
 
 
 
 

 سیأدون شعر در نیحس امام تیشخص ینمادشناس

 *یمحالت دریح ترکد
یافت:  یخ در یخ پذیرش:  3/9/95تار  26/10/95تار

 دهیکچ
 انیتام  واستتبداد ستتم برابتر در یهجتر 61 سال در  یحس امام امیق

 عتالوه امیتق  یا داش،   پ در یاریبس یانکوفرام یفرازمان یها بازتاب
عتتد بتتر  ارمغتتان بتت  یمهمتت یمعنتت  و یفرهنگتت ابعتتاد یاجتمتتاع و یاستتیس ب 

 مستمر حض ر وقف  ب   عرب ا یادب در ژهیو ب  و یفرهنگ ۀح ز در آورد 
 اریبست عترب جهان امروز ا یادب در ریتأث  یا ۀادام  ک داش،، یمداوم و

 ۀزیجتتا مشتته ر نتتامزد و عتترب معاصتتر شتتاعران از سیأدونتت بتت د  ریچشتتمگ
  یحستت امتتام امیتتق از  کتت دیتتآ متتی شتتمار بتت  یشتتاعران جملتت  از ن بتت ،
 ماننتد یشتاعر  کت است،  یا در مهم ۀتکن اس،  برده یفراوان یها بهره
 یواال یهتتتا آم زه ریتتتتأث تحتتت، چگ نتتت  انتتت ،یغربگرا ارکتتتاف بتتتا سیأدونتتت

 و ابعتتتاد از سرشتتتار را اشتتتعارش و گرفتتتت ، قتتترار  یحستتت امتتتام نهضتتت،
 دارد یستع مقالت   یتا است،  نمت ده همتام امتام آن یتیشخصت ینمادهتا
 سیأدونت أشتعار در را  یحس امام بزر  ،یشخص با مرتبط ینمادها
 بتتر جهتتان امتتروز شتتعر د یتتنما  یتتیتب را آن میمفتتاه و یمعتتان و ،ی شناستتا
 و ینتید بتار  کت دیتجد ینمادها یمعرف و گردد، می نماد و اسط ره اساس
 رسد  می نظر ب  یوضرور مهم اریبس دارند یمعن 

 ا یتتادب س،یأدونتت عاشتت را، نهضتت، ، یحستت امتتام :واژگااانکلیاادی
  یداریپا ا یادب ، عرب معاصر

                                                   
  dr.mahallati@yahoo.com قم دانشگاهی عرب اتیوادب زبان گروه دانشیار ت *

mailto:dr.mahallati@yahoo.com


سال 
دوم

ماره
، ش

 5 ،
 بهار

139
6

 

 

 

42 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 مقّدمه
 شتهر توابتع از «نیقصاب» یروستا در م1930 سال در سیأدون به معروف دیسع أحمد یعل
 در 1944 ستال تا 1935 سال از گشود. جهان به چشم هیسور «هیالالذق» استان از «طرسوس»

 التیتحصتتت ستتتپس و شتتتد، مشتتتغول لیتحصتتت بتتته «نیقصتتتاب» یعنتتتی ختتتود زادگتتتاه متتتدارس
 التیتحصتت رستتاند. انیتتپا بتته «هیتتالالذق» و «طرستتوس» یشتتهرها در را متوستتطه و ییراهنمتتا
 ۀرشتت در 1951 ستال در و ردک آغاز دمشق دانشگاه به ورود با 1949 سال از را خود یدانشگاه
 (.45 :1997 )حّمود، شد لیالتحص فارغ فلسفه
 از و رد،کت ازدوا  عترب جهتان ۀبرجستت ناقتد دیسع خالده خانم با 1956 سال در سیأدون

 لبنتان تیتتابع جا آن در و ردک مهاجرت لبنان به ازدوا  از پس .شد فرزند دو صاح  شانیا
 یارکتتهم بتتا و شتتد آشتتنا یلبنتتان  آواز پتتر شتتاعر الختتال وستتفی بتتا لبنتتان در آورد. دستتت بتته را
 عنتتوان بتته یدیتتمد متتدت بتته مجلتته نیتتا رد.کتت منتشتتر را «شتتعر» ۀمجلتت 1957 ستتال در شتتانیا

 بتر عتالوه سیأدونت بتود. شتده شتناخته یربتع معاصر اتیادب در سمیمدرن و یینوگرا پرچمدار
 ،«یالعربتتت فتتتا کال» ،«النهتتتار» ،«مواقتتتف» چتتتون یمجالتتتت چتتتاپ و انتشتتتار در «شتتتعر» ۀمجلتتت
 نتارک در ذوق صتاح  و رکتمبت  ستندینو نیتا نمتود. فتایا یمهمت نقتش «المحترر» و ،« یتاألد»
 و گماشتت، هّمتت دانشگاه در لیتحص و سیتدر بهای  رسانه یها فعالیت و یمطبوعات ارک
 «ژوزف ستان» دانشتگاه از یعربت اتیتادب و زبتان در را ختود یتخصص یتراکد 1973 سال در
 (.245 -241 ،1 :1996 امبل،ک) ردک افتیدر روتیب

 سرشتتار انتتهینوگرا ارکتتاف و دیتتجد یهتتا دهیتتا از سیأدونتت یادبتت و یعلمتت آثتتار هکتت ییجتتا آن از
 بتتوده اهویته پتتر و زیتانگ بتر الجنجتت عترب جهتتان یفرهنگت و یعلمت محافتتل در همتواره استت،
 و تیتتمقبول از نتتهیزم نیتتا در شتتانیا آثتتار و دارد ختتاص تبّحتتر نقتتد و شتتعر ۀنتتیزم در یو استتت.
 از: عبارتنتتد شتتانیا یادبتت و یشتتعر آثتتار نیمعروفتتتر استتت. برختتوردارای  مالحظتته قابتتل روا 
 والهجتره والتالتح تابک» ،«الحصار تابک» ،«ایالمرا و المسر » ،«یالدمشق اریمه یأغان»
 و ،«المتحتول و الثابتت» ،«الشتعر زمتن» ،«یالعربت للشتعر مقدمته» ،«لیتالل و النهتار میأقتال یفت
 «.هیالیالسر و هیالصوف»

