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چکیده 
از شاعران معاصر و مراجع تقلید عـام تشـیع عهمـح محسدن ـیل ف ـ اهلل در دیـوان خـود
اشعاری با م امیل دینی و اجتساعی درباره شهید و شهادت و تأثیرگذاری آن بر جامعح سـروده
است .نگارندگان در ایل مقامح در پی آن ه تند تا مشخص کنند کدام دستح از شهیدان و با چح
ویژگیهایی توجح شاعر را بیشتر بح خود جلب کردهاست؟ آنچح اشـعار عهمـح ف ـ اهلل را در
مورد شهید و شهادت از دیگر شاعران متسایز کرده و بر اهسیت تحقیق در ایل زمینح میافزایـد
ایل است کح بیشتر اشعار او در ایل مورد مربوط بح شهدای رهبران دینی و فکـری روزگـار او
ازجسلح شهید محسدباقر صدر و خواهرش بنت امهدی صدر و چند تل از رهبران نـز

الدعوة

اإلسدمیّة بودهاست کح غامباً ایل شهیدان با افکار و اندیشحهای خود تأثیر زیادی در جریانسازی
و روشنگری مردم برای مبارزه با استبداد داشتند .ازآنجاکح شاعر نیسی از عسر خود را در عراق
سپری کرده است بیشتر اشعار او در مورد شهیدان اندیشـسند و رهبـران دینـی و فکـری عـراق
است؛ هسچنیل در مواردی نیز از شهیدان مبنان فل طیل و ایران سخل گفتحاست و دیـدگاه او
دربارة شهید برگرفتح از آیات قرآن و فرهنگ عاشوراست .نگارندگان در ایل مقامح بـا تکیـح بـر

دیوان «قصائع لإلسمم و احلّدا » و با روش سبکشناسی بح توصیف و تحلی اشعاری مـیپردازنـد
کح عهمح درایلباره سرودهاست.


کلیدواژهها :مقاومت؛ عهمح ف


اهلل؛ شهید؛ شهادت؛ رهبران دینی.
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.1مقدمه 
در میان ادیبان معاصر عربـی شـاعرانی ه ـتند کـح دربـارة شـهید و شـهادت در اشـعار خـود
سخل گفتحاند از ایل شاعران مـی تـوان بـح ابـراهی اوقـان سـسیا امقاسـ نـازک امسه کـح
محسود درویش انسـد دنبـور معـیل ب ی ـو و عهمـح محسدن ـیل ف ـ اهلل اشـاره کـرد.
عهمــح ف ـ اهلل بــر ایــل بــاور اســت کــح «شــعر بایــد بیــانگر م ــا

روزگــار باشــد .مــا بــح

شعری کح بر روی کاغذ نوشـتح مـی شـود ایسـان نـداری  .شـعر اگـر نیازهـای جامعـح اعـ از
هنری نو آوری فکری و سیاسـی را بیـان نکنـد چیـزی بـیم ـسون خواهـد بـود زیـرا اگـر
شعر از م سون زندگی فاصـلح گیـرد بـح چیـزی بـیمعنـی تبـدی

مـیشـود» (ف ـ اهلل 1990م:

 11و  .)12او از مقاومــت اســهمی مبنــان نسایــت مــیکنــد و «آن را ســهنی مــیدانــد کــح
برای دفاع از مبنان در برابر رژیـ اشـلامگر صهیونی ـتی بـح کـار مـیرود و معتقـد اسـت کـح
مقاومــت اســهمی هرگــز از آن بــرای درگیــریهــای نزبــی و اایفــحای در درون مبنــان
اســتفاده نســیکنــد» (ف ـ اهلل [و] 2006م .)92 :یکــی از ویژگــیهــای شــعر عهمــح ف ـ اهلل در
مرثیحهای او نسودار میشـود زیـرا ایـل مرثیـحهـا را از کـهم عـادی کـح بـرای گریـح و زاری
بر مـرده اسـت خـاری مـی کنـد و از میـان اشـعار خـود بـرای نشـر مبـانی اسـهم و بیـداری
اسهمی استفاده میکنـد .او بـا اسـتفاده از ایـل مرثیـح هـا مـردم را بـح قیـام علیـح لـ و سـت
دعوت میکند زیرا بـح دمیـ زنـدگی در محـیق خفقـانآور نجـف لـ و سـت بع ـیهـا را
خود از عسق جان ان اس مـیکنـد .عهمـح در مرثیـحهـایی کـح بـرای شـهیدان سـرودهاسـت
از شهید و خون او سخل میگوید و بیـان مـی کنـد کـح خـون شـهید انیـاگر اسـت .شـهیدان
برای هسیشح زنـده انـد و هسچـون مشـعلی ه ـتند کـح راه را بـرای ن ـ هـای آینـده روشـل
مــیکننــد .اشــعاری کــح عهمــح ف ـ اهلل دربــاره خــون و شــهادت ســرودهاســت شــعرهایی
است کح برای رهبران و متفکـران دینـی معاصـر خـود سـرودهاسـت .او بـا بیـان ویژگـیهـای
ایل شهیدان و تأثیر خون آنها بـر جامعـح روزگـار خـود را بـا زمـان امـام ن ـیل (ع) پیونـد
مــیزنــد و امســان و ســتسگران روزگــار خــود را هســان یزیــدیان زمــان و شــهیدان را
ادامحدهندگان راه امام ن یل میداند.
عهمح ف

اهلل نیسی از عسر خود را در عراق و بح اور مشخص در شهرهای نجف و کربه

و در زیر ل و استبداد رژی بعث عراق سپری کرد .در زمان او افراد زیادی بـح دسـت رژیـ
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بعث بح شهادت رسیدند؛ افرادی هسچون شهید محسدباقر صدر و خواهرش آمنح بنتامهدی و
رهبران فکری نز

الدعوة اإلسدمیّ  2عراق کح باعث بیداری ملت عراق شدند .او در کنار شهید
الدعوة اإلسدمیّ بح ن ـا

محسدباقر صدر از رهبران فکری نز

مـیآمـد .بـح هسـیل خـاار

رهبران فکری و دینی روزگار او کح بح شهادت رسیدهاند هسواره جایگـاه ویـژهای در اشـعار او
دارند؛ بحاوری کح بیشتر اشعار شـاعر در بـا
یافتحاست .هسچنیل عهمح ف

شـهید و شـهادت بـح هسـیل دسـتح اخت ـا

اهلل بعد از پیروزی انقه

اسهمی بح خاار عهقح ایشان بح امـام

خسینی(ره) و آشنایی با اندیشحهای اسهمی و انقهبـی ایشـان و هسچنـیل زیـارت مرقـد امـام
رضا(ع) در سفرهای خود بح ایران بر سر مزار شهیدان در بهشت زهرا و شهیدان بهشت رضای
مشهد ن ور می یافت و یاد شهیدانی را کح برای دفاع از وال خـود و اسـهم در برابـر رژیـ
بعث عراق جان خود را فدا کردند گرامی میداشت (ف ـ اهلل 2001م 371 :و  )377هسچنـیل یـاد
شهیدان فل طیل هسواره در خااره شاعر وجود داشتحاست .عهمح ف
علسیح نجف تح ی کرده بود و با اندیشحهای اسهم نا

اهلل ازآنجاکـح در نـوزه

آشنایی داشت افکارش درباره شهید

و شهادت تحت تأثیر قرآن و مکتب اه بیت بودهاست .او ازجسلح شاعرانی است کـح بـا شـعر
رسایش شهید را میستاید و از زبان آنان سخل میگوید و ویژگیهایشان را برمیشسارد .آنچـح
عهمح ف

اهلل در قامب شعر درباره شهید و شهادت سرودهاند مربوط بح دیـوان قصدائع لإلسدمم و

احلّدا است شاعر در ایل دیوان در ق اید مختلف درباره شهید و شهادت سخل گفتحاسـت .بـح
ةدة ؛  .2کدبالم

هسیل دمی ق ایدی کـح بررسـی شـد عبارتنـد از .1 :ألندة قدة ألندة
اسطة فلسطنی؛  .4یا الم ي؛  .5شهّع یتکلم؛  .6یا جنان الزهبا ؛  .7یا جنان البضا.

.1-1

الددعا ؛ .3

پرسشهایپژوهش 


در ایل مقامح در پی آن ه تی تا تجلی مفهـوم شـهید و شـهادت را در اشـعار عهمـح ف ـ اهلل
بررسی کنی  .سؤاالتی کح در ایل مقامح بح آنها پاسـ خـواهی داد عبارتنـد از .1 :چـح میـزان از
اشعار عهمح ف

اهلل درباره شهید و شهادت است؟  .2کدام دستح از شهیدان نجـ بیشـتری از

اشعار عهمح را بـح خـود اخت ـا

داده انـد؟ و ایـل گـروه از شـهیدان در اشـعار شـاعر چـح

ویژگیهایی دارند؟  .3از دیـدگاه شـاعر چـح رابطـحای میـان شـهیدان روزگـار او بـا شـهیدان
عاشورای امام ن یل (ع) وجود دارد؟
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پیشینهپژوهش 

ازجسلح پژوهشهایی کح درباره شهید و شهادت نوشتح شده میتوان بح ایل موارد اشاره کرد:
کیانی ن یل؛ سید ف

اهلل میرقادری (« )1388شهیدوجانبازدرشعرابراهیمطوقانشاعرمقاومت

فلسطین» ،نشریح ادبیات پایداری شساره 1؛
رست پور رقیح؛ فااسح شیرزاد (« )1391صورة الشهود يفاشاروامحالدويفار وورةا اساووا

ور» ،ف ـلنامح

م ان مبیل شساره 10؛
مقدم متقـی امیـر (1432ق) «لشهود يفا الشهودةر اشالشهوامحالشاومحعالراةصومح» ،جملد آفدا احلادا االسدمیّ
شساره .1

درباره اشعار عهمح ف

اهلل بح زبان فارسی تاکنون هیچ کتا

یا مقامحای چاپ نشـدهاسـت

ومی در زبان عربی بحتازگی چند اثر درباره اشعار عهمح چاپ شده کح عبارتند از:
ابوصاما اسساعی خلیـ

(2003م) لش و يفامديف

ووال و اهللااروةرمحلا بیـروت :دار امسـهک

ط1؛ مهدی علی رفعت (2006م) لالجتةهالشمح ياشاروامحالش و يفامديف
بیروت ط .1در هیچکدام از ایل دو کتا

ووال و اهللا دار امسـهک

درباره شهید و شهادت در نگاه عهمح ف

اهلل سخل

گفتح نشدهاست .آنچح در ایل مقامح میآید نگاهی نو بح اشعار اوست و سـعی مـیشـود از ایـل
رهگذر دیدگاههای یک شاعر بزرگ شیعی ن بت بح مفهوم شهید و شهادت بررسی شود.

