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 چكیده 
شاعران و نويسندگان  .شد دايهو فرانسه در سمیسمبول مکتب شيدایپ از پس ،یعرب معاصر يینمادگرا

تعبیر های غیر  نياآثار ادبی،  و بکار بستن نمادهای مختلف در مکتب نيااز  استقبال ضمنعرب زبان 

 نمادها اين کاربردبا  دادند تا شايد بتوانند قرار استفاده مورد خود هایشهياند انیب یبرا را مستقیم

نامدار شاعر متوکل طه  .دعرضه کنن به خوانندگان را های انسان معاصراز دغدغهی روشن تصوير

به  صورت رمزگونه و غیر مستقیمبهدر اشعار خود جمله شاعران عصر حاضر است که از فلسطینی

 یشعر یهاسنت تيهو نییتب ان است تا بجستار حاضر بر آ نموده است.، اشاره فلسطینمردم  مشکالت

 یهایریگجهت یو ديقصا ساختار در یسنت ینمادها ریتأث و طه متوکل شعر در آن یکارکردها و

 توصیفی به -تحلیلی  روش نشان دهد و در اين راستا با  او نينماد اشعار لیتحل قيطر ازرا  شاعر یفکر

یوند اين سمبلها را با تجربیات پن، با تحلیل مضامین نمادين آ تا ختهرداپ تتبع در ديوان متوکل طه

 بررسی نمايد.وی با اهداف مدنظر  را نین میزان مطابقت اين رمزهاچو هم درونی اين شاعر فلسطینی

، طه اشعار متوکلبه کار گرفته شده در ديوان  یسنت نمادهایکه  دهدمیژوهش نشان پهای اين فتهيا

توانسته  ای شعری اونماده است و وطنان خويشهای همبیانگر تجربیات درونی شاعر از دغدغه  عواق در

واقع ثر ؤمنیز نسبت به کشور فلسطین انسانی و اجتماعی  هایکنش ، در شناختیمین وجوه زيباتأضمن 
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 مقدمه .1

 و اند هفراگرفت را بشر یزندگ نمادها. دارد یمختلف یمعان که است یاهواژ (symbol) نماد

نماد به  از لحاظ لغوی .روند یم کار به روزمره یزندگ در زین و یتخصص یهاگفتمان در

، المتی عاکه به معن فرنگی سمبل است ةو نمودن است. نماد برگردان واژ نمود»معنای 

شده که برای چیزی از  چیزی است از جهان شناخته هويت و شناسايی است و نماد

خود به شرط ناشناختگی و غیر محسوس بودن و يا برای مفهومی غیر از مفهوم متعارف 

ای و در حقیقت نشانه شودمی، به کار برده ای مبتنی بر قرارداد زبانی نباشداين که اشاره

 ةنحو نماد ،یادب نظر از .(21: 1384 )پورنامداريان، «گرددمیاز واقعیت ناپیدا محسوب 

 و شتریب یمفهوم ،يیمعنا یتداع ةيسا در که است یزیچ ةدربار حیتوض و انیب از یخاص

 در عبارت اي واژه ةآگاهان کاربردد، نما گريد عبارت به. کندیم انیب را گريد یمفهوم اي

