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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. 



 عربي معاصر ادب نقد علمي فصلنامة دو

 (2011) علمي 12/ پياپي سوم و بيست/ يازدهم سال/ پژوهشي مقاله

 

بر  از  «» وانيد يهاسروده يو هنر ييمحتوا يبررس

  يات اسالميادب يهاشاخصهاساس 

 
 بوشهر ج فارسيدانشگاه خل ،ات عربيگروه زبان و ادبار ياستاد ،1يخداداد بحر

 رفسنجان دانشگاه ولي عصر )عج( ،بيات عريار گروه زبان و ادبياستاد، يياكبر مال يعل
21/21/2911دريافت:  تاريخ 21/11/2011تاريخ پذيرش:    

 دهيچک
نشر  يبرا يرابزا راات يادب ،گرفتهشکل معاصر يادب يهاهيپس از نظركه  يات اسالميادب يهينظر

پسندد. يمن يميات تعليادب هيمنجمد شب يقالبدر را  ياثر ادب ،ن حاليدر ع اماداند يم ياسالم يهاشهياند

-اهداف خود بهره دن بهيرس يبرا خروشان ياليو از خ ديجويمرا گرمابخش  ياطفه، عايات اسالميادب

 يات اسالميادب يهرا در زمر ياست كه آثار و يشاعراناز  ،ينيشاعر فلسط  .شوديم مند

 اتيادب يهاشاخصه ،يليتحل -يفيبا روش توص تا اندكردهن مقاله تالش يدر ا گانسندياند. نوشمرده

و  يهنر يهايژگيد و وننشان ده نام شاعر به يهاوانياز د يکيدر را  ياسالم

ل: ياز قب يات اسالميادب يهاشاخصهدهد كه ينشان محاضر  پژوهشد. نيان نمايآن را ب يانيب يشگردها

هن يو تعلّق به م ن و دانشيق ديو تلف ياسالم يهابه آموزه يبنديپا، دهيعق يسازو برجسته يهدفمند

 ياسالم يرنگ و بو ،ذهن و زبان شاعربه ت دارند و يوان، محوريد يهاشتر سرودهيدر ب ياسالم

، واژه گِآهن ييگو كه چنان هماهنگ استمندرج در آنان،  يواژگان با محتوا يقيگاه موس. انددهيبخش

 از ياريبس گذارد.يم شينمانده، بهيگو يصوت يرا در تارها آن يساحت عاطف و ييت معنايهو

شاعر را در  ينيد احساسات يهمواره شور و گرم اند ودهييهنرمندانه بر زبان شاعر رو، يغبال يهاهيآرا

است و  ليند تخيآن عاطفه در فريحضور راستند يبرآ ،يژگين ويدارند. ا ش نهفتهيخو يهنر يوندهايپ

انسجام ساختار و محتوا و وحدت  دارد.ير مپرده ب يو يو توازن روحنده يسرا ينيد ياز صدق باورها

به  ،ندهيسرا يهنر يبا تجربه ،خوانندهشود كه يموجب م ،هاسروده يبافت هنردر  يعاطف يفضا

  رسد.ب يعاطف يستيهمز

  ،  ، شعر معاصر،يات اسالميدبهاي اشاخصه :هاهواژ کليد

 

                                                           

 Bahri@pgu.ac.ir :سنده مسئولينو يکيپست الکترون-1



    نقد ادب معاصر عربي  221

 مقدمه

خالف بر .شکل گرفت ،معاصر يپس از ظهور مکاتب ادب ،يدب اسالمنقد و ا يهينظر

 ياجنبهشتر بر يدارند و ب ينيدا ضدي ينيرديغ ياصول معاصر كه غالباً يمکاتب ادبر يسا

 ينيد متعهد ادب همان يادب اسالمنقد و  يهي، نظراندافتهيات تمركز ياز ادب خاص

 يانسان يهاو ارزش ينيداف ددن اهيكشريتصونشر و به خدمترا در  ياثر ادب است كه

 را ميقد يميات تعليبدا همانند يروحيخشک و ب اتيادب ،حالنيدر ع .خواهديم

 يهاشهياند جيتروعالوه بر  داند كهيم از هنر و تعهد يازهيرا آم آنبلکه  ؛پسنددينم

 ي، التزام به مبانيهدفمندد. كنيز از لذت آن برخوردار مين را ي، روان آدمياسالم

 يهايژگين ويترمهم ،ي، اصالت، جامع بودن، مستقل بودن در آراء، و اثرگذارياسالم

  دهد.يل ميرا تشک يات اسالميادب

وان يد نيچند است كه ينيمدار فلسطرسالتاز شاعران  ،م(1491 متولد) 

و  «و  از:  ندها عبارتن آنيترمهم ودارد  يشعر

ن مجموعه داستان است كه از يچند يدارا يو ها،نيا بر . عالوه«

 اشاره كرد. و  «و توان به يها من آنيب

 است.ده يچاپ رس،  قصائد فراواني در مجالت مختلف بهن شاعرياز ا 

وزارت اوقاف  است كه «وانيد يو يهاوانين ديتراز مهم يکي

حاضر هدف پژوهش و  ده استكرق چاپ 1911م/ 0212در سال  آن را تيدولت كو

زان يم د،كن يبررس يادب اسالم يهاشاخصهبر محور  اين ديوان رااست كه  آن

اش، يان شاعرانه و هنريرا در ب يالماس يهابه آموزه يو يبنديشاعر و پا يهدفمند

نشان  همچنين د.ان سازياو را نما ينيو باور د يهنر كالمن يب يهد و رابطين نماييتب

با هم  ينيناب د ر احساسن در بستيشعرآفر ييو محتوا يكه چگونه عناصر شکل دهد

ن موارد يا ياند. اين پژوهش ضمن بررسخلق كرده ياز هنر متعال يبافتاند و ق شدهيتلف

  ز پاسخ دهد: يل نيدارد تا به سؤاالت ذ يسع

 افت؟ي «»وان يتوان در ديرا م يات اسالمياز ادب ييهاشاخصهچه  -1
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برده و  سخن بهره يهاش چگونه از اسلوبيخو ان اغراضيمنظور ب بهشاعر  -0

 است؟ دهيال كشيخ يهها را به پردهيمادرون

 

 پژوهش ينهيشيپ

ان آنها ينگاشته شده كه از م ي، كتب فراوانيات اسالميادب يهار رابطه با شاخصهد

 ر اشاره داشت: يتوان به موارد زيم

يهنوشت

يهنوشت

 

يهنوشت

يهنوشت

ا ي آثار  يبه بررسر، يز يهاپژوهش كه بر نگارندگان، معلوم است،ييجاتا آن

 :اندپرداخته يات اسالميادب يهينظر

، ينيل پروياز خل« ينه نقد و بررسيمعاصر در آ يادب اسالم يهينظر» يدر مقاله

ش(، 1141: 1، شماره ينيات ديقه زودرنج )فصلنامه ادبيو صد ييرزايفرامرز م

ن و جها يان هنريبرشمرده و دو ركن: ب يات اسالميادب يبرا سندگان هشت شاخصهينو

 اند.شمار آوردهبه يات اسالميادب يرا شرط اساس ياسالم ينيب

نقد عناصر داستان »خود با عنوان  يان در مقالهينيبک و نجمه حسد صالحيمج

)نقد ادب معاصر « يات اسالميکرد ادبيبر اساس رو « »

