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 چکیده
ههای درخشهان معاصهر فلسهطينی اسهت کهه بها خلهق آثهار          ابراهيم مقادمه یکهی از چههره  

ای را به جامعهه فلسهطين ارائهه کنهد.     ارزشمندی در زمينه ادبيات و سياست توانست خدمات ارزنده
مقاومهت   ادبيّاتار ارزشمند این شاعر متعهد در زمينه از جمله آث «ال تسرقوا الشمس»دفتر شعری 

های تاریک زندان از خود به یادگار گذاشت تا با ارائه ابهزاری رصهين،   است که وی آن را در سال
توصهيفی   -بتواند بار دیگر روح مقاومت را در کالبد جامعه خود بدمد. این جستار با روش تحليلهی 

ابهراهيم مقادمهه را تحليهل و     «ال تسرقوا الشهمس »ن شعری کوشيده است تا شعر مقاومت در دیوا
دههد کهه شهعر مقاومهت در نهزد ایهن شهاعر در بردارنهده         های پژوهش نشان مهی بررسی نماید. یافته

موضوعاتی همچون وطن، دین و ایدئولوژی، دشهمن، مهردم، شههيد، و اعتهراض اسهت و همچنهين       
های بدست آمده، دعوت به پاسداری از پيروزی ایجاد بارقه اميد برای مبارزین در عرصه مقاومت،

مقاومت برای رسيدن به اهداف متعالی، آگاهی بخشيدن به نسل امروز و آینده از اهداف خصهمانه  
های مقاومت اسهالمی، از  های اسالمی، تربيت نسل آزادی خواه، و ارائه الگوهدشمن، احيای آموزه

 کند.آنها را دنبال می مهمترین اهدافی است که این شاعر در شعر خود
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 مقدّمه -1

انسان از زمانی که بر کهرة خهاکی قهدم نههاد، بهرای ادامهۀ حيهات در برابهر خشهم          

غهاز  توان گفت که تهاریخ مقاومهت بهه آ   طبيعت، نيازمند مقاومت و مبارزه بود؛ بنابراین، می

گردد. مقاومت از سوی انسان با سهاز و بهرک طبيعهی همچهون سهنگ و      آفرینش بشر بر می

در ادامهه چهون طبهع انسهان را در رویهارویی بها عوامهل سهلطه سهيراب          امّها   چوب آغاز شد؛

مهدد جُسهت تها بهدین      «زبهان »تر به نامای قویّتر و رسانهناچار از سالحی برّانکرد، بهنمی

ای دیگران را به گوش همگان برساند. نتيجۀ چنين کوششی، مجموعهه  گونه دردهای خود و

 هایی شد که در حوزة ادب، ادب پایداری نام گرفت. از نغمه

ی را برای این نوع ادبی ارائهه  متعدّدنظران در حوزة ادب پایداری تعاریف صاحب

رده اسهت. از نظهر   رین تعاریف را غالی شهکری بيهان که   ملّترسد که شابه نظر میامّا  اند؛داده

ههای  هها و پلشهتی  کهه از زشهتی  »شود ادبيات مقاومت به مجموعۀ آثاری اطالق می شکری،

های سياسی، فرهنگی، اقتصهادی، اجتمهاعی؛   بيداد داخلی یا تجاوزگر بيرونی، در همۀ حوزه

برخی از این آثار، پيش از رخ نمودن فاجعه، برخهی  گوید. با زبانی هنری )ادیبانه( سخن می

 «.پردازنههدآن مههی «تههاریخ»بههه نگههارش   -ر ميههان جنههگ یهها پههس از گذشههت زمههان    د

 (41: 4966،)شکری

توان به این موضوع پهی بهرد کهه    به تعریف شکری از ادبيات مقاومت، می توجّهبا 

ههای تحهت سهلطه بسهيار     شان بویژه سهرزمين نقش ادیبان و شاعران در تغيير اوضاع سرزمين

رز است؛ زیرا مبهارزان در صهحنۀ کهارزار بها رسهيدن بهه پيهروزی،        تر از انقالبيون مبابرجسته

این ادیبان هستند که بایهد  امّا  مسئوليت خطير مقاومت از روی دوششان برداشته خواهد شد،

ههای آینهده انتقهال دهنهد.     های بدست آمده را بعد از جنگ نيز حفظ کنند و به نسلپيروزی

توان در کشهورهای تحهت اشهغال نظيهر فلسهطين      میاین نقش بارز ادیبان را امروزه به خوبی 

های مختلف بهه عنهوان رکنهی    ، همواره وظيفۀ خود را در زمينهمشاهده کرد. ادیبان این خطّه
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اند و همواره به عنوان نمادی در مقابل هجوم، از ارکان اصلی جامعه بنا به شرایط، نشان داده

 اند. اشغال، ستم و استعمار مطرح بوده

قادمه، یکی از رهبران مبارز شاخۀ نظامی حماس در فلسهطين بهود کهه بها     ابراهيم م

پوشهی  ، هرگز از مبارزه با سهالح متهين ادبيهات چشهم    های نبردوجود حضور علنی در صحنه

از آثار ارزشمندی است کهه وی آن   «ال تسرقوا الشمس»نکرد. دفتر شعری وی موسوم به 

 را در حوزة مقاومت به جای گذاشت.

 

یان مسئلة پژوهش ب -1-1

با ورود یهودیان به سرزمين قدس و قدرت یافتن تدریجی آنها، برک جدیهدی در  

سرنوشت مردم فلسطين رقم خورد؛ زیرا با ورود آنها به تدریج ساختارهای جامعۀ فلسهطينی  

های متعهالی و  تغيير کرد و نوعی فضای استبداد بر جامعه حاکم شد و این امر به افول ارزش

سرزمين قهدس منجهر شهد. روشهنفکران فلسهطين بهر آن شهدند تها بها خلهق آثهاری             دینی در

نظهران  ارزشمند، اعتراض خود را نسبت به فضای موجود اعالم کنند. مقادمه یکی از صاحب

ههای سياسهی در مقابهل جبههۀ باطهل، بهه سهرایش        روشنفکر جامعۀ فلسطين، همسو با فعاليت

ههای بهارز شهعر    حاضر بر آن است تها درونمایهه  اشعار حماسی و پایداری پرداخت. پژوهش 

 ابراهيم مقادمه بررسی کند. «ال تسرقوا الشمس»مقاومت فلسطين را با تکيه بر دفتر شعری 

   

پیشینة پژوهش -1-2

در جههان عهرب بهه رشهتۀ      «ال تسهرقوا الشهمس  »چندین پژوهش دربهارة دیهوان   

مقالۀ دکتر ماجد النعامی با عنهوان  ل: هایی از قبيتوان به پژوهشتحریر در آمده است که می

، و «م2111توظيف التراج والشخصيات الجهادیۀ واالسالميۀ فی شهعر ابهراهيم المقادمهۀ،    »

بهه قلهم دکتهر محمّهد مصهطفی       «م2142ۀ، البطولۀ فی شعر الشههيد ابهراهيم المقادمه   »مقالۀ 

دکتهر   بهه قلهم   «م2111األساليب االنشائيۀ فی دیهوان ال تسهرقوا الشهمس،    »و مقاله کالب، 

 ابراهيم رجب بخيت اشاره کرد. 
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ههای هنهری و زیبهایی شناسهی     شایان ذکر است که این تحقيقات بيشتر به جنبه

تاکنون در ایران کار پژوهشی بر روی این دفتهر شهعری بها تکيهه بهر      دارند.  توجّهشعر شاعر 

اميهد اسهت ایهن     أعم از کتاب، پایان نامهه و مقالهه انجهام نشهده اسهت؛      «رویکرد مفهومی»

 های بعدی شود.ساز پژوهشجستار، زمينه

  

 پژوهش اهمیّتضرورت و  -1-3

تهرین  پی بردن به دغدغه های روشهنفکران کشهور فلسهطين و آشهنایی بها مههم       -4

 ادبيّاتشناخت  -2ت اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و.... این کشور در آینۀ شعر شاعر. تحوّال

بسيج کردن و  -9به ایفای نقش مقاومت در برابر تهاجم بيگانه.  توجّهپایداری در فلسطين با 

تحکهيم روابهط و    -1جهت دادن به نيروی نهفته در مهردم عليهه اشهغال و اسهتکبار جههانی.       

هههای معاصههر شههناخت و معرفههی یکههی از چهههره -5همههدلی دو سههرزمين ایههران و فلسههطين. 

 فلسطين.

