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 چکیده
رهایی آنان از  ا وه ل اصلی بیداری ملتیکی از عوام ،جوامع غالب بر احیاگری و مبارزه با حالت جمودِ

جاای دیاوان داود    ابوالقاسم شابی در جای ،. شاعر مشهور تونساستچنگ استعمارگران و زورگویان 

 ،در این دیوان .دود شده است اطرافتوجهی نسبت به محیط  دواستار قیام و بیداری مردم از حالت بی

های ادیار در   قیام .است کردهتأکید  مردماده و دواست که بر ار شود یمتصاویر احیاگرانة بسیاری دیده 

هاای   میالدی از این کشور نشأت گرفت و شعار غالاب ایان انقاال     2011جهان اسالم در اوایل سال 

ماردم   از سوی دیگر ؛کرد یمتأکید  مردمبر دواست آن نیز بود که « الشعب یرید إسقاط النظام»مردمی 

تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم  دهندة  که نشان کردند یمعار شابی را حمل دود، اش یها نوشته پارچهدر نیز 

 .استالت ادیر جهان عر  این شاعر بر تحوّ

 بیداری اسالمی، ادبیات معاصر عربی، تونس.  ، شابی،گریاحیاهای کلیدی: واژه

                                                 

 zeighami@semnan.ac.ir پست الکترونیک نویسندة مسؤول: *
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 مقدمه -1

سار دیاوان   چرا که سرا ؛در این مقاله سعی شده به شابی به عنوان یک احیاگر نگاه شود

 شاده   کوشا   .زندگی( او سرشار از احیاگری اسات  هایترانه) «»شعری 

هایی از شعر احیاگرانة معاصر عر  تحلیل بخ  و تحلیلی به بررسی -با روش توصیفی

 ،تحلیلای  -روش توصایفی  .پردادتاه شاود  ن شاعر نام آشنای تونسی با تکیه بر دیوان ای

و شاامل   کناد  یما شگر آنچه را که هست توصیف و تفسیر روشی است که در آن پژوه

جمع آوری اطالعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به ساااالت مرباوب باه وضاع فعلای      

 . کنااد یما شاود و چگااونگی وضاع موجااود را تعیاین و گاازارش    موضاو  ماالعاه ماای  

و حیاء از اینکه در مورد شابی سخن بگوییم نکاتی در مورد ا پی اما  (210: 1378)داکی، 

مردمای   دیازش و تحوالت ادیر تونس در پی  م20و 19؛ اوضا  تونس در قرن احیاگری

هایی از اشعار احیاگرانة نمونه پسس، بیان شده است م(2011)ژانویه ش  . 1389در دی ماه 

 شاده اسات.   آورده ،معاصر که از شابی تأثیر پذیرفته اشعار ی ازیاهنمونه به همراه شابی

ه ، شناسایی این شاعر به مردم انقالبی ایران اسالمی و بیان نق  وی هدف از این پژو

ادیر جهان عر  از طریا  شاعار مشاهور آناان      هایدیزشن ادر الهام بخشی به انقالبی

 که به اعتقاد نگارندگان از شعر مشهور شابی گرفته شده است. است

ین جنبة مورد ولی تاکنون به ا ؛های زیادی انجام شده است شابی پژوه  بارةدر

توان موارد ترین کارهای انجام شده میپردادته نشده است. از مرتبط ،بررسی در مقاله

اثر معصومه  ،انساني در شعر ابوالقاسم شابي یها و ارزشمفاهیم  -1زیر را نام برد: 

 -2 ها.ش. 1375شبستری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 

و امیر فرهنگ نیا،  رستم پورنوشتة رقیه 

 ،بیداری اسالمي -3 .1389، سال4، شماره، دانشگاه سمنان و تشرین

نوشتة عبداله حسینی و دیگران، مجله ماالعات ادبیات ، مردمي در اشعار فرخي و شابي

 .1392، تابستان 26د جیرفت، شماره تابیقی، دانشگاه آزا

 مفهوم احیاء -2

کاه گریباانگیر جامعاه     استبرای زدودن حالت رکود و جمودی  کوش  به معنایاحیا 
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با این رکود مبارزه کنناد و همات    کوشندمی ،های مختلف در قالب اناحیاگر .شده است

ده آل جامعاه  و عزم مردم را برای رهایی از این حالت غفلت و رسایدن باه شارایط ایا    

. احیاا از نگااه دیان،    گاردد مای دالصه  «احیا» نیز درتحریک کنند. هدف ادیان آسمانی 

سازی بخ  واالی انسان برای رسیدن به هدف مالو  و شاکوفا شادن نیروهاای    فعال

. اسات جهات ساادت تمادن انساانی فراگیار       ،مادی و معنوی نهفته در فاارت انساان  

ن انااحیاگران بسیاری به بیدارساازی مسالم   ،خ اسالمی. در طول تاری(150 :1388)آذرشب، 

. در دورة معاصر نیز بزرگان بسیاری به ایان امار   نددر رأس آنان ( ) اماماناند که پردادته

هاا  هایی دارد که از دیگار حرکات   اند. احیاگری در جهان اسالم، شادصهمهم دست زده

هماه جانباه در راه    کوش استبداد،  شود، از جمله: مبارزه با دودکامگی وباز شنادته می

هاای جدیاد، بازگشات باه اساالم      پیوند دین و سیاست، تالش برای فراگیاری فنااوری  

راستین و مبارزه با درافات، ایماان و اعتقااد باه مکتاب، مباارزه باا اساتعمار سیاسای،         

