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Introduction: The theory of the Islamic literature is a new theory that considers a
literary work as a mixture of art and commitment. Purposefulness, adherence to the
Islamic principles, originality, comprehensiveness, independence of opinion, and
effectiveness are the most important features of the Islamic literature. Mahmoud
Mofleh (born 1943) is one of the most influential Palestinian poets. He has several
poem collections. One of his famous anthologis is "But You Are a Balm" which
contains the features and indicators of the Islamic literature. The purpose of this
article is to enumerate the characteristics of Islamic literature in the two dimensions
of form and content in that anthology to explain the depth of themes and the
expressive tricks and delicacies of the poems. Therefore, an attempt has been made
to discover the relationship between the poet's religious emotions and his thoughts
and imagination and to show how sincere the poet has been in his religious claims.
Methodology: The research method is descriptive-analytical in the light of the
indicators that have been listed for the Islamic literature. Based on these indicators,
the research focuses on three characteristics including purposefulness, religious
affiliation, and attachment to knowledge and love for the homeland. It proceeded to
extract appropriate poems and verses in the “But You Are a Balm” anthology. Then,
the degree of connection between the poet's claims and his linguistic and expressive
elements is determined. For this purpose, attention is paid to the semantic and
phonetic nature of words and phrases, the scope of the poet's imagination and the
quality of his arrangements are examined, his subconscious is unveiled, and it is
shown to what extent and how the poet's words correspond to his feelings.
Findings: The present study shows that the characteristics of the Islamic literature
such as purposefulness, emphasis on beliefs, adherence to Islamic teachings,
combining religion and knowledge and belonging to the Islamic homeland are
central in most of the poems in the anthology. They have given the poet's mind and
language an Islamic color and flavor. The structure of the poems is also related to
their Islamic themes. At the lexical level, the poet's influence taken from Qur'anic
words and interpretations is palpable. The music of the words is in harmony with the
meanings encoded in them, and their rhythm conveys their semantic features and
emotional charge. The poet's general imagination is sometimes present in the Saudi
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atmosphere, the homeland of revelation, and draws a picture of the desert.
Proportional metaphors and similes are also included within such a picture.
Results and Discussion: The Islamic literature wants the poet to serve as a
committed preacher of virtues and a propagator of the sublime Islamic ethics if the
poems are to be worthwhile. Poetry, however, must not only take on a media
dimension and sacrifice art to mission but poetry promote its religious message
artistically and directly. The condition for such an art is that the poet enjoys
emotional truth which means that such linguistic elements as words, phrases and
music of the poem should be in harmony with the poet's emotional mood and in line
with the atmosphere of joy or sorrow that prevails in the poem. Expressive elements
are also effective in showing the truth of the poet's feelings. In the Islamic literature,
when a poet's general and partial imagination creates paintings and images that are
in line with the cultural context of Islam and subconsciously follow the Qur'anic
teachings, they confirm the poet's emotional truth. However, in accordance with the
basic view of the theory of the Islamic literature, Mofleh's poem is a successful
poem. This is because the coherence of structure and content can be seen along with
emotional unity, and the principles and teachings of Islam have been promoted
artistically and indirectly. The presence of emotions in most of the poems in "But
You Are a Balm" has caused a variety of styles and the entanglement of
compositional and narrative styles. The emotional unity has also given these poems
a thematic unity, making them integrated. These characteristics prove Mofleh's
artistic glory as a committed Islamic poet. The coherence of the structure and
content and the integrity of the emotional space in the artistic context of the poems
help the reader reach emotional coexistence with the artistic experience of the poet.
Keywords: Characteristics of the Islamic literature, Contemporary poetry, Religious
feeling, Artistic imagination, Mahmoud Mofleh, But You Are a Balm.

دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال يازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

» از

بررسي محتوايي و هنري سرودههاي ديوان «

بر

اساس شاخصههاي ادبيات اسالمي
خداداد بحري ،1استاديار گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه خليج فارس بوشهر
علي اكبر ماليي ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،دانشگاه ولي عصر (عج) رفسنجان
تاريخ دريافت2911/21/21 :

تاريخ پذيرش2011/11/21 :

چکيده
نظريهي ادبيات اسالمي كه پس از نظريههاي ادبي معاصر شکلگرفته ،ادبيات را ابزاري براي نشر
انديشههاي اسالمي ميداند اما در عين حال ،اثر ادبي را در قالبي منجمد شبيه ادبيات تعليمي نميپسندد.
ادبيات اسالمي ،عاطفهاي گرمابخش را ميجويد و از خيالي خروشان براي رسيدن به اهداف خود بهره-
مند ميشود.

شاعر فلسطيني ،از شاعراني است كه آثار وي را در زمرهي ادبيات اسالمي

شمردهاند .نويسندگان در اين مقاله تالش كردهاند تا با روش توصيفي -تحليلي ،شاخصههاي ادبيات
اسالمي را در يکي از ديوانهاي شاعر بهنام

نشان دهند و ويژگيهاي هنري و

شگردهاي بياني آن را بيان نمايند .پژوهش حاضر نشان ميدهد كه شاخصههاي ادبيات اسالمي از قبيل:
هدفمندي و برجستهسازي عقيده ،پايبندي به آموزههاي اسالمي و تلفيق دين و دانش و تعلّق به ميهن
اسالمي در بيشتر سرودههاي ديوان ،محوريت دارند و به ذهن و زبان شاعر ،رنگ و بوي اسالمي
بخشيدهاند .گاه موسيقي واژگان با محتواي مندرج در آنان ،چنان هماهنگ است كه گويي آهنگِ واژه،
هويت معنايي و ساحت عاطفي آن را در تارهاي صوتي گوينده ،بهنمايش ميگذارد .بسياري از
آرايههاي بالغي ،هنرمندانه بر زبان شاعر روييدهاند و همواره شور و گرمي احساسات ديني شاعر را در
پيوندهاي هنري خويش نهفته دارند .اين ويژگي ،برآيند حضور راستين عاطفه در فرآيند تخيل است و
از صدق باورهاي ديني سراينده و توازن روحي وي پرده بر ميدارد .انسجام ساختار و محتوا و وحدت
فضاي عاطفي در بافت هنري سرودهها ،موجب ميشود كه خواننده ،با تجربهي هنري سراينده ،به
همزيستي عاطفي برسد.
کليد واژهها :شاخصههاي ادبيات اسالمي ،شعر معاصر،
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مقدمه
نظريهي نقد و ادب اسالمي ،پس از ظهور مکاتب ادبي معاصر ،شکل گرفت .برخالف
ساير مکاتب ادبي معاصر كه غالباً اصولي غيرديني يا ضدديني دارند و بيشتر بر جنبهاي
خاص از ادبيات تمركز يافتهاند ،نظريهي نقد و ادب اسالمي همان ادب متعهد ديني
است كه اثر ادبي را در خدمت نشر و بهتصويركشيدن اهداف ديني و ارزشهاي انساني
ميخواهد .در عينحال ،ادبيات خشک و بيروحي همانند ادبيات تعليمي قديم را
نميپسندد؛ بلکه آن را آميزهاي از هنر و تعهد ميداند كه عالوه بر ترويج انديشههاي
اسالمي ،روان آدمي را نيز از لذت آن برخوردار ميكند .هدفمندي ،التزام به مباني
اسالمي  ،اصالت ،جامع بودن ،مستقل بودن در آراء ،و اثرگذاري ،مهمترين ويژگيهاي
ادبيات اسالمي را تشکيل ميدهد.
(متولد 1491م) ،از شاعران رسالتمدار فلسطيني است كه چندين ديوان
شعري دارد و مهمترين آنها عبارتند از:

» و

و

» .عالوه بر اينها ،وي داراي چندين مجموعه داستان است كه از
بين آنها ميتوان به

و

اشاره كرد.

