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     )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه

   )هشيپژو – علمي(
    1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال

  
  *ابوماضي ايليا شعر در پايداري ادبيات هايهجلو

  حجازي السادات بهجت دكتر
  كرمان -باهنر شهيد دانشگاه استاديار

  رحيمي زهفائ
  تطبيقي ادبيات ارشد كارشناس 

  
  چكيده

  .كند مي تداعي را آن و است هشد عجين ستيزي ظلم با همواره پايداري و مقاومت واژه
 بيعدالتي و ظلم گسترش ولي دارد؛  طوالني ايپيشينه تاريخ طول در پايداري ادبيات اگرچه

 ادبيات رو اين از .است داشته نقش آن احياي و گيري شكل در حق از دفاع انگيزه تقويت و
 فراحسي ادراكات هك شاعران نبرد، ههنگام در .ندارد خاصي سرزمين به اختصاص پايداري

 خفته احساسات تحريك و مهيج هاي شعر سرودن به گسترده تالشي با دارند؛ تري قوي
 مردم سود به رويدادها و حوادث در گذاري تأثير بر افزون كه ورزند مي مبادرت مردم

 در عرب شاعران از يكي .گذارند مي جاي بر خود از ماندگاري ادبي آثار سرزمينشان،
 ،فلسطين به توجه مادري، سرزمين به عشق .است ماضي ابو ايليا يداري،پا شعر عرصه

 با مبارزه و اميد ايجاد و بيني خوش ظلم، برابر در پايداري و آزاديخواهي مقاومت، اسطوره
 اين در ما .اوست شعر در پايداري ادبيات هاي جلوه ترينمهم از مردم، غفلت و هويتي بي

 شاعر يك عنوان به ابوماضي ايليا افكار معرفي به ها، فهّلمؤ اين نتبيي با تا برآنيم وشتارن
  .بپردازيم پايداري ادبيات هعرص در متعهد

  
  

  كليدي واژگان
پايداري شعر هاي جلوه عرب، شعر ماضي، ابو ايليا پايداري، ادبيات   
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  مقدمه ـ1
  .كند مي تداعي را آن و است شده عجين ستيزي ظلم با همواره پايداري و مقاومت واژه
 بيعدالتي و ظلم گسترش ولي دارد؛  طوالني ايپيشينه تاريخ طول در پايداري ادبيات اگرچه

 در »نجم دسي« .است داشته نقش آن احياي و گيري شكل در حق از دفاع انگيزه تقويت و
 و يلقاب و هابيل زمان به جنگ وقوع يپيشينه « :گويدمي مقاومت ادبيات پيرامون ايمقاله
 يواسطه به كه است واضح ديگر سوي از )1 :تابي سيدنجم،( ».گرددبرمي دو آن ميان نزاع

 پيش در مقاومت موضع مقابل طرف طرف، يك تهاجم محض به و جنگ و نزاع وقوع
 در را مقابله و تهاجم يپديده طبيعي طور به جنگ وقوع ديگر، عبارت به و گرفت خواهد

 آن پيشرفت و پيچيدگي ميزان و ترگسترده جنگ اين يدامنه هرقدر و داشت خواهد پي
 گونهاين را مقاومت نجم، سيد .بود خواهد پرنمودتر مقابله و تهاجم يمقوله دو باشد، بيشتر

 ».خصمانه تحرّكي برابر در آزادانه و آگاهانه اقدامي از است عبارت مقاومت« :كندمي تعريف
  )2:همان(

 به گسترده تالشي با دارند؛ تري قوي فراحسي ادراكات كه نشاعرا نبرد، ههنگام در
 بر افزون كه ورزند مي مبادرت مردم خفته احساسات تحريك و مهيج هاي شعر سرودن

 خود از ماندگاري ادبي آثار سرزمينشان، مردم سود به رويدادها و حوادث در گذاري تأثير
 .است ماضي ابو ايليا پايداري، شعر عرصه در عرب شاعران از يكي .گذارند مي جاي بر

 و خودآموخته و باهوش فردي ابوماضي،« :نويسد مي چنين او توصيف در حطيط كاظم
 در .داشتمي دوست وجود تمام با را لبنان و داشت سركش غروري او .بود بانشاط بسيار
 همبارز لبنان، و عرب كشورهاي پيشرفت براي و كردمي زندگي عربي ادب و زبان به عشق

 فردي .داشت ايسوزانه دل و شخصي گيريموضع فلسطين، يقضيه با رابطه در .كرد فراواني
 رغم علي وي )374 :1987 حطيط،( »بود اجتماع خيرخواه و دوست انسان و گرا انسان
-مي معرفي مجبور مهاجري را خود پيوسته و بود يافته دست به كه فراواني شهرت و ثروت

 آمد،مي پيش مناسبتي و فرصت هرگاه كرده، ترك را وطن واستهناخ و اجبار به كه كرد
 پيشرفت براي كه خواستمي هاآن از و انداخت مي مادري وطن ياد به را مهاجر هايلبناني

 هايلبناني از يكي بازگشت مناسبت به ،ميالدي1931 هايجشن از يكي در او .بكوشند آن
 .سرود مطلع اين با يمشهور يقصيده لبنان، به آمريكا از مهاجر

  لذويـه الذي األَملُ و نانُـــلب       يبليهــما أن الـدهرَ أعيا اثنان
  )574 :1987 ابوماضي،( 

 ايليا .لبنان مردم آرزوي ديگري و لبنان يكي كند، كهنه تواندنمي هرگز روزگار را چيز دو
 حكومت ستبداديا فضاي .كرد شروع اجتماعي شعر با را شاعري ،)1954-1890( ابوماضي
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 طبيعت، و اجتماع عشق، :چون موضوعاتي، به پرداختن بر عالوه تا بود شده موجب عثماني،
   .گيرد بهره جديد اشعار سرودن در وطني و سياسي مفاهيم و مضامين از

 جديد تمدن هايدروازه ترينمهم از يكي خود، يويژه موقعيت دليل به مصر هنگام، اين در
 و فرهنگ هايشكوفه تا شد باعث ملل ساير با ارتباط .بود گشوده عرب جهان روي به را

 :چون بزرگي مصلحان ظهور .بنشيند ثمر به عربي بالد ساير از زودتر كشور اين در تمدن
 هيجان و شور )افغاني( ،»آبادي اسد الدين جمال سيد« و »رضا رشيد« ،»عبده محمد«

 نوانديشان روي پيش را جديدي هايافق و بخشيده مصر علمي و فكري فضاي به خاصي
 تحت شديداً سازد، راضي را او بود نتوانسته موجود وضع هرگز كه ابوماضي .بود گشوده عرب
 و اجتماعي مسائل معطوف را خود احساسات و افكار و شده واقع مصر فكري محيط تأثير