کالباد   دربرای وحدت جهاان اساالم، دمیادن روه جهااد      کوش اقتصادی و فرهنگی، 

 .(1390، رشیدی) …می، مبارزه با دودبادتگی در برابر غر  واسال ةجامع

 آن در تونس گسترشمعاصر و  ةاحیاگری در دور -3

پایه گذار های آغاز قرن بیستم و اسد آبادی، به عنوان پدر انقال  نیالد جمالسید 

شود، که چارچو  فکری نهضت ادبی معاصر در کشورهای عربی و اسالمی شنادته می

های وی و شاگردان  امثال محمد عبده المی قرن نوزدهم و بیستم در نوشتهبیداری اس

روزگاری را  نیالد جمال دیسگفته شده است که  .(75 :م1989، احمد)نمایان گردیده است 

کشورهای  بیشتر تقریباتونس نیز رفته است و و به الجزایر  ،در مغر  و فاس بوده

حتی اگر سید جمال دود به تونس نرفته باشد  .(134888)واثقی،  استآفریقایی را دیده 

 م 1885در سال  ؛است راه یافتهبه وسیلة آثار و شاگردان  به تونس   یها شهیانداما 

به تونس  نیالد جمال عبده شاگرد وفادار سید از اشغال تونس، شیخ محمد سال پس چهار

ندی  و احیاگر تونس و هدف او از این سفر برقراری ارتباب با افراد آزاد ا ؛سفر کرد

بلکه جهان اسالم از  ،اوضاعی بود که نه تنها تونس ضد برجهت دادن آنها برای انقال  
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فکری زیادی در  هایانجمنو عبده این بود که  جمال دیستأثیر حرکت  برد.آن رنج می

از مشهورترین و ماثرترین این  ل شدند؛و تحوّ نوگراییدواستار بر اثر آن تونس 

جمعیت قدمای صادقیه بود که پرچمدار افکار آزادی دواهانه و جدید در  ،هاانجمن

تونس شد و با قدرت تمام دعوت به درک و فراگیری اصول تمدن جدید نمود، 

 .(13 :1971)نقاش،  ابوالقاسم شابی نیز یکی از اعضای فعال این جمعیت بود

 اوضاع تونس در دورة معاصر -4

تونس اعالم موجودیت کرد   که جمهوری 1957تا سال م1705 از سال 1داندان حسینی

این سرزمین را  م1881فرانسه در سال  .(3: 1979حسین، ) کردند یمبر این کشور حکومت 

سال از ستم، دشمنی و اشغال فرانسه  75نیز تحت اشغال دود درآورد. تونس به مدت 

را کرد و رویارویی دود جدیدی از مبارزه را آغاز شکل سرزمین، آن  مردماما  ؛رنج برد

های سیاسی ملی تونس با استعمار در زمینة آموزش و فرهنگ عمومی جهت داد. جنب 

های مردم با برپایی تظاهرات و نیز یکی پس از دیگری ادامه یافت و دردواست

مجبور به لغو آنان سرانجام . اعتراض علیه قوانین ضد ملی به گوش دودکامگان رسید

مستقل تحت الحمایه دود شدند و تونس نیز مانند دیگر کشورهای  هایاشغال سرزمین

 اکتبر 15 میالدی به استقالل رسید و نیروهای فرانسوی در 1956مارس 20 اسالمی در

 .(114- 112 :م1992)بیضون و دیگران،  میالدی از این کشور دارج شدند 1963

   احیاگران تونس در دورة معاصر -5

 2وقر: محمد عربی زکردتوان به افراد زیر اشاره ورة استعمار میاز احیاگران تونس در د

و از امضاای معاهادة    نماود که در برابر نفوذ فرانسه در دربار تونس مقاومات   (1822)ت

تونس  نة، فارغ التحصیل دانشگاه زیتو(1859)ت 3باز زد؛ شیخ محمد سنوسی سر« باردو»

فرانسه که به علت مبارزات بای اماان   و از اولین رهبران جنب  ملی و مخالفان حمایت 

، (1944)ت 4دود از تونس به قابس تبعید و سپس بازداشت شد؛ شیخ عبادالعزیز ثعاالبی  

؛ علی ابوشوشه بنیانگاذار  را افشا نمود های استعمارنقشهکه  «»مالف کتا  
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هاای  ندیشاه که پشتیبان حرکت اسالمی و متاأثر از ا « »جمعیتی به نام 

را  انجمن علمای دلدونیاه   که (1917)ت 5و محمد عبده بود؛ بشیر صفر نیالد جمالسید 

فاارغ التحصایل دانشاگاه زیتوناه و شااعر       (1918)ت 6؛ علی باش حانبهبنیانگذاری نمود

رهبران متفکر و سردمداران بیداری  ازهمگی که  (1934)ت ابوالقاسم شابی ،بزرگ تونس

در  .(173 /168 :1992بیضون و دیگران، ) نددبو در اوایل قرن بیستم ،نساندیشه و احیا در تو

به شیخ راشدالغنوشی  توان یمنیز  ها.ش1389جریان انقال  ادیر مردم تونس در دی ماه 

هرچناد وی هرگاز    ؛ایان کشاور اشااره کارد     رهبر حاز    (1941ژانویه  22)متولد 

 7ر شود.ظاه ،نتوانست در حد رهبر یک انقال  مردمی

های یازده تا سیزده هجاری  قرنتونس در از دانشمندان در  بسیاریعلی رغم وجود 

عالمان  ةدمودگی دانشمندان و افکار مرتجعان حالتی ازدیوان ابوالقاسم شابی  درقمری، 

 ،در توصایف ایان دوره  شاابی  بینیم که می برای نمونه. گرددترسیم می او ةدینی در دور

 :سرایدمیاینگونه 

 

 

 

                                                                        ( ،1999: 43) 

، چشم در راه تار وتیره  فضای هاست؛ ولی من از پَس اینزمانة تاریکی مان، زمانه،بی گ»

 .«م را تباه کرد؛ امّا زندگی، روزی نشان آن را باز دواهد گرداندمردمشکوه  ،روزگاران/  پگاهم؛

