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 الملخص

ًٔ للٌع الطؼطٕ، التؼج٘ط ثبلطهعٍهؼك٘بت التطاث السٌٖٗ تؼكٖ ظذوبً ٍؿٌٖٖ ٍذػَث

ٍؤغبلًٔ ألزة األزٗت ٍّصا هب زؤة ػلِ٘ الطؼطاء الوؼبغطٍى. ٍ الطبػط السَضٕ 

ػٌق ػلٖ تَظ٘ق توٌ٘بت حسٗخٔ كٖ هٌزعُ الطؼطٕ، لوب كْ٘ب هي هسضٓ ًعاض هجبًٖ 

ػلٖ تَرِ٘ األكٌبض ٍتؼو٘ن الطئٗٔ اللٌ٘٘ٔ ٍبحطاء الٌع ٍترػ٘جِ؛ ٍ هي ّصُ التوٌ٘بت 

 الج٘ت ؤّل ألى زطثتِ الطؼطٗٔ تَظ٘ق ٍ استسػبء ؤّل الج٘ت )ع(.التٖ ػوس لْب كٖ ت

 هي للجططٗٔ هس٘هَا ثوب ٍ شلي الٌتّبة ٍ للطؼطاء ضهعاً العهي ًبًَا هسٗن هٌص )ع(

 الجططٗٔ، كوي تبضٗد كٖ هخ٘ال لْب ًزس هلّوب تؿح٘بت هي ثِ هبهَا ثوب ذسهٔ ٍ

 بلى السبه٘ٔ الوطآً٘ٔ نالتؼبل٘ زػَتِ ٍتطٍٗذ سج٘ل كٖ هحوس )ظ( ًؿبل الٌجٖ

هؼطًٔ  التبضٗد ٍّٖ ضْسّب ٍاهؼٔ ؤػظن ٍبلٖ الطاه٘ٔ ٍحٌوتِ ػلٖ)ع( مهباال ػسالٔ

 )ع(.  الحس٘ي مهباال ثو٘بزٓ ثكلْب ًطثالء
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 ذطٗذ هطحلٔ الوبرست٘ط كٖ تطرؤ اللـٔ الؼطث٘ٔ هي ربهؼٔ قْطاى. ***
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التحل٘لٖ، تطغس  –ّصُ السضاسٔ التٖ ؤػتوست كٖ ذكتْب ػلٖ الوٌْذ الَغلٖ 

 هي ؤث٘بت ًخ٘طٓ كٖ ّناستحؿط الصٕ هجبًٖ ًعاضاستسػبء ؤّل الج٘ت )ع( كٖ ضؼط

ثبلٌسجٔ ترصّن ًطهع ل٘ؼج٘ط ػي ؤكٌبضُ الٌؿبل٘ٔ ٍ ضئٗتِ اللٌ٘ٔ اٍ  الطائؼٔ هػبئسُ

 لوؿبٗب الس٘بس٘ٔ التٖ ًبًت تزتبح الجالز الؼطث٘ٔ.ل

 الطهع.التطاث،  هجبًٖ، ًعاض الج٘ت )ع(، ؤّل :الذليلية الكلمات

 المقذمة -1

 حياة الشاعر 1-1

. ثسهطن الطحن( حٖ )هئصًٔ كٖ 1923 ػبم ضث٘غ سهبض 21 كٖ هجبًٖ ًعاض ٍلس

 ثؼس م1945 ػبم لتحنب .بهبػ 75 ًبّع ػوط ػي م 1998 ػبم ضث٘غ كٖ ٍتَكٖ
 م1966 ػبم هٌػجِ هي ستوبلا لٌٌِ السثلَهبسٖ ٍ ثبلسلي زهطن ربهؼٔ هي ترطرِ
 لِ زَٗاى ؤٍل ًطط .ػوطُ هي ٓػطط السبزسٔ كٖ َّ ٍ الطؼط للطؼط. ثسؤ ًتبثٔ ل٘تلطؽ
 لووبٍهٔ غسٍضُ ح٘ي تؼطؼ هس ٍ« السوطاء لٖ هبلت» ػٌَاى ٗحول م1944ػبم 

 )ًج٘ل .هؿوًَبً ٍ ضٌالً التول٘سٕ ػلٖ الطؼط توطزاً ػتجطاٍ الوتعه٘ت٘ي؛ هجل هي ػٌ٘لٔ

 (11: 1999 ذبلس،

 ؤثٖ ثي ػوط ؤٍ الوؼبغط ؤثًََاس ؤًِ ػلٖ هؼطٍكبً العهي هي كتطٓ هجبًٖ ًعاض ٍظلّ

ٔ  ٍثؼرس  ػػرطٗٔ.  ثػَضٓ ٍلٌي للوطؤٓ ٍ ٍغق ؿعل هي ٌِػ ػطف لوب ضث٘ؼِ  ًٌسر

 ٍاألكٌبض الواسسبت رو٘غ ثطكؽ ٍ الؼٌ٘ق ثبلـؿت ضؼطُ تو٘ع م1967 ػبم حعٗطاى

 ضبػط ٗوبضسْب لن شاتٖ ًوس ػول٘ٔ برطاء هَهِ ٍػلٖ ًلسِ ػلٖ ٍهبضس الرطاكبت ٍ

ِ ضٍهٌ ٍ ذرسضُ  ٍ ؤٍّبهِ هي ٗترلع ػطثٖ ًسبىب ثَالزٓ ثطّط ٍ هجل هي  ٍ ك٘و٘تر
 (686 :1986)اللبذَضٕ، ِ.ؤسلحت ٍ ثوٌكوِ الؼططٗي الوطى َٗارِ

ٗتكطم  الطبػط ًطبّس الس٘بسٖ الطؼط بلٖ الـطاهٖ الطؼط هي التحَل ّصا كٖ ٍ

 هبهَا هب ٍ الالهغ تبضٗرْن بلٖ ٍ الج٘ت )ػلِ٘ السالم( ؤّل شًط بلٖ هػبئسُ كٖ ًخ٘طاً
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 شًط التٖ الووتجسبت ّصُ تتج٘غ َّ لووبلا ّصا كٖ بلِ٘ هػسًب هبٍ  ثكَالت. هي ثِ

 .ثططحْب ٍ هٌبهطتْب هوٌب ٍ الج٘ت)ع( ؤّل ًعاض كْ٘ب

 التٖ الطبم ؤضؼ ؤى بلٖ ًط٘ط الوَؾَع، ؤى ؤغل كٖ ًرَؼ ؤى هجل ثٌب ٗزسض ٍ

 ثٌبء ٍ ضرػ٘تِ تٌَٗي كٖ ثبلؾ ؤحط لْب ؤػكبكْب ًبى كٖ ٍتطػطع هجبًٖ ًعاض كْ٘ب ٍلس

 كٖ الزسبم الحَازث هي حَلِ ًخ٘ط رطت الصٕ الوحَض الطبم ؤضؼ ًبًت .ؤكٌبضُ

 ٍ ٍهحجْ٘ن الج٘ت ؤّل ؾكْسٍاا الصٗي االهَٗ٘ي حٌَهٔ كوي االسالهٖ التبضٗد

 ٍؤّلِ الحس٘ي )ع( ثوتلْن هحوس )ظ( آل حطٗن سجَا ٍ هؼطًٔ ًطثالء ًبض ؤؾطهَا

 ػطش لٖػ ل٘زلس هؼبٍٗٔ ثي ل٘عٗس السج٘ل هْسٍا اإلساله٘ٔ ح٘ج ثبلرالكٔ ٍالؼجج

الصٗي  الحوساً٘٘ي حٌَهٔ بٖل الٌجَٗٔ، الططٗؼٔ الرج٘خٔ ثإهساهِ سٍسٗ ٍ الرالكٔ اإلساله٘ٔ

 زهطن كٖ )س( ظٌٗت الس٘سٓ ؾطٗح ؤى شلي بٖل ًل بؾبكٔ الوَال٘٘ي؛ الط٘ؼٔ هي ًبًَا

 ٍكٖ األضؼ ّصُ كَم ػبش هس ًعاض ٍ ستلْبم،اال هي تخ٘ط ًخ٘طاً هؼٌَٗٔثإرَاء  ؤح٘ف هس

 كٖ ًؿبلْن ٍ )ع( الج٘ت ؤّل حٌبٗبت هي الٌخ٘ط هطؤ سوغ ٍ هس بًِ ثس ٍال َاءاألر ّصُ

 ٍظْطت ًلسِ كٖ الحٌبٗبت ّصُ ضسرت هس ًٍبًت السبه٘ٔ اإلسالم هجبزت تكج٘ن سج٘ل

 .الالهغ الج٘ت ؤّل تبضٗد ػلٖ ؤضؼبضُ ًطبّس كٖ العهبى ػجط

 الرمس و دالالته 1-2

 الوؼتبزٓ ثػَضتْب اللـٔ التستك٘غ التٖ الٌلس كٖ الٌبهٌٔ الوؼبًٖ ػي تؼج٘ط َّ الطهع

 ٍظاللْب ٍبٗوبػْب الٌلوبت بٗحبء استرسام بلٖ األزٗت ٗؼوس ٍلصلي ػٌْب الٌطق

 ؤى ٗزت الصٕ الطؼَض زائطٓ كٖ الوبضٕء ل٘ؿغ هلبرئٔ ٍتؼج٘طات ظل٘لٔ غَض ٍضسن

 ٍ سٓهؼو غَض هي هزوَػٔ الطهعٕ الطؼط ؤى الوَل ؤذطٕ ٗوٌي ٍٓثؼجبض بلِ٘ َٗغلِ

 حتٖ ثؼسُ هب لٖب اًتوبلِ ٍ الَاهغ هي الوبضئ٘ي ؤشّبى إلثؼبز هػس ػي ؿبهؿٔ ذلوت

 (178: 1978 العّطاء، )كبقؤ .اللٌط رَّط لٖب الؼول٘ٔ ّصُ ذالل هي ٗػل
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ّب ؤهطاَ بئثٌبكٔ هستَٗبتْب ؤّو٘ٔ هػَٕ للطبػط، ثح٘ج ؿسا استسػ ؤغجحت للطهَظ
ًٖ التٖ ٗػؼت الحسٗج ػٌْب ثكطٗؤ ٗخطٕ الوؿوَى الطؼطٕ، ٌٍٗطق ػي الوؼب

