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  * شبکه ابو الیاس شعر در بدبینی

  لرستان دانشگاه دانشیار1نظري علی

  تهران دانشگاه استاد نیا طاهري باقر علی
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  چکیده
دهند یابند و روح و روان او را تحت تأثیر قرار میل زندگی گاهی مشکالت انسان شدت میدر طو

از آنجا که شعراء داراي روحی لطیف تـر و احساسـی   . وممکن است وي را به بدبینی دچار سازند
دهند، شاید بتوان گفت همین امـر امکـان   تر هستند نسبت به مشکالت، بیشتر واکنش نشان میقوي

هاي مختلف شعرایی را شاهدیم که به بدبینی دهد، ما در دوره بینی را در نزد آنها افزایش میبروز بد
هاي گذشـته گسـترش یافتـه اسـت     دچار بوده اند، اما این پدیده در دوره معاصر در مقایسه با دوره

-الیاس ابو شبکه ازشعراي پیرو این مکتب به حساب می. بخصوص در بین شعراء مکتب رمانتیسم

مقالـه  . دهـد ید که شعرش پر از حزن و اندوه است و در بسیاري از مواقع بدبینی وي را نشان مـی آ
حاضر پدیده بدبینی را در شعر الیاس ابو شبکه مورد بررسی قرار داده است و در پی جواب دادن به 

شبکه نسبت الیاس ابو  -2عوامل مؤثر در بدبینی الیاس ابو شبکه کدامند؟  -1: باشداین دو سؤال می
  باشد؟ به چه اموري بدبین می

تـوان بـه    باشند که از جمله آنها مـی  عوامل متعددي در بوجود آمدن بدبینی در نزد ابوشبکه مؤثر می
هاي آن را از نگاه  دامنه بدبینی او بسیار گسترده است که نشانه. اشاره کرد ... بیماري و ترور پدرش

مقاله حاضر سعی بر ایـن دارد کـه پدیـده    . ق می توان یافتشاعر به دنیا تا نگرشش به وطن و عش
  .توصیفی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد _بدبینی را در شعر الیاس ابو شبکه با روش تحلیلی 

 .شعر معاصر عربی؛ الیاس ابو شبکه؛ بدبینی :هاکلید واژه

 :مقدمه
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در . باشـد  مـی »  pessimism « و در زبان انگلیسی»  التشـاؤم« بدبینی معادل آن در زبان عربی 
کسی که در امري یا در همه امـور بنظـر   : بدبین« آمده است ) 4440، 1377(لغت نامه دهخدا 

در اصطالح فلسفه آنکه دنیا را پر از یأس و حرمان و بـدبختی  . سوء بنگرد، مقابل خوشبین
بدبینی کـردن؛ بـه   . بدگمانی نگریستن در امري یا در همه اموره عمل بدبین  ب: بدبینی. بداند

  .»دیده سوء الظن در امور نگریستن
بدبینی به عنوان یک اصطالح فلسلفی در اوایل قرن نوزدهم توسط آرتور شـوپنهاور بـه   

اساس آن بر این است که شر و بدي در این دنیا حاکم است و دائما با خیر و . کار برده شد
که خیر را انکار کند و بـراي آن  انسان بدبین به معناي کسی نیست . خوشی در چالش است

وجودي قائل نباشد بلکه اعتقادش بر این است که خیر وجود دارد اما ایـن شـر اسـت کـه     
باشد، به گونه اي که این دنیا شایسته نیست که انسان در آن زندگی کند چـرا کـه   اساس می

، بدون تـاریخ،  غنیمی هالل( .باشد و تداوم نداردلذت و خوشی موجود در آن گذرا و اندك می
  ) 67ص 

هند که دید انسان را نسبت ها و مشکالت در زندگی انسان رخ میگاهی بعضی مصیبت
ها دهند، اگر این مصیبتکنند و او را به سوي یأس و نا امیدي سوق میبه زندگی عوض می

و  کنندو مشکالت تداوم یابند دید انسان را نسبت به دنیا و آنچه در اطراف اوست منفی می
اي که سفید را سیاه و خوب را بد و زیبا شوند، به گونهباعث بوجود آمدن بدبینی در وي می

  .بیندرا زشت و پیروزي را شکست می
نیز از کسانی است که به خاطر برخی مسائل دچار بدبینی شده ) م1903( الیاس ابو شبکه

ـ      القيثـارةهـاي  واناست و این بدبینی را در شعر خود آشکار نمـوده اسـت بخصـوص در دی
خواننـده زمـانی   ). هاي بهشتافعی( افـاعي الفـردسو ) بیمار ساکت( املريض الصامت و) گیتار(

  . بردزند به سهولت به این امر پی میکه دیوان شعري وي را ورق می
الیاس ابو شبکه علی رغم عمر کوتاهش بیش از سی اثر به جا گذاشته است که بعضی از 

 الثري النبيـل، )بخیل( البخيلتوان به هاي وي میاز ترجمه. باشدتألیف میآنها ترجمه و بعض 
تألیفـات ابوشـبکه بـه نثـر و     . اشاره کرد)سقوط یک فرشته( وسقوط مـالک) ثروتمند شریف(



، تاریخ ناپلئون بناپارت، المارتین و )دسته گلها( طاقات زهورباشد، آثار نثري او شامل نظم می
 :هـاي باشد و شامل هفت مجموعه شعري به نامترین آثار وي به نظم میاما مهم. باشدمی... 

 نـداء القلـب ،)هاي بهشـت افعی( أفـاعي الفـردوس ،)بیمار ساکت( املريض الصـامت، )گیتار( القيثارة
  .   باشدمی) آوازها( األحلان و) اغراق( غلواء ،)تا ابد( إيل األبد ،)نداي قلب(

  :ه دو سؤال زیر را پاسخ دهدمقاله حاضر سعی بر این دارد ک
  عوامل مؤثر در بدبینی الیاس ابو شبکه کدامند؟  -1
 باشد؟الیاس ابو شبکه نسبت به چه اموري بدبین می -2

  
  :پیشینه تحقیق

تا کنون کتب و مقاالت متعددي در مورد زندگی الیاس ابو شبکه و شـعرش نگاشـته شـده     
ق، .ه1427("حنا الفـاخوري "اثر "احلـديث:العريبدباالاجلامع يف"است از جمله می توان به کتاب

.  اشاره کرد) 422-421م، صص1985(اثر علی نجیب عطوي تاريخ اآلداب العربية و) 589-571صص
، در تبیین زندگی الیاس ابوشبکه به آثار "الشـعر العـريب احلـديث"چنانچه میشال خلیل جحا در 

فحـزن الشـاعر «:اشاره کرده اسـت  "گیتار"ام ي شعري به ناندوه فقدان پدر در اولین مجموعه
وي در ادامه بـه نقـل از   ) 69ص(»"القيثـارة"لفقد أبيه حزنا عظيمـا، ظهـر يف جمموعتـه الشـعرية األويل 

هـاي وي  مارون عبود، معتقد است که سراسر شعر ابو شبکه بازتابی از زندگی و درد و رنج
گرچـه در ایـن کتـاب بـه     ) انهم.(است و در حقسیقت موضوع شعر وي، خود شاعر است

رومانتیکی بودن شاعر اشاره شده لکن در خصوص بـدبینی شـاعر بحـث مسـتقل و جـدي      
ي دکتري خـود در سـطور کوتـاهی    جمه رجایی در پایان نامهندر ایران، دکتر . مشاهده نشد

هـاي وي را تصـویر   صرفا به معرفی وي به عنوان شاعر مکتب رومانتیسم، نخستین سـروده 
اي تلخ بین رویاها و آرزوها از سویی و واقعیـت و دنیـاي نومیـدي از سـوي دیگـر          مبارزه

ي خـود بـا   دکتر غالم عباس رضایی و علی نجفی ایوکی در مقاله) 459ش، ص1370(می داند
به نگاه خصمانۀ ) 1384("الفردوس افاعی دیوان در زن به وي نگاه و ابوشبکه الیاس "عنوان

. افاعی الفردوس و عوامل سـتیز  وي را بـه زن تبیـین نمـوده انـد      شاعر به زن را در دیوان



روند تحـوالت فکـري و اخالقـی    "اي با عنوانعلیرضا محکی پور و مسعود اقبالی در مقاله
، ضـمن بررسـی شـعر و نگـاه وي بـه      )ش1387("الیاس ابوشبکه بـا تکیـه بـر دیوانهـاي او    

ق، مفاسد اخالقی جامعه، هبوط نفس موضوعاتی مانند ناامیدي از اوضاع اجتماعی، زن، عش
یحیـی معـروف و   . ي کوتاهی به اندوه مرگ پدر نموده اسـت و افتادن در دام شیطان، اشاره