تاابع تقلیاد    ،بیساتم مایالدی   ةنوزدهم و اوایل سد ةتونس در اوادر سدعامی مردم 

 هاای ناور، حیاات، کرامات و آزادگای را بار روی آناان        د که دریچهای بودنکورکورانه

کارهایشاان   ،بست. مردانی مرتجع دود را بر مردم تحمیل کرده و به نام دین و دادا می

کردند. باور مردم تونس بار آن  هایشان محروم میکارگیری عقلهرا توجیه و مردم را از ب

ک نعمت الهای اسات کاه تحمال آن     دواست دداوند و ی ،های موجودبود که بدبختی

شاابی در چناین جاو دارای جماود و      .(74 :1989)کارو،   موجب اجر ادروی دواهد شد

مظاهر نادانی وزیدن گرفات و اشاعار داود را در     ةچون تندبادی بود که بر هم ،دفقان

 و ایجااد پویاایی در  گری که به احیا نمودو تالش  در آوردددمت رشد و بیداری مردم 
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بلکاه مردماان    ،مخاطب اشعار وی تنها مردم تونس نیساتند  .اف دود بپردازداطر ةجامع

 .ندیمخاطبان او ،اسالم ، بویژه جهانجهان سراسر

 شاعرانه بتواند به احیاگری بپردازد ةکه با اندیش کند یمشاعر در جای دیگر آرزو 

 :دای است که هستی گنجای  آن را ندارولی آرزوها و دواسته های او به اندازه

 
 

  
 

                                                                       ( ،1994 :171) 
 و هستی را ببینم که گنجای  آرزوهای  زندگی کنم، یک شاعر ةدوست دارم با اندیش»
 «.ندارد مرا

 تحوالت اخیر جهان اسالم وتونس  -6

جهان اسالم به  ،دست کمیا  امروزه یکی از مشهورترین کشورهای جهان و ،تونس

موج جدید بیداری و  است آغاز تحوالت ادیر جهان اسالم ةنقا که چرا ؛رودشمار می

با س مردم تون .کردو به دیگر کشورهای عربی سرایت  اسالمی از این کشور آغاز شد

 نوشته شده بودپالکاردهایی که روی آن شعر شابی  حمل

 
          ( ،1999: 90) 

پس از  م2011 ةژانوی 14در لعابدین بن علی را زین ا توانستندهای بسیار با جانفشانی

در مقابله با  عربیبرای سایر کشورهای  و سادتهسرنگون  ،اعتراض مردمیروز  29

 .باشند الگودیکتاتورها 

ملت دواستار سارنگونی  »=  (ظامالنِّ اطَقَرید إسْب یُعْالشَّ) مشهور شعار ،قابل توجهة نکت

ماا  به اعتقاد ها نیز افتاد. دیری نپایید بر سر زبان دیگر ملتمردم تونس بود که  «رژیم است

شاعر مشاهور   برگرفته از هماین   ،کندمردم تأکید میة این شعار که بر دواست و اراد

آموزند و جایگاه آن در تونس میمردم تونس از کودکی این اشعار را  شابی است، 

نیاز جاای گرفتاه     این کشاور این قصیده در سرود ملی  آغازینبه قدری است که دو بیت 

تاونس نیاز    فتحی غزوانی از سران جنب   .(www.ar.wikipedia.org/wiki)است 

بر جایگاه ویژة شابی در تحوالت ادیر کشور تاونس تأکیاد کارده و دااطر نشاان نماوده       
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او  نمایند و در تحاوالت ادیار از  جوان اشعار شابی را ترنم می پیر و ،است که مردم تونس

جای تعجب نیست که ماردم   پس .(www.rohama.org/ar/news/6687) اندپذیرفته تأثیر

بار   تکرار نمایناد؛  ،بود به بند کشیدهحکومتی که آنان را ضد بر  این اشعار را در قیام دود

داواهیم ایان رژیام سارنگون     و با صدای بلند فریاد بزنند که ما مای  کردهاراده دود تأکید 

پاس قضاا و قادر نااگزیر      ،اعرمان شابی گفته اسات اگار ماردم بخواهناد    چرا که ش ؛شود

هاای  همچنانکه آناان از آماوزه  شکند. پذیرد و غل و زنجیرها در هم میآنان را میة دواست

دداوناد سرنوشات   » اسالمی فهمیده بودند کاه:  

 (11)رعد/ « دهد تا اینکه دود آنان سرنوشتشان را تغییر دهند.ومی را تغییر نمیق

های پیرامون به انقال  ی قد علم کرد واحیاگرشعر در این دوره در میدان مبارزه و 

بخشی از این اشعار  ؛منبری برای رساندن صدای آنها گردید دود توجه نشان داد و

  که در ادامه ذکر دواهد شد.سم شابی است متأثر از شاعر بزرگ تونس ابوالقا

 (میالدی1934 – 1909)ابوالقاسم شابياحیاگری  -7

هاای پنهاان وی را آشاکار نماود و     شابی در محیط تونس شاهد عواملی بود که توانایی

شاعوری  ة تر و به تجربا نسبت به واقعیت زندگی و جهان پیرامون  پخته را دیدگاه وی

این مسائل به تعیین موضعگیری شاعر نسبت باه  ة شید. هموی عم  و غنای بیشتری بخ

 پیشارفت  اتد. شاابی در مباارز  کار اوضا  سیاسی، اجتماعی و فکری پیرامون  کماک  

که در قرن نوزدهم میالدی در بردی از کشورهای عربی به دصاو  مصار و    اجتماعی

لی مشاارکت فعاا   ،شام شرو  شده بود و در ربع اول قارن بیساتم باه اوج داود رساید     

شاعر درنگی داشته باشایم او را یکای از پیشاگامان شانادت      یهاداشت. اگر در اندیشه

اجتمااعی   های ادبای و فعالیت ،در طول تحصیل شابی  مشکالت جامعه دواهیم یافت.