  )125 :1997المعوش،( .كرد بيان شعر قالب در هنري، زباني با را هاآن و ساخت سياسي
 نام به را، خود شعري ديوان اولين شد موّفق گويد، ترك را اسكندريه كهآن از پيش او

 است يادآوري به الزم .برساند چاپ به ،»المصريه المطبعه« يخانهچاپ در ،»الماضي تذكار«
 بار جاآن در و بازگشت لبنان به كوتاه مدتي شود، امريكا عازم كهآن از پيش ابوماضي، كه

-  بيان را خود ينوگرايانه افكار و پرداخت خود اجتماعي و سياسي هايديدگاه بيان به ديگر،
 رابطه، اين در و خواند فرا جديد، جنبش به پيوستن و ناپسند عادات ترك به را مردم و نمود

 ماضي،ابو( .تاختمي وقت حكّام به و كردمي عرضه هاآن بر را خود حماسي و آتشين قصايد
1948: 24(  

 و ببرد خود جواني از را لذّت بيشترين بود توانسته مصر، در خود اقامت مدت در ابوماضي
 ابوماضي.كند معنا خود براي را آزادي مصري، بزرگ مصلحان و فكران روشن يسايه در

 و آباء از تقليد و خرافات :همچون فرهنگي، هايبيماري و جهل با مبارزه را خود كار اساس
-محروميت يريشه و دارد فرهنگي فقر در ريشه مردم بدبختي است معتقد او .داد قرار اجداد،

 در .داند مي خود حقوق به مردم آگاهي عدم در را، اجتماعي هايعدالتيبي و اقتصادي هاي
 كه است آن از تركننده مأيوس فضا اما ندارد؛ ابايي هاانجمن و جلسات تشكيل از مدت اين

 آمريكا به مهاجرت موقع در او كه لبناني .باشد داشته دگرگوني يا و اصالح به اميد جوان، شاعر

  :دارد فاحش تفاوتي است آن خواهان شاعر آنچه با پرداخته، آن اوضاع ترسيم به
  الشََّقا إلي يستكينَ أن سوي أَبيــف    يــالعل بـح عَلي أردناه وطنٌ

كلَّما أو في     لـحٍــصبم زمانُـال جاء ،هتزندقــا؟ و طََغــي :قالوا أَهل  
ـًذَرعا الحرُّ يضيقُ وطنٌ  ـاًــذَرع األَحــرارِـــب راهـــت و    عنده ـ

  )340 :2006ابوماضي،(
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 در و زندمي سرباز همه، اين از و خواهيممي را مرتبگي بلند و بزرگي برايش ما كه سرزميني
 و كفر به مّتهم كند، ظهور آن مردم ميان در گرياصالح كه نزما هر و بردمي سر به بدبختي

 جاآن در آزادگان و است محدود و تنگ محيطي آزادي، براي كه زادگاهي .شودمي زندقه
   .هستند فشار تحت سخت

 از ناشي ستم و ظلم محور حول دارد، وجود »تذكارالماضي« ديوان در كه موضوعي اولين
 كه ظلمي شكافي كالبد به ماضي ابو اشعار از قسمت اين .زندمي دور عثماني مستبد حكومت

 حول كه است اشعاري موضوع، دومين و پردازدمي شودمي جامعه فرودست طبقات به
 شاعر هاآن سرودن در و چرخدمي ...آزادي برابري، مساوات، :همچون مدرن، موضوعاتي

 تأثير تحت اشعار گونه اين .است شتهدا نظر مد را هاآرمان اين به رسيدن را مردم ترغيب
- مي شمار به جديدي هايايده و مضامين جمله از و شده سروده فرانسه انقالب افكار مستقيم

   .است شده عرب ادبيات وارد بيستم قرن در كه رود
 مساعدت انسان پيشرفت به كه موضوعي هر از خود هاينوشته در دارد، سعي ابوماضي

 كرده سعي و نموده خرج به زيادي تأمل و دقّت ها،موضوع اين در و بگويد سخن كند،مي
 از متعدد مواردي در خود گرچه .بدهد جلوه آسان را هاسختي تحمل و زيبا را زندگي
 .نمايد مي توصيف حذف قابل غير موانعي را هاآن و كندمي شكايت مشكالت و هاسختي

  )17 :1945 ، ابوماضي(
 .آورد روي نگاريروزنامه به مردم بين در آگاهي انتشار و گريروشن هدف با ابوماضي

 توسط اشغال آن، اولين كه بود كرده خم كمر مختلف هاياشغال يوغ زير در عرب كه زماني
 به را نگاريروزنامه ابوماضي دليل همين به .غربي بيگانگان توسط درنهايت و بود هاترك

 مقدمه در كه گيرد مي كار به عمومي هايآزادي به متجاوزان ضد بر برّنده سالح يك عنوان
  )327 :1997معوش،( .است اعتقاد و قول گفتار آزاد هاآن

    او شعر در پايداري از هايي جلوه -2
 بسيار  مسلمانان و عرب هاي ملت روشنگري در كه است متعهد شاعري ابوماضي ايليا
 مي او هاي سروده در پايداري شعر از هايي جلوه بيان به نوشتار اين در ما .است داشته نقش

  .پردازيم
  مادري سرزمين به عشق-2-1

 در -  است دشمن برابر در پايداري ساز هزمين همواره كه -مادري سرزمين به عالقه و عشق
 معاصر شاعران ميان در كه نيست ابوماضي تنها اين البّته .زند مي موج ماضي،ابو ايليا شعر

 ادب معاصر دوره كه چرا آرايد؛مي وطن عشق به را خود شعر و كرده توجه وطن به عرب
 هايحركت رشد دليل به ،)تركي و فارسي ادب( زمين؛ مشرق ادبيات ديگر چون عربي،
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 از دفاع و وطني شعر اي،منطقه استعمارگر هايدولت يا و بيگانه هايدولت از طلبانه استقالل
 قاعده اين از نيز ابوماضي ايليا .است نموده توجه بدان و است داده جاي خود در را وطن

   .نيست مستثني
 بيان براي و داندمي ملّت يك ءابنا يوظيفه ترينمهم را، وطن به خدمت ماضيابو ايليا
 وطن و ملّت به خدمت مظهر كه شودمي متمسك افرادي به وطن، به خدمت يشيوه بهترين

 بر خود از برجسته آثار و مردان زمان، شتگذ با كه است وطني خوب، وطن و هستند خود
  :بگذارد جاي

  أَيـــار يـانقض و ولَّيـت نـــلئ و       صنيعــــه ِبحســـنِ مذكور ـارأيـِ
  ارـاألمص ناءهاــث عليك بغـــُت      »كاظمٍ يـموس« مثلَ بالدك فاخدم

ـَحصَف َتزِن لم إِن      كقليلهــا كثيرُهــــا نَالسنيـــ إِنَّ   اآلثــار اتهاـــ
   )205 :2006 ابوماضي،( 