ثوطبػط ٍؤحبس٘س التٌلس  هجبضطٓ. كبلطهَظ التطاح٘ٔ ٍهؼك٘بتْب لْب الوسضٓ ػلٖ اإلٗحبء
ح٘ج تؼ٘ص ّصُ الوؼك٘بت كٖ ٍرساًبت الٌبس ٍؤػوبهْن، تحق ثْب ّبلٔ هي الوساسٔ »

ٖ، ٍهي حن ًّْب توخل الزصٍض األسبس٘ٔ لتٌٌَْٗن اللٌطٕ ٍالَرساًٖ ٍالٌلسأل ،ٍاإلًجبض
كةىّ الطبػط ح٘ي ٗتَسل بلٖ بٗػبل االثؼبز الٌلس٘ٔ ٍالطؼَضٗٔ لطئٗتِ الطؼَضٗٔ 

لٖ شلي ثإًخط الَسبئل كؼبل٘ٔ بػجطرسَض هي هؼك٘بت التطاث ٍالطهَظ، كةًِّ ٗتَسل 
استرسام الطهَظ ٍهؼك٘بتْب التطاح٘ٔ  لٖ ؤىّبٍالٌلبز. ّصا ثبالؾبكٔ  تإح٘طٍهسضٓ ػلٖ ال

الطؼطٕ ػطاهٔ ٍؤغبلٔ ٍٗوخل ًَػبَ هي اهتساز الوبؾٖ ثبلحبؾط، ٗؿلٖ ػلٖ الؼول 
ٍتـلـل رصٍض الحبؾط كٖ تطثٔ الوبؾٖ الرػجٔ الوؼكبء، ًوب ؤًِّ ٗوٌح الطئٗٔ الطؼطٗٔ 
ًَػبَ هي الطوَل ٍالٌل٘ٔ، ثح٘ج ٗزؼلْب تتركٖ حسٍز العهبى ٍالوٌبى، ٍٗتؼبًن كٖ 

لتبلٖ بىّ هؼك٘بت الطهع ػبهل هاحط ؛ كجب(74: 1986)حساز،قبضّب الوبؾٖ هغ الحبؾط ا
ثؼبزاَ رسٗسًٓ ٍآكبهبَ هتٌَػًٔ ًٍصلي كةىّ ٍرَز اثؼبزّب اكٖ بؿٌبء الػَضٓ ٍكٖ ضكس 

لٖ ترػ٘ت الػَضٓ بالطهع ٗستحؿط هؼِ هلطزات ذبغٔ ثِٙ، ٍّصُ الولطزات تازٕ 
 ٍبؿٌبء هٌبذبتْب. 

سبض ًعاض هجربًٖ ػلرٖ    لن ٌٗي ّصا االتزبُ الطهعٕ رسٗساً كٖ الطؼط الؼطثٖ، ٍبًّوب
ذُكٖ الطؼطاء الوؼبغطٗي كٖ التؼج٘ط ػو٘ب لن ٗستك٘ؼَا ؤى ٗجَحَا ثِٙ، كبلظطٍف الػؼجٔ 
ٍالوٌبخ الوظلن الصٕ ؤحبـ ثبلطؼطاء حسا ثْن اإلتزبُ بلٖ لـٔ الطهع ٍهَاغلٔ الٌؿربل  

بل ػتور إللٖ ابالطؼطٕ، ألىّ التػطٗح ثبألكٌبض ٍاألحبس٘س الٌبهٌٔ ضث٘وب توَز غبحجْب 
ؤٍ السزي ؤٍ الوتل ٍلْصا السجت لزإ الٌخ٘ط هي ّاالء الطؼطاء بلٖ الطهعٗٔ ٍاالسرتؼبًٔ  

ٍ   لـٔ ثبلتطاث. ًْلت الطهرع كرٖ    اّرب حطؤالطبػط ًعاض هجبًٖ ًخ٘طاً هي ذػرَثٔ الترطاث 
كوس ٍظّق ضرػ٘بت زٌٗ٘ٔ كٖ ضؼطُ ثػَضٓ تلو٘ح٘ٔ إلحطاء ًػَغِ  هس٘طتْب الٌؿبل٘ٔ.

هطحًَبً ثطٍح هؼٌَٗٔ. ٍ للطبػط قبهٔ بثساػ٘ٔ كٖ تَظ٘ق ّصُ ٍ ًول هؿوًَِ للوتلوٖ 
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الطرػ٘بت ثح٘ج تتٌبست هغ الحبرٔ الؼػطٗٔ، ٍ ًًَْب ؤحس الطٍاكس السر٘ٔ ٍالرػجٔ 
لِ٘ هي ضهَظ ٍغَض ٍتطاً٘ت، ثسجت هب ٗعذطّرصا الطاكرس هري    بالتٖ توسُ ثوب ٗحتبد 

ٍ  االٗحبئ٘ٔ ًخ٘لٔ، قبهتِ ٍ ضحجٔ آكبهِ ٍ ٍاسؼٔ الطؼط كٖ الطهع كسبحٔ ػكبء ٍحطاء؛
ػلْ٘ن ربًجبً ضهعٗبً  ٍٖ ؤؾل السالم ػلْ٘ن الج٘ت ؤّل ألسوبء ستسػبءُبث ًعاض هبم لْصا

الطهع ٌٗكرَٕ ػلرى هؼربى ٍ    ألى ؛ العاّط تإضٗرْن ػجط ٍ زالالت رسٗسٓ تتلن ٍ ضئٗتِ
ٌٍَٗى ؤضس تإح٘طا ػٌرسهب ٗوترطة شلري الطهرع هري       ،ٍزالالت ػظ٘ؤ كٖ ح٘بٓ اللطز

ػي تلي الوؼبًٖ.  حو٘و٘بً توسٗس ٍالْ٘جٔ. ك٘لطؼ ػلى اللطز ؤى ٗحتلٖ ثِ ل٘ؼجط تؼج٘طاًال
 كإّل الج٘ت )ع(شا ًبًت ه٘ؤ الطهع تتسبهى ػلى الَرَز الوبزٕ للوطهع لِ. ب ذػَغبً
لٌرل   ضهعاً ؤغجحَاحتى  ثو٘ن ػبل٘ٔ رساً ػلى الوأل ٍرَزاً َاالجكَلٖ كطؾ نكٖ هَهلْ

 ثِ.  َاؤ الصٕ آهٌالو٘ن كٖ سج٘ل الوجس

 الثحج ساتقة 1-3

ًُتٙت الٌخ٘ط هي السضاسبت الٌوسٗٔ ٍ الجحَث اًٙبزٗو٘ٔ حَل تزطثٔ ًعاض هجبًٖ ح٘رج  
ًلْب ٌّب؛ لٌٌٌب سَف ًصًط ؤثطظّب كٖ ّرصا الوزربل، هٌْرب:     ال ٗسؼٌب الوزبل ؤى ًؿجف

رْربز  "لرر   "ٖ ػٌس ًعاضالْزبء الس٘بس"؛ ٍ "غبزم الٌَْ٘م"لر  "ًعاض ٍ هْؤ الطؼط"
ٖ  "لر  "الجٌ٘ٔ السضاه٘ٔ كٖ ضؼط ًعاض"؛ ٍ "كبؾل ًرعاض  "؛ ٍ "ث٘ساء ػجسالػربحت الكربئ

ذطٗسرتَ  "لر  "الٌطرس٘ٔ كٖ ؤزة ًعاض"؛ ٍ "هحٖ السٗي غجحٖ"لر  "ضبػطا ٍ اًسبًب
لرر   "ًعاض ضربػط الورطؤٓ  "؛ ٍ "رَضد هسؼس"لر  "االثؼبز الطؼطٗٔ ػٌس ًعاض"؛ ٍ "ًزن

هطاءٓ كٖ ضؼط "؛ ٍ "السّبى ه٘طكت"لر  "الوؿ٘ٔ الللسكًٌ٘٘ٔعاض ٍ "، ٍ "ذل٘ل حبٍٕ"
؛ "ًزن هحوس َٗسق"لر  "ًعاض هجبًٖ ضبػط لٌل األر٘بل"؛ ٍ "هحوس الحلح"لر  "ًعاض
الورطؤٓ كرٖ ضرؼط ًرعاض     "؛ ٍ "هحوس ضؾَاى"لر  "ًعاض هجبًٖ ضبػط الحت ٍ التوطز"ٍ 

 ."غالح السٗي َّاضٕ"لر  "هجبًٖ
لسضاسبت لن تتكطّم بلٖ استسػبء ؤّل الج٘رت )ع( كرٖ   ٍ لٌيّ ًل ّصُ الجحَث ٍ ا

ضؼط ًعاض، ثل حس٘زت ًكبهْب حَل الزوبل٘بت اللٌ٘ٔ لطؼطُ ٍ هب اضتْط ثرِ هري الطرؼط    
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السضاسبت التٖ ؤكطزت ألّل الج٘رت )ع( كرٖ الطرؼط هرسٗوبً ٍ      اهبالـعلٖ ٍ الس٘بسٖ. 
م اهرب "؛ ٍ ًتربة  "٘يهحسي األه"لر  "ؤػ٘بى الط٘ؼٔ"حسٗخبً ًرع٘ هٌْب ثبلصًط: ًتبة 

؛ ٍ ضسبلٔ ربهؼ٘ٔ هَسَهٔ ثر "ؤً٘سٔ ذعػلٖ"للٌبتجٔ  "حس٘ي زض ضؼط هؼبغط ػطثٖ
ػلٖ هسرتَٕ   "للجبحخٔ هٌْبظ ثحطاًٖ "ؤّل ث٘ت زض اضؼبض ض٘د ّبضن ًؼجٖ زٍضهٖ"

ؤّل الج٘ت ػلْ٘ن السالم كٖ ضؼط "الوبرست٘ط كٖ ربهؼٔ سجعٍاض؛ ٍ هوبل تحت ػٌَاى 
الوٌطرَض   "هحوس ضؾٖ هػكلَٕ ً٘ب ٍ هحوس ػبثسٗي ثبٗگبىس٘س "لر  "ًطبرن حل٘س

