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 الحرية فى شعر إيليا أبى ماضى ومهدى أخوان ثالث دراسة مقارنة 
 إعداد 

 الشين سعيد صالح محمد مريم
 وآدابها العربية اللغة قسمب  ماجستير باحثة
 الوادي جنوب جامعة - اآلداب كلية

mero_saleh11@yahoo.com 
 

 العربية:اللغة الملخص ب
شــعراما عــن  فــيومهــدى أخــوان ثالــث  شــاعران كبيــران عبــرا   ماضــيإيليــا أبــو 

  التــيمجتمعيهمــا  و  فــيتشــما الق ــاسا السياســية   التــيالكثيــر مــن الق ــاسا اةنســانية  و 
واـى مـن الق ـاسا المهمـة ال ـمان حيـاة كريمـة  ي    الفارسـيو    العربـيتمس المجتمعـين  

العالم  واـى ق ـية ا الحريـة ا  موضـوب ال،حـث   فقـد عـانى المجتمعـان العربـي   فيمجتمع  
اـيين  فـيوالفارسي الكثيـر مـن ال ـغو،او  والتـدخالو الخارجيـة ا ممـا أثـرو علـى الحيـاة 

لحريــة ب ــا أنواعهــا   المجتمعــين اممــا دعــا الشــاعران بســبر تلــب  النــرو  اعبــرا عــن ا
 .  الفارسيو   العربيمجتمعيهما    فيودعوا إليها ب ا الطرق وب افة ا ش ال  

المقـارن  ا مري ـيعلـى المـنه    ال،حـث باالعتمـاداـيا    المنطلق يهـد ومن ايا  
الــيي ال سشــترم للمقارنــة بــين أدبــين كبيــرين أو شــاعرين عنيمــين  أن س ــون بينهمــا لقــاء 

ــوم  وإنمــاوعطــاء  وأخــي  ــة تق ــف اء موقــه مشــتر   واــي ننري ــا ب ــا  أو سختلف س فــي أن يتفق
 أساسًا أو سم ن تبريراا في ضوء ما سسمي بوحدة الن،ع الفني.

 العربـــيوقـــد عالجـــا اـــي  الدراســـة موضـــوب الحريـــة لـــدى الشـــاعرين الكبيـــرين 
تعريـه ا ا ومهـدى أخـوان ثالـث امـن خـالل تسـليء ال ـوء علـى ماضيا إيليا أبو   الفارسيو 

 ومـن ثـم ا بطـال وتمجيد    الحرية تتحدث عن مطالبي    التيا بياو    ثم عرضومن    الحرية 
ــة  النقطــة تحــدثا عــن اــي   التــيوا شــعار  التحــرري الحــديث عــن العمــا  ــم الحري ومــن ث

أوجـ   الدراسـة فـيتعرض أام نتـاج    التي  عرض الخاتمةالنهاسة    االستعمار  وفيومناضلة  
 ال،حث.ايا   فياالتفاق واالختال   

 ثالث. مهدى أخوان  ماضي إيليا أبو   الحرية  :المفتاحيةالكلماو 
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 المقدمة: 
ُ،رحا على مر العصـور تعـاريه مختلفـة ومتنوعـة لكلمـة الحريـة  فالحريـة اـي 

( بمعنــي الحــر وكــريم ا صــا  والفتــي الكلمــة الفارســية المشــتقة مــن الجــير البهلــوي )آ او
. إن مفهــوم (1)وتــدل علــى مفهــوم فقــدان القصــور الــياتي وتجنــر القيــود والعبودســة والمــ  ق 

الحرية أحد المفاهيم ا كثر أامية لألستاذ المثقف جان جا  روسو  ولكن اـي  الكلمـة بعـد 
ــة   ــا: الفردسـ ــق  مثـ ــن اللواحـ ــة مـ ــاذ مجموعـ ــن خـــالل اتخـ ــو مـ ــيةروسـ ــفةوالسياسـ    والفلسـ

أخـيو مفهومـًا أوسـع مـن مفهـوم  واالسجابيـة  قـد  والسلبية  االجتماعية  والمدنية  والدينية
 الحرية التي كان سقصداا أو يرجواا روسو.

ولكن مما ال شب فيـ  أن كـا التقاليـد الفلسـ ية  والكثيـر مـن شـعراء الشـرق والغـرب  
حـدثون عـن الحريـة التـي تعـود جـيوراا اليين اشتهروا بمطالـر الحريـة و،ـالبوا بـالتحرر  يت

 .(2)  إلى إ،ار المفهوم اليي قدم  روسو دون أن س ون لديهم أي علم ودراسة بيلب
ويــيكر صــراحة  ن الشــخص الــيي س ــون مــن الســادة ال سم ــن أن س ــون حــرًا  لهــيا  

 السبر تدور الدولة والح ومة على محور الحرية.
ففي العالقاو االجتماعية ففن  ال سحق  حـد مـا أن سعـوق حريـة اآلخـرين  وإن الحريـة بحـد 

 (3)ذاتها ليسا مدمرة أو مخربة.
ومن معاني الحرية أس ًا أن تعريـه الحريـة سحتـال الننـر إلـى تفاصـيا كثيـرة منهـا   
 مثاًل:

ننر فـي كي يـة النرو  االجتماعية والتاريخية  والوضع الفكري والثقافي  وكيلب ال
ــف االســتبداد عــن  ــة  ويختل ــاو المغلق ــي المجتمع ــة ف ــة مــن أجــا الحري ــراءة مفهــوم الحري ق
المجتمعاو المفتوحة والدسمقرا،ية  فعلـي سـبيا المثـال: الـم نشـهد مطلقـًا الحريـة والمسـاواة 
وا خوة في ثقافتنا االجتماعية والتاريخية الم طهدةا  ومع ذلب سـنجد الحـديث الكثيـر عـن 

 .(4)  وة التجريد من الننام االجتماعي  وكانا النتيجة وجود االستبداد وعدم المساواةأخ
والحرية قبا أن تخرل للمجتمعاو ففنهـا مـرو بمراحـا أوليـة للحركـة نحـو العقالنيـة   

وفــي اــي  الحالــة سصــ،ح ال،شــر فــي ذلــب المجتمــع دينــامي يين لمعرفــة حقــوقهم ور ،ــاتهم  
سعتمـد علـى تفكيـر اـيا المجتمـع وأيديولوجيتـ   فكلمـا كـان اـيا وظهور أي مفهوم وتش يلة 

التفكيــر متحجــرًا وســلوكيًا  قــا احتمــال ظهــور آراء مختلفــةا ونتيجــة لــيلب ســتختفي أصــواو 
مختلفة وسيتحدث صوو واحد فقء في كا م ان سقرر أن الحرية اي ر ،ـة إنسـانية ،ويلـة 
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ا وصلوا إلـى حـد االنهيـار  ولـم س ـن مـن ا مد كان لها تداعياو مختلفة في مساراا  وعندم
المم ــن ســماب ســوى كلمــة الحريــة التــي ت ــفي الشــرعية علــى العديــد مــن الجــراجم فــي ظــا 
الحريــة  واــي واحـــدة مــن أعنـــم مشــاكا المجتمعــاو التـــي كــافح معهـــا ال،شــر المفكـــرون 
  والفنـــانون الملتزمـــون  واةنســـان اليـــوم مهـــتم بالحريـــة أكثـــر مـــن أي شـــيء آخـــر  فرجـــا
الماضــي وفقــًا للمعتقــداو ا يــديولوجياو الســاجدة فــي المجتمــع  كــان يــرى الحريــة ســطحية 
للغاسة  والحرية المطلقة اي التحرر من قيود الروح التي عاشـها اةنسـان الكالسـي ي وحلـم 
بهاا لتغييتها في الرأس  ولكن مع النمو الفكري لإلنسان  ويـتم تقـدسم الحريـة بمعنـي أوسـع 