 بحث-2

 هبر مبارز فلسطینابراهیم مقادمه شاعر مقاومت و ر -2-1

م در اردوگهاه آوارگهان فلسهطينی )جباليها(     4351ابراهيم احمد المقادمه، در سهال  

واقع در شمال نوار غزه دیده به جهان گشهود. خهانوادة وی بهه همهراه ههزاران فلسهطينی، دو       

م، به دليل حمالت رژیم صهيونيسهتی کهه موجهب    4313سال قبل از تولد فرزندشان در سال 

گنهاه شهد؛ از زادگهاه اصهلی خهود )بيهت دارس( کوچانيهده        اران فلسطينی بیکشته شدن هز

شدند و در اردوگاه )جباليها( سهاکن شهدند. مقادمهه دوران کهودکی و نوجهوانی را در ایهن        

اردوگاه به سر برد تا اینکه توانسهت بها درجهۀ عهالی دبيرسهتان عمهومی خهود را از مهدارس         

. عالقۀ وافری که مقادمه به کسب دانش داشت سهبب  )وکالۀ الغوج الدوليۀ( به پایان برساند

م(توانسهت  4316شد که وی برای ادامه تحصيل رهسهپار مصهر گهردد و سهرانجام در سهال )     

 مدرک خود را در رشتۀ دندانپزشکی از دانشگاه مصر اخذ کند. 
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مقادمه زمانی پس از بازگشت از مصر، زندگی خود را وقف خهدمت بهه فلسهطين    

ای را برای فلسطينيان انجهام داد؛ از جملهه: در اردوگهاه )جباليها( کهه      تهکرد و خدمات شایس

دوران کودکی و نوجوانی خود را در آنجا سپری کرده بود، یک مطهب دندانپزشهکی دایهر    

کرد تا بتوانهد بهه هموطنهان خهدمت کنهد. وی همچنهين مهدتی مسهئوليت وزارت بهداشهت          

ههای مختلهف از جملهه العهریش، النصهر و      نفلسطين را بر عهده داشت. فعاليت در بيمارسهتا 

ههای  الشفاء و فعاليت در دانشگاه اسالمی غزه به عنوان استاد دندانپزشک، بخشی از فعاليهت 

    علمی و اجرائی ابراهيم مقادمه است. 

ههای سياسهی   ههای علمهی خهود، هرگهز دسهت از فعاليهت      مقادمه در کنار فعاليهت 

ههای فکهری   ویهژه اخهوان المسهلمين، از اسهتوانه    برنداشت؛ وی از مؤسسين دسهتگاه نظهامی   

گذاراران جنهبش مقاومهت اسهالمی )حمهاس( در فلسهطين، از       جنبش مبارز اسالمی، از پایه

ههای مصهر بهود؛ ارسهال اسهلحه بهه       ههای دانشهجویی فلسهطينی در دانشهگاه    مسئوالن فعاليت

-و... از دیگهر فعاليهت   های شهيد عزالدین القسامانقالبيون مبارز فلسطينی، فرماندهی گردان

 های سياسی او بود.

وقفههه، برخهوردار بههودن از اراده پههوالدین، داشهتن روحيههه پایههداری و جههادی بههی   

ایثارگری و جانفشانی در راه آزادی فلسطين، تبليغ دین مبين اسالم، آزادسازی مقدسهات از  

است که شهيد های فردی و اقدامات وی وجود اشغالگران صهيونيست و ... از جمله ویژگی

هها بهه   مقادمه را از دیگران متمایز کرده است؛ بهه طهوری کهه وی بارهها در راه ایهن فعاليهت      

 م به مدت سه سال(؛4336م به مدت هشت سال و در سال 4339حبس محکوم شد )در سال 

 ههههها از دسههههت داد. عزیزتههههرین فرزنههههدش )احمههههد( را در راه ایههههن آرمههههان    حتّههههی

(www.ikhwanwiki.com) 

بهاقی مانهده کهه حاصهل      «ال تسرقوا الشمس»از مقادمه، دیوان شعری موسوم به  

های تلخی است کهه وی در طهول زنهدگی خهود آنهها را بها       های تاریک زندان و تجربهسال

گيرنهدة دوازده قصهيده اسهت    گوشت و پوست خود لمس کرده بود. این دفتر شعری در بهر 

های مختلهف سهروده اسهت؛ از    م(در زندان4336م( و )4331های )شاعر آنها را بين سال که

http://www.ikhwanwiki.com/


 

 

 12 / نشریۀ ادبيّات پایداری

به خود گرفته و بيانگر پایداری شاعر توأم  «زندان سروده»ها صبغۀ رو، این چکامهاین

 -های سوگناک در بردارنده صبغۀ وجدانیباشد؛ از سوی دیگر، این نغمهبا سوز و اندوه می

بهه خهدا از    توجّهه های اسالمی است که در قالب صهبر، مقاومهت،   آموزهانسانى و سرشار از 

 طریق دعا و مناجات برای مخاطب نمایان است. 

مقادمههه سههر انجههام بههه همههراه سههه تههن از همراهههانش، در سههحرگاه روز شههنبه       

م( به وسيلۀ نيروهای اشغالگر قدس تهرور شهد و بهه درجهۀ شههادت کهه آرزوی       3/9/2119)

 سيد.هميشگی وی بود، ر

 

 «ال تسرقوا الشمس»های مقاومت در دیوان درونمایه -2-2

 سرزمین -2-2-1

ای را در شهعر عهرب داشهته    های آن از دیرباز تاکنون جایگاه ویهژه مکان و داللت

های به جای مانده از معشوق نمونه بارزی از تعلّق خاطر است. وصف اطالل و مویه بر خرابه

هها منبهع مههم هویهت فهردی و جمعهی هسهتند و        مکهان »، روشاعران به مکان است؛ از ایهن 

آورنههد کههه در آن پيونههدهای عههاطفی و روانههی بههين مههردم برقههرار مرکزیتههی بههه وجههود مههی

( و در صهورت بهروز شهرایط تجهاوز و دفهاع، فرهنهگ       216: 4931)شکویی،  «گردد.می

دهنهد.  پنداری را در شهروندان شهکل مهی  حماسی، شهادت طلبی، قهرمان پروری و قداست

 (432: 4935نيا، )حافظ

 

 عشق به سرزمین -2-2-1-1

خصهوص در  ههای بهارز شهعر مقاومهت بهه     سرزمين و عشق به آن، یکی از ویژگهی 

آید و شاعران عرصه پایداری با به خدمت گهرفتن شهعر   شمار میکشورهای تحت اشغال، به

 زند.پرداخود به عنوان سالحی کارآمد، به دفاع از سرزمين مادری خود می
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ای ههم بهه خهودش فکهر نکهرد؛ بلکهه       ثانيهه  حتّهی  مقادمه در طول حيهات خهویش  

ال »فلسطين و آزادسازی آن، تمام فکر شاعر را به خود مشغول کهرده بهود. وی در سهرودة    

ورزد. رفتهۀ خهود عشهق مهی    در قالب کلماتی نمادین، به سرزمين از دسهت  «تسرقوا الشمس

هم تنيده است که به یغما رفتن تمام مواهب طبيعهی در  عشق به فلسطين چنان با تن شاعر در 

نظر وی هيچ اهميتی نداردة بلکه آنچه برای وی مهم بود؛ همان وجود خود وطن اسهت کهه   

ههای  منبع اميد، حيات و جهاد برای شهاعر اسهت و هماننهد خورشهيدی تابنهاک در سهرزمين      

 درخشد:عربی می

خُذوا القمحَ لکهن.../ خُهذوا الهنفطَ لکهن.../ خُهذوا       خُذوا کلَّ ش  وال تسرقوا الشَّمسَ منّا/»

 (42: 2119)المقادمۀ، «الروحَ ال بأس/ ال تُسرِقُوا الشَّمسَ منّا.
 را ببرید ،نفت/ ...امّا  ؛گندم را ببرید/ خورشيد را از ما نربایيدامّا  ،هستی ما را بگيرید ۀهمترجمه: 

 .طين( را از ما نستانيدولی خورشيد )فلس /روح ما را بستانيد /...امّا 

گهذارد. مقادمهه   دور بودن شاعر از فلسطين در جانش موجی از اندوه به جهای مهی  

های مقاومت دوبهاره در تهن او جهان    آرزو دارد تا بار دیگر وطن را در آغوش گيرد و شعله

 بگيرد و لرزه بر اندام دشمن بياندازد:

لِقهایَ وکُهلُّ    ملّهت / وکُلُّ المَنافِی وکُهلُّ المَخهافِرِ/   خُذینی  ليک/ فَکُلُّ الدَّوائرِ ضاقَتإل عَلیَّ»

 (45: 2119)المقادمۀ، «المَغاوِرِ/ تَخافُ  ذا خَبأتِنی/ وحتّی المَقابرِ.