تؼْس ٍالٖٗ زض ضؼط ض٘ؼٖ غسض "؛ ٍ هوبل آذط "بت األزة الوؼبغطكػل٘ٔ زضاس"كٖ 
. ٍ ًل ّصُ "ض٘ؼِ ضٌبسٖ"ٍ هس تن٘ ًطط الووبل كٖ هزلٔ  "ح٘سض هحالتٖ"لر  "اسالم

 اهرب ٖ الطرؼط، ٍ  تٌبٍلت ضرػ٘ٔ ٍاحسٓ هي ؤّل الج٘ت )ع( كر  اهبالسضاسبت الوصًَضٓ 
ًّعت اّتوبهْب حرَل هرسح ٍ ضحربء ؤّرل الج٘رت )ع( زٍى التكرّطم الرٖ روبل٘ربت          ض

 استسػبءّن ٍ ضهعٗٔ ّصُ الطرػ٘بت التطاح٘ٔ ٍ اإلساله٘ٔ. 
 كٖ الج٘ت )ع( ٍ استسػبءّن ضهعٗٔ اّل"ٍ بًٌب كٖ ّصُ السضاسٔ الوَسَهٔ ثر 

ط ًعاض هس ؤّولِ الٌتّبة ٍ هوٌب ثتحل٘ل ٍ هٌبهطٔ ربًت هي ضؼ "هجبًٖ ًعاض ؤضؼبض
الٌوبز كٖ هاللبتْن ٍ َّ الكبثغ السٌٖٗ ٍ ضهعٗٔ الطرػ٘بت اإلساله٘ٔ ٍ هب تسلّ ػلِ٘ 

ٍ الوٌْذ هي ح٘وبت ٍ ضحٌبت زالل٘ٔ ذػجٔ سبّوت كٖ بحطاء ًػَغِ الطؼطٗٔ. 
األسلَثٖ الصٕ اترصًبُ قطٗوبً لْصُ السضاسٔ، كال ٗوق ػٌس ػول٘ٔ ضغس الطرػ٘بت 

كٖ الٌع، ٍبًوب ٗتزبٍظ شلي بلى ػول٘ٔ التحل٘ل ٍالتَؾ٘ح للوؼبًٖ التٖ  ٍبحػبئْب
ٌٗكَٕ ػلْ٘ب الؼول اإلثساػٖ، ٍالؼالهبت اللـَٗٔ التٖ تٌطق ػي ذػَغ٘ٔ الطئٗٔ هي 

   ًبح٘ٔ، ٍػي الوسضٓ اللٌ٘ٔ التٖ ٗتوتغ ثْب الوجسع هي ًبح٘ٔ ؤذطى.
ٍ  لطرطح الل ػول٘رٔ ا ٍ كٖ ّصُ السضاسٔ ًكطح ؤضثؼٔ ؤسئلٔ ٍ سرَف ًؼبلزْرب ذر   

التحل٘ل التٖ ؤػتوسًب ػلْ٘ب كٖ ّصُ السضاسٔ ٍ ّٖ ؤٍالً: هب ّرٖ اللبئرسُ هري التؼج٘رط     
ثبلطهع ٍالتطاث السٌٖٗ ٍهبهسٕ كبػل٘تْوب كٖ ضؼط ًعاض هجربًٖ  حبً٘ربً: هرب ّرٖ ؤثرطظ      

 ٍ ستسػبءّب كٖ ًػَغِ الطؼطٗٔ  حبلخربً: هربّٖ ؤسرجبة   الطرػ٘بت التٖ ػوس ًعاض ال
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َء الطبػط كٖ تَظ٘ق ؤّل الج٘ت )ع(  ضاثؼبً: هب ّٖ السالالت التٖ ٗحولْب هجطضات لز
 ّصا التَظ٘ق كٖ ضؼطُ 

 الولطٍؾبت الووتطحٔ ٌّب ٍ التٖ ًحبٍل هٌبهطتْب ؤحٌبء الجحج ّٖ:  اهب
زضٓ ػلٖ بوٍ الثكبهبت بٗحبئ٘ٔ الوطحًَٔ ؤؿٌٖ الَسبئل اللٌ٘ٔ الطهَظ التطاح٘ٔ هي  -

 .لٖ الوتلوٖبولْب ًٍ الطبػط تزس٘س تزطثٔ
هي ؤثطظ الطرػ٘بت التطاح٘ٔ التٖ استحؿطّب الطبػط كٖ هٌزعُ الطؼطٕ ّٖ  -

م هبم ػلٖ ٍ كبقؤ العّطاء ٍ االهبضرػ٘بت بساله٘ٔ )ؤّل الج٘ت( ًطرػ٘ٔ اال
 الحس٘ي ٍ الس٘سٓ ظٌٗت )ػلْ٘ن السالم(.

٘ٔ للتؼج٘ط قبهبت بٗحبئ٘ٔ ذػجٔ ٍ ؿٌ استسػبء ؤّل الج٘ت )ع( كٖ ًعاضوس ٍرس ل -
 .ػي ؤكٌبضُ

ػلٖ الطكؽ ٍ الػوَز ٍ التحسٕ ٍ الٌؿبل ٍ كٖ شاتْب ّصُ الطرػ٘بت تسلّ  -
 هٌبكحٔ الظلن ٍ الكـ٘بى.

 يةالتراح الشخصيات استذعاء -2

ىّ التطاث هػسض ؿٌٖ ٍّبم ٗتَرت ػلْ٘ن ؤى ال ؤلوس ؤزضى الطؼطاء الوؼبغطٍى 
ػ٘بت التطاح٘ٔ كٖ ضؼطّن ثـ٘ٔ تَظ٘لْب ستسػبء الطربكٌخ٘طاً هب هبهَا ثٗستـٌَا ػٌِ. 

كٖ ثٌ٘ٔ الٌع٘، ثوب تحولِ هي زالالت ٍبضبضات تٌوٖ٘ الوسضٓ اإلٗحبئ٘ٔ للوػ٘سٓ. 
كبستسػبء ّصُ الطرػ٘بت تُؼتَجط هي ؤثطظ التوٌ٘بت التٖ اػتوسّب الطؼطاء كٖ هػبئسّن، 

لوستسػبٓ لتوٌحْب حوَلٔ كٌطٗٔ ٍ ٍرساً٘ٔ ال ترلى ػلى الوتلوٖ، ألى الطرػ٘بت ا
ؿبلجبً هب ٌَٗى لْب كٖ الصّي ٍ الَرساى بٗحبءات زالل٘ٔ ٍ ػبقل٘ٔ، تلطؼ ػلى الوبضت 
ًَػبً هي التوبّٖ هؼْب، ثوب توخلِ كٖ ٍػِ٘ ٍ الٍػِ٘ اللطزٕ ٍ الزوبػٖ هي حؿَض ٍ 

 تإح٘ط هَٗ٘ي.

بسترساهْب تؼج٘طٗبً »تَظ٘ق الطرػ٘بت التطاح٘ٔ كٖ الطؼط الؼطثٖ الوؼبغط، ٗؼٌٖ 
 .«ثؼبز تزطثٔ الطبػط ٗؼجط هي ذاللْب ر ؤٍ ٗؼجط ثْب ػي ضئٗبُ الوؼبغطٓاثٔؼس هي  لحول

 (13: 1997ػططٕ ظاٗس، )
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الطهَظ التبضٗر٘ٔ كٖ الوػ٘سٓ الؼطث٘ٔ الحسٗخٔ،  ٍلوس ضبػت الطرػ٘بت التطاح٘ٔ 
هي هَضٍث  –ح٘ج ػٌق الطؼطاء ػلٖ هَضٍحْن، ٗستوسٍى هي هػبزضُ الورتللٔ 

كٖ، ٍ هي هَضٍث تبضٗرٖ، ٍ هَضٍث ؤزثٖ، ٍ هَضٍث ؤسكَضٕ زٌٖٗ، ٍ هَضٍث غَ
ػٌبغط ٍ هؼك٘بت هرتللٔ، هي ؤحساث ٍ ضرػ٘بت ٍ بضبضات، ٗجٌَى  -ؤٍ كَلٌلَضٕ 
 هٌْب ضهَظّن.

كوس ٍرس الطبػط الوؼبغط ضّي تػطكِ تطاحبً ضسٗس الـٌٖ هتٌَع الوػبزض، كإهجل 
ات ٗخطٕ ثْب تزطثتِ الطؼطٗٔ ٍ ػلٖ ّصا التطاث ثٌْن، ٗوتبح هي ٌٗبث٘ؼِ السر٘ٔ ؤزٍ

ٗوٌحْب ضوَالً ٍ ًل٘ٔ ٍ ؤغبلٔ، ٍ كٖ ًلس الَهت َٗكط لْب ؤؿٌٖ الَسبئل اللٌ٘ٔ 
ثبلكبهبت اإلٗحبئ٘ٔ ٍ ؤًخطّب هسضٓ ػلٖ تزس٘س ّصُ التزطثٔ ٍ تطروتْب ٍ ًولْب الٖ 

 (73: الوػسض السبثن) .الوتلوٖ

 أسثاب استذعاء الشخصيات 2-1

طاء الؼطة الوؼبغطٗي بلى الطرػ٘بت التطاح٘ٔ كٖ ضؼطّن ّٖ تزبُ الطؼاٍهي ؤسجبة 
الظطٍف الس٘بس٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ الربًؤ التٖ هطّت ثْب األهٔ الؼطث٘ٔ؛ كلٖ الؼػط الحسٗج 
هطّت األهٔ الؼطث٘ٔ ثظطٍف هي الوْط الس٘بسٖ ٍاالرتوبػٖ، ٍؤزت كِ٘ ًل الحطٗبت، 

ت ؤٗٔ هحبٍلٔ لتزبٍظُ تٌلق ٍكطؼ ػلى ؤغحبة الطؤٕ ستبض هي الػوت الخو٘ل ًبً
سترسم الطؼطاء الؼطة الوؼبغطٍى اكلْصا  (33ر 32: الوػسض السبثن) .غبحجْب ح٘بتِ

الطرػ٘بت التطاح٘ٔ كٖ ضؼطّن ل٘ستك٘ؼَا ؤى ٗتستطٍا ٍضاءّب هي ثكص السلكٔ بلى 
سترسام هي ؿٌى كٌٖ. كلٖ الَاهغ بىّ الظطٍف الوبس٘ٔ التٖ ربًت هب ٗحووِ ّصا اال

لٖ استرسام الطهَظ ثوب كْ٘ب بى ٗلزإ ؤالجالز الؼطث٘ٔ ّٖ التٖ زػت الطبػط ارتبحت 
 الطرػ٘بت التطاح٘ٔ ل٘تٌلّن هي ذاللْب ٍ ٗؼٌس هؼبًبتِ ٍ ضئاُ ثحطٗٔ ؤًخط.