پردازي و ، صحنهمايه، شخصيت، گفتگوبا بررسي درون، (1141: 11، شماره يعرب

كارگيري برخي هبا ب كه  دهيجه رسين نتيمجموعه داستان ذكر شده، به اتوصيف 

؛ هـاي خـود رنگ و بوي اسالمي بخشيده استنمودهاي ادبيـات اسـالمي، بـه داسـتان

شمار هـاي داستان اسالمي بهعنوان يکي از نمونهبه توانيم را  رو،نيا از

 .ردآو
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 وانيد در كودكان شعر يباشناختيز نقد و يبررس» يدر مقاله يميفاطمه تسل

، (1141 راز:يو ترجمه، ش يات داستانيادب يش ملين هماي)اول« 

 .وان مذكور پرداخته استيدر دشعر  ييو محتوا يساختار يبررس به

) ازيدر مقاله

در شعر زن  يتجل مختلفِ يهاشکلسنده، ينو ( 

 .ه استكرد انيرا ب زنت يگاه و شخصيجابه  ينگاه وو 

كه ؛ چراشدياحساس م ين اقداميضرورت چنباز اد شده، ي يهابا وجود پژوهش

 وان يدر د ينقد ادب اسالم يهاشاخصه يبه بازشناس يشتاكنون پژوه
شعر  يبازشناس يدر راستا كه كوشش حاضر باشديم يهيرو بدنياز اته است. نپرداخ

 يهشه، احساس و تعهد در سامانياز اند يقيكه تلف اثر « »

تازه از دو جهت  پژوهش حاضر ينگهد خواهد بود؛ وايمف ينوپرداز است، گام ياليخ

شاعران  يهاسروده يه در بررسياول ين پژوهش از كارهاي: نخست آنکه ادينمايم

ن ياز نخسترود و دوم آنکه يشمار مبه يات اسالميادب يهاشاخصهاساس بر

جام ان شعر در  يات اسالميادب يهامؤلفه يهباراست كه در ييهاپژوهش

 .رديگيم

 

 يات اسالميادب يهاشاخصهف و يتعر

 يتازگ ،يادب آثار از خاص يابرگونه آن اطالق ،يات اسالمير ادبيتعب با وجود قدمت

ها و اريمع ،اتين نوع ادبي. اگردديم باز نيشيپ يسده دوم يمهين به آن، يهسابق و دارد

 سازد.يز مياقرن گذشته متم يادب يهار مکتبيسااز دارد كه آن را  ييهاشاخصه

 و در خدمت آن اصول ياست كه تابع اصول اسالم ياتي، ادبيات اسالميمنظور از ادب

در سال  ن بار ين اصطالح را نخستيا .) هاستآموزه و

 ييهاانسان از برآمده را ياسالم اتيادب ريتعب يو كار برد هم ب1491

كه    هستند انهيگرااسالم احساسات از ندهآك كه دانسته
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را از  يداند كه هستيم يهنررا  آن ،كندير ميتعب ياسالم هنر عنوانبه يات اسالميادب از

، يبا از هستيز يريتعب ياسالم هنر از نظر او .كشديم ريتصوبه ياسالم دگاهيد منظر

داند يم ياتيآن را ادب   م استو انسان از منظر اسالات يح

؛ بلکه يخيتار يهک دوري با عنوان يتيا نه جاهلامّ ،ستديايت ميدر برابر جاهل كه

 و بخشيهست يخدا ريمس از كه آنگاه ،تيبشر يبرا يهمزاد عنوانت بهيجاهل

ات يدبامده است كه گر آيد يفيدر تعر  افتديم دور نيآفرنقش

 انسان، ات،يح ،يهست به نسبت اسالم كه است يبرداشت از بايز يريتعب» ياسالم

 دارد يهست يهگستر به ياهيمادرونكه  ياتيادب ،دارد نشيآفر هدفِ و هاآرمان ها،ارزش

 و نياديبن ينوآور كه است برخوردار يممتاز يادب دگاهيد از ه،لأمس هر مورد در و

  «گذارديم شينما به واال يسطح در را آن مسلمان، بياد رِيتدب

به  يشه در باورمندير يجملگ ،انددهبر شمر يات اسالميادب يكه برا يياهشاخصه

 تصّور يهايژگيو .است يهست از اسالم تصور نديرآبدارد و  ن اسالميو دوند خدا

 زين هايژگيو ريسا مرجع و استوارند يانربّ ياديبن بر يهمگ تنوّع، وجود با ياسالم

و عناصرش از جانب خدا  هايژگيبا تمام وكه ن تصور يا انسان .باشديم مبنا نيهم

 ،يادتيا زيجاد هرگونه نقصان يبا آن بدون اافت كرده و يدر يچ كم و كاستيهيبرا آمده 

  سته استكار بشتن بهيخو ياتش را در زندگيمقتض و هدشسازگار
، شمول، ييرا پابرجا يتصور اسالم يهاشاخصهن يتر، كالنتيبر ربان افزون ،د قطبيس

بر  .(184، 194، 111، 114، 41، 11 :)همان دانديم يگانگيو  ييگرا، واقعينگرتوازن، مثبت

 :خالصه كردر يدر موارد زتوان يمرا  يات اسالميادب يهايژگيو ،يتصورن يچن يهيپا

 ياست برا يالهيات وسي، ادبيات اسالميادب يهينظر يبر مبنا :يهدفمند -1

کوفا برتر و ش يهاارزش ميتحک ها،مان به خدا در دليات يتثب چون يفاهدابه  يابيدست

اسالم، به  يبنديپا -0نه شده است. يكه در سرشت بشر نهاد کين ييكردن استعدادها

ها ارزشج يو ترو ياسالم امّت يبازاصالت و پاک توجه به -1. شيهاو آرمان هاارزش

مضمون  وشکل ن يب يهماهنگ تنها ازتکامل، كه اصل  -9. نين ديا ينييآ يايمزا و

 يهيبر پاب مسلمان ياد ن موضوع كهي، با توجه به ااستقاللاصل  -1. شوديحاصل م
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و  يكنشگراصل  -9 .كنديم يدورد، يو مورد تقل از ناقدان پرآوازه يريپذرياز تاثآن، 

 فکرش يغذا و دل هداسالم، مابد كه ييتحقق م يبياد به همت اهدافن ي. ايگذاراثر

 ،كه اثرش يدر صورت يبين اديچن مسلمانان را تجربه كرده باشد. يو غم و شاد بوده

و روح  زديرا بر انگ يتابناك يهاشهياند ک كند،يخوانندگان را تحر يت واالاحساسا

شمار خواهد آمد به يبان اسالميدا يسازد، در زمره يها جارآنرا در  ياسالم

كوشند كه محتوا و مغز سخن را يش همواره ميكالم خو ساختناثربخش  يبرا ادبا

است  يهمان چارچوب يعرضه كنند. شکل هنر يهنر يآراسته و در ساختار يدر كسوت

 يان مضمون هنريب يا شاعر، آن را برايسنده يست و نوسرشت ا، همدخو يكه با محتوا

ر عواطف ين منظور كه خواننده را در مسي، به اند يگزيمورد نظر بر م

است كه  يهنر ين لذّت همان تجربهيبرساند. ا يخود قرار دهد و او را به لذّت هنر

 گردد. ي، منتقل ميهنر يرهايتصو يشتر به واسطهيب

 