ــ ــر تجريبي ــا وأكث ــا عصــر النه ــة  كان ــا قب ــة م ــاو... فــي عقلي ــد مــن المجتمع ــي العدي ة ف
 .(5)حرية اةنسان وخالصة بيد  وإرادت  ضئيلة  إم انية وفكرة

ــر   ــى جان ــة والمتقدمــة إل ــي المجتمعــاو الحديث ــق ف ــالمفهوم الحــديث تتحق ــة ب والحري
ــًا  ــ  ح مـ ــن حولـ ــدي مـ ــان التقليـ ــ  اةنسـ ــة  فيواجـ ــي الدسمقرا،يـ ــيرًا فـ ــًا متجـ ــتبدادسًا مطلقـ اسـ

الالعقالنية وثقافة السـخرية  ويم ـن أن نوجـد الحريـة حتـى فـي أكثـر المجتمعـاو سـلطويةا 
 ن البنية التحتية لهي  المجتمعاو جاازة للتغيير  ويجر مراعاة أن تكـون الحريـة مـن قبـا 

 .(6)  أفراد المجتمع وفئت  الفكرية  وليس الح ومة والسلطاو الحاكمة
 
 ال،حث:خل ية  

رغم ظهور العديـد مـن الدراسـاو المقارنـة بـين كثيـر مـن شـعراء العصـر الحـديث  إال        
أن  ال توجد حتى اآلن دراسة تناولا اـيا الموضـوب بالتحديـد  أمـا بالنسـ،ة للشـاعرين اإيليـا 
 أبو ماضيا  و امهدى أخوان ثالثا  فهنا  عدة دراساو تناولا شعريهما بالدراسة منها:

دراســة دالليــة  إعــداد فــايز رســمي  –الطبيعيــة فــي شــعر إيليــا أبــي ماضــي ألفــاا البيئــة  .1
 الشوامرة  جامعة الخليا.

إيليا أبو ماضي شاعر التأما والفلسفة  دكتورة عناساو هللا فتحي تزاد محمـد رضـا بلـوردي   .2
 جامعة آ د اةسالمية بطهران  مجلة اللغة العربية وآدابها.

أبـو ماضـي إعـداد ال،احـث محمـد علـى سـيد أحمـد دكتـورا  االتجاااو الفنية فـي شـعر إيليـا  .3
 جامعة ا  ار.
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نبـراو الحــزن واالغتــراب فــي شــعر مهــدي أخـوان ثالــث ومنفــر النــواب ادراســة مقارنــةا جهــا  .4
ب يــر أميــري  إليــاس نــورابي  رضــا كيــاني  فــاروق نعمتــي  مســعود إق،ــالي مجلــة العلــوم 

 .2013  – 30اةنسانية الدولية العدد  
 ل،حث:اأسئلة 

 التالية:التساؤالو    عن بعض  إلى اةجابةوقد ادفا اي  الدراسة   
 الحرية؟ كيه عبر الشاعران عن   -1

 الحرية؟ تناولا ق ية    التي  النماذل الشعريةما   -2
 شعر :حيات  وآثار  والمؤثراو في  أبو ماضي*إيليا 

شاعر ا ما والتفاؤل و عيم الرابطة القلميـة إذا قيسـا الزعامـة  بعـدد   اأبو ماضيا     
الدواوين  وُبعد صيا القصاجد التي أخرجها مني ننم الشعر  ففن ل  من الدواوين أربعـة ُتعـد 

وخيالــ  الســابح  (7)الثالثــة ا خيــرة منهــا أكبــر دليــا علــى شــاعريت  ا صــلية وفكــر  الثاقــر 
 نفس  مني الصغر .وثقافت  التي أخي بها  

م نشـأ بهـا صـغيرًا 1889إيليا أبو ماضي لبناني ا صا من مواليد قرية المحيدثية عـام      
ويت ـح أنـ  اكتفـي  بهـيا القـدر   وربما قد تلقى علوم  ا ولى فيها فـي مدرسـتها االبتداجيـة 

 .(8)من التعليم  ثم ضاقا ب  وبأال  الحياة فهجراا كما اجراا غير  إلى مصر
قدم أبو ماضي إلى  مصر ول  من العمـر أحـد عشـر عامـًا   وال ُسعلـم أجـاء بمفـرد          

أم مـع بعـض أالـ  وإخوانـ   ولكـن المهـم أنــ  نـزل فـي اةسـ ندرية فـي ذلـب الوقـا واشــتغا 
بالتجـارة ال،ســيطة   ففــتح محــاًل صـغيرًا لبيــع الــدخان والســجاجر   واـدا  ذكــاؤ   وح،ــ  للعلــم 

سقرأ ويدرس في أوقاو فراغ    وإلـى جانـر ذلـب كـان سطـالع فـي الصـحف   والمطالعة إلى أن
والمجــالو ا دبيــة المعروفــة فــي ذلــب الوقــا ويطلــع علــى  أشــعار الشــعراء المشــهورين فــي 
ــرام مــن  ــا مطــران  وأحمــد شــوقي ... وغي ــارودي  وخلي ــال: ســامي ال، ــب الوقــا مــن أمث ذل

ع   بـأثر اـي  المطالعـاو للشـعر بـدأ يـننم الشعراء .وبعـد المطالعـة لتلـب ا شـعار  بعـد تشـ،
وكــان علــى صــلة بفخوانــ  اللبنــانيين فــي اةســ ندرية  فحــدث مــرة أن ا،لــع ا ســتاذ  الشــعر 

،ابـا  وقـد  االزاـورونشر ل  بع ها في مجلـة ا اأنطوان الجمياا وأعجر ب،عض مننومت  
وأن  كان فيـ  كثيـر مـن اللبنـانيين والسـورين المهـاجرين فـي   -خاصة-الحياة ل  في مصر  

ذلــب الوقــا  وكانــا قــد لمعــا بعــض أســماجهم فــي ذلــب الوقــا  وظــا إيليــا سشــتغا بالتجــارة 
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ــة المصـــريون  ــة  حتـــى عرفـ ــالو والصـــحف ا دبيـ ــ   فـــي المجـ ــعر وينشـــر منـ ــننم الشـ ويـ
  وبعـد أن اجتمعــا لــ  والمهـاجرون   وأنــت  أول ديـوان لــ  تحــا عنـوان:ا  تــيكار الماضــيا

 .(9)  مجموعة من القصاجد والمقطوعاو
ر    مصـر إلـى    بداسـة اجرتـ وبعد أن كانا الحياة سـعيدة اانئـة لـ  فـي          وبعـد أن عـُ

اتـيكار الماضـيا حدثتـ   اسـم:سحما  الييوصدور ديوان   والشعر اسم  في عالم الصحافة 
 وما الحياة في الشرق واتج  نحو العالم الجديد.  بالرحيا نفس   
فقـد اختلـف المؤرخـون فـي سـبر اجرتـ  وقـد حصـرواا فـي   أمري ـا وسبر اجرت  إلـى      

 ثالثة أس،اب:

مهاجمــة ديوانـ  ا ولا تــيكار الماضــي افـي مصــر ممــا أ عجـ  وأظلــم الــدنيا  أولهـا:
أنـ  منـي البداسـة كـان  الثالـث: اـوفي تجارت  فـي مصـر  والسـبر   وثانيها: فشل في عيني .  

