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 موضوعات اجتماعی در اشعار ابوالقاسم الشابی و ايليا ابوماضی
 ی محمدیمحمودرضا توکل .6، *دیمحسن قربانی حُسنارو. 1
 ، ايراندانشجوی دکتری رشتۀ زبان و ادبيات عربی دانشگاه خوارزمی، تهران. 1
 ، ايراناستاديار زبان و ادبيات عربی دانشگاه قم، قم. 6

 (64/91/1399تاريخ پذيرش: ؛ 66/16/1399)تاريخ دريافت: 
 چکيده

توان  است و می ران زيادی قرار گرفتههای اخير مورد توجه و دستمايۀ شاع ويژه در دهه موضوعات اجتماعی، به
يابيم که اين پديـده در شـعرش بـه چشـم نخـورد. ابوالقاسـم شـابی و ايليـا          گفت تقريباً هيچ شاعری را نمی

خـوبی در شعرشـان بـروز پيـدا      ابوماضی دو تن از شاعران عر  هستند که مسائل و موضوعات اجتمـاعی بـه  
ها و آيين مـرگ   ، مبارزه با استبداد و استعمار، رواج ضد ارزشدوستی، فقر و محروميت است. عشق، وطن کرده

باشـند، امـا يـک     ترين موضوعات اجتماعی هستند که مشترک بين اين دو شـاعر مـی   و زندگی، از جمله مهم
صورت  تر و نزد ديگری، محدودتر است و برعکس. شيوۀ تحقيق در اين پژوهش به موضوع نزد يکی، گسترده

تـرين وجـوه مشـترک     باشد. اين مقاله درصدد اسـت تـا بـا بررسـی مهـم      ای می کتابخانه ـ تحليلی و توصيفی
ها بپردازد. معضالت و مشکالت اجتمـاعی در اشـعار    موضوعات اجتماعی اشعار دو شاعر مذکور، به مقايسۀ آن

ارائـۀ  است کـه نشـان از توجـه ويـژه آن دو بـه زنـدگی مـردم جامعـه و          خوبی نمود پيدا کرده هر دو شاعر به
 .هايی متفاوت برای رهايی از اين مشکالت دارد حل راه

 موضوعات اجتماعی، ابوالقاسم الشابی، ايليا ابوماضی، ادبيات تطبيقی.: ها واژهکليد
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 مقدمه .1
هاسـت کـه شـرايط و اوضـاع آن      ترين مأمن و مأوای انسـان  اجتماع پس از خانواده، مهم

شود. جامعه، جـايی اسـت کـه در     ها می سوی انسانباعث بروز رفتارهايی در اين راستا از 
هايی موافق يا مخـالف   شود و استعداهای او به صورت دهی می آن رفتار يک انسان جهت

خـورد؛   کند. موضوعات اجتماعی تقريباً در شعر تمام شاعران معاصر به چشم مـی  بروز می
ص خود را دارند و بـا  زيرا شاعر زاييدۀ فرهنگ و انديشۀ مردمی است که آدا  و رسوم خا

دهندۀ فرهنگ و آدا  مردم وطـن   تواند انعکاس کنند. پس يک شاعر می ها زندگی می آن
کار بنـدد. در عصـر حاضـر،     ها را مستقيم يا غيرمستقيم در اشعار خود به خويش باشد و آن

ر است و در واقع، شاع ويژه موضوعات اجتماعی به صورتی بارزتر در شعر نمود پيدا کرده به
آميـز بـه مسـائل و     باشد؛ زبانی کـه غالبـاً بـه صـورت طعنـه      زبان گويای اين مسائل می
هـا را حاکمـان جامعـه و آنگـاه خـودِ مـردم        زند و عوامل آن مشکالت اجتماعی گريز می

گويد که در شعر عربی از آن به  داند؛ زبانی که شعرگونه از موضوع مهاجرت سخن می می
اسـت و   ويژه نمودِ بيشتری در زمان معاصر پيدا کرده که بهشود؛ موضوعی  ياد می« غربت»

اند و در اشعارشان، در غم دوری  برخی از شاعران عر ، ناوطن را به عنوان وطن برگزيده
اند. از ديگـر موضـوعات مهـم اجتمـاعی، مسـئلۀ اسـتعمار        ها سر داده از وطن مادری ناله

کنند  ران در اشعارشان بدان اشاره میاست و شاع های اخير مطرح شده باشد که در دهه می
گيرند که اين چيزی جز عملکرد حاکمان جامعـه نيسـت. از ديگـر     و آن را به باد انتقاد می

هـا، فقـر و    شدۀ اجتماعی در شعر شـاعران معاصـر، از بـين رفـتن ارزش     موضوعات مطرح
نس زن نيز باشد. عشق به ج ناداری عامۀ مردم و ثروتمند بودن طبقۀ خاصی از جامعه می

است و در وصف اين موجود چه شعرهايی کـه   از ديرباز در شعر اغلب شاعران وجود داشته
است. زندگی و مردن هم جزء الينفـک هـر انسـانی اسـت کـه بعـد از چنـد         سروده نشده

باشد و پروندۀ زندگی هر شخصی  صباحی ماندن در اين دنيا، سرانجامِ هر کسی مرگ می
القاسم شابی و ايليا ابوماضی دو تن از شاعران عر  هستند کـه از  شود. ابو با آن بسته می

 اند. نوعی بدان اشاره کرده اند و هر کدام به اين موضوعات در اشعارشان غافل نمانده
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 . بيان مسئله1ـ1
مسائل و موضوعات اجتماعی از جمله مواردی است که مستقيم يا غيرمستقيم بـا زنـدگی   

شـود.   رو مـی  هـا روبـه   هر فردی از روی اختيـار يـا جبـر بـا آن    افراد جامعه ارتباط دارد و 
ابوالقاسم شابی و ايليا ابوماضی دو شاعر عر  هستند که موضوعات و مسـائل اجتمـاعی   

ترين پرسش اين مقاله ايـن   است. با وجود اين، اصلی خوبی نمود پيدا کرده در اشعارشان به
 عی دو شاعر کدامند؟های اجتما ها و افتراقات سروده است که همانندی

 . ضرورت و اهميت پژوهش6ـ1
ابوالقاسم شابی و ايليا ابوماضی از جمله شاعرانی هستند که وطن عربـی و مردمـان آن و   

ای  رو، بـه گونـه   است و ازايـن  ها برايشان مهم جلوه نموده نيز اوضاع معيشت و زندگی آن
يژه به اين بخش از اشـعار ايـن   اند و از اين نظر که به صورت و بارز بدين مسائل پرداخته

ای بـرای ورود   توانـد راهگشـا و مقدمـه    دو شاعر پرداخته نشده، پـس ايـن پـژوهش مـی    
 آنان باشد.  پژوهشگران به جزئيات بيشتری از اشعار اجتماعی

 . پيشينۀ پژوهش3ـ1
هـای   های مختلفـی صـورت گرفتـه کـه بـه جنبـه       دربارۀ اشعار شابی و ابوماضی پژوهش

شده دربارۀ اشعار  ترين موضوعات انجام است. از مرتبط اين اشعار پرداخته شده گوناگونی از
نگاهی بـه عناصـر اجتمـاعی    »توان به اين مقاالت اشاره نمود:  اجتماعی اين دو شاعر می

بـه قلـم اميـر    « های ايليا ابوماضی و ديدگاه وی دربارۀ انسان جامعۀ زمان خـويش  سروده
های وطنی در شـعر شـاعران متعهّـد ابوالقاسـم      عی و انديشهتجلّی تعهّد اجتما»فرحناکی، 

اين مقاله درصدد اسـت تـا بـه بررسـی      که به قلم مهدی ممتحن« شابی و اقبال الهوری
موضوعات اجتماعی مشترک بين ابوالقاسم شابی و ايليا ابوماضی بپـردازد. موضـوعی کـه    

توانـد   ايـن پـژوهش مـی   اسـت و   به صورت تطبيقی بين اين دو شاعر تاحال انجام نشـده 
راهگشای محققان دربارۀ بررسی هرچه بيشتر ابعاد اجتماعی اشـعار ايـن دو شـاعر باشـد.     