 در شعر  يات اسالميادب يهااخصهش

 وانيد، در برشمرده شد يات اسالميادب يكه برا ييهايژگيو شترِيب

ده يوان ديرا آنچه در ديست؛ زير نيپذگر امکانيکديها از ک آنياما تفک ،شوديده ميد

. كنندين حركت ميک هدف معي يكه در راستا ياتياز خصوص است يقيتلف ،شوديم

 ان است:يبه وضوح نما وان ير در ديهاي زشاخصه ،با اين وجود

  

 دهيعق سازيو برجسته يهدفمند

ش، يگر سويش هدف است و ديک سويه كه ياست دو سو يامعادله يات اسالميادب

مرهون  ياتين ادبين معادله از هر دو طرف، متوازن و متعادل است. تکامل چنيهنر و ا

كه  است يشکوهمند يز ساختار هنريمانه و نيو حک يمتعال ياهيمادرونتوجه به 

 بخشد.يجمال و جالل را وحدت م
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دار ياند، او بگاه كه ستارگان خفتهآن .بازديش را نميده، عزم خوير عقيمس در

را  دهي، كمان عقدر شهر  و ر را نزد مقتول رها نکردهيشمش .كنديم يدارگريو ب است

 ان خودبزدالن زمانه بر فراز دستل يدارد و پرچم شجاعت را بر خالف مياستوار م

و  يبا آرمان اسالم با عنوان: يادهيدر قص . رديگيم

 د:يسرايكند و ميثاق ميد ميش تجديخو يانسان

 
 

دوباره در  يم، خونيروبخش قرآن كريات نيبخشد و با آيم ها را به اشک يو

دوچندان  ياعتبار شد و به آرمان و اعتقادسازيم يش جاريخو يهاراد يهارگ

 بخشد:يم

 

 

 همان()
 :ابديكوبد، باشد كه عزّت ورود يشهادت را م يهو در فرجام، درواز

  
 همان()     

شباهت دارد،  ياسالم يهاآموزه كه به ييهر ادّعا ،اشاره شدتر شيگونه كه پهمان

معادله است و  يک سويمضمون، تنها  ؛ بلکهگنجديمن يات اسالميچارچوب ادبدر 

صدق ر، ياصالت تصوها از آن يو برخوردار يات شعرياب يهنر يهگرش جنبيد يسو

 ،يادب اسالم وباشد يم ياساس يت متن، شرطيادب يباراست.  يو شکوه هنر يعاطف

باشد،  يد به امر الهچند متعهّاست، و گرنه هر يط هنريه جامع شرااست ك يمحصول

  ات شوديادب يهتواند وارد حوزينم
بلند  يهاثاق با آرمانيد ميتجدت اراده و ي، تقويهدفمند، شدهادي اتيموضوع اب

 پرچم آوردنزاز دربه اهتده و يعقدر  يتواراست اول، يه در بيمان اسالم است. درونيد

كه  شتن استيخو يهثاق شاعر با اراديم زين ت دوم و سومايبا يهيمااست. درون اسالم

اش رخ كه در اراده يرخوتتا كند يرا تالوت م يز قرآنيات عزيو آ زديريگر اشک نميد
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ا ي، مضمون يطلبت، شهاديانيت پاي. در بن ببرد و عزمش را جزم كندياز ب را داده

ک موضوع را در چهار يشاعر  توان مشاهده نمود كهيم ت است. پسيب يهيمادرون

ر يل و تصوين، از زبان تخين مضامير از ايتعب يبرا و، پرورانده هيمادرونت با چهار يب

تار و  را در ياصالت هنر يبو ،اندر آمدهيتعب يكه براهم  ييهاهيآرامدد جسته است. 

و  يات عربيشه در ادبي، رو  ، دارند. عبارات  خود پود

، بازتاب يعرب يسنّتار در شعر ياست كه بس يجنگ يرهااكمان از ابز؛ ن اسالم دارنديد

زانش ضرب المثل است. ير يهااست كه اشک ينامدار عرب يهشاعر ،داشته و 

 مکتب اسالممقدس و مؤثر  يهااز آموزهاست،  يسعادت ابد يهز كه دروازيشهادت ن

رش را در يتصاووندگاه يپشه در ناخودآگاه دارد و ير ،ليكه تخ جانآ از باشد.يم

ش ير اصالت خويمفلح در تسخ ريد ذهن و ضميبان يبنابرا، ديجويناخودآگاه شاعر م

و  يعيگونه طبنيرا ا اشينيو د يقوم ير متناسب با الگوهايتصاو نياباشد تا بتواند 

 .مؤثّر عرضه كند

 افت.ياد شده دريات يدر اب يتوان با تأمليرا م اتين ابيموجود در ا يصدق عاطف

 ييگوسخن نکهيا بر عالوهدهد كه شاعر ياست و نشان م يحماس كامالً لحن

باز در پاک يبافد، چون سربازيزند و كالف كالم را منظّم ميممان ياكه دم از  ستا

توان در يعزمش را م يت و استواريرزم است. جدّ يهمان، آمادينگر پرخطر اراده و اس

شتر لمس كرد. يب  دشدّواژگان م يو معنا يقيموس

- نده را بهيت و شدّت عمل سرايقاطعن واژگان، يا يانيد موجود در حروف پايتشد

در زبانش گره خورده و صوت را با  شاعر يرويتمام ن ييگو ؛هندديانتقال م ييبايز

شدّت  ارا ب شيخوو عواطف خروشان  كننديرون پرتاب ميک گلوله از كام به بيشدّت 

شدّت كه قرار گرفته  يتيدر موقع، «»در  «» ديتشد ي. حتكندير ميتلفّظ، تعب

دهد كه يكند و نشان ميم يرا تداع ينيد يهو عاطف اراده يلحن و ارتباطش با استوار

، «»د حرف يا تشديگو طلبد.يمرا ن و مصمّم يآهن يابلند است و اراده يشهادت هدف

است كه « يديشا»، «» يعبارتاست. به يق قلبيعم ين آرزومنديا يعاطفگاه هيتک

 ت:ين بيدر ا  به« »و « »اسناد افعال  شدن دارد.« ديبا»ل به يم سخت،
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ن تالوت يوند بيپ بدن انسان است. ياعضا يبرا ياهيملزومات گ يهحاصل استعار

ح پنهان و يده است، تلميخشک يكه چون شاخه يعضو و جان گرفتن شدنات و سبزيآ

مُرده  يهارا در بافت ياست كه زندگ «ييحايمساعجازگون دَم »اعجاز مشهور به  يفيرظ

دارد.  يمؤثر، ارتباط  يهبا صفت مشبّه ين معنيا يي. از سوساختيم يجار

ند يآفردر  آسا،معجزه ين سرسختير و سرسخت است و ايشکست ناپذ يمعنبه «»

ز قابل يآممبالغه ياگونه، بهيو خمود يخشک نين اعضاء در عافتيدن و طراوتيروئ

 توان دريرا م «» مندرج در فعلش يو رفتار و رو يروندگ يوانگه برداشت است.