تزِ الطؼطاء الؼطة الوؼبغطٍى بلى استرسام التطاث اٍ هي األسجبة األذطى التٖ 

ذلزبت حبربتْن الٌلس٘ٔ ٍآالهْن  ٍالطرػ٘بت التطاح٘ٔ، َّ ؤى ٗتوٌٌَّا هي تػَٗط
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ٍّوَهْن هي ذالل ّصُ الطرػ٘بت التطاح٘ٔ. كبلطؼطاء الوؼبغطٍى ٗطرؼَى بلى التطاث 

ٍ ٗؼبٍزٍى الطرَع ػلى ؤهل ؤى ٗستك٘ؼَا ثْصُ الَسبئل ؤى ٗؼج٘طٍا ػي ؤغسم توخ٘ل 

سٍ٘ى الطبػط كٖ الؼػط الحسٗج ٗ ىّؤلْوَهْن الربغٔ، ٍضث٘وب ؤًخط تْسئٔ لْب. ٍ ثْصا 

الوؼك٘بت التطاح٘ٔ ٍ ٗؼج٘ط ػٌْب، كةًِّ ؤغجح ٗطى ؤىّ زٍضُ َّ ؤى ٗرتبض هي ّصُ الوؼك٘بت 

هب َٗاكن تزطثتِ، ثح٘ج ٗوٌح تزطثتِ ًَػبً هي اإلغبلٔ ٍالطوَل ػي قطٗن ضثكْب 

ثبلتزطثٔ اإلًسبً٘ٔ كٖ هؼٌبّب الطبهل، ٍهي ًبح٘ٔ ؤذطى ٗخطٕ ّصُ الوؼك٘بت ثوب ٗؿ٘لِ 

ت رسٗسٓ ٌٍٗسجْب ح٘بٓ رسٗسٓ. كل٘س ؿطٗجبً بشى ؤى ًزس الطبػط الؼطثٖ ػلْ٘ب هي زالال

الوؼبغط ٗلسح الوزبل كٖ هػبئسُ للوؼك٘بت التطاح٘ٔ التٖ تتزبٍة هؼِ ٍالتٖ هطّت شات 

 (307: 1972)اسوبػ٘ل، .ًوب ػبًبّب الطبػط ًلسِ َٗم ثٌلس التزطثٔ ٍػبًتْب

 أهمية اإلستذعاء و وظيفته  2-2

لوؼبغط ؤًِ ثبستـاللِ ّصُ اإلهٌبًبت ٌَٗى هس ٍغل تزطثتِ ثوؼ٘ي ال ؤزضى الطبػط ا

ٌٗؿت هي الوسضٓ ػلٖ اإلٗحبء ٍ التإح٘ط؛ ٍ شلي ألى الوؼك٘بت التطاح٘ٔ تٌتست لًَبً 

ذبغبً هي الوساسٔ كٖ ًلَس األهٔ ٍ ًَػب هي اللػَم ثَرساًْب، لوب للتطاث هي 

لٖ ٍرساى ؤهتِ بٗطٗس الَغَل  حؿَض حٖ ٍ زائن كٖ ٍرساى األهٔ، ٍ الطبػط ح٘ي

لِ٘ ثإهَٕ الَسبئل تإح٘طا ػلِ٘، بثكطٗن تَظ٘لِ لجؼؽ هوَهبت تطاحْب ٌَٗى هس تَسل 

ٍ ًل هؼكٖ هي هؼك٘بت التطاث ٗطتجف زائوبً كٖ ٍرساى األهٔ ثو٘ن ضٍح٘ٔ ٍ كٌطٗٔ ٍ 

ٍرساً٘ٔ هؼٌ٘ٔ، ثح٘ج ٌٗلٖ استسػبء ّصا الوؼكٖ ؤٍ شاى هي هؼك٘بت التطاث إلحبضٓ 

)ػططٕ ظاٗس، ًل اإلٗحبءات ٍ السالالت التٖ اضتجكت ثِ كٖ ٍرساى السبهغ تلوبئ٘بً 

ؤى ًزس الطبػط ٗلسح الوزبل كٖ هػ٘ستِ لألغَات »، كل٘س ؿطٗجب بشى (16: 1997

التٖ تتزبٍة هؼِ ٍ التٖ هطت شات َٗم ثٌلس التزطثٔ ٍ ػبًتْب ًوب ػبًبّب الطبػط 

 .(307: 1967)اسوبػ٘ل، ًلسِ 
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التطاح٘ٔ ٗتوتَغ ثحسبس٘ٔ  ٍؤى ًط٘ط بلى ؤى تَظ٘ق ؤسوبء األػالم التبضٗر٘ٔ  ٍال ثس٘
تحول تساػ٘بت هؼوس٘ٓ، تطثكْب ثوػع تبضٗر٘ٔ ؤٍ »ذبغٔ ألىَ ّصُ األسوبء ثكج٘ؼتْب 

ًي تٌتوٖ بلى حوبكبت هتجبػسٓ كٖ اهبؤسكَضٗٔ، ٍتط٘ط هل٘الً ؤٍ ًخ٘طاً بلى ؤثكبل ٍ
؛ لْصا كةىّ بزضاى الوبضت، لساللٔ هخل ّصُ (65: م1986)هلتبح، « العهبى ٍالوٌبى

الٌػَظ، التٖ توَم ثتَظ٘ق ؤسوبء األػالم التطاح٘ٔ ٗتَهق ػلى هؼطكٔ الوبضت ثْصُ 
 الطرػ٘بت ٍبهٌبً٘ٔ تؼٌِ٘٘ لْب هي ذالل الس٘بم.

ل٘ست األحساث التبضٗر٘ٔ ٍ الطرػ٘بت التبضٗر٘ٔ هزطز ظَاّط ًًَ٘ٔ ػبثطٓ، تٌتْٖ 
لٖ ربًت شلي زالالتْب الطوَل٘ٔ الجبه٘ٔ، ٍ الوبثلٔ بالَاهؼٖ، كةى لْب ثبًتْبء ٍرَزّب 

كٖ غ٘ؾ ٍ ؤضٌبل ؤذطٕ؛ كساللٔ الجكَلٔ كٖ هبئس  –ػلٖ اهتساز التبضٗد  –للتزسز 
ثؼس اًتْبء الَرَز الَاهؼٖ لصلي ؤٍ تلي  –هؼ٘ي، ؤٍ زاللٔ الٌػط كٖ هؼطًٔ هؼٌ٘ٔ تظل 

: 1997)ػططٕ ظاٗس، هي ذالل هَاهق رسٗسٓ ثبه٘ٔ، ٍ غبلحٔ ألى تتٌطض  –الوؼطًٔ 

بى التبضٗد ل٘س ٍغلبً لحوجٔ ظهٌ٘ٔ هي ٍرْٔ ًظط هؼبغط لْب، بًِ بزضاى »، بش (120
بًسبى هؼبغط ؤٍ حسٗج لِ، كل٘ست ٌّبى بشى غَضٓ ربهسٓ حبثتٔ ألٗٔ كتطٓ هي ّصا 

 (205: 1981)ًبغق، .«الوبؾٖ
تطتول ػلِ٘ هي هبثل٘ٔ للتإٍٗالت  ٍ ّصُ الساللٔ الٌل٘ٔ للطرػ٘ٔ التبضٗر٘ٔ، ثوب

الورتللٔ ّٖ التٖ ٗستـلْب الطبػط الوؼبغط كٖ التؼج٘ط ػي ثؼؽ رَاًت تزطثتِ، 
لٌ٘ست ّصُ التزطثٔ ًَػبً هي الٌل٘ٔ ٍ الطوَل، ٍ ل٘ؿلٖ ػلْ٘ب شلي الجؼس التبضٗرٖ 
الحؿبضٕ، ٍالصٕ ٗوٌحْب لًَبً هي رالل الؼطاهٔ.ٍ ثبلكجغ كةى الطبػط ٗرتبض هي 

ػ٘بت التبضٗد هبَٗاكن قج٘ؼٔ األكٌبض ٍ الوؿبٗب ٍ الْوَم التٖ ٗطٗس ؤى ٌٗولْب الٖ ضر
الوتلوٖ، ٍ هي حن كوس اًؼٌست قج٘ؼٔ الوطحلٔ التبضٗر٘ٔ ٍ الحؿبضٗٔ التٖ ػبضتْب األهٔ 
الؼطث٘ٔ كٖ الحوجٔ األذ٘طٓ، ٍ بحجبـ الٌخ٘ط هي ؤحالهْب، ٍ ذ٘جٔ ؤهلْب كٖ الٌخ٘ط هوب 

ر٘ط، ٍ س٘كطٓ ثؼؽ الوَٕ الزبئطٓ ػلٖ ثؼؽ هوسضاتْب، ٍ الْعائن كِ٘ ال تإهلًبًت 
الوتٌطضٓ التٖ حبهت ثْب ضؿن ػسالٔ هؿ٘تْب..اًؼٌس ًل شلي ػلٖ ًَػ٘ٔ الطرػ٘بت 

 (120: 1997)ػططٕ ظاٗس، .التبضٗر٘ٔ التٖ استوسّب الطبػط الوؼبغط
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ػَغْن ٍ هي ّصُ الطرػ٘بت التطاح٘ٔ التٖ ؤهجل الطؼطاء ػلٖ استسػبءّن كٖ ً
ّى ضرػ٘بت ؤّل الج٘ت )ع(؛ كوس ٍرس الطؼطاء كْ٘ن قبهبت ، الطؼطٗٔ ثـ٘ٔ بحطاءّب

بٗحبئ٘ٔ ذػجٔ ٍ ؿٌ٘ٔ للتؼج٘ط ػي ؤكٌبضّن ٍ الجَح ثوب ٗسٍض كٖ ؤشّبًْن ٍ شلي 
ثسجت تبضٗرْن العاّط ٍ هس٘طتْن الٌؿبل٘ٔ ؾس الكـبٓ ٍ ؤٗؿبً ثسجت هوجَل٘تْن ٍ 

بًٖ هي ّاالء الطؼطاء الصٗي ؤحسٌَا تَظ٘ق ؤسوبء ضطػ٘تْن لسٕ الؼبهٔ؛ ٍ ًعاض هج
 ؤّل الج٘ت كٖ ضؼطّن ٍ ظٌَٗ٘ا ًػَغْن ثْصُ األسوبء الططٗلٔ.