هـای آن دو دربـارۀ مسـائل اجتمـاعی و ارائــۀ      ايـن انتخـا  بـه سـبب نزديکـی ديــدگاه     
 هاست. راهکارهای گوناگون برای حلّ آن
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 های پژوهش . پرسش7ـ1
 های اين پژوهش به قرار زير است: سشترين پر بر اساس آنچه گفته شد، مهم

 الف. دو شاعر در چه موضوعات و مسائل اجتماعی بيشترين اشتراک را دارند؟
  . راهکار دو شاعر برای حل و فصل مشکالت اجتماعی چيست؟

 های پژوهش . فرضيه9ـ1

هـای پـژوهش را سـامان     های اصلی اين پژوهش، مـوارد زيـر فرضـيه    با توجه به پرسش
 دهد: می
ستيزی، اتحاد و عشق به وطـن از نظـر    ويژه عدالتخواهی، ظلم های اجتماعی، به ـ ارزش1

ها گناهی نابخشـودنی و از ديـدگاه شـابی،     توجهی به آن هستند و بی  هر دو شاعر مقدس
 کند. تفاوتی و غفلت مردم اشاره می مردم جامعه آگاهند، ولی ابوماضی به بی

جانبـه و   عـدالتی و بيـداری همـه    عليه ظلم و سـتم، بـی  ـ هر دو شاعر، جامعه را به قيام 6
 کنند. ها دعوت می رهايی از تعلقات دنيوی و نيز مبارزه با استعمارگران و اجنبی

 . موضوعات مشترک بين دو شاعر6
 . دعوت به بيداری و آگاهی جامعه1ـ6

دم شاعران به عنوان قشر بيدار و فرهيختۀ جامعه، زبان گويـای مسـائل و مشـکالت مـر    
کننـد و در   هستند که مستقيم يا غيرمستقيم به ايـن موضـوع در اشـعار خـود اشـاره مـی      

ها  سازی اذهان عمومی نقش بسزايی دارند. شابی بيداری مردم و حرکت آن بيداری و آگاه
عليه ظلم و ستم را فقط در گرو برانگيختن آنان از طريـق ارادۀ درونـی و تصـميم بـرای     

داند و عشق را شکافندۀ فضای غبارآلود جامعه به سـوی   ن میيشا زندگی کردن و هوشيار
درنـگ در بنـد هسـتند، ولـی زنـدگی مـردم را پيوسـته         شمرد و مردگان بـی  آسمان برمی
 کند: آزمايش می

ــهُ » ــينَ يَدحفَعُ ــعحبُ إاِلَّ حِ ــنحهَضُ الشَّ  الَيَ
ــدَفِعاً   ــرَاءَ مُنح ـــرِقُ الحغَبح ـــبُّ يَخحتَ  وَ الححُ

ـــدُ يَألَ ــوُا  وَالحقَيح ــا لَبِث ـــوَاتُ مَ ــهُ الحأَمح  فُ
 

ــهِ   ــتَيحقَظَتح فِي ــا اسح ــاةِ إِذَا مَ ــزحمُ الححَيَ  عَ
ـــادِيهِ   ـــتح تُنَ ـــاءِ إِذَا هَبَّ ـــی السَّمَ  إِلَ
 «أمَّــــا الححَيَــــاةُ فَتُبحلِيــــهِ وَ يُبحلِيــــهِ

 (.191م.:  6999)الشابی،                
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دهد و خواص و رهبران جامعه را که  میها فرياد سر  ها و گرفتاری ابوماضی از مصيبت
هـا   خواند که جامعه در سرازيری نـابودی اسـت. وی از آن   در عيش و نوش هستند، فرامی

ها را از درون قبرها به طور  هايشان را پنهان کنند؛ چراکه خداوند انسان خواهد که کينه می
رين ابرها بـه سـوی   دستی کنيد که منفورت کند و ای ثروتمندان، گشاده هماهنگ زنده می

 باران هستند: آ  و تشنه، ابرهای بی سرزمين بی
 لَلحفَـادِحَـهح يَـا لَهَـوحلِ الحخَطحـبِ يـَا»

 زُعَمـَــاءح  يـَــا  غَــانَکُمح فِنُوا أَضحفَـادح
 نِيــَاءح أَغح سُــطُوا أَيحدِيَــکُمح يــَا وَ ابح
 

 تُـــمح تَلحعَبُـــونح  أُمَّــ م تُفحـــنَی وَ أنح  
 رِ الحوِئـَــامِ ـــ عَثُ اللَّهُ مِـنَ الحقَبحــيَبح
 الحجَهَامِ بِ إلَی الصَّادِیغَضُ السُّححأَبح

 .(699تا:  )ابوماضی، بی                      

شابی مردم جامعه را به بيداری و قيام عليه ظلم و ستم فرامی خواند؛ چراکه زنـدگی و  
باشد و از عشق به عنـوان موتـور حرکـت     زنده ماندن در گرو اراده و تصميم يک ملت می

کند، ولی ابوماضی با خطا  قرار دادن رهبران و ثروتمندان  جامعه به سوی زندگی ياد می
کند و از اينکـه   دستی دعوت می ها و گشاده ها را به کنار گذاشتن کينه و خواص جامعه، آن

ها را به باد  خاطر، آن خيال و آسوده ها بی مردم يک جامعه در حال نابود شدن هستند و آن
 گيرد. انتقاد می

 . آزادی6ـ6
و در آزادی بـه  « حرکت نسيم»شابی با خطا  قرار دادن خود، خويشتن را در رها بودن به 

پـرد و هـر گونـه     ای که هر جا بخواهـد، مـی   کند؛ مانند پرنده ظهر تشبيه می« نور آفتا ِ»
آيـد   های صبحگاهان به وجد مـی  يان گلکند و در م خداوند به او الهام کند، آوازخوانی می

 رسد: و هر جا که نظر کنی، به وسيلۀ نور به آسايش می
 يَا ابحنَ أُماـی خُلِقحتَ طَلِيقًا کَطَيـفِ النَّسِـيمِ  »

ـــتَ  ـــی انحـدَفَعحـ ـــرِ أَنَّ ـــرادُ کَـالطَّـيـح  تُـغَـ
 وَتَمحـــــرَحُ بَيــــحنَ وُرُودِ الصَّــــــــــبَاحِ

 

ـــنُ  ـــرّاً کَ ـــَاهح وَحُ ـــی سَـم ــحَی فِـ  ورِ الضُّ
ـــهح  ــاءَ وَححــــیُ اإلِلَـ ـــا شَ ـــدُو کَمَـ  وَتَشحـ
ـــرَاهح  ـــی تَـــ ـــورِ أَنَّــ ـــمُ بِـالنُّـ  «وَتَنحــعَ

 (.199م.:  6999)الشابی،                         
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باشـد   سپس با به چالش کشيدن بی حرکتی و سستی، از کسی که ضغيف و تنبل مـی 
و او را به ترس از آواز زيبای پيچيده در آسـمان و روشـنی چاشـتگاه مـتهم     کند  انتقاد می

خواهد که از خوا  غفلت و کسالت برخيزد و در راه زندگی حرکت کند؛  کند و از او می می
خواهـد کـه از    زيرا کسی که خوا  او را فراگرفته، نبايد منتظر زندگی باشد و از انسان می

دم و خوشـبختی   رسد؛ زيرا آنجا چيزی جز روشـنايی سـپيده  بيند، نت هايی که نمی پشت تپه
 نيست:
 وَتَقحنَـــعُ بِـــالحعَيحشِ بَيــــحنَ الحکُهُـــوفِ»

ــمَاءِ الحجَمِيــلَ؟    ــی نَشِــيدَ السَّ  أَتَخحشَ
 أاَلَ انحهَضح وَسِـرح فِــی سَـبِيلِ الححَيـاةِ   
ــتاالَعِ   ــا وَرَاءَ الــ ــشَ مِمَّــ  واَلَ تَخحــ

 

ـــدُ؟ وَ أَ   ـــنَ النَّـشِي ــاه؟ فَـأَيح ــنَ اإلِيَ  يح
ــحَاه؟    ــی ضُ ــا فِ ــورَ الحفَضَ ــبُ نُ  أَتَرحهَ
ــاه  ــرحهُ الححَيـ ــمح تَنحتَظِـ ــامَ لَـ  فَمَـــنح نَـ
ــبَاهح    ــی صِ ــحَی فِ ــمَّ إاِلَّ الضُّ ــا ثَ  «فَمَ

 .)همان(                                            

ا در داند، در حـالی کـه طبيعـت بشـر آن ر     ها می ابوماضی آزادی را آروزی تمام انسان
است و اينکه انسان که آزاد آفريده شده، عجيـب اسـت    تنگنا قرار داده، به سختی واداشته

