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چکيده
موضوعات اجتماعی ،بهويژه در دهه های اخير مورد توجه و دستمايۀ شاعران زيادی قرار گرفتهاست و میتوان
گفت تقريباً هيچ شاعری را نمی يابيم که اين پديـده در شـعرش بـه چشـم نخـورد .ابوالقاسـم شـابی و ايليـا
ابوماضی دو تن از شاعران عر هستند که مسائل و موضوعات اجتمـاعی بـهخـوبی در شعرشـان بـروز پيـدا
کردهاست .عشق ،وطندوستی ،فقر و محروميت  ،مبارزه با استبداد و استعمار ،رواج ضد ارزشها و آيين مـرگ
و زندگی ،از جمله مهم ترين موضوعات اجتماعی هستند که مشترک بين اين دو شـاعر مـیباشـند ،امـا يـک
موضوع نزد يکی ،گسترده تر و نزد ديگری ،محدودتر است و برعکس .شيوۀ تحقيق در اين پژوهش بهصورت
توصيفیـ تحليلی و کتابخانهای می باشد .اين مقاله درصدد اسـت تـا بـا بررسـی مهـمتـرين وجـوه مشـترک
موضوعات اجتماعی اشعار دو شاعر مذکور ،به مقايسۀ آنها بپردازد .معضالت و مشکالت اجتمـاعی در اشـعار
هر دو شاعر به خوبی نمود پيدا کرده است کـه نشـان از توجـه ويـژه آن دو بـه زنـدگی مـردم جامعـه و ارائـۀ

راهحلهايی متفاوت برای رهايی از اين مشکالت دارد.

کليدواژهها:

موضوعات اجتماعی ،ابوالقاسم الشابی ،ايليا ابوماضی ،ادبيات تطبيقی.
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 .1مقدمه
اجتماع پس از خانواده ،مهمترين مأمن و مأوای انسـانهاسـت کـه شـرايط و اوضـاع آن
باعث بروز رفتارهايی در اين راستا از سوی انسانها میشود .جامعه ،جـايی اسـت کـه در
آن رفتار يک انسان جهتدهی میشود و استعداهای او به صورت هايی موافق يا مخـالف
بروز می کند .موضوعات اجتماعی تقريباً در شعر تمام شاعران معاصر به چشم مـیخـورد؛
زيرا شاعر زاييدۀ فرهنگ و انديشۀ مردمی است که آدا و رسوم خاص خود را دارند و بـا
آن ها زندگی می کنند .پس يک شاعر میتواند انعکاسدهندۀ فرهنگ و آدا مردم وطـن
خويش باشد و آنها را مستقيم يا غيرمستقيم در اشعار خود بهکار بنـدد .در عصـر حاضـر،
به ويژه موضوعات اجتماعی به صورتی بارزتر در شعر نمود پيدا کردهاست و در واقع ،شاعر
زبان گويای اين مسائل می باشد؛ زبانی کـه غالبـاً بـه صـورت طعنـهآميـز بـه مسـائل و
مشکالت اجتماعی گريز میزند و عوامل آن هـا را حاکمـان جامعـه و آنگـاه خـودِ مـردم
می داند؛ زبانی که شعرگونه از موضوع مهاجرت سخن می گويد که در شعر عربی از آن به
«غربت» ياد میشود؛ موضوعی که به ويژه نمودِ بيشتری در زمان معاصر پيدا کردهاسـت و
برخی از شاعران عر  ،ناوطن را به عنوان وطن برگزيدهاند و در اشعارشان ،در غم دوری
از وطن مادری نالهها سر داده اند .از ديگـر موضـوعات مهـم اجتمـاعی ،مسـئلۀ اسـتعمار
می باشد که در دهه های اخير مطرح شدهاست و شاعران در اشعارشان بدان اشاره میکنند
و آن را به باد انتقاد میگيرند که اين چيزی جز عملکرد حاکمان جامعـه نيسـت .از ديگـر
موضوعات مطرحشدۀ اجتماعی در شعر شـاعران معاصـر ،از بـين رفـتن ارزشهـا ،فقـر و
ناداری عامۀ مردم و ثروتمند بودن طبقۀ خاصی از جامعه می باشد .عشق به جنس زن نيز
از ديرباز در شعر اغلب شاعران وجود داشتهاست و در وصف اين موجود چه شعرهايی کـه
سروده نشده است .زندگی و مردن هم جزء الينفـک هـر انسـانی اسـت کـه بعـد از چنـد
صباحی ماندن در اين دنيا ،سرانجامِ هر کسی مرگ می باشد و پروندۀ زندگی هر شخصی
با آن بسته میشود .ابو القاسم شابی و ايليا ابوماضی دو تن از شاعران عر هستند کـه از
اين موضوعات در اشعارشان غافل نماندهاند و هر کدام بهنوعی بدان اشاره کردهاند.
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1ـ .1بيان مسئله
مسائل و موضوعات اجتماعی از جمله مواردی است که مستقيم يا غيرمستقيم بـا زنـدگی
افراد جامعه ارتباط دارد و هر فردی از روی اختيـار يـا جبـر بـا آنهـا روبـهرو مـیشـود.
ابوالقاسم شابی و ايليا ابوماضی دو شاعر عر هستند که موضوعات و مسـائل اجتمـاعی
در اشعارشان به خوبی نمود پيدا کردهاست .با وجود اين ،اصلیترين پرسش اين مقاله ايـن
است که همانندیها و افتراقات سرودههای اجتماعی دو شاعر کدامند؟

1ـ .6ضرورت و اهميت پژوهش
ابوالقاسم شابی و ايليا ابوماضی از جمله شاعرانی هستند که وطن عربـی و مردمـان آن و
نيز اوضاع معيشت و زندگی آن ها برايشان مهم جلوه نمودهاست و ازايـنرو ،بـه گونـهای
بارز بدين مسائل پرداخته اند و از اين نظر که به صورت ويژه به اين بخش از اشـعار ايـن
دو شاعر پرداخته نشده ،پـس ايـن پـژوهش مـیتوانـد راهگشـا و مقدمـهای بـرای ورود
پژوهشگران به جزئيات بيشتری از اشعار اجتماعی آنان باشد.

1ـ .3پيشينۀ پژوهش
دربارۀ اشعار شابی و ابوماضی پژوهشهای مختلفـی صـورت گرفتـه کـه بـه جنبـههـای
گوناگونی از اين اشعار پرداخته شدهاست .از مرتبطترين موضوعات انجامشده دربارۀ اشعار
اجتماعی اين دو شاعر می توان به اين مقاالت اشاره نمود« :نگاهی بـه عناصـر اجتمـاعی
سروده های ايليا ابوماضی و ديدگاه وی دربارۀ انسان جامعۀ زمان خـويش» بـه قلـم اميـر
فرحناکی« ،تجلّی تعهّد اجتماعی و انديشههای وطنی در شـعر شـاعران متعهّـد ابوالقاسـم
شابی و اقبال الهوری» به قلم مهدی ممتحن که اين مقاله درصدد اسـت تـا بـه بررسـی
موضوعات اجتماعی مشترک بين ابوالقاسم شابی و ايليا ابوماضی بپـردازد .موضـوعی کـه
به صورت تطبيقی بين اين دو شاعر تاحال انجام نشـدهاسـت و ايـن پـژوهش مـیتوانـد
راهگشای محققان دربارۀ بررسی هرچه بيشتر ابعاد اجتماعی اشـعار ايـن دو شـاعر باشـد.
ايـن انتخـا بـه سـبب نزديکـی ديــدگاههـای آن دو دربـارۀ مسـائل اجتمـاعی و ارائــۀ
راهکارهای گوناگون برای حلّ آنهاست.
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1ـ .7پرسشهای پژوهش

بر اساس آنچه گفته شد ،مهمترين پرسشهای اين پژوهش به قرار زير است:
الف .دو شاعر در چه موضوعات و مسائل اجتماعی بيشترين اشتراک را دارند؟
 .راهکار دو شاعر برای حل و فصل مشکالت اجتماعی چيست؟

1ـ .9فرضيههای پژوهش

با توجه به پرسش های اصلی اين پژوهش ،مـوارد زيـر فرضـيههـای پـژوهش را سـامان
میدهد:
1ـ ارزشهای اجتماعی ،بهويژه عدالتخواهی ،ظلمستيزی ،اتحاد و عشق به وطـن از نظـر
هر دو شاعر مقدس هستند و بیتوجهی به آنها گناهی نابخشـودنی و از ديـدگاه شـابی،
مردم جامعه آگاهند ،ولی ابوماضی به بیتفاوتی و غفلت مردم اشاره میکند.
6ـ هر دو شاعر ،جامعه را به قيام عليه ظلم و سـتم ،بـیعـدالتی و بيـداری همـهجانبـه و
رهايی از تعلقات دنيوی و نيز مبارزه با استعمارگران و اجنبیها دعوت میکنند.

