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 دوانفراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عَ
 نوح و موسي)ع(( )بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف،

 محسن سيفي

 استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه کاشان 

 ربابه حسيني رباط

 در رشتة زبان و ادبيات عربيارشد  کارشناس
(101-118) 

 06/07/1392: رشيپذ خي، تار03/1391/ 23: افتيدر خيتار

  چکيده
فراوان  ةبهر، که در اشعار خود از سنت شاعر معاصر سوری است ،(م1941-2004) ممدوح عدوان

 و  ها اندیشهسنتی به ابراز  های شخصیتاست تا به صورتی نمادین و از رهگذر کوشیده  و برده

به نسبت اعری متعهد وی که به عنوان ش .عرب بپردازد دنیای امروزمسائل  دربارةخود  های گیریموضع

راه حلی  بدست دادنو  بیان مشکالت ش را شعر خوی اصلی ةدغدغ، شود میشناخته  ،وطن و مردم

 انیوفراخبه  ،های برون رفت از آنو راه مسائل این بیاندر  ی،از این رو؛ داندآن می برای

 ترین مقبول ،نددممر ةعام ،بیشتر مخاطبان شعرشروی آورده است و از آنجا که سنتی  های شخصیت

الگوهای شناخته شده  پیامبرانند که به عنوانولیت، نظر وی برای به دوش کشیدن این مسؤدر م ها چهره

نوح و  ت یوسف،احضر :الهی سه پیامبرحضور  .ندناهگاهپبهترین  ،در شرایط سخت و مورد اعتماد

از رهگذر وی  .استل تأمل ، قابممدوح عدوانو الهام گیری از آنان در شعر  علیهم السالم موسی

ابراز نارضایتی  ،و از سکوت در برابر ظلم ستاید می، قیام و انقالب را شخصیت این پیامبرانفراخوانی 

 ،تا مردم را به رهایی از طاغوت؛ متصور است ،برای خود رسالتی چون رسالت پیامبرانکند و می

 ،ممدوح عدوانپیامبر در شعر  این سه انیاین مقاله بر آن است تا ضمن واکاوی فراخو رهنمون سازد.

 و رویکرد شاعر در  فراخوانی آنها بپردازد.  ها شخصیتاین  های داللتبه 

  .معاصر عربی شعر،  ممدوح عدوان، پیامبران الهیاخوانی، فر: یليدک هایهواژ

                                                           
  مسؤول نويسندة الکترونيك پست: motaseifi2002@yahoo.com 
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  مقدمه -1

ن از جمله مسائل مهمی است که مورد توجه شاعرا، های گذشتهفراخوانی شخصیت

در پی آن است  ،آثارشان داشته است. شاعر معاصرای در عاصر بوده و بازتاب گستردهم

ی نوین شعریش را به بتواند اهداف خود را بیان داشته و تجربه ها، این رهگذر تا از

های آراء و اندیشهگذشته به  بیان  های شخصیت شاعر معاصر از رهگذر .تصویر بکشد

گاه » ،خود ةو برای بهتر به تصویر کشیدن اندیش ازدپرد میخود در مسائل متعدد 

گفتار  هو گا دهد می رمورد خطاب قراکنیه(  و )از طریق اسم،  لقبشخصیت سنتی را 

نیز رفتار و  در برخی مواقعو  کند میدر متن شعر خود بیان به نحوی  این شخصیت را

 ،اری هر چه بیشتربرای تأثیر گذ شاعر گاهو حتی  کشد میکرد وی را به تصویر عمل

 ،)مجاهد« گوید میخن وی س و از زبان زند میچهره خود  رنقاب شخصیت سنتی را ب

 ،بوده ویبرای رسیدن به آنچه که مقصود  د متعددی شاعرردر موا البته .(53 :1998

به دخل و تصرف در رفتار و گفتار این  متناسب با اندیشه و قدرت شعری خود،

 بدستآن  اصلای معکوس و مخالف با ی گاه چهرهو حت پردازد می ها شخصیت

و گاه برای درس  نماد عظمت و عزتبه عنوان  گاه ،شاعر معاصر به این میراث .دهد می

رویکرد شاعر  ،اریدر موارد بسی زیرا ؛نگرد می گرفتن از تکرار تاریخ در بستر زمان

ط سیاسی و برخاسته از شرای ،و بیان مطلوب خود از طریق آنمعاصر به میراث 

 در ،شاعر معاصر به سبب وجود اختناق حاکم بر جامعه .استم بر جامعه اجتماعی حاک

بر این عقیده است که استفاده از رمز و  ندانسته وصراحت در بیان را جایز  ،مواردی

از این رو با استفاده  ،آورد میای بهتر به ارمغان نتیجه ،کنایه با به کارگیری میراث گذشته

دینی که شناخته شده و مورد پذیرش  های شخصیتاز جمله  ،سنتی های تشخصیاز 

اما چنین  ،پردازد میخود  ةکنونی جامع های واقعیتهمگان است به بیان غیر مستقیم 

هر کدام به سمت و سویی  ،در نوع به کارگیری میراث گذشته شاعران که نماید می

و گروهی دیگر  اند پرداختهسطوری گروهی از این شاعران بیشتر به میراث ا؛ اند رفته

میراث دینی »چرا که  ؛نداههای خود قرار دادودهسر ةاولی ةمیراث دینی و ملی را دستمای

لهام گیری شاعران به مهم ا هاییکی از سرچشمه ،ها ملت ةال و نزد هماشک ةدر هم
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یکی  دوح عدوانمم ،یانماین در  .(5: 1999، ، زین الدین338: 2004،)الحسینی «آید میشمار 

داشته دینی میراث ه بدر اشعار خود است که بیشترین توجه را  از شاعران معاصر سوریه

از جمله شاعرانی است که معتقد به تعهد ادب در راستای افزایش احساسات وی  است.