 ()عالثيت  أهل استذعاء -3

 الوسلو٘ي الٌتبة ٍ الطؼطاء هي هجل ًخ٘ط هي ّتوبما هَؾغ ًبًَا (ع) الج٘ت ؤّل بى

 ٍ الس٘بس٘ٔ حعثبتالت ؤى ٘بىاألح ثؼؽ كٖ ًطٕ بى ًٌب ٍ الوسلو٘ي، ٍ ؿ٘ط هٌْن

ساللٔ ث ٍافٚ ثطٌل ٗؼتٌَى ال الوسلو٘ي االزثبء رؼلت ثؼؽ الوصّج٘ٔ االذتالكبت

 ٍ الوسلو٘ي ؿ٘ط ٖحت ؤٍ الط٘ؼ٘ٔ الوصاّت هي االزثبء ؤًخط ًطبّس ؤًٌب الب (ع) الٌجٖ

 للحن ضهعاً ؤغجحَا ال ألًْنب شلي هب ٍْن ك٘ ضؼبضاً ضائؼٔؤ هس ًتجَا هٌْن الؼلوبً٘٘ي

 (10:2008 )ضجَة،.اللسبز ٍ الظلن لسلكبى ٗطؾرَى ٍال الجبقل ماهبٗولَى  ػٌسهب

 (ع) الج٘ت ؤّل ثصًط ؤضبز الصٕ هجبًٖ ًعاض الوؼبغط طبػطال الطؼطاء الءاّ هي ٍ

؛ ٍ استلْن الزْبز ٍ الخَضٓ ضٍح ضؼبضُؤ كٖ لٌ٘لج ضهعاً ترصّنؤ ٍ تزطثتِ الطؼطٗٔ كٖ

لٌطاهٔ لٌٖ ٗوق كٖ ٍرِ السبسٔ الصٗي هٌْن ضٍح التحسٕ ٍ الطوَخ ٍ الؼعٓ ٍ ا

لٖ الووكغ التبلٖ كؤػبحَا ثخطٍات الطؼت ٍ ذ٘طاتِ ٍ تسبٍهَا هغ الوؼتل ثخوي ثرس 

 :هبئالً الؼطة ؤهطاء ٗربقت ًطاُ

       

 .. 
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 (98:  1983هجبًٖ،)      

 قـربٓ  ماهرب  (عالحسر٘ي )  مهباال ثوَهق الكـبٓ ؾس الخَضٕ الوَهق ّصا ٗصًطًب ٍ
 الٗػرلحَى  ألًبس ٗطؾد ال حتٖ ؤغسهبئِ ٍثإػع ٍثؼ٘بلِ ؾحٖ ثٌلسِ ػٌسهب ظهبًِ

ٖ  ٍسرَف  الحطٗٔ ضاٗٔ اإلساله٘ٔ. كطكغ لألهٔ هبزٓ ًٌََٗا ؤى ٖ  تطكرطف  تجور  ًرَض  كر
ِ  ،"ػلْ٘رب  هـؿرَة  هػربئس " زَٗاًِ كٖ ًعاض ٍؾغ ى.ٗجؼخَ َٗم ٖلب الطوس  هػر٘ست
ٖ  ٗتَسن" الربهسٔ الزٌَث٘ٔ السولًَ٘ٔ" الطْ٘طٓ  غرَضٓ  الزٌَث٘رٔ،  الخرَضٓ  تلري  كر

ٖ  ػلٖ ٌتػطل٘ حبض ػٌسهب (عللحس٘ي ) ٖ  كربلزٌَز   ...الجـر  ْٗعهرَا  لرن  الزٌرَة  كر
 تلري  ثلؿرل  بال الورَت  هسرتٌوغ  كٖ ٍ التطاة كٖ ٍرِْ ٗوطؿَا لن ٍ" سطائ٘لب"
ٕ  كٌْرب . )ع( الحس٘ي هي ؤذصٍّب التٖ الح٘ٔ الػَضٓ ٍتلي الحسٌ٘٘ٔ، تبهبلْاإل  ًرط

 حرطٍات  ٍاؤثربز  ؤًْرن  ح٘ج الٌلف( )ؤه٘ط ثتسو٘تْن الجالز كٖ األهطاء ثؼؽ َٗثد ًعاض
ٖ  ًترطاث اإل زٍى ضرَْاتْن  ٍضاء ٍالسر٘ط  الولصات كٖ سًـوباإل سج٘ل كٖ الجالز  بلر

 تبئْ٘ي ذل٘التْن، هسهٖ ػلٖ األهطاء ٗتللِ الٌلف ًؼػ٘ط ٗطجِ كَْ .ْبهكبلج ٍ ثْنَضؼ
ٕ  ثر٘ي  الورسس  تربضً٘ي  كلسك٘ي، ؤضؼ ثبئؼ٘٘ي ؾالالتْن، ث٘ساء كٖ ٔ  ؤٗرس  الػرْبٌٗ

 .تطاحْن ٍ ًْنبٗوب ثج٘غ ّصا ػولْن ك٘سبٍٕ

 :هبئالً آذط هَهق كٖ األهطاء ّاالء ٗربقت ػٌسهب ضائؼبً تػَٗطاً ًعاض ٗرلن ٍ

        

 (110: الوػسض السبثن)        

 ربًجْب بلٖ ٗولَا ٍال هٌْب ٗستل٘سٍا ثسربرٔ كلسك٘ي ٗطجِ الطبػط الوطْس ّصا كٖ
 مهباال ربًت بلٖ ٗوق هجبًٖ ًإًِ ًعاض ًطٕ الخبًٖ الوػطاع كلٖ .بلْ٘ن تحتبد ػٌسهب
 تزس ٍلن بًثْتبً ٍ اًظٍض ثسهِ ٗكبلجَى ػخوبى هو٘ع األهََٗى ضكغ ػٌسهب (عػلٖ)
 ساله٘ٔاإل ٔهاأل اًٌْت التٖ غل٘ي هؼطًٔ كوبهت ؿْ٘ن ػي ضزّن كٖ مهباال ًػبئح
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 ٗرطد ؤى سل٘بى اثٖ ثي لوؼبٍٗٔ السج٘ل ستهْ٘ ٍ ثطٗبءاأل زهبء ٍّسضت َٗهئصٚ
 ؿطةٗ اللتي ػي ثالتحس٘ زاضؤ هي ًل كبلَ٘م .حسث هب ٍحسث هَؾؼْب هي الرالكٔ
 ألهطاء ٍ ؾطٗؼًٔ هستوسٌبً ٍ اػتجطُ هجبًٖ ًعاض لِ ضبضا هب ّصا ٍ ػخوبى ثوو٘ع الوخل
. كٌوب ًطٕ ؤىّ ًعاض توؼ٘ي كٖ تبضٗد اإلسالم لٌٖ ٗسلتْن ٘خٔالرج هأضثْن لٌ٘ل الؼطة

م الظلن ٍ الزَض ٍ اهبهٌِ ضهَظاً ٍ ؤحساحبً تسبػسُ ػلٖ التؼج٘ط ػي ضئٗتِ ٍ ػو٘ستِ 
التربشل لسٕ ثؼؽ الحٌّبم؛ ٍ هس ٍرس كٖ ؤّل الج٘ت )ع( قبهٔ بٗحبئ٘ٔ ٍ ذػجٔ 

هي  ٌٗلجتطٓ الكبّطٓ ًطهَظٍ ٗستؼ٘ي ثْب ػلٖ هًٌٌَبت هلجِ كإذص ٗستسػٖ ؤسوبء الؼ
 ضؼبضُ.ؤ كٖ الزْبز ٍ الخَضٓ ضٍح ذاللْب

 )ع(م علیمااال 3-1

م ػلٖ )ع( كٖ تبضٗد اإلسالم ثل كٖ تبضٗد الجططٗٔ ضرػ٘ٔ كطٗسٓ هبتُؼتجط ضرػ٘ٔ اال
كوس ًصض ح٘بتِ ٍ ح٘بٓ شضٗتِ لإلسالم كوس تؼطّؼ بلٖ ظلن هوؽ ٍ   هلّوب ًزس لْب ًظ٘طاً؛
ضبّطاً س٘لِ كٖ ٍرِ هي ؤضازٍا ؤى ٗؼجخَا ثوػ٘ط  ظلن الكـبٓ ماهبساً هغ شلي ٍهق غبه

السٗي الحٌ٘ق ٍ األهٔ اإلساله٘ٔ. ٍ هس استسػٖ ًعاض هجبًٖ ّصُ الطرػ٘ٔ ًخ٘طاً كٖ 
م ػلٖ )ع(، ٍ هٌْب هبضؼطُ، ٍ كٖ هب ٗلٖ ًَضز ثؼؽ الطَاّس التٖ ربء كْ٘ب اسن اال

 األث٘بت التبل٘ٔ:

        

 (483 :1983)هجبًٖ، ...   ......... 
 شهبض حبه٘بً ٍالظبلو٘ي للكـبٓ الزْبز، هٌبّؿبً س٘ق حبهالً ًلسِ هجبًٖ ًعاض ٗزؼل