 /هاها و پاسگاهتبعيدگاه ۀو هم /محافل بر من تنگ شده ۀهم /مرا در آغوش خود جای بدهترجمه: 

آن هنگام که مرا  هراسند/ از من میاندرنجوری افتاده تکاوران دشمن از دیدار من به مالل و ۀو هم

 .هاگورستان حتّی ی/دهمیدر خود پناه 

 

 ستایش از قهرمانان ملّی -2-2-1-2

ههای مضهمون سهرزمين در شهعر ابهراهيم مقادمهه، بزرگداشهت        یکی از زیر شهاخه 

ههدف از   انهد. فلسطين، جان خهود را از دسهت داده   ملّتسلحشورانی است که در راه عزّت 

داشتن هویّت ملّی و آگاهی بخشيدن به نسل انقالبی امهروز  فراخوانی این قهرمانان، زنده نگه
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و آینده نسبت به قهرمانان ملّی خود، است. عزالدین قسّام، یحيی عيّاش، صهالح شهحاذة   

گشهاید.  اند که مقادمهه زبهان بهه سهتایش آنهها مهی      و محمد شراتح از جمله مبارزان فلسطينی

، از روحيهۀ ایثهارگری محمهد شهراتح در     «زیارة قصهيرة »در قطعه شعر زیر از قصيدة شاعر 

 شگفت است و آرزوی یکی شدن روح خویش با روح او را دارد:  

عَجَبًا ِلروِحک یها َشهراتُِح/ وِههیَ َتسهَرحُ فهی کيهانِی/ یها ذا الَفهدائی الَّهذی َعِشهقَ الشَّهجاعۀَ            »

 (43: 2119)المقادمۀ، «والتَفانِی.

و هویت من روانه  حال آنکه روح تو در هستی و !/شگفتا از روح تو ای محمد شراتحجمه: تر

 .ای قهرمان شهادت طلب که عاشق شجاعت و جانفشانی هستی /شودمی

 

 شوق بازگشت به وطن -2-2-1-3

های مضمون ميهن اسهت کهه شهوق بهه     طرح بازگشت به وطن، از جمله زیرشاخه 

اش کنههد. مقادمههه، در بازگشههت بههه سههرزمين اجههدادیشههتر مههیمبههارزه را در دل شههاعران بي

)فلسطين( ایمان راسخ دارد. وی بازگشت خود را به فلسهطين بهه دميهدن پرتهو تابنهاک نهور       

شاعر در بند شعری زیر بها  »کند. ایمان در دل مجاهد و یورش حق بر لشکر باطل، تشبيه می

دههد  ما را در برابر تصهویری قهرار مهی   ( 34، راء)اس الباطلُ قَهَوزَ جاء الحقُّ استناد به آیه

که بيانگر صالبت ایمان و اعتقاد پوالدین وی در بيرون کشيدن حق از باطل و بازگشهت بهه   

تهوان  ( این اطمينان وی را مهی 13: 2142)غنيم والهشيم،  «اش فلسطين استسرزمين مادری

 از خالل تکرار واژه )عائدٌ( دریافت:  

ا غُربَتی السَّوداءِ عائهدٌ/ عائدٌ مِثلُ فَهجِّ النّورِ فهی قلهبِ المُجاهههدِ/ عائهدٌ مِثلَمهها      عهائدٌ مِن ثَنای»

 (11: 2119)المقادمۀ، « حَهقّی لِباطلِهم یُطهههاردُ.
من بازخواهم / قطعا بازخواهم گشتقطعا  هاز ميان تبعيدگاه سياباز خواهم گشت من ترجمه: قطعا 

حقّ بر  پيروزیسان ه ب بازخواهم گشت من / با تاکيددل مجاهد کردن نور درسان رخنهه گشت ب

 .باطل
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 دین و ایدئولوژی -2-2-2

اسهت و   ها در طول تاریخ عامل و محرکی دینهی داشهته  از آنجا که اغلب جنگ»

عمومًا تعصبات دینی و نيز اعتقاد بهه مهذهب و حهس دفهاع از عقيهده و آیهين موجهب شهده         

وان ادیهان رخ دههد، ایهن مضهمون در ادبيهات مقاومهت نمهود        داری بين پيرهای دامنهجنگ

قدس شریف و اخهتالف بهر سهر آن اسهت،      ،در قضيه فلسطين نيز که محور آن .بارزی دارد

( دین از نظر شاعران مقاومهت فلسهطين،   423: 4933، محمّدی) «شود.دیده میاین مضمون 

ن نيرویهی اسهت کهه مشهعل     انقالب، دفع ظلم، و مبارزه عليه دشمنان بشهریت اسهت یها همها    

. مضهمون دیهن در شهعر مقادمهه بهه      را در متن خهود دارد  ناپذیریور و تسليمانقالب را شعله

 گردد:های زیر تقسيم میشاخه

 

 بین به جنگ(القای امید به آینده و پیروزی موعود )خوش -2-2-2-1

 با فردایی بهتر به اميد است، نموده رخ جنگ شعر در که دیگری موضوعات از

کوشد با نویهد پيهروزی   شاعر مقاومت میاسالمی است.  هویت احيای و خودباوری روحيه

ها نوید و اميهد  ملّتدر آثار ادبی پایداری همۀ »ها را نگاه دارد. حقيقت، بارقه اميد در قلب

به پيهروزی همهواره هسهت و پيهروزی ظهاهری از جانهب شهاعر پایهداری بهه سهخره گرفتهه            

 (11: 4933)سنگری، «شود.می

بهين بهه آینهده،    رجا النقاش معتقد است که اصوال شعر انقالبی، شعری است خوش

زیرا انقالبيگری به معنای آن است که شاعر طالب تغيير وضع موجود است؛ در این صهورت  

 (34: 4312طبعا وضع مطلوبی در نظر دارد که اميدوار است به آن برسد. )النقاش،

مقادمه، در مجموع شعری اميدوار به آینده  «التسرقوا الشمس»مجموعه شعری 

گيهرد. مقادمهه بها    های اسالمی شاعر سرچشمه میای نورانی که از آموزهاست؛ اميد به آینده

کتهاب خهود    کند. او دروجود فضای نامطلوب فلسطين همواره مردم را به آینده اميدوار می

وضعيت مها  »کند: اینگونه بيان میاميد به آینده را  «معالم فی الطریق  لی تحریر فلسطين»
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مان اسفبار است؛ ولی اميدمان به خداوند متعهال اسهت کهه از    در قياس با قدرت دشمنان

رسهاند، و اههل باطهل را خهوار و     کند و سربازانش را یهاری مهی  دین مبين اسالم حراست می

ی، گيری از وعهدة الهه  شاعر با بهره( www.zanyar-69.blogfa.com) «.کندذليل می

 بيند:پيروزی را در جبهه حق می

أبُنَيَّتِی  نِّی عَلى ثِقَۀٍ/ بِعِنایۀٍ مِن واحدل أحدِ/ أبُنَيَّتِی، کهونی علهى ثِقَهۀٍ/ بِهالحَقِّ، بِالنصهرِ/ مَهمها       »

 (9: 2119)المقادمۀ،  «استَبَدَّت ظلمۀُ الحَلَکِ.

اعتقاد  ،تو نيز ،ای فرزندم نه/گای پروردگاربه عنایت  اعتقاد راسخ دارم/ من ،ای فرزندمترجمه: 

 خيمه می زند.ها تيرگیلشکر آنگاه که  /به حقّ و پيروزیراسخ داشته باش/ 

گرایهی شهاعر بها زبهانی     مقادمه نمود کامهل آرمهان   «ال تسرقوا الشمس»سروده 

خهواهی او نهه شهعری سفارشهی و سهاختگی، بلکهه عميهق،        نمادین و حماسی اسهت. آرمهان  

ای کهه شهاعر بسهيار بهه آن     آرزوهای خستۀ جهان فرامدرن است، آینده عاشقانه، و منطبق با

 باشد: های آرمانی واال همانند برادری، صلح و عشق میایمان دارد و سرشار از ارزش

سَنَفرَحُ بالشَّمسِ فی ذاتِ یومٍ/ سَتُشرِقُ تُوقِظُ کهلَّ النِّيهامِ/ وتُرشِهد کُهلَّ الحَيهارَ/ ویَصهحُو       »

فنَنهَض بالنُّور نُحيِى الحياةَ/ ونَفتَح بالحُهبِّ داراً فَهداراً/ ونَشهرُق بالضّهوءِ عنهدَ       عليها السُّکارَ/

 (41: 2119)المقادمۀ،  «الشُّروقِ/ وال نَمنَعُ الفضلَ جاراً.