 از نتو ارکتاف واستتخرا  هتنک را یتم نقد در اش انهینوگرا دید مرهون شتریب سیأدون شهرت
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 کدر و یخیتتار یادهادیرو از شانیا قیعم لیتحل و افانهکموش نگرش است. یمیقد متون
 جملتته از را بتتوده همتراه ینکهنجارشتت و یزیتتگر ستنت بتتا گتاه هکتت نیریتتد یهتا داشتتته از دیتجد
 سیأدونتتت یادبتت یها یبرجستتتگ گتترید از شتتمرد. تتتوان متتی سیأدونتت یعلمتت نقتتد یهتتا یژگیو
 بته آن در را یقتیدق اریبست یمعتان هکت رد،کت اشتاره استطوره و نمتاد از فتراوان  استتفاد بته تتوان می
 ینمادهتا هکت خورنتد، یمت چشم به سیأدون اشعار در یفراوان ینمادها است. گذاشته عهیود
 امتام بتزرگ تیشخصت نمادهتا نیتا ترین برجستته از ستت.ها آن از یتتوجه قابتل بختش ینتید

 دارد. سیأدون شعر در یریچشمگ حضور هک است نیحس

رس  موضوع یبر
 جیترا و متعتارف یشتگردها از معاصتر عرشت در ژهیتو بته و یادبت آثتار در نمتاد و رمتز استعمال

پا در فن نیا نشأت ایگو است. افتهی یفراوان اربردک ریاخ یها دهه در هک است یانیب  بوده ارو
 ریتتغ ارتبتتاط بتته شتتاعر لیتتتما دارد. خیتتتار در شتتهیور استتت یمیقتتد اریبستت آن ۀستتابق هرچنتتد
 ایتت و یعتتاطف احساستتات نشتتانگر هکتت ختتاص یونمادهتتا رمتتز قیتتطر از مخاطتت  بتتا میمستتتق
 وافتر تأمتل و رکتتف و مخاطت  قیتعم کدر بته منجر است، ندهیسرا یروان و یروح ینشهاکوا
 یریتگ ارکت بته و نماد  یصح فهم (.488 ،1 :1999 ،ی)التونج است شعر اتیجزئ در شانیا

 نقتاط از یکتی نیتوا رستاند. متی دانیتجاو آثتار خلتق در را شاعر یتوانمند شعر، در آن درست
 است. رمزگونه مغز پر شعر شیسرا در سیأدون قوت
 یها اسطوره یال به ال از و دیجو می خیتار اعماق از را خود یشعر رموز و نمادها س،یأدون

 یبتترا یاصتتل یهتتا ستترنخ ۀمثابتت بتته سیأدونتت یبتترا نمتتاد و رمتتز متتردم.  روزمتتر زبتتان از ایتت و هتتن،ک
 استطوره و رمتز لبتاس بته دیجد یمعان آراستن البته است. دیجد ارکاف و نو یمعان به دنیرس
 واقتف امتر نیتا تیتاهم بتر ختود سیأدونت نتد.ک متی چنتدان دو را یمعان یماندگار و یبندگیز

 در سیأدونت تیموفق کش یب رد.یگ ارک به وجه نیبهتر به را ابزار نیا توانسته یخوب به و بوده
 ،ینتر  یصتتتح ییشناستتتا و خ،یتتتتار از یو قیتتتعم شتتتناخت ونیمتتتد نمتتتاد و رمتتتز از استتتتفاده
 نمادهاست. ترین یمردم و نیمؤثرتر
 ینتتید ینمادهتتا ختتته،یآم در متتردم سرشتتت بتتا هکتت یانستتان ینمادهتتا نیبتتاورتر پتتر انیتتم از
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 ابتزار نیبهتتر هستتند، ریتتغیوال ثابتت متردم، باورهتای و اعتقتادات در هکت نمادهتا نیتا است.
 از بارهتتا یآتتت دیقصتتا و اشتتعار در سیأدونتت باشتتند. تواننتتد متتی یپتترور مخاطتت  و یرستتان امیتتپ

 بتر آن از یخاصت یمعنت و مفهتوم بتار هتر در هکت آورد متی انیم به سخن یمردم و مقدس ینماد
 و یمعتتتان یدارا سیأدونتت شتتعر در نیحستت امتتام یروحتتان و یمعنتتو تیشخصتت رد.یتتگ متتی
 است. یشیاند  ودور تأمل خور در خود گاهیجا در هک است یگوناگون میمفاه
 اشتعار در نیحست امتام تیشخص ینمادها و الگوها کیاکی لیتحل و یبررس از شیپ
 شتتاعر نیتتا ۀانتتیغربگرا و تجددخواهانتته راتّکتتتف هکتت مینتتک اشتتاره دیتتبا سیأدونتت یها ستتروده و

 امتتام هکتت نیتتا ختتاطر بتته یکتتی نشتتد. او شتتعر در نیحستت امتتام ینتتید و یمعنتتو حضتتور متتانع
 نمتتوده فتتایا یمانتتدگار نقتتش خیتتتار در هکتت یانستتان یواال یالگتتو کیتت عنتتوان بتته نیحستت
 و شتود. یمت تتر درخشتان و تتر رنت  پتر روز بته روز هکبل نشده رن  مک تنها نه نقش نیا و است،

 فاجعته درد همتواره و افتهی پرورش یعیش  خانواد کی در گفته: سیأدون خود هک نیا یگرید
 از سیأدونت شتناخت ن،یتا بتر بنتا (.348 :2004 ن،یالمتؤلف من )نخبه است ردهک احساس را

 وای  شتتهیر شتتناخت کیتت هکتتبل نبتتوده، یستتطح شتتناخت کیتت ربالکتت ۀفاجعتت ابعتتاد و عمتتق
 است. بوده قیعم

 نیحس امام تیشخص از گرفته بر ینمادها
 و الگومنتتد همتتواره شتتهادت از پتتس دوران در چتته و اتیتتح دوران در چتته نیحستت امتتام

 ختود قتوت بته دراز انیستال گذشتت از پس و امروزه رینظ بی یالگو نیا اثر است. بوده گذار اثر
 امتتتام ،یفرهنگتتت یهتتا پشتتتتوانه و یخیتتتتار اتیتتتجرب از یبتتتار ولتتتهک بتتا سیأدونتتت استتتت. یبتتاق
 الگوها شانیا از و داشته نظر مد یانسان ارزشمند یالگوهاۀ سرچشم عنوان به را نیحس

 است: نموده استخرا  را لیذ یونمادها
یداریپاومقاومتنماد.1

 هکت هتا ستتکش نیتا تتداوم و ،1967 ستال در لیاسترائ زا یعربت یشتورهاک ستکش از پس
 دادن دستتتت از و هشتتتاد ۀدهتت در آن اشتتتغال و لبنتتان، جنتتوب بتته لیاستتترائ ۀحملتت بتته منجتتر
 ملتتت انیتتم در یدیتتام نتتا و یستترخوردگ از یحتتالت شتتد، یعربتت یشتتورهاک از یعیوستت نیستترزم
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 هکت شد داریپد بنانل و هیسور ن،یفلسط در شده اشغال مناطق ملت انیم در ژهیو به و عرب
 اتیتتادب  حتوز در ژهیتتو بته و یفرهنگت و یاقتصتتاد ،یاستیس یها عرصتته در آن یمنفت راتیتتأث
 (.581 ،4 :1986 ،یالیک)ال گشت مشهود و انینما امال  ک