روشانجامپژوهش 
در ایل مقامح با روش سبکشناسی بح توصیف و تحلی مفهوم شـهید و شـهادت در اشـعار
عهمح ف

اهلل پرداختح میشود .در ابتدا نگاهی گذرا بح زنـدگینامـح عهمـح ف ـ اهلل خـواهی

داشت سپس بح تحلی اشعار او میپردازی .

.زندگینامه 

2
سید محسدن یل ف

اهلل فرزند سید عبدامر وف متومد سال 1354ق برابر با 1935م در نجـف

اشرف است (خاقانی 1956م 306/8 :امینی 1964م .)943/2 :ن ب او بح امام ن ل مجتبـی مـیرسـد
(مهــدی 2004م 33 :ســرور 1992م .)19 :خــانواده او تــأثیر ب ــیار زیــادی بــر زنــدگی و شــعر او
داشتحاست .خواندن و نوشتل را در مکتبخانحای در کنار نرم امام علی (ع) در نجف آموخت
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ومی بعد از اینکح مدارس دینی بح سبک امروزی از ارف انجسل «ینتدع النردب» تأسیس شـد بـح

آنجا پیوست (ف ـ اهلل [م] 2006م .)36 :در سال 1380ق «مجاود الللادا » در نجـف مجلـح فرهنگـی
اسهمی «األضدةا » را منتشر کرد کح شهید محسدباقر صدر در سال اول سرمقامحهای آن را بـا نـام
«رسامتنا» و عهمح ف

اهلل در سال دوم ایل مجلح سرمقامحهای آن را با عنوان «کلستنا» مینوشت

(سرور 2004م49 :؛ ابوصاما 2003م .)61 :در سالهای  1949تـا 1950م بـا هسکـاری سـید مهـدی
نکی مجلح «األ ب» را منتشر کرد و برای نخ تیل بار در سال 1952م در هفدهسامگی بح هسراه
پدرش بح ق د دیدار اقوام و خویشان خود بح موال خود مبنان رفت

(ف

اهلل [م] 2006م )38 :و

باالخره در سال 1966م نجف را بح ق د اقامت دا بح سوی مبنان ترک کرد و در منطقـح « أس
النبلد » در جنو

بیروت رنـ اقامـت افکنـد (ابوصـاما 2003م )29 :و در  4ژو یـح سـال 2010م

درگذشت .او شعر گفتل را در دهسامگی با ن ور در محاف شعر و اد

در نجـف آغـاز کـرد

(مهدی 2004م.)38 :

از عهمح ف

اهلل بیش از هفتادوسح اثر تاکنون منتشر شدهاست .ایل آثار را میتوان بح چنـد

بخش تق ی کرد:
 .1پژوهشهای قرآنی :کح مه تریل آنهـا تف ـیر «ید ويدا الآدبآن» در بی ـتوپـنج جلـد
است؛
 .2کتب فقهی :املسائل الفآهّ ...؛
 .3در زمینح اندیشح اسهمی :خطةات ولی طبیق اإلسمم؛
 .4شعر :از عهمح ف

اهلل تاکنون چهار دیوان شعر منتشر شدهاست کح عبارتنـد از :یدا الدم

اإلسمم ،قصائع لإلسمم و احلّا  ،ولی شاطئ الةجعان،

وب السبلنی.

.3مفهومشهیدوشهادت 
دو واژه شهید و شهادت در فرهنگ ملت معانی مختلفی دارد .با مراجعح بح فرهنـگ ملـت لسدان
اللبب بح مه تریل معانی ایل دو واژه اشاره میشود:
شهادت .1 :گواهی دادن؛  .2سوگند دادن؛  .3خبر قااع دادن؛  .4عل داشتل بـح چیـزی؛ .5
معاینح

(ابل منظور بیتا ذی ماده شهد).

شهادت از نظر اصطهنی نیز دارای معانی مختلفی است .1 :شهادت بح وندانیت خداونـد
و ن رت محسد (

) بح عنوان آخریل پیامبر خدا؛  .2شهادت بح مفهـوم کشـتح شـدن در راه
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خدا در تف یر مجسعامبیان درایلباره چنیل آمدهاست« :از عیاشی بـح اسـتناد بـح منهـال ق ـا
قلت أليب وبعهللا الصا
روایت شدهاستُ :
بیتا

(ع) :ا ع هللا أن یبزقين الرها فآا إ ةن املؤی شهّع

(ابرسـی

.)359/9

شهید .1 :شاهد؛ در ندیث از امام علی (ع) آمـدهاسـت :و شدهّعَ یدةم الدعی أي شداهعَ ولدی
اختد ْبندا
النداس یدةم الآّاید (ابل ابی امحدید ()137/19؛  .2پیـامبر؛ و نزوندا ید دل أُید شدهّعا (قصد)75 ،،؛ أي ْ

ّع أُتیتيد (ابل منظور بیتا ذی ماده شهد)؛  .3کشتح در راه خـدا؛ جسـع آن شـهدا
ینها نبّةا ،و ُّل نيب شد يه ُ
است و ابل انباری گفتحاستُُ « :سةا الرهّع شهّعا أل ةن هللا و یمئکت شهة لد الاننةد » (هسان) .ومی آنچح

در ایل مقامح بح آن پرداختح میشود مفهوم شهید بح معنای ک ـی اسـت کـح در راه خـدا کشـتح
شدهاست ومی او زنده و در نزد پروردگارش روزی داده میشود «و التد ُآةلُدةا لياد ید ْآتدل ي سدبي يّل ا تي
ُْ ُ
يي
ي
َب الت يذی قُتيلُدةا ي سدبي يّل ا تي أ ْیةاتدا ال ْدل أ ْيّدا وْندع ة ْدم
أ ْیةات ال ْل أ ْيّا و ل يك ْ الت ْر ُلُبون» (بقره « )154و ال َْتس ت
یدُْبزقُةن» (آل عسران .)169

هایشهیدازدیدگاهعالمهمحمدحسینفضلاهلل 


.ویژگی
4
از مه تریل ویژگی های شهید در اشعار عهمح ف

اهلل می توان بح ایل موارد اشـاره کـرد :نسـاد

مقاومت و ل سـتیزی؛ روشـلکننـده راه و آینـده؛ انیـاگر رو امیـدواری؛ شـهید عاشـورا و
ماندگاری؛ نساد بیداری و وندت؛ عشق بح وال .نال بحتف ی بح بررسی آنها میپردازی :

نمادمقاومتوظلمستیزی

.4-1
یکی از شهیدان معاصر عهمح ف

اهلل شهید محسدباقر صدر 1و خواهرش آمنح بنتامهـدی

صدر است کح بح دنبال پیروزی نه ت اسهمی در ایران در  22بهسل  1357رژی بع ی عـراق
فشارهای خود را بر ایشان بیشتر کرد اما شهید صدر با اعـهم تبعیـت از امـام خسینـی (ره) در
برابر هسح سختیها مقاومت کردند .مردم عراق بحمنظور اعهم هسب ـتگی بـا ایشـان بـح سـوی
نجف نرکت کردند اما رژی بع ی کح از ایل قیام بح ونشت افتاده بود ایل دو شهید بزرگوار را
در سال  1359در زیر شدیدتریل شکنجحها بح شهادت رساند

(مرکـز اسـناد انقـه

اسـهمی شـهید

آیتاهلل محسدباقر صدر و خواهرش آمنح بنتامهدی صدر) .عهمح ف اهلل ق یدهای بـا عنـوان «ألنتدَ قُد تة
ألندت ةدة » در رثای شهید محسدباقر صدر و خواهرش آمنح بنتامهدی سـرودهاسـت .شـاعر در
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ایل ق یده بح قدرت و توان خون شهید اشاره میکند .شهید با شهادتش اندیشح و فکری نـو در
جامعح میسازد و مردم را بح جهاد در راه خدا فرا میخوانـد .عهمـح ف ـ اهلل در رثـای شـهید
محسدباقر صدر او را رمز قدرت و شک تناپذیری میداند کح با شهادتش رو

ل سـتیزی را

در مردم تقویت میکند:

ي
ع األ ي
ض قُد تة  /و َت يا ُل للد ةيع قُد تة  /و تُةيا لنا ُک يةل غاید ْ/
تلّش و تز ُ
«ألنة قُد تة  /ألنت قُد ةةُ ف ْک ٍب کب ٍریُ /
و هللاي و ويّ ي و جها ٍ ُُی يطةم فّندا طبیدق الدةاید  /لت ي
دةيا لندا انطدم ي انهدا ي  /هندا ...أ ْن نبدة  /لّبآدی لندا أ ْن
ُ
ُ
ي
ٍ
ٍ
يتب » (ف اهلل 2001م 142 :و  143و .)149
َنُتع انسةْ  /إلی هللا ي صّح ُ
«بدون شک تو توانسند ه ـتی /مطسننـ ًا تـو دارای فکـری برتـر و قـوی ه ـتی /در زمـیل
مقتدرانح زندگی میکنی و رو شجاعت و توانسندی را در زمیل کشت میکنی /و بـرای آینـده
نیز قدرت و برتری را با خود نس میکنی /و با تسام وجود بح ما اشاره مـیکنـی از خـدا و از
ونی او از جهادی کح راههای گسراهی را ویران میکند /تا بح مـا اشـاره کنـی کـح در آغـاز راه
جهاد ه تی  /اینجا ...انقه