 راه از نه اشاره و داللت قيطر از امر نيا. است عبارت اي و واژه آن خاص یمعنا از ریغ

 است ممکن که ایدهیعق ،يینمادگرا از استفاده با. شودیم حاصل اسیق و مشابهت

. شود ليتبد ثرؤم اریبس يیمعنا به تواندیم باشد، داشته یتکرار و کنواختي یظاهر

 نماد رايز ؛کند فايا کالم در را یمتفاوت و مختلف یهانقش تواندیم نماد ،نيا بر عالوه

 ؛ميرگییم بهره آن از گريد مفهوم یجا به یمفهوم کردن نيگزيجا یبرا که است یابزار

 ةروزمر هایدغدغه و هاآشوب خود شعر در تا کوشدیم شاعر که یزمان برای نمونه

 او کالم در یحيتلو یواژگان و عبارات ،سازد آشکار میرمستقیغ صورتبه را شيخو یزندگ

 .ردگییم کار به خود یهابرداشت بهتر انیب برای را نمادها نيا او و شودیم داريپد

زيرا شعر  ؛ای برخوردار استوسیع و گسترده ربی از دامنةکاربرد نماد در شعر نوين ع

ان و اين واژگ از و شعرای معاصر عرب استعربی سرشار از اصطالحات نمادين 

ند. فلسطین و مسائل کنخود استفاده میهای برای بیان انديشه مستقیمغیر هایارتعب

عرای معاصر عرب انعکاس صورت نمادين در اشعار شموضوعاتی است که به جملهآن از

صورت تلويحی و نمادين به مشکالت ديروز و امروز به شاعرانابیات اين . يافته است

لسطین کار شعرهای مربوط به فدر تتبع نمادهای به کار رفته  اما ،داردفلسطین اشاره 

ای که به گونه صورت گرفتهزيرکانه بسیار ها که کاربرد اغلب اين نماد؛ چرانی نیستآسا

شرايط حاکم بر . وجود ندارد روشنی به فلسطین و طرفهای درگیر آن  اشارةدر آنها 

ستیزانه و شعار ستمفلسطین سبب شده تا متوکل طه شاعر نامدار و معاصر فلسطینی با ا

او کوشیده تا با  رد.بیدارسازی و روشنگری مردم بردا برایخود قدمی را  طلبانةاستقالل
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همچنین تجربیات تلخ خود را وطنان و ها و مشکالت همدغدغه ،اين نمادها استفاده از 

ها و پديده ةدربردارندشعر متوکل طه . شنوندگان ترسیم نمايد برای خوانندگان و

ارزيابی گذارده شود؛ های مختلفی به بحث و از جنبهبايد مضامین گوناگونی است که 

نشده  بررسیدقیق و ژرف صورت به است که یسنت یانمادهجمله عناصر شعری او از

زيم اين بود ررسی نمادهای شعری متوکل طه بپرداای که موجب شد تا به بلهمسئ است.

خصوص شعر او هکه اين شاعر مبارز عرب، برای مخاطبان ايرانی کمتر شناخته شده و ب

نگرفته است. در ضمن نمادهايی که با عنايت به در ايران چندان مورد مداقّه قرار 

ر اثر انتخاب های شعر معاصر عرب دراشعار متوکل طه، کاربرد يافته اغلب دسنت

فکری شاعر کار وی بوده و تتبع درآن، بدون آشنايی با فضای  زيرکانه و هوشمندانة

 ن،آکارکردهای  و تتبیین هويت سنّسعی شده تا ضمن در اين مقاله  آسانی نیست.

روشن عالوه بر تا صورت گیرد ان متوکل طه در ديو نمادهای سنتی دربارة پژوهشی

 ةبا تجرب هاسمبل ارتباط آن پیوند ومیزان  ،وینمادهای سنتی در اشعار  سازی تأثیر

که در اين پژوهش مورد  بیشتر نمادهايی. او نیز آشکار شودتفکر  و طرز شاعر درونی

ضعیت کنونی دربرابر وعهدات سیاسی و اجتماعی متوکل طه بیانگر ت ،گرفتهتوجه قرار 

 باشد.وطنانش میفلسطین و هم

 :به شرح ذيل می باشد اهداف تحقیق

 .در شعر متوکل طه آن یشعری و کارکردهاهای ـ تبیین هويت سنت

 متوکل طه. دهای سنتی در ساختار قصايدثیر نماأبررسی میزان تـ 

 تحلیل اشعار نمادين او. از طريقهای فکری شاعر گیریجهت باآشنايی ـ 

  ثیرپذيری شاعر از مسائل سیاسی و اجتماعی جهان.أتـ 

به اين صورت که ابتدا با  ؛استفاده شده است محتوادر اين پژوهش از روش تحلیل 

و های شعری عرب مراجعه به منابع و مراجع دست اول و معتبر، هويت سنت

حال شاعر با زبان ساده و روان ذکر شده تا ح شده است. سپس شر کارکردهای آن تبیین

 بحث ةبرای خوانندگان امکان آشنايی بیشتر با اين شاعر فلسطینی فراهم شود و در ادام

پرداخته شده و  بررسی مضامین نمادين شعر متوکل طههای شعری به با ذکر نمونه

برای خوانندگان آنها محتوای  ،ابیات ةمتا با توضیح و تحلیل و ترجاست سعی شده 

 شود.  روشن
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سنتی  بررسی نمادهایة در حوزکه وهش الزم است اشاره شود اين پژ نةیشیپ ةدربار