 ،تنها  وظیفه و کارکرد شعر ،عدواناز نگاه » .استو دینی از خالل اشعار خود ملی 

است که با  معدود ادیبانیاز  وی». (160 :2001،)عباس «انسان است یتِدفاع از انسان

حاکمان که منجر به فقر و  ةو اقدامات ظالمان ها عدالتیبی  به بیان ،پرواییجرأت و بی 

با حاکمان  خود شجاعانة. گویی او در مبارزه طلبی پردازد می ،مردم شده استبدبختی 

کسی  در جستجویو  کشد میرا به دوش همانند فردی است که صلیب خود  ،لماظ

چه که آن ةبرای تحقق هم ،شاعر .(376 :2002)بلبل،« است که او را به صلیب بکشد

 ،میراث آورد و از میان اینبه میراث گذشتگان روی می ،دانداندیشه و هدف خود می

 هک بر این باور است زیرا ؛کندبیشترین توجه خود را به پیامبران الهی معطوف می

شناخته شده و قابل راد یک ملت به عنوان میراثی مقدس، در نزد تمام افپیامبران 

سه پیامبر مذکور در شعر  های داللتاست که به تحلیل  اله در صدداین مق ند.احترام

و عوامل موثر در روی  ها انگیزهها و فراخوانی و به کارگیری آن ةو نحو ممدوح عدوان

 :بپردازدوانی عر به این نوع فراخآوری شا

 )ع( حضرت يوسف -2

هماره موورد   به دلیل غنای فنی و معانی واال و ساختار روایی منسجم، داستانهای قرآنی،

شاعران معاصر عربی نیز با روی آوردن بوه ایون میوراث    » توجه ادیبان قرار گرفته است.

: 2006زایود، ) «اند شده مند بهرههای مختلف از منبع سرشار هنری و ادبی آن به شیوه، غنی

که یکی از قصه هوای زیبوای قرآنوی بوه شومار       )ع( داستان زندگی حضرت یوسف .(13

حسوادت   .های مختلف مورد توجه شواعران معاصور قورار گرفتوه اسوت     از جنبه رود می

های پدر در فراق وی و غربت و تنهوایی یوسوف   برادران، به چاه انداختن یوسف، گریه

 پیونود خوورده اسوت.    ،با ابعاد زندگی انسان معاصرکه  استقضایایی  در سرزمین مصر،

شاعر معاصر، گاه برای بیان غربت و شکنجه و گاه برای ابوراز امیود و کامیوابی پو  از     
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حضور این شخصیت دینی را در  اندوه و شکنجه و ...از این شخصیت بهره گرفته است.

فاوتی به فراخوانی های متوی به انگیزه .دید توان میهای شعری ممدوح عدوان مجموعه

. پوردازد  میزندگی انسان معاصر بارة و به بیان افکار خود در آورد میاین شخصیت روی 

گیوری از داسوتان بوه چواه انوداختن یوسوف و نجوات        با بهره «یوسف» ةشاعر در قصید

 :پردازد میمرگ و زندگی  دربارة، به بیان آراء خود اش دوباره

«

»

 یم/ و هر مرده، داستانیمردیگونه که ما مرد همانیمیز میوسف نیو 

اند/ و یاز مرگش، با ما حرف زد / و ما را گر شیپ یشود: / کمیت مین گونه حکایا دارد که

 کوششماندن  یکه همچون ما برا یشان بود / در حالیا پریاز مرگ در دن شیپ یخنداند /کم

 کرد.یم

را در  ها انسانو  داند می یشگیهم یرا نزاع یمرگ و زندگ انیمنزاع  ،عدوان»

و  داند میاوران مرگ یرا  ی: گروهکند میم یدو دسته تقسن مسأله به یبرخورد با ا

افراد  یزانند، و تنها آن را برایاوران مرگ، از مرگ گری؛ اما یاوران زندگیرا  یگروه

دند برادرشان محبت و یکه د یوسف هنگامی؛ همانگونه که برادران خواهند میصالح 

را به دل  اش کینهاست ،  ساختهر یرا تسخ یو قلب و کردهتوجه پدر را به خود جلب 

 (133 :2007مان،یسل)« ت مرگش را در سر پروراندند.یاو در نه ینزاع با و ةشیگرفته و اند

د: یفرمایامبر مین پیم در ضمن داستان ایهمانگونه که خداوند در قرآن کر

 یا بکشید را یوسف

 گناه از) آن از پ  و باشد شما با فقط پدر توجه تا بیفکنید دستى دور سرزمین به را او

 (9وسف: ی)  !بود خواهید صالحى افراد( و کنید مى توبه خود

هاست. ساندر ابتدای این مقطع، تعامل یوسف)انسان معاصر( با مرگ همانند دیگر ان

» :کنود  یم، گریه خندد یم، گوید یماز مرگ سخن  شیپوی 
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 کوشود  یمو و  افتد یمامّا با نزدیک شدن مرگ، وی به تکاپو  ؛«

شوده اسوت کوه      یگویی یوسوف، تالشوگر   ،تا  همچون دیگران از چنگال مرگ بگریزد

 ةدیقص ةدر ادام عدوان «یجاهِدُ مثلَنا کَی ال یموت» :کند یماز نابودی مبارزه  برای رهایی

 عورب را   ةجامعو  یط کنوون ی، شورا )ع( وسوف یر در داسوتان حضورت   ییو بوا تغ  «وسفی»

 :گذارد میش یبهتر به نما یابه گونه

«

»

در خشم خود را که  یکردند/ پدررا گم یوسف او برادران  یول

 ،راهنیبر پ رت کردند/یاش حراهن کهنهی/ و از پافتندین نا نماید،یه او را نابیاندوهگین شود/ گر