و قیام کنی  /تا بتوانی پ پیروزی را بح سوی خدا با فریـادی آزاد

بگ ترانی ».
شاعر در ایل ابیات بیان میکند کح شهید نیرو و قدرتی دارد کـح مربـوط بـح زمـان و مکـان
خاصی نی ت؛ شهید منادی جهاد و مبارزهالبی است و ارتباط ناگ

تنیای با خـدا دارد .او در

م یر امهی قدم برمی دارد چراکح هدف او نیز از جهاد رسـیدن بـح خداسـت« .عهمـح ف ـ اهلل
هرگز جهاد را بح معنی ترور نسیگرفت و معتقد بود جهاد یعنی رویارویی م لسانان با چامشها
و تهدیداتی کح کافران م تکبران منافقان و ستسگران برای جامعة اسـهمی ایجـاد مـیکننـد و
نرکت جهادی برای محافظت از سرزمیل اسهمی و دیل اسـهم و م ت ـعفیل اسـت»
 .)28 :2001در م ال یادشده شاعر شهید را با ایل امفاظ مـورد خطـا

(غ ـان

قـرار دادهاسـت« :ألندةَ»

«تلّش» «تزع» «َتال» «تةيا» .ازآنجاکح شاعر تحت تأثیر مفاهی و دیدگاههای اسهم نا

قـرار

دارد شهید را زنده می دانـد و از او نسـادی از مقاومـت پایـداری و ای ـتادگی در برابـر لـ
ناکسان میسازد .هسچنیل شاعر برای تأکید سخل خود از صنعت تکـرار اسـتفاده و واژه «ق ةدة »
را بیش از چهار بار تکرار کردهاست کح ایل تکرار بر اهسیت نقش پایداری و استقامت شهید از
نگاه شاعر تأکید میکند.
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ع» بح صورت م ارع آمدهاسـت کـح ایـل خـود دالمـت بـر
تلّش و تدز ُ
در ایل شعر دو فع « ُ

استسرار می کند و اینکح شهید هسیشح زنده است و نیرو و قدرت او نیز بـرای هسیشـح بـر روی
ي
زمیل ان اس میشود« :و الَتْس ت ي ي
يّدا يونْدع ةيي ْدم یدُْبزقُدةن» (آل عسـران
دَب التدذی قُتلُدةا ي سدبي يّل ا ت أ ْیةاتدا ال ْدل أ ْ
.)169

شاعر در ادامح رثای شهید محسدباقر صدر بیان میکند کح خون شهید ویرانکننده پایـحهـای
ل و ست است .شهید با خونش امسان را میترسـاند و بـح نـق و نقیقـت قـدرت و تـوان
میدهد:

ي
دمم /و َْتّددا
قُد تة ّ ُ /د ُ  ...تُدهد ةع ُ ...و ْيدش الرة ْ

«و تُ ي
دةيا لندا أ تن يسدتب الردهّعُُ /ی يطة ُدم للرلد يم أ فد /قي تاد ْ /ألنةد
ليتبدلث وح السمم /و تبلث ي
الالفک يب للح يةق قُد ةة » (هسان146 :و .)147
ُ
ْ
ْ

«و بح ما ونی میکنی کح راز شهید /بلندتریل قلحهای ل را ویران میکند /چراکح تو قـوی
و توانسند ه تی /میترسانی ...ترسناکی تاریکی را تهدید میکنی /و زنده باقی میمانی تـا رو
آرامش را برانگیزانی /و با اندیشحات بح راه نق قدرت و نیرو میدهی».
شاعر با اسناد فع « ُُی يطة ُدم» بح « يس ةدب الردهّع» و آوردن « ُ ّد ُ و تُدهد ةيع ُ»بیان میکند کح شهید بعـد
از شهادتش نیز توان ترساندن امسان را دارد .هسچنیل «الرةدمم» از معنای اصلی خود خاری شده
و در اینجا بح معنای تاریکی استبداد و ل و ست در روزگار شهید صدر اسـت .اضـافح شـدن
«ويدش» بح «الردمم» بر شدت خفقان و استبداد روزگار شهید دالمت میکند و عبـارت «ُیطةدم للردم
أ فد /قي ةاد » بیانگر ایل است کح راز ماندگاری شهید در ویرانی قلحهای خیامی ل و سـت اسـت.
شهید کح نساد مقاومت و ای تادگی در برابر ل اسـت بـا قـدرت امهـی خـود آثـار ونشـت
ي
دمم» بیانگر ایل است کـح :شـهادت شـهید
استبداد را در ه میکوبد .عبارت «َتّْدا لتْبدلدث وح الس ْ
زندگی دوباره ای است کح صلا و دوستی و آسایش ملت را بح ارملان مـیآورد و بـیشـک در
ایل شعر مفظ «َتّْا» برگرفتح از آیح شریفة «ال ْل أ ْيّا يونْع ةيي ْم یدُْبزقُةن» (آل عسران  )169است.
ناپذیریشهیدمحمدباقرصدربیانمیکندکه


اهللبااشارهبهاستقامتوظلم
عالمهفضل
هایشدستنمیکشد :


آوردوازآرمان

وقتدربرابرظالمسرتسلیمفرودنمی

شهیدهیچ
ي
ي
الصددّح
للبید ي
داح /و أ ْن تُ ْسددکت ة
داح /و أ ْن تُ ْسددلم احل د تق کد يةدل سد ْ
«ألنةد قُ د تة  /ألنةد ةددة  /أ ا وَ أ ْن تدْنحد يدين ة
اهلددا ي ْ /و تستسددليم الآددة الص دااليبْ /و أ ْن تتانتددی ولددّهم سددمیا /لددّم لددع الطُّ ْدا د ي الفد ي
داجب  /لّْبآددی هلدُدم جمد ُدعهم
ة ة
ي
ي
ي
ت ولدی ُخطُدةات الطتبیدق/
شاِما /ولدی غد يم ةأیتندا الآدا ْ /و لکد ت ويدا تُبدریُ ال ُّدذ  /و تد ْعف ُ /للردا ي آفاقهدا /أةدا ْ
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ي أشةاقها»(هسان .)148

«بدون شک تو قدرتسند ه تی /تو مایح قیام و انقه

ه تی /از تـو خواسـتند تـا در برابـر

بادها خ شوی /و در هر میدانی نـق و نقیقـت را رهـا کنـی /و فریـاد خروشـان [ملـت] را
خاموش کنی /و ت لی قدرت بردباری شوی /و صلا هسراه با ذمت در برابر گروه جنایـتکـار
را برایشان [مردم] آرزو کنی /تا مجد و عظست برای آنها [ امسان] باقی بساند /با وجـود اینکـح
امت ما تواناست /ومی رونی بح سوی قلحهـای بزرگـی برمـیانگیزانـد و تحریـک مـیکنـد /و
آفتها را از خورشید دور میکند /و اشتیاقش را بر گامهای ایـل راه و بـر اسـ شـهادت بیـان
میکند».
ةدة » شاعر بار دیگر بر قدرت و توان شهید تأکید و بیان میکنـد

در عبارت «ألنة ق تة ألندة
کح شهید می تواند یک جامعح را متحـول و دگرگـون سـازد .گرچـح شـاعر در افعـال «أ ا وك أن
تنحدين» «أن تسدلم» «أن تسدكت» و ...در اهر شهید را مورد خطا

قرار داده ومی درواقع شهیدی

هسچون محسدباقر صدر از ق د و نیتهای پلید امسان بحخـوبی آگـاه اسـت و ایـل خطـا
میتواند برای ک انی باشد کح میخواهند راه او را ادامح دهند؛ درواقع شـاعر بـا مـورد خطـا
قراردادن شهید و بیان مقاصد شوم ستسگران میخواهد مردم را بیدار کند و آنها را با اندیشحها
و دیدگاه های ایل شهید بزرگ آشنا سازد .در اینجا «البیداح» نساد انحراف و ل است؛ هسچنـیل
«مشد » استعاره از مردم و ملت مظلوم عراق است کح هسچون خورشید پـاک ه ـتند و «آفـات»
نیز استعاره از امسان و ستسگران روزگارش بوده کح درواقع ناپاکان آن روزگار بودهانـد .آنچـح
نابودکننده هسح ایل ناپاکیهاست چیزی جز رونیح شهادتالبی نی ت کح شاعر بحزیبایی بح آن
اشاره کردهاست.
راز آزادی ملت در خون شهیدان است و راه شهیدان با قدرت ادامـح دارد«:ألندة
ي
ي
أی ْ»(هسان .)151
سُّب انطمق ة
«تو [شهید صدر] توانا ه تی /زیرا تو راز آزادی امتی».