 .ٍالوطآى الٌجَٓ

 هػبئت هي ػلْ٘ن رطت ٍهب الط٘ؼٔ ضٗدبت ٖػل بهبتو هكّلؼب ًبىال ٗرلٖ ؤى ًعاض 

 حعاىالتٖ ػبضَّب ثبأل ثبلظطٍف ذج٘طاً ًبى ٍ الؼَْز، ًل كٖ الظبلو٘ي الحٌبم هجل هي
م هباالالسهَع.  هطاضٓ الح٘بٓ ٍ سٌت كْ٘ب بال هَااش هبٍ سوبءّن ٖػل نالور٘٘ ٍالظالم
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ٍ ؤغحبثِ للوتل  َّ ٍ ؼتؼطّ الوططٍع كٖ ًل ظهي ح٘ج ػلٖ )ػلِ٘( َّ ضهع للحن
س٘كطٓ الظبلن الصٕ حبغط  ًٖلؤ هؼبٍٗٔ تطهع بل اهب ثزبًت الحن؛التؼصٗت لَهَكْن 

 هي قلت ح٘ي )ظ( الٌجٖ ٍٓكب ٔل٘ل ٌٗس لن ِثكطٔ سَء. بًّ غحبثِؤالحن ٍ ثكص 
الؼٌبٗٔ ثرالكٔ ػلٖ اثي اث٘كبلت( لئال ذ٘طٓ )األ الَغ٘ٔ لٌ٘تت هلن بػساز الػحبثٔ ثؼؽ

ضسَل اهلل )ظ( هس  و٘ل آًصاى: بىّكع. الوَؾَ ٍؿ٘٘ط الجؼؽ كربلق ٗؿلَا هي ثؼسُ ؤثساً
ػسم سوبح األهطاء ثو٘بم  رؼل ّصا الحسٗج ضهعاً ل٘ط٘ط بلٖ ًعاضؿلت ػلِ٘ الَرغ. 

هػ٘طّن حست ٍغ٘ٔ َٗغٖ ثْب هي لِ هٌبًٔ ضك٘ؼٔ ػٌسّن. كلٖ ضئٗتِ  ضٍاوطل٘الطؼت 
   :ٗسبٍٕ ّصا اللؼل ثطٌن ؤثٌبء الَقي ٍ ٗؼتجطُ ًحٌن ٗوؿٖ ثح٘بتْن

    

 (109الوػسض السبثن: )  

 ٕرط هب ػٌِ٘ َّ ٍكلسك٘ي لجٌبى كٖ ٍالؼطة الوسلو٘ي ٖػل الَ٘م ٗزطٕ ٍهب
 ٍؤٍلئي لسبزاتْن حجْن ؤرل هي هسٗوبً اؾكْسٍاؤّل الج٘ت؛ كبلط٘ؼٔ  ض٘ؼٔ ٖػل

 ٗس٘طٍا ؤى َّ ٍاحس ٍ لٌلْ٘وب الرالظ قطٗن ٍلٌي ألٍقبًْن حجْن ؤرل هي ظلوَا
 ٓ. صالل اإلساله٘ٔ ٍالتؼبل٘ن السالم ػلْ٘ن الج٘ت ؤّل ضحبة كٖ

الصٗي  الزٌَة ؤثكبل بلٖ آل الج٘ت )ع( م ػلٖ )ع( ٍهبٍ هس ضهعَ ًعاض هجبًٖ ثبال
 :ل٘وَك ٍهلَا ثَرِ بسطائ٘ل،
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 (108: 1973)هجبًٖ،          

 هٌْب هستلْؤ ٗزؼلْب حَضٓ ًطثالء، بقبض كٖ تإتٖ الزٌَة حَضٓ ؤىّ ٗؼتوس ى ًعاضًب
ٗحوٖ ؿعٓ ٍضطاكٔ  الصٕ الجبسل الووبٍهٔ ٍالوٌبؾل ضائس الزٌَة ٗؼتجط بًِ ثْب. هلتو٘ٔ
 ٍ ٍلٖ( هْسٕ م،اهب) هٌْب ٗسترسم ًلوبت ًٕط كلْصا اسطائ٘ل. َّ شئت ماهب لجٌبى
 ٗطهع الط٘ؼٔ هي ؤًْي ٍثوب الوٌبؾالت الٌسبء رَْز ٗوس٘ض ٍ تْبظػبه ٍ لطٗبزتْب ضهعاً
 الوس٘ح تٌتظط ثوطٗن بلْ٘ي ك٘طهع الوس٘ح٘ٔ هي ًسبء ٌٗسٖ ٍال ظٌٗت ٍ ثلبقؤ بلْ٘ي

 ؤٍ ض٘ؼًٔ ًبًَا الوَاقٌ٘ي بلٖ ؤىّ ًل ل٘ط٘ط لِ "الوْسٕ"ٔ للظ ٌّب ٗسترسم َّ ٍ

 . الٌٌجٔ ٍ الظالم هي ثْن حل هوب ل٘رلػْن هبئس هػلح بلٖ ٗحتبرَى هس٘ح٘٘ي

  )س(فاطمة السهراء 3-2

ٍ هي الطرػ٘بت التٖ ٗستسػْ٘ب ًعاض هجبًٖ كٖ ضؼطُ ٍ ٗؿلٖ ػلْ٘ب زالالت ٍ ضئٕ 
 هي الطٌَٕ طكغ ًعاضرسٗسٓ ّٖ ضرػ٘ٔ س٘سٓ ًسبء الؼبلو٘ي كبقؤ العّطاء )س(. ٗ

 اثٖ اثي ػلٖ مهباال ث٘ت كٖ زاضت تبضٗر٘ٔ بلٖ ًبضحٔ ٗط٘ط كٌإًِ الؼطة ؤهطاء
 ًسرٔ اػتوبزُ كٖ كبقؤ العّطاء)س( التٖ ًبًت استطْبز ػي ٍؤسلطت (عقبلت)
 للحطهٔ ضهعاً ٍٗزؼلْب العّطاء كبقؤ ثبلس٘سٓ ٗستطْس هجبًٖ ًعاض بى .األٍلٖ الوطآى
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 ًجْ٘ن ث٘ت ٗسذل ؤى كٖ للؼسٍ بربظٓ ًإًِ األهطاء ثِ ٗوَم هب ٍبى ّتٌت التٖ الؼطث٘ٔ
 :ٍالٌطاهٔ الططف ػٌَاى ّٖ سبًٔبً ل٘سطم السالم ػلِ٘

    

      

 (487 :1983هجبًٖ،)        

 ٍ الوسلو٘ي لجالز ضهعاً )ػلِ٘ السالم( الٌجٖ ث٘ت هجبًٖ ًعاض رؼلٕ، ًط كٌوب
 ٔللظ استرسم كَْ .اإلساله٘ٔ ٍ الؼطث٘ٔ األهٔ ًٍطاهٔ لططاكٔ ضهعاً العّطاء )س( كبقؤ

 .الج٘ت غبحت بشى زٍى تٌل٘صُ تن الؼول ّصا ؤى ثوب )السطهٔ(

 :ًعاض ٗوَلٍ كٖ الووجَس التبلٖ 

 

    

    

      

  

      

 (197-198: الوػسض السبثن)       

 ٍ الوتبػت هي ال ًخ٘طاًتحو٘ (ػلْ٘وب السالم)ٍؤهِ  الحس٘ي ؤى ًعاض ٗؼتوس كٌْب
نأتی لكی نصحح التاريخ  " ًإى ًعاضثٌالهِ ّصا: ٍ التبضٗد. هسبض تـ٘٘ط ثـ٘ٔ الوطبًل

إنما خرجت لطلة "ٍ َّ: هبم حس٘ي)ع( ًالم اال ٖٗطٗس ؤى ٗطهع بل "و األشياء
 الووبٍهِ ٍ لػوَزل ضهعاً ًطثال ٍ ٍ ثسض ؤحس هي ٗإذص كَْ ؛"اإلصالح فی أمة جذي

 الوسلو٘ي ٖبل ىَهٌتو ًٌبب ثوب ٍ هطآٓ لتوطٗط الوػ٘ط هي رسٗس ٍٗؼتوس ٍٓالوخبثط
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 ٍالزَض للظلن هوبًؼتْن ٍ كٖ هخبثطتْن الج٘ت ؤّل ٖبل ٍ ؤحس ٍ ثسض كٖ طبضً٘يوال
 ثصل ٍ ثبلتؿح٘بت التبضٗر٘ٔ الحوجٔ ّصُ ارت٘بظ كٖ ًٖسؼ ٍ الػجط ًلؼن ؤى كؼلٌ٘ب
 .كٖ ًطثال هبم حس٘ي)ع( اال كؼل هخلوب سالٌل٘ ٍ الـبلٖ

 ال تبضٗر٘ٔ هْؤ َّ سوبءاأل الؼجطٗٔ الطَاضع كٖ الحطٍف قوس ؤى ًعاض ؤزضى
 ٍ للػوَز ظاَضه الج٘ت ًبًَا كإّل .الج٘ت ّلؤ ضحبة كٖ ثبلس٘ط بال تكج٘وْب ٗوٌي

 ٍ ًْزْن الؼبلن ؤحطاض هيطٍى ٌخ٘الستلْن بٍ ػػطّن رجبثطٓ ماهب الجبسلٔ الووبٍهٔ
 قبلؼت ًخ٘طاً بًٖ األذ٘ط ك٘وَل . ؿبًسٍٕ هْبتوبذوٌٖ٘ )ضُ( مهباال هٌْن ،هسضستْن

 ٗترلع ال ؤًِ تؤزضً ثولحؤ ًطثالء ٍ ثْب الثإس ػٌبٗٔ ػٌ٘ت ٍ حس٘يال مهباال ػي

 .هبم حس٘ي)ع( اال هسضسِ هي ٗستلْن ؤى بال الكـبُ ؤٗسٕ هي ثلسًب

 (ع) م حسينمااال 3-3

الحس٘ي)ع( ر ٍتٌبز م هباالضرػ٘ٔ  ّٖ هي ضرػ٘بت الطكؽؤثطظ هي كتي الطؼطاء 
تٌَى ؤًخط ضرػ٘بت الوَضٍث التبضٗرٖ ضَ٘ػبً كٖ ػػطًب الوؼبغط ر كوس ضؤى 

م الحس٘ي)ع( الوخل اللص لػبحت الوؿ٘ٔ الٌج٘لٔ الصٕ ٗؼطف سللبً ؤى هبالطؼطاء كٖ اال
لي لن ٗوٌؼِ هي لٖ ضْبزتِ ٍضْبزٓ ؤغحبثِ، ٍلٌي شبهؼطًتِ هغ هَى الجبقل ستازٕ 

ؤى ٗجصل زهِ الكَْض كٖ سج٘لْب، هَهٌبً ؤى ّصا السم َّ الصٕ س٘حون لوؿ٘تِ االًتػبض 
 (161: 1978)ػجبس،  .ٍالرلَز، ٍؤى كٖ استطْبزُ اًتػبضاً لِ ٍ لوؿ٘تِ

غالح ٍ الكْبضٓ حس٘ي )ػلِ٘ السالم( كٖ ؤضؼبض ًعاض هجبًٖ َّ ضهع لإلالم هباال
 الطْط ّصا ٗػق م1972ػبم حعٗطاى ّعٗؤ ػيًعاض ٌلنٗت ٍالحطٗٔ ٍالطزبػٔ. ح٘ي

 ٍّٖ الجططٕ التبضٗد ػطكْب ؤٍربعٍ ؤػظن ٗحول هتؼت هٌْي بًسبى ًإًِ ٗؼَز ح٘ي
 :ٗوَل بش( عالحس٘ي ) مهباال ؤٍربع

   .. 