هـای   کند. آزادی مانند يک زن زيبارويی است که قلب انسـان  که خود را از آزادی منع می
 های خالی از عشق شيفتۀ آن هستند: عاشق را شيفتۀ خود گردانيده، حتی قلب

 يـــعِ وَلَکِــــنح هِـــیَ أُمحنِيَّـــ ُ الحجَمِ  »
 وَ عَجِيـــبم أَنح يُخحلَـــقُ الحمَـــرءُ حُـــرّاً
ــاً    ــاً خَليِّـ ــتح قَلحبـ ــا عَرَفَـ ــادَةم مَـ  غَـ

 

ــرِيَّ ُ    ــ ُ الحبَشَـــ ــهُ الطَّبِيعَـــ  أَرحهَقَتحـــ
ــ ِ   ــهِ الححُرِيَّــ ــأبَی لِنَفحسِــ ــمَّ يَــ  ثُــ
ــ    ــو ُ الحخَليَِّ ــی الحقُلُ ــا حَتَّ ــنح هَوَاهَ  «مَ

 .(976تا:  )ابوماضی: بی                      

شابی به آزادی و رهايی از بندها و قيود و پرکشيدن مانند يک پرنده در آسمان دعوت 
ای برای ادامۀ زندگی ندارد و هيچ تالشـی   کند و از انسان ضعيف و تنبل که هيچ اراده می
خواند، ولی ابوماضـی از آزادی بـه    کند، بيزار است و او را به بيداری و اميدواری فرامی نمی

داند و همگـی را شـيفته و    کند و آن را حق بشريت می ها ياد می آرزوی همۀ انسانعنوان 
 داند. دلباختۀ آن می
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 دوستی . وطن3ـ6
يکـی از   )ع(کـه امـام علـی    اسـت؛ چنـان   دوستی مطلو  دانسـته شـده   در روايات نيز وطن

داند که انسـان نسـبت بـه وطـن خـود       های ارزش و کرامت انسانی را در اين می خصلت
 )ع(اين سخن گرانبهـای اميرالمـؤمنين   .(99: 1397)ر.ک؛ کراجکـی،  مند باشد  بان و عالقهمهر

مند اسـت و هنگـامی کـه     اشاره به اين است که هر انسانی به خانه و وطن خويش عالقه
آن را در خطر جدی ببيند، هرکه باشد و از هر آيين و مکتبی پيروی کنـد، بـرای دفـاع از    

اند و گوش بـه   حضرت خطا  به مردمی که از جنگ خسته شده آنخيزد؛ زيرا  پا می آن به
از کدامين خانه و وطن دفاع خواهيد کرد؟ اگـر از  »فرمايد:  دهند، می فرمان حضرتش نمی

وطن خود که دار اسالم است، دفاع نکنيد، و اگر همـراه بـا مـن آمـادۀ پيکـار بـا دشـمن        
ق.:  1717)شريف الرضـی،  « خواهيد شد؟ نشويد، پس از من با کدام رهبر، آمادۀ پيکار، دشمن

« شـوند  شهرها با حب وطن آبـاد مـی  »فرمايد:  حضرت در جايی ديگر می همچنين، آن(. 43
شعر وطنـی، شـعری اسـت کـه پيرامـون وطـن و       رو،  اين از (.694ق.:  1797شعبه حرانی،  )ابن

های ملـت   زند و شاعر قضايای مختلف آن و رنج مشکالت سياسی و اجتماعی آن دور می
کشد، در اين شعر، اشتياق به سرزمين مـادری و وطـن عربـی مـوج      خود را به تصوير می

باشـد. بـا بيـداری انديشـمندان عـر ، تـالش        زند که ناشی از خـانواده و وطـن مـی    می
ای برای به دست آوردن سربلندی و عزت در کشورهای عربی صـورت گرفـت و    گسترده

ها را بـه مقاومـت    ح حرکت را در ملت خود دميدند و آناديبان فرياد آزادی سر دادند و رو
های آن فراخواندند و دردهای ملتشان را بيان کردند. دو  در برابر استعمار و شکست برنامه

باشـند. شـابی کـه از     تن از اين اديبان، ابوالقاسم الشابی و ايليا ابوماضی شاعر مهجر مـی 
باشـد و   ون دادن در راه وطن مباح میگويد و اينکه حتی خ عشق عميق خود به تونس می

اگرچه اکنون عزت و عظمت تونس از بين رفته، ولی روزگار دوباره آن را به روزهـای اوج  
سربلندی خواهد رساند. ابوماضی نيز از عالقه و عشـق سرشـار و عميـق خـود بـه وطـن       

لی عشق گويد و اعتقاد دارد که گرچه سرانجام همه چيز زوال و نابودی است، و عربی می
 به وطن هميشه در وجود او جاويدان خواهد بود.
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کشـد کـه: ای تـونس     دوستی خويش را اين گونه به تصوير مـی  ابوالقاسم شابی وطن
ور هستم و هـر نـوع شـناکردنی را در آن عشـق تجربـه       زيبا! من در عشق )به تو( غوطه

  و علـف بـودن   آ راستی که من تلخی و بی ام. مرام من عشق عميق به توست و به کرده
کنم، اگرچه بميرم و زنـان عـزادار بـر جـوانی مـن       ام. سريع از آن عبور نمی آن را چشيده

دهم، اگرچه خون من بريزد؛ زيرا خون عاشقان همواره مبـاح   سوگواری کنند. اهميتی نمی
بيننـد.   ها تو را در عشق و دوستی و درستی راستگو می باشد و در طول اين مدت، شب می

ن زمانه، عصر تاريکی و سياهی است، ولی من در پس ايـن گمراهـی، بـه سـوی     قطعاً اي
روم. روزگار منزلت و شرافت هموطنان مرا نابود کرد، ولی  روشنايی و صبحگاهان باال می

 «:زندگی روزی حمايل )شمشير و کمان( آن را بازخواهد گرداند
ــجا  » ــی لُ ــ َ فِ ــونُسَ الحجَمِيلَ ـــَا تُ ــأ ي  أَن

ــ  ــرحعَتِی حُبُّـ ــی شِـ ــقُ وَإِناـ  کَ الحعَمِيـ
ــوح مُــتُّ     ــاعُ لِلحــوَاحِی وَلَ ــتُ أََنحصَ  لَسح
ــائِی ــتح دِمَــ ـــَالِی وَإِنح أُرِيقَــ  الَ أُبــ
 وَ بِطُـــولِ الحمَـــدَی تُرِيـــکَ اللَّيَـــالِی
ــی   ــرَ أنانـ ــ َ غَيـ ــرُ ظُلحمَـ  إِنَّ ذَا عَصحـ
ــنح    ــعحبِی وَلَکِ ــدَ شَ ــدَّهحرُ مَجح ــيعَ ال  ضَ

 

 سِــبَاحَ  الحهَــوَی قَــدح سَــبَححتُ أَيّــاً    
ــ   ــرَّةُ وَ قَرَاحَــ ــذَوَّقحتُ مُــ ــدح تَــ  قَــ
ــ    ــبَابِی الحمَنَاحَـ ــی شَـ ــتح عَلَـ  وَقَامَـ
 فَـــدِمَاءُ الحعُشَّـــاقِ دُومـــاً مُبَاحَـــ     
 صَــادِقَ الححُــبا وَالحــواَلَ وَ سَــجَاحَ    
 مِــنح وَرَاءِ الظَّــالَمِ سِــمحتُ صَــبَاحَ    
 «سَـــتَرُدُّ الححَيَـــاةُ يَومـــاً وِشَـــاحَ    

 .(161م.:  6999)الشابی،                 

گويد و بيـان   ابوماضی از عشق درون خود که مانند آتشِ زيرِ خاکستر است، سخن می
شود، بلکه دلباخته و عاشق وطن خويش است و بـر آن   دارد که شيفتۀ آوازخوانان نمی می

فرستد و سرانجامِ همۀ موجودات در اين دنيـا نـابودی اسـت، جـز عشـق و       هزار درود می
 ۀ وی به سوريه:عالق

ــی » ــنُ اللَّظَ ــا يُکحمِ ــادِ  مِثحلَمَ ــی الرَّمَ  فِ
 

ــؤَادِی     ــی فُ ــامِنم فِ ــبُّ کَ ــذَا الححُ  هَکَ
ــادَ    ــادِنَ أَو شَـ ــرِی بِشَـ ــتُ مُغحـ  لَسحـ

 