قد تة  /ألندت

شاعر در ایل عبارت بیان میکند کح قدرت و توان شهید نقطة نرکت ملت است؛ در اینجا
مفظ «أید » را بح شک نکره آورده تا نقش شهید را عام و فراگیـر سـازد و آن را در گـرو ملـت
خاصی قرار ندهد .ایل شهید میتواند درس عبرت و نقطح نرکتـی باشـد بـرای هـر امتـی کـح
میخواهد در برابر ل و ست مقاومت کند.
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اهلل شهید مح ور بح کشور خودش و کشـورهای عربـی نی ـت بلکـح

تسام کشورهای اسهمی را در بر میگیرد .او در زیارت از بهشت زهـرا در تهـران در توصـیف
شهیدان میگوید کح شهیدان با خون خود تخت و تای امسان را واژگون کردند:
«یا جنان الزهبا هل یدنْبت الد ةعم اخادبا ا یدةت ا الردها  /یده ُّدز اللدبو يتةدی يردتب التدا ید ي
وبشد و یدُلْ يآ ددا
ة
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
قّددا » (هسان  .)371ا
«ای بهشتهای زهرا آیا خونی سبزتر و سرختر در شهادت میروید /تختهـا را بـح مـرزه
درمیآورد تا اینکح تای پادشاهان بح زمیل کشیده میشود و رهبرانش را بح زمیل میزند».
شاعر معتقد است کح رسامت شهیدان در تسام کشورها یکی است و آن واژگون کردن تخت
و تای امسان است؛ شهید از هر کشوری کح باشد با خون خود عرش امسان را متزمزل میکنـد
و رهبران جور و ست را بح زبامحدان تاری میاندازد.
در جای دیگر بیان میکند کح شهیدان برای برپایی عـدامت و از بـیل بـردن سرکشـان قیـام
کردهاند:

«إةَنا ةا لللعال ي و احل د د يةدق ...ليُّد ْبيي الطُّدا و األشبا

»ا(هسان .)225

ا

«برای عدامت و نقیقت و برای نابودی سرکشان و ان انهای بد قیام کرد».
عهمح ف

اهلل در ق یده «شهّع یدتکلم» میگوید :خون شهید باعث شعلحور شدن آتش انتقام

و جهاد علیح امسان میشود .شهید در قبر ومی در انتظار قیام مردم است:
ي
ي
ي
ي
ي ي
ي
دل ةددة اللل د يم /و ْيددعي أنددا ،لکنتددين ضددبم الددعم الطُّدددا یبددةُ
«وي دعي أنددا ...الآ دَ سددک ي األي دبا  ...أ ْقُد ُ
دل نددا ٍ سددليبت اليددع يیا /و قددذ ٍي الد ْ ي
الدداحليا يم /و صدة ي
اوق ردبا َْتددبقُد ُهم اليلهّد ي
هم یدُدذ ةکيبهم ُو ْآبددی املصد يری و ةددة األ يل»
ُة ْ
دُوُّن ْ
ة
ُ ُ
(هسان .)238

«در قبر و در خانح آزادگان مل تنها ه ت و بح انقه

و شورش ایل پرچ مینگـرم /مـل

تنها ه ت ومی هسچون آتشی ه ت کح با خون سرکشان شعلحور میشود و با گرما بـح جـوش
میآید /صاعقح های سرخ با شعلح آتشی کح بحوسیلح خـون مـل برافروختـح شـدهاسـت آنهـا را
خواهد سوزاند /و هسچون خاری در چشسشان است کح مکافـات سرنوشـت و انقـه

درد و

رنج را بح آنها یادآوری میکند».
در بیت نخ ت شاعر بیان میکند کح رسامت شهید نتـی بعـد از شـهادتش نیـز بـح اتسـام
نسی رسد و در انتظار قیام مردم و برافراشتح شدن پرچ ایل انقه
128
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قلب دادن بح مبارزان و تشویق آنها بح شهادت قبر را منزمگاه آزادگان (سدك األيدبا ) مینامد .در
بیت دوم و سوم شاعر می گوید :خون شهید آسایش امسان را ربـوده و صـاعقحهـای سـرخی
هسچون آتش برافروختح را بر آنها نازل کردهاست .در ایـل بیـت «صدةاوق ردبا » بـر مبـارزان و
انقهبیان دالمت دارد کح هسچون صاعقح های سهسگینی بر سر ستسگران فرود میآیـد و خـوا
رانت را از چشسان آنها گرفتحاست .ایل صاعقحهای سرخ از خون شهیدان برافروختح شدهانـد.
هسچنیل رنگ قرمز (ربا ) در اینجا نیز دالمت بر خون و انقه

دارد.

از نظر عهمح جامعح امروز مـا نیـاز بـح ایـل دارد کـح رونیـح شـهادتالبـی و عشـق بـح
شهادت را در فرزنـدان خـود انیـا کنـد؛ چراکـح شـهادت سـهنی اسـت بـرای مقاومـت در
برابر دشـسنان و ایـل چیـزی اسـت کـح امـروز فل ـطینیان در برابـر صهیونی ـتهـا از خـود
نشان میدهند
عهمح ف

(ابوصاما 2003م.)128 :

اهلل در مورد شهدای مقاومت اسهمی نیز چنیل میگوید :شهدا با خون خـود بـح

جهاد معنای اسهمی و عبادی دادند و بح هسیل خاار او با اصطه «مقاومت اسـهمی» موافـق
بود و در پاس ک انی کح میگفتند چرا بح جای اصطه «مقاومت اسهمی» از اصطه دیگری
استفاده نسیکنید میگفت :ما نسیخواهی مقاومت را داخ در م نلة اایفحای و قبیلحای کنـی .
می خواهی مقاومت معنای اسهمی داشتح باشد تا از خهل آن اندیشح اسهمی کح هسان راهی بح
سوی خدا و پیوستل بح اوست فهسیده شود .مقاومت اسهمی یک م ـنومیت بـزرگ بـر عهـده
دارد و آن آزادی سرزمیل و ان ان از چنگال رژی اشلامگر صهیونی تی

است (ف

اهلل .)1985

.روشنکنندهراهوآینده 

4-2
رهبر فکری و دینی با شهادتش م یر آینده را برای مـا و جوانانسـان روشـل مـیکنـد راه را از
بیراهح نشان می دهد راهی جدید در پیش روی ان ان باز میکند و آیندهای بهتـر از گذشـتح را
نوید میدهد .او درباره شهید صدر چنیل میگوید:

دن /السدری خطدةا جعیدعا /و تُدةيا لنددا
َ الفکدب الدا جعیدعا /و تد ْدزعُ ال ةدب ي
« َُت ةيدب ُ
وح ورددبا جعیدعا /و تص ُ
ةيا تُبری احلکای ْ /و هللاي و ويّ ي و جها ٍ ُُی يطةم فّنا طبیق الدةای  /تلالةا إيل /إلی ي
یلاِن تُ ي
ُک يل غای ْ /ي
الفک يب
ُ
ُ
ة
ة
انايعی  /إلی الفجب یا فيبق الاائلنی /و تصدن /ليْلد ي
یا وصب اناهلنی /إلی هللاي
ي
أوردم أ تید ْ» (ف ـ اهلل
دع
/
ا
جم
یا
ْ
ْ
ْ
ُ
ْ

2001م.)146 143 142 :
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گیاه جدیدی کشت مـیکنـی /و در

م یر نرکت گام جدیدی میسازی /و با تسام وجود بح ما معانیای را امقا میکنی کـح داسـتانی
از خدا و از ونی او و از جهادی کح راههای گسراهی را ویران میکند بیان میکنـی /بـح سـوی
مل بیایید! /بح سوی اندیشح ای گروه نادانان! /بح سوی خدا ای گروه انکارکننـدگان! /بـح سـوی
سپیدهدم ای گروه گسشدگان! /برای فردا بزرگتریل امت را میسازی».
شاعر عبارات خود را با فع «َت ةدبك» شروع کرده تا بر پویایی و استسرار نقش شـهید دالمـت
کند .شهید با خون خود راه جدیدی را در اندیشحها آغاز میکند و گیاه جدیدی را در جانهـا
میکارد و گام جدیدی را در م یر برمیدارد کح ایل دستاوردهای جدید میتواننـد راه و م ـیر
آینده ملت را بح خوبی روشل کنند و با نرکتی جدید و نو بح سوی آینـدهای بهتـر در نرکـت
باشند .هسچنیل فع های م ارع بحکاررفتح در ایل اشعار هسگی دالمت بر اسـتسرار دارد؛ یعنـی
اینکح افکار شهید و اعسامش هسچنان ادامح دارد .شهید فکر جدیـد و راه جدیـد را بـح مردمـان
وح وردبا
ال ةدب ي

ع
خود نشان می دهد کح باعث بیداری مـردم از گسراهـی مـیشـود .عبـارت «و تد ْدز ُ
جعیدعا» بیان میکند کح شهید هسچون کشاورزی است کح درختان و گیاهـانی را مـیکـارد .ایـل
درختان و گیاهان هرکدام مح ومی دارد .شهید ه با شهادتش راه جدیدی بح سوی خدا بـرای
ما باز میکند کح ایل راه روشلکننده م یر آینده ماست.

دت فيکبهددا الالد ةعیا ْ /و أندت تُردریُ إلّندا و قد ْع
«أندت تُردریُ إلّندا /و أندت مُ ُّدع إلّنددا /یدعا خ ت
ادبتْها الد ةعیا ْ /یدعا کتب ْ
للردها  /قلدت لندا
ضاع يینةا الطةبیق /و أنت مُُّع إلّنا ليتُْبليع ونةا احلبیق ...لنحّا ی /هللا َتّا احلّا  /الُوااقندا /قي ت
صد ة
فّض وبا »(هسان .)149
ةإّنا کَیا و ُ
«تو بح سوی ما اشاره میکنی /و دستانت را کح خون آن را رنگیل کردهاسـت بـح سـوی مـا
دراز میکنی /دستی کح فکرش را با خون نوشت /تو بح سوی ما اشاره میکنی درنامیکح مـا راه
را گ کردهای  /تو دستت را بح سوی ما دراز میکنی تا آتش را از ما دور کنی ...با خدا زنـدگی
کنی تا زندگی در درونسان بح عنوان داستان شهادت زنده شود /بح ما گفتی کح داسـتان شـهادت
داستان و عبادتی بزرگ است».
شاعر بار دیگر با اشـاره بـح شـهید محسـدباقر صـدر بیـان مـیکنـد کـح شـهید بـا دسـتان

بحخونآغشتحاش فکر و راه جدیدی را در مقاب ما میگشاید .خون شهید روشلکننده راه آینده
است و ما را از گسراهی نجات میدهد .شاعر برای تأکید بیشـتر بـر معنـی از صـنعت «تکـرار»
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بح شهید ضسیر «أنت» را چهار بار تکرار میکند تا بح ایل موضـوع اشـاره

کند کح رهبران دینی و فکری ای هسچون شهید محسدباقر صدر نتی پس از شـهادت خـود بـا
اندیشح و افکار خود می توانند نقش ب زایی در بیداری و هدایت مردم ایفا کنند .هسچنـیل واژه
«امحریق» استعاره ت ریحیح از ناکسان جور و استبداد ناک بر عراق است؛ یعنی ناکسان ام
در جهان هسچون آتش ه تند کح با ل و ست خود باعث رنـج و عـذا

مـردم مـیشـوند و

شهید با شهادتش ما را از ل و ست آنان نجات میدهد.
عهمح ف

اهلل در زیارت بهشت رضا در مشهد شهیدان را هسان افرادی میدانـد کـح راه و

شیوة تازهای در اسهم بح وجود آوردند:
البضا هنا کان لإلسمم ،الاسم الرتهّع ْب جعیع» (هسان .)377
«یا جنان ة
«ای بهشتهای رضا! اسهم با نام شهید راه جدیدی داشت».
بنابرایل شهیدان بهشت رضا نیز از دیدگاه عهمح ف

اهلل نقش ب زایی در روشنی راه اسهم

داشتحاند؛ و بح عقیده عهمح تسام شهیدان در هر زمان و هر مکان مـیتواننـد روشـلکننـده راه
آینده ملتها باشند.