   ..  .. 
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 (209الوػسض السبثن:)  

م الحس٘ي الوخل األػلٖ ٍ األضٍع كٖ الخجبت ػلٖ الحن، هبالطبػط ٗطٕ كٖ االٍ
حتٖ زكغ ح٘بتِ حوٌبً لِ، ٍ استطْس كٖ سج٘لِ، ٍ َّ بش شاى ٌٗبغط اإلسالم، ٍ ٗوتسٕ 

رسُ ضسَل اهلل )ظ(، ٍ لوس سزل ثبستطْبزُ غلحٔ ًبغؼٔ كٖ تبضٗد اإلسالم،  ٕثْس
 ٗإهل ًعاض ًبى هي األثكبل األٍائل الصٗي ًؼتع ثتبضٗرْن ٍ س٘طتْن ٍ ًوتسٕ ثْن.رؼلتِ 

 :ًزستِ ٖلب إتٖٗ ٍ ًساءُ (عالحس٘ي ) ٗسوغ ىؤ
  

   

        

      

 (370 :1973هجبًٖ،)    

 ضائحٔ هٌِ تلَح الكْبضٓ ٍ للحطٗٔ ضهعاً ٗزؼلِ ٍ (عحس٘ي )ال مهباال ضٗػَ٘ كَْ
 .السٗي ضاٗبت ٍ ػالمى ؤحبهلَ هاهٌَى حَاض ٗطاكوِ ح٘ج السٗي السٗي ًل َّ ط؛الر٘
السٗي، ٍ َّ ضهع  ٍم الحس٘ي )ع( ضهعٌ ذبلسٗ للتؿح٘ٔ ٍ اللساء هي ؤرل الوجسؤ هبكبال

 ٘ي كٖ ٍرِ الزجطٍت.الجبحج ػي الؼسالٔ ٍ ًُػطٓ الوستؿؼل
التٖ تتٌلن ػي هصثحٔ هبًب التٖ حسحت كٖ  "ضاض٘ل ٍؤذَاتْب"ٍكٖ هػ٘ستِ 

رٌَة لجٌبى ٍسٌَت الؼطة ػي ّصُ الزطٗؤ الٌٌطاء ٍاًتلبئْن ثبالستٌٌبض، تكطم 
لحس٘ي ( ٍ ٍغق هسس٘ٔ تطاة الزٌَة ًوسس٘ٔ ػجبءٓ اعم الحس٘ي )هبهجبًٖ بلى اال

 :كوب ؤضٍػِ هي ٍغق ح٘ج ٗوَل

 (85: 1983)هجبًٖ، 
 ًوب ؤًِ ضجِ هصثحٔ هبًب ثٌطثالء الخبً٘ٔ كٖ ؤث٘بت ؤذطى هي الوػ٘سٓ:

)الوػسض 
 (193السبثن: 
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لتؿح٘ٔ ٍ اللساء ٍ األسٖ لهإسبٓ ًطثالء ل٘إذص هٌْب ًوَشد الطبػط ٗستحؿطٌّب 
 . ػلٖ هب رطٕ ألّل الج٘ت )ع(

حتلبء ثوؿ٘ٔ ػبضَضاء ًطهع ضٍحٖ ل٘س هزطز اسرتصًبض ؤهزبزّرب ؤٍ شًرط    اإلٍ  
س٘ي ضؿن استسالهٌب لصلي م الحهبكؿبئلْب ٍهأحطّب، ٍال الجٌبء ٍالٌح٘ت ػلى هوتل اال

تلري  لح٘بء هؼبىٍ ٍهَاهرقٓ ٍزالالت  بوب َّ ًّب، ألرلِ سهَعالالوَهق الوصّل ٍشضف 
ح٘ربء هري   الن تُعِلِْٔ ًل هتـ٘طات الح٘ربٓ،   الحبزحٔ التٖ حلطت كٖ تإضٗد اإلًسبً٘ٔ ؤحطاً

 األرَاء الطٍح٘ٔ الٌو٘ٔ الربلػٔ للحس٘ي ٍؤّل ث٘تِ )ع(. بلىضإًِ ؤى ٌٗولٌب 
لؼل حبزحٔ ًطثالء ثوب توخّل هي ضهعٗٔ للوإسبٓ ثٌل هؼبًْ٘رب، ًبًرت هري ؤًخرط     ٍ  

لرٖ ؤى هري   بالػَض ٍ الحَازث كٖ زٍاٍٗي الطؼطاء. ٍ لؼل السرجت كرٖ شلري ٗؼرَز     
م الحس٘ي )ع(، الووخّل الحو٘وٖ لٌرل زػرَٓ ًج٘لرٔ،    هبالطؼطاء هي ٗطٕ كٖ ضرػ٘ٔ اال

لرٖ  بُ السػَات ٍ الخرَضات، ؤى تػرل   اًكلوت ٍ حبضت ػلٖ ٍاهغ ظبلن، ٍ لن ٗوسض لْص
اّساكْب، كٌبًت ًت٘زتْب اللطل ٍ الْعٗؤ، ال لؼ٘ت ؤٍ هػَض كٖ هجبزت اغحبثْب، ٍ بًوب 

)ػطرطٕ،   .لٌَى زػَاتْن هؤ كٖ الٌجل ٍ الوخبل٘ٔ، ال تتَاكن ٍ الَاهرغ اللبسرس آًرصاى   

1997 :121) 

 تطتلغ رٌبظٓ ًل ٍؤى هٔالطْب ٍ هٌتْٖ الجكَلٔ توخل ًطثالء ٍاهؼٔ ؤى ًعاض ٗؼتوس 

 هي ثإضٍاحْن ؤغحبثْب ٖؾح التٖ الزٌبئع لتوخّ كْٖ ٍالؼطث٘ٔ ساله٘ٔاإل الجالز كٖ

 :الحطٗٔ ؤرل

    

 (113 :2004هجبًٖ، )   

 ًطثالء ضٗدثتب تطجؼت هس ًًٔطثالئ٘ ضٍحبً ٗتكلت الح٘بٓ كٖ ٕ ًلبحؤ كةى لصا ٍ

 ٍالتترص ض٘ئبً ٍالتإًل كال تططة ًطثالء ؤثكبل هي ٍاإلثبء التؿح٘ٔ ٍاستلْوت ٍثوؼٌَٗبتْب

َاقٌٖ ًطثالء هي َّ ًلسِ ٕٗط ًطثالء ًوب ثرتن هرتَهٔ ٍّٖ بال ٍالس٘طٓ ػبزٓ  كٌإًِ ه

 :هسضستِ كٖ ًوَت ٍ ًٖح٘ ٍ (ع) الحس٘ي ػ٘طٔ ًؼ٘ص ؤى ػلٌ٘ب ٗوَل ؤى ٗطٗس
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 (103: )الوػسض السبثن   

ثوب تحولِ هي هحي ٍ  ءتوخل ًطثال ًلْب الطأٌّ م األهٔ الؼطث٘ٔٗبا ؤى ًعاض ٍٕٗط
 هػبئت رطت ػلٖ ؤضؼ الَاهغ:

 (355 الوػسض السبثن:)  

 . «ؤضؼ ًطثال ًٍل ػبضَضا َٗم ًل»ٗوَل ؤى ٗطٗس ثْصا الووكغ ًٍإًِ
بً٘ٔ ؤغ٘لٔ، ح٘ج ( بلى ًطثالء بالّ هؿ٘ٔ بًسعبلوٌػق ال ٗطى كٖ هس٘طٓ الحس٘ي )ك

ضسرن ثسهرِ    م ػلِ٘ السالم اإلذالظ ٍالحت ٍالتلبًٖ للطسبلٔ اإللْ٘ٔ، ٍهبرس٘س كْ٘ب اال
الططٗق غَضٓ هططكٔ ًٍوَشربً ضائؼبً ألهتٌب الَ٘م كرٖ غرطاػْب هرغ الجبقرل. كبلوؿر٘ٔ      

التٖ اذتلف  الحسٌ٘٘ٔ ستجوى ذبلسٓ ٍهستوطٓ هغ استوطاض ؤٕ اًحطاف كٖ ذف الطسبلٔ ٍ
 .( الصٕ ذبقت األهٔ ثإى )حس٘ي هٌٖ ٍؤًب هي حس٘ي(ظثوٌْذ رسُ هحوس )هٌْزْب 

 زينة)س(الحوراء  3-4

الوطؤٓ الطّسبل٘٘ٔ الػ٘بثطٓ  كْٖ ٍاحسٓ هي ًتبد ّصا الج٘ت الكّبّط )ع( الس٘٘سٓ ظٌٗت
م الحس٘ي)ع( ؤى هبًطثالء هغ ؤذْ٘ب اال ٖاستكبػت هي ذالل هَاهلْب ك ٖالوتحس٘ٗٔ، الت
حؿي اإلسالم، كلن تس٘كط ػلْ٘ب  ٖتطث٘ت ك ٖالحو٘و٘٘ٔ للوطؤٓ الَاػ٘ٔ الت تُجطظ الػَ٘ضٓ