در شعر الیـاس ابوشـبکه و    یمفهوم بدبین یتطبیق یبررس« اي با عنوانمسعود اقبالی در مقاله
و هوشـنگ ابتهـاج    به  بررسی عوامل مؤثر در بـدبینی ابوشـبکه  ) ش1392(» ابتهاج هوشنگ 
عوامل بدبینی یعنـی  از دسـت    زاند با این تفاوت که مقاله مذکور تنها به دو عامل اپرداخته

لکن مقاله حاضر مستقال و به شکلی مبسوط . دادن پدر و فقر و تنگدستی اشاره نموده است
  . هاي شعري پرداخته استبه عوامل بدبینی الیاس ابوشبکه با ذکر نمونه

  
  : جود آورنده بدبینی الیاس ابو شبکهعوامل بو

ها به یک شـاعر و یـک دوره اختصـاص نـدارد     ها و سختیشکی در این نیست که مصیبت
همین امر باعث شده که ما در . هاي مختلف وجود داردبلکه در بین شعراء متعدد و در دوره

ر بـین شـعراء   عوامل بدبینی د. طول تاریخ شاهد شعرایی باشیم که متصف به بدبینی هستند
ابوشـبکه نیـز در طـول زنـدگی     . باشدیکسان نیست و از شاعري به شاعر دیگر متفاوت می

هایی مواجه بوده که باعث بدبین شدن وي شده اسـت، کـه ایـن    خود با مشکالت و سختی
 :باشدمشکالت شامل موارد ذیل می

و شبکه همراه بود اندوه و درد از همان دوران کودکی با الیاس اب: از دست دادن پدر -1
چرا که از دست دادن پدري مهربان و تکیه گاهی مطمئن او را با غم و اندوه آشنا ساخت و 

شـبکه مـرد   پدر ابو) 122، ص1392معروف و همکاران، .(باعث فروپاشی آمال و آروزهایش شد
ساله بوده اسـت، در حـالی کـه بـه      9یعنی زمانی که الیاس  1912ثروتمندي بود و در سال 

ررسی امالکش رفته بود دزدان او را در راه بین سودان و مصر کشتند، این خبر تأثیر بسـیار  ب
همین امر از خود یکـی از مهمتـرین عوامـل ایجـاد     . شبکه داشتوعمیقی بر روح و روان اب

اي که ایلیا حاوي بـر دیـوان الیـاس ابـو     چرا که با توجه به مقدمه. باشدبدبینی در شاعر می



اي بسـیار قـوي   داشته و بـین آن دو رابطـه   ست او بسیار پدرش را دوست میشبکه نوشته ا
رفـت  الیاس ابوشبکه از زمانی به پـدرش بـه مسـافرت مـی    : گویداو می. وجود داشته است

کشـید و چـون   کشید وگویی که رسیدن لحظه آرامش را انتظار مـی انتظار بازگشت او را می
مدرسه منتظر اوست با سرعت بعـد از کـالس    میدانست روز موعود فرا رسیده و پدرش در

ابـو شـبکه،   . (بـرد کشید و او را به خانه مـی رفت و پدرش او را در آغوش میبه سوي او می
باشـد بـه روح   را که سرشار از یأس و بـدبینی مـی  » گیتار«او مجموعه شعري )  8، ص1999

نویسـد   شـعري مـی  و در مقدمه اي که بر ایـن مجموعـه   ) 17، صهمان(کند پدرش هدیه می
دستی گناهکار تو را در غربـت و دور از همسـر و فرزنـدانت بـه     ! اي پدر«: گویدچنین می

ده سـاله  . ترور رساند، پس یأس را در سینه مادرم و درد را در قلب من بـه جـاي گذاشـتی   
بودم که چهره زیبایت براي همیشه پوشیده شد، در حـالی کـه مـن همیشـه در آغـوش تـو       

امروز من بیست و دو ساله ام، درسـن جـوانی، در دوره جهـاد و    . کردمیاحساس آرامش م
-یابم کسی را که اندیشهیابم، و نمیکنم اما یاوري را نمیدر سرزمین خود جستجو می. درد

هایشان هماننـد  هاي درون مرا دریابد، تنها گروه اندکی وجود دارند که در دردها و مصیبت
در شعر خود به طور صریح از فقدان پدرش و تنهـا شـدنش   او ) 37، صهمان. (»باشد من می

  :گویدبعد از او سخن می
َ أبـــــــــأي! ــاهــــــــــأم       ـدي ــــــــــت رشــــدي شـؤونـًا ضيعـــعنـــ  ـه                   ــــــــــــــــإن لـــــــــــــي،فـــــــــن

  يدحــــــــــــــــــين و ترکو تــــــــــــــــــلفتــــــــــــــــــين خ    ير تـــــــــــــ کيـــــــــــــف اک اهللاعـــــــــــــر  أأيب
  )161، همان(

  .اي مادر پدرم کجاست؟ که نیازهاي من به او هدایت مرا تباه ساخته است(
پدر خداوند تو مورد عنایت خویش قرار دهد چگونه مرا به جاي گذاشتی و مـرا تنهـا    

  )رها نمودي ؟
گردد و می به گذشته باز) هاها و دردخاطره(اي دیگر با عنوان تذکارات و آالم در قصیده

اي نشسته است، او در این قصیده حسرت ایام گذشته آورد که بر صخرهپدرش را به یاد می
  :گویدخورد که در کنار پدرش بوده است و در این باره چنین میرا می

ــــــــــــــــــــــــــة املاضـــــــــــــــــــــــــــــــي انطـــــــــــــــــــــــــــــــوت   ذابســـــــــــــــــــــــــــــاعاتُ أحالمـــــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــــ    يف ذمـــــ



ــــــــــام کــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان أيب الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبا َ و کنــــــــــــــــــــــــــــــتُ نـــــــــــــــــــــــــــــــوراً للشـــــــــــــــــــــــــــــــباب    أيــــــــــــــــــــــــــــ   ب
َ ال َ اهلضـــــــــــــــــــــــــــــــاإن أنـــــــــــــــــــــــــــــــس َ ومــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــي تلــــــــــــــــــــک اهلضــــــــــــــــــــاب     أنـــــــــــــــــــــــــــــــس   ب

ُ تُوشــــــــــــــــــــــــــکُ أن تغيـــــــــــــــــــــــــــ ُ الغيـــــــــــــــــــــاب    و الشــــــــــــــــــــــــــمس َ اجلـــــــــــــــــــــرس َ و يلعـــــــــــــــــــــن ـــــــــــــــــــــب   ـ
  قُ يف عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيةِ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيفِ آب    و أيب علــــــــــــــــــــــــــــــــي صــــــــــــــــــــــــــــــــخٍر حيـــــــــــــــــــــــــــــــــد
 ُ ـــــــــــــــــــــــــــر ُ کـــــــــــــــــــــــــــان يفُک ـــــــــــــــــــــــــــراه ُ يف الضـــــــــــــــــــــــــــــــباب؟    فيمـــــــــــــــــــــــــــا تُ   و هــــــــــــــــــــــــــــــو ينظـــــــــــــــــــــــــــــــر

  )63، صهمان(
  .درعهد گذشته سپري شد اوقات رویاهاي شیرینم(

  .جوان بود  و من نوري براي آن جوان بودم روزگاري که پدرم
  .کنمها بود فراموش نمیها و آنچه را بر روي آن تپهکنم آن تپههرگز فراموش نمی

  .داددر حالی که خورشید در حال غروب کردن بود و زنگ، غروب خورشید را خبر می
  .اي به شامگاه تابستان ماه اوت چشم دوخته بودو پدرم بر روي صخره

  )نگریست؟اندیشید در حالی که در مه میگمانت او به چه میبه 
از دست دادن پدر تأثیر بسزایی در زندگی الیاس ابو شبکه داشـت  : فقر و تنگدستی - 2

چرا که این امر عالوه بر به جاي گذاشتن غم و اندوه در سینه او باعث فقیر شدن خـانواده  
تحصیل را براي همیشه تـرك کـرد از فقـر     1922الیاس ابو شبکه وقتی که در سال . نیز شد

هاي دولتی برآمد اما موفق نشد و برد لذا در پی یافتن شغلی در سازمانمادي شدید رنج می
اي براي تکسب از آنجا که داراي روحی بزرگ و شخصیتی واال بود هرگز شعرش را وسیله

دست باقی ماند و زندگی قرار نداد و براي مال اندوزي کسی را مدح نگفت لذا تا مدتها تهی
نوشـت شـکایات خـود را از    هایی که به دوستان خود مـی گذراند و در نامهرا به سختی می

تا اینکه به شغل معلمی روي آورد اما بعد از اندك زمانی آنرا . کردروزگار و مردمان بیان می
ك کرد و بکار رها نمود و مشغول بکار در یک دفتر روزنامه شد که پس از مدتی نیز آنرا تر