طلوع خورشيد   خواهيم گشت/خورشيد خرسند  درخششبا ترجمه: روزی فرا خواهد رسيد که ما 

و  /نمایدمیو جميع سرگشتگان را هدایت خواهد انگيخت/ همه خفتگان را بر و  خواهد کرد

تا زندگی را  لند خواهيم شدآنگاه ما با نور خورشيد ب/ به هوش آیند آنشدگان با طلوع مست

و با پرتو نور به هنگام طلوع  /یکی یکی باز کنيم ،ها را با عشقخانهدر و  /حياتی دوباره بخشيم

 .مکنيز فضل و نيکی منع نمیو همسایه را ا /درخشيمخورشيد می
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 استناد به متون دینی و فراخوانی قهرمانان دینی  -2-2-2-2

شاعران برای تهييج مبارزان به مقاومت، از باورها و اعتقهادات قلبهی و دینهی آنهان     

گيرند. استناد به متون دینی از جملهه عهواملی اسهت کهه شهاعران مقاومهت از آن       کمک می

ادمه از کودکی با قرآن خو گرفته و از آن بسيار تأثير پذیرفتهه بهود. او   مق»کنند. استفاده می

های قرآن را در طول زندگی خهویش بهه کهار ببهرد؛ بنهابراین، اولهين       کرد تا آموزهسعی می

بهود؛ زیهرا تمهام معهارف      «فاتحۀ الکتاب»چيزی که در گوش فرزندش زمزمه کرد، سوره 

 (:51: 2111لنعامی،ا) «شود.قرآن، در این سوره خالصه می

 (91: 2119)المقادمۀ، «أبُنیَّ کَم فَرَحٍ فرحتَ وأنت تَشدُو/ للمرّة األولى بفاتِحَۀِ الکِتابِ.»
فاتحۀ »برای اولين مرتبه با نغمه، سوره  زمانی که/چه بسيار خرسند بودی ، ای فرزندمترجمه: 

 .کردیرا بر لب زمزمه می «الکتاب

-انان دینی در اشعار مقاومت شهاعر، فهراوان دیهده مهی    استناد به متون دینی و قهرم

مند شود. قرآن و حدیث نبوی دو منبع بسيار مهمی هستند که شعر مقاومت شاعر از آن بهره

(، ضهمن  23)رعهد،   أال بِهذکرِ اهللِ تَطمَهئنُّ القلهوب   گيهری از آیهه   شود. ابراهيم با بهرهمی

کنهد  دهد و به آنها تأکيد میمخاطب قرار می اعتنایی به دشمن، دوستان مبارزش را موردبی

که راه مقاومت با یاد خدا عجين شده و هر کس غير این راه را بپيماید، به راه گمراهی وارد 

 شده است:

وشَرِّد أُسرَتی ما شِئت/ وَاهدِم فوقَها المَنزِلَ/ وعَذِّب صَبيَّتی، هَيهاتِ أن أههنِ/ وقلبهی عهامِر     »

 (6: 2119)المقادمۀ، «وَعَزیمَتِی نارٌ بها ا/یمانُ یَشتَعِلُ/ وَرَوعِی بارِدٌ کَالطلِّ. بالذِّکرِ یَبتَهِلُ/

و خانه را بر روی آنها  پراکنده و آواره گردان/ام را خانوادهترجمه: به هر مقدار که دوست داری، 

ن سرشار از یاد حال آنکه قلب م /باد که سر به تسليم دهم دور ،و فرزندم را شکنجه بده /ویران ساز

سان ه و هراسم ب /سازدور میآتشی است که ایمان به توحيد آن را شعله م،پوالدین ةو اراد /خداست

 .شبنم سرد است

گوید: راه ، به مجاهدان فلسطينی می«بقره» ره( از سو455شاعر با فراخوانی آیه )

 ا متحمل شد:های بسياری رعزّت، راهی است که باید در آن خون ریخته شود و سختی
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 نَّ دَرَب الِعزِّ مَفروٌش بِأنَّهاِت الَجهراِح/ َبهاألذََ الَعهذبِ، بِاشهواکِ الطَّریهِق/ بالضَّهحایا،        »

 (44: 2119)المقادمۀ،  «باليَتامَى والثُّکالَى/ بِزَنازینِ العَذابِ.
با سوک در و می، با یتي ،با قربانی /های راهبا اذیت دلکش، با تيغ /هابا فغان زخم ،راه عزتترجمه: 

 .سنگفرش شده است ،های شکنجهبا سلول /مرک عزیز

خوانهد،  ههایی دینهی کهه شهاعر آن را در شهعر خهویش فهرا مهی        شخصهيّت یکی از 

با بيانی زیبا و با  «فی التحقيق»، مؤذن پيامبر )ص( است. مقادمه در شعر «بالل» شخصيّت

ی دروس ظلهم سهتيزی را بيهاموزد.    خواهد که به واحساساتی سرشار از صداقت، از بالل می

 ، نزد شاعر سمبل مقاومت و جانفشانی در راه مقدسات است:«بالل» شخصيّت

لِلغَهد اآلتِهی/     یا باللَ الخيرِ عَلِّمنِی/ دُروسَاً فِهی تَحَهدّی الهبَطشِ/ أحفَظُهها والأغفُهل/ أصهنَعُ      »

 (1: 2119)المقادمۀ،  «بُطوالتل ومُستَقبل.

ها را به خاطر این درس /ظلمبا مبارزه  زمينه هایی دردرس /ها به من بياموزنيکی ،ای باللترجمه: 

قهرمانانی برای وطن خواهم  ای نزدیک،برای آینده / خواهم سپرد و از آنها غافل نخواهم شد

 .پرورید

 

 های غیبی و اعتقاد به موعود  باور به امداد -2-2-2-3

کنهد، ظههور   از مظلوميت حمایهت مهی  زند و شک، شاعری که بر ستم فریاد میبی

کشد تا به ستم پایان دههد. شهاعران فلسهطين، بها وجهود اینکهه سهتم        یک منجی را انتظار می

هرگز از آیندة درخشان خود مهأیوس نيسهتند   امّا  حاصل از اشغال بر کشور آنها چيره گشته،

ظلمهت را از  ههای  و اعتقاد قلبی راسخ به یک منجی دارند که روزی خواههد رسهيد و پهرده   

سپاه پيامبر)ص( به عنوان امهداد غيبهی و    «احمد»فلسطين کنار خواهد زد. در سرودة  ملّت

گردد و جوامع مختلهف را از رذایهل اخالقهی پهاک     های بشری است که بازمیتحقق آرمان

 ریزد:های ستم را در سراسر عالم فرو میکند و ستونمی

سَهيَعودُ جهيشُ   "لجُنودِ/ کُلَّمها یَصهرُخ فِهی وجههِ الجُنهودِ:/      کُلَّما یَقذِفُ بِاألحجارِ فِی وجهِ ا»
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 (94: 2119)مقادمه،  «محمدل سَيَعُودُ.

سپاهيان دشمن  ةهرگاه در چهر /افکندسپاهيان دشمن سنگ می ةهرگاه احمد در چهرترجمه: 

 .لشکر رسول خدا باز خواهد گشتبزودی  :/دادفریاد سر می

 

 تبلیغ ایدئولوژی خاص -2-2-4

کنهد و بها تکهرار    هر شاعر مقاومتی، نوعی ایدئولوژی را در شهعر خهود دنبهال مهی    

ای کهه مقادمهه در شهعر    تهرین ایهدئولوژی  پردازد. اصلیکردن آن ایدئولوژی به تبليغ آن می

کند، همان اعتقاد راسخ به توحيد و پيهروزی نههایی حهق بهر باطهل اسهت. بهه        خود دنبال می

ههای بلنهد   راه مبارزه مأیوس نيست و برای رسهيدن بهه آرمهان    گاه درهمين دليل، شاعر هيچ

 نهضت اسالمی از شهادت هيچ هراسی ندارد: 

مِن قَلبِی فاَل تَعجَلی/ فَتلهک اآلهُ لِلهرحمنِ أرسِهلُها لِتَثبيتِهی/ فهانَّ المهوتَ        وَلَمّا تَصعُدُ اآلهاتُ»

طلُقُهها/ تُخَفِّهف وَطهأةَ اآلالمِ تُطفِهىء لَذعَهۀَ      أهوَنُ مِن قَبولِ العارِ یها أرذَلُ/ و نَّ اآلهَ لِلهرحمنِ أ  

 (1: 2119)المقادمۀ،  «الحَنظَلِ.
ها را برای همه این آه /شتاب مکن :گویمبه خود می ،گرددمی وجها از قلبم او هرگاه نالهترجمه: 

