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سجال شعزی بٍ سبک تزاژدی در شعز یحیی سمايی ي محمذ مُذی
جًاَزی
تاریخ دریافت89/5/11 :

محمذ اعتمادی

*

تاریخ پذیزش89/9/22 :

چکیذٌ
ضکی نیست که کطوس يشاق دس دوسان مًبغش تبسیخی ثش فشاص و نطییت داضی ه ا،یتز اص
،بل 2003م که اص ،وی آمشیکب و هی ییابنیبنص میوسد ماهیه و اضی بل ریشاس شفیتز
مکومت نبلابنه غذام ثه یبیبن س،یذز و مشدم يیشاق ثًیذ اص ،یبلهیب تریشی ز ،ی ز و
ثیچبس ی واسو دوسانی خذیذ ط نذ که مهبهشش اض بل اً ،ابس شی خذیذ آمشیکب ثیود.
ضًشای يشاری ثه غذای فشیبد و  ،اذیذ بن یوش فشادادنیذز و واکینصهیبی مخ هییی
خهت مقبومت و یبیذاسی اثشاص کشدنذ .یریی ،ابوی یکی اص ضًشای يشاری کیه توانسی ه
ا،تز و دس اضًبسش نقص مثج ی دس سا ،بی ثییذاسی میشدم و سخیبل ،یب،یت يیشاق اص
غیهت و ،س ی دس رجبل اض بلگش و چپبولهبی آن ثبصی کنذ .یرییی ،یابوی دس رػیبیذ
مخ هف ،دبلهب و چبلص هبی ضیًشی ثیه وخیود آوسدز کیه قیش ایی ،یدبلهیب هی
آمشیکبئیهب ثودنذ و ه ثًؿی اص ،یب ،اذاسان خبئ و منیًیت قهیتز ضیبيش ثیب ،یج
خبغی توانس ه ا،ت مػبئت و ثذثخ یهبی کطوسش سا ثه ينوان تشاطدی دسدنیب اسائیه
نابیذ .امب ،دبلهبی ضًشی خواهشی که تقشیجبً نػیف رشنیی اص نهیش صمیبنی ثیب ،یابوی
،بثقتش ثوده ا،تز کبمالً اص لربل ،ج و ضیوه قیش مخ هیف ثیوده ا،یتز ا شچیه دس
هذ مط ش ثودهانذ .خواهشی ،دبلهبیص رشن ثیس ای ا،تز امیب ،یابوی ضیًشش
منرػش ثه صمبن خویص ا،ت.
کلیذياژگان :یریی ،ابویز ،دبل ضًشیز تشاطدیز مقبومت.

* ا ،بدیبس صثبن و ادثیبت يشةز وامذ ایالمز دانطگبه آصاد ا،المیز ایالم-ایشان.

m.bsrt150@gmail.com
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ممذمٍ
ا شچه ،دبلهبی ضًشی مس قیابً نويی اص ضًش مقبومت و یبیذاسی ثه مسبة نایآیذز
امب دس مؿاون و هذ داسای شایطی مقبوم ی و نويی يشؼ انذام رذست ا،ت که خود سا
غبمت مق و دیگش سا نبل ز و م دیبوصز و م یی ؾیًیف نطیبن مییدهیذز یًنیی ا شچیه
قش هبی ،ه بنه ،دبل ضًشیز یًنی خود و دیگشز و م هقی دس یطت ثًؿیی اص سمیوص و
اضییبسات و کنبیییههییب مخیییی طی ه ا،ییت امییب دس ،یییبق کهیییز خكییبة سا قییوسی ثییشای
م هقی(خبمًهز مس اى )...اسائه مینابیذ کیه دیگیش سا س،یوا و ؾیًیف خهیوه مییدهیذز و
ایندب،ت که مجبنی مقبوم ی و یبیذاسی خهت سفى هش ونه مههومییت و اضیبيه آ یبهی و
ترشی خبمى آضکبس می شدد .الج ه ضبيش ثبیذ اص آصاسهبی لیهی تطکیل دهنذه کالم ثشای
ایدبد و خهق تأثیش مكهوة دس م هقی ا ،یبده کنذز تب ث وانذ نهش آنهب سا ثه تأیییذ اديیبی
خویص خهت کنذز صیشا ی ه ضذه ا،تز یبیذاسی و ا ،واسی ثشای ترقق اهذا نیبص مجیشم
ثه اساده خاًی خبمًه داسدز و ای اسادت ا،ت که میتوانیذ خبمًیه سا اص ییچییذ یهیبی
،یب،یز اخ ابيی فشهنگی سهب ،بصدز الج ه سویکشدهیبی ادثییبتی نقطیی ثسییبس مهی دس
ایدبد سومیه مقبومت و  ، ،یضی ثبصی میکنذز اص ایندب ا،ت کیه ضیًشا نیو ییکیبن
چنی خشیبنهبی رشاس یشنذ .يجبس یریی ،ابوی دس ای سا ،ب هات ثهنذش سا دس دفبو
اص وق و مشدمص رشاس داد ثب ثش مال ،بخ تدبوصهبی دضا اض بلگشز دس خیالل ،یج
ضًشی ،دبلی و چبلطیز که ثه نويی ضبمل دو هذ ا،تز یکی نطبن دادن ثذثخ یهب و
مػیجتهبی که ثش ،ش مشدم يشاق آمذهز و دومیز س،وا کیشدن و مًشفیی نایودن دضیا
اض بلگش و اثشاص تنیش و ترذی و مجبسصه قهجی ثب اوز ،دبل ضًشی یریی ،ابویز ا شچه ثیب
،ج ،دبلهبی ضًشی مًشو نضد ضبيش يشاری نبمی مراذ مهذی خواهشی تیبوت داسد
دس ضًش يشثی تیبوت داسدز امب م ضی و میهوم یکی ا،تز مشدم يشاق سا مقبوم و مدبهیذ و
مجبسص میدانذز و دضا صوس و و نبل که تب اثذ نایتوانذ دس مقبثیل مجیبسصات میشدم دوام
ثیبوسدز که هاه ای هب دس ضًش خواهشی و ،دبلهبیص نیض ثوده ا،ت امب قش ،یوم ایی
،دبلهب خود مشدم يشاق ا،ت که ثه ينوان م هقی ضًش او هس نذز ضیبيش ثیب ایی مثهی
،دبلی تشاطدی خذیذی تقذی دنیب میکنذز ایطبن مً قذ ا،ت که اض بلگش نایتوانیذ ثیه
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تنهبیی هش کبسی ثکنذز ينبغش خود فشوخ ه که ثب هاکبسی آنهب ؾشثههبی ثسیبس ،نگینی
ثه مشدم واسد کشدنذ.