 .6موضوعات مشترک بين دو شاعر
6ـ .1دعوت به بيداری و آگاهی جامعه
شاعران به عنوان قشر بيدار و فرهيختۀ جامعه ،زبان گويـای مسـائل و مشـکالت مـردم
هستند که مستقيم يا غيرمستقيم به ايـن موضـوع در اشـعار خـود اشـاره مـیکننـد و در
بيداری و آگاه سازی اذهان عمومی نقش بسزايی دارند .شابی بيداری مردم و حرکت آنها
عليه ظلم و ستم را فقط در گرو برانگيختن آنان از طريـق ارادۀ درونـی و تصـميم بـرای
زندگی کردن و هوشياريشان می داند و عشق را شکافندۀ فضای غبارآلود جامعه به سـوی
آسمان برمیشمرد و مردگان بـی درنـگ در بنـد هسـتند ،ولـی زنـدگی مـردم را پيوسـته
آزمايش میکند:
«الَيَ ـنحهَضُ الشَّ ـعحبُ إِالَّ حِــينَ يَدحفَعُ ـهُ
وَ الححُـــبُّ يَخحتَـــرِقُ الحغَبحــرَاءَ مُنحــدَفِعاً
وَالحقَيحـــدُ يَألَفُــهُ الحأَمحـــوَاتُ مَــا لَبِثــوُا

عَ ـزحمُ الححَيَــاةِ إِذَا مَــا اسح ـتَيحقَظَتح فِي ـهِ
إِلَـــی السَّمَـــاءِ إِذَا هَبَّـــتح تُنَـــادِيهِ
أمَّــــا الححَيَــــاةُ فَتُبحلِيــــهِ وَ يُبحلِيــــهِ»
(الشابی 6999 ،م.)191 :.
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ابوماضی از مصيبت ها و گرفتاری ها فرياد سر میدهد و خواص و رهبران جامعه را که
در عيش و نوش هستند ،فرامیخواند که جامعه در سرازيری نـابودی اسـت .وی از آنهـا
میخواهد که کينه هايشان را پنهان کنند؛ چراکه خداوند انسانها را از درون قبرها به طور
هماهنگ زنده می کند و ای ثروتمندان ،گشادهدستی کنيد که منفورترين ابرها بـه سـوی
سرزمين بیآ و تشنه ،ابرهای بیباران هستند:
أُمَّــ م تُفحـــنَی وَ أنحتُـــمح تَلحعَبُـــونح
«يَـا لَهَـوحلِ الحخَطحـبِ يـَا لَلحفَـادِحَـهح
يَبحــعَثُ اللَّهُ مِـنَ الحقَبحـــرِ الحوِئـَــامِ
فَـادحفِنُوا أَضحغَــانَکُمح يـَــا زُعَمـَــاءح
أَبحغَضُ السُّححبِ إلَی الصَّادِی الحجَهَامِ
وَ ابحسُــطُوا أَيحدِيَــکُمح يــَا أَغحنِيــَاءح
(ابوماضی ،بیتا.)699 :
شابی مردم جامعه را به بيداری و قيام عليه ظلم و ستم فرامی خواند؛ چراکه زنـدگی و
زنده ماندن در گرو اراده و تصميم يک ملت میباشد و از عشق به عنـوان موتـور حرکـت
جامعه به سوی زندگی ياد می کند ،ولی ابوماضی با خطا قرار دادن رهبران و ثروتمندان
و خواص جامعه ،آن ها را به کنار گذاشتن کينهها و گشادهدستی دعوت میکند و از اينکـه
مردم يک جامعه در حال نابود شدن هستند و آنها بیخيال و آسودهخاطر ،آنها را به باد
انتقاد میگيرد.

6ـ .6آزادی
شابی با خطا قرار دادن خود ،خويشتن را در رها بودن به «حرکت نسيم» و در آزادی بـه
«نور آفتا ِ» ظهر تشبيه می کند؛ مانند پرنده ای که هر جا بخواهـد ،مـیپـرد و هـر گونـه
خداوند به او الهام کند ،آوازخوانی میکند و در ميان گلهای صبحگاهان به وجد مـیآيـد
و هر جا که نظر کنی ،به وسيلۀ نور به آسايش میرسد:
«يَا ابحنَ أُماـی خُلِقحتَ طَلِيقًا کَطَيـفِ النَّسِـيمِ
تُـغَــــرادُ کَـالطَّـيـحـــرِ أَنَّـــی انحـدَفَعحــــتَ
وَتَمحـــــرَحُ بَيـ ــحنَ وُرُودِ الصَّــــــــــبَاحِ

وَحُـــرّاً کَـــنُورِ الضُّــحَی فِــــی سَـمـــَاهح
وَتَشحــــدُو کَمَــــا شَــاءَ وَححــــیُ اإلِلَــــهح
وَتَنحــعَـــمُ بِـالنُّــــورِ أَنَّـــــی تَــــــرَاهح»
(الشابی 6999 ،م.)199 :.
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سپس با به چالش کشيدن بی حرکتی و سستی ،از کسی که ضغيف و تنبل مـیباشـد
انتقاد میکند و او را به ترس از آواز زيبای پيچيده در آسـمان و روشـنی چاشـتگاه مـتهم
می کند و از او می خواهد که از خوا غفلت و کسالت برخيزد و در راه زندگی حرکت کند؛
زيرا کسی که خوا او را فراگرفته ،نبايد منتظر زندگی باشد و از انسان میخواهـد کـه از
پشت تپه هايی که نمیبيند ،نترسد؛ زيرا آنجا چيزی جز روشـنايی سـپيدهدم و خوشـبختی
نيست:
فَـأَيحـــنَ النَّـشِيـــدُ؟ وَ أَيحــنَ اإلِيَــاه؟
«وَتَقحنَــعُ بِـــالحعَيحشِ بَيـــحنَ الحکُهُـــوفِ
أَتَخحشَــی نَشِــيدَ السَّــمَاءِ الحجَمِيــلَ؟
أَالَ انحهَضح وَسِـرح فِــی سَـبِيلِ الححَيـاةِ
وَالَ تَخحــــشَ مِمَّــــا وَرَاءَ الــــتاالَعِ

أَتَرحهَــبُ نُــورَ الحفَضَــا فِــی ضُــحَاه؟
فَمَـ ـنح نَـــامَ لَـ ـمح تَنحتَظِـ ـرحهُ الححَيـــاه
فَمَــا ثَــمَّ إِالَّ الضُّــحَی فِــی صِــبَاهح»

