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 .(212: 1911) وقاتاأل کلّ   يفوصلة تصلح 
واملةوت يف سةبیل  الّشةهادة بّ كةان حية  لكّنةهو احلرب املفروضةة  يفستشهد ه مل یُ أنّ هرايت فهو رغم سلمان ا شاعر املقاومة اإلیراين أمّ و 

سةئم مةن ه أيمل أن یكون فیهةا، ألنّة من ثّ أن یضیق صدره لبعده عن اجلبهة و  جعلأل من سلمان هرايت اّلية هي هذه األمنیّ هللا و 
 (.113: 1111 ،ترايبنطماق )واال احلرّیّةها اجلبهة كلّ  نّ أ ماسل، غریالسّ املدینة مفروشة ابلقیود و  املدینة وضوضائها وألنّ 

کانم سارم گیریم/ حاس مایها را ندیده میاست/ چقدر صداقت نیست/ چقدر شقایب دلم برای جبهه تنگ شده

 .(111-112: 1111 ،)هرايت سنگین است/ امرو  دوباره کسی را آوردند که سر نداشت
/ أشعر الّشهداءالورود و  إىل  تمّ  ال / ما أكثر ماداقة فینامیدان القتال/ ما أكثر ما غابأل الصّ ة و اجلبه إىلهاب تضایق صدري للذّ  مجة:رتّ ال)
 (.جدید جاؤوا أبحد مل یكن له رأسالیوم من رأسي یوجعين/ و  أنّ 
أكثةةر مةةن  ،شةةهادستاال إىلحنیةةنهم صةةّوروا يف أشةةعارهم شةوقهم و  الّنضةةالشةةاركوا يف میةادین القتةةال و  الّةةذیناء الّشةةعر  أنّ  شةكّ  وال

یتمنو ا يف سویداء و  هم یغبطون هلاف الّشهادةفیعة درجة امیة الرّ السّ  الّدرجةهذه  إىلمل ینالوا  إناء و الّشعر هؤالء  اآلخرین، حی  أنّ 
 هادةالّشةةدرجةة  إىلمل یصةةل  لكّنةهو املعتةةدین  شةارك يف میةةادین القتةال ضةدّ  الّةةذیناء الّشةعر سةلمان هةةرايت مةن مجلةةة هةؤالء قلةوهبم، و 

غلي ما يف بذلوا أب الّذین الّشهداءجيعله يف ضمن و  تعالیهذا املقام الكرم، وأيمل أن خیتاره هللا تبارك و  إىلالوصول لذلك یتمين و 
 «:األمنیة :آرزو»یقول يف قصیدة هلذا دین هللا القوم. حیاهتم إلعماء هدفهم و 
 شد کاه پریشاان تاو باشامکاش می. 1

 ببااااریتاااو چناااان ابااار طربناااا  . 2

 هاااای تماشاااای نگاهاااتدر افاااب. 3

 یااای و گلااای را بگزینااایآا درتااا. 4

 چون که فردا شد و خورشید کدر شد. 5
 

 یااا نباشااام یاااا کااه ا  آن تاااو باشااام 

 بااااران تاااو باشااام ةمااان هماااه تشااان

 سااابزی بااااغ و بهااااران تاااو باشااام

 خناادان تااو باشاام ةماان همااان غن اا

 ماان هاام ا  جملااه شااهیدان تااو باشاام
 

 (22: )املصدر نفسه
ين مطر، ألنّ حاب املكالسّ    اطرحتّ . 2لك وحدك،  نأل موجودا  کنأل معدوما  أو کعن فراقك، وي لیتين   ما  کنأل متألّ ي لیتين  . 1: لرّتمجةا)

  حتّ . 2ب، برعمك قبل أن ختتار وردك احملبّ  ي لیتين کنألو . 3بیع،  آفاق نظرتك كا ضرة والرّ يف ي لیتنی کنألو . 1ائم، ن مطرك الدّ اظمئ
 (.أن أكون من مجلة شهدائك العظاممس ذا حان الغد وانكدرت الشّ إ

کفرصةة فقةدها بةل یسةعی   الّشةهادةیةری  الني، و الّ ، وحيارب املعتدین الضّ الّنضالنفسه يف ضوضاء احلرب و دحبور جيد  أمحدولكن 
ستقرار اة أعين أمنیّ  –ة ق هذه األمنیّ تحقّ مل ت لو هأنّ  اجلرمية، هلذا یصرح جهرا  و  الظّلمتبقي أور من   الحّت  الّسماماألمن و  أن یستقرّ 
 :یصری نفسه شهید محیدوعن سویداء قلبه و  لّشهادةیرحب اب -األمنو  الّسمام