 وداشات،   طلاب دانشاجویی   اصاله انه واحیاگرهای  جریان از جمله رهبریای گسترده

 در پایتخت تونس و « »و« المسلمینالشبان » مهمی در تأسیس جمعیت  نق 

. رفات  یمبه شمار از مهمترین اعضای فعال آن  در شهر توزر ایفاء کرد و «»

در اشاعار داود بسایار بار عامال       شابی روحی بلند پرواز داشت و (68 1375، شبستری)

http://www.rohama.org/ar/news/6687
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در جاای جاای    یو .اسات  کردهزندگی و رهایی از بندهای تحمیل شده بر مردم تأکید 

طلبی و دردواست از مردم برای شوریدن بر ضاد  از احیا  را تصاویری بدیع ،دوددیوان 

هاای  به تاالش  شابی .است ارائه کرده ،حالت جمود و تن دادن به شرایط موجود جامعه

ها و سخنرانی ،ادبیهای کند. تأسیس باشگاه ها را احیاجاندست زد تا بتواند ای گسترده

دانست کاه  می وی .رود یمگرانه از جمله کارهای او در این زمینه به شمار حیاشعرهای ا

، پاس باا   شاود  ینما جز با آگاهی و شوریدن علیه ناادانی فاراهم    یمقدمات قیام هر ملت

صدای بلند دود زندگی آزاد و عزت مندانه را که ح  هر انسانی است ترسیم کرد و باه  

 پذیری و سستی اسبا  تقویت ستم اسات.  دوانندگان اشعارش آمودت که جمود، ستم

ة ملات را نتیجا  ة و اراد داناد  یما پیشرفت و رها شدن را در گرو دواسات ملات   ، شاعر

 :داند یمآگاهی و بیداری 

  

                                                            ( ،1999 :194) 

او و گاه که هوای زیستن در درون  بیدار شده برنخواهد داست مگر آن دوا  ازملت »

 .«را به پی  براند

 محورهای احیاگری شابي -8

 ت ستیزیو ذلّنفس لف( کرامت ا

 کرامات نفاس اسات.    ،هاد د یما شعرش ارائه ة که شابی به دوانند یاولین ارزش ادالق

ان باید عزت امت را در رأس کارهای دود قرار دهند و بدانند که دشمنان در پی احیاگر

قوم فرعون نیز بار آن  بارة ای است که دداوند در قرآن در. این مسألهنددوار کردن مردم

پاس از او   قوم  را دوار کارد » (54/زدرف)تأکید کرده است: 

 ن سالمانا هاایی کاه اساتعمارگران بارای از باین باردن عازت م       از روش«. اطاعت کردند

ایجااد   -1 به موارد زیر اشااره کارد:   توان یم ؛رندیگ یم و اند گرفتهتاریخ به کار  طول در

احساااس ناامیاادی و افسااردگی از طریاا  بزرگنمااایی نقاااب منفاای و کوچااک نمااایی   

  تالفات قاومی و ماذهبی و بازرگ کاردن ایان ادتالفاات.      برانگیختن اد -2 دستاوردها.

روم و یوناان و تلقاین    یهاا  تمادن تحریف تاریخ و مدیون نشان دادن مسلمانان باه   -3
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 .ها یریدرگة ن اسالم برای ادامتن  در جها  کانون  ایجاد -4 ن.اناجنگ طلب بودن مسلم

یم یاا از طریا  مازدوران    مساتق   ن به صورتسلمانابر م  دود  استبدادیة سیار تحمیل -5

 مباارزه باا هار جناب  علمای، و      دون آنان،   نآشامید  ها و ملت  چپاول ثروت -6 دود.

مشغول کردن مردم و جوانان به امور شاهوانی، جنسای و    -7 بی سواد نگه داشتن مردم.

ای، اینترنتی و ... داود و گسایل داشاتن    بی بندباری از طری  تولیدات مستهجن ماهواره

  ش:1388 ،)آذرشاب  باه منظاور بازداشاتن آناان از اماور مهام       ،سوی جهاان اساالم   آن به

های در راه آرمانهرگز ایمان دارد که اگر نفس انسانی حقیر و درد شود،  بیشا .(44-46

   .دود را به سختی نخواهد اندادت ،بلند

 

 (169 :م1999، )                                                           
 .«دست به گریبان است ،های دنیاهای بزرگ دارد، هماره با سختیآنکه دواسته»

آنان از نظر وی  ؛پوشی نمایدمردم  چشم ة او شاعری نیست که از توان بالقو

   ند کرد:قیام دواه دود، ةاز دست رفتستند که برای بدست آوردن عزّت مردمی ه

 

 

 
 

 

                     (،2009  :159) 

مردانی که در هنگامة  .دیزند شان به پاهدواهی عزّت ددشه دار شدزودا که به دون»

 و از مرگی که  دانند یم ننگمردانی که دواری را چون عار و / مرد  کارزارند  ،دروشِ مرگ

که بند و کمند دواری را  یتسلیم ناپذیر هایانسانجز  آیا /هراسند ینم، دیآ یمبه سوی آنان 

 «؟یازدکس دیگری به بزرگی دست می ،شکنند یمدر هم 

 ن اوایال  اای از مردانی که شاابی دبار از آناان داده اسات هماین انقالبیا      شاید نمونه

 هاای دیکتااتوری   دناد کاه توانساتند حکومات    اساالم بو  جهاان  در مایالدی  2011سال 

 صافحه های دود براندازند و دیکتاتورهای کشورهای عربی را با جانفشانی ةچندین سال

  .بگشایندجدیدی برای دود و مردم کشورشان 
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 ب( آزادی

، نعمتی که دداوند به انسان ندیب یمدلقت انسان را با آزادی آمیخته ة دمیر شابی

و در مسیر  هدردودداری ک دنیویقیدهای ت که از تن دادن به بر اوس است و بخشیده

 حرکت کند:آزادانه زندگی 

 ای! ، آزاد آفریده شده]ای انسان[ چون نسیم سحری رها و به سان نور روز در آسمان»