تن تر از پذیرفبه پيشواز مرک رفتن آسان مایه/ ای دونفرستمآرامش قلب به سوی پروردگار می

یابد و سوز و گداز فشار دردها کاهش  فرستم/ تامیرا برای پروردگار  هافغان قطعا /ننگ است

 .گرایدها به خاموشی تلخی

 دشمن -2-2-3 

ور خواهد شهد کهه پهای    معموالً مشعل ادبيات مقاومت در هر کشوری زمانی شعله

ای در شهعر  کننهده دشهمن نقهش ثابهت   »یک نيروی بيگانه در ميان باشد، بهدیهی اسهت کهه    

مقاومت بر عهده دارد. شاعر مقاومت، همواره با توصيف دشمن و بيان جنایهات او بهه طهور    

کوشد تا عالوه بر نشان دادن مظلوميت مردم، حس انتقهام و ادامهه مبهارزه را    غير مستقيم می

 (.461: 4933،محمّدی) «در نيروی خودی به وجود آورد.
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 توصیف دشمن  -2-2-3-1

های دشهمن، همهراه اسهت. مقادمهه در سهرودة      شه با تصویری از جنایتجنگ همي

کند ، با لحنی آکنده از اندوه، کشتار مردم را به وسيلۀ دشمن متجاوز توصيف می«عيّاش»

( رژیم اشغالگر قدس را به طور غيهر مسهتقيم،   1)قمر،  کانّهم جَراد مُنتَشِرو با الهام از آیۀ 

کند که هميشه در اندیشه چپاول ثروت کشهورهای بيچهاره از   میهایی )ملخ( تشبيه به جهنده

 فلسطين هستند: ملّتجمله 

َنَشروا بَِبلدِتِنا الخراَب فمها لَههم  ال الخهراُب/ لهم َیرَحمهوا شيخههاً وال طفهالً تلّفهح بالثيهاِب/          »

 «فضهيلۀِ کهلَّ بهابٍ.   قدأرضَعُوه قَنابِلَ الغهازِ المدمَّعِ والهَبابِ/ غَرسُهوا الرذائهلَ أغلَقهوا وجههَ ال    

 (19: 2119)المقادمۀ، 
نه به  /دانندمان گسترش دادند، آنها جز ویرانی چيز دیگری نمیویرانی را در سرزمينترجمه: 

آور سيراب بلکه به جای شير او را با گازهای اشک /کهنسال و نه به طفل شير خواره رحم کردند

 .ه درهای فضيلت را بستندنهال رذایل اخالقی را رویانيدند و هم / وکردند

 

 تهدید دشمن -2-2-3-2

، با لحنی رجز گونه، دشمن را به مبهارزه  «فی التحقيق»ابراهيم مقادمه، در قصيدة 

کنهد کهه هرگهز در برابهر     ای بيهان مهی  خوانهد. در قطعهه شهعری زیهر بهه شهاعر گونهه       فرا می

ر ایمانی است کهه قلهب   های دشمن، تسليم نخواهد شد. این مبارزه طلبی، ناشی از نوشکنجه

 وی آن را فرا گرفته است: 

لن أوجِلَ/ وهَدِّد کَيفَما تَهوَِ/ وعَذِّب کَيفَمها تَههوَِ/ فَهدونِک قَلبهی المُقفَهلَ .../ وعهذِّب       »

 (.5: 2119)المقادمۀ، «صَبِيَّتی، هيهات أن أهنِ/ وقلبی عامر  بالذِّکرِ یَبتَهِلُ.
 ،ندازه که دوست داریاو هر  /تهدید کن ،دوست داری هر اندازه که /هراسمهرگز نمیترجمه: 

باد که سر به  و کودکم را شکنجه بده، دور /حال آنکه در برابر تو قلبی پوالدین است /شکنجه بده

 .حال آنکه قلب من سرشار از یاد خداست /تسليم دهم



11 /بازتاب مقاومت در شعر ابراهيم مقادمه  

 
 

 تحقیر دشمن و تمجید از نیروهای خودی -2-2-3-3

مله مضهامينی اسهت کهه شههيد مقادمهه آن را در      تحقير دشمن و تکریم خود، از ج

پرده ، بی«عيّاش»کند. وی در قصيدة شعر خود به منظور ایجاد هراس در دشمن ترسيم می

هایی که جز نامد که جز عوعو کردن و گرکهایی میدهد و او را سگبه دشمن دشنام می

 دهند:دریدن دیگران، کاری از خود نشان نمی

ثُ فِههی زَمَههنٍ تَسَههوَّدَتإل الکِههالبُ/ عَيّههاش ال تَرحَههلی وتَتههرُک حُلمَنهها نَهههشَ عَيّههاش أنههت اللَّيهه»

 (12: 2119)المقادمۀ،  «الذِّئابِ.
عياش از  /کنندفرمایی میمدر روزگاری که سگان حک ؛ای هستیتو بِسان شير بيشه ،عياشترجمه: 

 .ها شودطعمه گرکن آرزوها ایتا  ،این دیار کوس رحلت را نزن و ما را با آرزوهایمان رها مکن

 

 افشای سانسور و سلطة فرهنگی دشمن -2-2-3-4

کنههد کههه سانسههور در رژیههم   ، اذعههان مههی «علههی الشَههبَک »شههاعر، در قصههيده  

فرزندان افراد مبارز، اجازه بوسهيدن پدرانشهان    حتّی صهيونيستی، به قدری حکمفرماست که

 های زندان ندارند:را از پشت ميله

 (9: 2119)المقادمۀ،  «مِن وراءِ الظَّهرِ مُستَرِقّاً/ خُتِمَتإل زیارتُکم هيّاً لِتَفتَرِقا. ویَصِيحُ جِلفُ»
دیدارتان به  /دهد:تربيت از پشت سر با صدای پایين فریاد سر میبی و ادببیترجمه: زندان بان 

 .یااهلل زود از هم جدا شوید .پایان رسيد

ههای  را در راه علم سهپری کهرده، از توطئهه    ها عمر خودمقادمه، به دليل اینکه سال

آگاه بود. اهداف دشمن را در جهت تغيير نام شههرها، عههد شهکنی و     کامالًفرهنگی دشمن 

 کند:انتشار خصائل قبيح را در شعر خود به مخاطبانش گوشزد می

نَقضَ العَههدِ/  ؟/ هلی علَّموک الغدرَ؟ "یام"هلی غَيَّروا وجهَ المُحِبِّ؟ هلی غَيَّروا اسمَک صار »

 (92: 2119)المقادمۀ، «تَحریفَ الکالمِ.
، آیا به تو مکهر و حيلهه   /تغيير دادند؟ "یام"آیا چهره عاشق را تغيير دادند؟ آیا اسم تو را به ترجمه: 

 تحریف کالم خداوند را آموختند؟ عهد شکستن،
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 مردم  -2-2-4

از ایهن جههت،   هها، مهردم هسهتند؛    بدون شک، رکن اصلی تشکيل دهندة انقهالب 

در واقهع، ادبيهات پایهداری را    »مردم، عنصر اصلی تشکيل دهندة ادبيهات مقاومهت هسهتند.    

( ایهن  39: 4931)بصهيری،  «تهوان شهناخت.  بدون در نظر داشتن حضور و نقهش مهردم نمهی   

 های زیر تقسيم کرد:توان به شاخهمضمون از شعر مقاومت مقادمه را می

 

 ه مقاومت  ترغیب و تهییج مردم ب -2-2-4-1

 ملّهت  کنهد؛ مقادمه، ضمن اینکه اهداف پنهان دشمن را برای هموطنانش بازگو می

کنهد و از  هها را بهه اتحهاد، تشهویق مهی     خوانهد و آن خود را به مقاومت عليه ستمگران فرا می

خواههد کهه هرگونهه تسهليم، در برابهر دشهمنان را رد کننهد؛ بهه عبهارت دیگهر، او           ها میآن

شهاعر بهرای اینکهه مشهعل مقاومهت را در       بينهد. حاد و زیر بار ظلم نرفتن میپيروزی را در ات

 «محمد مصهطفی )ص( »ور سازد، آنها را به اشرف مخلوقات یعنی های فلسطينيان شعلهدل

 کند تا با نور ایمان خویش، راه را برای دیگران تابناک سازند:  منتسب می

مَشاعِلِ/ صُونهوا  خوَتِکم وأحيوا ليلَکم فَالظُّلمُ زائهل /  یا  خوتی یا رَهطَ خيرِ النّاسِ یا نورَ ال»

یا عصبۀَ ا/یمانِ شَقَّوا دربَکم وسطَ الخرائبِ/ التَههرهبوا جَبَروتَهم فَهالکفرُ خائههبٌ/ ال تَقبَلهوا    