فقر و تنگدستی تأثیر فراوانـی در یـأس و نـا    ) 573، ص1986الفاخوري، .(در رادیو مشغول شد
امیدي انسان دارد و چون شدت یابد ممکن است انسان عالوه بـر ناامیـد شـدن از مـردم و     

دربـاره فقـر فرمـوده    ) ص(روزگار از رحمت خداوند نیز مأیوس گردد، همانگونه که پیامبر 
ونَ کُفرا کاد«: اند ُ أن يُک قر   . باشدفقر آستانه کفر می) 307، ص2کلینی، ج(» الفَ



تـوان  فقر و تنگدستی که الیاس ابو شبکه در زندگی خود با آن مواجه بوده است را مـی 
یکی از عواملی دانست که باعث شده است وي دچار دیـدي منفـی نسـبت بـه روزگـار و      

باشـد، در بعضـی از قصـائد نیـز     مشـهود مـی   مردمان آن شود که رد پـاي آن در اشـعارش  
  :بصراحت از فقر خود سخن به میان آورده است

  يأکـــــــــــــــــــــــــــــل اللحــــــــــــــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــــــــــــــين    عـــــــــــــــــــــــــــالم أشـــــــــــــــــــــــــــعر بـــــــــــــــــــــــــــاجلوع
َ العطـــــــــــــــــــــــــــــــــفَ يـــــــــــــــــــــــــــــــــدنو   مـــــــــــــــــن بعـــــــــــــــــد ذلـــــــــــــــــک التجـــــــــــــــــين    و مل أر
  لقـــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــالين جـــــــــــــــــــــــــــــوعي    رمحــــــــــــــــاک يــــــــــــــــا طيــــــــــــــــف حــــــــــــــــيب

  )110، ص1999ابو شبکه، (
  خورد؟گی گوشت مرا میچرا احساس گرسنگی میکنم در حال که کرسن

  .مهربانی را ندیدم به من نزدیک شود بعد از آن تهمت
  . رحمی آر اي رؤیاي عشقم چرا که گرسنگی مرا فرسود

  :کنداش اشاره میاي دیگر با عنوان فقیر چنین به فقر و تنگدستیو در قصیده
 ً َ عــــــــين قــــــــبال ُ احلــــــــب قيــــــــل ِ     شـــــــاعر ُ البؤســــــــــــــاء َ شــــــــــــــاعر   لکــــــــــــــن اليــــــــــــــوم

  )192، همان(
  .شد اما امروز شاعر فقراقبال به من شاعر عشق گفته می

سال سن داشت یعنی درست در زمانی  11زمانی که الیاس ابو شبکه : اوضاع سیاسی -3
او در این زمان . که شخصیت او در حال شکل گیري بود جنگ جهانی اول شروع شد

کشند و هموطنان لبنانی ه لرزه در آمده است و مردم یکدیگر را میدید که بجهانی را می
. میرند کرد که در اثر گرسنگی و قحطی که جنگ به بار آورده است میخود را نظاره می

در این زمان لبنان از هر سویی مورد تهاجم دشمنان قرار گرفته بود و ) 9، ص1999ابوشبکه، (
با پایان یافتن جنگ جهانی ) 8، ص1982شراره، .(بردندمردم از آوارگی و فقر رنج بسیار می

اول و سقوط دولت عثمانی، بسیاري از سرزمین هاي عربی  بر اساس مصوبات کنفرانس 
به دنبال . تقسیم گردید)  م 1920/   ه1339(و کنفرانس سان ریمو  )م 1919/ ه  1338(صلح 

بر سوریه و لبنان به صورت تحت آن بریتانیا بر عراق و فلسطین و شرق اردن، و فرانسه 
الحمایگی  و استعماري تسلط یافتند و به این ترتیب این سرزمین ها بر اساس مصوباتی که 



بدیع شریف محمد و (از لندن و پاریس و رم می رسید، تحت سلطه بیگانگان قرار گرفت 
ین مسأله شرایط و ا) 225- 224به نقل از سبحان پاکپور، بی تا، صص 275-269م، صص 1963دیگران،

و اوضاع کشورهاي عربی از جمله لبنان را نابسامان و آشفته ساخت و مردم را در اندوهی 
 .عمیق و وضعیتی تحقیر آمیز و قرارداد

اي که گفته شده است اي است بسیار قوي، به گونهرابطه بین ادبیات و محیط آن رابطه   
چرا که ادیب جداي از جامعـه  ) 25، ص1427 الفاخوري،(» .باشدادبیات فرزند محیط خود می«

کنـد   باشد و این تأثر در عمل ادبی او نیز بروز پیدا میکند و متأثر از آن میخود زندگی نمی
بـدون شـک الیـاس ابـو     . کنـد و در بسیاري از مواقع أثرش تصویري از جامعه را نمایان می

ع مردم و شرایط حاکم بر جامعـه  او زمانی که وض. باشد شبکه نیز از این قاعده مستثنی نمی
کند از جمله جنگ، فقر، قحطی، گرسنگی، بی عدالتی و سکوت در برابر ظلم را مشاهده می

-گیرد و دچار یک دید منفی نسبت به جهان و هستی و مردمـان آن مـی  تحت تأثیر قرار می

صـائد  گردد، که رد پاي آن بوضوح در شـعرش نمایـان اسـت و در ق   شود و از آن دلزده می
  :بسیاري در این باره سخن گفته است

  )92ص ،1999ابو شبکه، (   
به عنوان مسافر از سرزمینم دور خواهم شد چرا که من طاقت ظلم در سرزمین قحطـی  (

  .زده را ندارم
در اینجا گروهی از مردم را دیدم که دست ظلم را ارج نهادند تا باال آید و عـدالت را از  

  .بین برد
شـده   هایشـان بـه زنجیـر بسـته    آنها را دیدم در حالی که طنابی بر گردنشان بود و دست

  )  .بود

ُ     لبنــــــــــــــــــــــــــــــــانُ کــــــــــــــــــــــــــــــــان ببأســــــــــــــــــــــــــــــــه   أســــــــــــــــــــــداً لــــــــــــــــــــــه األجيــــــــــــــــــــــالُ ظُفــــــــــــــــــــــر

ِ احملـــــلِ     فـــــإين ســـــأنأي عـــــن بـــــالدي مســـــافرا َ يف البلــــد ُ الظلـــــم   فلســــتُ أطيــــق
  يـــدَ الظلـــمِ أن تعلـــو و تفتـــک بالعـــدلِ     رأيــــتُ هنـــــا رهطــــًا مـــــن النــــاسِ آثـــــروا
م ـــــــــل    رأيـــــــــــتُهم و القيـــــــــــدُ حـــــــــــول رقـــــــــــا   و ايــــــــديهم مشـــــــــدودُة الــــــــربطِ بالغُ



عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا تقشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعر    صــــــــــــــــــواعق الــــــــــــــــــــ دهتــــــــــــــــــهفــــــــــــــــــإذا   ُ   أيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِ ر
ُ     و اليـــــــــــــــــــوم قــــــــــــــــــــد عبثــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــه َ عليــــــــــــــــــــه دهــــــــــــــــــــر ، و جــــــــــــــــــــار   نــــــــــــــــــــوبٌ
ــــــــــــــــــــــــــه َ ُ     و طــــــــــــــــــــــــــوي الزمــــــــــــــــــــــــــانُ کتاب   هــــــــــــــــــل بعـــــــــــــــــــد ذاک الطـــــــــــــــــــي نشـــــــــــــــــــر

  )85، صهمان(
  .ندهایش بودها پنجهلبنان بخاطر قدرتش شیري بود که نسل

  .لرزدهاي روزگار او را به ترس مبتال سازند میوهنگامی که صاعقه
  .و امروز حوادث با سرنوشت لبنان بازي کرده و روزگار بر آن ظلم نموده است

  زمان کتاب او را برچیده است آیا بعد از آن برچیدن نشري وجود دارد؟  
سـم و متـأثر از ادبیـات    الیاس ابو شبکه جزء شـعراء مکتـب رمانتی  : رمانتیسم مکتب -4

دیدند که ظلـم  شعراء این مکتب زمانی که می. رومانتیک اروپا بخصوص ادبیات فرانسه بود
کنـد و عامـه مـردم در فقـر و     و فساد جامعه را در بر گرفته است و فاصله طبقاتی بیداد می

کردند میبرند به قصد اصالح جامعه و دست یافتن به آزادي علیه آن قیام بدبختی به سر می
شدند از جامعه روي گـردان و  و در رسیدن به آزادي ناامید می و زمانی که از اصالح جامعه