.4-3احیاگرروحامیدواری 
عهمح ف

اهلل ق یدهای بح نام «کدبالم

الددعا » دارد؛ ایل ق ـیده ترکیبـی از شـعر کهسـیک و

آزاد (هسان  )161و سرشار از ان اسات ل ستیزی است .شاعر سعی دارد تا در ایل ق یده بـح
بیان مفهوم شهادت و نقش آن در نبرد میان نق و باا بپردازد .او ایل ق یده را در رثای پـنج
تل از شهدای رهبران نز

الدعوة اإلسدمیّ  2عراق سروده و بیان میکند کح خون شهیدان باعث

انیای رو امیدواری در میان مردم میشود:
لع...یهاا استطا الفنا  /لندا الد ُدع
مم لنا اخلُ ُ
جب ...یهاا ا هل تم الرة ُ
«لنا الف ُ

األ ْ وّا ْ» (هسان .)167

فجد يب إسدمینا سدّه يزُم ُک تدل قدة

« سپیده پیروزی از آن ماست هرچنـد تـاریکی اسـتبداد بـا گ ـتاخی بـا آنـان رفتـار کـرد.
جاودانگی از آن ماست هرچند فنا و نابودی [آنان] اول کشید /فردا از آن ماست آن زمـان کـح
صبا اسهمسان بدمد هسح مدعیان قدرت را شک ت خواهد داد».
شاعر در اینجا از اسلو

رمز در کلسات «الفجب» «اخللع» و «الددع» استفاده مـیکنـد کـح هسـح
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دالمت بر دمیدن صبا پیروزی دارد .هسچنیل «الرمم» دالمت بر استبداد و ل میکند .هسچنـیل

شاعر با مقدم کردن خبر «لندا» در هر سح جسلح از صنعت بهغی «تخ یص» استفاده کردهاست
و «الفجب» «اخلُلُع» و «الدع» را از امسان سلب و بح ملت خود اخت ا
خون شهید رو امید و رسیدن بح پیروزی را در دلها زنده میکند؛ آیندهای روشل را نوید
دادهاست.

میدهد و هسیشح زنده و جاری است .شاعر در ق ـیده «ألنتدَ قُد تة ألندت

ةدة » بـح ایـل موضـوع

اشاره میکند:
«و تُد ي
دباب الفددَي /إ ا ت د ال ُآلد ي
دةيا نّد يدل ال ترد ي
دةب انبیا د ْ /ألنةد ُکنددت اهلدُدع و األیددل /و ُکنددت تنددا يي و
ة
یُ یس ٍ
دتآبل ُی ْرد يبٍ /
إيل /فإ تن الرها ْ /وبری و ٌّ
ص ُب ُخ فّنا /و ُک يةل إشباق ٍ لألی ْل /تلالةا ت
وح إ ا  /و تدا ُ
تْ
يل و ُ
ی ُر د ُّدق احلّ ددا  ...اليس د ةيدب الآّ ددا ْ /و َتّ ددا الد د ةعیا ْ ،تدُهلةي د ُدل و تد ْف ددب ُح للس ددائبی  /و َتد د يبي الد د ةعیا ْ /کا ددا امل ددة ُ ي ُیلتآ ددی
ي
ي
ل صفح ي الد ةيع فکبا /و تةقي ُع يفلد ي الندا ي مجْدبا /و
الساحبنی /و َتفة العیا ْ /و تُةيا و تد ْها ُ شلبا /و تکتُ ُ
ة
ي
میصةن وح العیا »(هسان .)143-145
اسرتايةا /و وا وا ة
تبکا العیا ْ /ولی الباخلنی الةذی ْ
«بح ن جوان ارادهاش را در قلبهای بیباک امقا میکنی /زیـرا تـو مایـح هـدایت و امیـد
بودی /بر ما فریاد میزدی /و در هر الوعی فریاد امیدواری سر میدهی /بح سـوی مـل بیاییـد/
شهادت بوی خوش و عشق و رو اراده است /شهادت تاری آیندهای درخشان است /با راز
رهبری زندگی را میشکافد /خون زنده است و برای روندگان شـادی مـیکنـد /خـون جـاری
است /هسانند اموای در برخورد با شناگران /و خون عاشق میشود و در زیر مب بحآرامـی شـعر
می خواند /و در صفحح فردا [آینده] اندیشحای جدید را مینوی د /و در جشل آتش جرقحای را
روشل میکند /خون می گرید /بر بخیهن و منیسانی کح اسـترانت کردنـد /و برگشـتند تـا رو
خون را بسکند».
شهید افکارش را برای جوانان بیان مـیکنـد و بـا شـهادتش هسیشـح دو عن ـر هـدایت و
امیدواری را برای مردم بح هسراه دارد .شهید دیگران را نیز بح شهادت دعوت میکند .سؤامی کح
در اینجا مطر می شود ایل است کح چرا شهید دیگران را بح سوی خود دعوت میکند؟ شـهید
از دیگران میخواهد کح راه او را با ارادهای قوی ادامح دهند؛ زیـرا آنهـا نیـز بـا شـهادت خـود
پایحهای ل و ست را ویران میکنند و آینده درخشانی را بح ارملان میآورند .در ادامـح شـاعر
چند ویژگی را برای خون شهید بیان میکند .1 :خون زنـده اسـت و دیگـران را بـح نرکـت و
شادی فرا میخواند؛  .2خون هسچون شاعری عاشق است کح شعر میسـراید و بـا شـعر خـود
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ان اسات مردم را بح نرکت در میآورد؛  .3خون هسانند نوی ندهای است کح با کهم و افکـار
خود مردم را راهنسایی میکند؛  .4خون جرقحای است کح جشل امسـان را بـره مـیزنـد؛ .5
خون گریح می کند ومی بر چح ک انی؟ بر منیسانی کح اسـترانت و سـکوت را بـر قیـام تـرجیا
ةيا،تده يا ،تکتل تةقي ُع ،ي
دادهاند .فع های «تُدهلةيل،تد ْفبحَ،ت يبيَ،تفة،تُ ي
تبکدا»هسگـی م ـارع و بـر
ُ ُ
ْ ُ ُُ
نال و آینده دالمت دارند؛ یعنی اثر خون هسچنان ادامح دارد و هسـح ایـل افعـال نشـانگر امیـد
نشاط و پویایی ه تند و فاع هسح آنها کلسح «الدعیا » است کـح اسـتعاره مکنیـح اسـت .درواقـع
«الدعیا » هسچون ان ان و موجود زنـدهای ت ـور شـدهاسـت کـح رو امیـدواری را در جامعـح
تقویت میکند .شاعر در اینجا برای نشـان دادن اهسیـت و ارزش شـهید و شـهادت از صـنعت
«تکرار» نیز استفاده کردهاست بحاوریکح کلسح «الدعیا » پنج بـار و کلسـح «األیدل» دو بـار تکـرار
شدهاست.

عهمح ف

اهلل در ق یده «کدبالم

الددعا » در رثای پنج تل از شهدای نز

الدعوة اإلسدمیّ

عراق میگوید :شهید متعلق بح هسح مکانهاست چراکح راه او راه امیدواری بح آینده اسـت .وی
معتقد است راه و شیوه افتخار و شکوفایی راه گریح و زاری نی ت چراکح ما بح دنبال قلحهـای
عزت و شرف ه تی و جانفشانی شهیدان نیز برای رسیدن بح ایل قلحها بـودهاسـت .شـهادت
پایان راه نی ت بلکح پلی است برای رسیدن بح اهداف عامیح و آسایش:
ض ُ د ُّ
«هن ددا...و هند دداَ و ُک د يةدل أ ٍ
دا ال تر ددها ُ ْب التبج ددا ْ /و تد ْب ُس د ُدم ُک د تدل يش ددلا ياَتا ولد ددی األف د يدق
ي
الکَیا  /و یهتي ُ و ْوا الاتحایا ...النا لينبفُض ...العتی ي /لةن البُکا ْ»(هسان .)167
ُ