 اين بر او .است وطن جوانان به توجه وطن، به نسبت ماضيابو ايليا هايديدگاه از ديگر يكي

 از .باشدمي كشور يك تعالي و پيشرفت موجب وطن، جوانان يمسئله به عنايت كه است باور

 را وطن راه در جهاد كه ساخت، بزرگ اهدانيمج توانمي يابند، پرورش درست اگر جوانان، اين

  :بدانند خود يوظيفه تريناصلي
  معــار كالجـمالِ يبةِــــالشب برد      يالعلـ  ألي ابِـالشب في عنانَك فاصرف

  غبـار أنت و غد يجيء ـدــــفلق      غَـــــد ألي الجهــــاد عن التقعــدنَّ
  األسحـار و اآلصالُ ركــــلغيـ و      لثــــريا لـك يكونَ أن يـدكــيف ماذا

   )206:همان(
 حمايت بلكه نيست؛ اجنبي قواي جانب از حمايتش كه داندمي سرزميني را وطن ابوماضي

  :است خداوند جانب از اشحقيقي
  ليهـــأه علي الدنيا مــــضيقُت        ألَرضـه الّتخوم ـواـرفَع لألُلي ُقل
  ـِهـحامي يوفِهمــــــس قبلَ اهللاُ       حماتــه جــالفرنـ يقولونَ لمن و

  )575 :1987 ابوماضي،( 
 و تركي ادبيات تسلط دليل به عثماني دوره اوايل و مغول دوران در كه است ذكر به الزم

 از اما نماند، باقي وطني شعر بروز براي جايي عربي، هايسرزمين بر زبانان ترك حكومت
 با مصادف زمان اين .گرددمي آغاز وطني و سياسي شعر در عطفي نقطه انيعثم دوره اواخر
 امر اين .شدمي تجزيه آن از قسمتي چندي از هر و بود عثماني حكومت ضعف دوران

 را خويش هنر بسياري نويسندگان و شاعران .كرد تشديد را اعراب طلبانهاستقالل احساسات

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيجلوه هاجلوه هاجلوه هاجلوه ها/  /  /  /          46   

 

 چنين از متأثر نيز ابوماضي ميان اين در .بردند ارك به ربيع ايهسرزمين استقالل خدمت در
  .پرداخت وطني اشعار سرودن به فضايي

 دليل به لبنان وضعيت ولي بود؛ فراگرفته را ربيع مناطق تمام اجتماعي ـ سياسي بد وضعيت
 و مذهبي هايگروه و طوايف وجود علّت به كشور، اين .بود تروخيم سياسي خاص شرايط

 خارجي استعمار و داخلي استبداد .بود شده درگير هاي قدرت طلبيوسعهت يصحنه سياسي،
 و آالم بر و سازندمي ورشعله را ايفرقه هايجنگ آتش خود، منافع جهت در يك هر

  :افزايندمي لبنان مردم دردهاي
  خصاماً بعضاً بعُضنا ليقتل       حّتي االحقاد بيننا أََثرُتم

  )320 :2006ابوماضي،(
  ».بكشند دشمني روي از را ديگر برخي ما از برخي كهاين تا كرديد، ورشعله ما ميان را هاكينه«:مهترج
 آن از سرانجام عثماني، حكومت در امور اصالح به اوليه بينيخوش رغمعلي ابوماضي، ايليا

  :پيوست طلبان استقالل يجرگه به و شد نااميد
  الضَّراما الماء يستقبس نكَم      َخيراً األتراك يستنزِلُ ومن

  )321 :2006ابوماضي،( 
 طلب را آب آتش، ميان در كه است كسي همانند است، نيكي و خير خواهان تركان، از كه كسي و«:ترجمه

  ».كندمي
 حكومت او كشور بر قرن چهار حدود كه عثماني تركان از ابوماضي ،»بالدي يا« يقصيده در

 جدايي از پس ديگر، طرف از .كندمي انتقاد اند،شده مردم شدن آواره و جهل فقر، باعث و اندكرده

 از و غيرمستقيم يا و مستقيم صورت به را خود تسّلط اروپايي كشورهاي عربي، هايسرزمين از

 به طلبانهلاستقال حركت هرگونه با و بخشيدند توسعه هاسرزمين اين بر قيموميت طرح طريق

  )74:تابي ديمتري،( .برخاستند مخالفت
 استعمارگران، عمراني ظاهر به اعمال كه بودند دريافته خوبي به روشنفكران ديگر و ابوماضي

  :اندنشده طراحي مردم، فريب براي جز
  عقاماً و هموداً غير شكت ما       ألَّتي هي و إصالحها زعموا

  )322 :2006ابوماضي،( 
 را آن ديگران ترديدي هيچبي كه است چيزي آن و ارندپندمي آبادي و عمران را هاآن كار مردم،« :ترجمه

  ».دانندمي درمانبي دردي
   مقاومت اسطوره فلسطين  به توجه-2-2
 است، ماضيابو ايليا شعر يبرجسته هايويژگي جمله از مادري، سرزمين به عشق تنها نه  

 يوهله در او وطن .يردگ مي قرار عنايت مورد او شعر در مقاومت اسطوره عنوان به نيز فلسطين
 ةتحي« قصيده در.عربي و شرقي هايسرزمين آن از بعد و اوست توّلد محل كه است لبنان اول
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 و ظلم عليه مبارزاتش و دارريشه افتخارات بين و شام زيباي منظر بين كه بينيممي را او »الشام
  :گويدمي و كندمي ايجاد آميختگي استعمار،

م حيĤو مهندا الش بااالمحر و ءالخضرا ةالغوط و         تاباك  
  )134 :2004 ابوماضي،(

 زيادي شاعران آن، يديدهستم و محروم مردم حقوق از دفاع و فلسطين يمسئله يدرباره

 با و انداخته نظر موضوع اين به ژرف ايانديشه با ابوماضي .اندكرده نظر اظهار و سروده شعر

 كالم .داردمي ابراز ها،آن كنندگانياري و يهود گراشغال مقو به نسبت را خويش غضب زيبايي،

 به را فلسطين ،»خمايل« در ابوماضي ايليا .است توأم بديعي و ظريف هاياستدالل با شاعر

 را فلسطين هاي رنج و است  كرده حرام او چشم بر را خواب گويي كه كندمي تصوير ايگونه

   :آيدمي فرو بدنش و قلبش بر روز هر كه داندمي تيز شمشيري بسان
فلسطينَ َفخَطب انَـك مـا و      ليـالع خطب لي رزءنا العهي  

  اههنـ بأكبـــــادنــا تحزُّ      السيـــوف فكأَنَّ َلــه سهرنا
   )528 :2006 ابوماضي،( 

 واراگ كي بزرگ، سرزمين يك مصيبت و است بزرگ بسيار رنجي فلسطين، رنج و مصيبت«:ابيات ترجمه