قلب  به راهن/یپ یبو یه با جادونبود ک یگر مادرین شده بود/ دیا رنگیکه با ربلنبود/  یخون

رد/ و ینبود که گناه کشتن مقتول را بر عهده بگ یگر گرگی/ دبرگرداند نور را از یینا/ پرتویناب

 او را پنهان کند.  یدعا

کشتار  ةنیکه در زم را یهاتیتوج ،وسفیشاعر با معکوس کردن داستان حضرت 

را  ها انگیزهده و نبود یبه چالش کش ،دهد می بدستسران عرب  یهموطنانش از سو

دگاه شاعر، یا به خواب بزنند. از دکه سبب شده است تا آنان خود ر داند می یاتنها بهانه

بر خالف  رایامبر است؛ زیوسف پیمتفاوت از  وسف امروز )انسان مبارز(یمشکل 

 ید و حتیبگر ی)انسان دلسوز( ندارد که بر و یگر پدریامبر، انسان امروز دیوسف پی

 ن او را بر عهدهیراهن خونیت پیکه مسؤول شود نمیافت یز ین ن(یدروغ یا)بهانه یگرگ

وسف ینها سبب شده است که یا ةه کند؛ همیمو یست که بر وین یرد، و مادریبگ

 ؛خود را فراموش کند ةن اشغال شدیسرزم ،از موارد یاری)انسان مبارز( در بس معاصر

 ات قرآن است که ین آیاد آور ایباال  یشعر ةقطع بازگشت ندارد. یبرا یازهیچرا که انگ

 د: یگویم
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 (18-15 وسف:ی) 
 او به ما دهند قرار چاه گاهمخفی در را وى گرفتند تصمیم و بردند، خود با را او که هنگامى

 آنها که حالى در ساخت، خواهى خبر با کارشان این از آینده در را آنها که فرستادیم وحى

 و رفتیم ما پدر اى گفتند آمدند. پدر بسراغ ،کردند مى گریه که حالى در هنگام شب. دانند نمى

 سخن هرگز تو! خورد را او گرگ و گذاردیم خود اثاث نزد را یوسف و شدیم مسابقه مشغول

( پدر نزد) دروغین خونى با را او پیراهن و! باشیم راستگو چند هر ،کرد نخواهى تصدیق را ما

  کنم مى جمیل صبر من! آراسته برایتان را کار این شما نفسانى هوسهاى: گفت آوردند،

  . طلبم مى یارى ،یدیگو مى شما آنچه رابرب در خداوند از و( کرد نخواهم ناسپاسى و)

 ،رسود  نموی بوه گووش    یکسو  یگر صودا یو د گیرد میدر ادامه، آنجا که آشوب باال »

 اسوت به وطن  بازگشتو آن،  برد میپناه  ،راه ممکن ترین نزدیکمجاهد در راه وطن به 

 « دابو یخوود را بواز    ةق کراموت از دسوت رفتو   یو ن طریو ابود و از ا یب یدیو د نور امیتا شا

 اسوت کوه    )ع( وسوف یت حضورت  ین سوروده تنهوا شخصو   یدر ا . (135 : 2007مان ،ی)سول 

گور  ید هوای  شخصویت ده شوده اسوت وگرنوه تموام     یمبارزان برگز یبرا یبه عنوان نماد

 معکوس دارند: یوسف کارکردیداستان 

« »

سالها سرزنش را به  هکه توش یگردد/ در حالیم ان آنان بازیوسف به میو 

 پا بر جا باشد.   یگردد/ که در دوستین میراست  یرادربکشد/ و به دنبال یدوش م

وسف یان انسان معاصر و یم )ع( وسفیاز داستان حضرت  یریبا الهام گ ،عدوان

که  گشت مین یراست یان برادران خود به دنبال برادریوسف در می، کند میبرقرار  وندیپ

ن یز این یعرب ةاو باشد و حالِ انسان معاصر در جامع یبرا یاکند و پشتوانه یاریاو را 

او گردد و او را  ةو پشتوان یگر ویاریکه  گردد می ین است. همواره به دنبال برادریچن

 از شکنجه و شکست مصمم گرداند.  ییاره یم خود برایبر تصم
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 نیز( یوسف) برادرش( نیست عجبت) کرده دزدى( بنیامین) او اگر گفتند( برادران) 

 پنهان خود درون در را( ناراحتى) این( و شد ناراحت سخت) یوسف کرده، دزدى او از شیپ

 توصیف آنچه از خدا و بدترید شما گفت( اندازه همین) نداشت اظهار آنها براى و داشت

  (77/ وسفی)است.  ترآگاه ،کنید مى

ن ید ، در ایگوین قدس سخن مین سرزماز زبا ،گرید یادهیاز قص یبخششاعر در 

ان یق به بین طریامبر را به چهره زده و از ایوسف پیقسمت از سروده، قدس نقاب 

 :پردازد میمشکالت امروز 

«

(82-83: 1986 )عدوان،«

دگاه و بازار برده فروشان و یرنگ انداخت/ و مرا به تبعیمرا به چاه ن یم / برادریوسف عربیمن 

راز خود را پنهان نمودم/ ستارگان قتل که مرا سرزنش  یایزندان سپرد/ و من همواره رؤ

زه را در بدنم فرو کرد.../ من یدو سر ن ،که در من بود یسجده خواهند کرد/ هر زخم ،کردند