 .(10)  قد اتخي السفر إلى مصر خطوة أولى تمهد للهجرة الثانية  أي للعالم الجديد
وال،احثة تتفـق مـع الـرأي ا ول والثالـث كمـا ذكـرو الـدكتورة ا جميلـة السـرال ا فـي 
ــة أن الســـبر الثالـــث اـــو الثابـــا لـــديها حيـــث إن كثيـــر مـــن  ــعراء الربطـــة القلميـ كتابهـــا شـ
السوريين واللبنانيين كانوا سجيئون إلى مصـر  ومنهـا يـيابون إلـى أمري ـا بـالبواخر ا وذلـب 

ي لبنـان  كانـا تقـف حـاجال  دون سـفرام إلـى أمري ـا  وفـي أحيـان  ن الح ومة العثمانية ف
أخــرى كــانوا  فقــراء ال سملكــون  أجــور الســفر حتــى إذا جمعــوا  بعــض الثــروة  شــدوا رحــالهم 
إلى العالم الجديد .باةضافة إلى عـدم مقابلـة ديوانـ  اتـيكار الماضـي ا بالتشـجيع فـي مصـر 

 وي ـا  إلـى اـيا قـد سـمع فـي ذلـب الوقـا مـن مما أشاب  اليأس في قل،   وأقلق نفسيت  
أخ،ـار المهـاجرين إلـى أمري ـا مـا سسـر القلـر وي،عـث ا مـا والبهجـة  ومـا سـمع  أس ـا مــن 
أخ،ــار ا دبــاء والشــعراء الــيين بــدأوا سشــقون ،ــريقهم علــى صــفحاو  الصــحف المهجريــة  

ثــا فــي روحــ  وكــا اــي  ا خ،ــار بع وعلــى رأســهم جبــران خليــا  جبــران  ثــم رشــيد أيــوب .. 
 .(11)ا ما وفي قل،  االست،شار

 وقـد اختـار مدينـة اسنسـاتىا  م.1911وغادر مصر إلى أمري ا الشمالية فـي عـام 
يـدرس ا دب  والشـعر  نجاحا وكـانوأتم عمل  اليى جاء ب  من مصر  واو التجارة  وحقق 

ولـم تسـتمر حيـاة  وأفكـار  ولم سجد في تلب المدينـة  ميـدانًا سعـرض فيـ  شـعر   أثناء إقامت  
أبي ماضي في تلب المدينة   ف،عد أن ق ى فيها خمس سنواو  ثقيلة  عليـ  قـرر االنتقـال  

  في تلب المدينة الكبيرة التـي سجـد فيهـا المـرء قوتـ   1916إلى انيويور  ا في صيه عام 



 2021  ( لسنةالثالثالجزء  – 52العدد )                       بقنا                    مجلة كلية اآلداب                       

 

  - 64 -  

لحياتـ   ور ق  الوفير على أي  حـال وكرامـة وا ـيا عـال إيليـا أبـو ماضـي سـعيدًا بالقيـاس
ا ولى التي تخلص منها  وواصا ننم الشعر واتصا با دباء و أصـحاب الصـحف  واشـتغا  

ومـا لبـث أن ظهـر اسـم  فـي الكتـاب  بالتحرير في صحيفة ا حلة الفتاةا وفي امـرآة الغـربا 
ــ    ــى إصــدار ديوان ــًا اممــا شــجع  عل ــ  النــاس شــاعرًا وأدي، ــب المدينــة وعرف والشــعراء فــي تل

ى اديــوان إيليــا أبــو ماضــي ا   وبعــد صــدور ديــوان إيليــا أبــو ماضــي الثــاني الجديــد المســم
شــهرت  وأاميتــ  وكرامتــ   وبعــد ذلــب تعــر  إلــى   وا دبــي واســتعادتحســن وضــع  المــادي 

جماعة الكتاب والشعراء اليين اتخيوا من جريدة االساجحا لهم بوقـًا ومـن ثـم أسسـوا الرابطـة 
ماضـي اجتمـاعهم ا ول ولكنـ  ان ـم إلـيهم فـي وقـا غيـر القلمية التي لم سح ر إيليا أبـو 

 .(12)متأخر
فقــد أصــدر  شــعر  أمــا عــن إنتاجــ  الشــعرى ومــا يتميــز بــ  والعوامــا التــي أثــرو فــي        

م فـــي 1911ديوانــ  ا ول ا تـــيكار الماضـــي ا قبـــا أن يهـــاجر إلـــى أمري ـــا الشـــمالية عـــام 
القصـــاجد فـــي مجلـــة االزاـــور ا  الجميـــا بعـــضونشـــر لـــ  ا ديـــر اللبنـــاني أنطـــون  مصـــر 

ما 1918ا عــام  أبــو ماضــيأصــدر ديوانــ  الثــاني فــي نيويــور  ا ديــوان إيليــا  المصــرية  ثــم
ا رثـم أصـدر مجلـة االسـمي العربـي ة فـي عـالم االغتـراب والمشـرق مما حقق ل  شهرة واسـع

أمــا تبــر وتــراب  م 1946االخماجــاا عــام  م ثــم1927م ثــم االجــداولا فــي عــام 1929عــام 
 وفات .بعد   فقد نشر

 
 مهدي أخوان ثالث حيات  وآثار  والمؤثراو في شعر : 

ولد الشاعر والفيلسو  امهدي أخوان ثالـثا  الملقـر ب)م.أميـد( أي ) المتفاجـا أو    
شمال شرق إيران  أتـم دراسـت  االبتداجيـة  امشهدا م في ا ،وسا ب1928ا ما ( في عام  

ــم دراســت   الصــناعية فــي مدينــة مشــهد ) فــرب الحــدادة (  عــام  ــم أت ــا    ث والمتوســطة ان
ــا  فــ1947)1326 ــا  إلــى ،هــران  واشــتغا م(   واشــتغا ان ــم انتق ي اــيا التخصــص   ث

ــا  وقــد ســجن أخــوان عــدة مــراو وُنفــي مــرة إلــى ضــواحي كاشــان وفــي عــام  بالتــدريس ان
م( 1957) 1336م( تــزول أخــوان ثالــث  وبعــد خروجــ   مــن الســجن عــام 1950)1329

ــام  ــتان   وفـــي عـ ــون خو سـ ــي تليفزيـ ــم  فـ ــة ثـ ــا باةذاعـ ــن 11974)1353عمـ ــاد مـ م( عـ
إلى ،هران  مرة أخرى   وعمـا باةذاعـة  والتلفزيـون  الـو،ني اةيرانـي   ثـم أخـي  خو ستان  
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درس الشـعر  القـدسم  والمعاصـر فـي جامعـاو ،هـران عـام  م(   وعمـا بعـد 1977)1356يـُ
ذلب بعامين في مؤسسة الثورة اةسالمية  للنشر  والتعليم )مؤسسـة  فـرانكلين سـابقًا(   ثـم 