ــبِالَدِی     ــيَّمم بِــ ــبم مُتَــ ــا صَــ  أنَــ
 الَدِی عَلَيکَ أَلحفُ تَحِيَّ َيَا بِ 

 کُــلُّ شَــیءَ فِــی هَــذِهِ الحکَائِنَــاتِ    
 

ــاتَمِــــنح جَ  ــادَ وَ عَــــالِمَ وَ نَبَــ  مَــ
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 وَ قَــــــــدِيمَ وَ حَاضِــــــــرَ أَو آتَ
 

ــاتِ   ــزَّوَالِ أَو لِلحمَمَـــ ــائِرم لِلـــ  صَـــ
 «غَيحرُ شَوقِی إِلَيکَ يَا سُورِيّ  

 .(666و  661، 6، ج تا ابوماضی، بی)

گوينـد. شـابی از عشـقی     هر دو شاعر از عشق و عالقۀ وافر خود به وطن سـخن مـی  
شـود.   شود و هرآينه بدان افـزوده مـی   ها، نابود نمی ها و کاستی جود کمیگويد که با و می

ها(، ولی شاعر به آيندۀ آن  عدالتی ها و بی وطنی که با وجود سياهی و تاريکی در آن )ظلم
است. ولی ابوماضی از عشق خـودِ خويشـتن     اميدوار است و دل به فردای روشن آن بسته

گويد سرانجام همه چيـز در دنيـا، جـز     کند و می می« آتشخاکسترِ زيرِ »به وطن، تعبير به 
 عشق او به وطنش، نابودی است.

 . فقر و حرمان7ـ6
هايی اسـت   بارترين مصيبت ترين مسائل و مشکالت اجتماعی و از غم شک فقر از مهم بی

هـا در جامعـه اسـت؛     ها و ناهنجـاری  باشد و ريشۀ بيشتر بزهکاری گير جوامع می که دامن
کند، تا برای رفع نيازهـای خـود بـه گـدايی و      اين صورت است که فرد تالش می زيرا در

هايی صورت گرفته، تا ايـن   فروشی دست بزند. اگرچه در طول تاريخ تالش دزدی و يا تن
ها، فقر همچنان باقی است و تا امروز نيـز   کن نمايد، ولی با وجود اين تالش آفت را ريشه

اسـت. خداونـد سـبحان نيـز بـا       شريت در کام خـود فروبـرده  قربانيان زيادی را از جوامع ب
پيامبران و رسوالن خويش در اين راستا در درمان اين معضل اجتماعی به بشريت کمـک  

رو شـدند.   های ثروتمندان روبه ها و توطئه نمود، اما هميشه اين فرستادگان الهی با دسيسه
ی گويند که ستون فقراتش درد فقر در لغت به معنی شکاف و بريدگی است و فقير به کس

؛ به عبارتی ديگر، فقر بـه معنـی نيازمنـدی    (939: 1347)ر.ک؛ معلـوف،   کند، يا شکسته باشد
تجمع و انباشته شدن ثروت نـزد  . (931)ر.ک؛ همان: است و فقير به محتاج و نيازمند گويند 

انـدوزی   ، مالای خاص از مردم ، انحصار منابع ثروت در دست طبقهتوانگران و ثروتمندان
توان  حتکار و گرانفروشی را می، اسراف، ااندوزی و عدم استفاده از آن حاکم، بيکاری، مال

 گويد: که شابی می ها و علل فقر و محروميت در جامعه دانست؛ چنان ريشهترين  از مهم
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 اةِـاةَ وَ مــا فــی الحيـــسَــئِمحتُ الحيــ»
ــ ـــمحتُ اللَّيـسَئِـ ـــی، وَ أَوجَـالـ  اـاعَهـ

 تُهاـيــ ـی، وَأَلقَــــ أسـمتُ کـفَحَطّــ 
ــ ــ ، وَتَـفأنَّ ــرَـمَد غَـقَ ــدُّمُوعُا ـتحهَ  ال
ـــوَ أَلق ـــ ـــی عَلَيـه ـــا األَسَ  هُـی ثَوحبَ

ـ انِـنَ األَمَـفَأَيـــ   ا؟ـانُهــــی وَ أَلححَـــ
 

ــ وَ  ــا أن تَـم ــتُ فَزَاوَجَ ــبا حـجح  رَ الشَّ
ــقِ بصــا ح  وَ ــنح رَحي ــعتح مَ ــا شَعحشَ  م
ــ ــ ـبِ ــی وَجَحِي ــذَا  مِـوَادی األَس  العَ

ــرَّ ــا حوَ قَ ــا الحَبَ ــا َ مِنحهَ ــدح فَ  تح، وَ قَ
ــ ـــوَ أقبـ ـــرَها الصَّـ  ئَا حـمحتُ واإلکتِـ

ــرا ح   ــنَ الشَّ ــؤوسُ؟ وَ أَي ــنَ الک  «وَ أَي
 .(64)الشابی، ديوان:                     

از زندگی و آنچه در آن است، آزرده شدم، ولـی هنـوز از طلـوع جـوانی مـن چيـزی       »يعنی؛ 
ام، اگرچه شرا  با صـبحگاهان )دوران کـودکی(    ها و دردهايش آزرده شده ت. از شباس نگذشته

است، ولی من جام شرابم را شکستم و آن را در سرزمين درد، بدبختی و جهنم عـذا    درنياميخته
ور ساخت و آرام گرفـت، در حـالی کـه از آن     ها آن را غوطه افکندم و آن جام ناله سر داد و اشک

و بدی لباس خود را بر آن افکند و سکوت و افسردگی آن را مـدفون نمـود. پـس     حبا  باال آمد
 «.ها کجاست و شرا  کجا؟ آرزوها و آوازهای آن کجاست؟ و جام
 کشد: ها را به چالش می های فقير، اين گونه آن ابوماضی نيز با خطا  به انسان

ــونَ؟  ــتَحُونَ؟ أاَلَ تَخحجِلُـــ  أاَلَ تَسحـــ
 اتِهِمح زَائِلُــــونَفَهُــــمح مِثـــــحلُ لَــــذَّ

ــونَ   ــ ِ تُنحعِمُـ ــی جَنَّـ ــونَ فِـ  وَ تُمحسُـ
ــبَعُونَ ــوُونَ، وَ الَ يَشحــــ  وَ الَ يَرحتَــــ
 فَمَــــا بَــــالُکُمح لَسحــــتُمح تَقحنَعُــــونَ؟
 «فَسَـــوفَ تَنَـــامُونَ مِـــلحءَ الحجُفُـــونِ

 (.466تا:  )ابوماضی، بی                        

ـــکَّی »  ــاذَا التَّشَـ ـــرَاءُ لِمَـ ــا فُقَـ  ؟وَ يَـ
ــذَّاتِهِمح   ــاءَ وَ لَـــ ـــوا الحأَغحنِيَـــ  دَعُـــ
ــدِينَ   ــقَرَ خَالِـ ــی سَـ ــونَ فِـ  سَيُمحسُـ
 فَـــالَ تَعحطِشُـــونَ، وَ الَ تُسحــــغِبُونَ  
ــمَاءِ  ــوتُ السَّـ ــدَکُمح مَلَکُـ ــمح وَحَـ  لَکُـ
ــاهِروُنَ   ــمح سَـ ـــزَنوُا أَنَّکُـ ــالَ تَححـ  فَـ

 

کشـيد؟   آيـا خجالـت نمـی   کنيد؟  کنيد؟ آيا حيا نمی ای فقيران چرا شکوه و گاليه می» يعنی؛ 
هـا   هايشان نابودشدنی هسـتند. آن  ها مانند لذت ها را فرياد بزنيد که آن های آن ثروتمندان و لذت

مند خواهيد شـد. شـما    های الهی بهره در جهنم جاويدان خواهند گشت و شما در بهشت از نعمت
شـوند.   و نـه سـير مـی   گردنـد   ها نه سيرا  مـی  شويد )در بهشت( و نه گرسنه، و آن نه تشنه می
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ها فقط از آنِ شماست، پس از چه روی قانع نيستيد؟ پـس غمگـين نباشـيد؛ زيـرا      ملکوت آسمان
 «.شما بيدار هستيد و به اندازۀ چشم برهم زدن خواهيد خوابيد

 گويد: ايليا ابوماضی هم می
ـــ َ البُـخَــــالءِ ـــؤال وَ مِـنَ  ذلّ السّ
 إن لَـم يکن أهـلُوهُ أهــل سـخاءِ  