.امزهیپر از ن یاتپه

ن است، ین فلسطیرا که نماد سرزم( اردوگاه فلسطینی در بیروت) تل زعتر ،شاعر

همچون  یادیز یها بتیمصاو را به  یه است که برادران ودانست )ع( امبریوسف پیمانند 

سخن  ،. امّا او  هرگز از عظمت و مقام خوداند کرده، زندان و شکنجه دچار یبردگ

»خود نگه داشته است  ةنیدر س ینگفته است و آن را همچون راز

ن قسمت از شعر یا «

دارد:  ینامتنیوسف بی ةات از سورین آیشاعر با ا

 یوسف که را هنگامى( آر بخاطر) «5»

 سجده برابرم در ماه و خورشید و ستاره یازده دیدم خواب در من! پدرم: گفت پدرش به
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 خطرناك ةنقش وت براى که مکن بازگو برادرانت براى را خود خواب! فرزندم: گفت!. کنند مى

 است. انسان آشکار دشمن ،شیطان که چرا ؛کشند مى

 یت برایرا در نها یابید و کامیام ،)ع( وسفیاز داستان حضرت  یریشاعر با الهام گ

گونه که در همان .کند یم ینیش بیپ ،ن استین فلسطیاز سرزم یتل زعتر که نماد

 ،مقابلش سجده کردنددر  یت برادران شرور ویدر نها )ع( وسفیداستان حضرت 

ن را مورد شکنجه ین سرزمیکه آنان که ا بیند یمن گونه ینده تل زعتر را بدیز آیشاعر ن

سر  ،نین سرزمیمردمان ا ةت مجبورند که در مقابل مقاومت و مبارزیدر نها ،اند دادهقرار 

 یوسف رویت یشخص یآنچه که سبب شده است شاعر به فراخوان م فرود آوردند.یتسل

عرب و به  یکنون ةجز جامع یازهیانگ ،تل زعتر بزند ةرا به چهر یو نقاب و آورد

، از زبان «هکذا تکلم التل» ةدی. شاعر در قصستینن و قدس ین فلسطیخصوص سرزم

، «یوسف العربی»ده ین قصین پرداخته، در این سرزمیان اوضاع و احوال ایتل زعتر به ب

 ،هود(ی) ویله گر یته است که برادران حن قدس قرار گرفیسرزم یبرا یمعادل موضوع

شاعر در  .اند گردیدهشدن او  یو سبب زندان اند انداختهرنگ خود یله و نیاو را به چاه ح

 ن گونه آورده است:یده این قصیاز ا یبخش

«

  (70 :)همان« 

ر یمرا غافلگ ،رنگیکنم که نیقتل من نشد/ و هرگز فراموش نم یمن، مجر ةجز خانواد یکس

دم / و مادرم خواهد دانست / که من با آن یکشیبرادرانم از چاه آب م یکرد / چرا که من برا

 .موفق به کشتن من نشد ،رنگیه مبارزه بر خاستم / از آغاز نگرگ ب

بوه چواه    یدوبواره مقصوران اصول    ،وسوف یاز داستان حضورت   یریبا الهام گ ،شاعر

-لوه ی)نماد دشومنان ح  : گرگگوید میشاعر  ؛داند میانتکارش یبرادران خ ،و رااانداختن 

و پنجوه نورم کورده و     را شاعر با او دستیز ؛نشده است یهرگز موفق به کشتن و ،گر(

 ،نیفلسوط  ةیقضو  ید شواعر، مسوبب اصول   یو از د. نوداده اسوت  را او  برغلبه  ةهرگز اجاز

انوت  یاز خ ،ت آنوان شوکوه کنود   یو شتر از آن که از جنایشاعر ب .ستندین یدشمنان خارج
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ز یو گور ن ید یده ایدر قصو  ممودوح عودوان   .نالود  موی خود  یدشمنان داخل یعنیبرادران 

ن یو ن قورار داده بوا ا  یفلسوط  ةن از دست رفتو یسرزم یبرا یادلرا مع )ع( وسفیحضرت 

هوود  ینه قووم   داند مین را برادران خائن خود ین فلسطین بار، مردمان سرزمیتفاوت که ا

ز )ثمون  ینواچ  یرا بوه بهوا   یوسف کوه و یآنان همچون برادران  ،یدگاه ویرا از دیز ؛را

نشان معاملوه کورده و آن را   یمز بر سر خاك سرزین نین سرزمیبخ ( فروختند، مردمان ا

کوه ارزش اشوک    دانود  موی  یاپرسوتان یار ارزان فروختنود. شواعر آنوان را دن   یمت بسیبه ق