              .( 13) م(1981)1260تقاعد بعد ذلب  عام  

ــام   ــي عـ ــارل   ار1990) 1369وفـ ــى الخـ ــافر إلـ ــرا   م( سـ ــا إنجلتـ ــدة دول منهـ عـ
والــدنمر  والســويد والنــروي   وفرنســا   وتــوفي بعــد عودتــ   مــن اــي  الرحلــة بعــدة أشــهر   

 (14.)وُدفن  في مدينة ،وس بجوار مقبرة الفردوسي   وقد تر  ابن  وثالثة أبناء  
ومــن ا عــالم الــيين تــأثر بأســلوب  مهــدي أخــوان ثالــث : شــاعر الفــرس ا كبــر         

ــاحر ــي ا  وصـ ــعر الفارسـ ــول الشـ ــن فحـ ــر مـ ــاعر آخـ ــيا  وشـ ــاانام  ا الفردوسـ ــة الشـ ملحمـ
منـوجهرى  دامغـانى ا   وبـدأ ينسـق ،ريقـ  الشـعرى مسـتخدمًا القوالـر الشـعرية الكالســي ية  
وكــان اــيا قبــا أن سســتخدم  القوالــر الشــعرية الحديثــة )الشــعر النمــاجى واــو ردســه الشــعر 

 .(15)  الحر العربي(
أما عن إنتاج  الشعرى وما أثر فيـ  فمـن خـالل الدراسـاو التـي أجريـا علـى شـعر          

والمقاالو التي كتبا عن   ففنـ  سعـد مـن  فحـول شـعراء ا دب الفارسـي المعاصـر ا لتمتعـ   
بقريحـة شـعرية  ثريـة   اسـتطاب مـن خاللهــا أن يبـدب  مجموعـاو شـعرية  راجعـة لمـا تــوفر 

افة  والتراث الفارسي ا ولمقدرت   غير المحدودة علـى مفـرداو لدس  من معرفة  عميقة بالثق
 .(16)  وتراكير لغوية  مبتكرة

كانا معنـم أشـعار   فـي الموضـوعاو االجتماعيـة وظهـرو نزعتـان مختلفتـان  فـي      
وا خرى النزعة الرومانسية  وتتمثـا النزعـة الواقعيـة فـي   قصاجد : إحدااما النزعة الواقعية 

الغناجيـة سية واالجتماعية  بينما تتجلى النزعـة الرومانسـية فـي  معنـم أشـعار  أشعار  السيا
ــن أاـــم الموضـــوعاو الشـــعرية: ولعـــ  الكبيـــر با ســـا،ير اةيرانيـــة  وإحقـــاق العدالـــة   ومـ

ــة وال،حــثوالمطال،ــة  عــن عــالم بــدون ظلــم و إشــاعة الف ــيلة  والــيود عــن الــو،ن  بالحري
وإسقـــاا الشـــعوب وتحريراـــا مـــن أســـر الجهـــا والفســـاد  وت،جيـــا المـــرأة واةشـــادة بم انتهـــا 

 .(17)  االجتماعية والتعبير عن الحقاجق االجتماعية في صور عا، ية موحية
 م( 1951-ل 1330) ارغــوان :ومــن أاــم دواوينــ  التــي تركهــا مهــدي أخــوان ثالــث      

ا يـــــــن اوســـــــتا  م(  1959ل=1344م(  آخرشـــــــاانام  )1956-ل1335 مســـــــتان )
ــ ار )1965ل=1344) ــة شــــــــ ــدان اپ م( 1966ل=1345م( مننومــــــــ ــز در  نــــــــ ييــــــــ
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ــود) م( 1969ل=1348) ــا وكبـــــــــــــ ــقان  اـــــــــــــ م( بهتـــــــــــــــرين 1969=1348عاشـــــــــــــ
 .(18)م(.كما ل  مقاالو نقدسة  قيمة في نقد الشعر  1969ل=1348آميد)
 

 الحريـة لـدى الشـاعـريـن 
 ( مطالبو الحرية وتمجيد ا بطال:1

ففحدى مطالر الحرية لدى الشـاعرين  اـي اةشـادة بمطـالبي الحريـة ومـدحهم فقـد        
إحــدى أجمــا قصــاجد  الحماســية فــي الــدفاب والــيود عــن الحــزب  فــيأنشــد إيليــا أبــو ماضــي 

كــا  فـيالـو،ني بقيـادة مصـطفي كامــا  واـو فـي اــي  القصـيدة يـيكر أن ح،ـ  لمصــر خالـد 
وجود  وكأن  لم س ن ينتسر يومًا إلى لبنان قء وأن ليس ل  بلـد سـوى مصـر  واـو بصـفت  

سعتقـــد  أن اســـتعمار  شــاعر تحـــرري ومناضـــا كــان سخـــوض الق ـــاسا السياســـية التــي كـــان
بريطانيا قد جلبها لمصر ويسعي جاادا من خالل التيكير بمنزل  اميليسونا والقاجـد الشـهيد 

 ايوسف العنميةا  أن يبر  الشام في فترة اةخالل ا جنبي بطاًل حيث قال في ذلب:
ــد  بـــــأبي وأمـــــي فـــــي العـــــراء موســـ

 
 

ــا  ــا ور غابــــــ ــاة مطامعــــــ ــث الحيــــــ  بعــــــ
ــون ترن  ــي ميلســ ــوى فــ ــا ثــ ــالمــ  حــ

 
 

ــ،اتها وتنفســــــــــــا أ،يابــــــــــــا   ا ــــــــــ
 ايا اليى اشتاق الكرى تحـا الثـرى  

 
 

ــا   كــــــي ال يــــــرى فــــــي جلــــــق ا غرابــــ
ــا العـــــيم الكـــــريم بماجـــــد   وإذا ن،ـــ

 
 

 حـــــــرل رأى المـــــــوو الكـــــــريم صـــــــوابا 
 دنيـــــا  ســـــا و،ـــــن العروبـــــة غابـــــة 

 
 

 حشـــــــــدو عليـــــــــب أراقمـــــــــًا وذجابـــــــــاً  
 فــــال،س لهــــا مــــاء الحديــــد مطارقــــاً  
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 لســــــــانب مخل،ــــــــًا أو نابــــــــاواجعــــــــا  
ــرعها  ــاو إال شــ ــي الغابــ ــرب فــ  ال شــ

 
 

ــا  ــ اسة وعتابــــ ــالم شــــ ــدب الكــــ  (19) فــــ
    

ــا  ــا معهـ ــة يتعامـ ــدداا الحـــزب والجماعـ ــة سحـ ــث أن الحريـ ــوان ثالـ ــدي أخـ ويـــرى مهـ
اآلخـرون برؤيــة عميقــة  ويدرســونها فــي مجــال م ونــاو اةنســان  وأخــوان ثالــث مــن اــؤالء 

سـياق التطـور الفكـري  الـيي   التاريخ  وفيالشعراء العميقين اليين يرون الحرية في مسيرة  
 حرية حيث قال:وصا إيران في ذلب الوقا في  ياب ال

 در ين سرما   گرسن     خم خورد  

 دويم آسيم  سر بر بر  چون باد 

 وليکن عزو آ ادگی را 

 (20)  آ ادنگه،انيم   آ ادسم   

 
 الترجمـة: ❖

 في ايا الصقيع والجوب  
 نجري جميعا فوق الثل    
 ولكن العزة والكرامة   

 للحريًة    حراسي أحرار 
للحرية في البرد والشتاء  فهو سشـير إلـى الوضـع االجتمـاعي فكون  حارسًا     