بـدین سـبب شـعر آنهـا حـاکی از انـدوه و       . بردنـد شوند و به طبیعـت پنـاه مـی   منزوي می
این چالش ) 205، ص1988ابو الشباب، . (باشدنارضایتشان از ظلم و فساد موجود در جامعه می

ي واقعی و دنیایی که شعراء مکتب رمانتیسم در پـی آن بودنـد  غـم و انـدوه را در     بین دنیا
درون آنها برانگیخت و بسیاري از آنها را به سوي بدبینی و گوارا دانستن مرگ و استقبال از 

الیاس ابو شبکه نیز مانند بسیاري از شعراء رمانتیسم  شعر ) 174، ص1990هدارة، .(آن سوق داد
  :اي براي بیان غم و اندوه خود قرار داده استخود را وسیله

  فلســــــــــــتُ ســــــــــــوي عاشــــــــــــقٍ راحــــــــــــلِ     دعيــــــــــــــــــــين، أنــــــــــــــــــــدب کالثاکــــــــــــــــــــلِ 
ـــؤادي الضـــعيفِ  ُ اهلــــــــــــــوي کـــــــــــــــاهلي    محلـــتُ اهلـــوي يف فُ َ محــــــــــــــل   فأثقــــــــــــــل
 َ   تــــــــــــــــــــــــــرددَ يف قلــــــــــــــــــــــــــيب الناحـــــــــــــــــــــــــــلِ     دعيـــــــــــــين أمـــــــــــــوتُ فـــــــــــــإن الزمــــــــــــــان
  حتملــــــــــــــتُ فــــــــــــــوقَ قــــــــــــــوي احلامــــــــــــــلِ     دعيــــــــــــــــين أمــــــــــــــــوت فــــــــــــــــإين فــــــــــــــــيت

  )156، ص1999بکه، ابو ش(
  .رهایم کن تا بسان مادري داغدیده بگریم چرا که من تنها عاشقی رهگذرم(



  .عشق را در قلب ضعیفم حمل کردم و حمل عشق بر شانه ام سنگین آمد
  .رهایم کن بمیرم چرا که زمان در قلب رنجورم در گذر است

  .)امننده حمل کردهرهایم کن بمیرم چرا که من جوانی هستم که بیشتر از توان حمل ک
از آنجا که روح و روان آدمی ارتباط بسیار تنگاتنگی با جسم او : رنج بردن از بیماري -5

دارد، بسیاري از روانشناسان و پزشکان منشأ اصلی بدبینی را به ناتوانی جسـمی و بیمـاري   
اشـد و  ب زمانی که انسان داراي یک جسم سالم می) 49، ص2001سید خلیفـه،  . (دهندنسبت می

تواند بسیاري از کارها را به راحتی انجام دهد در تقویت روحیه وي بسیار مؤثر است، اما می
  .شودبرعکس زمانی که از یک بیماري رنج ببرد روحیه او تضعیف می

برد تا اینکه بیماري بر او غلبه ها از بیماري سرطان خون رنج میسال الیاس ابو شبکه    
بیمـاري او  ) 12، ص1969سـابایارد،  .(م به مرگ وي منجر شـد 1947 کرد و در نهایت در سال

. باشـد یکی از عوامل بدبین شدنش نسبت به روزگار و زنـدگی کـردن در ایـن جهـان مـی     
هـاي  بیماري ابو شبکه تا حدي بر روح و روان وي تأثیر گذاشته است که یکی از مجموعـه 

نامیده است کـه  ) بیمار ساکت(» امتالمریض الص«شعري خود را در این باره سروده و آنرا 
در آن عالوه بر رنج خود، رنجی را که خواهر و مادرش نیز به خـاطر بیمـاري وي متحمـل    

او در دیوان خود در ابیات متعددي به بیماریش و رنـج ناشـی از   . کنداند نیز وصف میشده
  :گویدهاي زیر در مورد بیماریش چنین میکند، مثال در بیتآن اشاره می

يکلـــ َ و فطيبــــيو فــوق       يســـعاد أري األســـقام تَنخـــر ه ــوتِ يشــدُ َ ُ امل ــراب   ي ُغ
  ) 226ص، 1999ابو شبکه، (     

کند و باالي سرم کـالغ مـرگ آواز   بینم که تن مرا ضعیف میها را میاي سعاد بیماري(
  ).دهد پس مرا آسوده خاطر کنسر می

  :گویدهمچنین می
  
ٌ يعســــــــــــــــــــــــــر تــــــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــــــ نيل   فــــــــــــــــــــيا ينطدصــــــــــــــــــــباحٍ بــــــــــــــــــــمکنور     ردادهس

  فــــــــــــــــــييکـــــــــــــــــاد لــــــــــــــــــوال ثوبـــــــــــــــــه خيت    هي بــــــــــــــــه ســـــــــــــــــقمســــــــــــــــدا أبلـــــــــــــــــو ج
  )231، صهمان(



  .باشدآید گویی نور چراغی است که در حال خاموش شدن مینفسم به سختی باال می( 
و جسمی دارم که بیماري آن را فرسوده است که اگر پوشش آن نباشد به سختی دیده   

  ).شودمی
 

  :س ابو شبکهبدبینی در شعر الیا
همان گونه که مشاهده کردیم الیاس ابو شبکه از همان دوران کودکی با مشـکالتی مواجـه    

بود و این مشکالت با بزرگتر شدن او افزایش یافتند، از مهمترین آنهـا قتـل پـدر، بیمـاري،     
بود که همگی دست به دست هم دادند و شـرایطی را بـراي ابـو شـبکه بوجـود      ...  جنگ و

روح و روان او را تحت تأثیر قرار داد و منجر به بدبین شدن وي شـد، ایـن امـر     آوردند که
  :گیردبدبینی او موارد زیر را در بر می. باشدبوضوح در شعر وي مشهود می

کرده است بسـیار  ابو شبکه نسبت به دنیایی که در آن زندگی می: دنیا و زندگی درآن -1
ر رأس مواردي است که او نسبت به آنها بدبین بوده باشد، شاید بتوان گفت دنیا دبدبین می

  :توان عوامل ذیل را سبب دلزدگی شاعر از این دنیا دانستبا توجه به قصائد شاعر می. است
دانـد و اقامـت در آن را مایـه    شاعر دنیا را پر از درد و غم و اندوه می: درد و رنج) الف

  : گویدره میشمارد و در این باخستگی و رنجوري انسان بر می
ــــــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــــــــــــــدنيا ســــــــــــــــــــــــــــــــآم ٌ هــــــــ ٌ فيهـــــــــــــــــــــــــــــــــــا اإلق    ة ُ تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــب   امـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

  )45، صهمان(
  .)ي رنج استاقامت درآن مایه این دنیا مالل آور است و(

  افاظـــــــــــــــــــــــه آالمـــــــــــــــــــــــأل ن فجـــــــــــــــــــــــاءت    ه احلـــــــــــــــــزفکـــــــــــــــــأن الوجـــــــــــــــــود أنطقـــــــــــــــــ
  )196، صهمان( 

  ).باشدگویی که اندوه، هستی را به سخن در آورده است پس کالمش درد می(
  فلهـــــــــــــــــــــــــذا تاقـــــــــــــــــــــــــت إيل أکفانـــــــــــــــــــــــــه    يــــــــــــــايتن بالعــــــــــــــذاب حأفعــــــــــــــم الکــــــــــــــو 

   )62، صهمان(
هـایش مشـتاق شـده    هستی زندگیم را پر از عذاب کرده است پس بدین سبب به کفـن (
  ).است



شود در این ابیات بکار گیري الفاظی که داراي بـاري منفـی   همانگونه که مشاهده می   
تـأثیر  ... ، حـزن، عـذاب و  )تگیخسـ (، تعـب  )مـالل و خسـتگی  (هستند الفاظی مانند سآمۀ 

  . بسزایی در به نمایش گذاشتن جوي که از غم و اندوه بر شاعر چیره یافته است، دارد
با توجه به آنچه در قبل گفته شد الیاس ابو شبکه از بیمـاري خـود بسـیار رنـج بـرده         
د در ابیـات  اي که در شعر خوبیماریش او را بسیار تحت تأثیر قرار داده بود، به گونه. است

او تجربه شخصی خود را به عامه مردم تعمیم . متعددي از این امر سخن به میان آورده است
.  باشدبرند که ال عالج میداده و همه را بیمار دانسته است که در این دنیا از بیماري رنج می

  :گویداو در این باره چنین می
  الــداء تشــفي مــنالوجــود و ال  يضــر م    ام بـــــــــهي تنـــــــــهـــــــــذي احليـــــــــاة کمستشـــــــــف