 :  کنند میمعاوضه  ،اندك یخود را به بها ین رفته و خون شهدایپدرشان در نظرشان از ب

«

د آن دارم کوه اشوک   یو ام /خواهممی وطنم از تو پوزش یا(42-43 :1986)عدوان، «

شودند   ینو وسف دالالی/ برادران شده است بی آب تو سبب بخشش شوند/ چاه من اکنون یها

 کند.یدان معامله میز مصر بر سر خون شهیراهن برادرشان/ و عزیپ و پدرشان یهااشک برای

برادران  یتوجه یزان بیانگر میوسف اشاره دارد و بیات باال به داستان حضرت یاب

وسف یدر فقدان  یت سپرده شده به آنان از طرف پدر و به اندوه ویوسف به مسؤولی

در  ،ده گرفتندیخود را در قبال برادر ناد تیده و مسؤولیشید اندآنان تنها به خو .است

ن برادران خوش یاگر چه ا ؛پدر شده است یسبب ناله و زار ،جه، فقدان برادرینت

نجا یدگاه عدوان ، پدر در ایاز د .اندپدر نداشته ةن اندوه و دغدغیبه ا یگذران، توجه

 نماد انسان  ،یو برادران و تاسهر انسان دلسوز و دوستدار وطن  یبرا یمعادل

ده که در ین قصیا .گیرد میده یکه تعهد خود را نسبت به وطن ناد تعصب به وطنند یب

ل از یدال ترین مهمان یبه ب گوید میسخن  ،نیفلسط ةمسألبارة مجموع از اندوه شاعر در

و  دلسوز یعامل آن را نداشتن مردمان ترین مهمن پرداخته و ین فلسطیدست رفتن سرزم

شتر یبودند که ب ین، کسانی، ساکنان فلسطممدوح عدواند یاز د که چرا ؛داند میقدردان 

  یو خوار یبود که قتل، گرسنگ یاپرستین دنیو هم کردند میفا یرا ا یگرنقش واسطه

گر خود به نام ید ةدیدر قص ممدوح عدوانبه ارمغان آورد.  یبعد های نسل یرا برا
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ن یو ا یاز زنودگ  یگور یوسوف در قورآن، قسومت د   ی ةسور یهاهیبا استفاده از آ« الدوار»

ان افکوار خوود در زموان معاصور     یو به ب ،از آن یریر پذیو با تأث آورد میامبر را به ذهن یپ

معاصر  ةن سروده در صدد آن است تا مشکالت موجود در جامعیدر ا عدوان. پردازد می

امروز، درد و اندوه را  یبعاد زندگدر تمام ا یو .ان کندیب تر ملموس یرا به گونه ا یعرب

سوخن   یعربو  ةاو در جامعو  ةنهفتو  یپنهوان روح انسوان و دردهوا    یایو و از زوا .بیند می

لمو  کورده    یانسان معاصر را به خووب  یو اضطرابات درون ها آشفتگی ،. شاعرگوید می

. شواعر از  بینود  موی هموطنوان خوود    یمایت را در سیوطن و ثبات و امن ةاست و دغدغ

جواموع    یایو دارد و بوه عنووان زبوان گو    یانسان معاصر آگاه های نگرانیها و اباضطر

 یت خوود در مقوام شواعر، بو    یولؤط موجوود و مسو  ین شراینسبت به ا تواند نمی ،یعرب

 :  گوید مین ین رو چنیاز ا ؛تفاوت باشد

««

»

«»

بر  یچ برخوردیده است؟ / مردم بدون هنمان طاعون آمیا در سرزمیبه او گفتم: / آ (163 :همان)

چرخند/ یاب میرامون سنگ آسیاند و پدم که/ بسته شدهیمبارزه را د یهاافتند/ اسبین میزم

ره شد و گفت: / یدر من خ یافتاده است؟ / با چشمانش، مدت یاتفاق ،نین سرزمیا در ایآ

 ست که گفته شود.ینمصلحت  یدان یچه مچ ک  بازگو مکن / هر آنیه یت را برایایرؤ

م است: یه از قرآن کرین آیادآور این قسمت از شعر یا

 به یوسف که را هنگامى( آر بخاطر) 

 کنند. مى سجده برابرم در ماه و خورشید و ستاره یازده دیدم خواب در من! پدرم :گفت پدرش

 کشند، مى كخطرنا ةنقش تو براى که مکن بازگو برادرانت براى را خود خواب! فرزندم :گفت

 (5 -4 /فوسی) !است انسان آشکار دشمن شیطان که چرا

ش باز یایرو ییاو را از بازگو ،و پدر بیند می یبیعج یایرو ،وسفیهمان گونه که 
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ن یاز ا یریشاعر با الهام گ، خواهد شد یاگر گفته شود منجر به مرگ و که چرا؛ دارد می

را باز  یو ،اما شنونده ،دارد یبد را در جوامع عریان حوادث جدیقصد ب»داستان، 

ز سبب شکنجه، عذاب و ین ها آنن مسائل و سخن گفتن از یا یریگیپ که چرا ؛دارد می

ن قسمت از یدر ا ممدوح عدوان (137 :2007مان،ی)سل «ت مرگ شاعر خواهد شدیدر نها

 و از آن به پردازد می یعرب یمردم در کشورها نابسامانان اوضاع یش، به بیخو ةسرود

تک تک، رسوخ کند یین است که اگر در جایطاعون ا یژگیو .کند میاد یعنوان طاعون 

ن یاز ا ؛رندیمیم تیو در نها شوند میبدان دچار  ،آنکه در ابتدا احساس کنندیب ،افراد

از  یکه خبر ی، در حالافتند مین یجهت بر زم یکه ب بیند میرا  یرو شاعر مردمان

نامتناسب با کارکرد  ییا در جایو  اند شدهده یرزان به بند کشست و مبایمقاومت و نبرد ن

که دور سنگ  یمانند اسبان ؛رسانند نمیبه جامعه  یاند و نفعش، گماشته شدهیخو

هوده یب ها آندن یپ  چرخ شوند،یاز محدودة سنگ دور نماما  ،چرخند میاب یآس

 .« »: خواهد بود

 )ع( حضرت نوح -3

دور نمانده است. شاعر  ،شاعران معاصرنگاه از  یامبر و قوم وینوح پ یداستان زندگ 

 ،که طوفان عدن بُیاز ا یکی :ردیگیمتفاوت به کار مجنبة را از دو  طوفان نوح معاصر

از چنگال  مظلومان ییسبب رها ،ن طوفانیهم نکهیگر ایدظالمان است و  یبرا یعذاب

در  یرانگر است ولیاگرچه در ظاهر مخرب و و ن طوفانیان ایگر بیبه د .شود میظلم 

ن طوفان به یز به این ممدوح عدوان .افتگان داردینجات  یبرا یاوبارهد یزندگ ،خود یپ

 جامعة ،شیدر شعر خو کوشد میو  نگرد میدوباره و راه نجات  یعنوان عامل زندگ

وقوع طوفان نوح  یات قرآن، سبب اصلیآ بر بنا .ر بکشدیبه تصو پ  از طوفان را یعرب

  :ب کردند یشک نمودند و آن را تکذ ین بود که قومش به نبوت ویا

 بحث و جر ما با! نوح اى گفتند 

  دهى مى وعده بما را آنچه گویى مى راست اگر اکنون( است ب ) گفتى سخن زیاد و کردى،

تا سبب شد  ین انکار و شک به دعوت الهیا پ  (32هود: )  بیاور.( الهى عذاب از)
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 :ن قوم برهاندیرا از دست ا یحضرت نوح از خداوند بخواهد که و

