
 

https://sid.ir/475
https://sid.ir/473
https://sid.ir/470
https://sid.ir/713
https://sid.ir/476
https://sid.ir/1089
https://sid.ir/1169
https://sid.ir/1171
https://sid.ir/1173


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 23 \تجلّی مضامین دینی در شعر معاصر فلسطین 

 
  
  
  

   شعرجلی مضامین دینی درت
 معاصر فلسطین

  1عزّت ملّا ابراهیمی
  

  :چکیده
این سرزمین مقدس  .فلسطین گهواره ادیان بزرگ توحیدی و نقطه پیوند تمدنها است

ومحل ) ع (زادگاه عیسی بن مریم ،)س (مهد مریم عذرا ،)ع(میعادگاه ابراهیم خلیل
 از مسلمانان، مسیحیان  اعمگانه توحیدیاست و پیروان ادیان سه ) ص(معراج پیامبر

فکنیم ااگر در شعر معاصر فلسطین نظری بی .ویهودیان را در خود جای داده است
. رداد دینی و صبغه مذهبی بر شعر این مرز وبـوم سایه رنگ هموارهکه  خواهیم دید

د و اندیشه، عقای  به تبیین افکار،شانآثارخالل در همواره  ان مسلمان فلسطینیشاعر
د و به نپرداز می... و ، آخرت معاد،های خود پیرامون جهان هستی، مرگ، مبدأ دیدگاه

  قدسی  الهی ویها  را با جنبهاند تا حوادث جاری وطنشنکوش  میها آنهنگام بیان 
برای دستیابی به پیروزی نهایی و را زمینه الزم  ی نا وحید و با الهام از کالم ندرآمیز

  .دن چنگال اشغالگران فراهم سازرهاسازی سرزمینش از
  

  .یآزاددینی،  مضامین ،قرآنفلسطین، شعر معاصر،  :ها هواژ کلید
  

  مقدّمه
 شاعرانی چون حسان بن ثابت یا کعـب         از) ص(اسالم   پیامبر بر طبق شواهد تاریخی   

 احترام  ا ب ،اسالم  به کار گرفته بودند     آیین  راه دفاع از     خود را در   و زبان    بن زهیر که هنر   
ظلـم سـتیزی گـام       مـسیر    که در را  قرآن کریم نیز شعرای متعهد و با ایمانی         . کرد مییاد  

 وَ*  هیمـونَ  یَ وادٍلِّ کُیم فهُ أنَّرَ تَألـَم * م الغاوونَ هُعُبَتّ یَ عراءُ الشّ وَ« :وده است ست ،برداشته
ـ  ملـوا  عَ نـوا وَ   آمَ ال الـذینَ  إ  *لـونَ فعَ ما ال یَ   قولونَم یَ هُنَّأ ـ  ذَ وَ حاتِصّالال  ثیـراً وَ   کَ اهللاُوا  رکَ

                                                 
  دانشیار دانشکده ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران ـ1

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

 )7138بهار  ( شانزدهمارهم دینی ـ ششپژوه / 24

 )227-224،  شعراءال( .»بونَلِنقَ یَ بٍلِنقَ مُ یأ ظلموا    الذینَ علمُیَ سَ موا وَ لِ ما ظُ  عدَبَمِن  صروا  انتَ
. نگری که در هـر وادیـی سـرگردانند          آیا نمی . کنند  گمراهان از شاعران پیروی می    : یعنی

 و  انـد   مگر آنان که ایمـان آورده     . کنند  رانند که بدان عمل نمی      آنان سخنانی را بر زبان می     
 اند، یاری خواستند   کنند و آنگاه که مورد ظلم قرار گرفته         نیکوکارنند و بسیار یاد خدا می     

 به زودی خواهنـد دانـست کـه بـه کـدام بازگـشتگاه برخواهنـد        اند  آنان که ستم کرده    و
ضربه شمـشیر   هجو دشمنان و کفار به کمک شعر از         ) ص(اکرم   به اعتقاد رسول     .گشت
پر واضح اسـت کـه اسـالم بـه شـعر و شـاعران               ) 462زبیدی،  ( .تر و نافذتر است    برنده

بـود کـه شـعرا همچـون        ) ص(اسـالم    یگرامـ چـه، در عـصر رسـول        . ورزد  اهتمام می 
 اسالم به پـا خواسـتند و در واقـع بـازوی             آیین نوپای  از حراستلشکریانی مسلح برای    

 یاز این رو شعر دین     .ندرفت به شمار می  و مسلمانان   ) ص(توانمندی در راه دفاع از پیامبر     
 های فراوانی از آن در دست است، نقـش مـستمر و اساسـی در               که در طول تاریخ نمونه    

، زمین، وطن، مقدسـات،     دین و آیین  مضامینی چون دفاع از      ی دارد و از   مذهب امور   تبیین
ـ   مـی  سـخن ... وکرامـت انـسان      آزادی،   ،ی، جهاد در راه خـدا    ستیزناموس، ظلم     .دگوی

  )96 خلیل،(
زیـرا  . دنـ  برقـرار ک   ردممـ تـوده   پیونـدی تنگاتنـگ بـا        توانست    شعر دینی فلسطین  

 اعتقادات دینی انسان را به حفظ میراث فکری، فرهنگی و تاریخی، صیانت از مقدسـات         
 التزام به امور شرعی و جهـاد در راه          ، عمل صالح  انجام، پایبندی به اخالق نیک ،     اسالمی

 از این روسـت     .آورد   به ارمغان می   بشرسراسر خیر و نیکی را برای        خواند و    فرا می  خدا
بـه  شویم، که     مواجه می  یو مذهب دینی   که در شعر معاصر فلسطین با انبوهی از مفاهیم          

  .          اشاره خواهد شدها آن از یبرخبه  موضوع تنها یجهت گستردگ
  

  مضامین دینی شعر
  ظلم ستیزیـ 1

تا تالش کردند پیوسته ،  ران صهیونیست به بهانه حمایت از قوم و آیین یهود   سردمدا 
  و تحکـیم بخـشند   یهودیان جهـان    طرق مختلف مادی و معنوی نفوذ خود را درمیان           به

ی آنـان   واهـ به اعتقاد   . را در دست گیرند   آنان  نبض تجاری، اقتصادی، صنعتی و سیاسی       
های دیگر برای خدمت به       زمین هستند و ملت    خداوند در روی  » نژادبرتر«تنها قوم یهود    
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 25 \تجلّی مضامین دینی در شعر معاصر فلسطین 