خهقییوا لكجییل األخنجییی رییشوداً
سرػوا يهی رشو الكجول کأنه
خسییشاً ومییذوا ل کییفا خییذودا
مذّوا ألمزیة الدنبة سؤو،یه
(،ابویز )15 :2006
 یًنی آنهب خبئنبن ثش قجل دضا خوضربل و سرػیذن ویب میاون ثیبصی آنهیبهس نذ
 و ،شضبن سا مبننذ یهی صیش یبی دضیانبن زاضی نذ و غوستطیبن سا ثیشای ،ییهیخوسدن آمبده کشدنذ
ای مقبله ثب قش تنهب ،إال ترقیق یًنی آیب میضود ثب تشاطدی ثه اهیذا میوسد نهیش
دس ای ،ج اص ،دبل ضًشی س،یذ؟ ثب ترهیل و ثشس،یی ضیکل ضیًشی ،یدبلی یرییی
،ابوی ثه اثًبد تأثیش ای ونه اضًبس دس س،ییذن ثیه مًنیبی وارًیی مقبومیت و یبییذاسی
مییشداصد.
پیشیىٍ تحمیك
ا شچه دس موسد ثًذ ،دبلی دس ضًش یریی ،ابوی ترقیقبتی مكش نگشدیذه ا،ت امیب
ثه قوس کهی دس ثیبن و ترقیق اضًبس ان قیبدی و مقیبوم ی ایطیبن مجیبمثی و مقیب تی تیب
کنون چبح و من طش ط ه ا،ت .تًذادی اص آنهب يجبستانذ اص:
« -1دسا،ة وترهیل الاؿیبمی الطیًشیة لهطیبيش الًشاریی یرییی السیابوی»ز یرییی
مًشو ز مداى اله ة الًشثیة وآداثهبز ،بل8ز ضابسه .4
« -2ثبصتبة مقبومت دس ضًش یریی ،ابوی»ز هابیص مهیی ادثییبت مقبومیت لجنیبنز
دانطگبه یالنز 1388ز يهی نهشی و نًات يضیضی.
« -3دسا،ة ا،هوثیة فی ضًش یریی السابوی»ز یبیبننبمه کبسضنب،یی اسضیذز دانطیگبه
ساصیز ثهنبم ثبرشیز .1391
« -4ثبصتبة میبهی مقبومت دس اضًبس یریی السابوی»ز یبیبننبمیه کبسضنب،یی اسضیذز
دانطگبه تشثیت مًه ز تجشیضز .1390
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گذری بز سوذگی یحیی سمايی
یریی يجبس ،یابوی دس ،یبل 1949م دس ضهش،ی بن ،یابوه يیشاق م ولیذز و دوسان
ترػیل م و،كه دس آندب ثه اتابم س،بنذه ا،ت .ثًذ اص آن اص دانطگبه مس نػشیه دس ث ذاد
اص مقكى لیسبنس سض ه ادثیبت يشة فبسٌ ال رػیل ط ه ا،ت .اص آندیبئی کیه ایطیبن اص
مًبسؾی و مخبلیی سطی غذام ثودهز دس ان یبؾه مشدمی ،بل  1991ضشکت داضی نذز و
ن ید بً ثه کطوس يشثس بن فشاس میکنذ .او تب ،بل  1997دس خذه يشثسی بن ثیب فًبلییت دس
سادیو(اراية الطًت الًشاری) و سوصنبمه نگبسی ثه مجیبسصات خیود يهییه سطیی ادامیه دادنیذ
(ثالوی و آثبدز ، .)2 :2013پس دس ،بل  1997ساهی ا ،شالیب ضذ که ،بلهبی صیبدی دس
آندب ،کونت ضیذ(ندبسز .)2009
ایطبن اص مًشو تشی ضبيشان قشاص اول يشاق دس دوسه مًبغش ثه ضیابس مییآییذز آثیبس
اسصضانذی دس ثبة مقبومت و یبیذاسی ثیه خیب زاضی ه ا،یتز اص رجییل رػیبیذی مبننیذ
«نقوش يهی خزو نخهة»ز «مسجرة م خشص الکهایبتز «هیزه خییا یی ..فیأی الیوق »ز
«اخشخوا م وقنی»ز «الجکبء يهی ک ف الوق »ز و رػبیذ دیگشی که دس واریى دضیا سا
دس ،دبلهبی غاجبس و تش،نبکی موسد خكبة رشاس میدهذ .دس وارى یریی ،ابوی ثب تهقی
خبظ که اص اوؾبو ،یب،ی و اخ ابيی يشاق دس دوسه اض بل تو،یف آمشیکیبییهیب داضی ه
ا،تز صنذ ی خود سا ثه قوس کل ورف نجشد و  ،یض ناودز ایی نجشدهیب ثیه خضئیی اص کیل
کیبنص مجذل ط هز و دس چنیذی مریوس واسد خجهیه خنیق وارًیی ضیذهز اص قشفیی ثیب
اض بلگشان ثب ديوت مشدم ثه خهبد و ریبم يهیه دضا ز و اص قیش دیگیش ثیب س،یوا کیشدن
ثًؿی اص خبئنبن و منیً بن قهجبن که دس خذمت اً ،ابس ش دسآمذنز و آنهب سا بهی ثیه
د ن د س و تدبس نیت نبمیذه ا،تز ا شچه ماهه ثه يیشاق ثیه نیبم آصاد کیشدن يیشاق اص
سطی دیک بتوسی غذام یبد ضذه(ایشوانز )157 :1388ز امب دس وارى ثسییبسی ایی مذاخهیه
نهبمی سا تنهب اثضاسی ثشای میم خشیبن انشطی و نیت خهبن غشة میداننذ(رب،ایز:1389
 .)45یریی ،ابوی ثه خوثی میدانست که نیت يبمل ا،ب،ی قایى ثیگبنگیبن و اضی بل
يشاق ا،تز و مً قذ ا،ت که اض بلگشان ثه تنهیبیی ثیه اضی بل و چپیبول يیشاق مجیبدست
نایوسصنذ .لزا خكبةهبی ،دبلی دس ضًش او ثسیبس خذی و هاه خبنجه ثشای کطف مقبیق
اموس آمذه ا،ت.