 .(کن داورى و) بیفکن جدایى ،اینها و من میان کنونا (120-118شعراء/ ) 

 رهایى بود( حیوانات انواع و انسان از) مملو که ىیکشت در بودند او با که را کسانى و او ما،

 .کردیم غرق را بقیه پ ، بخشیدیم

جوز   یزیو چ )ع( ب کنندگان حضورت نووح  یسرنوشت تکذ ،داستیکه پ همان گونه

 د بلنود خوویش بوا عنووان    ینیز در یکی از قصوا  ممدوح عدوان .دینگرد یستیو ن عذاب

 سوبب بوه   نیو و ا پوردازد  موی  )ع( ، به فراخوانی شخصیت حضرت نووح «سیأتیکم زمان»

 .قائل اسوت  یملت عرب یط کنونیان سرنوشت قوم نوح و شرایاست که شاعر م یشباهت

رانگور  ین طوفوان و یو را انجام نداده که سبب دفع ا یامبر کار مثبتین پیهمانگونه که قوم ا

را فرو نشاند از  ها ملتکه بتواند خشم  یچ اقدامیه بارهن یز در این یگردد، حاکمان عرب

د را یو جد یک زنودگ ی ،وجود خود ةگر، طوفان در جوهریند. از طرف دخود نشان نداد

 ،را بوه دنبوال دارد   یرانو یکه و )ع( شاعر به آن قسمت از طوفان نوح» .آورد میبه ارمغان 

ر و ین تعبی. با اداند مید یجد یک زندگیجاد یا یبرا یبلکه آن را فرصت ؛پردازد میکمتر 

 ،کوکواران ین طوفوان اسوت کوه ن   یهم ةیو در سا کند یمنگاه، طوفان تنها ظالمان را نابود 

 «کننود  موی بنوا   ،رسوند  موی که در آن، همه بوه آراموش   را  سعادتمند یک زندگی یهاهیپا

 :سراید میاینگونه  )ع(نوح رت وی با الهام گیری از داستان حض .(132 : 2007 مان،ی)سل

« /

...

خواب  ةمن/ و بر چهر ةنفسش در خاند/ یآین مرگ است که میا یآر(48: 1986 عدوان،)

آمده است/  یدیمردگان/ مرگ جد ید ایزید... برخیآین مرگ است که میا یزدگان است/ آر

نم، و یبیم یکیتارو مرگم را  . . ه/ .لن سلسین ایخرن مردگانم آشکارا/ و آین من اولیقیبه ...

 .نمیبیم ییروشنادر آن را 

قوم خود را ، «النیام»ة با به کار بردن واژن سروده یا یدر ابتدا ،ممدوح عدوان
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دچار  توجه بوده ویب ،خود یط کنونیه شرات بکه نسب پندارد میمرده  یزدگانابخو

باالتر از  یزیچ ،آید میکه بر جوامع آنها فرود  ینکه حوادثیغافل از ا ؛اند شده یروزمرگ

 .مرگ و غفلت است

، اما امیدوار است که با مرگ و دگرگونی داند نمیاو خودش را نیز جدای از این جامعه 

های آینده رقم بخورد. از این برای نسل فردایی نوید بخش، کامل در شرایط موجود

معتقد است و )کند  میمرگ و تغییر  ةآشکارا، خود را آماد ،روی

 ةآخرین بازماند ،و شاعر ودی استبکه چنین نسل غافل و بی تفاوتی، رو به زوال و نا

 ییشاعر، تنها راه رها ةدیبه عق  آنهاست

  ید زندگیجد یو سردمداران است تا پ  از آن نسل یط، مرگ نسل کنونین شرایاز ا

اما عامل این تغییر بنیادین در نسل پیشین و  را همراه با سعادت آغاز کنند، یاتازه

تا  گرداند میپیدایش نسلی جدید و آگاه، همان طوفان  نوح است که همه چیز را ویران 

 دوباره بازسازی شود:

ن طوفان یا ةانیل نشد/ در میله ها تکمیقب یکه کشت ید در حالیطوفان نوح سر رس .)همان(

ان یما در م ةن دفن خواهد شد/ همین ازدحام سنگیدر ا یشجاعت چه خواهد کرد؟/ چه کس

شناسد.ین انبوه، راه را میم/ و تنها مرگ است که در ایهست ین گمراهیا

ی به تفواوت میوان داسوتان    به خوب« لم تَکتمل القبائلِ فُلکُ »شاعر با کاربست عبارت

حاکموان   ینسول کنوون  که  عربی نیز اشاره دارد، ةو داستان امروز جامع )ع(حضرت نوح 

هرگز حاضر به همراهی با اصوالح و   عربی با وجود فرا رسیدن شرایط بسیار بد جامعه،

»با در نظر گرفتن داللتهوای   توان یممبارزه نیستند. در داستان قرآنی حضرت نوح 

به معنای آکنده از مردم و حیوانوات یوا بوارگیری شوده و آمواده حرکوت       »که « 

هموان پیوروان انودك     یبه ایون واقعیوت رسوید کوه حتو      (19/372 :هو1420 ،)« است

ط یشورا  ،یشوعر  ةن قطعو یو شواعر در ا  حضرت نوح نیز در جامعه کنونی وجود نودارد. 