ــاءِ؟ وَ  ــمح لِفَنَـ ــرُورُ وَکُلُّکُـ ــمَ الحغُـ  بِـ
ــعَفَاءِ    ــرَةِ الضُّ ــنح نُصح ــدُوا عَ  الَ تَقحعُ
 لَــيحسَ الصَّـــحِيحُ بِحَاجَـــ َ لِـــدَوَاءِ 
 «فَاللَّـــهُ يُجحـــزِيکُمح عَـــنِ الحفُقَـــرَاءِ

 (.194تا:  )ابوماضی، بی                       

 أُنحصُـرح أَخَاکَ فَـإِنح فَعَلحـتَ کَفَيحتَـهُ  » 
ــافِعَ أَذَ ــارُ بِنَ ــا الحيَسَ ــارِ وَ مَ  وِی الحيَسَ

 کَمح ذَا الحجُحُودِ وَ مَالَکُمح رَهحـنُ الحـبَالَ  
 إِنَّ الضَّــعِيفَ بِحَاجَــ َ لِنَضَـــارِکُمح  
ــدَی  ــلَ النَّ ــنحکُمح أَهح ــرُ مِ ــا الَ أَذحکُ  أنَ
 إِنح کَانَــتِ الحفُقَـــرَاءُ الَ تَجحـــزِيَکُمح  

 

ين کار را انجام دادی، ذلـت گـدايی و منّـت کشـيدن از     برادرت را ياری کن که اگر ا»يعنی؛ 
ها هـيچ سـود    کنی. اگر ثروتمندان، سخاوتمند و بخشنده نباشند، ثروت آن بخيالن را تحمل نمی

هـا هسـتيد )بخشـنده نيسـتيد( و      رساند. چه بسا شما ثروتمندان، ناسپاسِ نعمـت  ای نمی و فايده
ـ  شويد و از چه روی تکبر می آزمايش نمی د، در حـالی کـه همـۀ شـما نـابود خواهيـد شـد؟        ورزي

شک انسان ضعيف و ناتوان به طال و نقرۀ شما احتياج دارد. پس، از يـاری کـردن ضـعيفان و     بی
فقيران دست نکشيد. من به ياد ندارم که شما اهل بخشش و کَرَم بوده باشـيد! نيـاز داشـتن بـه     

خداوند به جای فقرا، جزای عمل شـما را   دارو، چيز درستی نيست. اگر فقرا پاداش شما را ندهند،
 «.خواهد داد

گويــد؛ از آرزوهــای  شــابی از گذشــتۀ نافرجــام و سرشــار از درد و رنــج خــويش مــی 
نشده و از آن آوازهای جوانی و از جام و از شرا  که هيچ يک در دسترس نيسـتند   محقق

هـا را   قبـت آن ابوماضـی بـا سـرزنش ثروتمنـدان، عا    اسـت. ولـی    ها گذر کـرده  و او از آن
دانـد و فقـرا را سـعادتمند     هايشان و در شقاوت می گرسنگی و تشنگی، زودگذر بودن لذت

خواند که در بهشت جاويـدان، شـاد و خوشـحال هسـتند. سـپس عـدم ذلـت و منّـت          می
داند و بـا خطـا  قـرار دادن ثروتمنـدان،      ها می کشيدن از بخيالن را در گرو ياری انسان

گويـد، ولـی اهـل بخشـش و      ها می دهد و از نياز مردم به آن وعده میها را به نابودی  آن
 داند. سخاوت نيستند و جزای خسيس بودنشان را عقوبت الهی می
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 . مبارزه با استعمار و استبداد9ـ6
ويـژه جوامـع    موضوع استعمار از جمله موضوعاتی است که در دو قرن اخير در جوامع، بـه 

هـا بـه ايـن جوامـع      سبب هجوم ناجوانمردانۀ غربی بهاست و اين امر  اسالمی مطرح شده
خـود باعـث تزريـق     خـودی  ها، بـه  باشد؛ هجومی که عالوه بر غارت منابع باارزش آن می

ها را از نظر علمـی و پيشـرفت بـه صـورت      فرهنگ و آدا  غر  بدين کشورها شده، آن
اسـت. ايـن    ز بين بـرده ها را ا ويژه اينکه عزت و انسانيت آن است، به مانده نگه داشته عقب

ها رسوخ کـرده، بـه صـورت بـارزتری در      موضوعات که تقريباً در ذهن تمام اقشار و گروه
اند در آثارشان از ايـن   خواسته است که به هر نوعی می شعر شاعران معاصر نمود پيدا کرده

هـای بـزرگ مـردم جامعـه      موضوعات غافل نمانند و به بيان يکی از مشکالت و دغدغـه 
زند. شابی و ابوماضی نيز از شاعرانی هستند کـه در اشعارشـان بـه ايـن موضـوعات      بپردا

 اند. پرداخته
کنـد کـه باعـث گمراهـی      ابوالقاسم الشابی به حضور بيگانگان در کشورش اشاره می

اند؛ مردمی که هـيچ سـرپناهی ندارنـد و     اند و زندگی را به کام ايشان تلخ کرده مردم شده
اند  هايی که سبب زشتی چهرۀ هستی شده است. آن آلوده گشته دست دشمنان به خونشان

دهـد مبنـی بـر     ها هشـدار مـی   اند. سپس به آن هايش کاشته و بذر غم و اندوه را در زمين
اينکه بهاران فريبنده است و فضای جامعه بيدار است و صبحگاهان در پيش اسـت و نيـز   

شديد بادها وجـود دارد. او بـا ايـن     ها، بمباران رعدها و طوفان در فضای ترسناک تاريکی
زند، هـر کـس    دهد که اگرچه زبانۀ آتش خاکستر را کنار می الفاظ به بيگانگان هشدار می

 خار و خاشاک کشت کند، بدی و ضرر و زيان برداشت خواهد کرد:
ـــاة   ــدوُّ الححَيَـ ــالَمِ، عَـ ــبُ الظَّـ  حَبِيـ
ــاهُ   ــن دِمَـ ــوبَ ُ مِـ ــکَ مَخحضُـ  وَ کَفُّـ

ــو  ــذُرُ شَ ــی رُبَــاهُ  وَ تَبح  کَ الحأَسَــی فِ
 وَ صَـــححوُ الحفَضَـــاءِ وَضَـــوءُ الصَّـــبَاح
ــاح   ــفُ الرايَ ــودِ وَ عَصح ــفُ الرُّعُ  وَ قَصح
 «وَ مَـنح يَبحــذُرُ الشَّـوکَ يُجحــنِ الحجِــرَاح  

 (.169م.:  6999)الشابی،                        

ــتَبِدُّ »  ــالِمُ الحمُسحـــ ــا الظَّـــ  أاَلَ أَيُّهَـــ
ــعحبَ  ــاتِ شَـ ــخَرحتَ بِأَنّـ ــعِيفَ سَـ  ضَـ

ــودِ   ــححرَ الحوُجُـ ــواهُ سِـ ــرحتَ تُشَـ  وَ سِـ
ــدَکَ! الَ يُخحــــدِعَنَّکَ الرَّبِيـــعُ    رُوَيـ
ــالَمِ   ــوحلُ الظَّ ــبِ هَ ــأُفُقِ الرَّحح ــی الح  فَفِ

 ادَ اللَّهِيـــبُـحِــــذَارَ! فَتَححـــتَ الرامَـــ
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سپس در جايی ديگر مردم جامعه را به اين دليل که هيچ حرکتی در مقابل ايـن ظلـم   
آنـان را برانگيـزد     کند احساسات درونی کشد و تالش می کنند، به چالش می ها نمی و ستم

کنند و هيچ اعتراضی نسبت بـه حضـور بيگانگـان در جامعـه      و از اينکه چنين زندگی می
 شورد و اعتقاد دارد که مردن از اين زندگی بهتر است: ها می ندارند، بر آن
 الححَسَّاسُ؟ أَيحنَ يَا شِعحبُ قَلحبُکَ الحخَافِقُ»

 أَيحنَ يَا شِعحبُ، رُوحُـکَ الشَّاعِــرُ الحفَنَّـانُ   
ــکَ  ــدوِی حَوالَيـ ــاةِ يُـ ــمَّ الححَيَـ  إِنَّ يَـ
ــاةَ؟  ــذَا، وَ أَیَّ حَيَــ ــيحشَ هَــ  !أَیُّ عَــ

 