و  ييستايكه اطورلمس كرد، همان ،مشدّد« ر»حرف  يهگون و جنبندارتعاش تکرار

يي افت؛ جايدر، «ف»اكد حرف مشدّد ظ بسته و رتوان در تلفّيرا م« »جمود فعل 

كنند. ي، بر هم فشار وارد مييبست آواک بنيشده و در هم قفل يكه لب و دندان رو

شود، با كشش يتلفظ م« يا» يهبلند و اشباع شد يز كه با صدايده نيحرف رويّ قص

 تيبان هر يم، در پايرمستقيغ ياگونهبودن آن را بهيده و استمرارير عقي، امتداد مسخود

 ،ده و اراده استيبودن بر عقبرجا با مضمون سروده كه پا ن موضوع،يكه اند كيتکرار م

 باشد.يم همسو

داند، ين مدال ميكه اراده را برتر ين از شاعر متعهديو آتش ين لحن جهاديالبته چن

 ست:يت نيدور از واقع

 
  

 (89 همان:)

 

 آن يواال يهااسالم و آموزه به يبنديپا

كند. يكسب م ،شخص معتقدمداوم  يبنديش را از استمرار و پاياعتبار خو ،ينيد اعتقاد

روشن  ي، امرات و عبارات ياز اب يارين اسالم در بسيد يهابه آرمان يبنديپا

كند و از يمن التزام را گوشزد يا يتي، در بشيخو يشاعر يهدر باب حرف ياست. و
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و طهارت  يشعر و آراستنش به تقو يلفظ و معنا يپاكساز يتالش خود در راستا

 د:يگوين ميچن

 
 

 

س و يواماز ن يکيا يارزشمند  يانهيچون گنجاز شعر خود ر، شاعر ين تعبيبنا بر ا

و به حرمت كند يم يپاسدار، يياستوار از جنس طهارت و پارسا يش، در دژمحارم

ک يت عزّت، ين بيدر جوهر و جمال اكشد. ير مياش، شمشدهيزه و برگزيحروف پاك

 ، نهفته است. شاعر مسلمان

دارند  ياسالم ي، رنگ و بووان يموجود در د يهادهياز قص ياريبس يهاعنوان

»، «مناجاة»، «ابتهال»مانند:  ينيعناو ن؛يشاعر به د يبنديي هستند بر پانو نشا

 . رهيغ و« »، «»، «

است. اشاره كرده  يبه احکام اله خود يبنديبه پا ،شيشاعر گاه در خالل اشعار خو

ز از ين به پرهين چنيوده است، ات اهلل الحرام سريارت بيز يهباردركه  يادهيدر قص يو

كند: يدن شراب اشاره مينوش

(114 همان:)

 خواند.يم ن و قرآن فرايبه د يبنديپا را به مردم يات فراوانيدر اب يو ،اينبر عالوه

كند و آن يت مم دعويبه قرآن كر يبنديرا به پا يمر فرزندان امت اساليات زيدر اب 

 شمارد:يم ياز آالم روح ييو رها عزت و شرف يهيرا ما

(108 همان:)                                       

د و منش و مانَيغافل نمامبر )ص( يپ ش شأنيش از ستايدر دفتر منظوم خو 

 يرين واحد تعبيوان، نخستيعنوان د يد. باريستايمانندش را هنرمندانه ميمنزلت ب
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كند. شاعر، يرا گوشزد م )ص( امبر اسالمين اسالم و نبوت پيبه داست كه اعتقاد شاعر 

 ر برگرفته است:يت زيوانش را از بينام د

 

 
 (11 همان:)

با عنوان:  )ص( از شاعر در مدح نبيّ اكرم يادهيت، برگرفته از قصين بيا

ر يت زياز ب يز، بُرشين عنوان نيها( است. اجان يدوا يتو ا ي)فدا« 

 :باشدمي

 

 
 (11 همان:)                                      

خود را به  يدهين قصياز شاعران مسلمان، نخست ياريهمانند بس ،وانين ديشاعر در ا

از عشق خود به  ،يتيب يسي هدين قصيدر ا ياختصاص داده است. و )ص(امبريمدح پ

 د: يگويان سخن ميامبر اسالم بر روح و جان آدميوخو و اثر پ آن حضرت و از خلق

 

 

 (19و 11 همان:)                           

ان كرده و هنر يامبر اكرم )ص(، بيش را در قبال پيات فوق، احساس خويدر ابشاعر 

از ظهور اسالم را  ت نخست، جهان پسيدر ب يوكار گرفته است. م آن بهيترس يرارا ب

: 1180ه و گربران، ي)شوالاست  يزندگ يدارينماد ب كه يرنگ؛ دهير كشيتصوسبز به ييايدن

و  يها اعم از مادسالمت و نماد تمام ثروت سالم و يمسلمانان نشانه يبرا»و  (1/111
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( و سبز شدن ن تالوت قرآن )ين مجال، شاعر بيباز در ا(. 1/102)همان:  «است يمعنو

-يمبر يو خرّم يسرسبز ا سببكند و تالوت ريارتباط برقرار م ش يو رو

است  ينيو د يمعنو يكنش يکيت كه ين دو ماهين ايا در ناخودآگاه شاعر بيگو ؛شمارد

ژرف برقرار است.  يوندي(، پ) يو مادّ يعيطب ينديآفر يگري)تالوت قرآن( و د

 به صالحان، ،ميباشد كه در قرآن كر ياز بهشت قرآن يعالَم نماد و نشان يد سبزيشا

ال ياز خ يان است كه لحظهيد آن بهشت سبز بري(، كلشده و فعل )وعده داده

 شود.يشاعر جدا نم

)ص( امبر اسالميپ يدادن عظمت كارهانشان يبرادوم تا چهارم،  يهاتيدر بشاعر  

، يکين يسوت آنان بهيوختن وفا به مردم، هداتا آم ،بهره جسته ياز اسلوب پرسش

با مستضعفان و  ير، دادگريو ستم فراگ يآنان، زدودن نادان يروح يهادرمان درد

ک بنشاند يزده را در ذهن و جان مخاطب نستم يهدر جامع يصلح و برادر يگذارانينب

عرب بهره برده و  يراث فرهنگيت پنجم و ششم از ميدارد. در ب و او را به اعتراف وا

ن كرده است. يرا تضمدر مدح   يدهيت از قصيک بيع و اک مصري

 .ب نظم استيا ترتيد يآمده، تأك گونه كه در ن همانيهدف از تضم

د ين امر تأكيشعر خود، بر ا تر ساختننينشن، عالوه بر دلين تضميا شاعر با 

ن بوده و شاياقتيليب ،امبر )ص( از نور نبوتيبهره ماندن دشمنان پيب ليدلكرده كه 

ر يوجودش سر سركشان را ز ياست كه عنقا يامبريبا پز يست، زين شانينابود علت

 سنگ آورده است.