والسياسي والثقافي الجاد المعقد ةيران في الثالثينـاو وا ربعينـاو  فـفن اـيين العقـدين امـا 
أكثر فتراو الشعر المعاصر إنتاجية وتصاحبهما أس ـا التعبيـر عـن ا لـم االجتمـاعي وإسجـاد 

 ـون جـو المجتمـع راكـدًا ومعـزواًل لدرجـة أن المثقفـين الحرية في المجتمعـاو االسـتبدادسة وي
ام من ي،حثوا عن الحرية والتفسير للخـرول مـن الموقـه  لدرجـة أنهـم سطلبـون مـن ابنـتهم 

 الصغيرة كسر جدار ال وء ال،ارد بيديها حيث قال في ذلب:
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 با دستهای کوچک خول 

 بشکا  ا  ام پرد  ی پاک اوا را 

 را ک  امرو   بشکن حصار نور سردی 

 در خلوو بی بام و در کاشان  ی من  
 

 
 
 
 
 پر
 
 
 

 (21) ف ا  را پر کرد  سر تا سر 
 

 الترجمـة: ❖
 بيدسب الناعمتين 

 مزقى ستارة  الجو   

 حطمى جدار النور ال،ارد  

 خلوتي  الم شوفة وكوخي  في فاليوم 

 ليمأل الف اء  كل   
 ثانيا: العما التحرري:*  

فيرى ااانا آرناا أن أعنم ما سقـوم بـ  ال،شـر  اـو العمـا وأن العمـا يـرت،ء ارت،ا،ـًا  
م،اشــرًا بالحريــة  ففنــ  سعتقــد أن العمــا التحــرري والعمــا  جــا الحريــة مقــدم علــى الرفاهيــة 

. وعلى ايا ا ساس وكمـا سـنرى فيمـا سـأتي أن أبـا ماضـي س تفـي غال،ـًا بمـدح (22)  والتنعيم
حــرر  وفــي ننــرة أبــي ماضــي أنــ  يوجــد فــي كنــة أعمــاق كــا إنســان ،لــر الحريــة وفكــرة الت

قـد  يـدعي  أنـ للحرية وإرادة لها  ومع انعدام وجود العما التحرري عند أبـي ماضـي إال أنـ  
وار نفس  وكرسها من أجا الحريـة فهـو عاشـق الحريـة ولـم سشـغا فكـرة أمـرًا سـوااا حيـث 

 قال:
 

 فتنتــــــــــــــــ  محاســــــــــــــــن الحريــــــــــــــــة
 

 

م ي  ال   ــُ ــاُل ســـــــــــ مـــــــــــ ًليمى وال ج  ــُ  ســـــــــــ
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ــن ــع ولكــــــــ ــة الجميــــــــ ــي أمنيــــــــ  اــــــــ
 

 

 أراقتــــــــــــــــ  الطبيعــــــــــــــــة ال،شــــــــــــــــري ة 
 وعجيــــــــر أن سخلــــــــق المــــــــرء حــــــــر اً  

 
 

 ثـــــــــــــم  ســـــــــــــأبي لنفســـــــــــــ  الحريـــــــــــــة 
 غــــــــادة مــــــــا عرفــــــــا قل،ــــــــًا خليــــــــاً  

 
 

 (23) مـــن اوااـــا حتـــى القلـــوب الخاليـــة 
   

 أبو ماضي شعر  في مناقر  حيث قال معبرا عن ذلب:  آخر ينشدوفي موضع  
 

 ولكـــــــــــــــــا مطـــــــــــــــــامع وأمـــــــــــــــــاني
 

 

 يبـــــــــــيل الـــــــــــنفس دونهـــــــــــا للمنيـــــــــــة 
 ويرااــــــــــا لدســــــــــ  أشــــــــــر  شــــــــــيء 

 
 

 الدنيـــــــة واـــــــي أدنـــــــي مـــــــن ا مـــــــور 
ــا تفتــــــــــدى الرعيــــــــــة ملكــــــــــاً    إنمــــــــ

 
 

 (24) بــــــــاذاًل نفســــــــ  فــــــــدى للرعيـــــــــة 
   

واـي  ا بيـاو تـدل علــى أنـ  لـيس انــا  سـلطة تقنـع بقـدرة محــدودة بـا اـي داجمــًا 
أن اسـتعمال لفـ" االرعيـةا و االملـبا   قوة  إالتسعي بالحق أو ال،ا،اا لتوسيع ما تملب من  

تبين مدى تعلق أبو ماضي بالحرية بمفهومهـا الكالسـي ي  فمفهـوم الملـب والرعيـة يت ـمن 
أن: اـيا سم ـن القـول   خاصـة  وعلـىوالحـاكم  والحـاكم    م الملبأماالطاعة واستسالم الناس  

الحريــة عنــد إيليــا أبــي ماضــي لــيس لــ  إ،ــار واضــح  كمــا الحريــة عنــد روســو التــي  مفهــوم
 تعني الموا،نة والقوانين االجتماعية بعد بعيد.
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ناضـا مـن أجـا الحريـة  فيتحـدث  عمـنأما مهدي أخوان ثالث فيتحـدث فـي المقابـا  
عن السجن في مقابـا الحريـة  فالسـجن سعـادل االفتقـار إلـى الحريـة فـي مجتمعنـا  والسـجن 

 أجا الحصول على الحرية حيث قال:  الكثير مناو تيكير با سر باليين بيلوا  
 اى .فالني !باشما بودم 

 ايچ  مى  دانى  ك   اندان  چيسا ؟ 
 بوم؟ ا  كدامين قار  سا اين 
 ايچ مى دانى ك  اين بوم آشيان  اين شوم   
 چ  اقليمى سا؟  ا  
ل  سادگار  ا  كيسا   (25) اصلم اول
 

 الترجمـة: ❖
 معي أيها الشخص أكنا 

 السجن   ما اوأال تعلم 

 أي قارة ايا الو،ن؟ في
 أتعلم  أن  ايا  الو،ن المعرو   

 ايا  الو،ن من أى إقليم  ؟
 او ذكرى من أصل  ا ول   

  
وفي موضع آخر في حديثة عن السجن من أجا المجتمع والحصول على الحريـة  
فقــد ســأل المجتمــع أو الجمهــور اــا تعرفــون مــا اــي ســاحة الســجن؟ فقــد عبــر عــن اــيا 

مــدى الت ــحية مــن أجــا الحريــة   شــعر ا ليوضــحالمعنــي مــرارًا وتكــرارًا وبصــور مختلفــة فــي 
 حيث قال:

 آ  باور كن  فالنى جان! 
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  ندان بى  فرياد  من درين 
 شناسم بينواسانی ک  خود را نيز نشناسند.  می 

 مى شناسم تير  بختانى ك  حتى اسم خود را نيز 
 برد  اند ا  ساد.....  
 دركنارشاتقي  با من  
 گرگلی  خان ساكا وغمگين قدم مى  د  
 من دلم مى سوخا  املا حيه  
 ( 26)  كارى ا  دستم برنمى آمد 
 