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محمذ مُذی جًاَزی
او مراذ مهذی فشصنذ ضیی يجذالرسیی و خیذش مرایذ مسی غیبمت «خیواهش
الکالم» ا،ت .دس ،بل  1900دس ندف اضش ثه دنیب آمیذز ایطیبن اص خبنیذانی ا،یت کیه
اغهت آنهب یب يبل ز یب ضبيشز و یب ادیت ثودهانیذ .دس ،یبل  1927مطی ول ثیه تیذسیس دس
دثیش ،بنهبی ندف ضذ و دس ،بل  1941ثه ایشان هدشت کشد .ثًذ اص چنذ ،بل ثه يیشاق
ثبص طت دس ان خبثبت مدهس يشاق ضشکت داضت و دس ،بلهبی  1953و  1956مطی ول
ثه سوصنبمه نگبسی و مقبله نویسی ،یب،ی دس س،یبنههیبی آن دوسان ضیذ .ثًیذ اص س،ییذن
ثًثیهب دس کودتبی ،بل  1968ایطبن اص يشاق ثه کطوسهبی اوسیبیی فیشاس کشدنیذ، .یپس
ثبص طتهبیی ثه يشاق داض نذ امب ن ید بً دس ،وسیه مسی قش ضیذ و دس آندیب وفیبت یبفیت
(الدواهشیز فی الًیون.)522 :
مفًُم خطاب سجالی
،دبل دس ل ت ثه مًنبی تیبخش یکی ثش دیگشیز اص سیطیه «،یدل» ا،یتز دس «لسیبن
الًشة» مبده «،دل» ثه تًشیف دلو ثضسگ .دلوی کیه ییش اص آة ا،یت کیه دو نییش رػیذ
،جقت دس یش کشدن دلو داسنذ که ی ه ضود فالنی ثه فالنی دس ثضس یی ،یدبل داسنیذ(اث
منهوسز لسبن الًشة .)11 :مسبخهه کالمی ثه مًنبی یتو وی ثب دلیل و سربثیت(مًهو ز
الاندذز تشخاه اماذ میب )816 :ز دس فشهنق سوس نیض ،دبل اص مبده ،دٓلی شف ه ثیه
هابن مًنبی دلو ثضسگ(خهیل خشز فشهنق سوسز تشخاه ،یذ مایذ قجیجبن.)1174 :
امب دس اغكال ،دبلز خكبثی ا،ت ثب ،بخ بسی صثبنی م کی ثیش اثضاسهیبز و ییونیذهبی
صثبنی ثب ثیبن چبلص و خذلهبی مجنی ثش ثشهبن و د یل منكقیز خهت تیأثیش زاضی و
ربنى ناودن دیگشان ثه مدح و ثشاهی مكش ضذهز لزا ،دبلی ایدبد میضود کیه استجیبـ
تنگبتنق ثب م که ز و مخبقتز و هذ دنجبل ضذه داسد(الًضاویز .)9 :2010
،دبل خكبثی هابن ا،ت که ثش تیأثیش يیبقیی و خیزة رهنیی و وخیذانی مخبقیت
ا ،واس ا،تز و لو اینکه بهی اص قشیق تخییل ثبضذز ثنیبثشای چنیی خكبثیهایز اص ثیی
غنبيبت ینح بنه منكق خب یش میضودز هابن منضله و،كی ثی غینبيه خیذل و غینبيه
ضًش یب تخیل(غولهز مراذ.)18 :
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ثب تأمل دس مًنبی ،دبل دس فشهنق ياومی يشةز آنچه ثه د،ت میآیذ دس ای مًنیب
مشتجف ثه دو مسبس ا،ت :خنق و اف خبس .صییشا ایی دو ثیه منضلیت ثه یشی صمینیه ثیشای
ا ،یبده اص ،دبل میثبضذز و رذیابً ی ه ضذه ا،ت(الرشة ،دبل) دس مبلی که مدیب ت
ضًش ،دبل دس ادثیبت غشثی غیش اص ای ا،یتز ثهکیه اغهیت دس چشخیه دیی ز ،یب،یتز و
فهسیهز و نقذ میچشخذ .دس فشهنق اکسیوسد دس میوسد ،یدبل آوسده ا،یتز آنچیه ثیشای
هدوم ثش نهشیه ،یب،ی یب دیذ بهی که اغهت دس خكبثبت دینییز و ،یب،ییز و یبهی دس
فهسیه و نقذ نوض ه میضود(اماذ یو،فز  .)27:2014يهی هزا ،دبل دس ادثییبت يیشةز
يجبست ا،ت اص انهبس  ،یض و نجشدی خهیت ضکسیت دادن قیش مقبثیلز ثیب ضییوههیبی
مخ هف منوـ ثه ضشایف اوؾبو و ایذئولوطی که ضبيش ثش آن تکیه داسدز ییب یبهی ،یدبل
ضًشی مبثی دو ضبيش اتیبق میاف ذ که نويی خذل ثب ضواهذ و د یل خهت ثیبن افؿهیت
و اسخریت قش اول ثب قش مقبثل.