 ریتتأث تحتت شتدت بته ،انتد بوده تلتخ دوران نیتا شتاهد هکت یشتاعران از یاریبس و سیأدون
 بودنتد رکتف نیتا بته همتواره و شتدند، واقع آن دردآور اریبس یآمدهایپ و ناگوار یدادهایرو نیا
 ختود عصر ارتش ترین میعظ برابر در توانست موجود اناتکام نیمترک با هک ابندیب ییالگو تا
 بتا هکت ریتنظ بتی یالگتو نیتا نیحست امتام نتد.ک خلتق ریتنظ بتی ای وحماسته ندک یستادگیا

 ابتتد تتتا و نتتدک خلتتق را عاشتتورا ۀودانتتجا ۀحماستت توانستتت شیوفتتا بتتا ارانیتت از تتتن دو و هفتتتاد
 در فتترد بته منحصتر نمتاد نیتا از سیأدونت مانتتد. خواهتد مانتدگار یداریتپا و مقاومتت پرچمتدار

 است. برده بهره وجه نیبهتر به خود یداریپا شعر
 نیحستت امتتام از یادیتت هکتت یاشتتعار در سیأدونتت هکتت استتت نیتتا در توجتته جالتت  ۀتتتکن
 در یاولت وانیتد هکت دارنتد، قترار «الحصتار تتابک» و «ایتالمرا و المستر » وانیتد در تماما   ندک می
 دوران همتتان یعنتتی استتت، ردهکتت منتشتتر و چتتاپ 1985 ستتال در یدومتت وانیتتد و 1968 ستتال
 استتارت از منتتاطق نیتتا یآزاد خواستتتار شتتاعر هکتت یدورانتت ،یندگکستتراف و محنتتت و اشتتغال
 است. دشمن
  او، یبتتراای  ترانتته «هتتو إلتتی ةیتتأغن» عنتتوان تحتتت گتتذار اثر و یحماستت یشتتعر در سیأدونتت

گتاه بتا استت، ردهکت چتاپ «الحصتار تتابک» در هکت  نینشتت یعیشت منتاطق اوضتاع از امتلک یآ
 خطتته نیتتا مقتتاوم و مستتلمان رزمنتتدگان بتته شتتده، اشتتغال لیاستترائ توستتط هکتت لبنتتان جنتتوب
 د:یگو می نیچن

ُ مُأنَ ُُ أخُایُأق ُمل   ُ
ُأت سُماذاُوتعرفُ،متیضُُقلُ ُ
ُزاَلُُماُ ظلُ ُ کَُّ، اتخطوُوانّت 

ُمی ُحُأنَ ُُتریُ ،ید اَُّطفَ ُُتد ُ    ُ
ُایمراُننایبُماُواملوُ ُُ،َیُنا عُکنا وع
َُّنفیسُنفیسُأترج َُ ،یرأُماُوأری
ُُأترانا ُُدم  ُ؟ُواحد 
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َُُْنتقاسُ ُ َُُْواْلِبُُعِ ُ اَّفجُخل ُاة اْلُخل
ُلیغر ِ ُمستضعفُ،ی  ُی ِ
ُاْلنُرب ُءُکُأناُ:یوأناد ُ،ی 

ُاْلسُیدیُ سُایُوتصرخ: ُ.(174 :1996 س،ی)أدونُی 
 د.یآ می چه هک یدان می تو و ،یگذر می گفتم: .ای  مرده تو هک میگو نمی من برادر یا
 تترا ،یمعصتوم کودکت دستتان همچتون همتواره، ات هیستا اما ،یدیرس راه انیپا به

 و استت. نتهیآ متا نیبت مترگ و استت متن چشتمان همتان چشتمانت و نتدیب می زنده
 ختتون هتم ایتگو م.یگتو متی بتتاز را ختودم حتال نم،یتب یمتای  هدیتتد تتو هکت را چته آن متن،
 دو هماننتد م،ینتک متی قستمت را یزنتدگ نتان و عشتق نتان بت،یمصت نان ؟ میهست
 یا :یزنت متی ادیتفر تتو و عشتقم یربالکت متن زنتم: متی ادیتفر من و مستضعف. ۀبیغر

 ن.یحس سرورم

ّنَّ  فهیشر ۀیآ نیا به استناد با عاطفه و احساس از ماالمال شعر نیا در سیأدون حستبَّ  والتَّ
 (.169هیتتآ عمتران، آل  ستور) رزقتونیُ  رّبهتم عنتدَّ  اء  یتتأح بتل أمواتتا   اهلل لیستب یفت ُقتلتوا نَّ یالتذ
 پتترواز گنتتاه بتتی و معصتتوم انکتتودک همچتتون هتتا آن دانتتد، متتی زنتتده را لبنتتان مقاومتتت دانیشتته
 متتا انیتتم در ختتدا اهر دانیشتته هکتت استتت بتتاور نیتتا بتتر شتتاعر هستتتند. متتا اعمتتال نتتاظر و ردنتتدک

 و رنتج از میشتو یم متحّمل ما هک را چه آن و نندک می نظاره ما افعال و اعمال بر و دارند حضور
 ستر در را ربالکت نیسترزم عشتق متا از کیت هتر چتون ند؛کیشتر ما با یدلدادگ و عشق ای و عذاب
 است. نیحس امام همان سرورمان و دیس و م،یپروران می

 ند:یفرما می فیتوص گونه نیا را دانیشه فوق، ۀیآ ۀادام در متعال خداوند
َُفرح وَنُیوُفضلهُم ُاَّلُلُُآتاه ُمباُی َ َُُخلفه ُم ُهب ُلحقوایُملُ یباََُّستلشر ُُأل  ُخوف 
وَنُیُزنون،حیُوله ُ یعل ُُستلشر ُُوفض ُاَّلِلُُم ُبنعم   ُاملبؤمنُأجرَُُع ضیلُاَّلَلُُوأن َ .ُی 
ُ(171 ،170 یآ عمران، )آل

 را مقاومتت دانیشته یهتوا و حتال «هتو إلی ةیثان ةیأغن» عنوان با یگرید شعر در سیأدون
 د:یسرا می گونه نیا و ند،ک می فیتوص وسرور یشاد سراسر فه،یشر ۀیآ دو نیا به استناد با