هستی این زندگی را به تو داده  در ودداوند تو را اینگونه دل  کرده است  ،ای فرزند هستی

تو را  که آنانو در برابر  یشو یماست، پس تو را چه شده است که به دواری این بندها راضی 

دار، که زندگی دفتگان را ؟ هان بردیز و در راه زندگی گام برآوریسر فرود می ،اند دهیکشبه بند 

 .«ماندبه انتظار نمی

ی او از آزادگی ادب ای کهبه گونهاست  راه یافتهنیز  ابیش این آزادی حتی به شعر

  :شعرش یک ساله سادته است

     

                                                                                  ( ،1999: 224)

صاحب نثار  یا رثاییای باشم، شاهزاده دشنودیبا آن، در پی که  میسرا ینمای مدیحهمن »

 .«(به دست آورم یزیچ )تا کنم نمی یمقام

ست و راه رسیدن به چنین همیشه از آن مردان بزرگ ا ،آرزوهای بزرگ اراده و

 هموطنان دود را به  از این رو، ویصعب العبور است.  همیشه پردار و ،ییها قله

 که از دوا  غفلت بردیزند: دواهد یماز آنان  و کردهدعوت  یطلب ایاح

 

  

 

 

 

 
 

 

                       (، 1999 :186) 
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  (، 1999 :140)

ای استوار میهنان به پا دیزید که داموشی ما بسی به درازا کشید، بردیزید و با ارادهای هم»

 .«نهضتی سهمگین به پا کنید

 ج( امید

های پرده و سازد یمشعرش را تازه ة دوانندآن، روه ة به وسیلشابی است که  پیامی ،امید

  :زند یمکنار را از مقابل چشمان  ره تییدی نا ام

 
                  ( ،1999 :276) 

 .«ساپیده دمای ناو اسات     ها یکیتار در پس که چرا ؛مشو  نومید های ناگوار زمانه از رویداد»

 .سپید است( ،)پایان شب سیه

های تاریکی در پی هم به عنوان واژه سختی، نور و زیبایی، راحتی و زشتی و نظر او از

  :تنور اس ،بعد از هر ظلمتی راحتی و ،در پس هر سختیو  قرار دارندقاموس هستی 

 (5 /)شره 
 سازد ون آسان میاعتقاد به چنین موضوعی، مواجهه با مشکالت را برای انسا امید و

 :ها نخواهد رسیدتحمل آن به بزرگیبدون که  دهدمیاطمینان به وی 

 

 

 

 

                                                                                ( ،1999 :276) 

و اگر تیرگی  آوردبه بار نمیهایی را ها چنین گل زمستان نبود، باغ ةتوفند اگر ابرهای»

 .«بافت ینمرا  نگار وروی نبود، بامدادان، آن دیباهای پر نق   زندگانی تُرُش

 ملي گرایي د(

مضامین  دربارةقصیده  13قصیده وجود دارد که از بین آنها  91حدود  ،ر دیوان شابید

به موضوعاتی چون اشعار این در  او .(8 :1389نیا،  فرهنگ و)رستم پور  استملی گرایانه 

، حسرت دوردن نسبت به وضعیت مقابله با استعمارمردم،  اندگیعقب مبا  مبارزه
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بسیار  ،شابی. ملی گرایی پردازدمی مشکالت هموطنان حاکم بر کشور و پایبندی به حل

 .داردو در مقابل استعمار و واپس گرایان قرار  استشدید 

                      (،1999 :153)

 جاستهای تپندة پرشورتان کجاست؟ همّتِ بلند و رؤیاهایتان را چه شده؟ کای مردم، دل»

  «دریا دالن پیشتاز؟ ندیکجا و، دروشدآن دریای زندگی که گرداگرد شما می

مشهور ة این گرای  را در قصید .دای به مردم دارتوجه ویژه ،شابی در اشعار دود

او سعی دارد زندگی با عزت و همراه با سعادت توان دید. به وضوه می «»

 را برای دود و هموطنان دوی  فراهم کند.

 

 

 
 

 

 
                    (، 1999 :90) 

و آنان نه گزیری است  ةتقدیر را از قبول دواست ،دنسرِ زیستن داشته باش مردمانیهرگاه »

شکند. آن کس که شوق زندگی نه گریزی. شبِ تیره به ناچار زدوده شده، و زنجیرها در هم می

 ای زیستنکه هوکسی گردد. پس وای بر )عرصه( زندگی نابود می یفضا دردر سر ندارد، 

  .«نثارش دواهد کرد محکمینیستیِ پیروز، سیلی  که چرا ؛ندارد

 :مأیوس بردی نا امید و : بردی شاد و امیدوارند واند دستهاز نظر شابی مردم دو 

 

                        (،1999 :131) 

به  ، آنها رابردی سوار بر مرکب نا امیدیند و بردی دیگر امید و ایمان: مردم دو گروهند»

 .«راندپی  می

دارا باودن   اساالمی و  هاای آموزهتأثیر پذیری از ی حساس، روح سبب داشتنی به شاب

 متعهاد   یی داشاته، شااعر  ادبیات مهجر که رسالتی انسانی و متعاال  هایی از رمانتیسم ورگه
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 باا هار ماانعی کاه      بلکه وی ؛نیستمخالفت با استعمار  دراو تنها ة مبارز .رودبه شمار می

دماودگی   ،های پاو  ، تعصببا جهل و مبارزه کردهها به کمال باشد سد راه رسیدن انسان

   .استمخالف  به شدت ،های دودکامهو دوی تسلیم پذیری مردم در برابر قدرت

هایی که در جامعه وجود داشت ها و نیرنگبا روه حساس دوی  از نامردمیشابی 

دود ة گرانو در اشعار احیا داشت یمجود نگه وة این دردها را در نهانخان و برد یمرنج 

های انسانی توانیم بیابیم که از اندیشهسادت. کمتر شعری را در دیوان او میمنعکس می

  تهی باشد.