 يهابر خاتم كه رنجاميپشاعر ت فراوان است. ين چند بيدر ا يهنر يهاصورت

ها را ده كه زخمير كشيتصوبه يرا زدوده را چونان پزشک يجاهل يهگوناگون جامع

و  يخرديب يبرا (جوريشب د) الليل البهيم يهگذارد. استعاريرهم مكند و ميمدرمان 

دانش و حکمت  يهكه به قل يمستضعفان يستارگان برات و يهدا يستم و نور برا

 در قالبشب  يريدن فراگيكشريتصوبه اند.حهمصرّ يهاستعار يهانهاز نمو ،دنديرس

در  يصلح و برادر يگذارانيندن بناينما ،پوشانديكه هر چه درخود دارد را م يامهيخ

 هدادن دل بدن به آن و نشانيبخشپاساختن ساختمان، استحکامند بران مسلمانان به مانيم
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ه عشق به رسول اهلل يه است. تشبيمکن يهااستعاره يهاسركش، از نمونه يصورت انسان

 ياليخ يهان صورتي. اباشديم غيه بلياز تشب ياز نمونهين ي)ص( به عزت و سربلند

 اند.فا كردهيخود را ا يهنرنقش  ،اندن احساسات و افکار شاعرينما يدر راستا يهمگ

 

  به وطن ن، دانش و تعلّقيق ديتلف

سه ارزش است،  )ص(امبريكه خطاب به پ« »عبارت:  يعنيوان يعنوان داز 

 د:يگويامبر ميخطاب به پ يافت. ويدر توانيم را ينيبد، عشق و خوشيام ينيد

 ما كُنتَ فظّاً إنّما كُنتَ بَلْسما       وَما جِئتَ للموتور إالّ تَوَدُّداوَ

 
ن يچه ا. آنيورزنهيو ك ييجوانتقام ينه برا ياج عشق آمدهيترو يو برا ييتو نوشدارو 

است  يبخشد، عشقيوان مفلح، تناسب ميموضوعات مختلف مندرج در دعنوان را با 

و جمال  ييبايآموزگاران و به ز ،امبر اسالم، وطن، دانشمندانيكه شاعر به خدا، پ

پرداخته و مسائل  يبه موضوعات مختلف ،وانيشاعر در د ورزد يم

و  يماندگجهل و دانش، واپس يهلأال گذرانده است. مسيخ يهخرد و كالن را از پرد

همواره  ،ن حاليگر است. با اجلوه يو يها، در سرودهيو آوارگ يپناهو وطن يشگاميپ

آن، وحدت  كهسازد يمهم مرتبط ها را بهن سرودهيا يهاهيمادرون، ينامرئ يارشته

ن يترنده است. مهميال سرايشه و خيحاكم بر اند يجوّ روان يکپارچگيو  يعاطف

دانش  يهلمسأنش، مشغول كرده، يش و آفريكه ذهن و ذوق شاعر را در سرا يوضوعم

ت و يش، هويوطن است كه هوا يگريدآورد. يادت و سعادت مياست كه به زعم او س

 يهبا عاطف يهااست. عشق به دانش و تعلّق به وطن در سروده ينش، زندگيزم

 ده است.ي، طهارت بخشيمعرفت اسالم ميدر اقلل را همواره يگره خورده و تخ ينيد

وان يدموضوعات  يهعمد يهاهيمادرونت، ينگاه به دانش و تعلّق به وطن در پرتو معنو

است كه با زبان  يمبلّغ همواره شاعر ييكه گوده، چنانيبخش ياسالم ياحهيرا رنگ و را

، بطالت يديكند و از ركود، نوميج ميترو حاضررا در عصر  يبلند اسالم يهااميهنر، پ

  دارد.يحذر مبر يزاريو ب
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  شاعر ينيدر عاطفة د دانش يهجلو

 ن اسالم به نقش دانشين مبيد ست. دريده نيپوش يبشر بر كس ينقش دانش در زندگ

 يهياز آ بارها ،ميقرآن كر و توجه فراوان شده است

امبر يپ دمندان اشاره كرده است.و خر يبه نقش خردورز ، 

و به  دانسته بهر زن و مرد مسلمان واج يرا برا دانش ختنز آموين )ص( اسالم

»وان يدر د ه كرده است. ين نقاط عالم توصيآن در دورتر يريفراگ

 يهادانسته و به شکلدانش شدن از دور يهجيجهان اسالم را در نت يماندگعقب ،«

 درخشان يهگذشت يو .ه استدكردانش دعوت  يريرا به فراگ يامت اسالم ،مختلف

 :ديگويسخن م هيدر قرون اول و از امت اسالم كنديمزنده  ادهايرا در  مسلمانان

 

 دانش يسوت آنان بهيو هدا انمسلمان کيتحر يبرا داست، شاعريگونه كه پهمان

كه  يامت ؛ديگويسخن ماسالم امت  يت گذشتهاز عزّ ،ن منظوريو بد كنديتالش م

در برابر  يول ؛وحدتش را از هم بگسلند يهرازيش تار تالش كردند ايدشمنانش بس

 اهيآب و گ يب يصحرا از .اورد و استوار به شکوهش ادامه داديها خم به ابرو نيدشمن

و مردمانش نام  آوردين را به ستوه مرادمردا ،آن دنينوردكه در ديگويعربستان سخن م

آن  ،ن اسالميشگامان دياما با همت پ ؛نداشتندخود هم عصر  يهان ملتيدر ب يو نشان

. شاعر از شدند قطب فرهنگ و دانش ،د و آن مردمانشقلب جهان  ،خشک يصحرا

، شده و حرف به حرفشنازل ن زبان،يبه ا يات الهيد كه آيگويم يعرب يوايزبان ش
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 تالوت ،را بر دل سخت كافران يات الهيد كه آيگويم يغمبرياز پن است. يرآفريتصو