(همان).
ابوماضی آزادی را آروزی تمام انسانها میداند ،در حـالی کـه طبيعـت بشـر آن را در
تنگنا قرار داده ،به سختی واداشته است و اينکه انسان که آزاد آفريده شده ،عجيـب اسـت
که خود را از آزادی منع میکند .آزادی مانند يک زن زيبارويی است که قلب انسـانهـای
عاشق را شيفتۀ خود گردانيده ،حتی قلبهای خالی از عشق شيفتۀ آن هستند:
«هِـــیَ أُمحنِيَّـــ ُ الحجَمِيـــعِ وَلَکِـــنح
وَ عَجِيــبم أَنح يُخحلَـ ـقُ الحمَـــرءُ حُـ ـرّاً
غَـــادَةم مَـــا عَرَفَـــتح قَلحبـــاً خَليِّـــاً

أَرحهَقَتحـــــهُ الطَّبِيعَـــــ ُ الحبَشَـــــرِيَّ ُ
ثُــــمَّ يَــــأبَی لِنَفحسِــــهِ الححُرِيَّــــ ِ
مَــنح هَوَاهَــا حَتَّــی الحقُلُــو ُ الحخَليَِّــ »

(ابوماضی :بیتا.)976 :
شابی به آزادی و رهايی از بندها و قيود و پرکشيدن مانند يک پرنده در آسمان دعوت
می کند و از انسان ضعيف و تنبل که هيچ ارادهای برای ادامۀ زندگی ندارد و هيچ تالشـی
نمی کند ،بيزار است و او را به بيداری و اميدواری فرامیخواند ،ولی ابوماضـی از آزادی بـه
عنوان آرزوی همۀ انسانها ياد میکند و آن را حق بشريت میداند و همگـی را شـيفته و
دلباختۀ آن میداند.
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6ـ .3وطندوستی

(ع)

در روايات نيز وطندوستی مطلو دانسـته شـدهاسـت؛ چنـان کـه امـام علـی يکـی از
خصلت های ارزش و کرامت انسانی را در اين می داند که انسـان نسـبت بـه وطـن خـود
(ع)
مهربان و عالقهمند باشد (ر.ک؛ کراجکـی .)99 :1397 ،اين سخن گرانبهـای اميرالمـؤمنين
اشاره به اين است که هر انسانی به خانه و وطن خويش عالقهمند اسـت و هنگـامی کـه
آن را در خطر جدی ببيند ،هرکه باشد و از هر آيين و مکتبی پيروی کنـد ،بـرای دفـاع از
آن بهپا میخيزد؛ زيرا آن حضرت خطا به مردمی که از جنگ خسته شدهاند و گوش بـه
فرمان حضرتش نمیدهند ،می فرمايد« :از کدامين خانه و وطن دفاع خواهيد کرد؟ اگـر از
وطن خود که دار اسالم است ،دفاع نکنيد ،و اگر همـراه بـا مـن آمـادۀ پيکـار بـا دشـمن
نشويد ،پس از من با کدام رهبر ،آمادۀ پيکار ،دشمن خواهيد شد؟» (شريف الرضـی 1717 ،ق:.
 .)43همچنين ،آنحضرت در جايی ديگر میفرمايد« :شهرها با حب وطن آبـاد مـیشـوند»
(ابنشعبه حرانی 1797 ،ق .)694 :.ازاينرو ،شعر وطنـی ،شـعری اسـت کـه پيرامـون وطـن و
مشکالت سياسی و اجتماعی آن دور می زند و شاعر قضايای مختلف آن و رنجهای ملـت
خود را به تصوير می کشد ،در اين شعر ،اشتياق به سرزمين مـادری و وطـن عربـی مـوج
می زند که ناشی از خـانواده و وطـن مـی باشـد .بـا بيـداری انديشـمندان عـر  ،تـالش
گسترده ای برای به دست آوردن سربلندی و عزت در کشورهای عربی صـورت گرفـت و
اديبان فرياد آزادی سر دادند و روح حرکت را در ملت خود دميدند و آنها را بـه مقاومـت
در برابر استعمار و شکست برنامه های آن فراخواندند و دردهای ملتشان را بيان کردند .دو
تن از اين اديبان ،ابوالقاسم الشابی و ايليا ابوماضی شاعر مهجر مـی باشـند .شـابی کـه از
عشق عميق خود به تونس میگويد و اينکه حتی خون دادن در راه وطن مباح میباشـد و
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
عربی می گويد و اعتقاد دارد که گرچه سرانجام همه چيز زوال و نابودی است ،ولی عشق
به وطن هميشه در وجود او جاويدان خواهد بود.
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ابوالقاسم شابی وطن دوستی خويش را اين گونه به تصوير مـیکشـد کـه :ای تـونس
زيبا! من در عشق (به تو) غوطه ور هستم و هـر نـوع شـناکردنی را در آن عشـق تجربـه
کرده ام .مرام من عشق عميق به توست و بهراستی که من تلخی و بیآ و علـف بـودن
آن را چشيده ام .سريع از آن عبور نمی کنم ،اگرچه بميرم و زنـان عـزادار بـر جـوانی مـن
سوگواری کنند .اهميتی نمی دهم ،اگرچه خون من بريزد؛ زيرا خون عاشقان همواره مبـاح
می باشد و در طول اين مدت ،شب ها تو را در عشق و دوستی و درستی راستگو میبيننـد.
قطعاً اي ن زمانه ،عصر تاريکی و سياهی است ،ولی من در پس ايـن گمراهـی ،بـه سـوی
روشنايی و صبحگاهان باال می روم .روزگار منزلت و شرافت هموطنان مرا نابود کرد ،ولی
زندگی روزی حمايل (شمشير و کمان) آن را بازخواهد گرداند»:
«أَنــأ يـــَا تُــونُسَ الحجَمِيلَــ َ فِــی لُــجا

الحهَــوَی قَــدح سَــبَححتُ أَيّــاً سِــبَاحَ

شِـــرحعَتِی حُبُّـــکَ الحعَمِيـــقُ وَإِناـــی

قَــ ـدح تَــــذَوَّقحتُ مُــــرَّةُ وَ قَرَاحَــــ

لَسحــتُ أَنحصَــاعُ لِلحــوَاحِی وَلَــوح مُــتُّ
الَ أُبــ ــَالِی وَإِنح أُرِيقَــ ـتح دِمَــــائِی
وَ بِطُـــولِ الحمَـ ـدَی تُرِيـ ـکَ اللَّيَـــالِی
إِنَّ ذَا عَصحـــرُ ظُلحمَـــ َ غَيـــرَ أنانـــی

وَقَامَـــتح عَلَـــی شَـــبَابِی الحمَنَاحَـــ
فَـــدِمَاءُ الحعُشَّـــاقِ دُومـــاً مُبَاحَـــ
صَــادِقَ الححُــبا وَالحــوَالَ وَ سَــجَاحَ
مِــنح وَرَاءِ الظَّــالَمِ سِــمحتُ صَــبَاحَ

ضَــيعَ الــدَّهحرُ مَجحــدَ شَــعحبِی وَلَکِــنح

سَـــتَرُدُّ الححَيَـــاةُ يَومـــاً وِشَـــاحَ »

(الشابی 6999 ،م.)161 :.
ابوماضی از عشق درون خود که مانند آتشِ زيرِ خاکستر است ،سخن میگويد و بيـان
می دارد که شيفتۀ آوازخوانان نمی شود ،بلکه دلباخته و عاشق وطن خويش است و بـر آن
هزار درود می فرستد و سرانجامِ همۀ موجودات در اين دنيـا نـابودی اسـت ،جـز عشـق و
عالقۀ وی به سوريه:
«مِثحلَمَــا يُکحمِــنُ اللَّظَــی فِــی الرَّمَــادِ

هَکَــذَا الححُــبُّ کَــامِنم فِــی فُــؤَادِی

لَسحـــتُ مُغحـــرِی بِشَـــادِنَ أَو شَـــادَ

أنَــــا صَــــبم مُتَــــيَّمم بِــــبِالَدِی

يَا بِالَدِی عَلَيکَ أَلحفُ تَحِيَّ َ
کُــلُّ شَــیءَ فِــی هَــذِهِ الحکَائِنَــاتِ

مِــ ـنح جَمَــــادَ وَ عَــــالِمَ وَ نَبَــــاتَ
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وَ قَـــــــدِيمَ وَ حَاضِــــــ ـرَ أَو آتَ

صَـــــائِرم لِلـــــزَّوَالِ أَو لِلحمَمَـــــاتِ

غَيحرُ شَوقِی إِلَيکَ يَا سُورِيّ »

(ابوماضی ،بیتا ،ج  661 ،6و .)666
هر دو شاعر از عشق و عالقۀ وافر خود به وطن سـخن مـیگوينـد .شـابی از عشـقی
می گويد که با وجود کمیها و کاستی ها ،نابود نمیشود و هرآينه بدان افـزوده مـیشـود.
وطنی که با وجود سياهی و تاريکی در آن (ظلمها و بیعدالتی ها) ،ولی شاعر به آيندۀ آن
اميدوار است و دل به فردای روشن آن بسته است .ولی ابوماضی از عشق خـودِ خويشـتن
به وطن ،تعبير به «خاکسترِ زيرِ آتش» میکند و میگويد سرانجام همه چيـز در دنيـا ،جـز
عشق او به وطنش ،نابودی است.