 شابيابوالقاسم ة أثیر پذیری ادبای معاصر از اشعار احیاگرانتاز  یيها نمونه -9

دداوند سرنوشت » ﴾﴿ دداوند فرموده است:

در همین  (11)رعد/« تا اینکه دود آنان سرنوشتشان را تغییر دهند. دهد ینمقومی را تغییر 

با تأثیر از مستقیم یا غیر مستقیم  طورپس از شابی شاعران و ادبای بسیاری به  ،زمینه

هایی که بر مردم کشورشان ستم برابر درها، ملت ارادةدر دصو   های شابیاندیشه

آنرا  ،ملتة بر دواست و ارادبا تأکید دند و کرگیری موضع ،ویمانند  ،شدروا داشته می

 دیآ یمکه در ادامه اشعار این بسیاری از  .اند دانستهها عامل اصلی تغییر سرنوشت ملت

های علیه حکومت ،میالدی 2011جهان عر  در سال حرکت وسیع مردمی  هم زمان با

سروده شده است؛ شاعرانی شاعران متعهد معاصر سوی از استبدادی و وابسته به غر  

به  اشعار انقالبی دودعلیه حاکمان ستمگر وارد عمل شدند و با  ،پا به پای مردم که

 .دفا  از مردم پردادتند

 : تأثیر مستقیمالف

  8(میالدی 1935)متولد  حمد عبدالمعطي حجازیا -1

بلکه است؛ چاپ نشده  شهنوز در دیوان شعر که دود در شعر حجازی 

مصر در « الشعر»مجله  141در شماره  سپسو  «المصری الیوم»ة نخستین بار در روزنام

ه شابی تأثیر پذیرفت «»ة به طور واضح از قصید، شده استمنتشر  م2011بهار 

 :و از اسلو  آن پیروی نموده است
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«»

««»

«»

(www.today.almasryalyoum.com/article2.aspx?ArticleID=287137) 
به دارها درآید؛  ،، باید از ترس وا رَهد، و جان بر کفهرگاه ملتی سرِ زیستن داشته باشد»

باید به   فرود آورد! هرگاه ملتی دواهان زندگی باشد، بندگان یمسر تسل در مقابلشانتا تقدیر 

 ؛... اگر ملتی دواهان زندگی باشد، باید که تقدیرپایداری کنندگرسنگی برابر پا دیزند و 

از پی سال و نسل از پس از نسل... امّا هنوز هم  سال روز از پی روز،« دواستة آنان را بپذیرد

. اگر ملتی .. هیچ سنگی از جای دود تکان نخورده است. .ندای مردمان را پاسخی نیامده است

فرادواند،  را گیرد، مردمان دوی  باز پسباید که شجاعت دود را  ،دواهان زندگی باشد

با امواج سرک  حضور دود بر دودکامة طاغی بتازند، ... اگر ملتی دواهان زندگی وانگه 

آن را از عرش دود به زیر کشد ... اگر ملتی دواهان  و برگرفته را باید که گریبان مرگ ،باشد

سریع گام  ،باید که بیاموزد، رسم بی نیازی را. و اینکه چگونه هنگام راه رفتن زندگی باشد؛

زمین بذر ما و نشان  [زهدان]گندم در سینة  چرا کهاید که مردم گندم بکارند؛ بردارد ... ب

 .«دویشی و قرابت ماست ... و باید که مردم پیروز شوند

اظهار داشته است که در این  آشکارا ،مصر «أدبار الیوم» ةدود حجازی در روزنام

 ة صیدهمان وزن متقار  ق برقصیده از شابی تأثیر پذیرفته است و آن را 

 (www.masress.com/adab/2348شابی سروده است. )

 (میالدی1954)متولد  حمد مطرا -2

مقیم لندن نیز در ابیات زیر با لحن طنزآمیز دود با تأثیر از معاصر این شاعر عراقی 



 15/ جهان عرب یراخ یها شابي بر شاعران و انقالب یاگرانةاشعار اح یرتأث

 :سراید یمشابی اینگونه  «»ة قصید

«»

«»

 (3/88 :د.ت مار،)

)تفنگداران دریایی « مارینز»اگر ملتی دواهان زندگی باشد، به ناچار گرفتار ]نیروهای[ »

 آن ها بیایند؛ ویران کنند و از پسِ انگلیسیمردم را و دسترنجآمریکا( دواهد شد و آنان ناگزیر 

ناسزا گفتن به تجاوزپیشگان باشد، با فرزندان عبدالعزیز آغاز دواهد کرد؛ پس داودواه که 

 ؟! ها را باال گرفتها و بزرگترین سر در نزد عر توان پیشانیچگونه می

زنادگی  و داود   ةباه دواسات  ان کشورهای عربای  راه رسیدن مردم ،شاعر با تمسخر

همانگوناه   ؛داناد  یما را اشغال کشورشان توسط تفنگداران دریایی آمریکا )مارینز( کردن 

 هستند و هانیروهای آمریکایی نیز معموال با انگلیسیاز آنجا که  .که در عراق اتفاق افتاد

؛ احمد ماار باه   پردازند یمدر قالب ائتالف مشترک به اشغال کشورهای اسالمی و عربی 

، سپس با زبان طنز دود به دلیل اصلی این اشغالگری اشااره  کند یمیز اشاره این مسأله ن

اگر شخصی بخواهد به اشغالگران دشنام دهد، ابتدا به مسابّبان اصالی    گوید یمو  کند یم