  الرکووامچووون  یو بووا آوردن الفوواظ کشوود موویر یرا بووه تصووو یعربوو هووای ملووت یکنووون
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که  یتی)انبوه جمع ضیالزحام البغ (یو نا آگاه ی)نماد گمراه (، یتحرک یب )نماد

 ییشاعر، تنها راه رهوا  ةدیبه عق .کند میم یط را بهتر ترسین شرایست( ایدر آنها ن یسود

 یزنودگ  ،دیو جد یو سردمداران است تا پ  از آن نسل یط، مرگ نسل کنونین شرایاز ا

 آغاز کنند. ،را همراه با سعادت یاتازه

 )ع( يحضرت موس -4

و  یمورد فراخوانگهگاه است که  ییهاتیاز شخص یکی )ع( یت حضرت موسیشخص

حضرت حضور  از موارد یکیشاعران معاصر قرار گرفته است.  یبرخ یریالهام گ

ه دین قصیشاعر در ا، است «» ةدیقص ،وان ممدوح عدوانیدر د یموس

ر در ییو با تغ پردازد میامبر ین پیت ایشخص یبه فراخوان یات قرآنیاز آ یریگبهره با

 ینده، شعر خود را چون عصایسرا .دهد می بدستد را یجد یکارکرد ،آن یمتن اصل

 متفاوت است:  یکاربردها یکه دارا داند می )ع( یموس

«

 » 

غروب کن/ تا مرگ  ،نیستاره عمر سنگ یا ای ا/یآرامش خوابم ب یا (11-10 :1999 )عدوان،

که با آن  یشعر ی/ بر عصاه کردن در راهیام از تکنم/ خستهیام را در پگاهم ببزو شدهآر

 زند.یاد میمن فر یدهم/ و به جایمان را تکان میخوابها

ن یاکنوون چنو   ، اموا دانود  موی عورب   های ملت یداریب یبرا یشعرش را ابزار ،عدوان

شوعر  زبوان  گر یه کند و دیکشعر ت ین عصایتنها به ا تواند نمیگر یکه د کند میاحساس 

 ةلیقوت وسو  یدر حق یموس یعصا .ولیت را به دوش بکشدؤاین مس ،به تنهایی تواند نمی

ز یو شواعر ن . ب مردم زموان خوود را داشوتند   یبود که قصد فر یبر جادوگران یو یروزیپ

موردم را   ،ق شوعر ین رو در صدد آن است تا از طریو از ا داند مین گونه یشعر خود را ا

ز یو ن اسوت کوه او ن  یو ت ایعاما واق ؛آنان رقم زند یرا برا یدیند و سرنوشت جددار کیب

 یکواف  ییه کردن بور شوعر بوه تنهوا    یده است که تکیجه رسین نتیو به ا شده گر خستهید
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 تیشخصو  ،داشوته و شواعر   ینامتنیقرآن ب از یا هیآ با عدوانن قسمت از شعر یا ست.ین

 ی؛ آنجوا کوه خداونود بورا    کنود  میهن حاضر ن، در ذدر قرآ یق گفتار ویرا از طر یسنت

 :گوید میسخن  یبا و )ع( یختن موسیبرانگ

  (18 ،17 )طوه:  
 کونم،  مى تکیه آن بر است، من عصاى این گفت !موسى؟ اى توست راست دست در چیز چه و

  نیووز را دیگوورى نیازهوواى و ریووزم، مووى فوورو گوسووفندانم بووراى آن بووا را درختووان بوورگ

  .کنم مى برطرف آن با

این نکته را  ،تا در ذهن مخاطب کوشد می« عصا الشعر» شاعر با بکارگیری ترکیب

و  ها اندیشه ،با روشنگری اندتو می ،تداعی کند که شعر نیز به عنوان ابزاری کارآمد

گونه که با توجه به بافت موقعیتی آیات ذکر شده  آن اما ؛سازد یباورهای باطل را خنث

توانست سحر  ،که تجلی قدرت الهی بود اوعصای  )ع(، یدر داستان حضرت موس

نتوانسته  ،در ادامه به این نکته اذعان دارد که هرگز شعر وی اوساحران را باطل کند. 

چرا که » ؛فریاد بیداری و بیدارگر ذهنها و آرزوهای سرکوب شده باشد ةت نماینداس

زال یان و ال یپا روى محدود انسانى است و معجزه از قدرت بىیمتکى به ن ،کار ساحر

تواند انجام دهد که قبال  ى را مىیتنها کارها ،ساحر ن رویاز ا ؛ردیگ الهى سرچشمه مى

د: یگو بلکه مى« فکنیت را بیعصا»د: یگو ن که نمىیا جالب.ن داشته استیروى آن تمر

ى به عصا باشد یاعتنا د به عنوان بىیشا ،رین تعبیا« فکنیب ،آنچه در دست راست دارى»

اراده و فرمان خداست که  ،آنچه مهم است و ستین که عصا مسأله مهمى نیو اشاره به ا

ن یتواند چن آن هم مى کمتر و کوچکتر از ،عصا که سهل است ،او باشد ةاگر اراد

 ،دهین قصیاز ا یگریدر قسمت د عدوان. (316: ش1376)مکارم شیرازی،  «ى کندینماقدرت

تا صدای حال در گذشته و » الهام گرفته )ع( یحضرت موس یگر از داستان زندگیبار د

  .(210: 2003،ی)الموس «شعری خود را بیان کند ةادغام شود و تجرب ،صدای گذشته در حال

ده یر کشیبه تصو یعرب ةدر جامع را انسان معاصر رتیو ح یشانیپر، قین طریاز او 

 یز عزتیسکوت و ثباتش ن یحاصل است و در پ یاما ب کند می یستادگیاو ا رایز ؛است
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 .آورد نمیرا به دست 