6ـ .7فقر و حرمان
بیشک فقر از مهم ترين مسائل و مشکالت اجتماعی و از غم بارترين مصيبتهايی اسـت
که دامنگير جوامع می باشد و ريشۀ بيشتر بزهکاریها و ناهنجـاریهـا در جامعـه اسـت؛
زيرا در اين صورت است که فرد تالش میکند ،تا برای رفع نيازهـای خـود بـه گـدايی و
دزدی و يا تن فروشی دست بزند .اگرچه در طول تاريخ تالشهايی صورت گرفته ،تا ايـن
آفت را ريشه کن نمايد ،ولی با وجود اين تالش ها ،فقر همچنان باقی است و تا امروز نيـز
قربانيان زيادی را از جوامع بشريت در کام خـود فروبـردهاسـت .خداونـد سـبحان نيـز بـا
پيامبران و رسوالن خويش در اين راستا در درمان اين معضل اجتماعی به بشريت کمـک
نمود ،اما هميشه اين فرستادگان الهی با دسيسهها و توطئههای ثروتمندان روبهرو شـدند.
فقر در لغت به معنی شکاف و بريدگی است و فقير به کسی گويند که ستون فقراتش درد
کند ،يا شکسته باشد (ر.ک؛ معلـوف)939 :1347 ،؛ به عبارتی ديگر ،فقر بـه معنـی نيازمنـدی
است و فقير به محتاج و نيازمند گويند (ر.ک؛ همان .)931 :تجمع و انباشته شدن ثروت نـزد
توانگران و ثروتمندان ،انحصار منابع ثروت در دست طبقهای خاص از مردم ،مالانـدوزی
حاکم ،بيکاری ،مال اندوزی و عدم استفاده از آن ،اسراف ،احتکار و گرانفروشی را میتوان
از مهمترين ريشهها و علل فقر و محروميت در جامعه دانست؛ چنانکه شابی میگويد:

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

«سَـئِمحتُ الحي ــاةَ وَ مــا فــی الحي ــا ِة
سَئِـ ــمحتُ اللَّيـالـ ــی ،وَ أَوجَـاعَهـ ــا

وَ مـــا أن تَجَــاوَزَتُ فَجحـــرَ الشَّــبا ح
وَ مــا شَعحشَــعتح مَــنح رَحي ـقِ بصــا ح

فَحَطّـــمتُ کـأســــی ،وَأَلقَـيـــتُها
فأنَّـــتَ ،وَ قَـــد غَمَـرَتحهَـــا الــدُّمُوعُ
وَ أَلقــــی عَلَيـهـــا األَسَـــی ثَوحبَـــهُ
فَأَيــــنَ األَمَـانِــــی وَ أَلححَـانُهـــا؟

بِـــوَادی األَســی وَجَحِيـــمِ العَــذَا
وَ قَ ـرَّتح ،وَ قَ ـدح فَــا َ مِنحهَــا الحَبَــا ح
وَ أقبـ ــرَها الصَّـ ــمحتُ واإلکتِــــئَا ح
وَ أَيــنَ الکــؤوسُ؟ وَ أَيــنَ الشَّــرا ح»

(الشابی ،ديوان.)64 :
يعنی؛ « از زندگی و آنچه در آن است ،آزرده شدم ،ولـی هنـوز از طلـوع جـوانی مـن چيـزی
نگذشتهاست .از شبها و دردهايش آزرده شدهام ،اگرچه شرا با صـبحگاهان (دوران کـودکی)
درنياميخته است ،ولی من جام شرابم را شکستم و آن را در سرزمين درد ،بدبختی و جهنم عـذا
افکندم و آن جام ناله سر داد و اشکها آن را غوطهور ساخت و آرام گرفـت ،در حـالی کـه از آن
حبا باال آمد و بدی لباس خود را بر آن افکند و سکوت و افسردگی آن را مـدفون نمـود .پـس
آرزوها و آوازهای آن کجاست؟ و جامها کجاست و شرا کجا؟».

ابوماضی نيز با خطا به انسانهای فقير ،اين گونه آنها را به چالش میکشد:
«وَ يَـــا فُقَــــرَاءُ لِمَـــاذَا التَّشَــــکَّی؟

أَالَ تَسحـــــتَحُونَ؟ أَالَ تَخحجِلُـــــونَ؟

دَعُــــــوا الحأَغحنِيَـــــاءَ وَ لَـــــذَّاتِهِمح
سَيُمحسُـــونَ فِـــی سَـــقَرَ خَالِـــدِينَ
فَـــالَ تَعحطِشُـــونَ ،وَ الَ تُسحــــغِبُونَ
لَکُـــمح وَحَـــدَکُمح مَلَکُـــوتُ السَّـــمَاءِ

فَهُـــمح مِثــــحلُ لَـــذَّاتِهِمح زَائِلُــــونَ
وَ تُمحسُـــونَ فِـــی جَنَّـــ ِ تُنحعِمُـــونَ
وَ الَ يَرحتَــــ ـوُونَ ،وَ الَ يَشحــــــبَعُونَ
فَمَــــا بَــــالُکُمح لَسحــ ـتُمح تَقحنَعُــــونَ؟

فَـــالَ تَححــــزَنوُا أَنَّکُـــمح سَـــاهِروُنَ

فَسَـــوفَ تَنَـــامُونَ مِـ ـلحءَ الحجُفُـــونِ»
(ابوماضی ،بیتا.)466 :

يعنی؛ « ای فقيران چرا شکوه و گاليه میکنيد؟ آيا حيا نمیکنيد؟ آيـا خجالـت نمـیکشـيد؟
ثروتمندان و لذتهای آنها را فرياد بزنيد که آنها مانند لذتهايشان نابودشدنی هسـتند .آنهـا
در جهنم جاويدان خواهند گشت و شما در بهشت از نعمتهای الهی بهرهمند خواهيد شـد .شـما
نه تشنه می شويد (در بهشت) و نه گرسنه ،و آنها نه سيرا مـیگردنـد و نـه سـير مـیشـوند.
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ملکوت آسمان ها فقط از آنِ شماست ،پس از چه روی قانع نيستيد؟ پـس غمگـين نباشـيد؛ زيـرا
شما بيدار هستيد و به اندازۀ چشم برهم زدن خواهيد خوابيد».
ايليا ابوماضی هم میگويد:

«أُنحصُـرح أَخَاکَ فَـإِنح فَعَلحـتَ کَفَيحتَـهُ
أَذَوِی الحيَسَــارِ وَ مَــا الحيَسَــارُ بِنَــافِعَ
کَمح ذَا الحجُحُودِ وَ مَالَکُمح رَهحـنُ الحـبَالَ
إِنَّ الضَّــعِيفَ بِحَاجَــ َ لِنَضَـــارِکُمح
أنَــا الَ أَذحکُ ـرُ مِ ـنحکُمح أَهح ـلَ النَّــدَی
إِنح کَانَــتِ الحفُقَـــرَاءُ الَ تَجحــزِيَکُمح