ا شچه ،دبل ضًشی داسای نويی اص يالمیبت منیبنشهز ییب مکبضییهز ییب مدبدلیهز و ییب
یتو و خػابنه ا،تز امب دس وارى ،دبل ثب آنهب تیبوت داسدز صییش ،یدبل نیبصمنیذ ثیه
مریف و مدبل که ماهو اص تیشرهز دضانی تب هش قش رػذ ییشوص دسآمذن ثش قش دیگیش
ثه قوس مس ایت که ربثل ثش طت نیست .یس نیوو خكیبة ،یدبلی قجیً یبً ثیب خكیبة
ضًشی غیش ،دبلی مخ هف ا،تز چون ای خكبة ثب وخود ،یبخ بس مشکجیی کیه داسد ثیش
مروسهبی ،إال و خواةز مكش کشدن مؿاونهبی داسای اثًبد یش اهای ی مب ثی اقیشا
موسد ،دبل ا ،نبد مییکنیذز لیزا دس ربلیت خكیبثی مثجیت میذيی مقبومیت و یبییذاسی
دسمیآیذ(هابن.)25 :
الج ه ای نوو خكبة مسبم ی ربثل توخه اص آصادی ثییبن مییقهجیذز چیون دس مقبثیل
قش دوم نیبصی ثه ایس بد ی و ان قبد داسد که ضبيش دس چنی میواسدی ثبییذ ثیش خكیبة
،دبلیاش تسهف داض هز و ،جکی دس تًجیش ان خبة کنذ که ثب مق ؿیبت و ضشایف اوؾیبو
منب،جت داض ه و دس ن یده تأثیش خود سا ثش قش مقبثل و خواننذ بن زاضی ه ثبضیذ .لیزا
تنبفشز اخ ال ز تًبسؼز منبنشهز تهذییذز و سربثیت و ...اص نطیبنههیبی انیًیب ت ضیًشی دس
صمینه ،دبل ا،ت که ثه ضیوههبی مخ هف ثیبن میضیود .ثیس خكیبة ،یدبلی میبل ی
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ا،ت اص یب ،دادن ثه خكبثی دیگش که سریت آن سا مكش کشدهز و ای یب،ی رػیذ داسد
،دبل او سا ثب ،دبل خود اص ثی ثجشد و روة کنذ(مبت يجیذ.)168 :
مؤلفٍَای خطاب سجالی یحیی سمايی
اص آندبئی که یریی ،ابوی ثًذ اص ضشکت دس ان یبؾه  1991مشدم يشاقز موفق ثه فشاس
اص يشاق ثه يشثس بن ً،ودی میضودز و هاچنی ایطبن ثبسهب صنیذانی و ثیه د،یت سطیی
غذام موسد ضکنده رشاس شف ه ثودز لزا دس موسد فشاسش می ویذ« :ضبنسز ثسییبس ثیب می
یبس ثوده ا،تز مقشس ضذه ثود که ثًذ اص ضکست ان یبؾه مشدمیی میبه(آراس) ،یبل1991مز
د ،گیش ضوم که ضبنس ثه م سوی آوسد و دس شیض اص يشاق موفق ضذم»(مًیشو .)128 :
ایطبن توانس ه ثود دس چنذی خجهه و خف ثب سطی مجبسصه کنذز ه خجهه ،یب،یز و هی
خجهه فشهنگی که ً،ی داضت کل ریذست ضیًشی و فشهنگیی خیود سا دس ایی ساه ثیزل
نابیذز و آنچنبن مواسد  ،و ثیچبس ی مشدم يشاقز و ثذثخ یهبیی که ثش اثش تسهف ریوای
آمشیکب ثًذ اص غذام ثش ،ش مشدم آمذ تطخیع دهذکه ویی ساهی خض يه کشدن و آضکبسا
ناودن ای مواسد نیست که دس وارى ثه تشاطدی يػش مجذل ط ه ثود .ایطیبن مً قیذ ثیود
که اض بلگشانز ثه تنهبیی ثه اض بل و چپبول يشاق مجبدست نوسصیذنیذز ثهکیه داخیل کطیوس
هاذ ،بنی دصدز د لز و قاًکبس داسنذ .لزا آنهیب سا «القیبدة الساب،یشة»(سهجیشان د ل)
توغیف میکنذز و می ویذ:
«اخكش مب یهذد األوقبن /فی میبتنب الاًبغشه /القبدة الساب،شه /وفبتروا األثیواة نػیف
الهیل /ل ثبقشه»(،ابویز )99:2008
 خكشنب تشی چیضی که کطوسهب سا تهذیذ میکنیذ /دس سوص یبس مًبغیش /سهجیشاند لانذ /و ثبصکننذ بن دسهب دس نیاه ضجبن ثه سوی /يیبضبن
یریی ،ابوی دس ثیبن ثذثخ یهبی مشدمص تنهیب ساه ندیبت سا رییبم و ایسی بد ی دس
مقبثل اض بلگش میدانذز و هش ونه ،بصش و مذاهنه ثب آنهب خنبی ی دسمق يشاق و مشدمص
ا،تز لزا لر ،دبل دس ای موسد ضذیذ و ،بصش نبیزیش ا،ت که دضا سا ثیه ياهییبت
انقالثی تب آصادی تهذیذ میکنذ.
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«فبخشخوا م وقنی /وامنرونب فشغة الذف لاوتبنب /وأن نخشج م ترت الشکبم /خثثنیب
مب ثه ت ئاش الیكبم /فیبخشخوا /می رجیل أن ینی یؽ النخیل الًشاریی /ویسی ل ،ییو
ا ن قبم»(،ابویز)11:2006
 اص ،شصمین خبسج ضویذ /و فشغ ی ثشای خبکسپبسی مشد بنابن ثیه میب ثذهییذ /وآنهب سا اص صیش ویشانههبی خنق خبسج کنی  /خسذهبی مب صیش خب هنوص اص ضییش
شف ه نطذهانذ /ثیشون سویذ /ییص اص آنکه نخل يشاق(مشدان مقبومت و انقالة) ثه/
خنجص دسآیذ /و ضاطیش ان قبم سا اص نیبم ثش کطذ
او می ویذ ر ل نوصادان ضیشخواس ثشای آمشیکبییهب خنبییت نیسیتز ثهکیه اص کبسهیبی
مًاولی که دس هاه خب اندبم میدهنذ میثبضذ .نويی اص انواو خنبیت آمشیکب و میی وییذ
که آنهب ثذاننذ ای تشاطدی یب ،داسدز و مشدان انقالثی ن ید بً ترال نخواهنذ کشد.