های  پرتکل«وضوح درمفاد    طلبانه به  این اهداف توسعه  ) 75 ،ابویصیر (.اند  شده ان آفریده آن
که در کنگره بال سویس از تصویب سردمداران صهیونیستی گذشـت،           » حکمای صهیون 

یـت سیاسـی     از دیربـاز بـه بررسـی فعال        ینان فلسطین امسلشاعران م  1.ترسیم شده است  
ادعاهای آنـان خـط     پرداختند؛ بر   ی پشت پرده آنان     ها  ها و برمالکردن توطئه    یونیستصه

  )79ـ78طوقان، (. ند و تاریخ سراسر خدعه و نیرنگ آنان را نکوهیدندبطالن کشید
  

ــ ــفاأ ینَبَـ ــها خَرِسـ ــقُالئِـ  منکُ عَـ
ــفُ  هـــوذام یَوکُبُـــأ هُ باعَـــیوسـ

 ی حتّـــــ اهللاِۀِعمَـــــم بنِرتُفَـــــ کَوَ
 جیبٌــا عَـ فیهخِــاریـالت ونُــط بُوَ

ــمُ   ــا ذَ مُداها وَبتَـــ ــیمٌنتهاهـــ  مـــ
ــنَّإ ــدّب حُـ ــیکُینارِ الـ ــ فـ  دیمٌم قَـ

 لــیمُ موســی الکَالکفرِ بِــرعــاً ذَضــاقَ
  جیبٌــا عَــ فیهاریخِـــ التونُــط بُوَ

همگـی   در اسفار تورات خصوصیات اخالقی شما آمـده اسـت کـه آغـاز و انجـام آن                 
عـشق  . را فروخـت  ) ع(پـدر شـما یهـوذا حـضرت یوسـف         . تمذمت و سرزنش اسـ    

چنـان کفـران نعمـت الهـی را پیـشه           . اندوزی در میان شما حکایتی دیرینه دارد        ثروت
صـفحات  . از اعمال کفر آمیز شـما بـه تنـگ آمـد       ) ع(ساختید که سینه حضرت موسی    

  .تاریخ آکنده ازحوادث شگفت انگیزی درباره  کارهای ننگین شماست
  
   و همبستگیحاد ت اـ2

 همگـام بـا      مسیحیان بدون توجه به عالیـق مـذهبی،        1948به هنگام اشغال فلسطین در      
 پیوسـته میـان     .مسلمانان در راه دفاع از کیان ملی خـود صـف واحـدی تـشکیل دادنـد                

قتـی کمـال     و از ایـن رو    .مسلمانان و مسیحیان دوستی، محبت و همکاری برقـرار بـود          
 بـه منظـور     ها تـرور شـد،     وسط صهیونیست فلسطین ت  ی از رهبران جنبش مل    ی یک ناصر،

 مسلمانان بـه    ء الشهدا ۀدر مقبر را  مسیحی  شاعر و مجاهد      این ی،تحکیم پیوند وهمبستگ  
   )173یاغــی، (. ندخاک سپرد
وَ اعتـصِمُوا جَمیعـاً بحَبـل ِاهللاِ وَ ال          «بـه مـصداق آیـه       فلـسطینی   مـسلمان   شعرای  
 میان صـفوف    ی اتحاد و پیوند   ها  ه برای تحکیم پایه    هموار )103 ،آل عمران (. »تفـَّرقـُوا

                                                 
ـ 125  ،تاریخ فلـسطین الحـدیث    ی،  کیال:  اطالع ازمفاد آن نک    یبراـ  1    فلـسطین تاریخـا و     ،؛ احمـد  127 ـ

    .212 ،نضاال
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 )7138بهار  ( شانزدهمارهم دینی ـ ششپژوه / 26

به عنوان مثال حسن بحیری از سرزمین فلسطین بـه عنـوان             . تالش کردند  مختلف مردم 
 سـرانجام   تـا کند و امیدوار اسـت        یاد می » )ص(معراج پیامبر   « و مکان » )ع(مهد مسیح   «

  )61ـ58، همو (.صلح و دوستی عادالنه ای در این سرزمین مقدس سایه افکند
  

ــا رُ ــوعَی ــسب ــنَالمِ ال ــولُ رَ أی   الس
ــنَأ ــی ــن کَ مَ ــسَإ هُفُّ ــذا لم  دت صَ
 رِـی الخَ  وَ رِـالطه دَـه مَ یَـه  وَ هُـرضُأ

ـ   ـ وَبِحـ ــ وَورِالنـُّ ــسدی وَ الهُ  المِ ال
 قامِ الـــسّعـــاتِن موجِ مِـــفتهُ شَـــراً

 رِـ الطی وَزهرِـأوی الـمَ وـُ ه وَهَـروضُ
آن پیام آورعشق، نور، هدایت و صلح کو؟ کجاست آنکـه  ای سرزمین صلح و آسایش    

یافت؟ سـرزمین آن      اش بهبود می   کشید درد و بیماری     هرگاه دست بر سینه مریضی می     
  .هاست ها و پرنده ها وبستانش منزلگه گل پیامبرهمواره گهواره خیر و پاکی

  
یابد،    می کمال ناصر نیز به رغم سوز و گدازی که از رهگذر اشغال فلسطین در خود              

عزم  « در عین حال   اما. برد  شکوه می ) ع( رسول صلح و دوستی عیسی بن مریم         رگاهبه د 
 ستاندن حـق  به اعتقاد شاعر   ،چه. طلبد  به یاری می   وطن   یدر باز پس گیر   هارا    توده» ملی

 )345 ـ343 همو،( :ستپذیرنیان کمازه ربامجز با جهاد و 
  

ــۀَ  ــا لیل ــیالدِی ــول الم ـــذی ق  ی لل
ــک الإ ــمُفَکلیل ــلُ الجَخ ــاثرَ تَمی  تن
 دوایشَ فَــبونَ الغاصِــلیــهِإعی سَــوَ

ـ  مَریَ مَ عیسی بنَ  ـ رَد عَ  قَ  ئـاً  هادِ کَفتُ
  مجــسداًذابَالعَــ رَ تَــنــاکَنظرهُاُ
 لـهُ  معــرکۀ ً   عبُ الـشَّ  ییمـش داً سَ  غَ وَ
 تأــا أبط ـهممَ عبُذا الشَّ ـه عیشُیَسَ

 شـــــادِ االرِ وَعظِلـــــوَ لِلتـــــهِأنزَ  
ــواکُأ ــهُشـ ــمَأ ی فـ ــالدوَ یتـ  ی بـ

 کبـــادِ األ وَلـــی اآلالمِرحاً عَصَـــ
ــضِفَ ــو فــ  ب وَاغ ــۀِیل ــیالدِ لیل   الم