  ».دهندمي قرار هدف را جانمان و جسم روز هر شمشيرها، گويي و بيداريم پيوسته او غم از.شد تواند
 و هابزگواري مشكل را فلسطين مشكل و داندمي بشريت يهمه اندوه را، فلسطين اندوه شاعر،

   .نيست آسان آيد،مي هابزرگواري سر بر كه مصيبتي و داند مي انساني هاي كرامت
 ربوده فلسطين صفاي و صلح از پر ديار  ديدگان از را خواب كه هستند قومي يهود، قوم«

 گردن روي هيچ به فلسطين اما دارند؛ را فلسطين سرزمين كشيدن صليب به قصد هاآن .است
 مّلت مگر .نفريبد را شما آرزوها درخشش :گويدمي يهود قوم به شاعر ادامه در .ننهد كار بدين

 اين گناهشان تنها رسانيد؟مي آزار و اذيت هاآن به همه اين كه اندكرده گناهي چه فلسطين
 از اگر .نيست و نبوده شما سرزمين جااين نكنيد، غصب را ما خانه گويندمي شما به كه است

 پايان، در .دهيممي قرار شما قبر ماست، وطن كه را سرزميني نداريد، بر دست خود اشغال
 نهايي پيروزي و نموده توصيه گراناشغال برابر در فلسطيني رزمندگان مبارزه يادامه به شاعر

  )123 :1987 ابوماضي،( ».داند مي گراناشغال براي را نيستي و مرگ و اعراب آن از را
 شده واقع ستم مورد مردمانش كه سرزميني عنوان به فلسطين، يمسئله به اعتنا گذشته، اين از

 باشد،مي اخص طور به اسالمي شرق و اعم طور به شرق، عظمت نماد كه سرزميني چنينهم و اند

 آن به نسبت دوستي ابراز و فلسطين وصف در او و است گرفته قرار ماضيابو ايليا توجه مورد نيز

  :است شده يادآور را مطالبي سخنش جاي جاي در
  اررَّــج جحفـلٌ عنا غاب قد       أَنَّماــك البالد صرعهــلم جزعت

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 ي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيي ادبيات پايداري در شعر ايليا ابوماضيجلوه هاجلوه هاجلوه هاجلوه ها/  /  /  /          48   

 

كَت وه به »فلسطينُ« بـََقيدوم   كبــــار بالكبــارِ الرزايا إِنَّ       اــ
  ارــنج طاب و خالئُقه َشرُفَت       سيــــداً إِلينــــا نَعوا عوهـن لما

   )204 :2006 ابوماضي،( 
  :ورزدمي تأكيد فلسطين نجات براي جدي مبارزه بر نهايت در و

  كناــســيـ أن شاء نـلم َفتُعطي       اعاًــمش أرضاً فلسطينُ فليست
  لنــا ـكـملـ فلـسـطيـنَ إنَّـف       ـيـأول ـكــفذل تهجروها وإن

  اـبـعـدنـ ألَحفادنــا قــيـتب و      قبـَلــَنا ألَجــدادنـا تـكانـ و
ـُـم سبوهـاـتح فال   نـاـموط لكم يومــاً كــت فلم       موطــناً لك

ـّـا   فناـاألك معُكم مــلواـــتح بأَن       فأوصيـُكـم مــــيتـأب وإم
  نــاـمدف لـكــم و ناًـوطـ لــنا      أرضهــا مــن جعــلُـسن فإِنَّا

   )600 :2004 ابوماضي،( 
 زندگي آن در دارد دوست كه كسي هر به تا نيست اشتراكي و مشاع سرزميني فلسطين، پس«:ابيات ترجمه

 در و ماست سرزمين فلسطين كه چرا سزاوارتريد كنيد، مهاجرت آن از يهود مقو شما اگر و شود بخشيده كند،

 گمان پس .ماند خواهد باقي ما يرزمين همچنان بعدي هاينسل و فرزندان براي و بوده ما نيكان ميهن گذشته

  .شد نخواهد شما سرزمين گاهوهيچ شماست سرزمين فلسطين كه نكنيد
 داشته همراه به را مرگتان هايلباس كه كنممي سفارش شما به داريد را سرزمين اين در ماندن قصد اگر اما

  ».داد خواهيم قرار گورستان شما، براي و وطن خود، براي را فلسطين سرزمين ما .باشيد
 همه دل در و گشت و گشت عربي مختلف نقاط در اش،وطني هايمنظومه در شاعر چنيناين

  .داد قرار بررسي مورد را التمشك و كرد نفوذ هاجان و هامّلت
  خواهي آزادي -2-3

 آسمان درخشان ستارگان از و طلب استقالل هاي ملت هاي آرمان از يكي خواهي آزادي

 برخوردار بيشتري وضوح و صراحت از نسبت به كلمه اين او شعر در .است ابوماضي شعر

 عطيه اين اگر و دهدمي دست از را خود مفهوم آزادي بدون انسان زندگي شاعر، نظر از .است

  :است تربخش لذّت و ترشيرين بسي مرگ پس شود، گرفته انساني عالم از الهي
ن أَجملُ لَلموتلي عيشِ مبال اةَيـالح إِنَّ       مضض ع ةرّيـــح مــعد  

   )46 :2006 ابوماضي،( 
 نيستي با آزادي بدون دگيزن همانا است، فشار و سختي در زندگي از زيباتر مرگ مسّلماً« :بيت ترجمه

 ».است برابر

 اشعار در دليل بدين .شناسدمي انسان زندگي عنصر ترينمهم از يكي را آزادي ابوماضي،

 پادشاهي و پيامبري از انسان معنوي و مادي هايمقام و مراتب همه كه آورد برمي فرياد خود

 شاعر گويي .است دروغين و ارزشبي و پوچ آزادي، به عشقبي عامي، انسان يك تا گرفته،
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 آزادي بايد است معتقد رواين از داند، مي جان و روح را آزادي و جسم را حيات عناصر يهمه

 آن هواخواه حال همه در و چشاند ديگران به را آن لذّت و برد لذّت آن از و چشيد كرد، درك را

  :بود
ـّـاً كُن   االَحكــامـا صــدري مليــكاً كُن    اااللهــامــ يسَتنــزِلُ نبي
  سالما كُن غبطه، كُن حياه، نـــُك     اــإِمام كُن داً،ـقائـ كُن غنياً، كُن

ّني َلستقُ أو مرّي تَعشةالح  
   )273 :2006 ابوماضي،( 

 ثروتمند، چه و-راي صاحب و مقتدر پادشاه چه و وحي و الهام صاحب و باشي پيامبر چه«:ابيات ترجمه

  ».باشي آزادي عاشق كهاين مگر نيستي، من از-تندرستي يا و شادي زندگي، چه و پيشوا يا رهبر
 با هم ايقصيده شود،مي ديده آزادي مسأله غيرمستقيم، طور به گوناگون قصايد در كهاين با