»و

از اين شاعر ،قصائد فراواني در مجالت مختلف بهچاپ رسيده است.
يکي از مهمترين ديوانهاي وي ديوان

» است كه وزارت اوقاف

دولت كويت آن را در سال 0212م1911 /ق چاپ كرده است و هدف پژوهش حاضر
آن است كه اين ديوان را بر محور شاخصههاي ادب اسالمي بررسي كند ،ميزان
هدفمندي شاعر و پايبندي وي به آموزههاي اسالمي را در بيان شاعرانه و هنرياش،
تبيين نمايد و رابطهي بين هنر كالمي و باور ديني او را نمايان سازد .همچنين نشان
دهد كه چگونه عناصر شکلي و محتوايي شعرآفرين در بستر احساس ناب ديني با هم
تلفيق شدهاند و بافتي از هنر متعالي خلق كردهاند .اين پژوهش ضمن بررسي اين موارد
سعي دارد تا به سؤاالت ذيل نيز پاسخ دهد:
 -1چه شاخصههايي از ادبيات اسالمي را ميتوان در ديوان «

» يافت؟
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 -0شاعر به منظور بيان اغراض خويش چگونه از اسلوبهاي سخن بهره برده و
درونمايهها را به پردهي خيال كشيده است؟

پيشينهي پژوهش
در رابطه با شاخصههاي ادبيات اسالمي ،كتب فراواني نگاشته شده كه از ميان آنها
ميتوان به موارد زير اشاره داشت:
نوشتهي
نوشتهي
نوشتهي
نوشتهي
تا آنجاييكه بر نگارندگان ،معلوم است ،پژوهشهاي زير ،به بررسي آثار

يا

نظريهي ادبيات اسالمي پرداختهاند:
در مقالهي «نظريهي ادب اسالمي معاصر در آينه نقد و بررسي» از خليل پرويني،
فرامرز ميرزايي و صديقه زودرنج (فصلنامه ادبيات ديني ،شماره 1141 :1ش)،
نويسندگان هشت شاخصه براي ادبيات اسالمي برشمرده و دو ركن :بيان هنري و جهان
بيني اسالمي را شرط اساسي ادبيات اسالمي بهشمار آوردهاند.
مجيد صالحبک و نجمه حسينيان در مقالهي خود با عنوان «نقد عناصر داستان
«

»

بر اساس رويکرد ادبيات اسالمي» (نقد ادب معاصر

عربي ،شماره  ،)1141 :11با بررسي درونمايه ،شخصيت ،گفتگو ،صحنهپردازي و
توصيف مجموعه داستان ذكر شده ،به اين نتيجه رسيده كه

با بهكارگيري برخي

نمودهاي ادبيـات اسـالمي ،بـه داسـتانهـاي خـود رنگ و بوي اسالمي بخشيده است؛
از اينرو،
آورد.

را ميتوان بهعنوان يکي از نمونههـاي داستان اسالمي بهشمار
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فاطمه تسليمي در مقالهي «بررسي و نقد زيباشناختي شعر كودكان در ديوان
» (اولين همايش ملي ادبيات داستاني و ترجمه ،شيراز،)1141 :
در ديوان مذكور پرداخته است.

به بررسي ساختاري و محتوايي شعر

از

در مقالهي

(

) نويسنده ،شکلهاي مختلفِ تجلي زن در شعر
و نگاه وي به جايگاه و شخصيت زن را بيان كرده است.
با وجود پژوهشهاي ياد شده ،باز ضرورت چنين اقدامي احساس ميشد؛ چراكه
تاكنون پژوهشي به بازشناسي شاخصههاي نقد ادب اسالمي در ديوان
نپرداخته است .از اينرو بديهي ميباشد كه كوشش حاضر در راستاي بازشناسي شعر
» اثر

«

كه تلفيقي از انديشه ،احساس و تعهد در سامانهي

خيالي نوپرداز است ،گامي مفيد خواهد بود؛ وانگهي پژوهش حاضر از دو جهت تازه
مينمايد :نخست آنکه اين پژوهش از كارهاي اوليه در بررسي سرودههاي شاعران
براساس شاخصههاي ادبيات اسالمي بهشمار ميرود و دوم آنکه از نخستين
پژوهشهايي است كه دربارهي مؤلفههاي ادبيات اسالمي در شعر

انجام

ميگيرد.

تعريف و شاخصههاي ادبيات اسالمي
با وجود قدمت تعبير ادبيات اسالمي ،اطالق آن برگونهاي خاص از آثار ادبي ،تازگي
دارد و سابقهي آن ،به نيمهي دوم سدهي پيشين باز ميگردد .اين نوع ادبيات ،معيارها و
شاخصههايي دارد كه آن را از ساير مکتبهاي ادبي قرن گذشته متمايز ميسازد.
منظور از ادبيات اسالمي ،ادبياتي است كه تابع اصول اسالمي و در خدمت آن اصول
و آموزههاست (

1491م بهكار برد

 .اين اصطالح را نخستين بار

در سال

وي تعبير ادبيات اسالمي را برآمده از انسانهايي

دانسته كه آكنده از احساسات اسالمگرايانه هستند

كه
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از ادبيات اسالمي بهعنوان هنر اسالمي تعبير ميكند ،آن را هنري ميداند كه هستي را از
منظر ديدگاه اسالمي بهتصوير ميكشد .از نظر او هنر اسالمي تعبيري زيبا از هستي،
آن را ادبياتي ميداند

حيات و انسان از منظر اسالم است

كه در برابر جاهليت ميايستد ،امّا نه جاهليتي با عنوان يک دورهي تاريخي؛ بلکه
جاهليت بهعنوان همزادي براي بشريت ،آنگاه كه از مسير خداي هستيبخش و
نقشآفرين دور ميافتد