 الترجمـة: ❖
 آ   سا عزيزي 

 ايا السجن بالصياح  فيأنني  

 أعر   أنهم سعرفون أنهم عاجزون 

 أعر  الح" العافر أن اسمى  

 محو  من اليكر 

 معي بجانر اشاتقيا 
 وإذا س ا  اگلي خانا وم ى حزيناً  
 سحترق   قلبي  

 أفعل    شيء بيديليس 
  

فالناس اليين سعرفهم الشاعر ال سختلفون عـن اأنـاا و اأنـاا  فكـا واحـد منـا سم ـن 
أن س ــون  فــي م ــان اشــاتقيا أو اغــار جــولى خــانا فــفن الشــعور بالتعــا،ف الــيي سخلفــ  
الشعر في الجمهور سسـبر اـي  الهويـة لنـا فشخصـية الشـاعر امهـدي أخـوان ثالـثا شـاعر 
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إنمــا ألــم جيــا  لكنــ  فــي لغتــ  سجيــد تعبيــرًا خاصــًا بــ   ألــم ومعانــاة  وإن لــم س ــن ا لــم ألمــ 
 .(27)  وشعر  سعبر عن الحق،ة التي سعيم فيها

وفي موضع آخر من قصاجد اأخوان ثالثا ييكرنا بمدى ت حية من سجنوا مـن أجـا  
عــاجزونا الحريـة وكــيلب نسـيان اــؤالء فـي الســجون فهـو سعلمنــا بطريقـة الســخرية  فـنحن 

 فلو علمنا لم تكن في السجن فالمعرفة تؤدى للحرية حيث قال:  ال نعر    ننا
 آ   باور كن  فالني جان! 

 من در ين  ندان بى فرياد   
 واى بر ما! واى بر انسان !  
 اى بنفرين سنگدل صيلاد!  

 28بر تو نفرين باد ونفرو باد 
 

 الترجمـة: ❖
 أ   صدقنى  عزيزي  فالن ! 

 أنا في ايا السجن الأصيح    
 وااا علينا   وااا على اةنسان   

 

 اللعنة على الصياد الجلد 
 عليب اللعنة ال،غض لب   

  
وفي موضع آخر يتحدث مع المرآة  والشـاعر عنـدما سقـف أمـام المـرآة يـرى وجهـ  
الحقيقي اليي ي، ي اعندما حصا على ما يريدا  قـد ال يتـيكر الشـاعر أي شـيء  فـالمنهر 

ــم الــيي يــؤذي الشــاعر الــيااب  ــدة االــياابا نفهــم أن ا ل واــو عالمــة  مــع الكلمــاو الجدي
الحرية فعندما س ون باةم ان التنقا من السـجن تكـون الحريـة  وبالتـالي س ـون السـجن اـو 
م ان الس ون واةقامة  وبالتالي يوضـح للمجتمـع بالطريقـة الرمزيـة فـي كلمـة اال،قـاءا فهـو 
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ــيا رمــز  ــة  فه  ــد مــن الحري ــود س ــعها المجتمــع للتقي ــا أن الســجن اــو مجــرد قي يوضــح لن
قــاء لــيعلم المجتمــع معنــي الحريــة فهــو لــم س ــن فــي معــزل عــن العــالم ولــم سقــا الــيااب وال،

 . حيث قال معبرًا عن ذلب:(29) قصاجد  للناس من  اوية بيا منعزل
 آ   آى آين   آ  

 گري  ام مى گيرد  

 ماند  در تنگ خودآ رد  ی من  ندانی 
ميرد ا  خوشي مى    
 آ  ای آين   آ   
دلخوا  رسيد رفا و ب   عالمى   
 چ  بگويم حتی  
و مهری  تا ما  رسيد عاری ا  مردمي   
 ما امان ماند  ب  آغا  رای نافرجام  
 دوسا كم  دشمنكام  
 (30) ما بجا ماند   و سرگرم چ  با   يهايى  
 
 
 

 
 الترجمـة: ❖

 آ  أيتها المرآة  آ  
 أنا أب ي  
 بقيا في محنتي  وآذاى سجيناً  
 الفرح   ليموو  من 
 آ   أيتها المرآة  آ   
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 تولى العالم ووصا إلى غايت   

 ماذا أقول حتى  

 محروما من الناس والحر حتى وصا القمر  

 نحن نفس ال،اقين بالبداسة للنهاسة  

 اقتا الصديق العدو  

 بقينا وما لنا باللعر مشغولين 

  
يـؤثر  يابهـا علـى  وكيها  وفي موضع آخر سصور لنا مهدي أخوان ثالث االحرية

بليغة  وباستخدام اةشاراو اليوميـة   شديدة  وكلماوسصف الحرية بشاعرية    المجتمع  حيث
فكا سطر في القصيدة يتحدث عن ا سر والسجن فيقول: اال فاكهة  ال  ارة ال شيءا فكـا 

 ايا الصراخ من أجا الحرية حيث قال معبرًا عن ذلب:
سرد س وو اسا  اينجا سرای   

 ما موجهای خامول آرامشيم  
 با صخر  اای تير  ترين كوری و كری  
 بست  اسا را  ودسگرارگز هي  پس وپسامى اينجانمى رسا  
 كاين جان  ميو  ای  ن  گلی ايچ ايچ ايچ  
توان تاپر كنيد ار چ  توانيد مي   
  نبيلهای نوبا خود را  
خواايد ميا  ار گا و گيا  و ميو  ك      
 سب لحن  لحن  ااتان را تهی مگياريد  
 (31)  وشاخ  اای عمرتان را ستار  باران كنيد 
 

 

 

 

 

 الترجمـة:  ❖
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 انا كوخ الصما ال،ارد 
 نحن أموال صما اادجة   
 بالصخور ا كثر صمتا وعمى  

 تغطى العين وا ذن يومياً   التي

 الطريق مغلق وال توجدرسالة  مطلقًااا انا 

 ليس وردة  مطلقًا مطلقًا مطلقاً  الفواك  إذ ح،او  

 فاعال بقدر ما تستطيع  

  نابيا نوبتب من كا ورد  وعشر وفاكهة  تريد  

 ففنب  تق ى لحناتب  لحنة  لحنة

 وتمطر  فروب عمر  الزاارة  

 وتمطر أغصان حياتب بالنجوم 
  

 
وذلـب بتصـوير الف ـاء المغلـق وي ما مهدي أخوان في تعليم المجتمع قيمة الحريـة  

للمجتمع بجود  المحدد فها سم ننا أن نعيم في اـواء ملـوث  و،ريـق مسـدود بـدون قريـة 
 حيث قال:

 قص  اايی با ف ای تير  و غمگين 
 و اوای گند و گند آلود  
 كوچ  اای بن بسا  
 رااها مسدود  
 در شر قطبي  
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 – اين سحر گم كرد  ی بي كوكر قطبی -
جاويد در شر    
  ي ش،ستان غرير من  
 – نقبي ا   ندان ب  كشتنگا   - 
 برگ  ردی ام نيارد باد و گردی 
 (32) ی خورشيدا  خزان جاودان بيش   
 

 الترجمـة:  ❖
 قصص بجو منلم وحزين 

 والهواء ملوث  
 الطريق مغلق  
 الطريق مسدود  
 في الليا القطبي  
 القطبي ايا السحر الخالي من النجم   
 في الليا الخالد  
 حدسقتي الغري،ة  
 نفق من السجن إلى المسلخ  
 ال تحتال ا وراق الصفراء إلى الريح و االستدارة  
 من الخريه ا بدي لغابة الشمس 
مهـدي أخـوان سعتبـر   الحرية  فـفنوفي موضع آخر من أجا الحصول على     

في ا بياو اآلتية سح ى لنا قصـت  الحزينـة  ثالث  فهوالسجن او قصة حزن مهدي أخوان 
 للحصول على الحرية حيث قال:
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 باری ح ايتی اسا 
 حتی شنيد  ام  
 بارانی آمد  سا و ب  را  اوفتاد  سيا  
 ار جا ك  مر  بود  و خء  پا  ش ست  اسا  
ك  شهر بند قرقها ش ست  اسا  چندان    
 آری ح ايتی اسا  
 شهری چنين ك  گفتی  الحق ك  آيتی اسا  
 اما  
 من خواب ديد  ام  
 تو خواب ديد  ای  
 او خواب ديد  اسا  
 ( 33)  ما خوابـ ديـ..بس اسا.... 
 