   )363 :1378 ميرقادري،( .است شده داده اختصاص موضوع اين به »ةالحري« عنوان
 شيفته را همه آن، محاسن زيرا داند؛مي انسان ذاتي آرزوي ار آزادي شاعر قصيده، اين در

 باريك اينكته به اما باشد؛ نداشته تمايل آن به كه است انساني كمتر رواين از است؛ كرده خود

 باعث سياسي، و اجتماعي قيود از بيشتر مراتب به خود انسان كهاين آن و كندمي اشاره دقيق و

 عدم نادرست، باورهاي مختلف، هاي پديده از ترس .شوديم خويش آزادي كردن محدود

 كردن محدود به كه است مواردي جمله از استبدادي روحيه و خودخواهي اجتماعي، همكاري

  :شودمي منجر اجتماعي و فردي هايآزادي
ـَّـــالبــ ةُالطبــيعــ أَرهقتـه    نـــولــك الجميــعِ ةُنيـــأُم هــي   ةشري

ـِــه يأبــي ـُمـثـ    راـح رءــالم َلقَـيخ نأ يبــــعج و ــَّـالح لنـفس   ةري
  ةيــالخل قلوبـــال حتي هواها من    يـّاًــخل قلبـاً عرََفـت ـاــمـ ةغــاد

   )678 :2004 ابوماضي،(
 است، تعجب بسي جاي.كندمي ظلم آن به انساني سرشت اما است، همگان آرزوي آزادي« :ابيات ترجمه

 افراد تمام دل كه است زيبارويي آزادي،.ميكند خودداري آزادي پذيرش از خود شد، آفريده آزاد كه انساني

   ».را عشق از خالي هايدل حتي گردانده، خود عاشق
 داده سر را استقالل و آزادگي سرود مصر، و لبنان در كه است مبارزي شاعر ابوماضي،

 ديدهستم و مستضعف و محروم مردم كنار در او كه كردند مشاهده استعمارگران وقتي .است
 كوبيمي سرد آهن تو كه گويي« :گفتند او به كند مي مبارزه انگليس استعمار با و است مصر

  )15 :1965 شراره،( »!بكشي پايين جايگاه از را خورشيد خواهي مي و
 خواهان همواره و ايستاد آزادگان و مبارزان كنار در فكري هايدرگيري همه با او ولي

 ايده زندگي به روزي او يجامعه مردم كه بود اين آرزويش و بود خود جامعه ترّقي و پيشرفت

  :كرد اعالم صراحت با مصر مردم اجتماع در خود رانيسخن در .يابند دست آل
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 كنم؛نمي زندگي ويژه، گروه يك يا و ناحيه يك يا و كشور يك مردم به خدمت براي من«

 من .لبناني يا مصري مقيم، چه و مهاجر چه كنم،مي زندگي بزرگ امت يك به دمتخ براي بلكه

 هاينسل به خدمت براي و هستند من عصر هم كه كنممي زندگي كساني تمام به خدمت براي

 آرمان براي كند، زندگي خودش كهاين از قبل كه است اين اديب، مأموريت .انديشممي آينده

 پيشرفت براي را امانديشه كه بينمنمي اين از باالتر مجدي و رافتش من .كند زندگي همگان

  )53 :1986 ابوماضي،( ».گيرم كار به امتم
 به راسخي اعتقاد چنين به توجه با ».است برابر نيستي با آزادي بدون زندگي« :است معتقد او

 اول درصف را او شود،مي واقع هجوم مورد آزادي مقدس حريم كجا هر كه است آزادي اصل

 فشرده پاي اصل اين از دفاع بر خود اشعار از بسياري در ابوماضي .يابيممي آزادي مدافعان

 در ديگري مؤّثر عامل است، بيان آزادي آن الزمه كه نگاريروزنامه شغل همچنين .است

  .شودمي محسوب شاعر خواهي آزادي روحيه
 شيخ« آزادگي روح ابوماضي ،»اويشج عبدالعزيز الشيخ الوطنيه بطل الي« قصيده در

 روانه و دستگير وي كه هنگامي و ستايدمي را مصري روشنفكر و متفّكر ،»جاويش عبدالعزيز

 آن از و سرود روشنفكر اين فكر و قلم عظمت و اهميت بيان در را زيبايي قصايد شد، زندان

  )55:همان(.»جاويش يزعبدالعز الشيخ الوطنيه بطل الي« و »القلم ايها« قصيده است، جمله
  ظلم برابر در پايداري -2-4

 كوتاه اقامتي كهآن با كند، ترك امريكا مقصد به سرهيك را لبنان كهآن از پيش ابوماضي،
 بزرگان از برخي كه ايگونه به نمود، سياسي مسائل درگير را خود داشت، لبنان در مدت

  )27 :1994 حاطوم،( نمود؛ خود عليه گفت،مي كه سخناني دليل به را خويش زادگاه
 داده سر را استقالل و آزادگي سرود مصر، و لبنان در كه است مبارزي شاعر ابوماضي

 ديدهستم و مستضعف و محروم مردم كنار در او كه كردند مشاهده استعمارگران وقتي .است
 كوبيمي دسر آهن تو كه گويي« :گفتند او به كند مي مبارزه انگليس استعمار با و است مصر

  )15 :1965 شراره،( »!بكشي پايين جايگاه از را خورشيد خواهي مي و
 خواهان همواره و ايستاد آزادگان و مبارزان كنار در فكري هايدرگيري همه با او ولي

 ايده زندگي به روزي او يجامعه مردم كه بود اين آرزويش و بود خود جامعه ترّقي و پيشرفت

  :كرد اعالم صراحت با مصر مردم اجتماع در خود رانيسخن در .يابند دست آل
 كنم؛نمي زندگي ويژه، گروه يك يا و ناحيه يك يا و كشور يك مردم به خدمت براي من«

 من .لبناني يا مصري مقيم، چه و مهاجر چه كنم،مي زندگي بزرگ امت يك به خدمت براي بلكه

 هاينسل به خدمت براي و هستند من رعص هم كه كنممي زندگي كساني تمام به خدمت براي

 آرمان براي كند، زندگي خودش كهاين از قبل كه است اين اديب، مأموريت .انديشممي آينده
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 پيشرفت براي را امانديشه كه بينمنمي اين از باالتر مجدي و شرافت من .كند زندگي همگان

  )53 :1986 ابوماضي،( ».گيرم كار به امتم
 هاهمان .است بوده عثماني تركان يمتوجه بيشتر سياست، اهل و سياستبر ابوماضي هجوم

 اين در و داشتند اشغال تحت قرن، 4 حدود را عربي كشورهاي خود، هايسياست با كه

 ايقصيده در او كه است دليل همين به شايد، و نمودند فراوان هايرفتاريكج و فساد سرزمينها،

  :شود خارج عثماني اشغال از لبنان شد باعث مريكا،ا كه چرا ستايد،مي را امريكا
  امـــاـانتق غيـــَنب ال و لَعمرُُكم      اًـاضــانتق غيــَنب اـم التُّرك رِجالَ