 محيــدوصــری بــدور  أی تکــف اجلرمیــة/ أو أن م ابهــک/ حّتــی أحــاول أن أتکّلــم يقتلــون/ وإسنّــإّمــ قتلـوا مــن جديــد محيــدو؟
(1911 :116). 
هلةةذا بعةد، و  الّشةةهادةأيمةةل أن تشةرق مشةس  بعةةد أن وضةع احلةرب أوزارهةةا فةماو  الّسةمامأن اسةتقر األمةةن و  يت بعةدا سةلمان هةةراأّمةو 

لةذلك (. و 11: 1119)عزیةزين،  دونةه! الّشةهداءیتةنعم هبةا  الّةيعم مجیةع الةنّ  إىلاحلنةني وسةتاجلیة و ات یصةیبه شةعور النّ ابلةذّ بب الّسة
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هةذه احلالةةة   الّشةةاعرمتناهیةة، یصةف حبةةة المّا ماء الرّ آفةةاق الّسة إىل الةرّتابة ف علةى فةةوات هةذه الفرصةة لكةةي خیةرج مةةن إسةار یتأّسة
 ايل: كالتّ 

 کافی دری ه چندین گشایش مرا /است فرسنگ هزار رسیدن و ما میان دلم گرفته ا  این رو ها/ دلم تنگ است/

خاا  باودنم  در و فروپریادن/ باود سرنوشاتم پاروا  و خااکم اسایر /است تنگ پریدنم برای عرصه هزار /نیست

 .(31: 1111) است رنگبی و پا  عشب فقط هزاره این درباغ عشب مهمان کن/  ة اوی به مرا /...ننگ است
ألو   وافذ فحسب/ ألنّ النّ  یكفیين أن تُفتا على بعضُ  بني الوصول آال  الفراسخ/ التضایق صدري/ بیين و ، و ّيمذه األ: سئمأل هالرّتمجة)

زاویةة  إىل/ أضةفين سةبة يلة ابلنّ مذلّة الرّتابقوم أو اهلبوم يف ریان مصریي/ فالسّ كان الطّ ، و الرّتابين أسری اين/ ف نّ  لطری املنصات ال تكفیين
 (.فحسب الطّاهرقي هو النّ  احلبّ  ،بني مجیع تلك املظاهر/ و حدیقة احلبّ 

ي أوالد مّ یس یحتّ و  الّشهیدسم افضل من جيد أ ه، والسم یناسبامسه، فهو یبح  عن ا مستغرب من دحبور فهو متحریّ  أمحدا أمّ و 
 : ادیشهاحلاممات  الّنسوةمجیع 

شهيد/ واملرأة   يسنت بريئة  واهأ../ .حر   منهأو  ی حائر ابهی/سنّ إ./ اعّتفت  لديک:.ه.فيشارعا ومشيت   يعندما هيت  ابه
:  ةالّشهادوجاع أ وبکلّ  /يضا شهيدأة. سنالها لّالمقامت اب - کما تدرين - احلبلی -139: 1911) العدل؟ أينصحت 
121) 
ال ومن هنةا  نفسهل الّشهیدسم ا ختاروا لّشهداءابل ءتفاو  حوظامل الّشهادة إىلدحبور قد بنّي يف أشعاره شوقه وحنینه  أمحدهذا ف

یزل  مل وال، و ّشهداءالن من أن یسایر قافلة كّ رضي ومل یتمسلمان هرايت بقي يف هذا احلبس االأن  غریة.أمما أو أمنیّ  الّشهادةیری 
 الّةذي الّشةعورذلةك  شةعره، كةلّ  شعور نوستاجلي مةد - كما أشران - إختلجه من ثّ و  املوت يف سبیل هللا،و  الّشهادةة ترافقه أمنیّ 

 :الّشهداءلتحاقه بقافلة احسرته لعدم ینطق عن أمله و 
 رفتآن رو  نبودیم که این قافله می. 1

 شکستیمماندیم و نراندیم/ نشستیم و . 2
 

 بااا مااا کااه نبااودیم بگوییااد کجاییااد 

 رفتااایم و شااانیدیم شاااهیدان خداییاااد
 

 (11: ب/ 1161)
سنا علیه وكسران، فذهبنا جلو  الرّتابأین ذهبتم؟ فبقینا يف  إىللنا أین أنتم و  اب القافلة، فقولو كانأل تذه  اّلذيا معدومني يف الیوم : كنّ الرّتمجة)
 (. وعما كم شهداء هللا جلّ مسعنا أبنّ و 