قوُهُ ُه علُوأفاؤواُبأهداهب َُطو 
ُکُ یفُهو وح  ُواْلبُترفرفُر
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ُُواَّشمسُاَّعرش،ک مرة  ُهیدیُیفُمج
ُ ،ره أساطُتعلوُه، وحواَّ
ُُف، ک حامُ ذَُّیفُأدخ َُ ُیأُوم  ُأن   ْ ُاَّ
َُُّسُ ُُوأنا ثُإل  ُهیواَّراوُاملحد 
َُُّس  دیُإل  ُاَّص 
دی ُاَّنلوُبابهُیفُترص  دی،ُ،ی  ُاَّص 

ُ( 181 :1996 س،ی)أدونُ مکاَُّواحتضارَُ
 همچتتون او ندنتتد.کاف هیستتا او بتتر و آمدنتتد، نیحستت امتتام گتترد چشمانشتتان مژگتتان بتتا
 شتانیشاد سترود زنتد. متی پتر و بتال ها آن انیم رد دست به دیوخورش عاشق یروح
 من چون هرگز، بشوم. وازدحام شور نیا وارد توانم می چگونه است. بلند او رامونیپ

 در هکت متنم نیتا رستانم. متی را صتدا آن اسکانع فقط تگرم.یروا و محّد  کی تنها
 نم.ک می نظاره را لماتک یوجانباز ستمیا می نبوت خاندان درگاه

 یستتاز ریتصتتو بتا و یاستتالم اعتقتتادات و یقرآنت اتیتتآ از یرویتتپ بتا شتتعر دو نیتتا در سیأدونت
 چتون دانستته؛ ربالکت راه دانیشه امتداد را لبنان مقاومت راه دانیشه شاعرانه، و هنرمندانه

 رقتم را خیتتار ۀحماست نیتتر بزرگ کانتد افتزار جن  و مک تعداد رغم یعل طف باختگان جان
 شتاعر و شتدند. مانتدگار و شتناخته یداریتپا و مقاومت نماد عنوان هب خیتار سراسر در و زدند
 مقتتاوم رزمنتتدگان گتترید ،نیحستت امتتام یعنتتی دانیشتته نیتتا ستترور و رهبتتر از یالگتتوبردار بتتا

 خواند. می فرا املک یروزیپ تا راه نیا ۀادام به را لبنان
 و مکت تعداد رغم یعل لبنان مقاوم رزمندگان هک میهست میعظ دادیرو نیا شاهد ما امروزه
 و یداخلتتت یها  فشتتتار انتتتواع وتحّمتتتل متتتانیا یرویتتتن از استتتتعانت بتتتا توانستتتتند کانتتتد ستتتال 
 از بتتتوده، جهتتان یهتتا ستتال  ترین شتترفتهیپ بتته مجهتتز را یستتتیونیصه اشتتغالگران ،یختتارج
 یداریتپا و مقاومتت کشت بتی برهاننتد. لیاسترائ وغیت از را لبنان جنوب و برانند، نشانیسرزم
 و مقاومتتت از افتتهی الهتام و گرفتته نشتأت یطانیشت یها قتدرت برابتر در اهلل حتزب نمتردا دالور
 است. نیحس امام جهان آزادگان سرور یداریپا

 شتاعران و بتانیاد از یاریبست هکت رستد متی نظتر بته الزم و یضترور تتهکن نیتا رکتذ جا نیا در
 امتام از سینتأدو هماننتد یومتذهب ینتید ،یقتوم متفتاوت یهتا شیگرا رغتم یعلت عرب جهان
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پا مقاومت نماد عنوان به نیحس  برابتر در یاستتوار یالگتو را شتانیا و ردنتد،ک ادیت یداریو
 - 1923) یقبتتان نتزار شتتاعران نیتا نیآورتتتر نتام و تتترین یمردم جملته از دانستتتند. ستتم و ظلتم
 ةیالستمفون » عنتوان بتا معروف اریبسای  دهیقص در یو است. یسور توانمند شاعر م(1998
 یانقالبت و پرور دیشه زنده، سر ینیسرزم را لبنان جنوب مقاوم نیسرزم «الخامسة ةینوبالج

 ند:یرو می آزادمردان و امبرانیپ آن از هک دانسته
نوبُ تیُ َس ُاْلج
ُاْلسُعلاءَةُُلبساًُُای ُی 

ُرب ءکُومشَسُ
ُاَّفداءُترفحیُیاََُّاَّوردُشجرَُُای
ُاَّسماءُبثورةُاَّتق ُاألر ُثورَةُُای
ُترابهُم ُطلعیُجسداًُُای
ُ ُاء وأنلُ...ُمقح 
َُّنا...ُإَسح
ُ.(61 ،60 ،6 :1999 ،ی)قبانُ... یدیُیفَُفُ اَّسُنلوَ ُُبأن
 ربالکت دیخورش و یردک تن بر را نیحس امام یعبا هک یسک یا دم.ینام جنوب راو ت
 یا ختته،یآم در آستمان انقتالب بتا هکت نیزمت انقتالب یا ،یارکفتدا گلستتان یا را.

 بگتتتذار شتتتوند. متتتی مبعتتتو  امبرانیتتتپ و دیتتترو متتتی گنتتتدم شکختتتا از هکتتت ینیستتترزم
 م.یببوس توست، دستان در هک را یریشمش

گاهورتیبصنماد.2 یآ
گتتاه ختتود و رتیبصتت رو  دنیتتدم نیحستت امتتام امیتتق مهتتم یآوردهتتا دستتت از یکتتی  یآ
 بتته ازیتتن ینتتوران شتتعاع نیتتا افتتتیدر و نشیتتوب رتیبصتت نیتتا جتتذب البتتته بتتود. متتردم انیتتم
 از چشتتم دانتتش انیمتدع و تیتتظرف مکت عالمتتان بستا چتته دارد. فترد شیتتآال بتی و کپتتا تیتظرف
 قتتیحق نتور تتا داشتند را تیظرف نیا بضاعت مک  ساد افراد مقابل، در و بپوشند، قتیحق
 شوند. رستگار و نند،یبب دل چشم با را

 نیا افتاد، اتفاق نیحس امام شهادت از پس هک یخیتار یماجرا کی نقل با سیأدون
 کمبتتار ستر از «الترأس مترآة» عنتوان بتا یشتعر در یو شتتد.ک متی ریتصتو بته ییبتایز بته را نشیتب
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 سکمتتنع را شتتانیجود و قتتتیحق انستتانها بتته هکتت نتتدک متتی تجستتمای  نتتهیآ نیحستت امتتام
 رد.یتتگ عبتترت و نتتدیبب را قتتتیحق نیتتا هکتت استتت یستتک رستتتگار س،یأدونتت نظتتر از و نتتد.ک متتی
 و «نتوار» همسرش نزد «یخول» توسط نیحس امام سر آوردن داستان «الرأس مرآة» دةیقص