  اءســــــــر عصــــــــي کشــــــــفه علــــــــم األطبــــــــ    ها کأمنـــــــــــــــــا الـــــــــــــــــداء خمفـــــــــــــــــي بأنفســــــــــــــــــ
  )145، صهمان(

  .یابند خوابند و شفا نمیاین زندگی همانند بیمارستانی است که بیماران هستی در آن می(
گویی که بیماري در درون آنها مخفی شده است و رازي است که طبیبان قادر به کشـف  

  ). باشندآن نمی
تشبیه این دنیا به بیمارستان و بیان اینکه کسانی که در این دنیا زنـدگی کننـد همگـی       

برنـد و اینکـه خـود نیـز ایـن واقعیـت را       هاي العالج رنج میبیمارانی هستند که از بیماري
ها ممکن نیست و به جـاي یـافتن راه حلـی و پیـدا کـردن      اند که رهایی از این دردپذیرفته

گیرد که نسبت به دنیـا بسـیار منفـی    پردازند، تنها از شخصی نشأت میمیدرمانی به خواب 
  .نگر باشد

در طول تاریخ همواره کسانی بوده اند که یاد مرگ، زندگی را به کام آنها تلخ : مرگ) ب
-دانند و آمد و رفت در این دنیا را بـی کرده است، چون که آنها مرگ را پایان کار آدمی می

الیاس ابو شبکه نیز بر این عقیده است که فرجام همـه مخلوقـات نـابودي    . پندارندفایده می
جزء چنـد  و آدمی. باشدشوند و تاریخ بوضوح نمایانگر این امر میباشد و با مرگ فنا میمی



شکند و سر انجام طعمه  ماند و ال جرم مرگ وي را در هم میصباحی در این دنیا زنده نمی
  :گویدگردد و در این باره میر میحشرات و جانوران موجود در قب

  قصــــــــــفتها املنــــــــــون قصــــــــــف الغصــــــــــون    اعاذه الکائنــــــــــــــات بــــــــــــــادت ســــــــــــــر هــــــــــــــ
  و اقــــــــــــرأ اخلــــــــــــرب يف ســــــــــــجل القــــــــــــرون    ســــــــــــائل الکتــــــــــــب و التــــــــــــواريخ عنهــــــــــــا

ـــــــــــيس عمـــــــــــر   تتمشــــــــــــــــــــي اشــــــــــــــــــــباحه يف العيــــــــــــــــــــونِ     منـــــــــــام اإلنســـــــــــان غـــــــــــري ل
  )162، صهمان(

هـا در هـم   ماننـد شکسـتن شـاخه   همه کائنات به سرعت نابود شدند، مرگ آنهـا را ه ( 
  .شکست

  .ها بخوانها و تاریخ در مورد کائنات سؤال کن و اخبار را در کتاب قرناز کتاب
  ).روندها راه میعمر انسان تنها خوابی است که اشباح آن عمر در برابر چشم

  :گویدهمچنین می
  يايت يف غــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــي     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدب أمـــســــــــيف ال أنــــــــــــــــــــــــــک

  )233، صهمان(
  ).چگونه بر گذشته خود گریه نکنم درحالی که مرگم فردا فرا خواهد رسید(
  

   ســــــــــــــقاها رجـــــــــــــــيم الــــــــــــــردي للوجـــــــــــــــود    أسکـــــــــــــــــــ فهــــــــــــــــــذي احليـــــــــــــــــــاة مثالــــــــــــــــــة
  حــــــــــــــــــــــودِ متصـــــــــــــــــــــها حشـــــــــــــــــــــرات اللتل    يادقايـــــــــــــــــا مجـــــــــــــــــفـــــــــــــــــدعين أنلهـــــــــــــــــا ب

  )131، صهمان(
  .گی ته مانده جامی است که هالك ملعون آنرا به هستی نوشانده استاین زند( 

  ).ام را به زندگی بدهم که حشرات قبر آنرا بمکندرهایم کن باقی جثه
پنـدارد کـه خـوراك حشـرات     اي میدیدیم که الیاس ابو شبکه سرانجام خود را الشه   

مرگ ندارد و مـرگ را پایـان    شود، گویی شاعر اعتقادي به زندگی بعد ازگردد و تباه می می
باشد که بعد از مرگ به خاك تبدیل بنظر او آدمی تنها این جسم مادي می. داندکار آدمی می

گردد و هیچ جاودانگی و بقایی براي او وجود نـدارد، و در ایـن بـاره    شده و به کلی فنا می
  :گویدچنین می



ٌ حنـــــــــــــالعمـــــــــــــر قصـــــــــــــ ٌ علــــــــــــي أبواو املــــــــــــ    هن بـــــــــــــني رحابـــــــــــــر   هِ بـــــــــــــوت منتصــــــــــــب
  هِ و الديــــــــــــدان مـــــــــــن أنســــــــــــاب بفـــــــــــالرت     هلــــــــــــــ و املــــــــــــــرء إن يفخــــــــــــــر بأنســــــــــــــاب

ــــي يف هــــذا الوجـــود ســـ مســـمـــا اجل   هِ ترابــــــــــــ ميشــــــــــــي العصــــــــــــور علــــــــــــي أدمت    وي بًل
  هِ و مجيــــــــع هـــــــــذا اخللـــــــــق رهـــــــــن طالبـــــــــ    هيــــــــــــــأدم و الضــــــــــــــريح مآعهــــــــــــــد نمــــــــــــــ

ـــــــــــردي ألعوبـــــــــــ ـــــــــــدي ال   هِ مـــــــــــن ألعابـــــــــــ حـــــــــــيت اخللـــــــــــود يصـــــــــــري    ٌة و الکائنـــــــــــات ل
  )182، صهمان(

  .عمر قصري است که ما در گستره آنیم و مرگ بر سر در آن قرار دارد( 
  .باشندها نسب او میو انسان اگر به نسب خود فخر کند خاك و کرم

  .رودایست که روزگار روي پوست خاکش راه میجسم در این هستی پوسیده
  . داش هستناز زمان آدم قبر آماده است و همه این مردم در گرو مطالبه

  .)هایی هستند حتی جاودانگی نیز بازیچه دست اوستکائنات در برابر نابودي بازیچه
  :گویدهمچنین می

  هِ تتالشـــــــــــــــــــــــي أعمارنـــــــــــــــــــــــا کدخانــــــــــــــــــــــــ    اً إصــــــــــــــــــــــــبعي لفافـــــــــــــــــــــــــ و أري بــــــــــــــــــــــــني
  )60،  صهمان(

بیـنم کـه عمرهـاي مـا هماننـد دودش      هاي خود فیلتر سیگاري را مـی در بین انگشت( 
  ).شودمتالشی می

به زندگی این گونه باشد که هدف از آمد و رفتـنش در   زمانی که نگرش آدمیمسلما    
این دنیا تنها همین چند روز زندگی باشد نه بیشتر، نسبت به دنیا و آنچـه کـه در آن اسـت    

  .شودبدبین می
شاعر در این ابیاتی که گذشت با بر قرار کردن تناسب بین الفاظ و معانی بوسیله بکار    

همانند بادت، المنون، مماتی، الردي، اللحود، الموت، بلی، الضریح و تتالشـی،   گیري الفاظی
تشبیه عمر به قصري که مرگ بر سر در آن قرار دارد و تشبیه عمر : و با ارائه تصاویري مانند

رود، به خوبی توانسـته اسـت دیـد خـود را نسـبت بـه       به دود سیگاري که سریع از بین می
  .هماندفرجام آدمی به مخاطب بف



باشـد  الیاس ابو شبکه اعتقاد دارد که دنیا پر از ظلم و نابرابري می: ظلم و بی عدالتی) ج
پندارد که هـر کـس را کـه در آن پـاي نهـد بـه کـام مـرگ         و این دنیا را بسان قتلگاهی می

  :فرستد می
  فاحوالظلــــــــــــــم يف ســــــــــــــاحاته  الســــــــــــــ    اهــــــذا الوجــــــود مشــــــانق نصــــــبت لنــــــ

  )186، صهمان(
  ).ي آن است ین هستی دارهایی است که براي ما بر پا شده وظلم خون ریز در پهنها( 

نالد، از ظلم و ستم مردم زمانـه  او گاهی عالوه بر اینکه از عذاب زندگی در این دنیا می
  : گویدنالد در این باره میخود نیز می
  نيالســـــــــــــــــــــج يــــــــــــــــــــا أيهــــــــــــــــــــا الطــــــــــــــــــــري    مــــــــــــــــــــــــــــــــرِ اذا تســــــــــــــــــــــــــــــــر إيل القمـــــــــــــــــــــــــــــــ