در تعريفي ديگر آمده است كه ادبيات

اسالمي «تعبيري زيبا از برداشتي است كه اسالم نسبت به هستي ،حيات ،انسان،
ارزشها ،آرمانها و هدفِ آفرينش دارد ،ادبياتي كه درونمايهاي به گسترهي هستي دارد
و در مورد هر مسأله ،از ديدگاه ادبي ممتازي برخوردار است كه نوآوري بنيادين و
تدبيرِ اديب مسلمان ،آن را در سطحي واال به نمايش ميگذارد»
شاخصههايي كه براي ادبيات اسالمي بر شمردهاند ،جملگي ريشه در باورمندي به
خداوند و دين اسالم دارد و برآيند تصور اسالم از هستي است .ويژگيهاي تصّور
اسالمي با وجود تنوّع ،همگي بر بنيادي ربّاني استوارند و مرجع ساير ويژگيها نيز
همين مبنا ميباشد .انسان اين تصور كه با تمام ويژگيها و عناصرش از جانب خدا
آمده را بيهيچ كم و كاستي دريافت كرده و با آن بدون ايجاد هرگونه نقصان يا زيادتي،
سازگارشده و مقتضياتش را در زندگي خويشتن بهكار بسته است
سيد قطب ،افزون بر ربانيت ،كالنترين شاخصههاي تصور اسالمي را پابرجايي ،شمول،
توازن ،مثبتنگري ،واقعگرايي و يگانگي ميداند (همان .)184 ،194 ،111 ،114 ،41 ،11 :بر
پايهي چنين تصوري ،ويژگيهاي ادبيات اسالمي را ميتوان در موارد زير خالصه كرد:
 -1هدفمندي :بر مبناي نظريهي ادبيات اسالمي ،ادبيات وسيلهاي است براي
دستيابي به اهدافي چون تثبيت ايمان به خدا در دلها ،تحکيم ارزشهاي برتر و شکوفا
كردن استعدادهايي نيک كه در سرشت بشر نهادينه شده است -0 .پايبندي به اسالم،
ارزشها و آرمانهايش -1 .توجه به اصالت و پاکبازي امّت اسالمي و ترويج ارزشها
و مزاياي آييني اين دين -9 .اصل تکامل ،كه تنها از هماهنگي بين شکل و مضمون
حاصل ميشود -1 .اصل استقالل ،با توجه به اين موضوع كه اديب مسلمان بر پايهي

 221نقد ادب معاصر عربي

آن ،از تاثيرپذيري از ناقدان پرآوازه و مورد تقليد ،دوري ميكند -9 .اصل كنشگري و
اثرگذاري .اين اهداف به همت اديبي تحقق مييابد كه اسالم ،مهد دل و غذاي فکرش
بوده و غم و شادي مسلمانان را تجربه كرده باشد .چنين اديبي در صورتي كه اثرش،
احساسات واالي خوانندگان را تحريک كند ،انديشههاي تابناكي را بر انگيزد و روح
اسالمي را در آنها جاري سازد ،در زمرهي اديبان اسالمي بهشمار خواهد آمد
ادبا براي اثربخش ساختن كالم خويش همواره ميكوشند كه محتوا و مغز سخن را
در كسوتي آراسته و در ساختاري هنري عرضه كنند .شکل هنري همان چارچوبي است
كه با محتواي خود ،همسرشت است و نويسنده يا شاعر ،آن را براي بيان مضمون هنري
مورد نظر بر ميگزيند

 ،به اين منظور كه خواننده را در مسير عواطف

خود قرار دهد و او را به لذّت هنري برساند .اين لذّت همان تجربهي هنري است كه
بيشتر به واسطهي تصويرهاي هنري ،منتقل ميگردد.

شاخصههاي ادبيات اسالمي در شعر
بيشترِ ويژگيهايي كه براي ادبيات اسالمي برشمرده شد ،در ديوان
ديده ميشود ،اما تفکيک آنها از يکديگر امکانپذير نيست؛ زيرا آنچه در ديوان ديده
ميشود ،تلفيقي است از خصوصياتي كه در راستاي يک هدف معين حركت ميكنند.
با اين وجود ،شاخصههاي زير در ديوان

به وضوح نمايان است:

هدفمندي و برجستهسازي عقيده
ادبيات اسالمي معادلهاي است دو سويه كه يک سويش هدف است و ديگر سويش،
هنر و اين معادله از هر دو طرف ،متوازن و متعادل است .تکامل چنين ادبياتي مرهون
توجه به درونمايهاي متعالي و حکيمانه و نيز ساختار هنري شکوهمندي است كه
جمال و جالل را وحدت ميبخشد.
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در مسير عقيده ،عزم خويش را نميبازد .آنگاه كه ستارگان خفتهاند ،او بيدار
است و بيدارگري ميكند .شمشير را نزد مقتول رها نکرده و در شهر

 ،كمان عقيده را

استوار ميدارد و پرچم شجاعت را بر خالف ميل بزدالن زمانه بر فراز دستان خود
ميگيرد.

در قصيدهاي با عنوان:

با آرمان اسالمي و

انساني خويش تجديد ميثاق ميكند و ميسرايد:

وي اشکها را به

ميبخشد و با آيات نيروبخش قرآن كريم ،خوني دوباره در

رگهاي ارادهي خويش جاري ميسازد و به آرمان و اعتقادش اعتباري دوچندان
ميبخشد:

(همان)

و در فرجام ،دروازهي شهادت را ميكوبد ،باشد كه عزّت ورود يابد:
(همان)

همانگونه كه پيشتر اشاره شد ،هر ادّعايي كه به آموزههاي اسالمي شباهت دارد،
در چارچوب ادبيات اسالمي نميگنجد؛ بلکه مضمون ،تنها يک سوي معادله است و
سوي ديگرش جنبهي هنري ابيات شعري و برخورداري آنها از اصالت تصوير ،صدق
عاطفي و شکوه هنري است .باري ادبيت متن ،شرطي اساسي ميباشد و ادب اسالمي،
محصولي است كه جامع شرايط هنري است ،و گرنه هرچند متعهّد به امر الهي باشد،
نميتواند وارد حوزهي ادبيات شود
موضوع ابيات يادشده ،هدفمندي ،تقويت اراده و تجديد ميثاق با آرمانهاي بلند
دين اسالم است .درونمايه در بيت اول ،استواري در عقيده و به اهتزاز درآوردن پرچم
اسالم است .درونمايهي ابيات دوم و سوم نيز ميثاق شاعر با ارادهي خويشتن است كه
ديگر اشک نميريزد و آيات عزيز قرآني را تالوت ميكند تا رخوتي كه در ارادهاش رخ
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داده را از بين ببرد و عزمش را جزم كند .در بيت پاياني ،شهادتطلبي ،مضمون يا
درونمايهي بيت است .پس ميتوان مشاهده نمود كه شاعر يک موضوع را در چهار
بيت با چهار درونمايه ،پرورانده و براي تعبير از اين مضامين ،از زبان تخيل و تصوير
مدد جسته است .آرايههايي هم كه براي تعبير آمدهاند ،بوي اصالت هنري را در تار و
پود خود دارند .عبارات

،

 ،ريشه در ادبيات عربي و

و

دين اسالم دارند؛ كمان از ابزارهاي جنگي است كه بسيار در شعر سنّتي عربي ،بازتاب
داشته و

 ،شاعرهي نامدار عربي است كه اشکهاي ريزانش ضرب المثل است.

شهادت نيز كه دروازهي سعادت ابدي است ،از آموزههاي مقدس و مؤثر مکتب اسالم
ميباشد .از آنجا كه تخيل ،ريشه در ناخودآگاه دارد و پيوندگاه تصاويرش را در
ناخودآگاه شاعر ميجويد ،بنابراين بايد ذهن و ضمير مفلح در تسخير اصالت خويش
باشد تا بتواند اين تصاوير متناسب با الگوهاي قومي و دينياش را اينگونه طبيعي و
مؤثّر عرضه كند.
صدق عاطفي موجود در اين ابيات را ميتوان با تأملي در ابيات ياد شده دريافت.
لحن

كامالً حماسي است و نشان ميدهد كه شاعر عالوه بر اينکه سخنگويي

است كه دم از ايمان ميزند و كالف كالم را منظّم ميبافد ،چون سربازي پاکباز در
سنگر پرخطر اراده و ايمان ،آمادهي رزم است .جدّيت و استواري عزمش را ميتوان در
بيشتر لمس كرد.