 آن: از پس یماجراها
ُرصدُتُهُُرُتُه،یساُ_

ُجفونهُیفُغلغلُ ُ
ُکُقظُ ُیأ زُتُه...ُهجم ُشهوتُ   ُواحتز

ُوجئُ .
وجیُان ک ُنوارُز

ُاَّدار:ُبابُتفتح
ُ؟ُف کُأطلَ ،ُ،أوحشتنُ_
ُ،یأبشرُ_
ُاَّدهرُمبالُباَّدهر،ُِ ُجئت
ُ؟ُ یأَُف، کَُ ،یأُِم ُ_
ُبرأسه...ُ_
ُاْلسُ_ ُ؟ُی 
ُاْلشرُومیَُ ُلیو
َُُّ َُ ُلیو ُیطرُمعنحیج ُنومُأوُحل ُأوُ  
ُوم... اَُّبعدَُ ُ إَّ

ُ( 82 :1988 س،ی)أدونَُنوارُوهاجر 
 یشتتهوتها تمتتام شتتدم، رهیتتخ چشتتمانش بتته نشستتتم، نشیتتمک در ردم،کتت دنبتتالش
 در   نتتوار همستترم آمتتدم. و دم،یتتبر را ستترش و ردم،کتت حملتته ردم،کتت داریتتب راام  ینفستتان
 بتده، متژده گفتتم: ؟ شتده چته ،یردکت ریتد شتدم، دلواپست گفت: و ردک باز را خانه
 را سترش گفتتم: ؟ جاستک چگونه، جا،ک از گفت: را. ایدن مال آوردم، را ایدن تمام

 تتتو همتتراه هرگتتز تتتو، بتتر یوا جتتزا. روز در تتتو، بتتر یوا ؟ را نیحستت ستتر گفتتت: آوردم...
 رفت. نوار و شو... دور من از ا.یرؤ در نه و خواب در نه بود، نخواهم

 ارزشتتمندش تتتابک در یهجتتر 157 ستتال یمتوفتتا یأزد مخنتتف أبتتو توستتط تیتتروا نیتتا



سال 
دوم

ماره
، ش

 5 ،
 بهار

139
6

 

 

 

50 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 ریتتنظ معتبتتر یخیتتتار تتت ک از بستتیاری و استتت، شتتده نقتتل لیتفصتت بتته «نیالحستت مقتتتل»
 مخنتف ابتو هکت یلکشت نیهم به را داستان نیا ریثک ابن خیتار و ریاث ابن خیتار ،یطبر خیتار
 کمبتار ستر هکت یمصتبح دیزی بن یخول یروز است: قرار نیا از داستان .اند آورده رده،ک لنق

 بتتن کمالتت بنتتت نتتوار همستترش بتتا و رفتتتاش  خانتته بتته داشتتت، اریتتاخت در را نیحستت امتتام
 یختتول ؟ توستتت دستتتان در ستتتیچ نیتتا پرستتد: متتی او از نتتوار شتتد. رو بتته رو یحضتترم عقتترب
 ،تتو بر یوا زند: می داد تیعصبان با نوار است. نیحس سر روزگار... ۀنیگنج د:یگو می پاسخ
 ستتوگند ختتدا یخداونتد بتته ؟!یآور متی را اهلل رستتول فرزنتد ستتر تتتو و آورنتد متتی نقتره و طتتال متردم
 د:یتگو متی نوار شد. خار  خانه از و شد بلند سپس و گذاشت. نخواهم نیبال بر سر تو با هرگز
 از ستتون کیت ماننتد دمیتد ینتور ستوگند ختدا بته نم.یبب نشستم سپس و شدم خار  خانه از

 دیستتف یپرنتدگان آن اطتتراف در و دیدرخشت متتی نیحست امتتام ستر گتتاهیجا طترف بتته آستمان
 (.202 تا: بی مخنف، )أبو دندیچرخ می
 عبترت ۀتتکن د،یتآ متی بتر تیتاکح نیتا از سیأدونت یخیتتار قتراءت و داستتان نیا از چه آن
 انیتتامو اعتمتاد متتورد ظتاهر بته و دربتتار نیمقترب از هکت یختتول تفتاوت استت. داستتتان انیتپا آمتوز
 و گتاهیجا شتناخت رغتم یعلت یختول داشتت. ستاده و کپتا یدلت هکت نتوار همسرش نیب و بود،
 تمتتام بتتا همستترش مقابتتل، در و زد، انهیوحشتت عمتتل نیچنتت بتته دستتت نیحستت امتتام مقتتام
 داد.  یتترج قترار بتر را فترار و ردکت نینفتر را همسترش نمود، تنفر و انزجار ابراز عمل نیا از وجود
 بته بتود. خواهتد یونتابود تبتاه نیحست امتام قتاتالن سرنوشتت هک دانست می کین او چون
 و نتایب اریبست هکت نتوار همسرش خالف بر ،بود دل ورک و نداشت رتیبص چشم یخول حال هر
 بود. رتیبص با
 د:یفرما می آن  دربار متعال خداوند هک است، یقران قتیحق کی ادآوری داستان نیا

ا ُ(46 یآ حج، ۀ)س رُ؛اَّصدورُیفُاَّیُاَّقلوبُتعم ُ کوَُّاألبصارُتعم ُلُفنّن 
 چشم. یورک نه است دل یورک همان یواقع یورک

 د:یفرما می حق حضرت وباز
ُُأعم ُالخرة ُُیفُفهَوُُأعم ُهَهُیفُاَنُکُوَم  ُ.(72 یآ إسراء، ۀ)س رُ ًُ سلُوأض  ُ
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 و بتتتارز ۀنمونتتت هکتتت استتتت ینتتتادلیب و یوردلکتتت در شتتتاخص یها نمونتتته از ماالمتتتال خیتتتتار و
 درس دو نیتا از دامکت هتر سرنوشتت کشت بتی اوست. همسر و فرعون دو، نیا یایگو مصداق
 .ها نسل یتمام یبرا است یعبرت
یجاودانگوثاریانماد.3

 یبترا استت. تحّمتل قابتل ریتغ و دردآور ریتصتاو از زیتلبر طتف ۀواقعت کیتتراژد یها صحنه
 و دردمنتد یجتان ،نیحست امتام رساندن شهادت به طرز ژهیو به و واقعه نیا یساز ریوتص
 ثتاریا ختدا راه در را ختود وجتود تمتام نیحست امام است. الزم اندوه و غّصه از ندهکآ یقلب
 بتاای  دهیقصت در سیأدونت باشتد. متنیا  یآست و گزند از هک بود نمانده بدنش در ییجا و رد،ک