ـّ   ضاماـاهت َلنا دـــيري من َنكرَه و      ـــقِّـِبح ــمـبكــنُطال اولكنـــ
ميـرَ لناـحن دام وأبالنــا ـــافأَبـاله      ُقرونـــاً ــكـــمظُلمـــاـو  

  ) 464 :2006  ابوماضي،( 
 زير را ما قرن چند شمايان خواهيم،مي را خود حق ما نيستيم، شما از انتقام خواهان ما !هاترك اي:ابيات ترجمه

   .باد پرستاره پيوسته پرچمش باد، پاينده امريكا دولت و داشتيد خود ستم يوغ
 رها را خود وطن تا واداشت را او كه بود، هاآن هايسياست و عثماني اين ابوماضي، نگاه در

 هاآن به دليل، همين به نمايد؛ هموار خود بر امريكا، در چه و مصر در چه را هجرت غم و كرده

   )96 :1993 برهومي،( .تازدمي
يمنا ضـرِي و أَحرارانا عمَكتنا و      حس متن والصبـللجاء  

نهضـه َتكشف ـالمنَّا ذَلَّهنا طَالَ فَلَقد      عـالشَّ في نَومقاء  
نهضه يـونَ تَلفتإنَّ       يـناـإِل الع خَوف ـَالء ـَالء َشرُّ الب   ب

َتبلُغُ َنهضـه النفوس فهي       ناهاـم شتاَقهإلـي م يـجاءاله  
   )20 :2006  ابوماضي،(  

 كهآن حال و شديم خاموش ما ترساندند را ما وانمردانج و كردند ظلم ما آزادمردان به« :ابيات ترجمه

 چه ما بدبختي خواب همانا بزدايد، ما از را خواري اين تا است الزم قيامي.ترسوست افراد براي خاموشي
 بدترين خود مصيبت، از ترس همانا بسازد، معطوف ما سوي به را هانگاه كه قيامي.است گشته طوالني
  ».بالست

 خود، هايخواست به رسيدن براي مردم .برساند آرزويشان به را هاانسان تا است الزم قيامي

        .ندارند باكي آن از و هستند جنگ آرزومند
 پوشالي هاي قدرت وي باور در زيرا خواند؛ فرامي ستمگران عليه قيام به را مردم وي

 الشاعر« يقصيده در .تاس ماندگار حق از دفاع در شاعران زيباي سخنان و ناپايدار قدرتمندان

 و انديشمندان و شاعران و اديبان زندگي مسخره، و آلودطنز اسلوبي با ،»الجائر الملك و
 سلطه و مستبد حكّام تكبر و زنيالف از .نمايدمي بيان كنندمي تحمل زندگي در كه را سختيهايي

 سخن جبروتي با و قدرت پر ازسلطان قصيده، اين ابتداي در .گويدمي سخن انديشه اهل بر هاآن
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 چنان پس .بياورند او نزد ديدند، راه در كه را شاعري هر سرعت به تا خواهدمي كه گويدمي

 را او تا خواست او از سلطان ايستاد، سلطان برابر در سوراخ و كهنه كفشي با شاعر چون و كردند

   :بستايد
  جانبـاه واه بـهـالصغ لــحائـ كـساء في     ـاهــفأتـ يومـاً ـاعرِـبـالش انُـالسـلط أمرَ

  جاه شعرِـلل لي وصفك ففي جاهي، صف     :قالَ اهـدمـقـ منـه تـفلت كتـأَوش حذاء و
  ثـراهبالمــسـك يعبـقُ الـذي الروض    ولي ذُراه الطيـرُ تبُلـغُ ال الذي صرَـالق لـي إِنَّ

ـالج وليالذي يش ترشح بالموت باهـول ظي    و الـغابـات الـم و الرواســـي الشـمĤياه  
  إِله كونِـال في أنا ملكي، الكـونَ هـذا إِنَّ    الرفاه و منـي ناسـال ـؤسبـ و ..الناس ولي

  )10 :1987 ابوماضي،( 
 كه بود، باور اين بر و نداشت را سلطان اعتقادات او كهچرا خنديد، مغرور سلطان اين به شاعر

 را چيز هر هاي زيبايي كنه كه هستند انديشمنداني و شاعران آن از آن در قصرهاي و گيتي اين

 .است مقيم جاآن در وجودشان و روح اما نباشند؛ مقيم هاآن در جسماً اگرچه .كنندمي درك
 ديدگاه اين و داندمي انديشمندان ملك را همه شمرد، شاعر آن كه هاييچيز ديگر طورهمين

  :بدهد دست از را خود سر شاعر تا شد باعث
ـَضحس مما الشاعرُ كمعتــه ن و    أُذنـاهيـداجــي أن يتم فــعصتـه شفتاه  
  محاه و يعّن ملكَك طَوي قد ملكي إِنَّ    تراه أنـت كما األمرَ أَري ال إِني :قال

ـُ     مالغـال هذا أسر رجــدح :قــالـَف   هـيـبـكـنـمـ عـلي ـبءـع هفـرأس
  )17 :همان(

 ستم به شاعر ولي شد، فنا نيز، سلطان و رفت بين از امكانات و قصر همه آن كه نپاييد ديري اما

  :ماند زنده و جاويدان گفتارش و شعر با شده كشته
  األبد كأنهاـــف واُلهـــأق      ةٌباقي المقتولُ الشاعرُ و

  )37 :همان(
  ».شد ابدي زيبايش هايفتهگ دليل به شده، كشته شاعر آن« :ترجمه

  اميد ايجاد و بينيخوش -2-5
 .مردمان قلوب در پيروزي به اميد احياء از است عبارت پايداري، ادبيات هايويژگي جمله از

 در سستي و خمود بروز از اميد روح داشتن نگه زنده با تا كوشدمي عرصه اين در متعهد اديب

 است فردي ابوماضي، مطلوب انسان كّلي، نگاه يك در .كند جلوگيري مبارزان و مجاهدان وجود

 كند،نمي قناعت افتاده پا پيش امور به .شود نمي مبتلي باطل پندارهاي و اوهام به كه دانا، قوي،

 يهمه تحمل به حاضر مسير، اين راه در و است اوج و بلندي به رسيدن آرزوي در پيوسته
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 خود پيرامون محيط و خود از تري دقيق معرفت و شناخت به تا هاست،ناهمواري و مشكالت

   :يابد دست
  انيـاألم بتافهات يرضي و م    للوه يرضخُ اإلنسان أحب ال
  األكفــانِ ةِظُلم في كميت ر    النّو يلمس أن يهاب حيا إنّ

  )108 :2006ابوماضي،(  
 خود يافتاده پا پيش آرزوهاي به و شده خود اوهام تسليم كه را هاييانسان من« :ابيات ترجمه