او دس ادامه  ،یض و ،دبلهبیص نگبهی ثه هاوقنبنص که خود سا ثبخ هانذ و ثب اض بلگش
مط ول داد و  ،ذ هس نذ داسد و رػذ داسد دنیب سا م وخه آنبن کنذز و ثیب هایبن سومییه
انقالثی شی ثه قوس می ؿربنه دس قش دوم ،دبل رشاسضبن میدهذ و می ویذ:
«تػشخُ اآلن اخشخوا م وقنی /واسفًوا -رجل الًقوثه -أیبدیک  /الطًت الاؿبم /مشسونب
منک  /وم صیفا الطًبسات /وتدیبس میشوة(النیف والطییف) /واغیربة موانییت النؿیبل/
،بسری أسغیة الطًت»(هابن)
 اکنون فشیبد میصنیذ که اص وقن ثیشون سویذ /رجل اص مدیبصات د،یت ثشداسییذ /اصای مهت  ،اذیذه /مب سا اص ضش خودتبن سهیب ،یبصیذ /و اص سیبکیبسی دس ضیًبسهبی
دسوغگی  /و اص تبخشان خنقهبی(نیت و یاپبط) /و غبمجبن ثبصاسهبی خنق /هابن
چپبولگشان نبن ای مهت
دس ای ،دبل ضًشی ثی ضبيش ثه نابینذ ی اص مشدم يشاق و ثی سیبکبسانز خبئنیبن و
هاکبسان اض بلگش ا،تز ضبيش آنهب سا ثه چبلص میکطیذ و مشدم سا م هقی و موسد خكبة
،دبلی رشاس میدهذز یًنی مشدم يشاقز دو ثبس قش ،دبل هس نذز یکجبس فشیبد دهنیذهز و
مجبسصه قهجی ثب ترقیش هاکبسان اض بلگشز و یکجبس مس اى و م هقی آمبده ثشای رییبم يهییه
اض بلگش .امب ضبيش اص قشفی دیگش يهت هاه ای ثیچبس یهیب دس مکومیت نبلابنیه غیذام
میثینذز و میخواهذ ثگویذ که ی سهجش خبئ ز و دیک بتوس چه مػیجتهبیی میتوانیذ ثیش
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،ش مشدم ثیبوسد(ای ثه یب ،کسبنی ثیود کیه دفیبو اص غیذام ثشاثیش آمشیکیب امیش مطیشوو
میدانس نذ) می ویذ:
«فبخشخوا م وقنی
واضشثوا نخت ان ػبس القبئذ السدبن
فی الرشة يهی الطًت السدی »(هابن)
«القبئذ السدبن» ثه غذام مسی اضبسه داسد که وی يشاق سا ثش میشدم ایی کطیوس ثیه
صنذانی تجذیل ناوده ثودهز که میشدمص ضیذیذتشی میشاستهیب و ضیکندههیب سا دس صمیبن
مکومت ویز م رال ضذنذ.
وی تشاطدی وقنص ساز اي اص ویشانی و ر ل يبمز ثه د،ت اض بلگشان دانس ه ا،یت و اص
آنهب میخواهذ تب ثب چپبول که مبنذه نیت تسشیى و تطذیذ کط بس مشدم کنذز ایی امیش سا
ثه مذ ايالی خود ثش،بننذ تب ثهکه اص ،شصمینص ثیشون سونذز که می ویذ:
هییییزه أ،ییییابلُنب فییییبن جهوا
یب لػوظٓ الریشة ثیبنی النیػیتٔ
يػشُ (ؾیضی) أی ی منه الاهشةٔ
دمّیییشوا أسؼ الرؿیییبسات فیییزا
انیی النیییبس ونریی ُ الركییتٔ
خشثیییوا مبکنیییه الایییوتا ثنیییب
فییییأتاوا ر هنییییب وانسییییرجوا
مکیی الًػییشُ يهینییب ثبأل،ییی
(،ابویز)26:2003
 ای دصدان خنقهبز خس گی نابیبن طتز ای تهمبنذه(نیت) مب،ت یس آن سا ثهی اب ثجشیذ
 ،شصمی تاذنهب(يشاق) سا ویشان کنیذز یس کدب میتوان اص ایی يػیش(نبيبد نه)شیخت
 مبضی مشگ سا سوی مب ثیبصمبییذز ضاب آتص هس یذ و مب هیضم آن ای سوص بسز مک ثش انذوه مب غبدس ناودز یس کط بس مب سا ثه نهبیت خود ثش،یبنیذو يقت ثنطینیذ
ضبيش ثب يجبست «خشثوا مب کنه الاوت ثنب» ضبیذ ثه تدهیضات نوی نهبمی آمشیکب اضیبسه
داسد که ثشای اولی ثبس دس يشاق موسد ا ،یبده رشاس شفیتز و آنچیه دس خیوس توخیه ا،یت
نبامیذی ضبيش مقبومت اص ثهجود اوؾبو ا،ت(ای منه الاهشة)ز و ضبیذ ای هی اضیبسه ثیه
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ای ا،ت که خض ایس بد ی و مقبومت اص ای مقذس فشاسی نیسیت کیه میی وییذ« :مکی
الًػش يهینب ثبأل،ی».
ضبيش دس نبتوانی ،یب ،اذاسان يشاری اص تأمی امنییت خیودز يیبس ننگیی مییدانیذز و
تشاطدی مضن انگیض امشوص يشاق دس آواس یز انذوهز و مرػول خشمبز و نیت که ثه خبی آنکه
ثبي ،یشی ای مهت شددز ثبي قاى و تدبوصی ط ه ا،ت کیه دس نهبییت ش،ینگی
میشـ دس یی داض ه ا،ت.
او دس رػیذهای ثه نبم «هوامص فی ک بة الًاش» آوسده ا،ت:
«یٔػذُّس الًشاقُ تاشاً /ومطشدی نبخی م ا ثبده /والرضن /والنیف الزی أضجًنب خويیبً»
(،ابویز )129:2009
 يشاقز خشمب سا غبدس میکنذ /و آواس بنی ندبت یبف ه اص نبثودی /و انذوه سا /و نی ییکه مب سا اص ش،نگی اضجبو ناوده ا،ت
يجبست «اضجًنب خويبً» یًنی نی ی کیه میب سا اص ش،ینگی اضیجبو نایود ثییبنگش نیويی
یبسادوکس ا،تز خهت ثیذاس کشدن مشدم يشاقز ویب مب نیت سا میدهی ش،ینگی سا واسد
می کنی ز لزا اضبسه ثه آخش ای نیت و ای تدبست ثی مبغل تب کی ثبضذ.