؛ حاال ایان   دهاد  یما اشغالگری و بدبختی مردم یعنی حاکمان کشورهای عربای دشانام   

 بگیرند؟سر دود را باال  دواهند یمحاکمان چگونه 

 (میالدی 2008 – 1941) محمود درویش: -3

 :سراید یماین شاعر فلساینی نیز در اشعار زیر با تأثیر پذیری از شابی اینگونه 

 

(www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=64436) 

هاشان را اجابت )دشمنان( دواسته هاکه ملخ بناچاراگر مردم روزی ]چیزی[ بخواهند، »

کنند؛ پس ای رنج پیشگان و ای نگارندگان تاریخ آزادگی ما، بیایید تا دفتر مدیحه و شعر 

های دیرین، دردهای عاطفی و داطراتی که ها، ترانهها، تمام رمانطبیعت و عش ؛ سرشک

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=1882
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وزانیم.[ بیایید از هر دانة ]همه و همه را بس آت  زنیم اند،غر  و شرق در میان ما به جا نهاده

پی  بریم، تا در آن روز دستاوردمان هزار شعار و  را گام به گام ریگ، کندویی بسازیم و نقشه

 .«شاعر دواهد بود 20

  ب: تأثیر غیر مستقیم

مردم ة که به تحریک کردن همت و اراد استشابی شاعری  ،همانگونه که قبال گفته شد

ر شده است و گفته است که اگر مردم بخواهند کاری را در دواستن زندگی بهتر مشهو

منظور از تأثیر غیرمستقیم در نمونه  .جلودار آنان نخواهد بودهیچ چیز  ،انجام بدهند

از های ادیر جهان عر  جریان انقال ادامه آمده است و بیشتر آنها در که در شعرهایی 

 مردمة اراده و خواستا بر در آنه این است که ،استسروده شده به بعد  م2011سال 

 مالع آن است: به ویژهشابی  تأثیر پذیری از شعر که نوعی تأکید شده است 

 :)شاعری فلسطیني اهل غزه( :ابو شاهینملقب به محمود ابراهیم ابو شریف  -1

(www.alaqsa-online.com/vB/showthread.php?t=21598) 

 دواهند...مردم سرنگونی رژیم را می

های نادانی هِیْ پایانند و عنان بر دهان در کوچه مردم به سان چهار کسانی که گفتند»

تابند. را برنمی پیشگانستم ظلمِ مردم،از آن رو که  .بی هیچ عفّتی، دروغی ناروا گفتند ،شوند یم

را سر دادند؛... مردم دواستار سرنگونی رژیم  ها درآمدند و ندای سرنگونی رژیمانمردم به دیاب
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ی آن را یها! نه، نوشداروی شما برای انقالبی که گوو گروه بزدالن و فرومایگانند. ای غربی

بخشید... این امّتی است که قدرت را به دست گرفته و اید، امروز سودی نخواهد زکام پنداشته

و  حکومت ستمگران به پا داسته بر ضدّل را از این حاکمان گرفته است .... مردم ابتکار عم

و ]امامت  ،جایگزین حکومتِ«. مردم دواستار برپایی حکومت اسالمند» :این است شعارشان

 «   که آن راه حل مشکالت بشریت است. ،نه غیر آن است و [یک حکومت اسالمی

های های غر  برای حفظ رژیمبه تالششاره با ابینیم این شاعر همانگونه که می

اراده و دواست مردم  کند یمتأکید  ،عربیدیکتاتوری حاکم بر بردی از کشورهای 

 .استبرپایی حکومت اسالمی 

 (میالدی1944شاعر عراقی متولد )  -2

 (www.z77z.com/vb/forum63) 

های تو مسدود و همة مردم زیر نظرناد...  هان ای مصر! ای قلب من! قیام کن و بردیز؛ راه»

اناد ماردم گرسانه و    مانده ها که جاپیشگان، شتابان به سوی غر  روانند، این وتیان و ستمطاغ

محرومند... پس بر تجاوز و نیرنگ سهمگین شاوریدیم؛ در تاونس ظفار یاافتیم و در مصار باا       

 گشاتیم... دیال ماردم باا صادایی رساا و آهناین فریااد برآوردناد کاه            روبارو رویدادی عظیم 

 .  «ان من! قیام کنید و بردیزیدها، ای مردمای عر 

 (میالدی1963شاعری عربستانی متولد )  -3
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(www.manabe3.com/vb/forumdisplay.php?f=75) 

 طاغیانیاین حاکمان، مردم دواستار سرنگونی رژیم و رهاندن کشور از دست ستمگرانند، »

... ولی این مردم به ندو غرق در کارهای حرام کنند یمکه ستمگرانه بر مردم حکومت  هستند

 راه جوانان کنانه )مصر( رهنمون شدند؛ و   -یعنی تحصن  -دود آمدند و به راه درست 

، پس مردم یمن و اردن به ندای انقال  مصر لبیک گشودند برای ما و سخنوری را تیزیسظلم

منامه از در گفتند؛ در لیبی جوانانی انقالبی به پا دواستند... و در بحرین مردم تحصن کردند و 

ها فزونی دواهد یافت و هشیاری آنان نیز.... تا آن های انقال  عر دفتگان نبودند... شراره

عر ،  مردماندر دست گیرد... ای  را که این حاکمان بروند و هر ملتی زمام کار دودزمان 

به و[  اکنون با شمایم]... هان من نیز بتازیدپاسدار عزّت دود باشید، و ای غیرتمندان به پی  

و  شاعرم  یک  پذیرا باشند، منپیوستنم به آنان را سوی شما آمدم و امید آن دارم که انقالبیان 