-مرده ترديد بي دارد، ترس نور به سودن دست از كه ايزنده انسان« ».دارمنمي دوست دهند، رضايت

  ».است شده پيچيده كفن در كه است اي
 محيط و خود به پيوسته و سازد آينده راه چراغ را گذشته بايد ابوماضي، مطلوب انسان«
 حاصل بينيخوش با زندگي از مفيد وريبهره راه تنها چون .باشد بينخوش خود، افراد

 ».بگيرد درس گذشتگان از بايد البّته سعادت، به رسيدن براي جديد عصر انسان .شودمي
   )116 :ت1986 ابوماضي،(

  رجاء ذَا أُري ال كنت وَلئن    كثيرٍ رجاء ذا مازلت أنا
  )18 :2006ابوماضي،( 

 اميدواري زمانه اين در اگرچه دارم، فراوان اميد )تو عظمت مجدد بازگشت به( پيوسته من« :ترجمه
  ».بينيمنمي
 سعي نيز او و است پايداري ادبيات هاي ضرورت از آينده به اميد و بيني خوش كه وجودي با

 به نسبت يأس و بدبيني گرفتار گاه ولي كند؛ تقويت مردم ذهن در را آن خود اشعار با كند مي

     .گردد مي ايشان
  :گويدمي و شودمي نااميد مردم اصالح از ،»القفر في« قصيده در

  األَحبــابِ مـنَ يــحتـ مـَلّـت و       اسِـالنـ ـعـم ةالحياَ نفسـي سئـمت
  شرابِـــال و مـطعامه من ضجرت       تـيـح ـةُالمـاللـ فيهــا تمــشت و
  بـــالكــذابِ ســربـالًم هــذا و       دقِـــالص ةَبرد اًـبس ال الكذبِ منَ و
  نقابِ أَلف تحت سـنِـــالح منَ و       ــلٍــجمـي نقـابٍ في القبــحِ منَ و

  )52 :1986 ابوماضي،( 
 دوستان، اين .باشند دوستانم ها،جمعيت اين اگر حتّي ام،آزرده هاجمعيت ميان در زيستن از«:ابيات ترجمه

 برتن صداقت جاي به كذب از لباسي و است كرده پيدا جريان و نفوذ وجودشان جزء جزء در مالل، و آزردگي

  .».اند كرده پنهان را خود زشتي نقاب هزار زير در زيبايي نقاب در و اندنموده
 شوندمي مرتكب كه هاييجنايت و هاانسان اعمال از ،»الدين و االنسان« يقصيده در چنينهم

 داندمي پست و شر موجودي را او و شده خسته مردم از بعضي ظلم و رياكاري از و آمده ستوه به

   .هستند عذاب و رنج در او دست از موجودات تمام و كندمي خويش نوع هم كشتن به اقدام كه
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-مي حكومت عربي هايسرزمين و لبنان بر كه است مستبدي هايحكومت از او يأس گاهي

  :كنند
  أحمقا توّلي يــــحت هاـرأس عن     مقاًـــــأح زحĤـُتزَح إن ما ةٌحكوم و

  موبقــــا ــــاــــأتين أو رياـف    ئناــكأنمـــاج داءـالع تناصبنا راحت
 ُنرهَقــا أن دهاــعن دالـهــالع كلُّ    ــاĤفكأنم إرهاقَنـــــا، ويـِس أبت و

  )341 :همان( 
  :است عربي هايسرزمين تمام از او يأس گاهي و

صرُ و خَطرٍ في بغدادهينــ مَتنالُ غداً و      ةٌر طَامع يدجِلََّقـــا الم  
فَتها ضَعمـل و قوائـوي امن      َترعع َقــا و َتزُولَ حتي هاَغيتُمح  

  نَعَشَقا و ُنحـب كي وبــقل معها      ناـل يبقَ لم :قلت اَعَشقوها قيلَ
  )342 :همان( 

  مردم غفلت و هويتيبي با مبارزه -2-6
 سكوت و غفلت هويتي، بي با مبارزه ماضي، ابو شعر در پايداري هاي جلوه از گردي يكي

 1935 سال در را آن كه )باش مرهم(،»بلسماً كن« يقصيده در وي .است ظلم برابر در
 و بهتر حيات به رسيدن براي را هاانسان است، كرده منتشر خود السمير يمجّله در و سروده

 زندگاني، و مرحله چنين به رسيدن براي انسان كه، است باور اين بر اام كند؛مي تشويق برتر،
 و روزگار بر شدن غالب مراحل، اين از يكي .كند عبور دشوار مراحل و هاسختي از بايد

 برابر در تا خواهد مي هاانسان از دليل همين به .است آن از ناشي مشكالت و مصائب
   .ارقم نه و علقم نه و باشند بلسم روزگار حوادث

  علقما غيرُك صار إن وةًحال و       أرقم دهرُك صار إن بلسماً كن
   )87 :همان( 

  ».باش شيرين تو .آورشود زيان ارقم مار همچون تو روزگار اگرچه ، باش مرهم تو«:ترجمه
 فعاليت به ايشان برانگيختن جهت در و است خود سرزمين مردم ماندگيعقب نگران او اگر

 از بعد شاعر ،»الشام ةتحي« يقصيده در .كند مي تالش گذشته ماندگيعقب جبران براي بيشتر

  :خواندمي فرا بيشتر تالش و هوشياري به را مردم كند،مي توصيف را شام زيبايي كهاين
  ابـا؟ـواألَلع اللهـو طابـواــاست كيف       ــمـابهـبب العـدو و لقـومي عجـباً

  ابـاـَق منهـم صرُـــالن كانَ نِـحي في      ـقهــسح عن أَسياُفهم تـتخاذل و
  قرابا دتـوج ما كــليت !يفــس يا      علُّالًــت الكالمِ إلي سامــالح تركوا

  اذئاب و اًـأَراقـم ليكـــع دتـحش      ـهـغابـ العروبـه، نَـوَط يا اكـدني
  )69 :2006ابوماضي،( 
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 در دشمن كهحالي در اند،بستهدل زودگذر هايهوس به چگونه كه فتمشگ به خويش مردم از«:ابيات ترجمه

 كردن دفع از هاآن شمشيرهاي است، نزديك سخت هاآن به پيروزي كهزماني در و./هاست آن درهاي پشت

 هرگز كاش !شمشير اي اند،آورده روي مذاكره به تنبلي از و اندكرده رها را شمشير./است بازمانده دشمنان

 و است جنگل مثابه به كنيمي زندگي آن در اكنون تو كه دنيايي عربي، سرزمين اي./يافتي نمي را خود نيام
  ».اندگرفته فرا را تو گرد آن، مارهاي و هاگرگ
 او كند،مي تكرار را باال مضمون ديگر باريك ابوماضي ،»االحتالل و مصر« يقصيده در
 ديمتري،( .بماند ساكت شود وارد مصر به  استعمار رفط از كه ستمي و ظلم مقابل در تواندنمي
  :جويدمي ياري هاآن از و خواندمي فرا غفلت خواب از بيداري به را خود قوم او )74:تابي