ــأَححالَمُ؟   أَيحـــــنَ الطُّمُـــــوحُ وَالحـــ
ــامُ؟   ــالُ وَالحإِلحهَـــ ــنَ الحخِيَـــ  أَيحـــ
ــدَامُ  ــامِرُ، الحمِقحـــ ــأَيحنَ الحمُغَـــ  فَـــ

ــامُ  رُ َّ ــهُ الححِمَ ـــفُّ مِنح ــيحشَ أَخَـ  «عَ
 .(139م.:  6999)الشابی،                      

کند و اينکه مردم ماننـد کـودکی    ابوماضی نيز به حضور بيگانگان در وطنش اشاره می
تفاوت هستند؛ مردمی که در زندان و يا اسـير هسـتند    ضعيف و نسبت به اوضاع جامعه بی

 کنند: اند و هيچ اقدامی برای آزادی وطن نمی زيرِ برف کرده و مانند کبک سَرِ خود را
ــهُ رَ ُّ» ــی الــدَّخِيلُ کَأنَّ ــی أَمحسَ  الححِمَ

 مُغَيَّـبم  يَقحضِـی فَهَــذَا فِـی السُّـجُونِ    
 الَيَــرَی وَ يَـرَی الحجَمَــالَ کَأنَّمَــا هُـوَ  
 الـرَّدَی  حَالم أَشَدُّ عَلَـی النُّفُـوسِ مِـنَ   

 

ــبِالَدِ کَأ  ــلُوَابحــــنُ الحــ ــهُ مُتَطَفاــ  نَّــ
ــلُ  ــدِ مُکَبَّـ ــذَا بِالححَدِيـ ـــنم وَ هَـ  رَهحـ
ــوَلُ   ــوَ أَحح ــا هُ ــو َ کَأنَّمَ ــرَی الحعُيُ  وَ يَ
ــلُ   ــدَهَا وَالححَنحظَ ـــدم عِنح ــا ُ شُهح  «الصَّ

 (.999 :3، ج تا )ابوماضی، بی                   

ا بـه  خواهنـد فلسـطينيان ر   کند کـه مـی   سپس در ادامه به يهوديان اشغالگر اشاره می
روند و اين سـؤال را مطـرح    ها از روی جوانمردی زير بار ظلم نمی صليب بکشند، ولی آن

کند که آيا اين سرزمين آرزوهاسـت کـه جـالل و جبـروت ميـدانگاه دارد و کمينگـاه        می
 جوالن دشمنان خواهد شد؟:

ــلُبُوهَا  » ــأَنح يَصحـ ـــودُ بِـ ــدُ الحيَهُـ  يُرِيـ
ــ  ــی أَهحلِهَــ ــرُؤةُ فِــ ــأحبَی الحمُــ  اوَ تَــ
ــهِ  ــالِ وَ آيَاتِــــــ  أَأَرح ُ الحخِيَــــــ
ــرَحاً   ــائِهِم مَسحـــ ــيرُ لِغَوغَـــ  تَصِـــ

 

 وَ تَأحبَـــــی فِلَســــطِينُ أَنح تُـــــذحعِنَا 
ــا   ــأحبَی الحقَنَـ ــيُوفُ وَ تَـ ــأحبَی السُّـ  وَ تَـ
 وَ ذَاتُ الحجَــــــالَلِ وَ ذَاتُ السَّــــــنَا
 «وَ تَغحــــدُو لِشَــــذَّاذِهِمح مَکحمَنَــــا؟  

 (.439 :3ج  ،همان)                          



196  محسن قربانی حُسنارودی و محمودرضا توکلی محمدی || موضوعات اجتماعی در اشعار ابوالقاسم الشابی و ايليا ابوماضی 

 

گويد که ما را  ايم و از نژادپرستی يهوديان سخن می دارد که تحقير شده شاعر بيان می
کنند. هر کسی قدرت داشته باشـد   پَست و حقير، و خود را مانند مرواريد، باارزش تلقی می

 شود: و دور از وطن باشد، عزت و افتخار دارد و هر آن که ضعيف و غريب باشد، نابود می

ــائِهُونَ نَ» ــأَرح ِ تَ ــی الح ــنُ فِ ــا حح  کَأنَّ
ــی  ــبُ فِ ــا الرََّکَائِ ــی بِنَ ــدَاءِ تَتَرَامَ  الحبَيح

ــا  ــرُونَ کَأَنَّــــ ــعَفَاءُ مُحَقَّــــ  ضُــــ
ــزمّ ــوِیا عِـ ــرَا ُ الحقَـ ــرم وَاغحتِـ  وَ فَخحـ

 

 قَــومُ مُوسَــی فِــی اللَّيحلَــ ِ اللَّــيحالَءِ      
 طَــــوراً وَ تَــــارَةً فِــــی الحمَـــــاءِ   

 مِـــنح لَـــأاَلَءِ مِـــنح ظَـــالَمَ وَالنَّـــاسُ
ــاءِ  ــدحءُ الحفَنَـ ــعِيفِ بَـ ــرَا ُ الضَّـ  «وَاغحتِـ

 (.193ـ196: 1، ج تا ابوماضی، بی)        

گويد که به اين امـر هـم اکتفـا نکردنـد و      ها سخن می سپس وی از ظلم و ستم ترک
ها يورش بردند؛ همـان کسـانی کـه از کشورشـان      مانند ملخ و بيماری وبا به سرزمين آن

تفـاوتی خـود و    مان بيرون کننـد. شـاعر از بـی    خواهند ما را از سرزمين اند و می رانده شده
انـد.   اند و مردم سکوت کـرده  نالد؛ زيرا آزادگان دربند شده مردم نسبت به اوضاع جامعه می

 است: اين يورش و نهضتی است که باعث ذلت و خواری مردم شده

ــرکِ  » ــالِمُ التُّ ــا مَظَ ــا کَفَتحنَ ــی مَ  حَتَّ
ــرِدُ ــوعِهِمطُـ ــنح رُبُـ ــأَرَادُوا وا مِـ  فَـ

 مِنَّـــا مَـــا لَنَـــا وَالخُطُـــو ُ تَأحخُـــذُ
ــعَ  ــا وَ رِيـ ــيحمَ أَححرَارُنَـ ــا ضَـ  حَمَانَـ

ــ َ  ــفُ الحمَذَلَّـ ــ م تَکحشِـ ــا نَهحضَـ  عَنَّـ
 

ــاءِ   ــالحجَرادِ أَوح کَالحوَبَــ ــوا کَــ  زَحَفُــ
 طَرَدحنَـــا مِـــنح رُبُوعِنَــــا الححَسحـــنَاءِ
ــ  ــی رَخَــ ــا فِــ ــی کَأَنَّنَــ  اءِنَتَلَهَّــ

ــاءِ  وَ سَــــکَتحنَا وَالصُّــــمحتُ لِلحجُبَنَــ
ــقَاءِ   ــی الشَّ ــا فِ ــالَ نَوحمُنَ ــد طَ  «فَلَقَ

 (.193، 1، ج تا ابوماضی، بی)              

اند، بـه   فايدۀ بيگانگان را در کشورش که سبب آزار و اذيت مردم شده شابی حضور بی
پذير بودن اين حضور نامشروع و  پايانای اميدوار از  گيرد و در مقابل، به گونه باد انتقاد می

فرمايـد:   باشد کـه مـی   می کريم قرآنکنندۀ اين آيه از  گويد و تداعی نيز بيداری جامعه می
ُه اً يَرَ ثحقَالَ ذَرَّةَ شَرّ ثحقَالَ ذَرَّةَ خَيراً يَرَهُ * وَمَنح يَعحمَلح مِ (. ولی در جايی 9ـ4)الزلزل / فَمَنح يَعحمَلح مِ

سـازی مـردم    تفاوتی مردم نسبت به ايـن اوضـاع و تـالش خـود بـرای آگـاه       ديگر، از بی
بزرگ فلسفۀ شـاه ديـن،   »و « هيهاتَ منّا الذالَّ »گويد و تداعی اين شعار دينی است که:  می

اما ابوماضی سبب حضور بيگانگـان را  «. اين است که مرگ سرخ به از زندگی ننگين است
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تفاوت هسـتند و ديگـر اينکـه     يکی اينکه مردم بی کند: در جامعه، به دو صورت توجيه می
انـد و يـا مقاومـت     العملی نشـان داده  کسانی هم که نسبت به اين حضور نامشروع عکس