پس  کنم،درقه تهی میگمان یک روز تر است. و بینزد من زبان شعر از زبانة آت  فروزاندر 

   « چرا از اسبا  مرگ بهراسم؟

 ها در برابرملتة شاعر در این قصیده بر دواست و اراد مینیب یمهمانگونه که 

ة دکند و مانند شابی معتقد است که هیچ چیز در برابر اراهای عربی تأکید میرژیم 

 بایستد. تواند ینم ،ها ملت

 نتیجه -10

 احیاگرمردمی و شاعری  ،گفت که ابوالقاسم شابی توان یم ،با توجه به آنچه گذشت

دفتگی تأکید  که در جای جای دیوان دود بر بیداری مردم از حالت جمود و ه استبود
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 ،مرگ وی انه پس ازاحیاگراین اشعار  ت و کرامت انسانی است وو دواستار عزّ کند یم

هایی از آن را در جهان عر  به جای گذاشت که نمونه تونس وة تأثیر دود را در جامع

و بردی دیگر از شاعران معاصر عر   اشعار حجازی، احمد مار، محمود دروی 

 میالدی  2011در اوایل سال  عر های ادیر جهان رز انقال شعار با که آنجاتا  ؛دیدیم

ابوالقاسم  «»شعر مشهور متأثر از « امظَالنِّ ید إسقاطَرِب یُعْالشَّ»یعنی شعار 

یعنی  ابوالقاسم شابیاز زادگاه  میالدی 2011در اوایل سال ها این انقال  .شابی است

نیز با تأثیر پذیری از شابی به  عر ادبای معاصر جهان  تونس شرو  شد و شعراء و

از آن  ییها نمونهکه  ،اند پردادتهمردمی  یاه انقال سرودن اشعاری در حمایت از این 

 بیان شد.

  هانوشتپي
 

در آن کشور حکومت  «م1957-1705»های های تونسند که در سالاز نسل بای داندان حسینی تونس - 1

بود که  م(1947 -1943)آدرین آنها محمد األمین  و م(1735 -1705)؛ ماسس آن حسین بن علی کردند یم

 م(2015، )ر.ک:  .کردوی را دلع  ،مهورینظام ج برپاییهنگام  حبیب 

در باردو است، وی وزیر و دزانه دار داندان بای  1760سال ولد مت، دزندارمحمد العربی زروق  - 2

 29در  اوکاف، تقویت مرزهای کشورش با الجزایر و... پردادت؛  ة، به اقداماتی چون اصاله قلعبود

 (130: 1980،اإلمام)ر.ک: . از دنیا رفت م1822اکتبر 

 در مستغانم الجزایر  1787در سال  به مشهور محمد بن علی السنوسی بن العربی،  - 3

 لیبی از دنیا رفت.  جنو در  1859به دنیا آمد و در سال  

کی از رهبران وی ی .رفت ایاز دن 1944به دنیا آمد و در اول اکتبر  1876در سال  عبد العزیز الثعالبی - 4

از  کشورش سیاسی و دینی تونس است که توانست بین دین و سیاست ارتباب برقرار کند و در رهایی

 اشغال و ظلم نق  داشت. 

وفات یافت؛ وی یکی از رهبران م 1917در تونس به دنیا آمد و در سال  1865در سال شیر صفر ب - 5

 یز مشهور است. جنب  اصالحی تونس است که به پدر دوم نهضت تونس ن

و  روزنامه نگار و سیاست مدار تونسیاو در شهر تونس به دنیا آمد؛  1876در سال ،  - 6

 . بول ترکیه وفات یافتتاندر اس 1918کتبر ا 29 یکی از ماسسان جنب  الشبا  تونس است؛ وی در
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 ، ، بیشتر رک به: أبوزکریا یحیی ةبرای ماالع -7

  .م2003دار ناشری، 

به دنیا  مصر در استان  م1935سال در  مصری، قدتنم شاعر و أحمد عبد المعای حجازی - 8

ادبی که در بسیاری از کشورهای عربی برگزار شده شرکت کرده  یها  یهماوی در بسیاری از  .آمد

بردی از قصاید وی به  .رودمی رآوری در شعر معاصر عر  به شماوی از پیشگامان جنب  نو .است

  .های فرانسوی، انگلیسی، روسی، اسپانیایی، ایاالیایی و آلمانی ترجمه شده استزبان

 منابع 
 قرآن کریم

 ش.1388، 1تهران، دانشگاه تهران، چاپ،  آذرشب، محمد علی،

دار ، الکویت،  أبوزکریا، یحیی،

 .م2003 ،

 م.1989، 1سینا للنشر، ب  أحمد، رفعت سید،

.1980، د.ب، ،1814-1782 اإلمام رشاد،

 م.1992، 1داراألمل، ب  األردن ، ، ،عکاشة الناطور وعلی شحادة میل وبیضون،  ج

  م.1979د.ب، ، ، حسین، محمد دضر، 

، تهران: مرکز تحقیقات علمی کشور روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسيداکی، غالمرضا، 

 ش.1378 ،کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، چاپ اول با همکاری

«» رستم پور رقیه وامیر فرهنگ نیا،

 

 م.2009بیروت، دارالکتا  العربی، د.ب، مجید طراد،  شره  ،رسائل دیوان و الشابی أبوالقاسم

 م.1999، 1، تعلی  یحیی شامی، بیروت، دار الفکر العربی، بدیوان، اااااااااااااا

، پایان نامة کارشناسی ارشد، های انساني در شعر ابوالقاسم شابيارزش مفاهیم ومعصومه،  ،شبستری

 ش. 1375دانشگاه تربیت مدرس،دانشکدة ادبیات، تهران، 

 م.1986، 1بیروت، دار الجیل، ب،  ادوری حنا،الف

 م.1989، 4دمش ، دار طالس، ب،   أبوالقاسم محمد، ،وکرّ

 ، الجزء الثالث، د.م، د.ب، د.ت.PDF دیوان مار، أحمد،

 م.1971، 1بیروت، دارالقلم، ب ،  نقاش، رجاء،

 ش.1348، 1، تهران، پیام،  های اسالميسیدجمال الدین اسدآبادی پایه گذار نهضتصدر،  ،واثقی
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