 وتـــادِۀ األ مقـــرورَۀٍ خیمَـــیفـــ
 هــــادٍ جِغیــــرِعلــــو بِ الیَقُالحَفَــــ

  ادِـــ اآلبۀِـلـــف غَیـــ فهُـُالمــحأ
ای شب میالد مسیح به آنکه او را بـرای هـدایت و ارشـاد مردمـان فرسـتاده ای بگـو                      

. ل زیبـا وباشـکوهت در میـان هموطنـان سـرزمین مـن پراکنـده شـد                 خارهای تاج گ  
اشغالگران به سویش شتافتند و بر فراز آالم و پیکرهای رنجور این امت کاخ ستم خود        

ای عیسی بن مریم هر چند تو را پیامبری آرام و صبور یافتم، اما اینـک در   .را بنا نهادند  
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 27 \تجلّی مضامین دینی در شعر معاصر فلسطین 

به این سو بنگر وببین کـه       . ریزشب تولدت خشم و غضب خود را بر سر کافران فرو            
فردا مردم به . هارسوخ کرده است روح خیمه درد و عذاب تا اعماق ستونهای سرد و بی

چنانچه اراده این . دست نخواهدآمد  چه، حق جز بامجاهدت به    . مبارزه خواهندپرداخت 
  .سستی گراید، قطعا درغفلتی ابدی به سر خواهد برد هایش به ملت در راه تحقق آرمان

  
  سالمن عظمت اا بیـ3
، برقراری قسط و عــدل و تفـاهم   و رسول خداونداز  اطاعت  پایه  اساس دین اسالم بر      

وَ اَطیعُـوا اهللاَ وَ     «: فرماییـد   قرآن نیز در ایـن راسـتا صـراحتاً مـی          . میان مردم استوار است   
. مـان بریـد    از حکم خدا و رسولش فر      :یعنی) 132 ،آل عمران ( .»الرَّسُولَ لعَلکم ترحَمُون  

یا اَیّهَا الذینَ آمَنُوا کونُـوا قـوّامینَ بالقِـسطِ          «باشد که مشمول رحمت پروردگار شوید و        
 ای اهل ایمـان عـدالت را بـر پـا داریـد و بـرای خـدا                   :یعنی) 135 ،نساءال( »شُهَداءَ لِلّهِ 

و مسلمانان مخلص برای    ) ص(پیوسته درطول تاریخ پیامبر گرامی اسالم       . شهادت دهید 
برهان الدین عبوشی ازعظمـت      در فلسطین نیز     .ددنکر مین این مبادی اصولی تالش      ییبت

فتـه  سـخن  گ ماهرانـه  دیـن  این  اسالم، سرفرازی  مسلمانان، تکامل و پویایی        دین مبین   
  )110 ـ109، همو( .است
ــأ هللاُأ ــلَکمَـــ ــامتَأ  وَهُ دینَـــ  هـــ

ــا کِ ــابُفینـ ــ اهللاِتـ ــدَمُنظِ یَـ  نا عقـ
ــا  کَوَ ــادَأم ــرُّب ــمَو ال ــ یَی ف  هِرموکِ
 عٌـاسِــ شقٌــفأ المِــسۀ اإلـرایــلفَ

 ألقُتَــــ تَۀًزَّ عِــــ وَفــــیضُ تَمــــاًعَنِ  
ــ ــلِالسِسَکَــ ــتَ  العِرّدَ المُــ  شققُتَــ
ــ ــبیدُیُسَ ــی عَن یَ مَ ــهِبغ ــ وَلی  سحقُ یَ
  رمقُــَ تنٌــ عی وَلبٌــا قَــو لهــهفیَ

کتـاب  . مـال بخـشید   هایی سرشار و شـکوهی تابنـاک ک        خداوند دین خود را با نعمت     
. هـای زره ایجـاد کـرده اسـت          خداوند در میان ما پیوندی ناگسـستنی همچـون حلقـه          

 منهزم ساخت، هر آنکه را ستم پیشه        »یرموک«همانگونه که خداوند سپاه رومیان را در        
. پرچم اسالم در پهنه بیکران هستی به اهتزاز در خواهد آمـد           . کند نابود خواهد ساخت   

  .ها بدان خیره خواهند ماند کشند وچشم میها به سویش پر قلب
  

دیگر شعرای فلسطینی همچون محمد صیام و عدنان نحوی بر این نکته تاکید دارند              
که تنها راه رهایی ملت فلسطین از چنگال یهود در ایمان به خدا و تمسک به قرآن کریم   
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اسالم هـستند تـا     مبین  از این رو خواستار توجه مردم به خدا و فرامین دین            . نهفته است 
  )120 ،جرار (.آنان تحقق یابدکامل زمینه پیروزی 

  
  پیامبر و صحابه ـ4

  ، شـکوه بـه درگـاه ایـن        اسـالم ی   رسول گرامـ   صحابه ،)ع(یالهموضوع مدح انبیای    
از مسائلی است که شـعرای    بزرگواران و در نهایت استمداد خواستن از آنان یکی دیگر        

 شـاعران    در ایـن راسـتا توجـه       ی بر آن مفـاهیم دیگـر      افزون. اند  ن پرداخته دافلسطینی ب 
از ) ص(اشاره بـه معـراج پیـامبر      : زاکه عبارتند   مسلمان فلسطینی را به خود جلب کرده        

 بعَبـدِهِ لـیال ًمِـنَ       یسُـبحانَ الـذی اَسـر     « به مصداق آیـه      مسجد الحرام به مسجد االقصی    
 ،)1،اسـرائیل  بنـی ( »لهُ لِنُریَهُ مِن آیاتِنا    الذی بارَکنا حَو   ی المَسجدِ األقص  یالمَسجدِ الحَرام اِل  

 که بنـده اش را از شـبانه از مـسجد الحـرام بـه مـسجد                  ی پاک و منزه است خدای     :یعنی
 األقصی برد که پیرامونش را مبارک و پر نعمت ساختیم تا آیات خود را به او بنمایـانیم؛                 

وَ ... « با توجـه بـه آیـه         یتاکید بر عظمت و منزلت واالی پیامبر در میان سایر انبیای اله           
بـر دوش کـشیدن رسـالت پیـامبری         ) 40،  حزاباال (»...لکِن رَسُولَ اهللاِ وَ خاتـَمَ النـَّبیینَ     

وَ ما أرسَلناکَ إال مُبَـشـِّـرَاً وَ       « با تصریح آیه     برای رساندن مردم به ساحل نور و هدایت       
ردم را بـه رحمـت پروردگـار         ما تو را نفرستادیم مگر اینکه م       :یعنی) 56،  فرقان (»نذیراً