ذلّ السّـــؤال وَ مِـنَـــ َ البُـخَــــالءِ
إن لَـم يکن أهـلُوهُ أهــل سـخاءِ
وَ بِـــمَ الحغُـــرُورُ وَکُلُّکُـــمح لِفَنَـــاءِ؟
الَ تَقحعُــدُوا عَــنح نُصحــرَةِ الضُّــعَفَاءِ
لَــيحسَ الصَّــحِيحُ بِحَاجَــ َ لِــدَوَاءِ
فَاللَّـ ـهُ يُجحـ ـزِيکُمح عَـ ـنِ الحفُقَـ ـرَاءِ»
(ابوماضی ،بیتا.)194 :

يعنی؛ «برادرت را ياری کن که اگر اين کار را انجام دادی ،ذلـت گـدايی و منّـت کشـيدن از
بخيالن را تحمل نمیکنی .اگر ثروتمندان ،سخاوتمند و بخشنده نباشند ،ثروت آنها هـيچ سـود
و فايدهای نمی رساند .چه بسا شما ثروتمندان ،ناسپاسِ نعمـت هـا هسـتيد (بخشـنده نيسـتيد) و
آزمايش نمی شويد و از چه روی تکبر میورزيـ د ،در حـالی کـه همـۀ شـما نـابود خواهيـد شـد؟
بی شک انسان ضعيف و ناتوان به طال و نقرۀ شما احتياج دارد .پس ،از يـاری کـردن ضـعيفان و
فقيران دست نکشيد .من به ياد ندارم که شما اهل بخشش و کَرَم بوده باشـيد! نيـاز داشـتن بـه
دارو ،چيز درستی نيست .اگر فقرا پاداش شما را ندهند ،خداوند به جای فقرا ،جزای عمل شـما را
خواهد داد».

شــابی از گذشــتۀ نافرجــام و سرشــار از درد و رنــج خــويش مــیگويــد؛ از آرزوهــای
محقق نشده و از آن آوازهای جوانی و از جام و از شرا که هيچ يک در دسترس نيسـتند
و او از آن ها گذر کـردهاسـت .ولـی ابوماضـی بـا سـرزنش ثروتمنـدان ،عاقبـت آنهـا را
گرسنگی و تشنگی ،زودگذر بودن لذت هايشان و در شقاوت میدانـد و فقـرا را سـعادتمند
می خواند که در بهشت جاويـدان ،شـاد و خوشـحال هسـتند .سـپس عـدم ذلـت و منّـت
کشيدن از بخيالن را در گرو ياری انسانها می داند و بـا خطـا قـرار دادن ثروتمنـدان،
آن ها را به نابودی وعده میدهد و از نياز مردم به آنها میگويـد ،ولـی اهـل بخشـش و
سخاوت نيستند و جزای خسيس بودنشان را عقوبت الهی میداند.
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6ـ .9مبارزه با استعمار و استبداد
موضوع استعمار از جمله موضوعاتی است که در دو قرن اخير در جوامع ،بـهويـژه جوامـع
اسالمی مطرح شدهاست و اين امر بهسبب هجوم ناجوانمردانۀ غربی هـا بـه ايـن جوامـع
می باشد؛ هجومی که عالوه بر غارت منابع باارزش آنها ،بـهخـودی خـود باعـث تزريـق
فرهنگ و آدا غر بدين کشورها شده ،آن ها را از نظر علمـی و پيشـرفت بـه صـورت
عقبمانده نگه داشتهاست ،به ويژه اينکه عزت و انسانيت آنها را از بين بـردهاسـت .ايـن
موضوعات که تقريباً در ذهن تمام اقشار و گروهها رسوخ کـرده ،بـه صـورت بـارزتری در
شعر شاعران معاصر نمود پيدا کردهاست که به هر نوعی میخواستهاند در آثارشان از ايـن
موضوعات غافل نمانند و به بيان يکی از مشکالت و دغدغـههـای بـزرگ مـردم جامعـه
بپردا زند .شابی و ابوماضی نيز از شاعرانی هستند کـه در اشعارشـان بـه ايـن موضـوعات
پرداختهاند.
ابوالقاسم الشابی به حضور بيگانگان در کشورش اشاره می کنـد کـه باعـث گمراهـی
مردم شده اند و زندگی را به کام ايشان تلخ کردهاند؛ مردمی که هـيچ سـرپناهی ندارنـد و
دست دشمنان به خونشان آلوده گشتهاست .آن هايی که سبب زشتی چهرۀ هستی شدهاند
و بذر غم و اندوه را در زمينهايش کاشتهاند .سپس به آنها هشـدار مـیدهـد مبنـی بـر
اينکه بهاران فريبنده است و فضای جامعه بيدار است و صبحگاهان در پيش اسـت و نيـز
در فضای ترسناک تاريکی ها ،بمباران رعدها و طوفان شديد بادها وجـود دارد .او بـا ايـن
الفاظ به بيگانگان هشدار می دهد که اگرچه زبانۀ آتش خاکستر را کنار میزند ،هـر کـس
خار و خاشاک کشت کند ،بدی و ضرر و زيان برداشت خواهد کرد:
«أَالَ أَيُّهَـــــا الظَّـــــالِمُ الحمُسحـــــتَبِ ُّد
سَـــخَرحتَ بِأَنّـــاتِ شَـــعحبَ ضَـــعِيفَ
وَ سِـــرحتَ تُشَـــواهُ سِـــححرَ الحوُجُـــودِ
رُوَيـــدَکَ! الَ يُخحــــدِعَنَّکَ الرَّبِيـــعُ
فَفِــی الحــأُفُقِ الرَّححــبِ هَــوحلُ الظَّــالَمِ
حِــــذَارَ! فَتَححـ ـتَ الرامَـ ــادَ اللَّهِيـ ـبُ

حَبِيـــبُ الظَّـــالَمِ ،عَـــدوُّ الححَيَــــاة
وَ کَفُّـــکَ مَخحضُـــوبَ ُ مِـــن دِمَـــاهُ
وَ تَبحــذُرُ شَــوکَ الحأَسَــی فِــی رُبَــاهُ
وَ صَـ ـححوُ الحفَضَـــاءِ وَضَـــوءُ الصَّـ ـبَاح
وَ قَصحــفُ الرُّعُــودِ وَ عَصحــفُ الرايَــاح
وَ مَـنح يَبحـذُرُ الشَّـوکَ يُجحـنِ الحجِـرَاح»
(الشابی 6999 ،م.)169 :.
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سپس در جايی ديگر مردم جامعه را به اين دليل که هيچ حرکتی در مقابل ايـن ظلـم
و ستمها نمیکنند ،به چالش میکشد و تالش میکند احساسات درونی آنـان را برانگيـزد
و از اينکه چنين زندگی می کنند و هيچ اعتراضی نسبت بـه حضـور بيگانگـان در جامعـه
ندارند ،بر آنها میشورد و اعتقاد دارد که مردن از اين زندگی بهتر است:
«أَيحنَ يَا شِعحبُ قَلحبُکَ الحخَافِقُ الححَسَّاسُ؟
أَيحـــ ـنَ الطُّمُـــــوحُ وَالحـــ ـأَححالَمُ؟
أَيحنَ يَا شِعحبُ ،رُوحُـکَ الشَّاعِــرُ الحفَنَّـانُ
أَيحـــــنَ الحخِيَـــــالُ وَالحإِلحهَـــــامُ؟
إِنَّ يَـــمَّ الححَيَـــاةِ يُـــدوِی حَوالَيـــکَ
فَـــــأَيحنَ الحمُغَـــــامِرُ ،الحمِقحـــــدَامُ
أَیُّ عَــ ـيحشَ هَــــذَا ،وَ أَیَّ حَيَــــاةَ؟!
رُ َّ عَ ـيحشَ أَخَــــفُّ مِنح ـهُ الححِمَــامُ»
(الشابی 6999 ،م.)139 :.
ابوماضی نيز به حضور بيگانگان در وطنش اشاره میکند و اينکه مردم ماننـد کـودکی
ضعيف و نسبت به اوضاع جامعه بیتفاوت هستند؛ مردمی که در زندان و يا اسـير هسـتند
و مانند کبک سَرِ خود را زيرِ برف کردهاند و هيچ اقدامی برای آزادی وطن نمیکنند:
«أَمحسَــی ال ـدَّخِيلُ کَأنَّ ـهُ رَ ُّ الححِمَــی
يَقحضِـی فَهَــذَا فِـی السُّـجُونِ مُغَيَّـبم
وَ يَـرَی الحجَمَــالَ کَأنَّمَــا هُـوَ الَيَـرَی
حَالم أَشَدُّ عَلَـی النُّفُـوسِ مِـنَ الـرَّدَی