 (14: 2119)المقادمۀ، «بالهذُّلِ باسمِ السِّلمِ زوّقه المُنافقُ.
برادرهای مبارزتان را پاس  /هابهترین مردم، ای پرتو فانوس ةتير ازای برادران با ایمانم، ای ترجمه: 

ای جماعهت بها ایمهان در ميهان      /همانا که ظلم از بين خواههد رفهت   ،دارید و شب را حيات بخشيد

بها زبهونی،    /ستاپذیر نمایی دشمن نهراسيد که کفر شکستاز قدرت /ها راهتان را بگشایيدویرانی

 .رنمایی منافق را نپذیصلح

 وصف کودک و زن مبارز  -2-2-4-2

 «غهول بطهری  »شاعر فلسطينی که با الهام از اسهاطير ملهی، نجهات فلسهطين را در     

دهنهده را در  کهرد؛ اکنهون نجهات   )طائر الرعد( جستجو مهی  «پرندة تندر»)مارد القمقم( و 
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بهه   ای موسهوم ( مقادمه نيهز در قصهيده  31: 4913نگرد. )گنجی، سيمای کودکان انقالبی می

، در قالب کلماتی پویا و حماسی، از زبان کودک خطاب به پهدرش، بهرای   «علی الشَبَک»

های ستم، خواستار صبر پيشه کردن است؛ چرا که صبر توأم با هدف الهی، بردن ریشهاز بين

کنهد کهه   ای اذعهان مهی  های ستم است. وی در این سروده بهه گونهه  منجر به فروپاشی ستون

 د:تر از پدرهای مبارزشان هستنبا زندگی، قویکودکان در مواجهه 

فتَصيحُ یا أبَتی:/ صبراً، یَهونُ األذَ  ن یُشرَف الهدفُ/ أنا فی انتظارِک حهين تَخهرُجُ/ نَبهدأ    »

 (2: 2119)المقادمۀ،  «دربَ ثُورتِنا ونَعتَصِف/ قواعدَ الظُّلمِ والطُّغيانِ والسَّفکِ.
صبر پيشه کن، اگر هدف خهدایی باشهد    ،ای پدر :/دهدر میندا س ،های زنداناز پشت ميلهترجمه: 

راه  شهوی/ آزاد از زنهدان  من در انتظار تو خواهم نشست تها زمهانی کهه     /شکنجه آسان خواهد شد

 .ویران خواهيم کرد را ی ستم و طاغوت و خونریزیهاو ستون /گيریمانقالبمان را از سر می

ز رسالت کودکان فلسطينی را بهه  ، تصویر بدیعی ا«أحمد»وی همچنين، در شعر 

کودکان فلسطينی، قبل از تولهد، نطفهه آنهها بها مقاومهت منعقهد       دهد و اذعان دارد که ما می

 شوند:گردد و در راه جهاد و دین اسالم از سوی والدین خود نذر شهادت میمی

تُجهرَح/  نّهی    کمإل ُحزٍن و کمإل َفَرٍح مَُجهنَّح/ اذ أنهت تُخِبُرِنهی/ بأّنهک َقهد ُجرِحهَت وسهوف       »

 (95: 2119)المقادمۀ،  «نَذَرتُک لِاللهِ جاهداً/ فَلیَ النصيبإل.
به اینکهه   /سازیآن زمان که مرا آگاه می !/بال و پر دار و چه بسيار شادابی !چه بسيار اندوهترجمه: 

پهس   /من به تحقيق تو را جهادگونه برای خداوند نهذر کهردم   /مجروح شدی و زخمی خواهی شد

 .ی برای من استچه نصيب

مادر نيز در شعر مقادمه جایگاهی برجسته دارد؛ زیرا از نظر وی، مادران هستند که 

پرورانند؛ از این جهت، نقش اصلی انتفاضه های شهادت طلب را در آغوش خود میرزمنده

کنند. مقادمه با گرایش دینی، مادر شهيد را به صبر دعوت را مادران بر دوش خود حمل می

تا در نظر دیگران به اسطوره پایداری مبهدل گردنهد و از خداونهد خواههان بخشهش       کندمی

 نعمت آرامش درونی به قلب مادران شهيد است:   

فَتَجَلَّدی وتَصَبَّری الصَّبرَ الجَميلَ/ و لى الصَّالةِ ..  لى الصَّالةِ ..  لى الصَّالةِ/ رِفقاً بِقَلهبِ األُمِّ  »

 (94: 2119)المقادمۀ،  «اً وَاربُط بِفضلِک قلبَها.یا ربَّ السَّماءِ/ یا راحم
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به  ،به نماز .خوانمتو را به نماز فرا می /صبری زیبا بردباری کنبا ای مادر شکيبا باش و ترجمه: 

دل  ،ای خهدای رحمهان   /ببخش ممالطفت و مهربانی را به قلب مادر ،هاای پروردگار آسمان /نماز

 .را به فضل خود گره بزن ممادر

 

 ستایش و تجلیل مردم مبارز -2-2-4-3
های عربی های قدرتهای خالی و به دور از حمایتمردم مبارز فلسطين، با دست 

ههای سرشهار   طلبی مردم، ناشی از قلبو غربی، همواره در ستيز با دشمن هستند؛ زیرا مبارزه

 :ستایداز ایمان آنها است. شاعر این انتفاضه را از ژرفای وجود، چنين می

ویأتِی اللَّيلُ یَطرُقُ بابَنا المُقفَل/ وقُضبانُ الحدیدِ تَدُقُّ  سفينا/ وأبوابٌ مِن الفوالذِ تَربُضُ فی »

فِم المدخِل/ وَقلبهی نهابِضٌ، ههاتوا ساَلِسهلَکم/ ههاتوا بَنهادِقَکم، ههاتوا قَنهاِبلَکم/ لهن َنسهتَکينَ           

 (1: 2119)المقادمۀ، «.نَرحَلَ لِبَطشِکم، هيهات، لن
هایمهان )فانهه( را   هگُهوِ  ،ههای آهنهين  و ميلهه  /کوبدمان را میرسد و درهای بستهشب فرا میرجمه: ت

-مهی  و قلب من تپش کنان /گذارندو درهایی از فوالد در ورودی خانه سينه بر زمين می /کوبدمی

حال اسهت کهه   م /هایتان را بياورید، نارنجک هایتان را بياوریدتفنگ /زنجيرهایتان را بياورید گوید

 .مان کوچ نخواهيم کردتسليم استبداد شما شویم، دورباد، هرگز از سرزمين

 

 شهید -2-2-5

 شههيد و شههادت   مقاومهت،  شهعر  مضامين قابل ستایش در ترینشاخص از یکى

 سرخ و مقدس بخشيده روحی را پایداری هایمفاهيم سروده تریناز عالی بخشی که است

شهود و روی  ایست که در اغلب نبردهای مقدس از آن یاد مهی است. شهيد و شهادت، مقوله

هها بها   سخن بسياری از شاعران عرصۀ مقاومت با آن است. فرهنگ شهادت در نزد فلسهطينی 

 شان، ارتباط بسيار تنگاتنگی دارد.  شدت عشق و وابستگی به خاک ميهن

نانهه در قبهال   بيابراهيم مقادمه همانند دیگر شاعران حوزه مقاومت، با نگرشی واقهع 

ههای  خود را نسبت به آرمان تعهددرک عميق و اندیشه حقيقت بين شهدای وطن، بار دیگر 
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ههای شههداء و اشهاعۀ    ای راسهخ در تبيهين اندیشهه   تهر نمهوده و بها اراده   مقدس شهداء محکم

اذعهان   «حسين»فرهنگ شهادت، سهم بسزایی برای خویش رقم زده است. وی در قصيده 

 های سرخ فام پيروزی در سرزمين فلسطين است: ا راه شکفتن گُلدارد، شهادت تنه

 (22: 2119)المقادمۀ، «زهرةُ الحقِّ. وعَبإلرَ جراحِنا، وقوافِلِ الشُّهداءِ فِی السَّاحۀِ/ سَتُزهَرُ»
 خواهد رویيد.گل سرخ فام حق و حقيقت  /هایمان، وکاروان شهدا در ميداناز خالل زخمترجمه: 

 

 از مقام شامخ شهیدان  تجلیل -2-2-5-1

 دیهن  و وطهن  از پاسداری راه در را خویش جان که ميهن، شهيدان بزرگداشت

(. در بهاور  94: 4933اسهت )کریمهی،    پایهداری  شهعر  مضهامين  ترینشاخص از کردند؛ فدا