ة ددة ي

«اینجا و آنجا و در هر سرزمینی شهادت راه امید را [برای ما] میکشد /و هسح شـعارهایش
را بر افق در قیام کبریا ترسی میکند /و بیداری قربانیان ما را صدا میزند تـا گریـح و زاری را
کنار بگذاری ».
شهادت در هر مکان «اینجا» و «آنجا» و در هـر سـرزمینی انیـاگر رو امیـدواری اسـت؛
گرچح شهادت شهیدان يدزب الدعوة االسدمیّ از دیدگاه شـاعر مفهـوم دیگـری دارد و عهمـح بـا
آوردن سح نقطح پس از «هندا» میخواهد بح خواننده مجال بیشتری بدهد تـا کسـی بـا تعسـق بـح
شهادت آنها نگاه کند زیرا پیام و رسامت ایل شهیدان فراملی اسـت و نرکـت آنهـا نرکتـی
اسهمی و نویددهنده رو امیدواری است.
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.4-4شهید،عاشوراوماندگاری 
عهمح ف

اهلل برای ارتباط عاشورا با روزگار معاصر از اسلو

رمز استفاده میکنـد؛ بـح هسـیل

خاار امام ن یل (ع) را رمز مظلومیت و نق و نقیقت و یزید و شسر را رمـز لـ و بااـ
می داند .او معتقد است کح در هر دوره و زمانی هر جا مظلومی وجود داشـتح او را مظهـر نـق
میگیرد و یزید و شسر زمان خود را هسان ناکسان ام و سـتسگر مـیدانـد .عهمـح در پایـان
ق یده خود با عنوان «ألنتَ قدُ تة ألندت

ةدة » نظام ستسگر بعث را یزید و شسر روزگار خود معرفی

میکند و شهید محسدباقر صدر و خواهرش بنتامهدی را ادامـحدهنـدگان راه امـام ن ـیل (ع)
میداند کح در برابر ل و ست سر فرود نیاوردند:

دن /یُسدا جّ ٍدل /ندلدم
ةدة ي اللاصدف ْ /هندا ية
داب یص ُ
الر ُ

«و قُلت لنا هدذ کدبالم  /تلدالةا إلدی کدبالم ْ /هندا احل ُّدق
للحسددنی...ندلم للددعیا ْ /جهددا َُ وح و فکددب فّد ْد //ليّصددنُ /کد يةدل جّد ٍدل شددها  /و َتّددا النددا طبید يدق احلُسددنی /و
صد زیندل وْب ددب الردهّع  /سددتْبآی لندا /سددتحّا لندا /و تبآددی
تدبيوي لندا کدبالم انعیدع ْ /يکایددا احلسدنی انعیددع  /و قي ت
ال ةع ي
ب ق تة » (هسان .)1-150
يّاتُ
ْ
«و بح ما گفتی کح ایل کربهست /بح سوی کربه بیایید /اینجا نق است در انقـه اوفـان/
اینجا شسر تراژدی ن

جدیدی را میسازد /ن یل (ع) آری ...خـون آری! /جهـادت تـو رو و

اندیشح بلندی دارد /تا در هر ن لی شهادتی ب ازد /در راه ن یل ما را زنده میکنی /و کـربهی
جدیدی را برایسان روایت میکنی /داستان جدید ن یل (ع) /و داستان زینب [آمنح بنتامهـدی
صدر] را از اریق زینب شهید روایت میکنی /برای ما باقی میمانی /برای ما زنده مـیمـانی /و
زندگیات در راه جهاد و مقاومت مقتدرانح ادامح خواهد داشت».
شاعر نیز با شهید صدر ه عقیده است کح تنها راه مبارزه با ناک فاسد هسان کاری اسـت کـح
امام ن یل (ع) انجـام داد و آن قیـام علیـح آنهاسـت .بـح هسـیل خـاار مـیگویـد« :ن ـیل (ع)
آری...خون آری!» .در عبارت «يکایا احلسدنی انعیدع » منظور از «ن یل» هسان ن یل روزگار یعنـی
صد زیندل وْبددب الردهّع »هسـان خـواهر شـهید
شهید صدر است و منظور از «زینب» در عبـارت «و قي ت
صدر یعنی آمنح بنتامهدی صدر است کح بعد از اینکح شهید صدر را بازداشـت کردنـد او و یفـح
بیداری مردم را بر عهده داشت تا اینکح رژی بعث مجبور شد او را نیز زندانی کند و بـح شـهادت
رساند .عبارت «ستبآی لندا /سدتحّا لندا» اشاره بح ایل آیح از قرآن دارد کح شـهیدان زنـدهانـد و در نـزد
پروردگارشان روزی داده مـیشـوند« :و التد ُآةلُدةا لياد ْ یدُ ْآت ُدل ي سدبي يّل ا تي أ ْیدةات ال ْدل أ ْيّدا ول يكد ْ الت ْر ُدلُبون»
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َب الت يذی قُتيلُةا ي سبي يّل ا تي أ ْیةاتا ال ْل أ ْيّا يوْنع ةيي ْم یدُْبزقُةن»
(بقره « ،)154و الَتْس ت
نساد نشانگر معانی و دالمت های عسیق در زندگی هر فرد است کح اگر در اذهان جامعـح از
(آلعسران .)169

قداست و مقبومیت ویژهای برخوردار باشد بیشک تأثیر عسیقتـری در بیـان افکـار و ایـدههـا
دارد .در ایل شعر نیز شخ یت امام ن یل (ع) تنهـا یـک شخ ـیت تـاریخی نی ـت بلکـح
نشانگر ارزشها ایدهها و دالمتهای عسیقی است (بهوی و آبـاد  )9 :1392کح مـیتوانـد در هـر
زمان در جامعح اهر شود و بنیان ل و ست

را متزمزل کند .

رهبران دینی هسان نور نق و نقیقت ه تند کح هیچگاه خاموش نسیشوندُ« :م ةيدز ُ ک تدل يکایدا
ي
قي ي ي
الصدباح /و
الرةمم /ألنة ةقة  /ألنة
ص احل يةق ُج ْذو  /و یلة احل ُ
اح /قّآدا کندة ة
ة
ننی لآليب /واّآدا کاب يدل اندب ْ
یبآی انيها ْ  /لنا ي الطةبیق يّا و زا ْ » (هسان .)152
«هسح داستانهای تاریکی را پاره میکنی /زیرا تو قوی ه تی /زیـرا تـو در داسـتان نـق و
نقیقت هسچون شعلح آتش ه تی /اشتیاق بح قلب برمیگردد /هسچون زخسـی عسیـق /مطیـف
م

نور صبحگاهی /جهاد باقی میماند /در راه و م یر ما زندگی و توشحای داری ».
شــاعر در ق ــیدة «کدبالم

الدددعا » بــا نگــاهی بــح گذشــتح و نادثــة کــربه بــار دیگــر

امام ن یل(ع) را رمز نق و نقیقت میداند؛ رهبران فکری نـز

الدعوة اإلسدمیّ را رهـروان

امام ن یل(ع) و امسان زمان را هسان یزیدان روزگار خود مینامد:
ي
الةوا انبیح /إلی ق ت ي
یح /و تدبيوي لندا
الردا يب» کّد ی ُر ُّدق ال ت
بّح /إلدی « ية
«و وُعنا لنُصدياْ ...
ادب ْ
صد احل يةدق کّد اسدتُ ْ
ي
ي
ؤوس العتیا  /العتیا العتیا العتیا » (هسان .)162
کبالم ُ انعیع  /و ي البلث و هة یُساقا یزیع  /هنا و هناَ ُک ُ
«و برگشتی تا با بیداری زخسی شده بح داستان نقیقت گوش دهی کح چگونح مبا شد /بح
شسر گوش دهی کح چگونح ضریا را شکافت /و کربهی جدید برایسان روایت خواهد کرد /از
بعث کح یزیدان خود را سیرا

میکند /اینجا و آنجا جامهای خون است /خون خون خون».

گرچح داستان نقیقت مبا گردید و یاران آن بح شهادت رسـیدند و شـسر تنهـا در عرصـح
تاختوتاز میکند ومی بیشک ایل شسر و یزید سرانجامی شوم در انتظارشان است چون آنهـا
در برابر نرکت نق ای تادگی کردند؛ بنابرایل نتی اگر جنبشهـای نـق و نقیقـت بـح ـاهر
شک ت بخورند شهادت قهرمانان آنها درواقع پیروزی ماندگاری برای آنها بح ارملان مـیآورد.
بح هسیل دمی بار دیگر شاعر با پیوند روزگارش بح نوادث عاشـورا بـح کلسـح «شـسر و یزیـد»
اشاره میکند کح اینان هسان ناکسان ام و فاسد روزگارند کح بـا خـونریـزی و لـ و سـت
135

مجلهیعلمی-پژوهشیانجمنایرانیزبانوادبیاتعربی


شماره.33زمستان 1393

خود ادامحدهنده راه «یزید و شسر» ه تند و تکـرار کلسـحهـای «الدعیا » نشـاندهنـده جنایـت و
خونریزی زیاد ناکسان بعث و تأثیرگذاری خون در قیام علیح امسان است.