وَابحــ ـنُ الحــ ـبِالَدِ کَأنَّــ ـهُ مُتَطَفاــ ـلُ
رَهحــــنم وَ هَـــذَا بِالححَدِيـــدِ مُکَبَّـــلُ
وَ يَــرَی الحعُيُــو َ کَأنَّمَــا هُــوَ أَححــوَلُ
الصَّــا ُ شُهحـــدم عِنحــدَهَا وَالححَنحظَــلُ»
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)999 :3

سپس در ادامه به يهوديان اشغالگر اشاره می کند کـه مـی خواهنـد فلسـطينيان را بـه
صليب بکشند ،ولی آن ها از روی جوانمردی زير بار ظلم نمیروند و اين سـؤال را مطـرح
می کند که آيا اين سرزمين آرزوهاسـت کـه جـالل و جبـروت ميـدانگاه دارد و کمينگـاه
جوالن دشمنان خواهد شد؟:
«يُرِيـــدُ الحيَهُــــودُ بِـــأَنح يَصحـــلُبُوهَا
وَ تَــ ـأحبَی الحمُــ ـرُؤةُ فِــــی أَهحلِهَــ ـا
أَأَرح ُ الحخِيَــــــــالِ وَ آيَاتِــــــــهِ
تَصِـــــيرُ لِغَوغَـــــائِهِم مَسحـــــرَحاً

وَ تَأحبَـــــی فِلَســ ـطِينُ أَنح تُـــــذحعِنَا
وَ تَـــأحبَی السُّـــيُوفُ وَ تَـــأحبَی الحقَنَـــا
وَ ذَاتُ الحجَــــ ـالَلِ وَ ذَاتُ السَّــــ ـنَا
وَ تَغحــــدُو لِشَــــذَّاذِهِمح مَکحمَنَــــا؟»
(همان ،ج .)439 :3
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شاعر بيان میدارد که تحقير شده ايم و از نژادپرستی يهوديان سخن میگويد که ما را
پَست و حقير ،و خود را مانند مرواريد ،باارزش تلقی می کنند .هر کسی قدرت داشته باشـد
و دور از وطن باشد ،عزت و افتخار دارد و هر آن که ضعيف و غريب باشد ،نابود میشود:
«نَحح ـنُ فِــی الح ـأَرح ِ تَــائِهُونَ کَأنَّــا
تَتَرَامَــی بِنَــا الرََّکَائِــبُ فِــی الحبَيحــدَاءِ
ضُــــــعَفَاءُ مُحَقَّــــــرُونَ کَأَنَّــــــا
وَاغحتِـ ـرَا ُ الحقَـ ـوِیا عِـ ـزمّ وَ فَخحـــرم

قَــومُ مُوسَــی فِــی اللَّيحلَــ ِ اللَّــيحالَءِ
طَــــوراً وَ تَــــارَةً فِــــی الحمَـــــاءِ
مِــنح ظَــالَمَ وَالنَّـــاسُ مِــنح لَـ ـأَالَءِ
وَاغحتِـــرَا ُ الضَّـــعِيفِ بَـــدحءُ الحفَنَـــاءِ»
(ابوماضی ،بیتا ،ج 196 :1ـ.)193

سپس وی از ظلم و ستم ترکها سخن میگويد که به اين امـر هـم اکتفـا نکردنـد و
مانند ملخ و بيماری وبا به سرزمين آنها يورش بردند؛ همـان کسـانی کـه از کشورشـان
رانده شدهاند و می خواهند ما را از سرزمينمان بيرون کننـد .شـاعر از بـیتفـاوتی خـود و
مردم نسبت به اوضاع جامعه مینالد؛ زيرا آزادگان دربند شدهاند و مردم سکوت کـردهانـد.
اين يورش و نهضتی است که باعث ذلت و خواری مردم شدهاست:
«مَــا کَفَتحنَــا مَظَــالِمُ التُّــرکِ حَتَّــی
زَحَفُــــوا کَــــالحجَرادِ أَوح کَالحوَبَــــاءِ
طُـ ـرِدُوا مِـــنح رُبُـــوعِهِم فَـــأَرَادُوا
طَرَدحنَـــا مِـ ـنح رُبُوعِنَــــا الححَسحـ ـنَاءِ
مَـــا لَنَـــا وَالخُطُـــو ُ تَأحخُــذُ مِنَّـــا
نَتَلَهَّــــی کَأَنَّنَــــا فِــــی رَخَــــاءِ
ضَـــيحمَ أَححرَارُنَـــا وَ رِيـــعَ حَمَانَـــا
وَ سَــ ـکَتحنَا وَالصُّــ ـمحتُ لِلحجُبَنَــــاءِ
نَهحضَـــ م تَکحشِـــفُ الحمَذَلَّـــ َ عَنَّـــا
فَلَقَــد طَــالَ نَوحمُنَــا فِــی الشَّــقَاءِ»
(ابوماضی ،بیتا ،ج .)193 ،1

شابی حضور بی فايدۀ بيگانگان را در کشورش که سبب آزار و اذيت مردم شدهاند ،بـه
باد انتقاد می گيرد و در مقابل ،به گونهای اميدوار از پايانپذير بودن اين حضور نامشروع و
نيز بيداری جامعه میگويد و تداعی کنندۀ اين آيه از قرآن کريم میباشد کـه مـیفرمايـد:
 فَمَنح يَعحمَلح مِثحقَالَ ذَرَّةَ خَيراً يَرَهُ * وَمَنح يَعحمَلح مِثحقَالَ ذَرَّةَ شَرّاً يَرَهُ( الزلزل 4/ـ .)9ولی در جايی
ديگر ،از بیتفاوتی مردم نسبت به ايـن اوضـاع و تـالش خـود بـرای آگـاهسـازی مـردم
می گويد و تداعی اين شعار دينی است که« :هيهاتَ منّا الذالَّ » و «بزرگ فلسفۀ شـاه ديـن،
اين است که مرگ سرخ به از زندگی ننگين است» .اما ابوماضی سبب حضور بيگانگـان را
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در جامعه ،به دو صورت توجيه میکند :يکی اينکه مردم بیتفاوت هسـتند و ديگـر اينکـه
کسانی هم که نسبت به اين حضور نامشروع عکسالعملی نشـان دادهانـد و يـا مقاومـت
کرده اند ،در زندان به سر می برند .سپس به مقاومت فلسطينیها اشاره میکنـد کـه هـيچ
گاه زير بار ظلم و ستم و اشغالگری يهوديان نمیروند و از نژادپرستی يهوديان میگويـد و
شرط عزت و بالندگی را در داشتن قدرت و دوری از وطن میداند و در ادامه ،از ستمگری
ترکها و نيز ظلم و ستمی که حاکمان ترک در حق مردم روا داشتهاند ،سخن میگويد.