  ک للســـــــــــــــــــــــــننيتشـــــــــــــــــــــــــکو عـــــــــــــــــــــــــذاب    ي يف الســـــــــــــــــهرِ لـــــــــــــــــهـــــــــــــــــل أنـــــــــــــــــت مث
  ـــرـکي ظلـــــم البشـشتـــت أم

  )206، صهمان(  
  .گذاريي زندانی شده چه رازي را با ماه درمیان میاي پرنده(   

یـا از  . بـري آیا تو درشب زنده داري همانند من هستی وشکایت دردت را به سالیان می
  )نالی؟ستم مردم می

و کسی که به دنبال . عدالتی استچه در دنیا وجود دارد دروغ و افترا و بیبنظر وي آن   
  .ماندرسد و ناکام میگردد به مقصود نمیعدالت و مساوات می

  يجـــــــــــــــود ســـــــــــــــوي املفـــــــــــــــرت ا يف الو ومــــــــــــــ    کـــــــــــــــــيزن تباحلـــــــــــــــــ ک ياشـــــــــــــــــبحأيتـــــــــــــــــر 
  رِ لــــــــــــة فاذهــــــــــــب إيل کوخــــــــــــک األمحــــــــــــ    داإذا کنـــــــــــــــــت تنشـــــــــــــــــد تلـــــــــــــــــک العـــــــــــــــــ

  )120، صهمان(
  .اي شبح غم وحزن تو را گریان یافتم ودر هستی جز افترا زنندگان نمییابی( 

  ). بازگرد ) دلت(اگر دنبال عدالتی به کپر خونینت
در این دنیا با آسایش و آرامش منافـات دارد و  به نظر او زندگی آدمی: فایدهتالش بی) د

آسـایش را بـه   کشـد و روي  انسان در این دنیا خلق شده است که همواره رنج و مشـقت ب 
  :گویداین باره چنین میدست یابی به آرامش بی فایده باشدودربراي خویش نبیند وتالش او



  اباحصــــــــــــــــ يريــــــــــــــــکال  يــــــــــــــــلاألرض ل    اال جتتهــــــــــــــــــد يف األرض کــــــــــــــــــي ترتاحـــــــــــــــــــ
  راتِ ا يقيــــــــــــــک غوائــــــــــــــل العثــــــــــــــيمــــــــــــــک    اخــــــــــــــــذ يف ميينــــــــــــــــک دائمــــــــــــــــا مصــــــــــــــــباح

  )157، صهمان(
الش مکن، چرا که زمین شبی است که صـبح را بـه   در زمین براي رسیدن به آسایش ت(

  .دهدتو نشان نمی
  ).ها مصون بداردهمواره چراغی در دست داشته باش که تو را از تباهی لغزش

کند را به چیزي که نماد تاریکی شاعر، زمین یعنی جایی که انسان بر روي زندگی می   
همواره در تاریکی به سر که آدمی کند چرا که نظر او بر این استاست یعنی شب تشبیه می

  . برد و او را از این تاریکی رهایی نیستمی
هاي ضعیف و فقیر در این دنیا از هیچ عزت و احترامـی برخـوردار   گوید انساناو می   

رسند، گویی براي آنهـا مقـدر شـده اسـت کـه      باشند و با سعی تالش نیز به جایی نمینمی
  :همواره بدبخت باقی بمانند

ُ قاء ألنــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي الشــــــــــــــــــيلقــــــــــــــــــ    هو مــــــــــــا تــــــــــــري الفــــــــــــالح بعــــــــــــد جهــــــــــــادأ   الح
ُ ن إکـــــــــــــــــــرام الغـــــــــــــــــــينِ مأوکـــــــــــــــــــ    مر حمـــــــــــــــــــــــ فکـــــــــــــــــــــــأن إکـــــــــــــــــــــــرام الفقـــــــــــــــــــــــري   بـــــــــــــــــــاح

  )186، صهمان(    
  .بیند چون کشاورز استبینی کشاورز پس از تالش خویش، رنج بسیار میآیا نمی(

  ).وتمندان مباح استگویی گرامی داشتن فقرا حرام است وگرامی داشتن ثر
الیاس ابو شبکه از شر مردمان زمانه خـود و فسـاد آنهـا بـه     : دوروییفساد ودروغ و) هـ

باشد که وي مردن را بر شدت این دلزدگی بحدي می.  ستوه آمده و از آنها دلزده شده است
  : گویددهد و میزندگی کردن در این دنیا ترجیح می

ِ لــــــــــــک مــــــــــــوتٌ يقيــــــــــــک شــــــــــــر العبــــــــــــ    يوأبق ريــــــــلب مت فخــــها القــــــأي     اد
  ســـــــادِ قيــــــت يف الکـــــــون مــــــن عظـــــــيم الف    ا الک مـــــــــــــبطـــــــــــــاهراً فحســـــــــــــ نتکـــــــــــــ إن 
  عادَ ـــــــــــمکر يثـــــــــــوي حـــــــــــيت بقلـــــــــــب ســـــــــــ    بــــــــــأن الــــــــــــ شــــــــــعرت مــــــــــا ترجــــــــــي، وقــــــــــد 

  )237، صهمان(



ت که از شـر بنـدگان   اي دل بمیر که این مرگ بهتر و ماندگارتر است، تو را مرگی اس( 
  .داردمصونت می

در هستی از فساد زیاد به تو رسیده است تو را بـس  ] آن رنجی که[اگر پاك باشی آنچه 
  .است

چه امیدي داري درحالی که احساس کردم که نیرنگ درقلـب سـعاد نیـز رسـوخ کـرده      
  ).  است

اه نسبت به مـرگ  یابیم که الیاس ابو شبکه دو دید گاز آنچه که تاکنون گذشت در می   
شـود و  یکی اینکه او گاهی مرگ را بدین سبب که کار آدمی سرانجام بدان خـتم مـی  : دارد

داند و بدبینی نسبت بـه زنـدگی در ایـن    پایان بخش زندگی انسان است ناپسند و منفور می
دیگري در مقابل دیدگاه اول قرار دارد و آن این است کـه او  . آورددنیا را در وي بوجود می

آید و از دنیـا دلـزده   زمانی که از ظلم مردمان زمانه خویش و فساد و نیرنگ آنها به ستوه می
در این حالت بـه نظـر وي   . داندگردد، راه نجات و خالصی یافتن از این دنیا را مرگ میمی

گـردد بلکـه بهتـر از    باشد و سبب بدبینی او نسبت به زنـدگی نمـی  مرگ نه تنها ناپسند نمی
در دیدگاه اول نابود شدن با مرگ دلیـل بـدبینی   . باشدن و ماندن در این دنیا میزندگی کرد

بود و در دیدگاه دوم آنچه که در خود زندگی از مردمان و فساد و مکر و حیله با آن مواجه 
  .باشداست دلیل بدبینی شاعر می

ی مانـده  همچنین بنظر وي صداقت و راستگویی در این دنیا باقی نمانده و آنچـه بـاق     
  : گویداست حیله و نیرنگ است و در این باره می

ُ و شــــــــــــقيا أمســــــــــــي الوجــــــــــــود اخل    ســــــــــــــــناود أمســـــــــــــــي مجـــــــــــــــإن هـــــــــــــــذا الو    طــــــــــــري
ُ  العلــــــــــــــــــي و رث زواتنــــــــــــــــــ    تو رثــــــــــــــ رث فيــــــــــــــه خلــــــــــــــق الرجــــــــــــــال   الضــــــــــــــــــمري

ُ و ز  داعـــــاته خـــــــــــــــــــو بلي     ورو ز  يس فيه اال خداعل    ور
  )42، صهمان(

  .هستی سالخورده شده است هستی بزرگ، بدبخت گشته است(
  خلق مردان ومیل به بزرگی و باطن انسان در آن مندرس گشته است



  ).تنها حیله و دروغ در آن وجود دارد و مصائب آن حیله و دروغ میباشد
کر و حیله به دنیا کـه آنـرا پیـر و    بینیم که شاعر عالوه بر نسبت دادن مدر ابیات باال می

داند، که گویی به پایـان  شمارد، آنچه را که نیز در آن است کهنه و مندرس میفرتوت بر می
  .خویش نزدیک شده است

ابو شبکه از خانواده و دوسـتان و هموطنـان خـویش نـا امیـد      : غریب بودن و تنهایی) و
اند که نه یاوري دارد او را یاري رسـاند و  دباشد و خود را  در این دنیا تنها و غریب می می

  :گویدهایش را با وي در میان بگذارد و در این باره چنین مینه مونسی که غم
  يو ملــــــــــــــــــــا کــــــــــــــــــــربت متــــــــــــــــــــرد أهلــــــــــــــــــــ    لــــــــــــــــــــــــــيغريــــــــــــــــــــــــــبٍ ع رد کــــــــــــــــــــــــــلمتــــــــــــــــــــــــــ