ین الّشةاعر  یلةد الّشةهادة إىلاحلنةني وق و ، ظهةر الّشةمةن بةماد إیةران وفلسةطني یتفةاوت تفةاوات ملحوظةا ظهور احلرب يف كلّ  مبا أنّ 
ة علةى سةةاقها يف تةزال قائمة احلةرب ال ألنّ  ،جياهةةدیةزال یناضةل و  یةةرى نفسةه جماهةدا ال دحبةور أضةراب لتلفةة، حیة  أنّ أبشةكال و 

 الّنةاسنفسةه شةهیدا یشةیع جثمانةه  قةد یعتةرب الّشةاعربب أن هةذا هةو الّسةو  الّشةهادةه فقد فرصة أبنّ  الّشاعر یظنّ  الة و فلسطني احملتلّ 
وضعأل انتهأل، و  احلرب املفروضة أسف، ألنّ  ة فقدها بكلّ  فرصة ذهبیّ اّل إ الّشهادةیري  يت الاسلمان هر  ، بید أنّ الّرجالأطایب و 

 يف شعره ظهورا نوستاجلیا مجیما. لیها ظهرإاحلنني و  الّشهادة إىلوق الشّ  بب أنّ سّ هو الهذا قائم، و  یزال حيّ  وهو الأوزارها 
 تيجةالنّ . 9
 احلزنو  یظهر يف شعره الغمّ هلذا ، إقامة مراسم احلدادموع و نسكاب الدّ ا إىلیدعو و ، واحلزنمل مصدرا لد الّشهیددحبور فقدان  أمحد ییر  .1

 يف .الّشهداءف على موت یتأسّ  ره، والاحلزن يف شعو  یوجد الغمّ  وال الّشهداءداد على یعتقد ابحل سلمان هرايت ال أنّ  ، غریظهورا ملحوظا
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رب املفروضة يف احل ین، ألنّ الّشاعر صنعأل هذه الفوارق يف شعر  اّليفلسطني هي من إیران و  ة يف كلّ یّ جتماعة واالالّسیاسیّ األوضاع  الواقع إنّ 
ة ظلومّیةدحبور من خمال بیةان م أمحدحياول  من ثّ تزال قائمة على ساقها، و  ال الفلسطینّیةكن احلرب نتصار إیران، ولإیران قد إنتهأل اب

أبنةاء  صةدور يف الّنضةالج روح املقاومةة و أن یةؤجّ  ،هةة تنیةةیهوين الغاصةب مةن جتعسف الكیةان الّصةالفلسطیين من جهة وظلم و  الّشعب
 الفلسطیين.  الّشعب

األعداء  اجملاهدین ضدّ  صفو  يفیقاتل نه شن  خالد ووروي أب الّشهیدیصفان ، حی  الّشهید القول لخلود فقان يفین متّ الّشاعر  نّ إ .2
 غری أنّ  ،بیعةعناصر الطّ  انستندمی، الّشهیدبیان خلود  يفکلیهما   إنّ  ثّ ، اجملاهدین صدور يفاملقاومة األمل و بدمه روح یبع   اّلذيهو و 

وهي من أبرز  الطّبیعةدحبور، حی  أن  أمحدأكثر من  الطّبیعةاستلهم من  ،ويف القرى املنضرة الطّبیعةيف كان یعی  ه  مبا أنّ سلمان هرايت 
 . الّشعریّة الّشاعرة حماور ة ظهرت يف كافّ ومانطیقیّ میزات الرّ 

املةوت  یعرفةون أنّ  الّنضةالب و أبطال احلر  نّ أب رمهااشعأ يف، وجيلو احلبّ ین یصبغ بصبغة العشق و الّشاعر نظر يف وجهة  ستشهاداال إنّ  .1
 ، بل هم راضون ابملوت يف سبیل هللا!ستشهادخیافون من املوت واال وال یرحبون به عن سویداء القلبیستقبلون منه و  ،املعشوق یلإصلهم ی
یناضل  ال یزالاهدا یرى نفسه جم دحبور أمحد ، حی  أنّ الّشهادةی مبوضوع انّ  ین فیما خی ّ الّشاعر هناك فوارق نسبیة يف شعر كما  .3
قد  الّشاعر بب أنّ هذا هو السّ و  الّشهادةه فقد فرصة أبنّ  الّشاعر یظنّ  الة و ة على ساقها يف فلسطني احملتلّ تزال قائم احلرب ال جياهد ألنّ و 