یریی ،ابوی دس ثیبن هاه مػیجتهبی مشدم يشاقز خود دس ،دبل مییثینیذ کیه دس
قش مقبثل آن ه آمشیکب و ه ،یب ،اذاسان نبتوان رشاس داسنذز و تب آندبئی کیه توانسی ه
ا،ت م هقی مشدم سا که انقالثی و ،هرطوس يشاق ا،ت تطیویق ثیه رییبم و انقیالة کیشده
ا،ت که می ویذ:
«کیب ا هزا الًبس /کیب هزا الًبس /یب أمة اهلل انهؿی /کییب ا هیزا الًیبس /می رجیل أن
یكجق لیلُ القهش ثبلذخی /يهی ثقیة النهبس /ورجل ان یٔإمٕشی ٓ القشآن /او /تهودٓ األمػبس»
 ای ننق تو سا ثس ا،ت /ای ننق تو سا ثس ا،ت /ای امت خذا ثه یب خییض /اییننق ثش تو ثس ا،ت /ییص اص آنکه ضت خط و رهش ثیب ،ییبهی /ثبریابنیذه سوص سا
فشا یشد /و رجل اص آنکه رشآن آمشیکبیی ضود /یب /ضهشهبز یهودی کشدنذ
ضبيش اص يجبست «تهود األمػبس» هطذاس میدهذ و اضبسه میکنذ ثه تدشثه ته فهسكی
و یهودی کشدن ضهشهب ثه تذسیح تو،ف غهیونیستهبی اض بلگش .لزا یریی ،ابوی ؾا
ديوت مشدم ثه خهبد و نبثودی اض بلگشانز خیبنتز و خیبن گشان سا ترقیش میکنذ:
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«ثا ،الیشات الاس جب  /وثا ،نخلٍ مثکییلٍ ثبلسیًفا والًشخیون /م یی ثیبت میزثو
الهالل /وا ،أغل خزوس (اثی سغبل) /می يهی النضال(»...مسینیز )129:1992
 ثه نبم فشات مجب ضذه /و ثه نبم نخهی دس ،یوگ خوضیههیبی خشمیب نطسی ه /تیبآندبئی که ،بیهاش رثح ضذ /و سیطههبی (اثو سغبل) سا اص سیطه ثش ک  /ثط بثیذ ثه
،وی ییکبس...
ضبيش مقبومت دس مبلی که م زکش ضذه ا،ت که چپبول کطوسشز دس نیاه ضیت و ثیه
دوس اص چط مشدم و منبثى سا ثه ی اب ثشدنز ثه قوسی که تنهب ؾبیًبت ا،ت که ،ه آنبن
ط ه ا،ت ای مػیجتهب سا یبیه و ا،بس ثشای ریبم و مقبومت مییدانیذ و دس واریى ایی
،دبل وارًی ا،ت که ضبيش ثه نیبثت اص مشدم م ػذی ط ه ا،ت که می ویذ:
لی م نیكه :السخبم /م مقوله :ال ج  /م تنوسه :الشمبد /م ثقشته :الشوث /م يسهه:
الطاى /م ثربس خیشاته :الضثذ /م ،ابئه :الشيود /وم ضشق ه :الػیًبت /يدجبً /أی کلُ هزا
ویقولون؟ /الًشاق ثخیل؟»(،ابویز )93:2009
 ،ه م اص نی ص :دوده و ،یبهی ا،ت /اص ثس بنهبیص :کبه /اص تنوسٓش :خبکس ش/اص بوش، :ش ی  /اص يسهص :موم /اص دسیب ثشکبتص :کف /اص آ،ابنص :سيذ /يدیت
ا،ت که ثب هاه ای هب می وینذ /يشاق خسیس ا،ت
صًر خیال در سجال سمايی
یریی ،یابوی دس رػیبیذ ،یدبلیاشز اص تػیویشهبی خییبلی ثیب ا،یهوة ثالغیی و اص
اً ،بسهز کنبیهز تطجیه و ثقیه انواو مدبص و هاچنی تنبظز تؿیای ز و ...ا،ی یبده نایوده
ا،تز تب ث وانذ ،دبل سا خذیتش کنذز ثه قوسی که ثه هاه اموس امبقیه داضی ه ثبضیذ .دس
وارى ضبيش دس ای فکش ثوده که ترشی مشدم ثه  ،یض و ترش ثه قیوس مسی قی ز ضیبیذ
دیگش اثش آنچنبنی نذاض ه ثبضذز و دایشه ثیبنص ک تش و ؾًیفتش ا،یتز لیزا رػیذ داسد ثیه
قوس س شده و یش ترش واسد غرنه ،دبل ضود:
«نر الػًبلی ، /یابؤنب فی وخوهنب /م أثش ترذیقنب ثب فق /أمب األثبقشه /فسیابؤه
فی مإخشاته  /م أثش ال طج ثبلکشا،ی /م سججی فی اغبثة الوق ثبلجوا،یش /ه یٔهونون
الدذسان ث ػبویشه »(،ابویز )113:2009
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 مب غًبلیکی هس ی (ثذثخت و ثیچبسه) /که ،یابیابن دس چهشههبیایبن ا،یت /ثیشأثش خیشه ضذن ثسیبس ثه افق /امب يیبضبن، /یابیطبن دس یط طیبن ا،یت /ثیش اثیش
تاسکطبن ثه غنذلی /که ثبي ضذن وق سا مج ال ثه ثوا،یش ضیود /و دیواسهیب سا
ثب تػبویشضبن یش میکننذ
ضبيش ثب الهبم اص آیههبی رشآن مدیذ ﴿سیماهم فى وجوههم﴾ز ﴿و اعتصموا بحبل ا جمیالا ّ﴾ و
ِ
َِ ِ
الشلل ِ َو ﴾ تنبظ ثه وخود آوسده ا،ت و ثب ا،هوثی ثسیبس صیجیب و
هاچنی ﴿ َوأن َزل َنا َعلَ ِیه ُِم ال َمنَّ َو َّ
هنشیز ،یب ،اذاسان خیبن کبس موسد ،شصنص رشاس داده ا،تز ویب آنهب ثب چنیق صدن ثیه
سیسابن اض بلگشانز ان هبس خیش و خیشات و نًاتهب اص آنبن داسنذ.