.4-5نمادبیداریووحدت 
یکی از ویژگیهای رهبر دینی و فکری شهیدشده ایل است کح خونش بیدارکننده اسـت .او بـا
شهادتش مردم را از خوا

غفلت بیدار میکند .خون شهید هسیشح زنده است بح هسـیل دمیـ

تازه بودن خون شهید است کح هسیشح مردم را بح قیام وا میدارد کح هیچگاه زیر بار ل و ست
نروند.
عهمح ف

اهلل شهید صدر را بیدارکنندة مردم از خوا

غفلت میداند:

«و أ وةا و أصب ُخ ُک يةل ٍ
الصدفا ْ /و أ ْ ودة ال ُکسدالی
لّل /ألوقظ إخةيت النائانی /و أه يب ُ ُک يةدل ٍ
وح ُک ُدؤوس ة
ٍ
وح إ ا » (هسان .)144
إيل /فإ تن الرها ْ /وبری و ٌّ
يل و ُ ُ
ولی ُک يةل ْب /تلالةا ة
«در هر شب دعوت میکن و فریاد میزن  /تا بـرادران خوابیـدهام را بیـدار کـن  /و در هـر
رو و جانی جام های نا

بریزم /و تنبهن را بح هر راهی دعوت کن  /بح سوی مل بیایید زیـرا

شهادت بوی خوش و عشق و رو اراده است».
«لّدل» در اینجا نساد ل و ست است .هسچنیل میتواند زمان مناسـبی باشـد کـح بـح دور از
چش ناکسان دستنشانده بح آگاهسازی مردم و فعامیتهای سیاسی پرداختح شـود .شـهید هـر
شب فریاد میزند و مردم را علیح ستسگران دعوت میکنـد؛ افعـال «أ ودة» «أصدبخ» و «أهد يب ُ » بـر
رو نساسی ایل شهید دالمت دارد .اما در فع «تلدالةا» گفتسان خود را از جسلحهای خبـری بـح
انشایی تلییر میدهد .گویا میخواهد با زبانی دوستانح بح آنها نزدیک شود آنها را بح سوی خود

وح إ ا ».
فراخواند و بح شهادت ترغیب کند« :فإ تن الرها ْ وبری و ٌّ
يل و ُ ُ
عهمح ف اهلل در رثای شهدای پنجگانح نز العوة اإلسمیّ عراق شهید را مایـح ونـدت
مردم میداند:

ي ي ي
ي
ش
دل الالةافددعی  /إلددی ة
األید الةايددع ْ /یددا یددا یددا  /و یبآددی ُهنددا الددة ْي ُ
«تلددالةا إلّنددا ُوفددة ا ُوفددة ا /فإندةدا ندُب ةيد ُ
ُ ،ک يل ٍ
یةم هنا /ي یا جعیع »(هسان  165و .)164
یل يةي و یل يةي /ليّات ت
ة
«گروهگروه بح سوی ما آیید /ما بح واردشوندگان خوشامد میگویی  /پـیش بـح سـوی امـت
متحد /خون خون خون /اینجا افراد ونشـی درنـده بـاقی ه ـتند و هسچـون سـگهـا عوعـو

میکنند /تا در هر روزی اینجا خون جدیدی را بسکند».
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در اینجا شاعر اشاره میکند کح شهید منادی وندت و اتحاد میان مردم است؛ او برای بیـان
األید الةايدع ْ) و غیرم ـتقی (تلدالةا إلّندا ُوفدة ا ُوفدة ا)
ایل وندت و یکپارچگی بح اور م تقی (إلدی ة
بح ایل موضوع اشاره میکند .شاعر با صیلح جسع (تلدالةا) آنها را مورد خطا قرار داده کح خـود
بر وندت و ان جام ملت دالمت دارد .هسچنیل از آنها میخواهد گـروهگـروه و من ـج پـیش
بروند؛ چراکح تنها با اتحاد و وندت است کح میتوان بر امسان و ناکسان فاسد کح هسواره بـا
ل و ست خود خون مردم را میمکند غلبح کرد .شاعر برای دلنشـیل کـردن موسـیقی شـعر
خود از صنعت تکرار در کلسح «دماء» استفاده کردهاست.
شاعر در ادامح ایل ق یده بر نقش بیدارگری شهیدان تأکید میکند و آنها را هسـان منادیـان
نقی میداند کح مردم را از خوا غفلت بیدار و بح سپیدهدم پیروزی راهنسایی میکنند:
ي
الرددتا  /إلددی
تت إلّنددا /...إلددی الدددافلنی الددذی اس درتايةا/
أليمیهددم لّد يدايل ة
ت لنددا ک دبالم  /...و ی دع ْ
«و وددا ْ
ألطااوهم طُ ي
ي
ّةف التبخدا  /إلدی اخلدایلنی الدذی اسدتنایةا /يهل ْعهدع ي الرُّلد يم ،أنةدی یردا /
اخلانلنی ،الذی استکانةا/
إلّنا مجّلا...إلی التةائيهنی» (هسان .)166-167
«کربه بح سوی ما بازگشت /و دستش را بح سوی ما دراز کرد /بح سوی افراد غافـ کـح در
نال استرانتند /و در رؤیاهای خود در شبهای زم تانی فرو رفتحاند /بح سوی افراد ل پـذیر
کح بح خاار اسع هایشان بح خیال آسایش تل بح ذمت دادند /بح سوی افراد متردد کح خود را بـح
خوا

زده اند /برای نوازش ل هر اـور کـح بخواهـد /بـح سـوی هسـح مـا بـح سـوی افـراد

سرگردان».
در اینجا شاعر شش بار از نرف جر «إمی» استفاده کردهاست تا بیان کنـد کـح شـهید هسـح
افراد جامعح را بح وندت فرامیخواند و بح آنها کسک میکنـد .افـراد غافـ
متردد و افراد سرگردان و از هسح میخواهد کح از خوا

افـراد تنبـ

افـراد

الردتا » از
غفلـت بیـدار شـوند« .لّ يدايل ة

معنای اصلی خود خاری شده است و کنایح از اوالنی بودن روزگار لـ و سـت بعـث اسـت.
«صهة ي
ات اإلالا ْ» نیز استعاره از کبریا و بزرگی است و در ادامح میگوید:
«و ی دعتت إلّنددا یددعا يی د جعید ٍدع تُرددری إلددی لاحد ي
اددحایا ...ولددی
ص د ي ال ت
دات ال تسددنا ْ /إلددی ید ْآر د ي الف ْج د يب ...قي ت
ْ
ْ
ُ
ات اإلالددا  /إلددی ال د ةعی ي  ...و هددة یبددری احلّددا  ..لکد يدل غد ٍدع یتح د تع الفنددا  /إلددی خطُدة ي
صددهة ي
الطتبیددق إلددی
ات اهلدُدع
ُ
ْ
ْ
ْ ُ ُ
ة
ساا ْ» (هسان).
ي ْيل ي احل يةق وَ ال ت
«کربه دستش را دوباره بح سوی ما دراز کرد و بح سوی پرتوهای نور اشاره کرد /بـح سـوی
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بیداری فجر ...در داستان قربانیان ...بح سـوی کبریـا /بـح سـوی دیـل ...درنـامیکـح زنـدگی را
برمی انگیزد ...برای هر فردایی نابودی را بح مبارزه میالبد /بح سـوی گـامهـای هـدایت در راه
سفر نق از اریق آسسان».
فع «ی ةعت» و بح دنبال آن کلسح «العی » دالمت بر ایل دارد کـح شـهید بـا دراز کـردن دسـت

خود ما را بح سوی چیزی دعوت میکند کح باعث وندت میان ما میشود .ضـسیر «ندا» در إلّندا»
بیانگر ایل است کح شاعر نح گروهی خا

بلکح هسح مردم را دعوت میکند .تکرار نرف جـر

«إلدی» در اینجا بر ایل عوام وندت آفریل تأکید دارد و ما را بح سوی نور بـح سـوی سـپیدهدم
پیروزی بح سوی دیل اسهم بح سوی راه نق کح هسان شهادت است دعوت میکند.


نتیجهگیری 

با بررسی اشعار عهمح ف

اهلل میتوان نتیجح گرفت کح:

 .1از ویژگیهای متسایز اشعار عهمح ف

اهلل در مورد شهید و شهادت ایل است کح اشـعار

او مربوط بح رهبران دینی و فکری تأثیرگذار بر مردم است؛ ایل دستح شهیدان از دیدگاه عهمـح
با افکار و اندیشحهای خود تأثیر زیادی در جریانسـازی و روشـنگری مـردم بـرای مبـارزه بـا
استبداد داشتند.
 .2پنج تل از شهدای نز الدعوة االسدمیّة و شهید محسدباقر صدر بح عنوان رهبـر فکـری
ایل جریان بیشتریل اشعار شاعر را در مورد شهید و شهادت بح خود اخت ا دادهاند.
 .3دیدگاه عهمح درباره شهید برگرفتح از آیات قـرآن اسـت .او معتقـد اسـت کـح شـهیدان
زندهاند و مایة هدایت و روشنگری جامعح ه تند.
 .4عهمح ف

اهلل معتقد است کح عاشورا برای هسیشـح مانـدگار اسـت و امـام ن ـیل (ع)

مظهر نق و نقیقت و یزید مظهر ل و ف اد و باا اسـت .در هـر دوره و زمـانی هـر جـا
مظلومی وجود داشتح او را مظهر نق میگیرد و یزید و شسر زمان خود را هسان ناکسان ـام
و ستسگر میداند.
 .5شهیدان رو امیدواری و عشق بح وال را در مردم زنده میکنند.
 .6شهیدان مایح وندت میان ملت میشوند و با خون خود آنها را از خـوا
میکنند.
138

غفلـت بیـدار

حسینمهتدی،رسولبالوی

عالمهسیدمحمدحسینفضلاهلل

مایههایشهادتدراشعار
بن 


 .7شهیدان متعلق بح کشور خاصی نی تند بلکح متعلق بح هسح زمانها و مکـانهـا ه ـتند و
بح هسیل خاار شاعر بح شهیدان کشورهای دیگر ازجسلح ایران نیز اشاره کردهاست.
 .8خون شهید مردم را بح جهاد و قیام علیح ل و ست تشویق میکند.