إلیراين خمال مثان سنوات، املقدس ا الّدفاعن شارك يف هو مّ ايت و سلمان هر  ، بید أنّ الرّجالأطایب و  الّناسیعترب نفسه شهیدا یشیع جثمانه 
 ة.وستاجلیّ ف ابستمرار على ذلك بشيء من احلالة النّ یتأسّ عما، و و  يف سبیل هللا جلّ  الّشهادةه فقد فرصة یعقتد أبنّ  من ثّ مل یستشهد و 

 . اهلوامش3
هةا تةرتب  حیاتةه وعیشةه وشةعره كلّ  ومن الّشعراء الفلسطینیني اّلذین الفلسطینّیةاملقاومة  األدب( من ْنوم 1936دحبور ) أمحدیعترب ( 1)

 21حال هنالك حنو إىل مغادرة الوطن حنو لّیم مح  يف سوري األبّیة، وألقي عصا الرتّ  فولة إضطرّ ة الفلسطینة ااما، ومنذ أوان الطّ ابلقضیّ 
وریا كبریا، حی  لُّقب بشاعر املنّیم، الصعوبة والغربة يف شعره أت ئهمل عاما، وأورت هذه املسألة ا طری والبعد عن الوطن والعی  يف لیم

ل إلی الّشعر أو لوالها، ملا عرفأُل إذ کنأُل سأص اّليماث ات الثّ نصیّ الّشاعر موریس قبق الشّ و  یر ساملالزّ و  یأمّ »وعلى حد تعبریه بنفسه أن 
 (21: 1911)دحبور، « .سیکون علی هذا النحو ما إذا کان وصويل

هونیة العاملیة، وبذل شعره یارات املناهضة للصّ تّ إىل صفو  ال ر الّشعراء الفلسطینیني املناضلني، وانضمّ نشأ دحبور وترعرع يف أوسام كبا 
عیون و  الضوارية لتلفة كالّتايل: دیوان ة الفلسطینة وبدأ یصف مهوم مواطنیه وآالمهم وصفا دقیقا ابرعا. له جمموعات شعریّ أبكمله يف القضیّ 

 (1911) حكایةة الولةد الفلسةطیين( ودیةوان 11صةدر نفسةه: ومل یكن یتجاوز مثاين عشرة مةن عمةره )امل( اّلذي نشره 1936) األطفال
 شةهادة ابألصةابع ا مةةس( و1919) والنّهةةار الّلیةلاخةتمام ( و1911) بغةری هةةذا جئةأل( و1911) طةةائر الواحةداتةدواویةن اخةری کةو 
 . (2113) بیأل يّ أ( و1991) الكسور العشریة( و1991) هكذا( و1912)
  سمامیّةورة اجلمهوریة اإلالثّ  ورویني اّلذین ترعرع يف جوّ باب امللتزمني والثّ ( من مجلة هؤالء الّشعراء الشّ 1111-1162( كان سلمان هرايت )2)

هر ومجیع الّناس، وات نظرته ورؤیته إىل العامل وإىل للتف الظّ تغریّ  سنة، ودراساته يف فرع الفنّ  11، بدأ بقرظ الّشعر وله من العمر اإلیرانّیة
هاب إىل (. عزم الذّ 11-11: 1112صاویر اجلمیلة )خادمي كوالیي، تتضاعف وتنمو يف وصف املشاهد وخلق التّ  الّشعریّةوجعلأل قدراته 

ني قیصر أمني بور، وراح یشار  اجملاهدین واملناضلو  د حسن حسیيناجلبهة ومیدان القتال إين احلرب املفروضة مع عدد من أصدقائه كسیّ 
 فاع عن الوطن. هم للدّ وار وحثّ عن طریق اذکاء انر الکفاح املتأججة يف صدور الثّ 

)من  ا  آسمان سبز، منها: الّشعریّةسلمان هرايت رغم عمره الوردي القصری من أكرب شعراء احلرب احلداویني وله بعض اجملموعات  یعدّ  
املراهقني  أل و  (، كما طبع منه كتاب لدطفال1161مس، دار الشّ )انفذة إىل  دری به خانة خورشید( و 1163ماء األخضر، السّ 
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 (. 1161)من هذا الّنجم إىل ذاك الّنجم،  ا  این ستاره تا آن ستارهعنوان 
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 (اارسٓ -وادّ افبٕ ات تطبٕقٓ )دطالرات تطبٕقٓ عربٓ ايشک