 الترجمـة: ❖
 نعم  إنها قصتي 

 حتى أنني سمعا  
 لقد أمطرو وحدثا في اناو  
 وكلما كان جد وح" ففن   ينكسر    

 ا يا تم انكسار هي ا المدينة 

 نعم إنها قصتي 
 حقا مدينة أبية  لكن  
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 أنا عندى حلم 
 لدسب حلم  
 لدس  حلم  
 نحن ناجمون  
وا ــيا فــفن مهــدى أخــوان ثالــث سح ــى لنــا قصــة إنســان سســتيق" ويــرى مــن حولــ  مــا الوا     

أن الحريــة تعتمــد علــى اليقنــة  وأن الحريــة مفهــوم  بالســجن  وعــر نــاجمين  مــن اعتــرا  
 سجر أن يلعر دروًا في النفس ال،شرية.

 الحرية الو،نية من خالل مناضلة االستعمار:
مع انطالقة الحرب العالمية أخيو ا فكار القومية والتحرريـة واالسـتقاللية تنمـو فـي  

فـي  وأبـو ماضـيالبلدان الشرقية  وناضا الناس االستعمار واالحتالل البريطاني علـى علـم  
إحدى قصاجد  يرى أن المستعمرين يريدون النيـا مـن البلـدان العربيـة مـن خـالل مـؤامراتهم  

ــاو االســتعمارية ابهــد   فمــثال: حنــر الصــحف ــود  واالتفاقي ــرام العق ــي التحــررين  وإب  ونف
 .(34)  سلر الثرواو  وقبا ا مم كلها من غالجم ال محالة منهزمون 

أنـ  قطنهـا وعـال  اسـتعماريةا إذوأبو ماضي ال يرى الوالساو المتحـدة بمنزلـ  دولـة   
 ن والمحتلون حيث قال:روسيا وحلفاؤاا وأصدقاجها ام المستعمرو  يرى  بأنثقافتها با  

ــ  القـــــوم ــوم مـــــن توامـــ ــم القـــ  ظلـــ
 

 

ــية  ــيرًا لالمــــــــــــــــة الروســــــــــــــ  نصــــــــــــــ
ــوى   ــعا  قــــــــــ ــرل ال ــــــــــ  إذا أحــــــــــ

 
 

ــوس ا بيـــة  ــعفها النفـ ــيا ضـ  (35) نسـ
وفي تلب ا سـام كانـا فرنسـا تحتـا لبنـان  فقـال قصـيدة فـي رثـاء الشـهيد اميلسـونا   

تصــريحا أن فرنســا بلــد أجنبــي وأن أبطــال لبنــان يــؤثرون المــوو  تلميحــًا  ولــيسيــيكر فيهــا 
 على احتالل بلدام من قبلهم حيث قال:

 اــيا الــيى اشــتاق الكــرى تحــا الثــرى 
 

 

ــا كـــــي  ــق ا غرابـــ ــي جلـــ ــرى فـــ  (36) ال يـــ
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ــم والجــور    ــة ومناضــلة النل ــا أبــو ماضــي التطــرق إلــى الق ــاسا االجتماعي ــم سغف ل
ــوال  ــدم حل ــى اــي  الق ــاسا سق ــى التطــرق إل ــاس  فمــثالً والشــاعر عــالوة عل : فــي قصــيدة للن

 عــادل  وكانــاالشــاعر وا مــة اينقــا قصــة أنــاس كــانوا فــي فتــرة مــن الــزمن سح مهــم حــاكم 
وننـرة  البالد تعمها ا من والعمران غير أن  بعـد مـوو اـيا الحـاكم العـادل يتحسـرون عليـ .

 مليــًا  وي شــفأبــو ماضــي فــي اــي  القصــيدة ذاو ،ــابع قصصــي إنــ  سمعــن الننــر ويفكــر 
ويرى أن استبداد الحاكم بـالح م لـيس بسـبر قـوة الح ـاما إنمـا اـو بسـبر   المش لة مصدر  

نفعـًا وأن الحـا بيـد  سجـديويرى أن ال، اء على ما فاو ال   لم ضعف الناس في مناضلة الن
 الناس وبما سقومون ب  من أعمال:

رقم  خيــــــــــر مــــــــــا س ت،ــــــــــ  ذو مــــــــــُ
 

 

ــيكر   ــا لقــــــــــــوم تــــــــــ  قصــــــــــــة فيهــــــــــ
ــة  ــالي أمـــ ــي الليـــ ــي ماضـــ ــان فـــ  كـــ

 
 

ــر   ــا حبــــــــــ ــز عليهــــــــــ ــع العــــــــــ  خلــــــــــ
 سجــــــــــد النــــــــــا ل فــــــــــي أكنافهــــــــــا 

 
 

ــرة  ــاح ة مست،شـــــــــــ ــا ضـــــــــــ  أوجهـــــــــــ
 قــــــــــاجالً اــــــــــزأ الشــــــــــاعر مــــــــــنهم  

 
 

ــجرة  ــول الشــــــ ــأ الســــــــوس أصــــــ  بلــــــ
ــالفكم   رحمــــــــــــة هللا علــــــــــــى أســــــــــ

 
 

ــرر   ــاة بـــــــــــ ــانوا تقـــــــــــ ــم كـــــــــــ  أنهـــــــــــ
ــا ســــــــادتي  ــ  ســــــ ــن ت، ونــــــ  أن مــــــ

 
 

ــي م بطـــــــــر   ــ ون فـــــــ ــيى تشـــــــ  كالـــــــ
ــاقكم   فاح،ســـــــوا ا دمـــــــع فـــــــي أمـــــ

 
 

 واتركــــــــوا اــــــــيى العنــــــــام النخــــــــر  
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 كيـــــــه ال ي،غـــــــي ويطغـــــــى آمــــــــر
 

 

 يتقــــــــــــــي أشــــــــــــــجع م أن يننــــــــــــــر  
  الل يُث و ا ا أ ظفاُر ُ و إ ذا   

 37أنشـــــــــر الســـــــــنور فيـــــــــ  ظفـــــــــر  
  
 الخاتمة:

لـدى الشـاعرين إيليـا أبـى  االحريـةمن خالل ما تم عرض  في ال،حث السابق ق ية ا 
 ثالث  سم ن استنتال ما يلي:  ومهدى أخوان