كه چشم كند ياد مي ياز دانشمندان را نرم كرد. صفتو سنگ سخت يهاكرد و آن دل

  .ره كردنديان را خيغرب ژهين به وايجهان

 يکرديبا رو يت كرده است. ويمتن را رعا يادب يوجهه اد شده،يات يشاعر در اب

از  يريگ، اعترافكه غرض از آن كردهاستفاده يسبک پرسشز ن بار ايچند، يبالغ

شرفت گام بردارد. يپ يسوبه ام شاعر،يرش پيا پذب ين هدف كه ويبه ا ،مخاطب است

 يهان امر در عبارتيا

عبارات: است. در ، مشهود  و

 ،ز پاسخ روشن است و هدف از پرسشين و 

اسلوب استفهام امبر اكرم )ص( و افتخار به آن حضرت است. يپ يعنيعنه ولمسئ ميتعظ

 ياياز درگرم  ياست كه چون بخار يخيتار ياديات، سرشار از اندوهين ابيدر ا

 ينهيس يغ، در فضاياز اندوه و در يزد و مانند مِهيخيعواطف دردمند شاعر بر م

شاعر، مانع از آن شده كه  ين حال، تعادل عاطفيكشد. با ايخواننده مسلمان، پرده م

ان تجاوز كند. يعص و در سروده به مرز نکوهش و عتاب يغ و حسرت جاريدر حالِ

مغرور  يهاآرام از فراز قله ي، چون روديمکرّر پرسشدرد در بستر اسلوب  يعاطفه

 يهاها به درّهسرانجام در التهاب قرن وشود يم يجار يتمدن اسالم يخيعزّت تار

بر  يگردد و آه از نهاد هر مسلمان صاحبدليم ينشان اكنون، منتهيفرودست و ب

 زد.  يانگيم

 يبرجسته علم يهاتيو شخصه بردز بهره ين يخيراث تارياز م ،اتين ابيشاعر در ا

، مخاطب شگاه نظريرا در پ و   ،  ينعي يو ادب

ه در آلبوم بلک ،احساس حقارت نکند ،اهيفرنگتنها در برابر تا نه كرده است مجسم

 ات باال،ي. ابديش را مشاهده نمايپرصالبت رفتگان خو يها، چهرهسازانرنگارنگ تمدن

غ استفاده يبل هيتشباز  ب يدر ترك يو .ستين يخال ييجز يرهايز تصوا

ه كرده است. يبه كوه تشب يو برجستگ يامت اسالم را در روشن يهاتيو شخص نموده

ن ي؛ بداز استعاره استفاده كرده استو  در 
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د يسرشار از مروار ژرف و ييايرا به در يالمامت اس ،نخست يدر جملهصورت كه 

ه نموده است. يده تشبيفلک كشسر به يهاوهآنان را به ك ،دوم يو در جمله مانند كرده

امت  ،لهين وسيه استفاده كرده و بديمکن يارهز از استعين در

 يهانان با وجود تالشدارد و دشم يكه دكل مجسم نموده يک كشتي شکلرا به ياسالم

 است يبادبان يدكل كشت يمعنبه« » يهاند. كلماز شکستن آن عاجز مانده ،وانفرا

« » يصفت برا» :در مصراع اوّل« » يهكلم و

جه شده است. اگر با توهيتشب يدر مصراع دوم، به كشت« » يهنيبه قر و  است

 يمعنكه به« »با صفتش  شود، فرض يكشتهمچون « »، يالير خين تصويبه ا

ا را يدر وسط در يبادبان يک كشتير يافت و تصويخواهد  يهام تناسبياست، ا انهيم

از . است نتوانسته ي، ولهشکستن دكلش را كردكند كه ارتش دشمن قصد يم يتداع

 يتا وقتكنند ينصب م يخط تقارن كشت يرا درست در وسط و رو يدكل كشت ييسو

 يهک رابطي ،ن وصفيبا احفظ شود.  يبندند، تعادل كشتيها را به آن مكه بادبان

 يگردد. وانگهيبرقرار م يدر ارتباط با كشت« »و « » يهاهن كلميز بين يکيزيف

 (191 /بقره) م است.يشده از قرآن كرز اقتباسين «»عبارت 

وزن  يط را برايو بحر بس استفاده كرده يلياز عروض خل شدهاديات ياب ر درشاع

 يمطلقه است كه با محتوا «» زين دهيقص «يورَ»حرف ده است. يآن برگز ييقايموس

 دارد. ييوند آوايات، پيبخش ابو حركت ياسالم

 

 عشق به دانشوران و فرزانگان

و  يوردانش آنان از مشکالت، ييها راه رهاو تن گانه راه رشد امت اسالمي ،به گمان 

است كه  يدر حکم فراخوان،  يدهيقص است. يآموزعلم

  :كنديوطن دعوت م يو بالندگ يدان سازندگيبه م را فرزانگان

 



 211 ...مفلح محمود از «بلسم أنت إنّما» ديوان هايسروده هنري و محتوايي بررسي

 

  
 به فرزانگانرش سخن يپذ يجامعه را آماده يفضا ييده از سوين قصيدر اشاعر 

 ،گر سوياز د هد وديسخن آنان نشان م يمردمان را مشتاق و تشنه و كشدير ميتصو

و غرق در اندوه،  ، پرآشوبشاعر دگاهيد. جهان اسالم از كشدير ميتصومشکالت را به

گشته سخت ،بر مردمان يد. زندگدمينمدر آن  يديام يهرنج، جهل و ستم است و بارق

و  يرفته و ناهنجاراز دست يمنيدر تنگنا قرار داده است. ا مردم را به شدّتو 

 ييبها شان خود،يكهم يهختين ري، بابت خون بر زمفرماست. مسلمانانحکم ،يدوچهرگ

از اندوه  ييرها قيطرتنها  ،مشغولند. شاعر يشان به شاديهاعتنا به رنجايند و بپردازينم

 يبر مبنا او داند.يان مفرزانگو ان يدانا يبخشيو نشاط مردم را آگاه يشاد گانه راهي و

 ، تنها دانشوران را بهدرمان درد مسلمانان يراب ابد،ييش ميكه بر دوش خو يرسالت

سامان را عالمانه در دست يدر هم شکسته و ب ين كشتيخواند تا سکان ايحضور م

 رند و از گرداب تفرقه و نفاق و نکبت برهانند.يگ

از  يو ته روحيب خشک، يمحصول، ياشاره شد، شعر اسالمز ينشتر يپگونه كه همان

 واحساس  يگرما كه ياست هنر يبافتبلکه  ؛ستين يسخنور يتهبرجس يهااسلوب

لحن و  ،سخنگوناگون  يهاوهيشست، و يباقدر تار و پودش همچنان ، اليخجهش 

  .است دلخواه آراسته يرا با تنوعّ طرازش

بحر  جاد وزن و آهنگ،يا يسروده و برا يشعر عمود را در چارچوب دهيقص ،

از ز، ين يرسانامياست. در بُعد پ دهيرا برگز «قاف مطلقه» ويرَمردوفه و  يهيقاف كامل،
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و  ياسلوب سخن، امر استفاده نموده؛ از آن جهت كه ،مختلف سخن يهاوهيش

غ ياز در يناش يعاطف يرويات بر آن است كه نين ابيشاعر در ا باشد،يم يشيفرما

 قصد ييآورد، گوت در حرك، بهيو كنش يافعال امرخواننده را با استفاده از  يخيتار

 يو كه ياسلوب نيآشکارترد يشال كند. يقوّه را به فعل و حسّ را به حركت تبد كه دارد

هشت بار از  مجموعاً خود، يدهيدر قص يتکرار است. و كار گرفته،به دهين قصيدر ا

 يژهيک كنش ويعنوان به «»ت يبر اهم ،ن امريا نموده كهده استفا« » يكلمه

از عبارت است كه  يمهم ياصرار بر جنبه ،قتيدر حقتکرار »را ي؛ زداللت دارد ينسانا

حساس از  ياكردن نقطهقت، برجستهيآن دارد. تکرار در حق ت را بهين عنايشتريشاعر ب

سبب تکرار  .« سازديعبارت است و توجه متکلم به آن را روشن م

 ييرهاراه  تنها گردد كه ين امر بر ميبه ا، ه علماستكه خطاب ب« » يكلمه

 گفتنسخنر يمسجز از  را و گسترش دانش دانديم عالمانه يرا گفتگو هااز رنج امت

و به  نديخواهد كه سخن بگوياز آنان م يپ در ين پياد؛ بنابرابيي، ممکن نمنشمنداندا

ها و احساسات خود شهيان انديب يبراكه شاعر  يگريد راتيتعبنشر معرفت بپردازند. 