موسيقي و معناي واژگان مشدّد

تشديد موجود در حروف پاياني اين واژگان ،قاطعيت و شدّت عمل سراينده را به -
زيبايي انتقال ميدهند؛ گويي تمام نيروي شاعر در زبانش گره خورده و صوت را با
شدّت يک گلوله از كام به بيرون پرتاب ميكنند و عواطف خروشان خويش را با شدّت
تلفّظ ،تعبير ميكند .حتي تشديد « » در «

» ،در موقعيتي قرار گرفته كه شدّت

لحن و ارتباطش با استواري اراده و عاطفهي ديني را تداعي ميكند و نشان ميدهد كه
شهادت هدفي بلند است و ارادهاي آهنين و مصمّم را ميطلبد .گويا تشديد حرف « »،
تکيهگاه عاطفي اين آرزومندي عميق قلبي است .بهعبارتي «
سخت ،ميل به «بايد» شدن دارد .اسناد افعال «

»و«

» به

»« ،شايدي» است كه
در اين بيت:
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حاصل استعارهي ملزومات گياهي براي اعضاي بدن انسان است .پيوند بين تالوت
آيات و سبزشدن و جان گرفتن عضوي كه چون شاخهي خشکيده است ،تلميح پنهان و
ظريفي به اعجاز مشهور «دَم اعجازگون مسيحايي» است كه زندگي را در بافتهاي مُرده
جاري ميساخت .از سويي اين معني با صفت مشبّههي
«

 ،ارتباط مؤثري دارد.

» بهمعني شکست ناپذير و سرسخت است و اين سرسختي معجزهآسا ،در فرآيند

روئيدن و طراوتيافتن اعضاء در عين خشکي و خمودي ،بهگونهاي مبالغهآميز قابل
برداشت است .وانگهي روندگي و رفتار و رويش مندرج در فعل «

» را ميتوان در

تکرار ارتعاشگون و جنبندهي حرف «ر» مشدّد ،لمس كرد ،همانطوركه ايستايي و
جمود فعل «

» را ميتوان در تلفّظ بسته و راكد حرف مشدّد «ف» ،دريافت؛ جايي

كه لب و دندان روي هم قفلشده و در يک بنبست آوايي ،بر هم فشار وارد ميكنند.
حرف رويّ قصيده نيز كه با صداي بلند و اشباع شدهي «اي» تلفظ ميشود ،با كشش
خود ،امتداد مسير عقيده و استمراريبودن آن را بهگونهاي غيرمستقيم ،در پايان هر بيت
تکرار ميكند كه اين موضوع ،با مضمون سروده كه پا برجابودن بر عقيده و اراده است،
همسو ميباشد.
البته چنين لحن جهادي و آتشين از شاعر متعهدي كه اراده را برترين مدال ميداند،
دور از واقعيت نيست:
(همان)89 :

پايبندي به اسالم و آموزههاي واالي آن
اعتقاد ديني ،اعتبار خويش را از استمرار و پايبندي مداوم شخص معتقد ،كسب ميكند.
پايبندي به آرمانهاي دين اسالم در بسياري از ابيات و عبارات

 ،امري روشن

است .وي در باب حرفهي شاعري خويش ،در بيتي اين التزام را گوشزد ميكند و از
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تالش خود در راستاي پاكسازي لفظ و معناي شعر و آراستنش به تقوي و طهارت
چنين ميگويد:

بنا بر اين تعبير ،شاعر از شعر خود چون گنجينهاي ارزشمند يا يکي از نواميس و
محارمش ،در دژي استوار از جنس طهارت و پارسايي ،پاسداري ميكند و به حرمت
حروف پاكيزه و برگزيدهاش ،شمشير ميكشد .در جوهر و جمال اين بيت ،عزّت يک
شاعر مسلمان ،نهفته است.
عنوانهاي بسياري از قصيدههاي موجود در ديوان

 ،رنگ و بوي اسالمي دارند

و نشاني هستند بر پايبندي شاعر به دين؛ عناويني مانند« :ابتهال»« ،مناجاة»« ،
»« ،

»« ،

» و غيره .

شاعر گاه در خالل اشعار خويش ،به پايبندي خود به احکام الهي اشاره كرده است.
وي در قصيدهاي كه دربارهي زيارت بيت اهلل الحرام سروده است ،اين چنين به پرهيز از
نوشيدن شراب اشاره ميكند:
(همان)114 :

عالوه براين ،وي در ابيات فراواني مردم را به پايبندي به دين و قرآن فرا ميخواند.
در ابيات زير فرزندان امت اسالمي را به پايبندي به قرآن كريم دعوت ميكند و آن
را مايهي عزت و شرف و رهايي از آالم روحي ميشمارد:

(همان)108 :

در دفتر منظوم خويش از ستايش شأن پيامبر (ص) غافل نميمانَد و منش و
منزلت بيمانندش را هنرمندانه ميستايد .باري عنوان ديوان ،نخستين واحد تعبيري
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است كه اعتقاد شاعر به دين اسالم و نبوت پيامبر اسالم (ص) را گوشزد ميكند .شاعر،
نام ديوانش را از بيت زير برگرفته است:
(همان)11 :

اين بيت ،برگرفته از قصيدهاي از شاعر در مدح نبيّ اكرم (ص) با عنوان:
» (فداي تو اي دواي جانها) است .اين عنوان نيز ،بُرشي از بيت زير
ميباشد:
(همان)11 :

شاعر در اين ديوان ،همانند بسياري از شاعران مسلمان ،نخستين قصيدهي خود را به
مدح پيامبر(ص) اختصاص داده است .وي در اين قصيدهي سي بيتي ،از عشق خود به
آن حضرت و از خلق وخو و اثر پيامبر اسالم بر روح و جان آدميان سخن ميگويد:

(همان11 :و )19

شاعر در ابيات فوق ،احساس خويش را در قبال پيامبر اكرم (ص) ،بيان كرده و هنر
را براي ترسيم آن بهكار گرفته است .وي در بيت نخست ،جهان پس از ظهور اسالم را
دنيايي سبز بهتصوير كشيده؛ رنگي كه نماد بيداري زندگي است (شواليه و گربران:1180 ،

 )111/1و «براي مسلمانان نشانهي سالم و سالمت و نماد تمام ثروتها اعم از مادي و
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معنوي است» (همان .)102/1 :باز در اين مجال ،شاعر بين تالوت قرآن (
و رويش

) و سبز شدن

ارتباط برقرار ميكند و تالوت را سبب سرسبزي و خرّمي برمي-

شمارد؛ گويا در ناخودآگاه شاعر بين اين دو ماهيت كه يکي كنشي معنوي و ديني است
(تالوت قرآن) و ديگري فرآيندي طبيعي و مادّي (

) ،پيوندي ژرف برقرار است.