ورزنهد؛ حيهات جاودانهه    مقادمه، شهادت بهرای کسهانی کهه بهه زنهدگی کریمانهه عشهق مهی        

آید. این نوع نگاه بهه  برای دشمنان انسانيّت، دوزخ به شمار می شود و در مقابلمحسوب می

دارد تا از شهوات دنيوی تجرّد یابد و تهاج ایثهار را بهر سهر     شهادت است که مجاهد را وا می

ههای واال بهه خطهر    ههای ایمهان جهان خهویش را در راه ارزش    گذارد و برای رسيدن بهه قلهه  

کند کهه  ، تصویر فردی را ترسيم می«بواب الجنّۀحدیث علی أ»بياندازد. مقادمه در قصيده 

با درک عميق معنای شهادت، دست به عمليات استشهادی زده و در دل عاشهقان، روشهنایی   

 و در دل دشمنان، آتش دوزخ ایجاد کرده است:   
ا مَنهائر / قَهذَفَ النَّهارَ    وتَبَسَّمَ/ أشعَلَ النورَ وسافرَ/ و غَدَت أشالؤُه لِما تَناثَر/ لِقوافلِ الشُّهداءِ فی الدني»

 (54: 2119)المقادمۀ،   «جحيماً فی قلوبٍ ال تَلينُ/ ورَمىَ النُّورُ ضياءً فی قلوبِ العاشقينَ.

و  /فهانوس ههدایت را روشهن سهاخت و بهه جمهع شههداء هجهرت گزیهد          /لبخند بر لب زدترجمه: 

با  /هایی وجود داردگلدستههای شهداء در دنيا برای کاروان /پيکرهایش به هر سویی بخش گردید

پرتوههایی   ،ناهای عاشهق و در دل /های از جنس سنگ افکندشهادت خویش، آتشی سوزان در دل

 به جای گذاشت.از نور 

خداوند در قرآن کریم، از جایگاه واالی شهيدان و مالزمهت ایشهان بها پيهامبران و     

نَ يهي هم مِهنَ النَّب ين أنعَمَ اهللُ عله یع الَّذطِع اهللَ والرَّسولَ فاولئک میُمَن ودهد: صالحان خبر می
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مقادمه، با اسهتناد بهه   ( 63 نساء،) .قاًينَ وحَسُنَ اولئک رفين والشُّهداءِ والصّالحيقیوالصِّدّ

قرآن کریم معتقد است که مقهام شههيدان در آخهرت قابهل توصهيف نيسهت؛ زیهرا آنهها بهه          

هی ارتزاق خواهند کرد؛ از ایهن جههت از   اند و از جمال وجه الباالترین مقام فردوس رسيده

 خواهد که در این راه صبور باشند:مادران فلسطينی می

آهل یا أمّی الحَنهوُن/ فهی جِنهاِن الُخلهِد َحهوراُء العُُيهوِن/ طهاهراٌت قهد َسهمَتإل فهوق الظُّنهوِن/            »

 «ميهلِ. وَلیتَصإلبری وتَصَّبری/  ن فاَت فهی الهدنيا جميهل / فهنهاک فهی الفهردوِس مها فهوَق الَج        

 (16: 2119)المقادمۀ، 

کهه   زیبا چشهمان بها حيها    /چشمان زیباستهای جاویدان سيهدر بهشت /آه ای مادر مهربانمترجمه: 

 /را از دست دادی نعمتیاگر در دنيا  /بردبار باش و شکيبایی کن /گنجدنمیبشر در ذهن تصور آن 

 .های بسياری وجود داردنعمت ،در بهشت برین

 

 ودانگی شهیدانجا -2-2-5-2

تاکيد بر زنده بهودن شههيد، از جملهه مهواردی اسهت کهه عهالوه بهر تسهلّی خهاطر           

ای کهه بتواننهد در   آورد؛ بهه گونهه  ها، موجبات تقویت عواطهف آنهان را فهراهم مهی    خانواده

جامعه سربلند زندگی کنند. بدیهی است ایهن غهرور، غهرور مثبتهی اسهت کهه در وابسهتگان        

رو، خداوند در قهرآن  شهدا باعث ایجاد حس افتخار است؛ از اینشهيد به خصوص فرزندان 

بل أحيهاءٌ   لِ اهللِ أمواتٌيسب یقتَل فیُ وال تَقولوا لِمَنکریم بر جاودانگی شهيدان تاکيد دارد 

شاعر افرادی را که در راه رسيدن به تحقق اهداف بزرک، ( 451)بقرة،  ولکن ال تَشعُرُون.

، فرمانهده  «شههيد یحيهی عيّهاش   »آورد؛ بهه همهين دليهل    مار نمیشوند، مرده به شکشته می

زنهد و مهرگش   صدا می «عيّاش»ای به نام های عزالدین القسام را در قصيدهبرجسته گردان

 چهون  وجودشهان  گرمهی  داند کهمی جاودانی بهار کند. وی شهيدان را همانندرا باور نمی
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در این دنيا ههر کهس غيهر از شههيد     دهند و می گل هميشه برای و است هميشگی خورشيد

 زندگی کند، سرابی بيش نيست:

عيَّاش أنهت الَحهّی أنهت ِبهرَغِم کوِنهک فهی التهراِب/ فَِبهذاک حهدَّثَنا الرَّسهولُ وأنبهأت أیّ            »

الکتهاب/ وسواک أمواتٌ و ن حازوا المَناصِبَ والرِّغابَ/ عَيَّاش أنت الرَّمزُ حقّاً حين تَعتَرِضُ 

 (12: 2119)المقادمۀ،  «ک زَیفٌ حينَ نُلحِقُه سَنَکتَشِفُ السَّرابَ.الصِّعابُ/ وسِوا

را  ها مادر این مورد پيامبر و همه کتاب ای/زنده هنوز تو  ،عيّاش با وجود اینکه شهيد شدیترجمه: 

اگهر چهه بهه مرتبهت و آرزوههای خهود        ؛عياش جز تو، دیگران مردگانی بيش نيستند /اندنوید داده

جز  /هستی با سختی ها هنگام رویارویی ،تو اسطوره حقيقی و سمبل مقاومت واقعی عياش /رسيدند

 .تو، دیگران سرابی دروغين بيش نيستند

 

 تمنّای شهادت -2-2-5-3

 ش ارز یهک  را آن و نهنهد ج مهی ار شههادت  موضهوع  به ،پایداری ادب شاعران

درک عميق فرهنگ شهيد کنند. مقادمه، با می آرزوی شهادت نيز گاه خود و دانندر میبرت

کنههد و از خداونههد منّههان و شهههادت در دیههن اسههالم، اشههتياق خههود را بههه شهههادت ابههراز مههی

خواهد که روح وی را برای شهادت قبضه کند و از اعضای او گهذرگاهی بهرای مجهد و    می

 عظمت نسل جدید قرار دهد:

يداً/ واجعَل األشهالءَ مِنّهی مَعبَهراً/ لِلعِهزّ،     أنا لِلجَنّۀِ أحيَا، یا  لهی/ فِی سَبيلِ الحَقِّ فاقبضنِی شه»

 (42: 2119)المقادمۀ،  «للجَيلِ الجدیدِ.
و  /برای روح مرا برای شهادت قبضه کنبه عشق بهشت زنده ام/ در راه حق بار خدایا، من ترجمه: 

 .برای مجد و نسل جدید قرار بده /از اعضای پيکر من گذرگاهی

 اعتراض -2-2-6

اصلی شهعر مقاومهت، انتقهاد نسهبت بهه وضهعيت ناهنجهار کنهونی          یکی از مضامين

است. شاعران مقاومت، پيوسته با نگاه ریزبين خود، وقایع پيرامهون کشهور خهویش را رصهد     

انهد، از  کنند تا مردمی را که با روزمرگی خود ماندگار شدهکنند. آنان همواره تالش میمی

به آنها هشدار دهند. ایهن جاسهت کهه نقهش     خيالی بيدار کنند و عمق فاجعه را خواب خوش
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شهود. مضهامين اعتهراض بهه طهور      تر مهی این شاعران نسبت به دیگر اقشار جامعه حساس

 گردد:های زیر تقسيم میبه شاخه «ال تسرقوا الشمس»کلی در دیوان 

 

 المللی و خیانت حاکمان عربی محافل بینتوجّهبی -2-2-6-1

گار ما و برترین سالحی است کهه شهيطان آن را   تفاوتی مرگبارترین طلسم روزبی

بندد و در ميانۀ این ميدان، یگانه تيغ بهرّان  برای مسلط کردن بدان بر خوبان جوامع به کار می

های آزاده جبهه خود تقدیم فرمهوده  ای آسمانی به انسانکارزار حق و باطل را به مثابه هدیه

المللی کهه ههر روز   ه از ترفندهای محافل بينو آن امر به معروف و نهی از منکر است. مقادم

دارد و همچنهين بهه   با ادعاهای بشر دوستانه، سعی در فریب افکار عمومی دارند، پرده بر می

کند و پرده از چهره اند؛ اعتراض میحاکمان عرب که در برابر مسئلۀ فلسطين سکوت کرده

پيوندد، ی که در فلسطين به وقوع میهایدارد. از نظر وی عامل همه ویرانیواقعی آنان بر می

 همين حاکمان هستند:    

حَرمَ الشَّعبَ مِنَ القوتِ/ أجاعَ الفُقَراءَ/ ليسَ مِن خُبزٍ /طعامِ الجِياعِ/ ليس مِهن غهازٍ وبِنهزینٍ    »

لشَّهعبِ/  یُباعُ/ عُطِّلَ تصدیرُ الطَماطمِ والزُّهورِ/ حَرمَ العُمّالَ مِن عالی األجورِ/ أنّه یَعمَهلُ ضهدَّ ا  

 (13 :2119)المقادمۀ ،  «ضدَّ السِّلمِ/ مَعدومُ الضَّميرِ.