ورات يدر تعب يو ل است.يسرشار از تخ ،دهيبرگز

آوردن استعارهبهره جسته است.  ،هياز تشب 

 يستعاره، ا«»و « » ،«»ح آن با استفاده از كلمات يجامعه و ترش يبرا« »

« »و  انسان گرفتار يبرا يصورت استعاربه «» انيم، بستو  ينادان يبرا« »

 ده است. عالوهيده از قصيات برگزين ابيدر اموجود ال يخگر صورياز د ،حالوت يبرا

بهره گرفته و در  زين هيمکن يت استعارهياز ظرفن، شاعر يا بر

باهم چند حسّ را  ر يدر تعب .استفاده كرده است يخشباز جان

با حس  غالباً وبوده  يحركت يدن( را كه امري)تپ  ف كهين توصيبد است؛ ختهيدرآم

 يرهاين تعبيهمچن. ، اسناد كرده استه ب ،شوديالمسه ادراک م

ريتعب .و نفاق است ييدورو از هيكنا و  

  است. يحالو فرخنده يه از شاديز كناين 
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شبه  مانند ،ريكو يايجغراف يهنيزمبا پس ييات، تابلوين ابيشاعر در ا يال كلّيخ

خلق كرده است. كلمات: را  عربستان يهريجز

در  يزندگ يها، از عناصر و نشانه

همواره ، شاعرانه ريتصو يعنوان الگومش بهيابان عربستان است كه اقليبژه يوابان، بهيب

چون:  ين و عناصريعناو. درخور داشته است يگاهيجا در ناخودآگاه شاعران عرب،

سراب در  يهبنديدرخشش فر، بارانش يو زا دبخش ابريبرق ام، يتشنگ صحرا و

-و سرقت هاخوني، شبيخوفناكش، ناامن يهاابان، شب و اسطورهينشان بيب يرهايمس

 يزندگ يآب و چراگاه در چرخه يجستجو ،يخواهو خون يزيرو خون يلگيقب يها

بخش يتداع، يتأمّلهرگونه بدون  ،اندكار رفتهباال به اتياب كه در، يريدار عشايناپا

و  يستيط زي. در چنان شراهستند ياسالمو نبوت  يوحعربستان، موطن ن يسرزم

زده و سرگشته را رهنمون شود وحشت يقومم توانست، يقرآن كر يها، آموزهيفرهنگ

 ين تابلويشده و در بستر چناديات يخالل ابد. در يل نماياص يتمدّن انو پرچمدار

 يكه زمان باشديمم يقرآن كر يتينقش ترب يكننده، بازگو«»فعل امر  ،يبخشيتداع

ن يا. در ديروز شاعر را نجات بخشهياسالف گمراه و س ،شيخو يآسمان يهاهيبا توص

كه خواهد يماش ختهيفرهاز مخاطب  ،نانيآمرانه و سرشار از اطم يات، شاعر با لحنياب

ن يدر چن. برنديسر مت مدرن بهيكه در جاهل شدبپا يقوم يهابذر سخن را در دل

مان و ياست كه از نور ا يمعلوم است كه منظور شاعر از سخن، آن سخن ييفضا

ت زمانه ياست كه درد جاهل ي، قرآنندارانيان و ديدانا سخنِ ييگومعرفت، بارور باشد. 

 يجاندانش،  ها را با آبدل يهزدوحشت يكند و صحرايش، درمان ميرا با اعجاز خو

 سازد.يشکوفا مده و يدوباره بخش

 يدر راستا يادهيقص ،گوناگون سخن يهااسلوبزدن ونديبا پن تجربه، يدر اشاعر 

كه از  يداريلذّت پا .وار استبرخوردار از وحدت اندامساخته كه برش ياهداف خو

ر يتعب ينيق همگون و همنشيند تلفيشود، برآيم يات به ذائقه ارزانين ابيخوانش ا

 ين شکل و مضمون، تعادل هنريق بيآنهاست. تجانس و تلف ياسالم يو محتوا يمجاز

ات يها و كنايبخش، جانيهنر يهايند. همانندسازيآفريم ينهد و لذّت هنريان ميرا بن
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 ير دو بُعديک تصوياز  ييهاروشنهيرا چون سا يو اسالم يبلند اخالق يو رموز، معان

ک به يک بستر نوستالژيرا در و ذهن خواننده  دهنديش مي، نمايخيتار ييتابلودر 

 يكالم يي، معماير جزئيتصاو عالوه،دهند. بهيوند ميش پيخو يميو اقل يخياصالت تار

كند و ذهن خواننده را به چالش يسخن، مقاومت م يهاند كه در برابر فهم سادبرساخته

ن يتأمل، مدلول راست يشده، با قدراديات يد در ابيواننده است كه بان خياكشد. يم

ض عروق در جسم ير فيا تصوي بفهمد وكامان صحرا را ا، شب و تشنهيچون: در يرموز

برابر تپد و شاعر را در ي، مين كه چگونه نبض نور در عبارات شعريابد و اينزار را در

 سازد؟ين ميكرده، سهمگانيكه در كلماتش طغ يقيتنم

و  يزش انقالبيخ داست.يهو مالًكا يات اسالميادب يهاشاخصه ،دهين قصيدر ا

شکل با مضمون، از  يبر مخاطب و هماهنگ ي، تعهد، اثرگذاريهدفمند ،يزيستذلّت

 ،يعشق معنو ير نفوذ عاطفهيز ين معانيتمام ا .ن سروده استيا يهايژگيجمله و

  اند.ر درآمدهيه تعبخورده و ب، رقمينگرندهيد و آيامو  ينيو د يخياحساس اصالت تار

 

 ال شاعر يتعلّق به وطن در خ

 كهن است يفلسطاهل  ي. وباشديم، عشق به وطن  يعشق معنو يهاگر جلوهياز د

 يست. جاليتفاوت نيه بلأمسن ينسبت به ا زين شاعر و اندكردهاشغال آن را  انمنياهر

-نموده يفش را زخمو عواط نفوذ كرده يدر قلب او چنان خاروطن و خفقان مهجر، 

باز  يديالق نومشدن در باتريگنيزماز او را  همواره ياسالم يامّا آرمان متعال ؛تاس

ن يد و بدبيناخرسند است، امّا نوماشغال وطن،  يهاز حادثكه  يبا وجوداو ؛ داشته

  ست.ين

و معتقد به  ينيمسلمان، فلسط يبيعنوان ادبه در شعر ن يفلسط يهألمس

 ،«»وان يدر د يدارد. و ياژهيگاه ويب در جامعه، جاياد يفهيش و وظنق

همواره،  خود كهام يها پن سرودهيدر خالل ا ون سروده يفلسط يهبارده دريچند قص

ب يگونه سازش و سکوت را عرساند و هري، را به مخاطب مان استيام و عصيق
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مردم را  يكه بتواند خشم همگان يرمرديدان از دليم بودنيخال نسبت بهاو ابتدا  داند.يم

 :خورديقدس و مسلمانان بشتابد، حسرت م ياريل كند و به يجانانه تبد يزشيبه خ

، يديحسرت و چاه نوم يه، او را از ماندن در چالشاعر ينيت دين حال، تربيبا ا

كه  بندديدل م يبه جواناناو  ،هيپا نيا بر تابانَد.يد را بر قلبش ميرهانَد و نور اميم