 ٓ، فاوشگاٌ رازْ، کرداوشاٌوساوافاوشکدِ افبٕ ات ي علً  

 130-115 ، صص  2017َع. ق/  1438َع. ش/  1396، بُار 25سال َفتم، شمارِ 

 1«سلمان َراتٓ»ي « فحبًر أحمد»بررسٓ تطبٕقٓ دضمًن شُٕد ي شُافت فر شرر 

 2٘بٞذٜ فٛس٢
 ٤زاٖاتٟزاٖ ٔزوش/ ٚاحذ  /سثبٖ ٚ ادث٥ّبت عزث٣/ دا٘طٍبٜ آساد اسال٣ٔ ٌزٜٚ استبد٤بر

 ٥٘3ب سع٥ذ فزٚغ٣

 ٤زاٖاتٟزاٖ ٔزوش/ ٚاحذ  /دا٘طٍبٜ آساد اسال٣ٔ /دوتز٢ سثبٖ ٚ ادث٥ّبت عزث٣
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 چکٕدٌ
ادث٥ّبت پب٤ذار٢ است ٚ اس س٢ٛ غبِت ضبعزاٖ ٔتعّٟذ/ ٔٛرد الجبَ لزار ٌزفٝت است.  ٔٛضٛعبت د٤ز١ٙ٤ض٥ٟذ ٚ ضٟبدت اس 

ستٙذ/ ض٥ٟذ ٚ ضٟبدت را ارج  ٖ وٝ دارا٢ تمبرة فز٣ٍٙٞ ٚ س٥بس٣ٞ  ٗ ٚ ا٤زا ٚ ّّٔت فّسط٥ ٖ د ٖ ٔعبصز ٥٘ش ضبعزا در دٚرا

بدٜ زات٣ٚ احٕذ دحجٛر ا٘ذ.  ٟ٘ ٖ ادث٥ّبت پب٤ذار٣٢/ ا٤زا٘ٚ  فّسط٣ٙ٥ٔعبصز ضبعز  / دٚسّٕبٖٞ  ٚ تبثّٛٞب٢ س٤جب٣٤  اس ثشرٌب ا٘ذ 

ٚ ضٟبدت را خّك وزدٜ تٛص٥ف٣/ اضعبر ا٤ٗ دٚ ضبعز ٔٛرد ٔذالّٝ  –ا٘ذ. در ا٤ٗ پژٚٞص/ ثز ٔجٙب٢ رٚش تح٣ّ٥ّ  اس ض٥ٟذ 

ب ٘ط٥ٙذ/ أّ اٚ ٣ٔث٥ٙذ ٚ ٝث سٛي  دادٖ ض٥ٟذ را جب٘ىبٜ ٣ٔ غٓ اس دست /لزار ٌزفٝت ٚ ا٤ٗ ٘تب٤ج حبصُ ضذٜ است؛ دحجٛر

ٚ تعش٤ت را ثزا٢ ض٥ٟذ رٚا ٣ٕ٘ ز ٞزات٣ سٛي  دٚ ضبعز در س١ٙ٥ٔ جبٚدا٣ٍ٘ ض٥ٟذ تمز٤جبً د٤ذٌبٜ ٔطتزو٣ دار٘ذ.  دارد.ٞ 

ٝ خٛد ٣ٔ ضٟبدت ً اضت٥بق ث ٖ ر٘ ضتبثٙذ؛ أّب ثب تٛجّٝ ٝث اٚضبع  ٥ٌزد ٚ رسٔٙذٌبٖ ٝث آغٛش ضٟبدت ٣ٔ طّج٣/ در اضعبرضب

ٚ وطٛر/ آرس٢ٚ ٚ ضبعز ٔتفبٚت است/ دحجٛر جًٙ در د ث٥ٙذ/ ٣ِٚ  فزصت ضٟبدت را اس دست رفٝت ٣ٕ٘ /ضٟبدت ثزا٢ د

ستبِژ٤ه اس آٖ ٤بد ٣ٔ  وٙذ. ٞزات٣ ثب حبِت ٛ٘

زات٣/ سثبٖ ضعز٢. ياشگان کلٕدْ:  ادث٥ّبت تطج٥م٣/ ض٥ٟذ/ ضٟبدت/ أحٕذ دحجٛر/ سّٕبٖٞ 

                                                                 
 18/12/1395 تبر٤خ پذ٤زش:    24/7/1395 . تبر٤خ در٤بفت:1

 dr.fawzi1920@gmail.com: ب٘ب١ٔ. را2٤

 foroughinia.saeid@yahoo.com: ٤ٛ٘سٙذ٠ ٔسئَٛ . را٤ب٘ب3ٝٔ

4 :ٝ  moosaarabi@yahoo.com. را٤ب٘بٔ