او امبم مسی (و) سا تدهی کشامت اخالری میدانذ که مشدم ثبیذ مکبسم اخیالقز یًنیی
مجبسصه ثب نه و  ،و ثی يذال ی اص ریبم يبضوسا ثیبموصنذ.
تییأثی مهبونییة الییذخیل الًییبق
هل هزه ث یذاد؟ کنیتٔ ايشفهیب
وي ی الرسییی مکییبسمٓ ا خییالق
وسثت ي الانػوس غهوة يضمها
فیییبرا ثهیییب وخإونیهیییب ثوفیییبق
هل هیزه ث یذاد؟ تبکیل ثیذیهب
(،ابویز )165:2008
 آیب ای هابن ث ذادی ا،ت که اص رجیل ضینبخ اص؟ کیه اص ،یبصش ثیب ثیگبنگیبنام نبو میوصیذ
 اص منػوس اساده روی و اص مسی (و) مکبسم اخالری سا ثه اسث ثشده ا،ت آیب ای هابن ث ذاد ا،ت؟ که ،ینه خود سا میخوسدز آن سا چه ضذه که اکنون ثیبخبئنبن ،بص بس ط ه ا،ت
دس ایندب ضبيش ثب اضبسه ثه نبم خهییه يجب،ی(منػوس) که دولت يجب،ی دس آن دوسان دس
اوج رذست ثودز و هاچنی اضبسه ثه نبم امیبم مسیی يهییه السیالمز میشدم سا ثیه مجیبسصه
تطویق میکنذ مبننذ مجبسصه امبم يهیه السالم .او ثب ار جبس «تأکل ثذیهب» اص ؾشة الاثیل
«تدوو الرشة و تأکل ثثذییهب» تنبغی دس مًنبی ای ؾشة الاثل مًشو ایدبد میکنذز
که مشدان آصاده و مجبسص اص ش،نگی میمیشنذ ولی د،ت ثه ،وی دضا دساص نایکننذز و
ثب ای ؾشة الاثل مشدم يشاق ثه ییبد زضی ه مشدانگیی و رهشمیبنی ایی مهیت دس ثشاثیش
دضانبن ،وق میدهذز و دس موسد يجبست «وخإونهب ثوفبق» اضبسه ثه ییطینه خییبن ی کیه
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دس کوفه نسجت ثه امبم مسی (و) ثه وروو ییو،تز داسدز و میخواهذ مشدم اص تبسی مبدثه
يبضوسا دسس يجشت ثگیشنذ.
ضبيش ثبس دیگش ثب رػذ اضبسه ثه خیبنت ثًؿی اص مشدم و مکبم د،ت نطیبنذهز اص وخیوه
ثالغی مس ییذ اص مدبص ا ،یبده میکنذز و مشدم سا نسجت ثه آنبن آضنب میکنیذ تیب مجیبدا
ول نبهش،بصی آنهب سا ثخوسنذ.
«مبدام أنّ السٔل و الكبيون /یی ش،بن ثس بن القجیهیه /واآلن /ته ریف الکهولیه /مسیکبً/
وتره ثبلرقول الاس رهه ، /ییقُ -ربل أثی -تییقُ مؿشّخبً نذمبً /يهی مب رذ هشرت ثیوه
فاشوسٍ /یقی ٔ خنبنه نهش الجكوله /ثبوٓ الًیشاق ثٓنیوه /وا،ی ه الساب،یشة الًاولیه»(،یابویز
)2003
 تب صمبنی که ،ل و قبيون /ثس بن رجیهه سا فشا شف هانذ /و اکنیون /کهولیت ،ی /خبس سا دسه میییچیذ /و ثه ثبٌهبی غییش ماکی مییانذیطییذ /ثیه صودی ثییذاس
خواهیذ ضذ -یذسم یت -دس مبلی که آغط ه ثه یطیابنی هس یذ /که چقیذس ثیه
خیبل ثهطت ثودیذ /که سود رهشمبنی دس ثبٌهبیص ،بک ا،ت /يشاق سا فشصنذانص
ثه فشوش زاض نذ /و د لهبز کبسمضد خود سا دسیبفت ناودنذ
ضبيش ثب ا ،یبده اص غیتهبی ثالغی دس مدبص و مدبص يقهیی رػیذ داسد ثیه قیوس غییش
مس قی و ثب تیبيهی ثالغی دس لیمهبز مشدم سا ثیذاس و آ به کنذز هاچنبن که ی یه ا،یت
«السل و الكبيون» که مشؼ ،ل و قبيون انسبنهب سا می یشد نه ثس بنهب و ثبٌهیب ثهکیه
يهی ،جیل مدبص فًل سا ثه غیش فبيل مقیقی نسجت داده ا،تز و هاچنیی دس «ته ریف
الکهوله» نیض ثه هابن مقػیذ آوسده ا،یتز و ا،ی یبده اص يجیبست «مؿیشخبً نیذمبً» نیويی
هاسویی و هاطکهی ایدبد کشده ثب يجبست مًشو «مؿشخبً دمبً» که ثبص ه نويی تطیجیه
اً ،بسهای "نذم" ثب "دم" ا،ت که ثذان و،یهه یطیابنی مبل ی ک تش اص خون آلود ضیذن
نیستز آن ه صمبنی که فشغت دفبو و مقبومت سا اص د،ت ثذهیذز و ماهکت موسد خیبنت
د لهب و خبئ هب وارى شدد.
ضبيش دس اثیبتی دیگشز مشدم يشاق سا ثه یشنذهای تطجیه کشده ا،ت که دو ثیبل آن ثبییذ
هابهنق و م رذ ثبضذ و ا ش ای نجبضذ هش ض نایتوانذ یشواص کنذ.