   .ی و از عذاب او برهانیده بشارت
 و قـرآن    )ص(یوسف نبهانی به عنوان شاعری دینی، قصاید  فراوانی در مدح پیـامبر            

تم درمیـان   ای، تـاثیر رسـالت پیـامبر خـ        سـول گرامـ    از صفات ر   ها  آنکریم دارد، که در     
یم عالی اسالم در نظـام      جهانیان، فضیلت قرآن، بعثت، مرگ، حشر، هستی، حیات و تعال         

  )224ـ222، همو (:زندگی و عبادی سخن به میان آورده است
  
ــ ــ قَ ــی المُ ــاً رَصطفی نَد أت ــبی  والًسُ
ــعِجَلِ ــامِ األمی ــأ ن ــاً اهللاُلهُرسَ   ختام
 تنارَاســــتَ فَهُمــــسَ شَ اهللاُطلــــعَأ
ــلقَ   هـــذابـــلَن قَ مِـــمـــینَ األوهُبُـ

  نبیـــاءُ األت بـــهِرَشِّ مـــا بُـــبـــقَطِ  
ــلِلرُّلِ ــ وَســــ ــداءُوَ هُــــ   ابتــــ
 طحـــاءُ البَنِمـــاکِ األلِّ کُـــبـــلَقَ
ــلٌوَ ــ قلیـ ــوَینَ بَـ ــاءُمَری األ الـ  نـ
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  اءُــغنإ ۀٍــجَحُ لِّــن کُـــ عَهِـــفی  اــرایــَ البلِّـــُ کوقَــَ فاهللاِۀ ُــجَحُ

 .پیامبرمصطفی بر اساس بشارتی که انبیاء پیشین داده بودند، به رسـالت برگزیـده شـد               
 مردم فرستاد، حال آنکـه نخـستین   عنوان خاتم پیامبران برای هدایت   خداوند وی را به     

و آن خورشـید پـیش از دیگـر          مبعوث کرد  پروردگار خورشید فروزان خویش را    . بود
حـال آنکـه    . او قبل از بعثت به محمد امین لقب یافت        . مناطق بر سرزمین بطحاء تابید    

 خدا در میان مردم است و از        وی حجت . ران در میان مردم بسیاراندک بود     اشمار امانتد 
  .مستغنی است هرگونه دلیل برهان

تعالیم به واسطه او داند که   میالهیریفس را آخرین   اسالم ربپیامدامه قصیده   شاعر در ا  
 دادج ا درمیان مردم مکارم اخالق را رو او. فرستاده شد ربش هدایت   یبخش قرآن برا   روح

  به عدل و   هکن  ا، هم عادات ناپسندجاهلی رهانید  ای و    ژادی، قبیله    از تعصبات ن    آنان را  و
سازد، و آنان را در راه ایمان، کسب فضایل،           دهد، صفوف آنان را متحد می       داد فرمان می  

او پیوسـته بـذر محبـت، دوسـتی،          .دارد  ایثار و جانفشانی در راه خدا به مـسابقه وا مـی           
 در نیز   دیگری  شاعر. ازندافشاند تا تقوی الهی را پیشه س        صمیمیت را میان مسلمانان می    

 از نابسامانی اوضاع پناهندگان فلسطینی که خانه و کاشانه خود را از             )ص(ربپیشگاه پیام 
  )391،رشید (:برد می  ، شکوهاند اکرم چشم دوخته رحمت و شفاعت رسول داده و به دست
  
ـ إ  اهللاِ سولَ یا رَ  دُمحَمُ  ــــعٌ  ضائِ عٌی ضـائِ  نّ
ـ  العالمِبرَ عَ جُ الهو  الریاحُ هُفـُقـاذِتُ  ادعِـ الخـ
  وادعُـال رشدُ المُنتَألکون ها لِرُـ بشینتَ أوَ

  جـائعٌ  ثلی تائـهٌ   مِ یحِ الرّ هبعبی فی مَ  شَ وَ  
 هـا الـساطعُ    منارُ أنتَن  لکوها لِ شیرُ بَ أینَفَ
  افعُـنا الشّ حبیبُنتَأ نا وَتُجــدَ نَنتَأ حمدُمُ

موطنـانم نیـز چـون مـن بـه هنگـام وزش             ام و ه   ای پیامبر ای رسول خدا من نـابود گـشته         
  وزیـده  ها  آنهای سهمگین در دنیای سراسر فریب بر       طوفان. اند  ها سرگردان و گرسنه    طوفان
ای پیـامبر تـو      .باشی  تنها تو چراغ فروزان آن می     . پس بشارت دهنده جهان هستی کو     . است

  .نده ما هستیبشارت دهنده هستی، هدایتگر مردمان، امانتدار، دوست و یاور شفاعت کن
  ند، بخـش   اسـالم  نیز کـه رهـروی واقعـی خـط مـشی پیامبر            )ص( رسول اکرم  نارای

 )ص( صحابه پیـامبر   نآنا. دهد  دیگری از شعر شعرای فلسطینی را به خود اختصاص می         
  آنـانی   دانند که آیین نوپـای اسـالم بـه مـدد آنـان نـضج گرفـت،                  را دعائم دین الهی می    
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 پیامبر در راه گسترش حـق و عـدل          دوشادوشردند و که فتوحات بیشماری را رهبری ک     
ارون هاشم رشید از شعرایی هستند که قـصایدی         ه  و اسکندر خوری بیتجالی  . کوشیدند

ای گذرا نیزبه تاریخ اسـالم       در مدح صحابه سروده و ضمن برشمردن فضایل آنان اشاره         
  )85 ،جرار (.اند داشته
  

   قرآن کریمفضیلت ـ 5
 کـریم یـاد    همـه ازعظمـت قـرآن     ازهای آسمانی بیش      کتاب میانرد یشاعران فلسطین 

نَزَّ لَ عَلیکَ الکِتابَ بالحَق مُصَدِقاً لِما بَینَ        « :فرماید   خداوند در این راستا می     ،چه. اند  کرده
 :یعنی) 25،عمران آل( »الفـُرقانَ أنزَلَ لِلنـّاس ِوَ  هدیًقـَبلُ   یَدَیهِ وَأنزَلَ التـَّوراۀ َوَاإلنجیلَ مِن    

 هدایت  یکرد و پیش ازآن تورات و انجیل را برا         حق بر تو نازل     که قرآن را به    ین خدای آ
 قـرآن و سـتایش    مدح  رو   ازاین. کرد  مردم فرستاد و کتاب جداکننده حق و باطل را نازل         