6ـ .6رواج ضد ارزشها
ارزش از مفاهيمی است که دارای مصاديق گوناگونی در هر رشته میباشد ،تـا جـايی کـه
میتوان گفت تعريفهای متفاوتی در هر عرصۀ علمی دارد و ممکـن اسـت يـک مفهـوم
برای يک فرد ارزش محسو شود ،ولی برای فرد ديگری ضدارزش باشد .پس ارزشهـا
معيارهای قضاوت اخالقی ما دربارۀ رفتارهای فردی يـا گروهـی افـراد جامعـه هسـتند و
مهمترين بخش فرهنگ جامعه را تشکيل می دهند .بخشی که هم به عنوان تعيينکننـدۀ
هدف ها و هم به عنوان راهنمای رفتار اعضای جامعه عمل می کنند .ارزشهای مشـترک
در يک جامعه باعث وحدت و يکپارچگی و نيز ايجاد نظم و همسويی ميـان افـراد جامعـه
میباشد و از مهمترين شاخصههای هويت فردی و جمعی بـه حسـا مـیآيـد .ارزش در
جامعه شناسی به معنای خو يا بد ،شايسته و مطلو و ناشايسـت و نـامطلو نـزد يـک
فرد يا گروه تعريف شـدهاسـت (ر.ک؛ گيـدنز .)166 :1343 ،بـروس کـوئن در کتـا مبـانی
جامعهشناسی مینويسد:
«ارزش ها احساسات ريشه دار و عميقی هستند که اعضای جامعه در آن شريکاَند.
اين ارزش ها اعمال و رفتار جامعه را تعيين مـی کننـد و هـر جامعـهای بـرای زنـدگی
خانوادگی ،حفظ موازين دينی ،رعايت حقوق والدين ،حفظ اد و احترام بـه بزرگترهـا،
ارزش بسياری قائل است ،گرچه از اين ارزشها تعبير و تفسيرهای متفاوتی میشـود و

به صورت وسيع و عميقی در هر جامعهای رواج دارد» (کوئن.)61 :1369 ،
گی روشه تحت تأثير دورکيم و پارسونز ،ارزشها را پايۀ نمادين کنش دانسـتهاسـت و
میگويد« :ارزش ،شيوه ای از بودن يا عمل است که يک شخص يا جمع به عنوان آرمـان
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می شناسد و افراد يا رفتارهايی را که بـدان نسـبت داده مـیشـوند ،مطلـو و مشـخص
میسازد» (روشه46 :1347 ،ـ.)44
ابوالقاسم شابی آن مثال اعلی و زيبايی آن را که در چشم مردم چيـزی جـز بردبـاری
نيست ،به تصوير می کشد؛ مردمی که با خباثت گفتند :اين زيبايی يک بُت است کـه اگـر
در ميان آن ها راه برود ،قطعاً آن را درهم میشکنند .اين قوم از همه چيز منع شدهانـد ،در
حالی که نيستی ،توجه آن ها را به خود جلب نمودهاست و مردم فقط چيزهای نابودشـدنی
را میپرستند .او اظهار بدبختی مـیکنـد ،در حـالی کـه پوسـيدگیهـا شـرافت آن را القـا
می کنند و حتی نخبه های مشهور نيز عشق خودشان را آشکار میکنند .حتی زمانی کـه از
چشم آن ها پنهان میشود ،آن ها اظهار پشيمانی می کنند .مردم با زنده هايی کـه بينشـان
هستند ،با انصاف رفتار نمی کنند .زمانه در حرکت است و باد شر و بدی همه چيز را نـابود
می کند ...وای بر مردمی که تا ابد پيرو هوای نَفحس خويش هستند:
«فِــی أَعحــيُنِ النَّــاسِ إِالَّ أَنَّــهُ حُلُــمُ
قَــومم وَ قَــالوا بِخُبحــثَ :إِنَّــهُ صَــنَمُ
مُمَنَّـــعَ وَ لِمَـــنح حَابَـــاهُمُ الحعَـــدَمُ
يُلحقِــی الشَّــقاءَ وتَلحقَــی مَجح ـدَهَا ال ـرامَمُ
حَتَّــی إِذَا مَــا تَــوَارِی عَــنحهمُ نَــدِمُوا
يَمحشِــی الزَّمَــانُ وَرِي ـحُ الشَّ ـرا تَححتَ ـدِمُ

مَــا قَــدَّسَ الحمَثَــلَ الحــأَعحلَی وَ جَمَّلَــه
وَ لَــو مَشَــی فِــيهِم حَيّــاً لِحَطَّـــمِه
الَ يَعحبُـ ـدُ النَّـــاسُ إِالَّ کُـ ـلَّ مُنحعَـ ـدِم
حَتَّـــی الحعَبَـــاقِرَة ُ الحأَفحـــذَاذُ حُـــبُّهُم
النَّــاسُ الَ يُنحصِــفُونَ الححَــیَّ بَيحــنَهُم
الحوَيحــلُ لِلنَّــاسِ مِــنح أَهحــوائِهِمح أَبَــداً»
(الشابی 6999 ،م.)139 :.

روی سخن شابی با فرهيختگان و دانشمندان جامعه است که نسبت به از بـين رفـتن
ارزش ها و رواج ضدارزشها بیتفاوت هستند؛ چنانکه اهل علم در خوابی عميق غوطهور
هستند و آنچه را که جهان پيرامونشان ،برای آنها بازگو میکند ،نمیشنوند .ای حاميـان
دين ،شما سکوت پيشه کرده ايد؛ سکوتی زشـت و ناخوشـايند .خفتـهايـد و چشـمانتان را
مستی و سُکرِ خوا پُر کردهاست ،در حالی که سـيل توفنـدۀ سـياهی در راه اسـت .شـما
سکوت کرده ايد و چشم به تاريکی و ظلمتی دوختهايد که در اليـههـای آن ،نشـانههـای
کفر آشو زده و گستاخ نهفتهاست:
«لَقَـدح نَــامَ أَهحـلُ الحعِلحـمِ نَومـاً مُغَنحطَسـاً

فَلَــمح يَسحــمَعُوا مَــا رَدَّدَتحــهُ الحعَــوَالِمُ

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،6شمارۀ  ،19بهار 199  1399

وَلَکِـــن صَـــوتاً صَـــارِخاً مُتَصَـــاعِداً
سَ ـيَوقِظُ مِ ـنحهُم کُ ـلُّ مَ ـنح هُ ـوَ نَــائِمم
سَ ـکَتُّمح حُمَــاةَ ال ـداينِ سَکحتَـــ َ وَاجِ ـمَ
سَـکَتُّّمح وَ قَـدح شِـمحتُم ظَالَمـاً غُصُــونُهُ

مِ ـنَ ال ـرُّوُحِ يُ ـدحرِی کُنحهَ ـهُ الحمُتَصَــامِمُ
وَ يَنحطِـقُ مِـنحهُم کُـلَّ مَـنح هَـوُ وَاجِـمُ
وَ نِمحتُم بِمِـلءِ الحجَفحـنِ وَالسَّـيحلُ دَاهِـمُ
عَالَئِــ ـمُ کُفحــ ـرَ ثَــــائِرم وَ مَعَــــالِمُ»