  تُضاما أن مصر الأُرضي أنا       النياما القوم إستَصرَخَ خَلِّني
    )48 :2006ابوماضي،( 

 كه شد نخواهم راضي كه بگويم و برآورم فرياد اند،رفته فرو خواب در كه قومي سر بر بگذاريد« :ترجمه

  ».شود واقع ستم و ظلم مورد مصر
  :كندمي تأييد را مصريان خواهياستقالل فرياد ادامه، در

ـَّه   الغامــا الصـادي يرتقب مثلما      اـهـاللـتقــإس رَقــبـَت أُم
حساما لّتالس و سهما مارمت        ــذائـهااي في عونــيس مـماله  

    )50 :2006ابوماضي،( 
 كه است ايتشنه مانند هاآن شرايط و هستند خود سرزمين استقالل خواهان شدت به كه مردمي«:ترجمه

 جنگي هاآن با مصر مردم كهاين با كوشند،مي مردم اين آزار در )استعمارگران( چرا./است آب جوياي

  ».ندارند
 شده مّلتش گيرگريبان كه غلط هايسنّت و مشكالت بعضي به ،»سوريا بنت« يقصيده در

 به تن چگونه كه است حيرت و شگفتي در و داردمي اعالم هاآن از را خود ناراحتي و دارد اشاره

  .نيستند امورشان اصالح دنبال به و اندداده ذلّت و خواري
 با و است نزما آن در عربي يناحيه كشورهاي بودن بيمار از ناشي افكار، اين يهمه
 هايآزادي غرب، در كه بردمي پي غربي، كشورهاي يجامعه و غرب يجامعه يمقايسه
 جوامع در ولي شود؛مي رعايت زيادي حد تا ـ زنان براي ويژه به ـ شهروندي حقوقي و فردي
 شاعر دليل همين به است، كرده سلب را طبيعيشان حقوق مردم از استبداد، و استعمار عربي،
  .گشايد مي اعتراض به زبان

 حاكم زماني كه كندمي نقل را مردمي داستان ابوماضي، ،»ةاالم و الشاعر« يقصيده در 

 حاكم، مرگ از بعد اما رسانيده؛ آباداني و پيشرفت به را هاآن كشور اندكهداشته عادلي

 قبر سر بر روز هر مردم، .نداشت توجهي مردم امور به و نشسته او جاي به ستمكار فرمانروايي

   .كردندمي زاري و شيون و رفتند مي قبلي حاكم
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 جستجوگري، و انديشي ژرف با است شده سروده قصه سياق با كه قصيده اين در شاعر
 حاكم توانمندي و قدرت از را مردم بر جابر حاكم يسلطه او شناخته، خوبي به را جامعه درد
 است، بيهوده گذشته بر زاري و گريه شاعر، يدگاهد از .داند مي مردم ضعف از بلكه داند؛نمي
  .برسد خود اهداف به ظالم حاكم تا شده باعث هاضعف اين كه چرا

ـِس فأَبي       العلــــي بـح عَلي أردناه وطنٌ   الشَّقَا إلي يستكينَ أن ويــ
  َقـــاأضي ذَرعـــاً رارِــباألَح وتراه      عنــــده ذَرعاً رُّـالح يضيقُ وطنٌ
شَتم الجهاله فيه تيهـاً،      هاــذيَل َتسحب وراح لمطرِقــاً شيـــيم العم  

  )340 :2006 ابوماضي،( 
  
  

   نتيجه  
 داشته ايآزاده مردم كه سرزميني هر در بيعدالتي و ظلم گسترش با پايداري ادبيات -

  .كند مي پيدا نمود باشد،
 هاي سروده با دارند، مردم ساير به نسبت يتر قوي فراحسي ادراكات كه شاعران -

 نقش ايشان خفته احساسات بيداري و افكار روشنگري و تنوير در توانند مي خود مهيج
  .باشند داشته
 بلكه ورزد؛ مي عشق خود مادري سرزمين به تنها نه لبنان متعهد شاعر ماضي ابو ايليا -
  .تابد نمي بر نيز را فلسطين مردم به نسبت ظلم
 سو يك از او .دارد بااليي بسامد او شعرهاي در ظلم برابر در پايداري و آزاديخواهي -

 و تفاوتي بي ، رياكاري از ديگر سوي از و كند مي تقويت مردم در را اميد و بيني خوش
 برابر در شدن تسليم و ضعف جهنتي را شومشان سرنوشت و است اميد نا ايشان هويتي بي

  .اندد مي ستمگر حاكمان ظلم
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     )عربي ادب پژوهش(مبين لسان يفصلنامه
   )پژوهشي – علمي(

  1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، سال
    

  *ابوماضيء ايليا شعر في  المقاومة أدب مظاهر
   حجازي السادات بهجت رةالدكتو

  كرمان -باهنر شهيد عةجام في مساعدة استادة
  رحيمي فائزه

  المقارن بداال في جسترةاالم
  صالملّخ

 منها نفهم اللفظة، هذه نستمع حينما إننا الظلم، مكافحة و الصمود و المقاومة فظةُل اختلطت لقد   

 المقاومة ادب نطاق توسيع الي يؤدي مما و عامة، بصورة لو و تاريخية خلفية لها مشخصة، معاني

 عن و نفس عن الدفاع دواعي تقويةًً اخري ةجه من و جهة من العدالة وجود عدم و الظلم تفشي هو

 بروز و الحروب اشتغال .خاص باقليم يختص ال المقاومة ادب ،لهذا القومي، او الشخصي الحياض

 تحريك في يسعون انهم قوية، أحاسيس وذو ألنهم .الشعراء أحاسيس تثير أن يوجب الفتن

 التي الحوادث علي تؤثر االشعار هذه النضالية، الطوابع ذات الحماسية هم بأشعار الناس مشاعر

 أحد هو )م1890(،ابوماضي ،ايليا هذا، علي بناء خالدة، ادبيةً آثاراً امنه تبقي و الناس يعل تمر

 الميل المقاومة، كرمز بفلسطين، االهتمام االم، رضأل الحب ابراز.المقاومة مجال في العرب الشعرا

 يكون الواجب كتر و النسيان امام ،النضال المستقبل الي التفائل الظلم، امام الصمود التحرير، الي

  .اشعاره في المقاومة أدب مظاهر أهم من
 اشعار و افكار في تحليلية دراسة ندرسها و الموضوعات، هذه نبين ان نسعي البحث هذا في نحن

  .المقاومة ادب مجال في ملتزمِ كشاعرِ ماضي ابي ايلياء
  

  الدليلية الكلمات 
  .المقاومة ادب مظاهر العربي، شعرلا ابوماضي، ايلياء المقاومة، ادب
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