  )196 محمود،( :ه استداد  خود اختصاص   را بهآنانی ها حجم وسیعی از سروده  کریم 
  
 لظلــــمِیــــاجی ا دَضــــاءَأ تــــابٌکِ
ــانَ وَ ــاۀُکــ ــاۀَ الرعــ ــشی ا رعــ  اهِلــ
  المِـــالکَ مُـــظیـعَ مِــظیـالعَ المُــَک

 مٍمَــــأ ی الهــــدنــــامَ األیهــــدأ وَ  
ــ ــاۀُ الرُصارَفَــ ــاۀَعــ ــ األ رعــ  مِمَــ

  مِـــلِالکَ لَّـــجُ  وَمِـــظیالعَ لَّـــجُفَ
 راقوام دیگـر  های ظلم را درید و مردم را هدایت ساخت تا هدایتگ            قرآن کتابی است که پرده    

 مردم قبال به چراندن گوسفند مشغول بودنـد، امـا در سـایه تعـالیم الهـی راهنمـایی                   . باشند
کالم و سخنان قرآن بسی واالست و قرآن کـریم و کالمـش   . دیگر ملتها را در دست گرفتند   

  .در اوج عظمتند
  

لمـه در  کند که به برکت قـرآن کـریم وحـدت ک          امیدواری می زشاعر در ادامه قصیده ابرا    
شاعران  .نصر و پیروزی حتمی است    تحقق  میان مسلمانان تحقق یابد، که در آن صورت         

ـ  صایدنیز قـ  ... دیگری چون محمود سلیم حوت، محیی الدین حاج عیسی و          ی در   فراوان
 آنان به فضل قرآن و با آمدن دین         به اعتقاد ) 145 ـ140 سوافیری،(. اند  مدح قرآن سروده  

 و آیـات محکـم قـرآن امکـان هرگونـه            تهشگخ  ونسمنی گذشته   مبین اسالم، ادیان آسما   
 خداونـد در ایـن بـاره صـراحتاً          ، چـه  .ه اسـت  ریب، شبهه و تحریـف را منتفـی سـاخت         
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این کتاب بی هیچ    :  یعنی )2 ،هبقرال (.» لِلمُـتقینَ یًذلِکَ الکِتابُ الرَیبَ فیهِ هُد    «: فرماید می
  . ریب و شکی راهنمای پرهیزکاران است

 رواج  ی در میان شاعران فلسطین    ی و اقتباس از مضامین قرآن     یافزون بر آن تأثیر پذیر    
 هـم از    یکنند و زمان     قرآن و گاه از الفاظ قرآن اقتباس می        یآنان گاه از معان   . فراوان دارد 

ابراهیم طوقـان در قـصیده ای بـا         در این میان    . گیرند  تصاویر این کتاب مقدس الهام می     
 و پس از حوادث خـونین قیـام بـراق           1929 در   که احتماالً » من القرآن قتباسات  إ«عنوان  

: نـک  (.ه اسـت  کـرد در البه الی اشعار خود تضمین       ماهرانه  سروده شده، آیات قرآن را      
 طوقان نیز در سراسر آثـار خـود فـراوان از کـالم              یهمچنین خواهرش فدو  ) 156همو،  

 »یوَ النـَّجم ِ إذا هَو    « آیه   یر از معنا  به عنوان مثال در بیت زیر شاع      .  بهره برده است   یاله
  )327طوقان، قدوی،  (:اقتباس کرده است) 1 ،نجمال(

  فٍـنــــدام ٍ وَ عُــــ احتِیأــــبِ    اـَویّـــهُ وَتــم ِ أهـالنَّجـــوَ ک
  . چه سخت و شدید،مانند ستاره افول کرد

  
را به کـار    ) 10،  ۀمقیاال (»أینَ المَفـَرّ یَقولُ اإلنسانُ یَو مَئِذٍ     « لفظ آیه    ی دیگر و  یدر جا 
  )330 همانجا، (:برده است

  
   قـُبُورٌ ال قَرارَ لها،رّ أینَ المَفَرّـوَ ال مَفَ    ابِدُ الجَحیمَ وَ القَدَرـاً یُکـا قلبـأوّاهُ ی

گریزگـاه  . کنـد و گریـز ناپـذیر اسـت           که جهنم و سرنوشت را تحمـل مـی         یآه از قلب  
  . قرارندی بیها قبرها  آن،کجاست

  
 :کنـد    از قصاید خود از داستان حـضرت نـوح اقتبـاس مـی             ی در یک  یهمچنین فدو  

  )333 همانجا،(
 رَنیـم تَـوتی وَ واجَهتُ مَسراها فَلـصَ   رَفتُـفـَما عَ  ادیـرکبَها الغـادَیتُ مَـن

 اش رفـتم   صدایم را نـشناخت و بـه منزلگـاه شـبانه    .  ِصبح هنگام او را صدا زدم     یکشت
  .ا ندیدمر

 نُوحٌ ابنـَهُ وَ کانَ فی مَعزَل ٍ یا بُنـَی ارکـَب مَعَنـا وَ              یوَ ناد «سراینده دراین بیت به آیه      
  .اشاره دارد) 42 ،هود( .»ال تـَکـُن مَعَ الکافِرینَ
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   اماکن مقدس ـ6
اماکن مقدس فراوانی چـون       است، توحیدیدر سرزمین فلسطین که مهد ادیان سه گانه         

 و شهرهای )ع( کلیسای عهد، کلیسای پیدایش، حرم شریف ابراهیم خلیلمسجداالقصی،
 )س(  و مهـد مـریم عـذرا       )ع(مقدسی چون بیت لحم و ناصره، زادگاه عیسی بن مـریم          

پـس از حادثـه     حسن بحیـری     .اند  بودهدیارن  آوجود دارد، که همگی منبع الهام  شعرای         
اسـیر   در چنگـال دشـمن       نقبله نخـست مـسلمانا    که   از این آتش سوزی مسجد االقصی     

  )88 -87، همو( :سخت آزرده خاطر است، شده
  

ـ   فتُقَوَ  سـائلهُ أقـصی    األ سجدِ فی المَ
ــالَ ــا ب ــ مِم ــک الطهــری تَحرابُ  هُرُغمِ

 اًکتئبَـــک القدســـی مُنبـــرُمَ مـــا لِوَ
ــ لِ وَ ــĤذن قَـ ــلمـ ــاهِأت د غابَـ  لتهـ
ــولــی وَاألبلــۀ ُت القِکــادَفَ  هاخرتُ صَ
 تکَبَۀ ٌـبَنائِ المِـساأل ساسَأ لتزَـلزَ  وَ