  )131، صهمان(
  ).ام نیز از من تمرد کردهر نا آشنایی از من تمرد کرد و زمانی که بزرگ شدم خانواده( 

  لـــــصٍ خـــــلمـــــا يل يف لبنـــــان مـــــن خمو     دمعي اهلمــــــــلو مبــــــــتــــــــري أشــــــــک ملــــــــن يــــــــا
  )91، صهمان(

چه کسی هست که با اشک ریزان شکوه خود را پیش او باز گـویم  در حـالی کـه در    ( 
  ). لبنان دوست مخلصی ندارم 

  ديقِ وميــــــــــو مـــــــــا مــــــــــن صــــــــــيؤاســـــــــي مه    يسٍ بلــــــــــــــوت احليـــــــــــــــاة فمــــــــــــــا مـــــــــــــــن أنـــــــــــــــ
  )130، صهمان(

  ).هایم را تسکین دهددوست و همدمی نیافتم که غم زندگی را آزمودم اما( 
داند که دنیا به بـار آورده  الیاس ابو شبکه همچنین خلق را از فجایعی می: در بند بودن)ز
دنیا در نظر وي بسان زندانی است که همه در آن اسیرند و هـر کـه در آن پـاي نهـد     . است

  :گویده میرهایی از آن برایش امکان پذیر نیست، او در این بار
ــــــــــور  ـــــــعلـــــــي ب    يفألقيــــــــــت دنيــــــــــا مــــــــــن فواجعهــــــــــا ال ـــــــرق أســـــــو ا ـــــــوحٌ مـــــــن ال   دُ ا ل

ٌ م«ان ا اثنـــيروعــک منهــ    هـــــــــــا اللظـــــــــــيقــــــــــرأت عليـــــــــــه أحرفــــــــــا خط   »ؤبـــدُ ســجن
  )300، صهمان(

باشد دنیایی کـه بـر سـر درش    دنیایی را به دور انداختم که مخلوقات از فجایع آن می( 
  . ر داردتابلویی سیاه از پوست نازك قرا



از روي آن کلماتی را که خطش بر افروخته بود خوانـدم، دو تـا از آن کلمـات موجـب     
  ).»حبس  ابد « شود ترس تو می

تواند خود مجد و بزرگـی را  به نظر ابو شبکه انسان دیگر نمی: فقدان مجد و بزرگی) ح
  :گویداین باره میدر زندگی بدست آورد بلکه باید آنرا بخرد آن هم به بهاي آه و ناله، در 

ــــــــــــــــــــد يف ح ٍ مــــــــــــــــــــن يطلـــــــــــــــــــــب ا ـــــــــــــــــــــــــــــــــد بـــــــــــــــــــــــــــــــــالز     يـــــــــــــــــــــاة   فريِ فليشـــــــــــــــــــــــــــــــــرت ا
  )54، صهمان( 

  ).طلبد پس باید بزرگی را با آه ودرد بخرد کسی که بزرگی را در زندگانی می( 
گذارد سر جنگ دارد و او را راحت نمیبنظرالیاس ابوشبکه روزگاربا او: بخت واقبال -2

داند او بدبخت بودن را نصیب خود از روزگار می. کندها گرفتار میمصیبت و او را به انواع
که او را از آن خالصی نیست و در ابیات متعددي به اینکه سـهم او از زنـدگی تنهـا درد و    

کند و بد شانس و بدبخت بودن خود را و اینکـه روي  باشد، اشاره میرنج و غم و اندوه می
  :شودده است را متذکر میخوشی و آرامش را به خود ندی

  مـــــــــرِ و مازلــــــــت حـــــــــيت اليـــــــــوم يف ميعـــــــــة الع    ي احلــــــــــــــظ إال أن يصـــــــــــــــارعين دهـــــــــــــــر أيب
  ل و املــرکأســي ســوي اخلــ و مل أحــس مــن    عاســــــيتري صــــــليب تهــــــمحلــــــت علــــــي ظ 

  )177، صهمان(
بخت همه چیز را از من امتناع کرد جزء اینکه روزگارم با مـن درآمیـزد و مـن تـا بـه      ( 

  .باشمره در اول زندگی میامروز هموا
  ).کنمکنم و از جامم تنها تلخی وبد مزگی را حس میام را بر پشت حمل میصلیب بدبختی

  فِ تـــــــــــــــــکت أمـــــــــــــــــت يل حظـــــــــــــــــي ومل    دايـــــــــــــــــــــــــا دهــــــــــــــــــــــــــر إين مل أزل أمــــــــــــــــــــــــــر 
ِ مِ املظلــــــــــــنظــــــــــــري ليلــــــــــــي امل    دُ  حيـــــــــــــــــــــــــــاٌة حظهـــــــــــــــــــــــــــا أســـــــــــــــــــــــــــو ويل   ســــــــــــدف

  )232، صهمان(
   .همچنان جوانم، بخت مرا از بین بردي و بسنده نکردي اي روزگار من( 

  ).درزندگی بخت ازمن برگشته است واقبالم مانند شب بسیار تاریک است 
  يحظـــــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــــن يـــــــــــــــــــــد رفـــــــــــــــــــــ    عســــــــــــــــــــــــــيمــــــــــــــــــــــــــذ حــــــــــــــــــــــــــل تا فأنـــــــــــــــــــــــــ

  )233، صهمان(



  ).من از زمانی که بدبختیم فرا رسید، اقبالم برگشت( 
  لِ بــــــــــــــــــــه اآلفــــــــــــــــــــککو هــــــــــــــــــــوي مــــــــــــــــــــع      عـــــــــــــــيسدعيـــــــــــــــين أمـــــــــــــــوت فحظـــــــــــــــي الت 

  لِ حتطمــــــــــــــــــــــــــــه موجــــــــــــــــــــــــــــةُ الباطــــــــــــــــــــــــــــ    ائيدعيـــــــــــــــــين أمـــــــــــــــــوت فصـــــــــــــــــخر رجـــــــــــــــــ
  )156، صهمان(

  .اش فرود آمدرهایم کن بمیرم چرا که بخت بد من به همراه ستاره افول کننده( 
  ).شکندرهایم کن بمیرم چرا که صخره امیدم را موج باطل در هم می

دهد میکه خداوندرامورد خطاب قراربینی الیاس ابوشبکه را زمانی دیدشاید بتوان اوج بد
هاي اوست، کند، چون که به نظر او این خداوند است که مسبب درد و غمو از او شکوه می

اوست که شاعر را از همان ابتدا بدبخت آفریده تا در این دنیا رنج بکشد، و ایـن بیچـارگی   
، چرا که دیگران اش مانع شده است که کسی به شکایتش گوش فرا دهد و حق او را بستاند

  :نگرند که مر تکب گناهی بزرگ شده استبه او به دیده یک انسان گناهکار می
  فِ منصــــــــ امعٍ ســــــــ أشــــــــکو و مــــــــا مــــــــن    اً مل ختلقـــــــــــــــــــــــــــــين تاعســـــــــــــــــــــــــــــ! ربـــــــــــــــــــــــــــــاه 

  کفِ ادثٍ أعيــــــــــــــــــــــب مســــــــــــــــــــــتنحبــــــــــــــــــــــ    کــــــــــــــــــــــــأنين يف الکـــــــــــــــــــــــــون جـــــــــــــــــــــــــانٍ أيت
  )232، صهمان(

  .یابمنم شنونده عادلی را نمیکچرا مرا بدبخت آفریدي، زمانی که شکایت می! پروردگارا (  
  ).گویی که من در هستی جنایتکاري هستم که مرتکب جنایتی زشت و ناپسند شده است

شاعر بر این عقیده است که سرنوشت براي وي چنان مقدر شـده اسـت کـه بـه دور از     
  :گویدسعادت و خوشبختی باشد و در این باره می

ـــــــــــــــ ٌ مصـــــــــــــريي ا    او کنـــــــــــــــت تعلـــــــــــــــم يـــــــــــــــا أيب و أنـــــــــــــــل ِ  لعـــــــــــــادمطفـــــــــــــل   الســـــــــــــعد
  يو خنقتــــــــــــين و أنــــــــــــا علــــــــــــي مهــــــــــــد     نـــــــــــــــــــــــــــدماً لبکيـــــــــــــــــــــــــــت عنـــــــــــــــــــــــــــد والديت

  )160، صهمان(
  .بردپدر اگر میدانستی سرنوشت من نیک بختی را از بین می( 

  ).کرديگریستی و مرا زمانی که در گهواره بودم خفه میهنگام والدت از پشیمانی می
رسـد کـه دیـد او    بکه به حـدي مـی  بد بینی در الیاس ابو ش: عشق و دوست داشتن- 3 