شايد سبزي عالَم نماد و نشاني از بهشت قرآني باشد كه در قرآن كريم ،به صالحان،
وعده دادهشده و فعل (

) ،كليد آن بهشت سبز برين است كه لحظهاي از خيال

شاعر جدا نميشود.
شاعر در بيتهاي دوم تا چهارم ،براي نشاندادن عظمت كارهاي پيامبر اسالم(ص)
از اسلوب پرسشي بهره جسته ،تا آموختن وفا به مردم ،هدايت آنان بهسوي نيکي،
درمان دردهاي روحي آنان ،زدودن ناداني و ستم فراگير ،دادگري با مستضعفان و
بنيانگذاري صلح و برادري در جامعهي ستمزده را در ذهن و جان مخاطب نيک بنشاند
و او را به اعتراف وا دارد .در بيت پنجم و ششم از ميراث فرهنگي عرب بهره برده و
يک مصراع و يک بيت از قصيدهي
هدف از تضمين همانگونه كه در

در مدح

را تضمين كرده است.

آمده ،تأكيد يا ترتيب نظم است.

شاعر با اين تضمين ،عالوه بر دلنشينتر ساختن شعر خود ،بر اين امر تأكيد
كرده كه دليل بيبهره ماندن دشمنان پيامبر (ص) از نور نبوت ،بيلياقتيشان بوده و
علت نابوديشان نيز ،ستيز با پيامبري است كه عنقاي وجودش سر سركشان را زير
سنگ آورده است.
صورتهاي هنري در اين چند بيت فراوان است .شاعر پيامبر خاتم كه رنجهاي
گوناگون جامعهي جاهلي را زدوده را چونان پزشکي بهتصوير كشيده كه زخمها را
درمان ميكند و مرهم ميگذارد .استعارهي الليل البهيم (شب ديجور) براي بيخردي و
ستم و نور براي هدايت و ستارگان براي مستضعفاني كه به قلهي دانش و حکمت
رسيدند ،از نمونههاي استعارهي مصرّحهاند .بهتصويركشيدن فراگيري شب در قالب
خيمهاي كه هر چه درخود دارد را ميپوشاند ،نماياندن بنيانگذاري صلح و برادري در
ميان مسلمانان به مانند برپاساختن ساختمان ،استحکامبخشيدن به آن و نشاندادن دل به
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صورت انساني سركش ،از نمونههاي استعارههاي مکنيه است .تشبيه عشق به رسول اهلل
(ص) به عزت و سربلندي نيز نمونهاي از تشبيه بليغ ميباشد .اين صورتهاي خيالي
همگي در راستاي نماياندن احساسات و افکار شاعر ،نقش هنري خود را ايفا كردهاند.

تلفيق دين ،دانش و تعلّق به وطن
از عنوان ديوان يعني عبارت« :

» كه خطاب به پيامبر(ص) است ،سه ارزش

ديني اميد ،عشق و خوشبيني را ميتوان دريافت .وي خطاب به پيامبر ميگويد:
وَما كُنتَ فظّاً إنّما كُنتَ بَلْسما

وَما جِئتَ للموتور إالّ تَوَدُّدا

تو نوشدارويي و براي ترويج عشق آمدهاي نه براي انتقامجويي و كينهورزي .آنچه اين
عنوان را با موضوعات مختلف مندرج در ديوان مفلح ،تناسب ميبخشد ،عشقي است
كه شاعر به خدا ،پيامبر اسالم ،وطن ،دانشمندان ،آموزگاران و به زيبايي و جمال
ميورزد

شاعر در ديوان ،به موضوعات مختلفي پرداخته و مسائل

خرد و كالن را از پردهي خيال گذرانده است .مسألهي جهل و دانش ،واپسماندگي و
پيشگامي و وطنپناهي و آوارگي ،در سرودههاي وي جلوهگر است .با اين حال ،همواره
رشتهاي نامرئي ،درونمايههاي اين سرودهها را بههم مرتبط ميسازد كه آن ،وحدت
عاطفي و يکپارچگي جوّ رواني حاكم بر انديشه و خيال سراينده است .مهمترين
موضوعي كه ذهن و ذوق شاعر را در سرايش و آفرينش ،مشغول كرده ،مسألهي دانش
است كه به زعم او سيادت و سعادت ميآورد .ديگري وطن است كه هوايش ،هويت و
زمينش ،زندگي است .عشق به دانش و تعلّق به وطن در سرودههاي

با عاطفهي

ديني گره خورده و تخيل را همواره در اقليم معرفت اسالمي ،طهارت بخشيده است.
نگاه به دانش و تعلّق به وطن در پرتو معنويت ،درونمايههاي عمدهي موضوعات ديوان
را رنگ و رايحهاي اسالمي بخشيده ،چنانكه گويي شاعر همواره مبلّغي است كه با زبان
هنر ،پيامهاي بلند اسالمي را در عصر حاضر ترويج ميكند و از ركود ،نوميدي ،بطالت
و بيزاري برحذر ميدارد.
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جلوهي دانش در عاطفة ديني شاعر
نقش دانش در زندگي بشر بر كسي پوشيده نيست .در دين مبين اسالم به نقش دانش
توجه فراوان شده است و قرآن كريم ،بارها از آيهي
 ،به نقش خردورزي و خردمندان اشاره كرده است .پيامبر
اسالم (ص) نيز آموختن دانش را براي هر زن و مرد مسلمان واجب دانسته و به
فراگيري آن در دورترين نقاط عالم توصيه كرده است.

در ديوان «

» ،عقبماندگي جهان اسالم را در نتيجهي دورشدن از دانش دانسته و به شکلهاي
مختلف ،امت اسالمي را به فراگيري دانش دعوت كرده است .وي گذشتهي درخشان
مسلمانان را در يادها زنده ميكند و از امت اسالم در قرون اوليه سخن ميگويد:

همانگونه كه پيداست ،شاعر براي تحريک مسلمانان و هدايت آنان بهسوي دانش
تالش ميكند و بدين منظور ،از عزّت گذشتهي امت اسالم سخن ميگويد؛ امتي كه
دشمنانش بسيار تالش كردند تا شيرازهي وحدتش را از هم بگسلند؛ ولي در برابر
دشمنيها خم به ابرو نياورد و استوار به شکوهش ادامه داد .از صحراي بي آب و گياه
عربستان سخن ميگويد كه درنورديدن آن ،رادمردان را به ستوه ميآورد و مردمانش نام
و نشاني در بين ملتهاي هم عصر خود نداشتند؛ اما با همت پيشگامان دين اسالم ،آن
صحراي خشک ،قلب جهان شد و آن مردمان ،قطب فرهنگ و دانش شدند .شاعر از
زبان شيواي عربي ميگويد كه آيات الهي به اين زبان ،نازلشده و حرف به حرفش،
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تصويرآفرين است .از پيغمبري ميگويد كه آيات الهي را بر دل سخت كافران ،تالوت
كرد و آن دلهاي سخت و سنگصفت را نرم كرد .از دانشمنداني ياد ميكند كه چشم
جهانيان به ويژه غربيان را خيره كردند.
شاعر در ابيات ياد شده ،وجههي ادبي متن را رعايت كرده است .وي با رويکردي
بالغي ،چندين بار از سبک پرسشي استفادهكرده كه غرض از آن ،اعترافگيري از
مخاطب است ،به اين هدف كه وي با پذيرش پيام شاعر ،بهسوي پيشرفت گام بردارد.
اين امر در عبارتهاي
 ،مشهود است .در عبارات:

و

نيز پاسخ روشن است و هدف از پرسش،

و

تعظيم مسئولعنه يعني پيامبر اكرم (ص) و افتخار به آن حضرت است .اسلوب استفهام
در اين ابيات ،سرشار از اندوهيادي تاريخي است كه چون بخاري گرم از درياي
عواطف دردمند شاعر بر ميخيزد و مانند مِهي از اندوه و دريغ ،در فضاي سينهي
خواننده مسلمان ،پرده ميكشد .با اين حال ،تعادل عاطفي شاعر ،مانع از آن شده كه
حالِ دريغ و حسرت جاري در سروده به مرز نکوهش و عتاب و عصيان تجاوز كند.
عاطفهي درد در بستر اسلوب مکرّر پرسشي ،چون رودي آرام از فراز قلههاي مغرور
عزّت تاريخي تمدن اسالمي جاري ميشود و سرانجام در التهاب قرنها به درّههاي
فرودست و بينشان اكنون ،منتهي ميگردد و آه از نهاد هر مسلمان صاحبدلي بر
ميانگيزد.
شاعر در اين ابيات ،از ميراث تاريخي نيز بهره برده و شخصيتهاي برجسته علمي
،

و ادبي يعني

را در پيشگاه نظر مخاطب،

و

مجسم كرده است تا نهتنها در برابر فرنگيها ،احساس حقارت نکند ،بلکه در آلبوم
رنگارنگ تمدنسازان ،چهرههاي پرصالبت رفتگان خويش را مشاهده نمايد .ابيات باال،
از تصويرهاي جزيي خالي نيست .وي در تركيب

از تشبيه بليغ استفاده

نموده و شخصيتهاي امت اسالم را در روشني و برجستگي به كوه تشبيه كرده است.
در

و

از استعاره استفاده كرده است؛ بدين
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صورت كه در جملهي نخست ،امت اسالمي را به دريايي ژرف و سرشار از مرواريد
مانند كرده و در جملهي دوم ،آنان را به كوههاي سر بهفلک كشيده تشبيه نموده است.
نيز از استعارهي مکنيه استفاده كرده و بدين وسيله ،امت

در

اسالمي را بهشکل يک كشتي مجسم نموده كه دكلي دارد و دشمنان با وجود تالشهاي
فراوان ،از شکستن آن عاجز ماندهاند .كلمهي «
و كلمهي «
است و

» بهمعني دكل كشتي بادباني است

صفت براي « »

» در مصراع اوّل« :
به قرينهي «

» در مصراع دوم ،به كشتي تشبيهشده است .اگر با توجه

به اين تصوير خيالي » « ،همچون كشتي فرض شود ،با صفتش «

» كه بهمعني

ميانه است ،ايهام تناسبي خواهد يافت و تصوير يک كشتي بادباني در وسط دريا را
تداعي ميكند كه ارتش دشمن قصد شکستن دكلش را كرده ،ولي نتوانسته است .از
سويي دكل كشتي را درست در وسط و روي خط تقارن كشتي نصب ميكنند تا وقتي
كه بادبانها را به آن ميبندند ،تعادل كشتي حفظ شود .با اين وصف ،يک رابطهي
فيزيکي نيز بين كلمههاي «
عبارت «

»و«

» در ارتباط با كشتي برقرار ميگردد .وانگهي

» نيز اقتباسشده از قرآن كريم است( .بقره)191 /

شاعر در ابيات يادشده از عروض خليلي استفاده كرده و بحر بسيط را براي وزن
موسيقايي آن برگزيده است .حرف «رَوي» قصيده نيز « » مطلقه است كه با محتواي
اسالمي و حركتبخش ابيات ،پيوند آوايي دارد.

عشق به دانشوران و فرزانگان
به گمان

 ،يگانه راه رشد امت اسالم و تنها راه رهايي آنان از مشکالت ،دانشوري و

علمآموزي است .قصيدهي

 ،در حکم فراخواني است كه

فرزانگان را به ميدان سازندگي و بالندگي وطن دعوت ميكند:
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شاعر در اين قصيده از سويي فضاي جامعه را آمادهي پذيرش سخن فرزانگان به
تصوير ميكشد و مردمان را مشتاق و تشنهي سخن آنان نشان ميدهد و از ديگر سو،
مشکالت را بهتصوير ميكشد .جهان اسالم از ديدگاه شاعر ،پرآشوب و غرق در اندوه،
رنج ،جهل و ستم است و بارقهي اميدي در آن نميدمد .زندگي بر مردمان ،سختگشته
و مردم را به شدّت در تنگنا قرار داده است .ايمني از دسترفته و ناهنجاري و
دوچهرگي ،حکمفرماست .مسلمانان ،بابت خون بر زمين ريختهي همكيشان خود ،بهايي
نميپردازند و بياعتنا به رنجهايشان به شادي مشغولند .شاعر ،تنها طريق رهايي از اندوه
و يگانه راه شادي و نشاط مردم را آگاهيبخشي دانايان و فرزانگان ميداند .او بر مبناي
رسالتي كه بر دوش خويش مييابد ،براي درمان درد مسلمانان ،تنها دانشوران را به
حضور ميخواند تا سکان اين كشتي در هم شکسته و بيسامان را عالمانه در دست
گيرند و از گرداب تفرقه و نفاق و نکبت برهانند.
همانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد ،شعر اسالمي ،محصولي خشک ،بيروح و تهي از
اسلوبهاي برجستهي سخنوري نيست؛ بلکه بافتي است هنري كه گرماي احساس و
جهش خيال ،همچنان در تار و پودش باقيست ،و شيوههاي گوناگون سخن ،لحن و
طرازش را با تنوعّي دلخواه آراسته است.
 ،قصيده را در چارچوب شعر عمودي سروده و براي ايجاد وزن و آهنگ ،بحر
كامل ،قافيهي مردوفه و رَوي «قاف مطلقه» را برگزيده است .در بُعد پيامرساني نيز ،از
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شيوههاي مختلف سخن ،استفاده نموده؛ از آن جهت كه اسلوب سخن ،امري و
فرمايشي ميباشد ،شاعر در اين ابيات بر آن است كه نيروي عاطفي ناشي از دريغ
تاريخي خواننده را با استفاده از افعال امري و كنشي ،بهحركت در آورد ،گويي قصد
دارد كه قوّه را به فعل و حسّ را به حركت تبديل كند .شايد آشکارترين اسلوبي كه وي
در اين قصيده بهكار گرفته ،تکرار است .وي در قصيدهي خود ،مجموعاً هشت بار از
» استفاده نموده كه اين امر ،بر اهميت «

كلمهي «

» بهعنوان يک كنش ويژهي

انساني داللت دارد؛ زيرا «تکرار در حقيقت ،اصرار بر جنبهي مهمي از عبارت است كه
شاعر بيشترين عنايت را به آن دارد .تکرار در حقيقت ،برجستهكردن نقطهاي حساس از
عبارت است و توجه متکلم به آن را روشن ميسازد»
كلمهي «