دیگر نانی برای طعام دادن  ند/تر کردو فقراء را گرسنه /ما را از آذوقه محروم ساختند ملّتترجمه: 

بهه   گهالب صهادرات گوجهه و    /دیگر بنزین و گاز باقی نمانده تا فروخته شهود  /به گرسنگان نيست

 ملّهت ایهن مجهامع بهر عليهه      ساختند/کارگران را از دستمزدهای باال محروم  است/ تعطيلی در آمده

 .وجدان هستندآنها بی /بر عليه صلح /کنندخویش کار می

دهد، همان عنصر خيانهت  های این حکّام که شاعر را بسيار رنج مییکی از ویژگی

ود اشهغالگران بهه   خویش است. شهاعر بها الههام از حهوادج تهاریخ، عامهل اصهلی ور        ملّتبه 

داند که کليد فلسطين را دو دسهتی بهه رژیهم    لياقت میسرزمين فلسطين را همين حاکمان بی
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علقمی وزیر مستعصم باهلل، ایهن خيانهت را در   »صهيونيستی پيشکش کردند، همان طور که 

 :(622: 9، ج 4333)ابن خلدون، «رحم مغول داد.ها کرد و کليد بغداد را به قوم بیحق عراقی

أأنا أحرَمُ شعبَی قوتاً/ أأنا أم ذاک الَّذی/ وضعَ القيدَ بأیدی شَعبِنا/ أغلَقَ البهابَ عليهه/ سهلَّمَ    »

 (51: 2119)المقادمۀ،  «المفتاحَ للصِّ الحقيرِ.

ما  ملّتدستبند بر دستان  /آیا من یا آن کسی که ؟!/م آذوقه را محروم ساختمملّتآیا من از ترجمه: 

 ؟و کليد را به دزدان دون مایه دو دستی تقدیم کرد /بست ملّتا بر روی این و در ر /قرار داد

مقادمه معتقد است، انعقاد هر پيمان صلح با رژیم صهيونيستی در نهایهت منجهر بهه    

ها خواهد شهد؛ بهدین جههت، وی مقاومهت را تنهها راه حهل تشهکيل دولهت         کشتار فلسطينی

فلسهطين شهود؛ بنهابراین، وی     ملّهت نصهف  دانست هر چند که منجر بهه شههادت   فلسطين می

 دارد:  نهضت مقاومت را از افتادن به دام مذاکرات بر حذر می

دربُ القَنابههلِ والرَّصههاصِ سبيلُنههها وهههو الخِطههابُ/ فلقههد أضههاعَ حقوقَنهها دربُ التَفههاوضِ     »

 (11: 2119)المقادمۀ،  «والکَذّابِ.
های دروغين حال آنکه راه مذاکره و وعده /راه توپ و گلوله راه ماست و این شعار ماستترجمه: 

 .فلسطين را ضایع کرده است ملّتحقوق 

 

 ها و خون شهیداناز یاد بردن ارزش ها و آرمان -2-2-6-2

کنهد؛  از مردم وطهنش شهکوه مهی    «حدیث علی أبواب الجنۀ»مقادمه، در قصيدة 

سهه آفریدنهد را از   زیرا آنها امروزه رشادت مبهارزان فلسهطينی کهه در ميهادین مختلهف حما     

انهد و در نتيجهه از انتقهام خهون شههيدان شهانه       آسایی روی آوردهاند و به تنخاطر خود برده

 اند:  خالی کرده

لم یَعُدإل مِن أبریاءِ/ بعدَ دیرَ یاسين، قبيۀ ، شاتيال/ وصَبرا/ بعدَ قانا، کم هنا سالت دِمهاءٌ/ لَهم یَعُهدإل مِهن     »

لَم یَعُدإل مِن أبریاءل/ لَم یَعُدإل مِن أبریاءل/ لن یموتَ الثأرُ یوماً/ لن یکهونَ دمُ  أبریاءل/ فی زنازینِ الشاباک/ 

 (11: 2119)المقادمۀ،  «أحبابی ماءً.
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 /«صبرا»و  /«شاتيال»، «قبيۀ»، «دیر یاسين»بعد از  /از بيگناهان باز گردانده نشدترجمه: 

در  /گناهان بازگردانده نشداز بیو  بود/ روان و جاریاینجا در هایی ، چه بسيار خون«قانا»بعد از 

خون دوستانم هرگز به مانند  /ردانتقام هرگز نخواهد مُ /گناهان برنگشتاز بی /های شاباکسلول

 .آب نيست

 

 گیری نتیجه -3
دهد. شهاعر معتقهد اسهت کهه دور     عشق به فلسطين، هویت فردی مقادمه را تشکيل می -

دن روحيۀ جهادگونه است؛ بنابراین، وطن و حضهور در آن منبهع   دار شبودن از ميهن، باعث خدشه

 اميد، جهاد، مقاومت و ... برای شاعر است.

دین در شعر مقادمه، عامل مهمی است که باعث شده شاعر نگاهی اميدوارانه به وقهایع   -

ل های دین مبين اسالم، پيروزی نهایی حق بهر باطه  جاری در کشور خویش داشته باشد؛ زیرا آموزه

اند. دادن الگوهای مقاومت دینی، و کثرت آیه های قرآن و حدیث نبویّ عوامل مهمهی  وعده داده

 ویژه شاعر به مضمون دین است. توجّهدر 

بهرداری از چههرة دروغهين او و بيهان     ابراهيم مقادمه با بيان جنایات دشمن، ضمن پهرده  -

ر رویارویی با چنهين دشهمنی را در   مظلوميت مردم فلسطين، نوعی برانگيختن حس پایداری مردم د

 پروراند. سر می

از نظر شاعر، مردم نقش اصلی را در مقاومت بر عهده دارند؛ زیرا حضهور سبزشهان در    -

شان است؛ بهدین جههت آنهها را بهرای پایهداری و      نهضت انتفاضه دليلی بر خواستار تغيير سرنوشت

های مردم تمجيد کند. شاعر بر ایهن  ز سلحشوریداند که اخواند و بر خود نيز الزم میجهاد فرا می

باور است که کودکان نيز به عنوان رکنی از جامعه سهم بسزایی در مقاومت داشته و در مواجهه بها  

ظلم اشتياق بيشتری به مبارزه نسبت به پدران مبارز خود دارند. مقادمه، صبر مادران فلسطينی را نيهز  

 داند.ت در کنار مردم میبه عنوان رکنی از ارکان اصلی مقاوم

مقادمه معتقد است که عزّت، کرامت و آیندة تابناک تنها از رحِم شهادت و مقاومهت   -

های استشههادی زدنهد و   آبستن خواهد شد. وی ستایش افرادی را که در راه وطن دست به عمليات
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ههدایت بهرای    داند؛ زیهرا آنهها منبهع اميهد و چهراغ     به درجۀ شهادت نائل شدند، بر خود واجب می

 انقالبيان هستند. 

خيانت برخی سران عرب در برابر مسئلۀ فلسهطين و فراموشهی بعضهی از دسهتاوردهای      -

کند. شهاعر  نهضت مقاومت دو عامل مهمّی است که مقادمه اعتراض خود را نسبت به آنها ابراز می

ان عهرب نهدارد و تنهها    های صلح از سوی برخی سرنامهاعتقادی نسبت به ميز مذاکره و بستن پيمان

 .داندوقفه میراه و حل مسئله فلسطين را در مقاومت بی
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