گتت حتتزن اتیتتجزئ «دالشتتاه متترآة» عنتتوان  فیتوصتت گونتته نیتتا را نیحستت امتتام شتتهادت نیآ
 ند:ک می میوترس

ِ ُُنما وح ُاْلسُحشاش ُیفُاَّرماُحُُاسقر  ُی 
سِدُُن ی ُواز ُاْلسُبج ُی 

ُکُوُلُ اْلُ ُوداسِ ُ   ُُ ُنقط  
ُاْلسُجسِدُُیف ُی 

م ُواسُتلل  ُاْلسُم بسُوُقس  ُی 
ُکَُ ُیرأ ُاْلسُعیلُنوحیَُحَجرُ ُ   ُی 
ُکَُ ُیرأ   ُُ ُاْلسُتِفُکُعندُتنامُزهرة  ُی 
ُکَُ ُیرأ ُّنرُ  
ُاْلسُجنازةُیفُر سی ُ.(84 :1988 س،ی)أدونُی 
 و شتتدند. آراستتته رشکتتیپ بتتا و نشستتتند، نیحستت جتتان بتتر هتتا زهین هکتت یهنگتتام و

 و رفتنتد تتارا  بته امتام یها جامته و ردنتد.ک مالیپا را امام بدن یجا یجا ها اس 
 هر و د،یآرم امام ۀشان نارک در یگل وهر د،ینال یو بر سن  هر یدید شدند. میتقس
 د.یدو نیحس یپ در ینهر

 برابتر در یو انتدوه عمتق ابتراز جهتت در شتتریب اهکتجان اتیتجزئ نیتا ریتصو بر شاعر اصرار
 درد بتته را او دل و آشتتفت بتتر را شتتاعر احساستتات هکتت یبتیمصتت استتت، عظمتتی بتیمصتت نیتتا

 نیتتا تیتتاهم از نشتتان وتتتاهک یشتتعر ۀقطعتت کیتت در نیحستت امتتام نتتام رارکتتت بتتار هفتتت آورد.
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 نیحستت امتتام هکتت استتت تلتتخ تیتتواقع نیتتا نیتتیتب خواهتتان عامتتدا   شتتاعر استتت. اتیتتجزئ
  راه در امال  کتت را ختتود وجتتان فرزنتتدان اران،یت هکتتبل رد،کتت میتقتتد را ختتود یمتاد کملتتی متتا تنهتتا نته
 رارکتتت نیآهنگتت صتتورت بتته را یاضتتاف بتتاتیکتر نیتتا شتتاعر هکتت جاستتت نیتتا و رد.کتت ثتتاریا ختتدا
 ،«نیالحستت تتتفک» ،«نیالحستت مالبتتس» ،«نیالحستت جستتد» ،«نیالحستت حشاشتتة» د:نتتک یمتت
 «.نیالحس جنازة»

 نیتا نقتد در «شتعر مشترق» عنتوان بتاای  مقالته در یفرانستو شاعر و ناقد «کیشونیم یهنر»
 د:یگو می سیأدون شعر

 شتهیر شترق فرهنت  و خیتتار در و دارنتد یشترق مشرب هک ییها واژه رکذ با سیأدون
 صتحه را یتم نیتا بتودن یشترق ُبعتد بتر فتوق، شتعر در نیحس نام مانند ،ندا دوانده
 متت  )نخبتت  نتتدک عرضتته متتا بتته را یدیتتجد یشتترق شتتعر خواهتتد متتی ییگتتو گتتذارد، متتی
 .(50 :2004  ،یالمؤلف

 بتا هکت نیزمت مشترق یعرفتان شعر همان دیجد یشرق شعر از یفرانسو ناقد نیا منظور دیشا
 است. شده آراسته مقدس یها واژه

تر :نماد سه در یشعر ۀقطع نیا انیپا در را خود یاصل امیپ س،یأدون جَّ هتره )ستن (، حَّ  زَّ
هر و )ُگل(،  در استت، یستنگدل و قستوت ،یستخت از نشتان هکت )ستن ( گنجانتد. یمت )رود( نَّ
 و لطافتت نمتاد عنتوان بته )ُگتل( د.یتگر متی و شتود متی نترم نیحست امام بزرگ بتیمص برابر
 هکتتتت )رود( ستتتترانجام و آرامتتتتد یمتتتت و ردیتتتتگ یمتتتت قتتتترار نیحستتتت امامتتتت ۀشتتتتان نتتتتارک در ییبتتتتایز

 و جاودانته شتهیهم یبترا را نیحست امام نام است، خیتار انیجر و سرنوشت  دهند نشان
 ختود ۀانتیگرا اصال  امیوق بزرگ نهضت با نیحس امام ن،یا بر بنا است. ساخته ماندگار

 و ثتتتاریا یبتتترا ییالگتتتو و شتتتود، جاودانتتته خیتتتتار طتتتول در توانستتتت ختتتود یهستتتت تمتتتام ثتتتاریا و
 باشد. یجاودانگ

یآزادگویداریبنماد.4
 یغتاتیتبل یهتا بوق هکت یزمتان هتر در ماستت. مصل  امامان اهداف از یکی مردم یداریب

 و دروغ بتتا را نیتتد نتتاب قیحقتتا و ننتتد،ک یمتت پتتر  یتتفر و نفتتاق از را متتردم گتتوش ن،یتتد دشتمنان
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 تیهتدا نیتد نیراستت قیحقتا یستو بته را مردم هک استراهنم امام نیا زند،یآم می در خرافه
 یا رانتهیگ ستخت اریبست موضع انیامو  نندک گمراه استیس برابر در نیحس امام ند.ک می
 یثتتارگریا نیتتا بتتا امتتام البتتته نمتتود. میتقتتد را شکمبتتار وجتتود تمتتام راه نیتتا در و ردکتت اتختتاذ را

 و هتا یجروک از را اسالم نیمب نید و ردهک رسوا خیتار ۀشیهم یبرا را منحرف انیّ امو جانانه،
 است. داده نجات ها یامو ۀعامدان انحرافات
 ریامیتتپ اّمتتت در اصتتال  ،یامتتو فستتاد برابتتر در را ختتود امیتتق  عمتتد هتتدف نیحستت امتتام

 استتیر طلت  ایت و یشخصت منافع یبرا نه و دانسته رکمن از ینه و معروف به امر و رمکا
 د:نیفرما می شانیا .طلبی جاه و

ُ بباُظاملببًا،ُلُوُمفسببداًُُلُوُبطببراًُُلُوُأشببراًُُأخببر ُملُان  ُأمبب ُیفُاإلصبب حَُّطلبببُخرجبب ُواّن 
ُ(329 ،44 :1983 ،یمجلس ۀ)عالمُ.رکاملنُع ُوأّن ُباملعروفُآمرُأنُدیأرُ،یجد