 عـن مطـالبو خـالل التحـدثعرض ق ية الحرية مـن    فيايان الشاعران اتفقا أس ا   
 مناضـلةوتنـاوال أس ـًا    وأاميتـ    التحـرري العمـا    وأس ـًا تحـدثا عـن  ا بطـال   وتمجيدالحرية  

   االستعمار.
بين   االتفاق  ايا  للنرو ويرجع  سواء    التي والعواما    الشاعرين  بها  كانا  مرا 

 للحرياو. من احتالل واستعمار وقمع  داخلية  خارجية أو  عواما

 الهوامم: 
 

 .39  ص ـ1370آرست  خو محمد  فرانكب مصطلحاو علمي اجتماعي  تهران نشر كستر   (1) 
  جاب أول  تهران  نشر آكا  أحمدي  عبد الواابنام بي بر: تاريخ فكرى لبيرا ليسم ترجمة  م  (2)
 . 153  صـ152  صـ1394 
 .357لمصدر السابق ص ـا (3)
 .33  تهران  توس ص ـ1374حمد مختارى: انسان دار شعر معاصر م (4)
 . 34 35لمرجع السابق  صا (5)
خوار مىب(  6) تهران   موحد   على  محمد  آ ارى  ى  دريا   مقالة  جمار  آيزاسا:    ص 1380رلين  
 .15ـ
الط،عة –دار المعار   -لمهجردراساو في شعر ا–شعراء الرابطة القلمية  –ادرة جميا السرال  ن  (7)

 289الثانية ص
 290ص  لمرجع نفس ا (8)
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 290لمرجع نفس   صا( 9)
 292نفس   صالمرجع ( 10)
الط،عة    المعار   دار   المهجردراساو في شعر   شعراء الرابطة القلمية  :ادرة  جميا السرال  ن  (11)

 294ص الثانية
 . 295لمرجع نفس   ص ا (12)
    2009  الط،عة الثانية  الحديث  الفارسيمختاراو من الشعر   : حمد نور الدين عبد المنعم  م  (13)

 179ص
 . لمرجع نفس ا (14)
ساسين    (15) ترجمة على  لإليراني    عبيداو:  الشتاء  :  مهدي قصيدة  ثالث  المتمدن   أخوان  الحوار 

 المحور ا دب والفن  1/5/2014 – 4440.العدد 
أخوان ثالث دراسة مقارنة      ومهديأحمد  اد   اول   التناص القرآنى  في شعر أحمد مطر    (16)

را اى   جامعة  اةنسانية    والعلوم  اآلداب  العدد-كلية  الرابعة     شتاء   16كرمنشا    السنة 
 4: 1م  ص2015ه.ق/ 1436ه.ل/1393
 6المرجع السابق ص   17
 6المرجع السابق ص( 18) 
 .23يليا أبو ماضي: ديوان إيليا أبو ماضي بيروو  دار العودة ص إ( 19)
 .77خوان ثالث  مهدى   مستان  تهران   مستان ص ـإ (20)
 . 102المرجع السابق  ص ـ( 21)
 . 211  ص1386شرية  حسين: ليبرا ليسم ومحافنة كارى  جاب افتم  تهران  نشر ب( 22)
 . 619يليا أبو ماضي: ديوان إيليا أبو ماضي  دار العودة بيروو صإ (23)
 .691لمرجع السابق نفس  ص ـا (24)
اماسايد يساگ ند–خوان ثالث  مهدى  درحيام كوجب باييزدر  ندان  أ  (25) اما سرد –ى كويد  درخ 

 .194  ص ـ1369مهر گ تهران بزر 
 .217مرجع السابق  ص ـال (26)
 .190  تهران  ص ـ1384شورى    شعر اندسش   دار يول آ( 27)
 . 221المرجع السابق  ص (28)
  1377حمد آملي  محمد رضا   آوا ج ور ندماني وشعر مهدى أخوان ثالث  تهران  ثالثم  (29)

 . 289ص
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 .279لمرجع السابق  ص ـا (30)
 .94  ص ـ1387تهران   مستان  شاانام  مهدى  آخرخوان ثالث  ا (31)
 . 114لمصدر السابق  ص ـا (32)
 .121  120لمرجع السابق  ص ـا (33)
الشاعرية ا  (34) والفلسفة  التشرد  رحلة  في  والغرب  الشرق  بين  ماضي  أبو  إيليا  سالم   لمعول  

 .67  ص1997الطبيعية  مؤسسة بحسون 
 .619صماضي: ديوان إيليا أبو ماضي  دار العودة بيروو  بوأ (35)
 لمرجع السابق نفس .ا (36)
 . 247لمرجع السابق  صـا( 37)
 
 
 

 والمراجع المصادر

 العربية:المراجع  أوال:

 .1986إيليا أبو ماضي  ديوان إيليا أبو ماضي  دار العودة بيروو   -1
ــفة  -2 ــرد والفلسـ ــة التشـ ــين الشـــرق والغـــرب فـــي رحلـ ــو ماضـــي بـ ــا أبـ ــالم: إيليـ المعـــول سـ

 م.1997الطبيعية  مؤسسة سحسون  والشاعرية  
نــادرة جميــا الســرال: شــعراء الرابطــة القلميــة  دراســاو فــي شــعر المهجــر  دار المعــار   -3

 م.1964   2،ـ
 ثانيا: المراجع الفارسية: 

 مقارنـة أحمد  اد  اول: التناص القرآن في شعر أحمد مطر ومهدى أخوان ثالث دراسـة  -1
 را ى كرمنيثا  جامعة   –كلية اآلدب والعلوم اةنسانية  

ــوار مي  -2 ــران  خـ ــد تهـ ــى موحـ ــد علـ ــار  ى آ اردى محمـ ــة دريـ ــار مقالـ ــا: جهـ ــرلين  آيزاسـ بـ
 و.1380

أحمدى  چاب أول  تهـران نشـرآ  عبد الواابپي برجنان: تاريخ فكرى ليبرا ليسم  ترجمة  -3
 و.1394كا   
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Abstract:  
Elia Abu Mady and MahdyAkhavan – Sales are two great poets. 

In their poetry, they expressed a lot of human cases including political 

cases in their communities. Such political cases are related to The Arab 

& Persian Communities. They are from among the important cases 

calling for ensuring honored and good life for any community in the 

world. Such cases are represented in Freedom Case – subject matter of 

the thesis. The two communities suffered a lot of stresses and external 

interventions which in turn affected life in such two communities. 

Therefore, and due to such circumstances, the two poets expressed 

freedom of all its kinds. They called for it with all means and with all 

forms in their Arabian and Persian Communities.  

From this point, this thesis aims to depend on the comparative 

approach that does not stipulate having a meeting point, points of 

taking and giving in order to make a comparison between two great 

literatures or two great poets. However, it is sufficient to be in 

agreement or in disagreement regarding a common situation. It is a 

theory depending basically on or can be justified in the light of artisitic 

origin unit.  

This thesis discussed the subject of freedom at the two Great 

Arab and Persian Poets through shedding light on the definition of 

freedom, then displaying verses of their poems talking about freedom 

claimants and glorifying heroes. After that it talked about the liberating 

work and poems discussing such point, and then it discussed freedom 

and fighting occupation and colonialism. At the end, the thesis 

presented the most important results of this thesis regarding points of 

appoints of agreement and disagreement in this thesis.  
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