قبس الدنیب ٔ وثًؿیه مًكیوةٔ
هی أمة أيذاؤهب منهب  ..م یی
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مب نیى تومییذ الهسیبن ُمیة

ئنْ لیی تومّییذ أرسول ورهییوةل

او دس ی استجبـ اً ،بسهای يشاق سا ثب یشنذهایز که یکی اص ثبلهبیص صخایی ا،یتز و
اکنون دس یش یشواص ا،تز دس ایندب ثب فًل «قبس» یکی اص لیواصم مطیجه ثیه فًیبل کیشدهز و
توانس ه ا،ت دس ثیت ثًذی انسدبم تومیذی مبثی دو ونیه ومیذت ایدیبد کنیذز یکیی
ومذت سصمی و ثب ه ثودنز د،تهب دس د،ت ه ز و دیگشی ومذت دس قیشص تیکیش يهییه
اض بلگشز صیشا تنهب ومذت صثبنی نایتوانذ دس مقبثل دضا ز ا ش هایکشی نجبضذ ایس بد ی
کنذ .یریی ،ابوی دس اثیبتی دیگشز دصدان و اض بلگشانز هاچون مه ثش ثس بن مبغهخیض
کطوس واسد ضذهانذ تب ثه شی ثاشههبی آن سا نبثود کننذ:
«کلُّ الدشاد الجطشی اآلن فی ث ذاد /فیب خییبو الشافیذی اتریذوا /ونهییوا الرقیل می
الدشاد /کی یدوو فی ال ذا األثنبء واألمیبد /فبنّ تأمی سغیف الخجض /فشول م فشوو ضاشيه
الدهبد»
 تابم مه هیبی ثطیشی اکنیون دس ث ذادنیذ /ییس ای ش،ینگبن سافیذی ثیه هیثپیونذیذ /و مضسيه وق سا اص مه هب یبکسبصی کنیذ /تیب فیشدا فشصنیذان و نواد یبن
ضاب ش،نه نابننذ /صیشا تیأمی و تهییه ریشظ نیبن /ثخطیی اص تکیبلیف خهیبد و
مدبهذان ا،ت
دس اً ،بسه دضانبن و اض بلگشان تطجیه ثه مه هیب کیشده ا،یتز و دس يجیبست «نهییوا
الرقل» یکی اص لواصم مطجه ثه نطبن داده ا،ت که ش،نگبن کطوس(سافذی ) يشاق موانت
ثبضنذز آنهب چیضی نه ثشای ضاب و نه ثشای نسلهبی ثًذی ثبری نای زاسنذز یس ثبٌهیب و
ثس بنهب سا اص ای دصدهب یب کنییذز و ثیذی و،ییهه میشدم يیشاق سا ثیه اتریبد دس ثشاثیش
اض بلگشان فشاخوانذه ا،تز تب اض بلگشان مه غیت ییص اص آنکه هاه چیض نیبثود کننیذ اص
ثی ثجشیذ .ربثل رکش ا،ت که ا ،یبده اص فًل امش «نهّیوا» دس ایندب ثب رػذ ترقییش قیش
مقبثل و توهی ا،تز ا شچه نهبفت یبکی ا،ت امب دس ایندب سفى آلود ی دضا اض بلگش ا،ت.
وتیجٍ بحث
ثب ثشس،ی مدال رػبیذ یریی ،ابوی دسمییبثی که ،دبلهبی ضیًشی او م کیی ثیش
مقبومت و ایس بد ی ا،تز او دس ای ،دبلهبز چیبلصهیبی مكیش مییکنیذ کیه قیش
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مقبثهصز دضا اض بلگشز و قش م هقیز مشدم يشاق ا،تز ضبيش هیذ اص ایدیبد رػیبیذ
ضًشی ،دبلز ترشیی میشدم خهیت ایسی بد ی و مقبومیت دس مقبثیل آمشیکیب اضی بلگش
کطوسشز و هاچنی دس مقبثل ينبغش ،یب،یون خبئ که دنجبل منیبفى خیویص هسی نذ
میثبضذ .ا،هوة ،دبل ضًشی یریی ،ابوی ثب ،دبلهبی ضًشی مًشو نیويی مخ هیف
ا،تز ایطبن ً،ی داسد دس ای ،دبلهب مًؿالت و ثذثخ یهیبز و ثیه ی ایب سفی امیوال
يشاق قوسی نطبن دهذ که ثه ينوان مروسهبی تشاطدی وارًیز که مشدم يشاق ثب آن د،ت
و ینده نشم میکننذز غیرههبی تشاطدی انسبنی که دس يشاق وارى ضذهز چبسهای خض دفیبو
و مقبومت نذاسدز ضبيش دس ای اضًبس ،دبل مقبومتز ،یدبل تریذی دس ساه آصادی مكیش
کشده ا،ت .اص خػوغیبت ،دبل ضًشی ضبيش ایدبد سومیه مقبومیت و تطیخیع انقالثیی
ثودن مشدم ثه ينوان تنهب ساه خالظ اص رلت و يیبس اضی بل و هاچنیی ا،ی یبده اص انیواو
غنًتهبی ثالغی چه لیهی و چه مًنوی ا،یت .ایطیبن اص تطیجیه و ا،ی ًبسهز ا،ی یهبمز
تؿای ز و کنبیه آنچنبن که ث وانذ ثذثخ یهب و مػیجتهبی مشدم ثیب خیذیت و ا،ی رکبم
لیهی مكش نابیذز ضبيش ثب امسبس خ ی که میبن آ م يشاق و آمبل خود میثینذز صثبن
،دبلی ضًشی خود سا طوده ا،تز او دس دو مریوسز مریوس ،یب،یی و مریوس اخ ایبيی
ه صمبن فًبل ثوده ا،ت .ایطبن دس ای ،دبلهب اث کبسیز فنی سا ثیه وخیود آوسده کیه دس
ایدبد يجبستهبی ادثی مخػوظ ،دبل میتوانذ منرػش ثه فیشد ثبضیذز اص رجییل «القیبدة
األثبقشة»ز «مزثو الهالل»ز «اي ػبم ثرجل األخنجی»ز «تدبس النیف»ز «تهیود األمػیبس» و
غیشه، .دبلهبی یریی ،ابوی ا شچه دس هذ ثب ،یدبلهیبی مرایذ خیواهشی تكیبثق
داض ه ا،تز امب دس ضیوه و ،ج م یبوتانذ.
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