کنـد کـه هـيچ     ها اشاره می برند. سپس به مقاومت فلسطينی اند، در زندان به سر می کرده
گويـد و   پرستی يهوديان میروند و از نژاد گاه زير بار ظلم و ستم و اشغالگری يهوديان نمی

داند و در ادامه، از ستمگری  شرط عزت و بالندگی را در داشتن قدرت و دوری از وطن می
 گويد. اند، سخن می و نيز ظلم و ستمی که حاکمان ترک در حق مردم روا داشتهها  ترک

 ها . رواج ضد ارزش6ـ6
باشد، تـا جـايی کـه     می ارزش از مفاهيمی است که دارای مصاديق گوناگونی در هر رشته

های متفاوتی در هر عرصۀ علمی دارد و ممکـن اسـت يـک مفهـوم      توان گفت تعريف می
هـا   برای يک فرد ارزش محسو  شود، ولی برای فرد ديگری ضدارزش باشد. پس ارزش

معيارهای قضاوت اخالقی ما دربارۀ رفتارهای فردی يـا گروهـی افـراد جامعـه هسـتند و      
کننـدۀ   دهند. بخشی که هم به عنوان تعيين جامعه را تشکيل می ترين بخش فرهنگ مهم
های مشـترک   کنند. ارزش ها و هم به عنوان راهنمای رفتار اعضای جامعه عمل می هدف

در يک جامعه باعث وحدت و يکپارچگی و نيز ايجاد نظم و همسويی ميـان افـراد جامعـه    
ارزش در آيـد.   بـه حسـا  مـی   های هويت فردی و جمعی  ترين شاخصه باشد و از مهم می

يـک   شناسی به معنای خو  يا بد، شايسته و مطلو  و ناشايسـت و نـامطلو  نـزد    جامعه
مبـانی  . بـروس کـوئن در کتـا     (166: 1343)ر.ک؛ گيـدنز،  اسـت   فرد يا گروه تعريف شـده 

 نويسد: می شناسی جامعه
اَند.  شريکدار و عميقی هستند که اعضای جامعه در آن  ها احساسات ريشه ارزش»

ای بـرای زنـدگی    کننـد و هـر جامعـه    ها اعمال و رفتار جامعه را تعيين مـی  اين ارزش
خانوادگی، حفظ موازين دينی، رعايت حقوق والدين، حفظ اد  و احترام بـه بزرگترهـا،   

شـود و   ها تعبير و تفسيرهای متفاوتی می ارزش بسياری قائل است، گرچه از اين ارزش
 .(61: 1369)کوئن، « ای رواج دارد ی در هر جامعهبه صورت وسيع و عميق

اسـت و   ها را پايۀ نمادين کنش دانسـته  گی روشه تحت تأثير دورکيم و پارسونز، ارزش
ای از بودن يا عمل است که يک شخص يا جمع به عنوان آرمـان   ارزش، شيوه»گويد:  می
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مطلـو  و مشـخص    شـوند،  شناسد و افراد يا رفتارهايی را که بـدان نسـبت داده مـی    می
 (.44ـ46: 1347)روشه، « سازد می

ابوالقاسم شابی آن مثال اعلی و زيبايی آن را که در چشم مردم چيـزی جـز بردبـاری    
کشد؛ مردمی که با خباثت گفتند: اين زيبايی يک بُت است کـه اگـر    نيست، به تصوير می

انـد، در   همه چيز منع شده شکنند. اين قوم از ها راه برود، قطعاً آن را درهم می در ميان آن
است و مردم فقط چيزهای نابودشـدنی   ها را به خود جلب نموده حالی که نيستی، توجه آن

هـا شـرافت آن را القـا     کنـد، در حـالی کـه پوسـيدگی     پرستند. او اظهار بدبختی مـی  را می
ز کنند. حتی زمانی کـه ا  های مشهور نيز عشق خودشان را آشکار می کنند و حتی نخبه می

هايی کـه بينشـان    کنند. مردم با زنده ها اظهار پشيمانی می شود، آن ها پنهان می چشم آن
کنند. زمانه در حرکت است و باد شر و بدی همه چيز را نـابود   هستند، با انصاف رفتار نمی

 کند... وای بر مردمی که تا ابد پيرو هوای نَفحس خويش هستند: می
ــأَعحلَ   ــلَ الح ــدَّسَ الحمَثَ ــا قَ ــهمَ  ی وَ جَمَّلَ

ـــمِه    ــاً لِحَطَّ ــيهِم حَيّ ــی فِ ــو مَشَ  وَ لَ
ــدِم  ــدُ النَّـــاسُ إاِلَّ کُـــلَّ مُنحعَـ  الَ يَعحبُـ
ــبُّهُم   ــذَاذُ حُـ ــاقِرَة ُ الحأَفحـ ــی الحعَبَـ  حَتَّـ
ــنَهُم    ــیَّ بَيح ــفُونَ الححَ ــاسُ الَ يُنحصِ  النَّ
ــداً   ــوائِهِمح أَبَ ــنح أَهح ــاسِ مِ ــلُ لِلنَّ  «الحوَيح

 (.139م.:  6999ی، )الشاب                

ــمُ   »  ــهُ حُلُ ــاسِ إاِلَّ أَنَّ ــيُنِ النَّ ــی أَعح  فِ
 قَــومم وَ قَــالوا بِخُبحــثَ: إِنَّــهُ صَــنَمُ    
ــدَمُ    ــاهُمُ الحعَـ ــنح حَابَـ ــعَ وَ لِمَـ  مُمَنَّـ
ــرامَمُ ــدَهَا ال ــقاءَ وتَلحقَــی مَجح ــی الشَّ  يُلحقِ
ــدِمُوا   ــنحهمُ نَ ــوَارِی عَ ــا تَ ــی إِذَا مَ  حَتَّ

ــانُ وَ ــی الزَّمَ ــدِمُيَمحشِ ــرا تَححتَ ــحُ الشَّ  رِي
 

روی سخن شابی با فرهيختگان و دانشمندان جامعه است که نسبت به از بـين رفـتن   
ور  که اهل علم در خوابی عميق غوطه تفاوت هستند؛ چنان ها بی ها و رواج ضدارزش ارزش

ميـان  شنوند. ای حا کند، نمی ها بازگو می هستند و آنچه را که جهان پيرامونشان، برای آن
ايـد و چشـمانتان را    ايد؛ سکوتی زشـت و ناخوشـايند. خفتـه    دين، شما سکوت پيشه کرده
است، در حالی که سـيل توفنـدۀ سـياهی در راه اسـت. شـما       مستی و سُکرِ خوا  پُر کرده

هـای   هـای آن، نشـانه   ايد که در اليـه  ايد و چشم به تاريکی و ظلمتی دوخته سکوت کرده
 است: فتهزده و گستاخ نه کفر آشو 
 دَتحــهُ الحعَــوَالِمُ فَلَــمح يَسحــمَعُوا مَــا رَدَّ    لَقَـدح نَــامَ أَهحـلُ الحعِلحــمِ نَومـاً مُغَنحطَســاً   »
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ــاعِداً  ــارِخاً مُتَصَـ ــوتاً صَـ ــن صَـ  وَلَکِـ
ــائِمم  ــوَ نَ ــنح هُ ــلُّ مَ ــنحهُم کُ ــيَوقِظُ مِ  سَ
ــمَ  ـــ َ وَاجِ ــداينِ سَکحتَ ــاةَ ال ــکَتُّمح حُمَ  سَ
 سَـکَتُّّمح وَ قَـدح شِــمحتُم ظاَلَمـاً غُصُــونُهُ   

 

ــامِمُ ــهُ الحمُتَصَ ــدحرِی کُنحهَ ــنَ الــرُّوُحِ يُ  مِ
 وَ يَنحطِـقُ مِـنحهُم کُـلَّ مَـنح هَـوُ وَاجِــمُ     
 وَ نِمحتُم بِمِـلءِ الحجَفحـنِ وَالسَّـيحلُ دَاهِـمُ    
ــالِمُ  «عَالَئِــــمُ کُفحــــرَ ثَــــائِرم وَ مَعَــ

 .(134)همان:                                           

های جامعه و بروز مشکالت اجتماعی را بيـان   ن گونه ناديده گرفتن ارزشابوماضی اي
رسـانند،   کند: در اين دنيا فقط يک گروه بر من بدی کردند که نه تنها هيچ خيری نمی می

سبب خودخواهی، درونشان مرده است که پوسيدگی و نابود  ها فراگير است. به بلکه شرّ آن
ها بد است، يـا اينکـه    کنند(. خلق و خوی آن نابود می دهند )همه چيز را کردن را نشر می