دانـد و بـر   شود، به نحوي که عشق را شر میعوض می نسبت به عشق و دوست داشتن نیز



همدیگراند و در پی خیانـت   این عقیده است که زنان و مردان در عشق به دنبال فریب دادن
  :گویدباشند، در این باره چنین میکردن به یکدیگر می

ً ب شــــــــــــــحـــــــــــــاذر احلــــــــــــــب إن يف احلــــــــــــــ ٌ فهـــــو نـــــ    را   هرايف القلـــــب تصـــــهر صـــــار
ٌ غــــــــــــد ِ اقــــــــــــرب غــــــــــــد    ور إن يکــــــــــــن يف الرجــــــــــــال قلــــــــــــب   رافقلــــــــــــوب النســــــــــــاء

  )95، صهمان(
بر حذر باش از عشق همانا در عشق شري نهفته است و آن آتشی است در قلب که به ( 

باشد امـا قلـب زنـان    هر چند قلب مردان در عشق داراي ثبات نمی. شودشدت گداخته می
  ).باشدش از مردان بی ثبات میبی

داننـد،  او همچنین بر خالف سایرین که دوست داشتن را مایه سعادت و نیک بختی مـی 
به نظر او دوست داشتن با سختی و مشقت ارتباطی . دانددوست داشتن را مایه بد بختی می

  :گویدتنگاتنگ دارد و می
  هة يراوحـــــــفکــــــل هـــــــوي بــــــؤس احليـــــــا    يو قوة اهلـــــــاق مـــــــن شـــــــفـــــــقلبـــــــک اخل حأر 

  )86، صهمان(
-مـی تپشت را از بد بختی عشق راحت کن،سختی زنـدگی هرعشـقی را دربر  قلب پر ( 

  ).گیرد
الیاس ابو شبکه همچنین از سرزمین خـود و مردمـان آن ناامیـد    : وطن و مردمان آن -4 

-مـی داند بلکه خود را نیز در زمره آنان قرار گشته است، البته شاعر خود را ازآنها جدا نمی

کند که مردمان آن بسان بردگانی هسـتند کـه   او اعتقاد دارد که در سرزمینی زندگی می. دهد
اند و در برابر استعمار هیچ واکنشـی از خـود نشـان    در برابر ظلم و بی عدالتی ساکت مانده

جهل و نادانی تمامی آن سرزمین را فرا گرفته است و مردم در خفت و خواري به . دهندنمی
  :ندبرسر می

  يرضــــــــــــــــــــمســـــــــــــــــــتقلني يف بـــــــــــــــــــالد امل     و لکــــــــــــــــــن  حنــــــــــــــــــن بتنــــــــــــــــــا مســــــــــــــــــتعبدين
  عضــــــــــــــــــــــــا ري يعضــــــــــــــــــــــــنا اجلهــــــــــــــــــــــــل    کامســــــــــــتقلني بــــــــــــاخلمول و الــــــــــــذل ســـــــــــــ

  )167، صهمان(
  .ما به بردگی گرفته شدیم اما در سرزمین بیماران داراي استقالل هستیم( 



  ).گزدت میآن مستیم در حالی که جهل و نادانی ما را بشددر گمنامی وذلت مستقلیم واز
توان یافت چرا کـه آزاده  گوید دیگر در لبنان انسان آزاده اي را نمیالیاس ابوشبکه می   

بودن در لبنان با درد و رنج همراه خواهد بود، به همین دلیل بسیاري از مردان به حیله گري 
اسـه  او دیگر تاب تحمل شرایط حاکم بر لبنـان را نـدارد و ک  . اندو فریب کاري روي آورده

صبرش لبریز شده است و دیگر جایی براي او که بتواند در آنجا مستقر شود وجود ندارد و 
  :  به ناچار باید مهاجرت کند

ـــــــــــــــــــــــــيش يف لبنـــــــــــــــــــــــــــــــان حـــــــــــــــــــــــــــــــر    ومعيشــــــــــــــــــــــــــة األحــــــــــــــــــــــــــرار قهــــــــــــــــــــــــــر    أيعــــــ
ُ يعــــــــــــــــــد يف الصــــــــــــــــــدر صـــــــــــــــــــ ة ومل    يـــــــــــــــــــــــــــانفـــــــــــــــــــــــــــد اصـــــــــــــــــــــــــــطباري يف احل   رب

  …ريف مــــــــــــــــــوطين، مــــــــــــــــــا يل مقــــــــــــــــــ    تٌ  مقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يلمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُ وطـــــــــــــــــين ثعالـــــــــــــــــب وهـــــــــــــــــي ک    ين ففــــــــــــــــــــــي ســــــــــــــــــــــأبني عــــــــــــــــــــــن وطــــــــــــــــــــــ   ثـــــــــــــــــر

ــــــــــــــــــــــب احملتـــــــــــــــــــــــــــــــــــال مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٌ وم هبطلــــــــــــــــــت لــــــــــــــــــ    ا والثعلـــــــــــــ ُ حيــــــــــــــــــل   کـــــــــــــــــــر
  )85، صهمان(

  .درد استآزاد مردان همواره رنج و برددرحالیکه زندگانیمیاي درلبنان به سرانسان آزادهآیا 
  .نماندام در زندگانی به سر رسید و در سینه دیگر صبري شکیبایی

  .مأواي ثابتی در وطنم ندارم، مأوایی ندارم
  .از وطنم دور خواهم شد؛ چرا که در وطنم روباه صفتانند و بسیارند

  ).گر نیز ازبین نرفته استوحیله ومکر روباه حیله
  
  :نتیجه

  :هاي انجام گرفته، مختصرا به نتایج ذیل اشاره خواهد شددر پی بررسی
معاصر به ویژه در میان پیروان مکتب رمانتیسم به دالیل ي بدبینی در دوره پدیده -1

 .متعددي گسترش یافت

الیاس ابو شبکه نیز از شعراي مکتب رمانتیسم، به بدبینی دچار شده است و این امر  -2     
 . در بسیاري از قصائد وي بوضوح مشهود است



) الف: موثر است عوامل متعددي در به وجود آمدن بدبینی در نگاه الیاس ابو شبکه -3
شرایط سیاسی حاکم بر )  فقر و تنگدستی ج) از دست دادن پدر در نه سالگی  ب

در پی سقوط دولت  1920جامعه و جهان و حضور استعمار فرانسه در لبنان در سال 
 . بیماري مداوم و طوالنی شاعر) هـ. گرویدن به مکتب رمانتیسم) عثمانی د

نگاهی منفی داشت زیرا دنیا را پر از درد، غم،  ظلم، شاعر به دنیا و زندگی در آن  -4
 . دانستمی... بی عدالتی، فساد و دروغ و

 .نگاه شاعر به موضوعاتی مانند عشق، زن، وطن و هموطنانش منفی  و بدبینانه است -5
  

   :منابع و مآخذ
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  شبکهی التشاؤم فی شعر الیاس اب

 ۱علي نظري الدکتور 
  ۲نيا  الدکتورعلي باقر طاهري 

 ۳يونس وليئي 

  :صالملخ
لديهم إحساس  مبا أن الشعراء. تشتد مشاکل االنسان بعض األحيان و تؤثر يف نفسه، و ميکن أن يصيبه التشاؤم

نشاهد يف . و ميکننا القول إن هذا األمر يقوي عندهم ظهور التشاؤم. أقوی بالنسبة لآلخرين يتأثرون باملشاکل أکثر
عت هذه الظاهرة يف العصر احلديث بني الشعراء أکثر بالنسبة العصور املختلفة شعراء مصابني بالتشاؤم، لکن قد شا

و الشاعر الياس ابو شبکة هو من أتباع هذه املدرسة، و الذي شعره . للعصور املاضية خاصة بني شعراء الرومانسية
الياس و هذه املقالة قد درست ظاهرة التشاؤم يف شعر . مليء باحلزن و األمل و يف کثري من األحيان يظهر تشاؤمه



ما هي األمور اليت کان  -۲ما هي العوامل املؤثرة يف تشاؤم الشاعر؟  -۱: شبکة لإلجابة عن السؤالني التاليني أيب
 الشاعر متشائمًا فيها؟ 

نطاق ...  . و نری أن عدة عوامل قد أدت إلی ظهور تشاؤمه، منها نستطيع أن نشري إلی مرضه و اغتيال أبيه و 
  .واسع و ميکن العثور علی مساته يف رؤية الشاعر إلی الدنيا و الوطن و احلبشبکة  تشاؤم إلياس أيب

  .شبکة بتتبع املنهج التحليلي الوصفي و تسعی هذه املقالة أن تدرس ظاهرة التشاؤم يف شعر الياس أيب
 

  .الشعر املعاصر العريب، الياس أبوشبکه، التشاؤم :الکلمات الرئيسية
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