پینوشت 

 .1شهید محسدباقر صدر از یاران امام خسینی (ره) بود کح« :در شب  22بهسل  1357کح شـب پیـروزی شـکوهسند
مردم م لسان و انقهبی ایران بح رهبری امام خسینی (ره) بر اـاغوت امریکـایی بـود در م ـجد جـواهری نجـف
اشرف بح منبر رفت و برای مردم م لسان عراق از انقه

اسهمی ایران و نقش امام خسینی در انیای اندیشـحهـای

دی نی و اصه امت اسهم سخل گفت و تکلیف مردم عراق را در برابر نکومت ضددینی بع ی معیل کرد :قیام!...
شهید صدر روز  16رجب  1399ق .را روز اعتراض و ا هار انزجار از اعسال امسانح رژیـ اعـهم کـرد .مـردم بـح
اااعت از رهبر و مرجع تقلید خود دست از کار کشیدند بازارها را تعطی کردند و بـرای بیعـت بـا رهبرشـان بـح
خانح او شتافتند ...هسان شب آیتاهلل صدر دستگیر و روانح بلداد شد .در سازمان امنیت بلـداد از او خواسـتند کـح
دست از پشتیبانی انقه

اسهمی بردارد و مردم عـراق را تحریـک نکنـد .امـا او شـجاعانح جـوا

داد :مـل یـک

م لسان و در برابر سرنوشت هسح م لسانان جهان ـ نحتنها عراق و ایران ـ م نوم  .بایـد بـح و یفـح شـرعی خـود
عس کن و و یفح شرعی منح ر بح ایران و عراق نی ت .نسایت از انقه

اسهمی ایران و رهبـری آن هـ یـک

و یفح شرعی است! هسان روز بنتامهدی در نرم امام علی (ع) سخنرانی کرد و از مردم خواست کح در اعتـراض
بح دستگیری آیتاهلل صدر بح خیابانها بریزند .مردم بح خیابانها ریختند و رژی برای ایجاد آرامش و جلـوگیری از
گ ترش اعتراض مجبور شد آیتاهلل صدر را آزاد کند؛ ومی بـار دیگـر در روز شـنبح  19جسـادی االول 1400ق.
( 16فروردیل « )1359ابوسعید» ر یس سازمان امنیت نجف با عدهای از مزدوران امنیتی آیتاهلل صدر را دسـتگیر
و بح سرعت از نجف بح بلداد منتق کرد .فردای آن روز نکومـت بلـداد بنـتامهـدی را دسـتگیر کـرد؛ چـون از
سخنرانی دوباره و دعوت مردم بح اعتراض و تظاهرات و رسوایی خود بـی داشـت .بـرزان ابـراهی بـرادر نـاتنی
صدام و ر یس سازمان امنیت کشور در زندان از آیتاهلل صدر خواست کح فقق چند کلسح بر ضـد امـام خسینـی و
انقه

اسهمی بنوی د تا آزاد شود؛ وگرنح کشتح خواهد شد! آیتاهلل صدر ایل خواسـتح را رد کـرد و گفـت :مـل

آمادة شهادت  .هرگز خواستحهای غیران انی و ضددینی شسا را قبول نخواه کرد و راه مل هسان است کح انتخـا
کردم» (مخت ری از زندگینامح و شهادت آیتاهلل سید محسدباقر صدر).
 .2پنج شهید از اع ای نز

امدعوة اإلسهمیة عراق کح بح دست رژی بعث در سال 1394ق1974 /م .بح شـهادت

رسیدند و عبارتند از :شی عارف ب ری؛ عهمح سید عسادامدیل اباابـایی؛ عهمـح سـید عزامـدیل قبـانجی؛ سـید
ن یل جلوخان؛ و سید نوری اعسح .نز

امدعوة اإلسهمیة یک نز

بزرگ بح رهبری رونانیـان تح ـی کـردة

جوان بود کح از پیشروتریل مجتهد عراق یعنی محسدباقر صدر امهام میگرفتند (خرمشاد  .)175 :1390ایـل نـز
در سال  1957میهدى بحوسیلة شاگردان آیت اهلل صدر تأسیس شد .اید وموژى نز
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متأثر بود .پایح اصلى تفکر ایل نز

ایجاد دگرگونى فرهنگى در جامعح بر محور تربیـت مبتنـى بـر بازگشـت بـح

اسهم اصی بح دور از هر گونح اجبار و زور بود .بیانیة عسلیاتى نز
برگرفتح از کتا

«اسلو

شماره.33زمستان 1393

امدعوة در تشک و سازماندهى مردم عسـدتاً

امدعوة فى امقرآن امکری » است کح بحوسیلة سـید محسدن ـیل ف ـ اهلل نوشـتح شـده و

راههاى ایجاد تحول فکرى و گ ترش آگاهى دینى مؤثر و تربیت افرادى را بازگو میکند کح م نومیت تلییـر را بـح
عهده مىگیرند (رویوران .)1388
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الف)کتابها 

قرآن کری .

-

نهجالبالغه ق  :کتابخانح مرعشی.
 .1ابل ابیامحدید عبدامحسید ( 1404ق) شرح 
 .2ابل منظور (بیتا) لسانالعرب بیروت :دار ام ادر.
 .3ابوصاما اسساعی خلی

(2003م) السیدمحمدحسینفضلاهللشاعراً ابع االومـی بیـروت دار

امسهک.
 .4امینی محسدهادی (1964م) معجمرجالالفکرواألدبفیالنجـفالـاللفلـفعـام ابـع
االومی.
 .5خاقانی علی ( 1956م) شعراءالغری امنجف :امسطبعة امحیدریة.
العالمةفضلاهللوتحدیالممنوع ابع االومی بیروت :دار امسهک.

 .6سرور علی ن ل ( 2004م)
 .7ابرسی ف
ف

مجمعالبیانفیتفسیرالقرآن تحقیـق :رسـومی محهتـی و سـید

بل ن ل (بیتـا)

اهلل یزدی اباابایی بیروت :دار امسعرفة.

 .8غ ان بل جدو (2001م) الطاباتاإلسالمیینوالمستقبل ط 3بیروت :دار امسهک.
 .9ف

اهلل محسدن یل (2001م) قصائدلإلسالموالحیاة ط 2بیروت :دار امسهک

2006 ( ............................. .10م) وطنممنوعمنالصرف بیروت :دار امسهک.
 1990( ................................ .11م) علیشاطئالوجدان ط 1مندن :دار امریس.
 2006 (................................ .12م) مطارحاتفیالشعروالفنواألدب ط 1بیروت :دار امسهک..
 .13مهدی علی رفعت (2004م) االتجاهالروحیفیشعرالسیدمحمدحسینفضلاهلل ط 1بیروت:
دار امسهک.
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ب)مقاالت 
 .1بهوی رسول؛ مرضیح آباد (« )1392استدعاءشخصـیةاإلمـامالحسـین(ع)فـیشـعریحیـی
السماوی» ،مجلح انجسل ایرانی زبان و ادبیات عربی شساره  27صص .1–16
 .2خرمشاد محسدباقر و هسکـاران ( )1390نقش«حزبالـدعوةاإلسـالمیةدرگفتمـانمقاومـت
جنبششیعیعراق» ،ف لنامح شیعحشناسی سال نه شساره  33صص .167-200

ا
پ)منابعاینترنتی 
 .1رویوران ن یل (« )1388/2/5نز

امدعوة االسهمیة عراق»

www.eci-ir.com/?Lang=fa&Page=30&ItemId=20&Action=BodyView .2

 .3ف

اهلل محسدن یل (« )1985/4/23شهداء امسقاومة...اه ع امتّحریر و االنت ار»

www.arabic.bayynat.org.lb/ArticlePage.aspx?id=6893 .4

« .5مخت ری از زندگینامح و شهادت آیتاهلل سید محسدباقر صدر»
www.aviny.com/Bozorgan/Sadr/Biografi.aspx .6

 .7مرکز اسناد انقه

اسهمی «شهادت آیتاهلل سید محسدباقر صدر و خواهرش آمنح بنتامهدی

 .8صدر» www.irdc.ir/fa/calendar/15/default.aspx
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لناکةساأغمحلضالشهد يفا الشهدةر اشارامحالشاالسةامديف

وال اهللا ا

( ةشرتک زارلیالشالدةءا قةر الشيفينا لشفکمح) ا
 .1أستا یساوع
 .2أستا یساوع

واسدتيفی،1اةسرلا ال ی
قسم اللد اللبالّ وآ ا ا
قسم اللد اللبالّ وآ ا ا

2ا

جایل خلّج فا س -الةشهب
جایل خلّج فا س -الةشهب

mohtadi@ut.ac.ir

لرلخاص ا

الرددهّع والرددها ی د املةضددةوات الددَ َتتددل یکان د سددایّ الفکددب اإلسددمیا ،و تطد ةدب الکبددری ی د األ الددا والرددلبا
نتداجهم إلدی هددذا املةضدةع .وید أالدبز الردلبا امللاصدبی ویباجد /الرددّل اللردام الدذی وددانةا هدذا املةضددةع أشدلا هم هددة
اللمید داددع يسددنی فاددل هللا .والبايبددان هددذ الع اسد الصددع اإلجاالد ولددی السدؤالنی التددالّ ي
نی :ید هددم الرددهعا الددذی
شدددلةا يّ دزا واسددلا نتددا الردداوب ویددا هددا یةاصددفاَتم الددَ جلبددت انتبددا الردداوبل ویددا میّةددز شددلب اللمی د فاددل هللا يددة
الرهّع والرها و سائب الرلبا  ،ویع ة ولی یع أمهّة هذ الع اسد  ،اهتادام الرداوب الردهعا کدانةا قدا للدعی والفکدب
وصبهم ،ینهم الرهّع داع الاقب صع وأخت النت اهلع صع و اللض قا يزب العوة اإلسمیّ يّدث کدان هلدؤال
النری .نددا أ ةن الردداوب قاددی شددطبا ید واددب
الرددهعا و الددا ز يد ة
دث الرددلل وتنددةیبهم ضددع الرلددم واالسددتلاا الُفکددا هم ة
اللدبا فاد الطبّلدا أن یکدةن یلرددم شدلب يدة الردهعا الدذی کددانةا ولادا و قدا للدعی والفکدب اللدبا ،
الردبی
کاا یدذکب أيّاندا شدهعا لبندان و فلسدطنی وایدبان؛ والرداوب نربتد إلدی الردهّع یسدتةيا أفکدا ید الآدبآن الکدب وةآافد
واشة ا  .وإنةنا هذ الع اس الالرتکّز ولی یةان "قصائع لإلسدمم واحلّدا " و يسدل املدنهج الةصدفا – التحلّلدا ،سدةف
نلاجل هذا انانل ی شلب اللمی فال هللا الالنآع والتحلّل.
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