 .سبب تکرار
تنها راه رهايي

» كه خطاب به علماست ،به اين امر بر ميگردد كه

امت از رنجها را گفتگوي عالمانه ميداند و گسترش دانش را جز از مسير سخنگفتن
دانشمندان ،ممکن نمييابد؛ بنابراين پي در پي از آنان ميخواهد كه سخن بگويند و به
نشر معرفت بپردازند .تعبيرات ديگري كه شاعر براي بيان انديشهها و احساسات خود
و

برگزيده ،سرشار از تخيل است .وي در تعبيرات

از تشبيه ،بهره جسته است .استعارهآوردن
« » براي جامعه و ترشيح آن با استفاده از كلمات «
« » براي ناداني و ستم ،بيان «

»« ،

»و«

» ،استعارهي

» بهصورت استعاري براي انسان گرفتار و «

»

براي حالوت ،از ديگر صورخيال موجود در اين ابيات برگزيده از قصيده است .عالوه
بر اين ،شاعر از ظرفيت استعارهي مکنيه نيز بهره گرفته و در
از جانبخشي استفاده كرده است .در تعبير
درآميخته است؛ بدين توصيف كه
المسه ادراک ميشود ،به
و

چند حسّ را باهم

(تپيدن) را كه امري حركتي بوده و غالباً با حس

 ،اسناد كرده است .همچنين تعبيرهاي
كنايه از دورويي و نفاق است .تعبير
نيز كنايه از شادي و فرخندهحالي است.
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خيال كلّي شاعر در اين ابيات ،تابلويي با پسزمينهي جغرافياي كوير ،مانند شبه
جزيرهي عربستان را خلق كرده است .كلمات:
 ،از عناصر و نشانههاي زندگي در
بيابان ،بهويژه بيابان عربستان است كه اقليمش بهعنوان الگوي تصوير شاعرانه ،همواره
در ناخودآگاه شاعران عرب ،جايگاهي درخور داشته است .عناوين و عناصري چون:
صحرا و تشنگي ،برق اميدبخش ابر و زايش باران ،درخشش فريبندهي سراب در
مسيرهاي بينشان بيابان ،شب و اسطورههاي خوفناكش ،ناامني ،شبيخونها و سرقت-
هاي قبيلگي و خونريزي و خونخواهي ،جستجوي آب و چراگاه در چرخهي زندگي
ناپايدار عشايري ،كه در ابيات باال بهكار رفتهاند ،بدون هرگونه تأمّلي ،تداعيبخش
سرزمين عربستان ،موطن وحي و نبوت اسالمي هستند .در چنان شرايط زيستي و
فرهنگي ،آموزههاي قرآن كريم توانست ،قومي وحشتزده و سرگشته را رهنمون شود
و پرچمداران تمدّني اصيل نمايد .در خالل ابيات يادشده و در بستر چنين تابلوي
تداعيبخشي ،فعل امر «

» ،بازگوكنندهي نقش تربيتي قرآن كريم ميباشد كه زماني

با توصيههاي آسماني خويش ،اسالف گمراه و سيهروز شاعر را نجات بخشيد .در اين
ابيات ،شاعر با لحني آمرانه و سرشار از اطمينان ،از مخاطب فرهيختهاش ميخواهد كه
بذر سخن را در دلهاي قومي بپاشد كه در جاهليت مدرن بهسر ميبرند .در چنين
فضايي معلوم است كه منظور شاعر از سخن ،آن سخني است كه از نور ايمان و
معرفت ،بارور باشد .گويي سخنِ دانايان و دينداران ،قرآني است كه درد جاهليت زمانه
را با اعجاز خويش ،درمان ميكند و صحراي وحشتزدهي دلها را با آب دانش ،جاني
دوباره بخشيده و شکوفا ميسازد.
شاعر در اين تجربه ،با پيوندزدن اسلوبهاي گوناگون سخن ،قصيدهاي در راستاي
اهداف خويش برساخته كه برخوردار از وحدت انداموار است .لذّت پايداري كه از
خوانش اين ابيات به ذائقه ارزاني ميشود ،برآيند تلفيق همگون و همنشيني تعبير
مجازي و محتواي اسالمي آنهاست .تجانس و تلفيق بين شکل و مضمون ،تعادل هنري
را بنيان مينهد و لذّت هنري ميآفريند .همانندسازيهاي هنري ،جانبخشيها و كنايات
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و رموز ،معاني بلند اخالقي و اسالمي را چون سايهروشنهايي از يک تصوير دو بُعدي
در تابلويي تاريخي ،نمايش ميدهند و ذهن خواننده را در يک بستر نوستالژيک به
اصالت تاريخي و اقليمي خويش پيوند ميدهند .بهعالوه ،تصاوير جزئي ،معمايي كالمي
برساختهاند كه در برابر فهم سادهي سخن ،مقاومت ميكند و ذهن خواننده را به چالش
ميكشد .اين خواننده است كه بايد در ابيات يادشده ،با قدري تأمل ،مدلول راستين
رموزي چون :دريا ،شب و تشنهكامان صحرا را بفهمد و يا تصوير فيض عروق در جسم
نزار را دريابد و اين كه چگونه نبض نور در عبارات شعري ،ميتپد و شاعر را در برابر
تنميقي كه در كلماتش طغيانكرده ،سهمگين ميسازد؟
در اين قصيده ،شاخصههاي ادبيات اسالمي كامالً هويداست .خيزش انقالبي و
ذلّتستيزي ،هدفمندي ،تعهد ،اثرگذاري بر مخاطب و هماهنگي شکل با مضمون ،از
جمله ويژگيهاي اين سروده است .تمام اين معاني زير نفوذ عاطفهي عشق معنوي،
احساس اصالت تاريخي و ديني و اميد و آيندهنگري ،رقمخورده و به تعبير درآمدهاند.

تعلّق به وطن در خيال شاعر
از ديگر جلوههاي عشق معنوي

 ،عشق به وطن ميباشد .وي اهل فلسطين است كه

اهريمنان آن را اشغال كردهاند و شاعر نيز نسبت به اين مسأله بيتفاوت نيست .جالي
وطن و خفقان مهجر ،در قلب او چنان خاري نفوذ كرده و عواطفش را زخمي نموده-
است؛ امّا آرمان متعالي اسالمي همواره او را از زمينگيرشدن در باتالق نوميدي باز
داشته؛ او با وجودي كه از حادثهي اشغال وطن ،ناخرسند است ،امّا نوميد و بدبين
نيست.
مسألهي فلسطين در شعر

بهعنوان اديبي مسلمان ،فلسطيني و معتقد به

نقش و وظيفهي اديب در جامعه ،جايگاه ويژهاي دارد .وي در ديوان «

»،

چند قصيده دربارهي فلسطين سروده و در خالل اين سرودهها پيام خود كه همواره،
قيام و عصيان است ،را به مخاطب ميرساند و هرگونه سازش و سکوت را عيب
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ميداند .او ابتدا نسبت به خاليبودن ميدان از دليرمردي كه بتواند خشم همگاني مردم را
به خيزشي جانانه تبديل كند و به ياري قدس و مسلمانان بشتابد ،حسرت ميخورد:

با اين حال ،تربيت ديني شاعر ،او را از ماندن در چالهي حسرت و چاه نوميدي،
ميرهانَد و نور اميد را بر قلبش ميتابانَد .بر اين پايه ،او به جواناني دل ميبندد كه
باوجود سختي زندگي و محروميت از جنگافزار ،تنها با ايمان به وعدههاي الهي و
سالح سنگ ،به مقابله با دشمن تا بندندان مسلح ميروند .او خوشبين است و در
انتظار تحقق وعدهي الهي و پيروزي بر دشمن نشسته و بر اين باور است كه دير يا زود
اين مبارزان جوان ،با پايمردي و مبارزهي پيگير ،بسان سيلي بنيانكَن ،دشمنان را از
صفحهي روزگار محو خواهند كرد:

(همان)19-11 :

شاعر در اين ابيات ،براي بهتصوير كشيدن رنج فلسطينيان و تحريک آنان به قيام ،از
انواع تصويرهاي بياني سود جسته است .استفاده از استعارهي مکنيه براي
شخصيتبخشي را در تركيبات
و

ميتوان ديد .در اين تركيبها ،اندوه چون انساني جبّار

است كه مردم را پايمال ميكند.

 ،انسانواره سؤالش را ميپرسد.

است كه دستش را براي كمک درازكرده و

 ،انساني

 ،در قالب انساني رنجور و

 291نقد ادب معاصر عربي

نيز براي بهتصويركشيدن قدس ،آن را به

ناتوان است .در تركيب

خورشيدي خاموش تشبيه كرده است .تركيبات
نيز تركيباتي

و

كنايي هستند كه اولي كنايه از شدت رنج ،دومي كنايه از آمادگي قيام ،سومي كنايه از
جدايي ناپذيربودن فلسطينيان از سرزمين مقدس و چهارمي كنايه از شادي و زدودن غم
در شعر ،رمز فلسطين است .همچنين شاعر از

و اندوه ميباشد .بهعالوه،

شخصيتهاي تاريخي كه بهعنوان قهرمانان عربي و اسالمي شمرده ميشوند ،در
قصيدهي خود بهره گرفته است .وي از قرآن كريم و كالم شاعران پيش از خود نيز
» ،تلميحي است به آيهي

استفاده نموده؛ عبارت «
(رعد )00 /و «

» تضمين مصرع دوم اين بيت از

است:

كه شاعر بسيار بهجا و زيبا از آن بهره برده است.
نتيجهي بحث
بررسي ديوان «

» ،اين موضوع را به اثبات رساند كه

 ،شاعري

است رسالتمدار و سرودههاي وي در اين ديوان ،از نمونههاي ارزشمند شعر اسالمي
بهشمار ميآيد .سراسر ديوان ،روح و رايحهاي اسالمي دارد ،گويي رسالت ويژهي شاعر
از آفرينش اين ديوان ،نشر تعاليم ديني و دفاع از اسالم بوده است و اين رسالتمندي در
سه بُعد محتوا ،شکل بيان و سبک سرودههاي شاعر قابل تشخيص ميباشد:
 -1از نظر محتوايي ،سرودهها مطابق با شاخصههاي ادبيات اسالمي ،هدفمند و
الهامبخشِ آموزههاي اسالمي هستند .سازشناپذيري و آرمانگرايي تا سرحدّ
شهادتطلبي از بنمايههاي موجود در ديوان اوست و روحيهي اسالمي او را جلوهگر
ميسازند .وي در مناسبتهاي مختلف ،پيامبر اسالم (ص) را ستوده و مناقبش را

بررسي محتوايي و هنري سرودههاي ديوان «إنّما أنت بلسم» از محمود مفلح299 ...

برشمرده كه لحن شاعر در ابيات مرتبط با مدح پيامبر (ص) ،شورانگيز و آميخته به
مباهات است .توصيه به تدين و دانشوري و تلفيق اين دو در بستر معنويت اسالمي،
درخيال شاعر گرهخورده و بافت هنري باشکوهي را رقم زده است .او به مشکالت
فراگير جهان اسالم ،اشاره كرده و يگانه راه برون رفت از عقب ماندگي را تمسّک به
دانش يافته و نقش عالمان را در بيداري جهان اسالم ،رسالتي بيهمتا قلمداد كرده است.
شاعر ميهن اسالمي به تاراج رفتهاش ،يعني فلسطين را بهعنوان مسألهاي اسالمي و
مرتبط با امّت اسالمي مطرحكرده و درد بيوطني را چون فريادي از خشم و عصيان و
دادخواهي ،در ساحت گرم قصايد طنين انداخته است.
 -0شاعر بهخوبي از خيال خويش براي بهتصويركشيدن اغراض و مفاهيم ،بهره برده و
از تشبيه ،استعاره ،كنايه ،تجسيم ،تشخيص ،تلميح ،تضمين و غيره با حفظ تعادل و به
شايستگي ،در ساختار كالم ،استفاده نموده است .انسانوارگي نيز در شعر

برجسته

است .باري برجستهترين امتياز تصويرهاي شعري اين ديوان ،محصول برخورد طبيعي
سراينده با هنر شعري است .در تمام ديوان ،كمتر تعبيري بهچشم آمده است كه نيازمند
موشکافي و تأويل يا رفع ابهام باشد .در توجيه سالمت سامانهي خيالپردازي و
آرايهآفريني شاعر ،بايد گفت كه باور ديني در ساحت عواطف شاعر ،حرارت و نيروي
الزم را به دستگاه خيال بخشيده و آن را در كشف پيوندها و تجانسهاي دور و نزديک
امکان داده است؛ چراكه جانمايهي سرودههاي اين ديوان ،احساس و آرمان لطيف
اسالمي بهعنوان ديني واقعنگر است ،نه انديشهاي خشک و فلسفي.
-1

در اين ديوان ،سبکي متعادل دارد .تنوّع جمالت بين گزارههاي خبري و

انشائي ،تار و پودي دلچسب و متنوع به بافت كالم منظوم بخشيده است .هماهنگي بين
موضوع ،مضمون ،تصوير خيال و موسيقي بهعنوان عناصر شعري ،به سرودهها ،تماميت
هنري ،توازن و تناسب بخشيده است .عمدتاً تصاوير جزئي در زمينهاي واحد و
يکپارچه ،خلق شدهاند؛ بهطوريكه گويا تابلوهايي كوچک در بطن تابلويي بزرگ و
هماهنگ ،تعبيهشده و اين ويژگي ،نشاندهندهي هماهنگي بين خيال جزئي و خيال كلّي
شاعر است .توازن كالم منظوم شاعر ،بدان معنا ميباشد كه نه معنا فداي تصويرشده و
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نه تصوير ناديده انگاشته شده است .باري سرودهها معجوني از جمال هنر و جبروت
معنا را بهنمايش گذاشته و پيوندي ناگسستني را بين آرمان و آرايه برقرار ساختهاند .از
همين رهگذر است كه شعر

هرچند وسيلهاي در خدمت انديشههاي اوست ،اما از

خشکي شعر تعليمي ،فارغ است.
منابع و مآخذ
قرآن کريم

شواليه ،ژان و آلن گربران ،)1180( ،فرهنگ نمادها ،ترجمه و تحقيق :سودابه فضايلي ،جلد سوم ،تهران:
انتشارات جيحون.