(همان.)134 :
ابوماضی اين گونه ناديده گرفتن ارزش های جامعه و بروز مشکالت اجتماعی را بيـان
می کند :در اين دنيا فقط يک گروه بر من بدی کردند که نه تنها هيچ خيری نمیرسـانند،
بلکه شرّ آن ها فراگير است .به سبب خودخواهی ،درونشان مرده است که پوسيدگی و نابود
کردن را نشر میدهند (همه چيز را نابود می کنند) .خلق و خوی آنها بد است ،يـا اينکـه
اصالً خُلقو خويی جز پرخوری ،از خودگذشتگی و شکمبارگی ندارنـد .اگـر چشمشـان بـه
پول و دينار بخورد ،همگی از روی سجده سر بر زمين می نهند .قسم ياد کردهاند کـه بـه
آن دينار شر نورزند .چه بدخدايی است اين دينار و چه بدقومی هستند اينها و نيز نصـيب
اينان چه بدقسمتی است:
«مَا سَاءَ نَفحسِی مِـنَ الـدُّنحيَا سِـوَی نَفَـرَ
مَاتَـــتح ضَـــمَائِرُهُم فِـــيهِمح أنَانِيَـــ ً
سَــاءَتح خَالَئِقُهُــم أَوح الَ خَ ـالَقَ لَهُ ـمح
إِذَا رَأَوا صُــــورَةَ الــــداينَارِ بَــــارِزَةً
قَ ـدح أَقحسَــمُوا أنَّهُــم الَ يُشحــرِکُونَ بِــهِ

الَ خَيح ـرَ فِــيهِم وَلَکِ ـنح شَ ـرَّهُمح عِمَ ـمُ
فَلــيسَ تَنشُـــرُ حتّــی تَنشُـــرَ الــرّمَمُ
إِالَّ الشَّــــرَاهَ َ وَاإلِيثَــــارَ وَالــــنَّهَمُ
خَــرُّوا سُــجُوداً إِلَــی الحأَذحقَــانِ کُلُّهُــم
بِ ـئحسَ الحإِلَ ـهُ وَ بِ ـئحسَ الحقَ ـومُ وَالحقَسَ ـمُ»
(ابوماضی ،بیتا.)667 :

شابی از بی عدالتی مردم نسبت به يکديگر و نيز بیتفاوتی آنها نسبت به ارزشهـای
اجتماعی و غفلت آن ها از مسائل و اتفاقات جامعه در رنـج مـی باشـد .او از جابجـا شـدن
ارزشها با ضدارزشها و بیخبر بودن دانشمندان و خواص جامعه از اين قضـايا نالـه سـر
می دهد و سکوت دينداران را مذموم می شمرد؛ سکوتی که سرانجام ،در ورای آن ،تاريکی
و سياهی است و عامل سيه روزی و بدبختی مردم خواهد بود .وی با خطا به دانشمندان
و عالمان جامعه از اينکه آنها را خوا فراگرفتهاست و گوشـی بـرای شـنيدن و چشـمی
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برای ديدن ندارند ،آنان را شماتت میکند ،ولی آن ها سکوت اختيار کردهانـد و نظـارهگـر
ستمِ ستمکاران هستند ،در حالی که نشانههای بیدينی و کفر همه جا فراگير شـدهاسـت.
بی دينی و کفر در پسِ اين سکوت خيمه زده و اين بهسبب فضای گناهآلود جامعـه اسـت.
ابوماضی نيز همچون شابی از عدم توجه بـه ارزش هـای جامعـه سـخن مـیگويـد؛ او از
انسانهای ضعيفالنَّفسی می گويد که به دليل زر و زيور و شـکمپرسـتی ،ايمـان خـود را
میبازند و آن ها را جزء بدترين انسانها میداند که بهسبب مسائل دنيوی ،تمام دين خود
را میفروشند!
هر دو شاعر جامعه را به قيام عليه ظلم و ستم و بيداری و نيز کنار گذاشتن کينههـا و
اتحاد فرامی خوانند و انسان ها را به آزادی دعوت می کننـد و انسـان را بـدون آن متصـور
نيستند .از ديدگاه هر دو شاعر ،محبت روشنايیبخش تمام هستی است و عشق هر دو بـه
وطن و آيندۀ آن ،بسيار عميق و ماندگار است .گذشتۀ شابی بسيار پُر از اندوه و درد اسـت
و سرخوردگی از نرسيدن به آرزوهـا در اشـعارش بـهخـوبی نمايـان اسـت ،در حـالی کـه
ابوماضی ثروتمندان را به باد انتقاد میگيرد و از شکمپرستی آنها شکايت دارد و آنهـا را
نابودشدنی و فقيران را در بهشت میداند .هر دو شاعر از حضور بيگانگان در جامعـه دلـی
پردرد دارند ،ولی شابی مردم را بيدار و آگاه میداند ،در حـالی کـه ابوماضـی بـه گونـهای
گسترده تر از غفلت گروهی از مـردم و دربنـد بـودن گروهـی ديگـر مـیگويـد و نيـز بـه
اشغالگری يهوديان و ظلم و ستم ترک ها در حق فلسطينيان و عر ها اشاره میکند .هـر
دو شاعر به بیعدالتی و پاگذاشتن روی ارزش های اجتماعی مـیپردازنـد .لـذت بـردن از
زندگی ،مورد تأکيد هر دو شاعر می باشد .از نظر شابی ،زندگی انسان مثـل خـوابی اسـت
که با فرارسيدن مرگ به بيداری تبديل مـیشـود و پايـان همـۀ مصـيبتهـا ،نورانيـت و
سالمتی است ،در حالی که ابوماضی ابتدا طبق سنت پيشينيان با ايستادن بر سَـرِ قبـور و
ويرانهها ،زندگی را رو به زوال میداند و فقط خوبی و بدی را ماندگار میداند.
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 .3نتيجه
مقالۀ حاضر به بررسی موضوعات اجتماعی در اشـعار ايليـا ابوماضـی و ابوالقاسـم الشـابی
اختصاص داشت که در اين راستا ،اشـعار اجتمـاعی آن دو مـورد بررسـی و مقايسـه قـرار
گرفت و نتايج بهدستآمده را میتوان به شرح زير ارائه نمود:
1ـ هر دو شاعر مردم جامعه را به بيداری و عکسالعمل در مقابل مسائل و عليه ظلـم
و ستم فرامی خوانند .شابی اين آگاهی را در گرو عشق میدانـد ،ولـی ابوماضـی رهبـران
جامعه را به اتحاد و ثروتمندان را به بخشش دعوت میکند.
6ـ شابی به آزادی و پر کشيدن در فضای جامعه دعوت مـیکنـد و از انسـان تنبـل و
ضعيف الرأی بيزار است ،ولی ابوماضی آزادی را آرزو و حق هر انسانی میداند کـه شـيفتۀ
آن میباشد.
 3ـ هر دو شاعر عالقۀ زيادی به وطن دارند؛ عشقی که در وجود شابی عميق اسـت و
مايۀ اميدواری او به آيندۀ وطن است ،ولی عشق ابوماضی بـه وطـن جاويـدان و مانـدگار
است.
7ـ شابی گذشته ای نافرجام و پُر از درد و رنج دارد ،بیآنکه به آرزوهايش رسيده باشد،
ولی ابوماضی از سرزنش ثروتمندان بـهسـبب شـکم پرسـتی و شـقاوت و نـابودی آنهـا
میگويد و در مقابل ،فقيران را در نعمتهای الهی در بهشت جاويدان میداند.
9ـ شابی بيگانگان را سبب آزار و اذيت مردم میدانـد و از بيـداری مـردم و در جـايی
ديگر ،از بیتفاوتی آن ها نسبت به اوضاع جامعه می گويـد ،ولـی ابوماضـی از بـیتفـاوتی
بخشی از مردم نسبت به اين حضور نامشروع و نيز از دربند بودن بخشـی ديگـر از مـردم
می گويد و نيز به اشغالگری و نژادپرستی يهوديان در حق مردم فلسطين و ستم حاکمـان
ترک در حق مردم اشاره میکند.
 9ـ شابی از عدم وجود عدالت بين مردم و بیتوجهی به ارزشهای اجتماعی و غفلـت
آنها می گويد و سکوت دينداران را مذموم میشمرد و دانشمندان را به دليل غفلت آنهـا
از اين مسائل سرزنش میکند ،ولی ابوماضی عالوه بر اشاره به بیتوجهی بـه ارزشهـای
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جامعه ،به انسانهای شکمپرستی می پردازد که دين و انسـانيت خـود را در راه زر و زيـور
میفروشند.
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