خويی جز پرخوری، از خودگذشتگی و شکمبارگی ندارنـد. اگـر چشمشـان بـه      و اصالً خُلق
اند کـه بـه    نهند. قسم ياد کرده پول و دينار بخورد، همگی از روی سجده سر بر زمين می
ها و نيز نصـيب   قومی هستند اينآن دينار شر نورزند. چه بدخدايی است اين دينار و چه بد

 اينان چه بدقسمتی است:
ــمُ  ــرَّهُمح عِمَ ــنح شَ ــيهِم وَلَکِ ــرَ فِ  الَ خَيح
ــرّمَمُ  ـــرَ ال ــی تَنشُ ـــرُ حتّ ــيسَ تَنشُ  فَل
ــنَّهَمُ  ــارَ وَالــ ــرَاهَ َ وَاإلِيثَــ  إاِلَّ الشَّــ
ــم   ــانِ کُلُّهُ ــی الحأَذحقَ ــجُوداً إِلَ ــرُّوا سُ  خَ

ــ ــئحسَ الحقَ ــهُ وَ بِ ــئحسَ الحإِلَ ــمُبِ  «ومُ وَالحقَسَ
 (.667 تا: )ابوماضی، بی                        

 مَا سَاءَ نَفحسِی مِـنَ الـدُّنحيَا سِـوَی نَفَـرَ    » 
ــ ً  ــيهِمح أنَانِيَـ ــمَائِرُهُم فِـ ــتح ضَـ  مَاتَـ
ــمح  ــالَقَ لَهُ ــم أَوح الَ خَ ــاءَتح خَالَئِقُهُ  سَ
ــداينَارِ بَــــارِزَةً   ــورَةَ الــ  إِذَا رَأَوا صُــ

ــمُوا أنَّ ــدح أَقحسَ ــهِ قَ ــرِکُونَ بِ ــم الَ يُشح  هُ
 

هـای   ها نسبت به ارزش تفاوتی آن عدالتی مردم نسبت به يکديگر و نيز بی شابی از بی
باشـد. او از جابجـا شـدن     ها از مسائل و اتفاقات جامعه در رنـج مـی   اجتماعی و غفلت آن

الـه سـر   خبر بودن دانشمندان و خواص جامعه از اين قضـايا ن  ها و بی ها با ضدارزش ارزش
شمرد؛ سکوتی که سرانجام، در ورای آن، تاريکی  دهد و سکوت دينداران را مذموم می می

. وی با خطا  به دانشمندان روزی و بدبختی مردم خواهد بود و سياهی است و عامل سيه
است و گوشـی بـرای شـنيدن و چشـمی      ها را خوا  فراگرفته و عالمان جامعه از اينکه آن
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گـر   انـد و نظـاره   ها سکوت اختيار کرده کند، ولی آن آنان را شماتت میبرای ديدن ندارند، 
اسـت.   دينی و کفر همه جا فراگير شـده  های بی ستمِ ستمکاران هستند، در حالی که نشانه

آلود جامعـه اسـت.    سبب فضای گناه دينی و کفر در پسِ اين سکوت خيمه زده و اين به بی
گويـد؛ او از   هـای جامعـه سـخن مـی     بـه ارزش ابوماضی نيز همچون شابی از عدم توجه 

پرسـتی، ايمـان خـود را     گويد که به دليل زر و زيور و شـکم  النَّفسی می های ضعيف انسان
سبب مسائل دنيوی، تمام دين خود  داند که به ها می ها را جزء بدترين انسان بازند و آن می

 فروشند! را می
هـا و   و بيداری و نيز کنار گذاشتن کينه هر دو شاعر جامعه را به قيام عليه ظلم و ستم

کننـد و انسـان را بـدون آن متصـور      ها را به آزادی دعوت می خوانند و انسان اتحاد فرامی
بخش تمام هستی است و عشق هر دو بـه   نيستند. از ديدگاه هر دو شاعر، محبت روشنايی

از اندوه و درد اسـت   وطن و آيندۀ آن، بسيار عميق و ماندگار است. گذشتۀ شابی بسيار پُر
خـوبی نمايـان اسـت، در حـالی کـه       و سرخوردگی از نرسيدن به آرزوهـا در اشـعارش بـه   

هـا را   ها شکايت دارد و آن پرستی آن گيرد و از شکم ابوماضی ثروتمندان را به باد انتقاد می
ـ   نابودشدنی و فقيران را در بهشت می ی داند. هر دو شاعر از حضور بيگانگان در جامعـه دل

ای  داند، در حـالی کـه ابوماضـی بـه گونـه      پردرد دارند، ولی شابی مردم را بيدار و آگاه می
گويـد و نيـز بـه     تر از غفلت گروهی از مـردم و دربنـد بـودن گروهـی ديگـر مـی       گسترده

کند. هـر   ها اشاره می ها در حق فلسطينيان و عر  اشغالگری يهوديان و ظلم و ستم ترک
لـذت بـردن از    پردازنـد.  های اجتماعی مـی  و پاگذاشتن روی ارزشعدالتی  دو شاعر به بی

باشد. از نظر شابی، زندگی انسان مثـل خـوابی اسـت     زندگی، مورد تأکيد هر دو شاعر می
هـا، نورانيـت و    شـود و پايـان همـۀ مصـيبت     که با فرارسيدن مرگ به بيداری تبديل مـی 

نيان با ايستادن بر سَـرِ قبـور و   سالمتی است، در حالی که ابوماضی ابتدا طبق سنت پيشي
 داند. داند و فقط خوبی و بدی را ماندگار می ها، زندگی را رو به زوال می ويرانه
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 . نتيجه3
مقالۀ حاضر به بررسی موضوعات اجتماعی در اشـعار ايليـا ابوماضـی و ابوالقاسـم الشـابی      

مقايسـه قـرار   اختصاص داشت که در اين راستا، اشـعار اجتمـاعی آن دو مـورد بررسـی و     
 توان به شرح زير ارائه نمود: آمده را می دست گرفت و نتايج به

العمل در مقابل مسائل و عليه ظلـم   ـ هر دو شاعر مردم جامعه را به بيداری و عکس1
دانـد، ولـی ابوماضـی رهبـران      خوانند. شابی اين آگاهی را در گرو عشق می و ستم فرامی

 کند. به بخشش دعوت می جامعه را به اتحاد و ثروتمندان را

کنـد و از انسـان تنبـل و     ـ شابی به آزادی و پر کشيدن در فضای جامعه دعوت مـی 6
داند کـه شـيفتۀ    الرأی بيزار است، ولی ابوماضی آزادی را آرزو و حق هر انسانی می ضعيف
 باشد. آن می
و ـ هر دو شاعر عالقۀ زيادی به وطن دارند؛ عشقی که در وجود شابی عميق اسـت  3

مايۀ اميدواری او به آيندۀ وطن است، ولی عشق ابوماضی بـه وطـن جاويـدان و مانـدگار     
 است.

آنکه به آرزوهايش رسيده باشد،  ای نافرجام و پُر از درد و رنج دارد، بی ـ شابی گذشته7
هـا   پرسـتی و شـقاوت و نـابودی آن    سـبب شـکم   ولی ابوماضی از سرزنش ثروتمندان بـه 

 داند. های الهی در بهشت جاويدان می فقيران را در نعمتگويد و در مقابل،  می

دانـد و از بيـداری مـردم و در جـايی      ـ شابی بيگانگان را سبب آزار و اذيت مردم می9
تفـاوتی   گويـد، ولـی ابوماضـی از بـی     ها نسبت به اوضاع جامعه می تفاوتی آن ديگر، از بی

بند بودن بخشـی ديگـر از مـردم    بخشی از مردم نسبت به اين حضور نامشروع و نيز از در
گويد و نيز به اشغالگری و نژادپرستی يهوديان در حق مردم فلسطين و ستم حاکمـان   می

 کند. ترک در حق مردم اشاره می

های اجتماعی و غفلـت   توجهی به ارزش ـ شابی از عدم وجود عدالت بين مردم و بی9
هـا   انشمندان را به دليل غفلت آنشمرد و د گويد و سکوت دينداران را مذموم می ها می آن

هـای   توجهی بـه ارزش  کند، ولی ابوماضی عالوه بر اشاره به بی از اين مسائل سرزنش می
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پردازد که دين و انسـانيت خـود را در راه زر و زيـور     پرستی می های شکم جامعه، به انسان
 فروشند. می
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