ــوَ   ــاتِ فــی جَارُالنّ ــصنب ــدرِ ال  رُعِستَ تَ
ــ ــاللُظِ ــیسَ  دَمٍّ غَ ــا ل ــ یَجاه  رُسِنحَ
ــا عَفَ ــهِم ــلی ــصوتِ لِ ــرٌ مُقِّ الحَ  نتب
ــا عَفَ ــا إلم ــراق الهُــ لیه ــرٌش  دی أث

ــ ــیمِن الحَعَ ــنِ رُ وَط ــتِ البَک ــرُ تَی  نبت
 ررُــالس فِصحَمُـروس الـی طـا فـله

اش در   که تا اعماق سـینه     ادم تا از آن پرسش کنم، در حالی       در کنار مسجد االقصی ایست    
چه شده که هاله ای از غم و اندوه بر محراب مطهر تو سایه افکنـده                . سوخت  آتش می 

فراز  چرا منبر مقدست اندوهگین است ودیگر از      . است وتیرگی غمت را پایانی نیست     
ها  اند و در آن زمیان رفتههایت ا   های گلدسته   نشانه. رسد  گوش نمی  طلبی به  آن ندای حق  

 »ۀالصخر قبۀمسجد   «مسلمانان و  بود قبله نخست   نزدیک .ازتابش نورهدایت اثری نیست   
ستونهای استوار اسالم در اثر فاجعه سهمگینی به لرزه     . آن از پایه و اساس ویران شوند      

  .که نقوش صفحات کتاب آسمانی نیز بر آن گریست چندان. درآمدند
  

شـهرهای   و قداست    »القیامه«قصی به کلیسای    پس از مسجداأل  قصیده  در ادامه   شاعر  
: کنـد    را پـس از اشـغال یهـود بـازگو مـی            ها  آن موقعیتناصره و بیت لحم اشاره دارد و      

  )94 ،جاهمان(
 ۀنکــس مُهامــاتٌ» القیامــۀِ« فــیفَ

ـ أت  سـکتَ أیلتا  یا وَ  ـ  ها وَ جراسُ  ـداً غَ
 کالیهـا الـشوک الـذی صـفروا       أدمی  یُ  

ــی آلالمِیَ ــا «بک ــا الحَ» فادیه ــبه  رُجَ
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 ی ازرـاألس  لِـ لینُـدمـم» دهاـمه «وَ  »مذودها «وقَم فَـ لحیتِی ذرا بَـ فوَ
  خـاری کـه  هـا  آنهـای   چنگـال . اند حشرات وارونه مسکن گزیده» قیامت«در کلیسای  
فردا سـنگ    آیند و   های کلیسا دیگر به صدا در نمی       وای بر من ناقوس   . سازد  خونین می 
و » مـذود «بـر فـراز      در بلندترین نقطه بیت لحـم     . خواهد گریست » فادی«ه  نیز بر اندو  

  .رسد قهقهه باده گساران شب اندوه به گوش می» کلیسای پیدایش«
  

قصیده دیگری شـوق واشـتیاق زائدالوصـف خـود را نـسبت بـه                نیز در شاعر دیگر   
ده شیر کـ  یتـصو بـه   که از آنجا رانده شده، اینگونه       ) ع(محراب و حرم شریف ابراهیمی      

  )20دجانی،( :است
 کـــــارٌ اد وَروحُیَـــــ  النـــــینٌحَ
ــإ ــحــرابِ مِیل ــ روحِ  فاءک فــی صَ
ــإ ــیل ــذی اجتَرمِ الحَ ــمَ ال ــهِت عَعَ  لی
 اــنهت عَـصیـقأ یــ التارِدّــ الیـلإ

  تثـــــــــارُ آمـــــــــالٌ وَ آالمٌوَ  
ــ ـ ــعَ  کُهُتوجـ ــا طلــ ــارُ النَّلمــ  هــ

ــد ــوی الـ ــشفارُنیا، فَقـ ــا الـ  أجلتهـ
  ارٌــکاد  وَوقٌــ شبِـکرَّـــداۀ الــح

 هـر    .انـد   سوز و گدازمن پایانی ندارد، شور و اشتیاق، آرزوها و دردها همگی برآشفته            
کنند، به سـوی حرمـی کـه نیروهـای            کند به محراب تو روی می       گاه که روز طلوع می    

ام شـوق و   به آن خانه ای که از آنجا رانـده شـده  . اند اهریمنی دنیا بر گرد آن حلقه زده     
  .تیاق دارماش

  
  مناسبات دینی ـ7

  در میان مردم مسلمان فلسطین برپایی مراسـم مـذهبی و اعیـاد دینـی و بـه طـور کلـی                      
   عیــد فطــر، عیــد قربــان، .حفــظ شــعائر اســالمی از جایگــاه واالیــی برخــوردار اســت

  ، شـب قـدر، مـاه مبـارک رمـضان       اکرم  رسول یا بعثت سالروز معراج    ،)ص(ربمیالد پیام 
   » القـُلـــُوبِیوَ مَــن یُعَظـــِّم شَــعائِرَ اهللاِ فـــَإنَّها مِــن تـــَقو «اق آیــه شــریفهبــه مــصد... و
   ایـن صـفت دلهـای بـا        ، آنکـه شـعائر دیـن خـدا را بـزرگ شـمارد             :یعنـی ) 32 ،حجال(

قصاید و اشعار متعـددی دربـاره       شاعران   هستند که    ی الهام بخشی  ها   سوژه ، است یتقو
   و توجـه مـسلمانان بـه مراسـم           و داللـت بـر اهتمـام       این امر از یک س     .اند   سروده ها  آن

فـراهم آورد    ی شـاعر  پـیش رو   فرصتی مناسبی را     دتوان   و از سوی دیگر می     ردمذهبی دا 
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ی هـا    و بـر مـال سـاختن توطئـه          مـردم  تا در خـالل آن بـرای بیـداری اذهـان عمـومی            
 :راخواند تالش کند و مسلمانان سایر کشورها را به وحدت کلمه و اتحاد ف             گراناستعمار

  )34ابوسلمی، (
ــازیجُاأل ــسه ــی ال ــی األ وَماءِ ف  ر ف
 جلــو یَ وَ القلــوبُمــالءُنا یَالــسوَ
ــ ــمَأ لیالیــک یف ــنِس ــومَغَع ال  ی العل
ــا کُ ــغَألمـ ــوسُت النُّصـ ــهِإ فـ  لیـ
  نَـیا بَـم رقَـَال فـَم فهُدَــح وَتَـنأ