 آن در هکت یغفلتت ختواب از هتا آن یداریتب و متردم، یروشتنگر یبرا از امام بزرگ هدف نیا
 امیتق از پتس شتمار بتی یهتا انقالب در یداریتب نیتا یهتا نشتانه استت. بتوده بردنتد، می سر به
 است. مشهود امال  ک نیحس امام

 یاصتالح یهتا امیپ  دهند ادامه را آن و افته،یدر یکین به را امام مهم امیپ نیا س،یأدون
 در سیأدون ردند.ک فدا منظور نیا یبرا را وجودشان تمام هک دانسته، خیتار بزرگ یها انسان
 د:یگو می هشتم، آسمان «الثامنة السماء»  دیقص

ُاَّسقوطُاَّزم ...ُصوَ َُُسع 
ُاَّولدهُیفَُیَُنو
ُاَّوسادهکُاملمدودُواََّمرَُ
ُاْلسُُجث َ ُحیُسقراَطَُُشَفیُم  ُ.(144 :1988 س،ی)أدونُی 
 انیتجر نیتا آمتدن، ایتدن بته زمتان از ام... دهیشتن را( ییجتو قتیحق امی)پ باز رید از
 تا میکح سقراط شدن شتهک زمان از ام. دهیشن ت(کحر در یرود )مانند را یخیتار

 .نیحس امام شهادت

 و خرافتتته برابتتتر در هکتتت یشتتتمندیاند بتتترد، یمتتت نتتتام میکتتتح ستتتقراط از شتتتعر نیتتتا در سیأدونتتت
 ختتود  دیتتعق ستر بتتر و دانستتت منطتق و عقتتل ختالف را آن و رد،کتت مقابلتته انیتونانی یپرستتت بتت
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 ستر و انتداخت، زنتدان بته را او خود، منافع نیتأم یبرا وقت پادشاه هک نیا تا رد،ک یستادگیا
 یصتتتتتدا امتتتتتا (.70 :1965 بعه،یاصتتتتت یأبتتتتت )ابتتتتتن نوشتتتتتاند او بتتتتته را رانکشتتتتتو جتتتتتام انجتتتتتام
 رستتم و راه و مانتتد، جاودانتته خیتتتار ۀشتتیهم یبتترا شتتانیا ۀانتتیجو قتتتیحق و خواهانتته عتتدالت

 رفت.گ قرار الگو و سرمشق ندهیآ یها نسل یبرا شانیا
 همچتون خیتتار طتول در سیأدونت قتول بته نیحست امتام ۀآزادمنشتان و دارگرانهیب یصدا
 زمتان از استت یخیتتار انیتجر کیت ییجتو قتتیحق و است. ریناپذ توقف و انیجر در یرود

 روز بتتته روز هکتتتبل نشتتتده، متوقتتتف هرگتتتز زمتتتان گتتتذر بتتتا هکتتت نیحستتت امتتتام زمتتتان تتتتا ستتتقراط
 است. شدهتر  متالطم وتر  خروشان
  یمردمتت د،یتدم متردم البتدک در را یآزادگت و یزیستت ظلتم رو  ختود امیتق بتا نیحست امتام

  بتتته هتتتا آن از یاریبستتت و بودنتتتد هتتتراس و وحشتتتت در ظتتتالم مکحتتتا نیآهنتتت ۀپنجتتت تتتترس از هکتتت
 را ذّلتت پتر بتار رقتت یزنتدگ و فروختنتد، را ختود نیتد و تیانستان ،یویتدن زیتچ نا منافع خاطر
 هشتتدار نیتتا ن،یتتد بتتی نیبتت وتتتهک مردمتتان نیتتا بتتا نبتترد او  در نیحستت امتتام دادنتتد.  یتتترج
 ه:ک دهد یم را مانهیکح

ُ(79 :1965 ،یاصفهان الفرج )أب ُ؛ا اَّدنُیفُأحراراًُُونواکفُ یدُ کَُّ کیُملُإن
ید، ال أقل در دنیا آزاد مرد باشید. چنان  که دین ندار

 شتتاعر درون در یشتگرف و قیتعم اریبست اثتر امتام ۀخواهانت یآزاد و انتهیدارگرایب لمتاتک نیتا
 یختوب اریبست ۀیتدرونما تواننتد یمت زیتانگ بتر احستاس و نیآتشت لماتک نیا چون است؛ نهاده
 مهتم و گتذار اثر لمتاتک نیا حضور خواهان سیأدون و باشد. خواهانه یآزاد نهضت هر یبرا
 عاراشت از یاریبست در شتاعرانه حتس نیتا استت. بوده خود عصر هم بانیاد و شاعران امیپ در
 است. ملموس امال  ک سیأدون

  کیتتتنزد از را آن اتیتتتجزئ و بودنتتتد طتتتف ۀواقعتتت انیتتتجر نتتتاظر و شتتتاهد هکتتت نگتتتاران خیتتتتار
 مهتم یهتا امیتپ رکتذ از و رده،کت بستنده زیانگ حزن دادیرو نیا نگارش به تنها ردند،ک مشاهده

 خیتتار مجتدد نگترش و قیعم اوشک خواهان «لماتک»شعر در سیأدون اما ماندند. غافل آن
 منشتأ شتاعر ۀنقادانت ردکتیرو نیهمت شتود. دهیتدم خیتتار جان یب البدک به تازه یروح تا شده،

 یعربتت شتتعر وارد توجتته ودرختتور تأمتتل قابتتل میمفتتاه و شتتده یدیتتجد یمعتتان ارکتتابت و شتتفک
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 است: نموده معاصر
ُاْلسُُجث  ُشهد ُلما ک ُی 
رُوُ کتلُ وه ُ یاَّرافدُمعُیتج
ُ ُعشُ ُُوُحضماُیفُُم  ُ
ُ.(18 :1988 س،ی)أدونُنلشُ ُُوُماییشراُُ ُوطهر
 تکتتحر نیرافتتد رود بتتا و ستتتندیگر متتی بودنتد، نیحستت امتتام شتتهادت شتتاهد هتا واژه
 نو از و شستم را شیرگها شدم، زنده و شدم مرده ها واژه نیا درون در من ردند.ک می
 ردم.ک یابیباز

 ُبعتد نیتا ابراز خواهان ر،نظ نیا از و بود، واقف نیحس امام ۀدارگرانیب نقش بر سیأدون
 وجتتود دا  یتتکا استتت. شتتده جامعتته در یآزادگتت و یداریتتب رمتتز عنتتوان بتته امتتام تیشخصتت مهتتم
 مهتم و یضترور اریبست جامعته تیهتدا یبرا واال یمعنو ابعاد نیا با یبزرگ تیشخص نیچن