«

و طعمه با  (16 :1999عدوان، ) «

رم / طناب را محکم یگیطناب را محکم م ،من با خواهش ید / ولیآیمن م یآرامش به سو

مغرورانه  ،ن عمریا یایام /  در درنندهیزنم / چرا که من، تنها ببیها چنگ نمرم و به طعمهیگیم

 .امفرو رفته

 ایخارج شدن از در یاست که شاعر بران یا ،آید میبر  یشعر ةن قطعیآنچه که از ا

 .زند می ی، دست به هر اقداماند ساختهرا بدان دچار  یو ،که دشمنان (یط کنونیشرا)

که او را به  زند میدست  یبه اقدام ،دن به طعمهیو نه به قصد رستعمد  یاز رو یو

و  یتحرکین بیاز آنجا که شاعر از ا .سازد میدچار  یط کنونیبدتر از شرا یطیشرا

ز یو به همه چ کند میرا امتحان  ینه ایهر گز ،در رنج است یط کنونیشرا یکنواختی

و  یآزاد ةمژد ،هم یریگینخ قلّاب ماهن گونه که او در یبد ؛د دوخته استیچشم ام

ب چنگ ن قلّایه اب یط کنونیاز شرا یید به رهایام او ب یابد میرا  یاز سردرگم ییرها

 آب و علف یابان بیاو را به ب ،رتین خروج از حیهر چند که ممکن است ا ؛زند می

و  یتحرک ین بیاز ا کوشد میاما به هر حال شاعر  ،بکشاند (تر نامناسب یطی)شرا

 )ع( یسحضرت مو یه آن قسمت از زندگیشب ،ن حال شاعریا. ابدی ییرها یروزمرگ

ن یامبر را این پیا ین قسمت از زندگیم ایاست که در باال به آن اشاره شد. قرآن کر

 ف کرده است:یگونه توص

 
 پدرم :گفت و داشت مى بر گام حیا نهایت با که حالى در آمد او سراغ به دو آن از یکى ناگهان

 موسى که هنگامى .بپردازد تو به ما براى را گوسفندان کردن سیراب مزد تا کند مى دعوت تو از

 .یافتى نجات ظالم قوم از نترس گفت ،داد شرح را خود ذشتسرگ و آمد( شعیب) او نزد

  )ع( یموس یب به سویرا همچون آمدن دختر شع طعمهوجود  ،شاعر» (25 /قصص)

اتحاد و  ،و آمدن زن طعمهن یابد و بی ییرها یاز درماندگ یداند که سبب شد ویم
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 «دانود یخوود مو  د و آرزو در یو ش امیدایو جاد نموده است و هر دو را سوبب پ یا ،انسجام
  .(140 :2007مان ،ی)سل

 جهينت -5

 ترین مهماز  یکیو از آن به عنوان  آورده یراث گذشته رویم به ممدوح عدوان -1

اد نموده یمردم  ةعام ینیو د یمل ختن احساساتیبرانگ یشاعر متعهد در راستا یابزارها

ان هر چه یب یاشاعر بر د.دار سازیملت خود را ب ةوجدان خفت ،ن رهگذریتا از ا ؛است

آورده  یرو یامبران الهیژه پیو به و ینید های شخصیت یبهتر مقصود خود، به فراخوان

 یراثیک ملت به عنوان میدر نزد تمام افراد  ینیراث دین باور است که میرا بر ایز ؛است

از آنان  یریهام گو ال یامبران الهیپ حضور -2مقدس، شناخته شده و قابل احترام است. 

ام و ی، قیامبران الهیپ یاز رهگذر فراخوان شاعر .قابل تأمل است ممدوح عدوانر در شع

خود  یبرا کند. عدوان،یم یتیو از سکوت در برابر ظلم ابراز نارضا ستاید میانقالب را 

امبران یپ یکه به فراخوان یموارد ن رو دریو از ا بیند میامبران یچون رسالت پ یرسالت

 بسامد حضور شخصیت حضرت  -3 به چهره زده است. را آنانقاب ن ،دست زده

بسیار پر بسامدتر از دو پیامبر دیگر است و شاید  ممدوح عدوان،در شعر  )ع( یوسف

با شرایط کنونی جامعه  )ع( وسفیحضرت  یداستان زندگهای علت این امر، شباهت

پدر در  یه هایوسف، گریعربی است. اموری مانند حسادت برادران ، به چاه انداختن 

 یکه با ابعاد  زندگ است ییایقضا ن مصر،یوسف در سرزمی ییو غربت و تنها یفراق و

در آن  یسع )ع( وسفیوی با فراخواندن حضرت  .وند خورده استیپ ،انسان معاصر

و ، صبر و مقاومت یروزیدن به پیعرب گوشزد کند که تنها راه رس یدارد به امت کنون

شاعر با اشاره  -4 و ادامه راه مبارزه است. یستادگیا ،ظلم یروهایدر برابر ن ییجانفدا

از ستم مداوم سران عرب را طوفان خشم  ییتنها راه رها ،)ع( به داستان حضرت نوح

سعادت  یو خود را به سو یظالمان را به نابود ،به آن یکه با اتکا داند می ها ملت

ام بر آن است که به تم ()ع یحضرت موس یاز خالل فراخوان شاعر -5 رهنمون سازند.

به دن یرس یبه شعار و سخن برا ین مسأله را خاطر نشان کند که اتکایا ،عرب ةجامع
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 .ردندوارد عرصه کارزار گ یکه همگده است یست و وقت آن رسین یکاف یروزیپ

 منابع

مونهـتفسير ن ةبرگزيد

 

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