ــض    ـــرَ شَیتحی ــهـ ــدی وَ الهُ  ورِ النُّ
ــ ــن مُعَ ــدُحیّ ــالمَا ال ــشنیا ظ  رورِ ال
 هورِ الـــدیفـــ اللغَـــغَمُی سریَـــ
ــ ــرَطهُـ ــت مِـ ــورٍ وَاللۀٍن ضَـ   فجـ

  رٍــــریــ سَب رَنَــــی بَ وَمٍــــتییَ
و نـور را     رسد، حلول ماه هـدایت      هایی که از زمین و آسمان به گوش می          صدای ترانه 
ها سایه افکنـده سـبب شـده تـا زشـتی و              نور و روشنایی که بر قلب     . گوید  تحییت می 

 هـای قدسـیت گـوش       به صدای نغمـه    شبانگاهان.  ها از چهره دنیا زدوده شود      کیتاری
 هـا   آنهرگـاه بـا جـان و دل بـه           . کنند  سپارم که آرام آرام در دل روزگار رسوخ می          می

دراین . ها هستی  تو یکی از آن   .  از گمراهی و ضاللت پاک خواهند شد        گوش بسپارند، 
  .اج تفاوتی نیستماه میان انسان یتیم یا صاحبان تخت و ت

های دینی و مذهبی فرصتی را برای شـاعران فلـسطینی            همچنین فرا رسیدن مناسبت   
چون هـارون هاشـم       و دناشهموطنانش ب ی  ها  Ĥنآرزوها و آرم  سازد تا تصویرگر      مهیا می 
  )31 طوقان، قدوی،( :سوز و گداز، اندوه و حسرت پناهندگان را توصیف کندرشید 

  
 طرٍن فِ  مِ حرومِ المَ  ِ جئالل لِ  هَ طرِ الفِ عیدُأ
 لی قطـرٍ  إ ن قطرٍ  مِ حرارُ األ ۀُخوَ اإل هامَوَ
  صرِنَّـ بالأتِم تَـذا لإئت الجِ  طرِ الفِدُـعیأ

ــوَ   ــاتونَهُســلمَأد  قَ ــرِالفَ وَســقامِأل لِ الع  ق
 جرِالزَّ وَ قریعِ التَ  وَ أنیبِوی التَ سِ  م لهُ لیسَوَ
  ـرِی الخَۀِحبوحَ بُی فوطانُ األ وَأتِذا لم تَإ

  رِن الحوطِ المُلءُ مِحرارُ األ وَأتِذا لم تَإ
حـال آنکـه    . تواننـد افطـار کننـد       آیا در روز عید فطر پناهنده محروم فلسطینی هم مـی          

اند، یا آزاد مردانش در مناطق مختلـف   طغیانگران او را در گرداب فقر و بیماری افکنده 
ار آنان نیست؟ آیا تا زمانی که سرگردانند و جز توبیخ، سرزنش و مالمت چیزی درانتظ        
آزاد  نشود و یا رادمردان وطن     پیروزی تحقق نیابد یا خیر و برکت به این کشور سرازیر          

  داشته باشد؟ تواند برای پناهندگان فلسطینی مفهومی خود را درآغوش نگیرند، عید می
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رنـد و  ب کند تا وقتی که هموطنانش در غربت به سر مـی         شاعر در این قصیده بیان می     
عید واقعی در . کشورش از یوغ  تجاوزگران آزاد نگشته است، عید واقعی مفهومی ندارد    

ـد پیروزی و آزادی از هر      ینظر شاعر آن روزی است که آمال فلسطینیان تحقق یابد و نو           
  .سو به گوش رسد

نیز موضوعات دیگری هـستند کـه شـعرا بـه آن            ) ص(میالد، معراج وهجرت پیامبر     
. اند اسالم و فروپاشی کفر و شرک اشاره کرده البالی آن به تاریخ پر عظمتپرداخته و در  

» القیامـه «هنگامی که نیروهای اشغالگر اسرائیل در شب میالد حضرت مـسیح کلیـسای              
را بمباران کردند، کمال ناصر از دربند شدن زادگـاه          ) ع(زادگاه حضرت عیسی بن مریم      

  )344 ـ343، همو (:فریاد بر آورد) ص(معراج نبی اکرم محل و ) ع(حضرت مسیح 
  هـــذا شـــاعرٌالمـــیالدِیـــا لیلـــۀ َ

ــأ ــت وَ ذبُهُحالمُ ــرَّ  عاجَل ــا ال  دیله
ـ  مَریَ مَ عیسی ابنُ  ـ رَد عَ  قَ  ئـاً  هادِ کَفتُ

ـ  یĤسد مَ شهَ أ وَ ـ  ربِ الغَ  ۀٍریمـ  جَ لُّ، کُ
ــأ ــحَا المَمّـ ــلتَۀ فَبـ ــوّحَـ  بۀضَل غَـ
  هِاسمِـ بیـمش نَوفَـسُ فَانُـنا الحَـمّأ

  المـــیالدِ لیلـــۀِیذی فـــاألو شکُیَـــ  
ـ   ت عَ ذوَفَ  یّـــادِ با المَ صن الـص  لـی غُ
ــضِأفَ ــو فــ ب وَغ ــۀِیل ــیالدِ لیل   الم

ــ ــمِت هُقامَ ــا باس ــن ــادِسیحِ المَ  ی الف
 غمــادِ األی فــقــدَالحِی کذ تــهوجــاءَ

  ادِــــمجاأل ُۀـــَو رایـــعلتَراً لِأـــث
انـد     بـه او روا داشـته      ای شب میالد مسیح، این شاعر از اذیت و آزاری که دراین شب            

 هایش بر بـاد رفتـه، مـرگ او را بـه کـام خـود                 او شاعری است که آرزو    .کند  شکوه می 
هر چند  ای عیسی بن مریم .اش پژمرده شده است کشیده و شاخسار پر طراوت جوانی  

بنگر که غرب بـه اسـم       . تو پیامبری صبور هستی اما اینک در شب تولدت فریاد برآور          
درآنجـا محبـت بـه      . شـود   ها چه جنایاتی را مرتکـب مـی        سانحضرت مسیح منجی ان   

  .افروزد ها می خشمی کوکورانه بدل گشته و آتش کینه را در دل
  

  جانفشانی و شهادت در راه خدا ـ8
  کیـان   و   یهویـت اسـالم   تاریخ گواه است که ملت فلسطین از دیربـاز در راه حفـظ              