 است. انتقال قابل مردم به زیانگ شور و یحماس شعر گذر ره از ریخط امر نیا بود. خواهد
یآموزدرسوعبرتنماد.5

 یدرست بتود، آمتوز درس مردم یبرا خیتار طول در شیوف با ارانی و نیحس امام شهادت
 بته و اند دهیشتن را امتام یختواه عتدالت و طلبی نصترت یصتدا هکت یسانک عبرت. و پند از پر
 و یانمیپشتت نیتتا .اند شتتده دلختتور ختتود  ردکتت از و مانیوپشتت نتتادم اریبستت انتتد، نشتتتافته او یاریتت

 انیتنما گونتاگون ابعتاد در و مختلتف الکاشت بته نیحست امتام شهادت از پس یسرخوردگ
 است. شده
 راتیتتأث و راتییتتغ امتدها،یپ ،هتا امیپ بته توجته بتا نیحست امتام امیتق ختاطر نیهمت بته
 در آن فتروزان شتعله و شتده دانستته انتدرز و درس سراستر یامیتق نهتاده، جامعته بتر هکت یقیعم
 بود. خواهد ریناپذ یخاموش و روشن همواره زمان یفراسو
 را نیحست امتام مقتام ،«نیالحس لمسجد مرآة» عنوان با زیانگ حزن یشعر در سیأدون

 انتتدرز و پنتتد خیتتتار از هکتت یستتانک برابتتر در دیتتبا نتتهیآ نیتتا و دانستتته یآمتتوز درس و عبتترت ۀنتتیآ
 نند.کن رارکت را گذشتگان یخطا تا رد،یبگ قرار ،اند نگرفته
 د:یگو می شعر نیا در سینأدو
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ُمتیشُ هُوُاألشجارُتریُأل
ُحدباَء،
ُأناةُیفُوُرُ کُسُُیف
ُاَّص ةُتشهدُ ک
ُُر بغُفاًُ سُتریُأل ُِغمد 
ُ، کلی
ُ یدیُب ُافاًُیُ سُو
ُاْلسُمسجدُحولُطوفی ُ.(85 )همان:ُی 
 امام رکیپ بر را نماز تا درآمده تکحر به مدهوش و دهیخم ،ینیب نمی را درختان ایآ

 را جتاّلد آن ایتآ و نتدک یم هیگر هک ینیب نمی را انیعر ریشمش آن ایآ بخوانند. نیحس
رد دست بی ،ینیب نمی  ند.ک می طواف نیحس امام مقام گ 

 ندک یم ادی یقامت راست و یاستوار پایداری، رمز عنوان به درختان از سیأدون جا نیا در
 ختتود بتتی ختتود از و هدیتتخم ،نیحستت امتتام شتتهادت کهولنتتا خبتتر دنیشتتن از چگونتته هکتت

 خوانتد! متی نماز درخت مگر و خوانند. می نماز دیشه امام بر خاشعانه و خاضعانه و شدند،
 د:یفرما می هک است دیمج قرآن  یصر نص نیوا خواند، می هک البته

ُ.(6 یآ الرحم ، ۀ)س رُسجدانیُاَّشجرُوُاَّنج ُو

 ند:یفرما می گونه نیا عالم دو موجودات یتمام عبادت و نماز مورد در متعال خداوند
ح ُیفَُم ُوُواألرُ ُُاَّسلُعُُاَّسماواُ َُُّهُُتسب  ُشُِم ُوانُ  َ ُُء  حُیُُإل  ُ کبَُّوُبمبدهُسب 

ُ.(44 یآ إسراء، ۀ)س رُحه  تسلُتفقهوَنُُل

  ردکتت از نتتدارد، ختتود ازای  اراده هکتت ریشمشتت یحتتت هکتت نیتتا انیتتب بتتا شتتعر نیتتا در سیأدونتت
 جتتتاّلد نیتتتا ختتتاطر، نیهمتتت بتتته و رده،کتتت نینفتتتر را جتتتاّلد و استتتت، انیتتتگر و مانیپشتتت ختتتودش
گتترد شتتده، مانیپشتت زیتتن او و داده، دستتت از را دستتانش  طتتواف نیحستت امتتام  یضتتر وگردا

 بخشش. و عفو دیام به ند،ک می
 شتهادت از امیتپ نیتا اختذ یپ در ظریف بسیار اوصاف و دقیق یها نشانه نیا با سیأدون
 و یشتتتک حتتق از دستتت و رنتتد،یگ عبتترت خیتتتار از دیتتبا هتتا انستتان هکتت استتت نیحستت امتتام
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 داشت. نخواهد نیکی فرجام وستم ظلم زیرا بردارند؛ گرانید حقوق یمالیپا

 یریگ جهینت
 ختود شتعور و فهتم  انتداز بته سک هر و است اندرز و درس از زیلبر نیحس امام شهادت

 بته را ربالکت ۀواقعت خود، شاعرانه احساس با سیأدون دارد. می بر توشه رینظ بی شهادت نیا از
 امتتتتام استتتتت. آموختتتتته درستتتتها و پنتتتتدها میعظتتتت ۀواقعتتتت آن از و رده،کتتتت تجّستتتتم گتتتترید یا گونتتتته
 یانستان و یاخالق بلند یها آرمان و ها دهیا از یاریبس ونماد سمبل سیأدون یبرا نیحس
 تشتهاد بتا نیحس امام س،یأدون نظر از .اند افتهین تحقق هنوز ها آن از یاریبس هک است
 پتتترچم تتتتا خوانتتتده، فتتترا مقتتتدس یهتتتا آرمان نیتتتا یستتتو بتتته را عتتتالم آزادمتتتردان یتمتتتام ختتتود،
 باشد. برافراشته همواره یزیست ظلم و خواهی عدالت
 امتتام تیشخصتت داشتتته یستتع سیأدونتت هکتت استتت نیتتا میافتیتتدر پتتژوهش نیتتا از چتته آن
 یانستان و یمتانآر یینمادهتا آن، از و رده،کت لیتتحل و یبررست مختلتف یایتزوا از را نیحس
 د.ینما یمعرف و بسازد خود، از بعد یها نسل و خود نسل یبرا
 و یمعتتتان ترین عمتتتده امتتتا افتتت،یدر تتتتوان متتتی یفراوانتتت یمعتتان سیأدونتتت ینیحستتت اشتتعار از

 هکت ردکت اشتاره مقالته نیتا یاصتل ینمادهتا بته تتوان متی متعهتد اشتعار نیا از آمده بر ینمادها
گتاه و رتیبصت ،یداریتپا و مقاومتت :از عبارتند  و ،یآزادگت و یداریتب ،یجتاودانگ و ثتاریا ،یآ
 .یآموز درس و عبرت
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