و  ياله يهامان به وعدهيافزار، تنها با ات از جنگيمحرومو  يزندگ يباوجود سخت

ن است و در يخوشب. او رونديلح مدندان مس، به مقابله با دشمن تا بنسالح سنگ

ا زود ير ين باور است كه ديبر او بر دشمن نشسته  يروزيو پ ياله يهانتظار تحقق وعد

ن، دشمنان را از كَانيبن يليسر، بسان يگيپ يهو مبارز يمرديبا پا ،ن مبارزان جوانيا

 روزگار محو خواهند كرد:  يهصفح

 

 

        

 (19-11 :همان) 
ام، از يک آنان به قيان و تحرينيدن رنج فلسطير كشيتصوبه يات، براين ابيشاعر در ا

 يه برايمکن يسود جسته است. استفاده از استعاره يانيب يرهايانواع تصو

باتيرا در ترك يبخشتيشخص

ار جبّ يچون انسان ها، اندوهبين تركيدر ا .ديتوان ديم و

 ين، انساپرسد. يواره سؤالش را م، انسانكند. يمال مياست كه مردم را پا

رنجور و  ينانسادر قالب ، كرده و كمک دراز ياست كه دستش را برا
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دن قدس، آن را به يكشريتصوبه يز براين ب يناتوان است. در ترك

بات يه كرده است. تركيخاموش تشب يديخورش

 يباتيز تركين و

ه از يكنا يام، سوميق يه از آمادگيكنا ي، دومه از شدت رنجيكنا يكه اول هستند ييكنا

و زدودن غم  يشاد ه ازيكنا ين مقدس و چهارميان از سرزمينيبودن فلسطريناپذ ييجدا

شاعر از ن ين است. همچنيدر شعر، رمز فلسط ، عالوهبه. باشدمي و اندوه

شوند، در يشمرده م يو اسالم يمانان عربعنوان قهركه به يخيتار يهاتيشخص

ز يش از خود نيم و كالم شاعران پياز قرآن كر يخود بهره گرفته است. و يدهيقص

 يهياست به آ يحيتلم ،«»عبارت  استفاده نموده؛

ت از ين بيتضمين مصرع دوم ا« » و (00 /)رعد

است: 

 با از آن بهره برده است.يجا و زهار بيكه شاعر بس

 

 بحث يجهينت

 ي، شاعركه  ن موضوع را به اثبات رساندي، ا«»وان يد يبررس

 يشعر اسالم ارزشمند يهااز نمونهوان، ين ديدر ا يو يهاو سروده رسالتمدار است

شاعر  يژهيو رسالت ييدارد، گو ياسالم ياحهي، روح و راوانيسراسر د. ديآيمشمار به

در  ين رسالتمنديا و بوده است و دفاع از اسالم ينيم ديلنشر تعا ،وانين ديانش يآفراز 

 :باشديم صيقابل تشخ شاعر يهاو سبک سروده انيشکل ب سه بُعد محتوا،

و  ، هدفمنديات اسالميادب يهاخصهشاها مطابق با سروده ،يياز نظر محتوا -1

تا سرحدّ  ييگراو آرمان يريناپذسازشهستند.  ياسالم يهاآموزه بخشِالهام

گر او را جلوه ياسالم يهيوان اوست و روحيموجود در د يهاهيمااز بن يطلبشهادت

ستوده و مناقبش را  را امبر اسالم )ص(يمختلف، پ يهادر مناسبت يو د.سازنيم
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خته به يز و آميشورانگ ،امبر )ص(يمدح پ ات مرتبط باياب لحن شاعر در كهمرده برش

، يت اسالمين دو در بستر معنويق ايو تلف ين و دانشوريه به تديتوص .مباهات است

به مشکالت را رقم زده است. او  يباشکوه يخورده و بافت هنرال شاعر گرهيدرخ

را تمسّک به  ياه برون رفت از عقب ماندگگانه رير جهان اسالم، اشاره كرده و يفراگ

همتا قلمداد كرده است. يب يجهان اسالم، رسالت يداريافته و نقش عالمان را در بيدانش 

و  ياسالم ياهلأمسعنوان ن را بهيفلسط يعني، اشبه تاراج رفته ياسالم هنيشاعر م

ان و يز خشم و عصا ياديچون فررا  يوطنيو درد ب كردهمطرح يمرتبط با امّت اسالم

 ن انداخته است. يد طني، در ساحت گرم قصايدادخواه

 م، بهره برده ويو مفاهدن اغراض يكشريتصوبه يش برايال خوياز خ يخوببهشاعر  -0

 با حفظ تعادل و به رهيغ و ني، تضمحي، تلمصيم، تشخيه، تجسي، استعاره، كناهيتشباز 

برجسته  ز در شعر ين يوارگانسان است. استفاده نموده، در ساختار كالم، يستگيشا

 يعيبرخورد طب محصولوان، ين ديا يشعر يرهاياز تصوين امتيتربرجسته يباراست. 

ازمند يكه ن ه استچشم آمدبه يريوان، كمتر تعبي. در تمام داست ينده با هنر شعريسرا

و  يپردازاليخ يه سالمت سامانهيا رفع ابهام باشد. در توجيل يو تأو يموشکاف

 يرويدر ساحت عواطف شاعر، حرارت و ن ينيد گفت كه باور ديبا ،شاعر ينيآفرهيآرا

ک يزددور و ن يهاوندها و تجانسيده و آن را در كشف پيال بخشيالزم را به دستگاه خ

ف ين، احساس و آرمان لطواين ديا يهاسروده يهيماامکان داده است؛ چراكه جان

.يخشک و فلسف ياشهينگر است، نه اندواقع ينيعنوان دبه ياسالم

و  يخبر يهان گزارهيتنوّع جمالت بمتعادل دارد.  يوان، سبکين ديدر ا  -1

ن يب يده است. هماهنگيدلچسب و متنوع به بافت كالم منظوم بخش ي، تار و پوديانشائ

ت يتمام ها،، به سرودهيعنوان عناصر شعربه يقيال و موسير خي، مضمون، تصوموضوع

واحد و  يانهيدر زم ير جزئيعمدتاً تصاو ده است.يتوازن و تناسب بخش، يهنر

بزرگ و  ييطن تابلوكوچک در ب ييا تابلوهايكه گويطوراند؛ بهکپارچه، خلق شدهي

 يال كلّيو خ يال جزئين خيب يهماهنگ يهدهند، نشانيژگين ويو ا شدههيهماهنگ، تعب

 شده وريتصو ينه معنا فداكه باشد يمعنا مبدان  ،وم شاعرتوازن كالم منظشاعر است. 
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هنر و جبروت  از جمال يمعجونها سروده يبار. انگاشته شده استده ير ناديتصو نه

. از اندساختهه برقرار ين آرمان و آرايب را يستنناگس يونديو پ گذاشتهش ينمامعنا را به

اما از ست، وا يهاشهيدر خدمت اند يالهيچند وسهر شعر  ن رهگذر است كهيهم

 است.  ، فارغيميشعر تعل يخشک
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