  بـا  امـا    .ه اسـت   جـان دریـغ نورزیـد       و در این راه از بذل مال و        هملی خود به پا خواست    
 روحیـه جهـاد، مبـارزه، ایثـار و شـهادت در کالبـد               1987 دسـامبر    8شروع انتفاضه در    

  تـرین سـرمایه     هارزنـد  بـا جانفـشانی و بـذل         ی فلـسطینی  شـهدا . ینیان دمیده شد  طفلس
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تواند آنان را از انجام رسالت سازنده         وجودی خویش اثبات کردند که قتل و ارعاب نمی        
 انسانی و آزادی میهن اسـت،       های واالی  و ارزش  یاسالمد که همان دفاع از کرامت       خو

ل تاً بَ ا أمو  اهللاِ بیلِ سَ یلوا ف  قتِ  الذینَ نَّبَحسَال تَ وَ«در واقع همگی بر این باورند که        . باز دارد 
ـ  *قـونَ رزَهـم یُ  ب رَ ندَ عِ أحیاءٌ ـ  م اهللاُ  بمـا آتـاهُ    رحینَ فَ ـ   مِ    لـم    بالـذینَ  رونَبـشِ ستَ یَ  وَ هِضلِن فَ

ـ  لیهم وَ  عَ وفَخَ الأهم  لفِن خَ قوا بهم مِ  لحَیَ ـ حزَم یَ  الهُ :  یعنـی  )170-169 ،عمـران  آل (.»ونَنُ
 و در نـزد پروردگارشـان روزی        انـد   شهیدان راه خدا را مرده نپندارید، بلکـه آنـان زنـده           

ی آنان به فضل و رحمتی که خداوند نصیبشان نموده، شادمانند و بـه مومنـان              . خورند  می
دهند که هـیچ خـوفی وانـدوهی      بشارت می اند  که در پی آنانند و هنوز به ایشان نپیوسته        

  . به خود راه ندهند
 هیچ عزت، سعادت و کرامتـی بـا فـضلیت تـر از جهـاد در راه خـدا                    ها  آنبه اعتقاد   

مُ دَرَجَـۀ  الذینَ آمَنُوا وَ هاجَروا وَ جاهَدوا فی سَبیل ِاهللاِ بـأموالِهم وَ أنفـُـسِهم أعظـ               « ؛نیست
آنـان کـه ایمـان آوردنـد و از وطـن            : یعنـی ) 20 ،توبهال( »ًعِندَ اهللاِ وَ اولئِکَ هُمُ الفائِزونَ     

چـه،  .  ایشان رستگارند  ،هجرت گزیدند و در راه خدا با مال و جان خویش جهاد کردند            
د و اگـر در ایـن راه جـان          نگرد  اگر پیروزی و ظفر یابند، از احترام واالیی برخوردار می         

صُونَ بنـا إال إحـدَ         « و نیز    شوند  بازند در بهشت جاویدان الهی متنعم می       یقـُل هَـل تـَرَبـ 
 بهـشت یـا فـتح چیـز         ی آیا شما جـز یکـی از دو نیکـوی          :یعنی )52 ،توبهال( »الحُسنـَیَن ِ 

موضوع شهادت، ایثار، جهاد و جانفـشانی در راه وطـن            . ما انتظار دارید   ی را برا  یدیگر
که حجم وسیعی از اشعار شاعران فلسطینی را به خود اختصاص داده            است   مسأله مهمی 

بـا  » شـهید «پیوسته درآثـار خـود از مقـام شـامخ           چون توفیق زیاد    آنان  ازی  برخاست و   
  )159 ،زیاد (:اند عظمت یاد کرده

  
 وهُ ارفعُــــــــــوهُعُــــــــــرفَإ
ــاذرَ وَ ــوهُعُـ ــین ِجَی  فـ ــلبـ  الـ
  لــــــــم تزغــــــــرد  ٍ أمیأ
 دردلــــــم یُــــــفــــــل ٍ طِیأ
  یـــــفنیَ یسَـــــد لـــهیـ شوَ

ــوقَ   ــاق ِفــ ــالالرِّ أعنــ   ِجــ
ــنَــــلیل ِ ــجمَـ ــالیاً فـ  ی األعـ

ــ رأس ٍیأ ــالرُیـَغــــ  ی عــــ
ــــ أبطـــــالُعـــــاشَ   ِزال النـِّ

   ٍالــل بـــُّک یـــف دــــــراق
 تا بر فراز پیشانی شب همچـون        ،شهیدان را بر روی دست آزادمردان کشور قرار دهید        
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 37 \تجلّی مضامین دینی در شعر معاصر فلسطین 

در ی  چه کس . کدام مادر درسوگ شهیدش نگریست    . کنندی  ستاره ای پرفروز خودنمای   
 را برزبـان  »زنده با قهرمانان جهـاد  «کدام کودک فریاد. برابر عظمت او سر فرود نیاورد     

  .اند شوند، بلکه آسوده خاطر آرمیده شهیدان هرگز فانی نمی. نراند
  
  
  

  نتایج مقاله
 شعرمعاصر فلسطینی   رسراسدینی و مذهبی بر    که رنگ توان دیافت     میازآنچه گذشت   

  هـا، تـصورات و عقایـد خـویش          شاعر در خالل آثار خود به بیـان دیـدگاه         . حاکم است 
  کوشـد    پردازد و به هنگام بیان این عقایـد مـی           می... معاد و  از جهان هستی، مرگ،  مبدا،     

  بـه احـساسات     از ایـن رو   .  ترسـیم کنـد    هـا   آنتا حوادث جـاری وطـنش را در قالـب           
  وطـنش گذشـته     هنگام بروز حـوادث، رخـدادها و مـصایبی کـه بـر            و عواطف خود به     

  بخـشد و بـه بیـان          اسـالمی و دینـی مـی       صـبغه و هموطنانش را در کام خود فرو برده،         
  .پردازد  میها آن

گـر   ترین موضوعات دینی و مفاهیم مذهبی که درشـعر معاصـر فلـسطین جلـوه               مهم
  :است، عبارتند از

  ؛برشمردن فضیلت قرآن مجید ـ
 ؛این سرزمینبیان اماکن مقدس ـ 

  ؛ذکر ظلم و ستم حاکم بر جامعه فلسطینیـ 
   ؛صبر و پایداری در برابر حوادث و مشکالتدعوت به ـ 
 ؛ خداجانفشانی در راه وطن و شهادت درراهـ 
سـرزمین از   ایـن   ی  یفراهم کردن زمینه الزم برای دستیابی به پیروزی نهایی و رها          ـ  

   ؛اشغالگرانچنگال 
  .ی صهیونیستیها ی هرگونه سازش و تسلیم در برابردسیسهنفـ 
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