ال تْعهْب  ٖػبقلتْب، ٍلن ترؿغ لؿؼلْب الزسسٕ٘، ثل ًبًت اإلًسبًٔ الوَٗ٘ٔ الػ٘لجٔ الت
الصٗي ٗولٌَى الس٘لكٔ ٍالزجطٍت ٍٗوبضسَى الكّـ٘بى،  ؤٍلئياٙالم، ٍال ٌٗبل هٌْب 

ٗتحطًَّى  ٖطق هٌكلوبتْن ٍؤسبل٘جْن ٍاألّساف الّتهْن ثٌلّ رطؤٍٓ تٌاهبثل ٍهلت 
حولت  ٖكْ ًبًَا ٗتـكَّٕى ثْب. ٖهي ؤرلْب، ٍتعٗل ػٌْن ؿكبء الطّطػ٘٘ٔ اإلساله٘٘ٔ الت
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ػلٖ٘)ع(، ٍػجبزٓ ؤهْ٘ب ٍػلوْٓب، م هباالضسبل٘٘ٔ ضسَل اهلل ٍؤذالهِ، ٍضزبػٔ ؤثْ٘ب 
ؤشّت اهلل ػٌِ الطّرس  ٕلّصؤذَْٗب، ٍاًكلوت بلى الح٘بٓ تحول قْط الج٘ت ا ٍّٕٓسٕ

 ٍقْ٘طُ تكْ٘طاً.
هغ ضؿجتْب ٍحطغْب ػلى ًػطٓ الطّسبلٔ،  بلٖ ًطثالء ًكلوت الس٘٘سٓ ظٌٗت هغ ؤذْ٘بب

م الحس٘ي)ع( لتٌَى سٌساً هبألًّْب ًبًت تطؼط ثإىّ هساٍل٘٘تْب الطّسبل٘٘ٔ ؤى تٌَى هغ اال
هلجْب  ٖثإػلى زضربتْب، كًطثالء  ٍٖػبضت الس٘٘سٓ ظٌٗت الؼبقلٔ ك لِ ٍػؿساً ٍهَ٘ٓ.

هٌْب ؤى تػجط، ٍؤى تٌَى  ٍٖهطبػطّب، ٍلٌٌّْب ػٌسهب ػلوت ؤىّ زٍضّب الطّسبلٖ٘ ٗوتؿ
ذفّ ه٘بزٓ الوطحلٔ، ٍهلت ًلّ الوَاهق الجكَل٘٘ٔ، كوس٘هت الٌّوَشد  ٖضبهرًٔ ٍاػً٘ٔ ك

لَاى ؤػكت الؼٌ؛ ٍ هس ٍهَ٘ٓ الوَهق ٖاألكؿل للطّربل ٍالٌّسبء لحسبة الوَهق الطّسبل
 . الٌج٘ط للحعى ٕهًَ٘ٓ، ٍهس٘هتٕ الػ٘جط ًؼٌَاىٍ للتحس٘ ٖاإلساله

ٍ الطبػط ًعاض هجبًٖ ٗستسػٖ ّصُ الطرػ٘ٔ الؼظ٘ؤ ثوَاهلْب الجكَل٘ٔ التٖ ضسوتْب 
 كٖ ًطثالء، كلٖ الووكغ التبلٖ ٗوَل:

     

    

   

    

 (60: 1973هجبًٖ،)       

ٖ  هػربئت  ٍ هحري  هري  كٖ ًرطثال  تحسح هب ثسهٔ قبلغ ًعاض ؤى ٗجسٍ كٌْب  التر

 رسربز األ ٖػلر ٔ السْبم الَاهؼ ثزوغ توَم ػٌسهب ٗػَضّب كَْ. ظٌٗت )س( ْبتتحول

ِ  ٗؼلري  ٍ ّرصا  خَضٕ ٍ حٌبًْرب زٍضّب ال ٖل٘اًس ػل ؛كٖ هو٘ػْب ٍتؿؼْب الووعهٔ  ؤًر

 ءػبضرَضا  ٗربم ؤ ٗزؼل ٍ رْبزُ حَة ٌٗسَ ٍ (عالحس٘ي ) ربًت بلٖ زائوبً ٖس٘جو
  .كٖ ًطثالء ظٌٗت كؼلت هب ٗلؼل ٍ ػٌِ٘٘ ًػت
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 نتيجة الثحج -4

ّل الج٘ت )ع( كبترصّن ؤزآ لوس ٍرس ًعاض هجبًٖ قبهبت ؿٌ٘ٔ كٖ استسػبءُ أل -
 س ؤكٌبضُ.لإلكػبح ػي هطبػطُ، ؤٍ تزس٘

ٌٗجغ هي الحبرٔ إلحطاء الٌع ٍهسضتْن الجبّطٓ تَظ٘لِ ألّل الج٘ت )ع( كٖ ضؼطُ  -
 ػلٖ الوتلوٖ. تإح٘طٗحبء ٍالػلٖ اإل

لٖ ضهَظ تحسٚ ًٍؿبل تستوس بستكبع ًعاض ؤى ٗحَل ضرػ٘بت ؤّل الج٘ت )ع( ا -
 ٗحبئ٘ٔ هي تزبٍظّب الَاهغ.هسضتْب اإل

لج٘بى  اهبللػجط ٍالٌؿبل، ٍ اهبلتحل٘ع الْون ٍ اهبستكبع ؤى َٗظّق ؤّل الج٘ت )ع( ا -
لج٘بى التوطز ٍالطكؽ  اهبالَؾغ الْص ٍالوَهق الْعٗل لألهٔ الؼطث٘٘ٔ ٍاإلساله٘٘ٔ، ٍ

 ٍػسم الرٌَع.
 ر الالهصّج٘ٔ ٖبل ٍاًتوبئِ ٍالسٌٗ٘ٔ الطرػ٘ٔ هؼتوساتِ هي ثبلطؿن ر هجبًٖ ٗؼتوس ًعاض -
ٔ  ػٌَاًربً  ًبًَا اإلًسبً٘ٔ ًوب لَه٘ٔللوظ ضهعاً )ع( ًبًَا الج٘ت ؤّل ىؤ  ماهرب  للووبٍهر

 العهبى. رجبثطٓ

 الرصٗي  ؤػسائْن سلي كٖ اإلًرطاـ ٍػسم سج٘٘لْن كٖ الس٘ط ٗزت ؤًِ ًعاض ٗؼتوس -

 ثرخوي  الرَقي  ؤضؼ الجربئؼَى  ضَْاتْن ٍضاء السبلٌَى ثسٌْٗن الوـتطٍى األهطاء ّن

 .األربًت بلٖ ثرس

 

 و المصادر المراجع
 

 زاضالؼَزٓ. :، ث٘طٍت5ـ ،الشعر العرتی المعاصر ،(1972) ؛وبػ٘ل،ػعالسٗياس 

 للٌطط. الخوبكٔ زاض :الوبّطٓ ،السياسی الشعر قثانی و نسار ،(2000)؛ السٗي، ؤحوس تبد 
 1، ـاالتجاهات الجذيذة فی الشعر العرتی المعاصر  ،(1980) ؛ر٘سُ، ػجسالحو٘س ،

 هاسسِ ًَكل. :ث٘طٍت
 ٖزاض : ثـساز، 1ـ، أحر التراث فی الشعر العراقی الحذيج ،م(1986) ؛حساز، ػل

 ..الطاٍى الخوبك٘ٔ الؼبهٔ )آكبم ػطث٘ٔ(
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 زاض  :، ث٘طٍت1، ـ األسطورة فی الشعر العرتی المعاصر ،(1994) ؛حالٍٕ، َٗسق
 االزاة.

 ٔث٘طٍت. ،محفوظ نجية أدب فی الرمسية، (1972) ؛سؼ٘س العّطاء، هحوس كبقو 
 الز٘ل. زاض :، ث٘طٍتالعرتی االدب فی الجامع ،(1986)؛ اللبذَضٕ، حٌب 
 هجبًٖ ًعاض هٌطَضات :، ث٘طٍت3، ـالشعر مع قصتی ،(1973)؛ هجبًٖ، ًعاض. 
 -----------  طٍت ،3، ـالكاملة السياسية األعمال، (1983)؛  ًعاض هٌطَضات :٘ث

 .هجبًٖ
 -----------  زاض، 3ـ ،إعذاد سمر الضوي قثانی، نسار روائع ،(2004)؛ 

 الطٍائغ.
 الوزلس الَقٌٖ  :الٌَٗت ،1ـ ،إتجاهات الشعر العرتی ،م(1978) ؛ػجبس، بحسبى

 للخوبكٔ ٍاللٌَى ٍاٙزاة.
 ٖزاض ؿطٗت. :، الوبّط1ُ، ـاستذعاء الشخصيات التراحية ، (1997) ؛ػططى ظاٗس، ػل 
 الوطًع  ،2ـ،تحليل الخطاب الشعري )استراتيجية التناص( ،م(1986) ؛هلتبح، هحوس

 .الخوبكٖ الؼطثٖ الوـطة
 الوبّطُمنتخثات من األدب العرتی الحذيج ،(1987) ؛هٌطبٍٕ الزبلٖ، هحطٍس ،: 

 هٌتجٔ االزاة.
 ٖث٘رطٍت 1، ـالرمس و القناع فی الشعر العرتی الحذيج، (2003). ًٌسٕ، هحوس ػل ،: 

 زاض الٌتبة الزسٗسٓ الوتحسٓ.
 ٖالساض الوَه٘ٔ للكجبػٔ ٍ الٌطط. :ّطٓ، الوبدراسة األدب العرتی ، (1981) ؛ًبغق، هػكل  
 هسثَلٖ هٌتجٔ :، ث٘طٍتالسياسة و المرأة شاعر قثانی نسار ،(1999)؛ ػلٖ ذبلس، ؤثَ ًج٘ل.  

 ،الوػطٗٔ الساض ،الهوية عن الثحج الفن و األدب دفتر فی آراء، (2003) ؛حس٘ي ٗسط 

.اللجٌبً٘ٔ
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