شعر ة رباراما د ،تحرير در نیامده است ةوهشی به رشتشعر متوکل طه، تا به حال پژ

اشعار بررسی اشعار مقاومت فلسطین در » تحت عنوان اینامهپايانفلسطین مقاومت 

در دانشگاه آزاد  1392رضا شیرخانی در سال يفی و محمدتوسط ياسر شر« متوکل طه

و ها و تاکنون مقاالت و کتاب آمده استتحرير در ةاسالمی کرمانشاه به رشت

که از فلسطین و مسائل مربوط به آن نوشته شده است  ةهای بسیاری دربارمهناپايان

سطيين الفلتطور االجتاهات الوطين يف الشعر هايی چون توان به کتابثار میاين آ ةجمل
، (1376) خالد سلیمان ةنوشت شعر معاصر عرب ،(2٠٠3) سعدى ابوشاور ةنوشت  املعاصر

شعراء فلسطني يف العصر  ،(2٠٠٠) صدوق راضي نوشتة شعراء فلسطني يف القرن العشرين
ردهای ها و کارکسنتة حیط اشاره کرد. درو ...  ،(2٠٠6محمد حسن شراب ) تةنوش احلديث

، (1384) پورقیصر امین تةنوش سنت و نوآوری در شعر معاصربه آثاری چون  توانمی آن

 االجتاهات و (،139٠) سید حسین حسینی مةترج کارکرد سنت در شعر معاصر عرب
 و ... اشاره کرد. (2٠٠7) اجليوسي سلمى اخلضراء تةنوش احلركات يف الشعر العريب احلديث

 

  آن  هايو کارکرد سنتآشنایي با . 2

 صورتبه را آن هیگرو است؛ انسانی ةتجرب يك سنت که باورند اين بر محققان از برخی

. دانندمی خاص شرايطی به مقید را آن ديگر هیگرو و کنندمی تلقی مطلق ایتجربه

 از بعد و اسالم ورود ةدور به محدود را سنت که است پژوهشگرانی ازجمله ،شکری غالی

 هایتمدن زمان در حتی تاريخی ادوار ةهم در هاسنت که است معتقد بلکه ،داندنمی آن

 اندداشته فعال و مستمر حضوری... و مصر فینیقی، بابل، سومر، هایتمدن چون کهنی

 خاص یطيشرا به مقید را انسانی ةتجرب که است پژوهشگری بیاتی (.11: 1979 ،شكري)

 است دستورهايی مجموعه از متشکل انسانی ةتجرب يك سنت که است معتقد و داندمی

 منفی هایجنبه هاديدگاه اين (.148: 1987 عباس،) دارد را زمان در استمرار قدرت که

 شايد. سازدنمی جدا است، تعارض در اعراب ملی و دينی هایسنت با که را انسانی سنت

 چنین است ممکن که گرددیبازم نظرانصاحب اين نگرش ةشیو به امر اين

 را آنها نگرش با متناقض و متعارض هایسنت آن نابودی موجبات کلی، هایگیریموضع

 تجلی سبب که اندبرشمرده هايیلفهؤم ،سنت انسانی عدبُ برای ناقدان برخی. کند فراهم

 شناختیزيبا مضامین و مهیمفا و اخالقی هایارزش فناوری، دانش، در انسانی هويت اين
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  نظردم را نکته اين که است پژوهشگرانی جملهاز راوی طه. (5: 1985 جدعان،) شودمی

 مثبت و تابناك امر هر نمايانگر که است چیزی همان سنت» :گويدمی و دهدمی قرار

 هويت دارای سنت که معتقدند پژوهشگران برخی. (71: 198٠ ،راوي) «باشد بشری میراث

 ارث به خود نیاکان از ما که است چیزهايی آن ةمجموع عربی سنت». است ملی و قومی

 ما برای را علمی و هنری ادبی، دستاوردهای آن عربی هایامت ديگر اينکه يا و ايمبرده

 همان سنت» :گويدمی ديگری پژوهشگر و (6: 1987 ،الكبيسي) «.اندگذارده ارث به

 ملت هر که است باور اين بر عزاوی ضیاء (.11: 1979 شکری،) «است قومی هایويژگی

 او. (34: 1976) است ملت آن تاريخ از متشکل ملت هر سنت و دارد يیهاسنت خود برای

 برای ديگری محقق. کندنمی ایاشاره هاملت آن با هاسنت بین ةرابط به خود کالم در

. (2٠: 1981 حنفی،) «است سنت همان دين» :گويدمی و است قايل دينی ةصبغ هاسنت

 جاری و ساری دين چارچوب در که علمی هر که کندمی اشاره نکته اين به اخیر ةنظري

 ورود از بعد و قبل در را وحی با منطبق سنت وجود نظريه  اين. است سنت همان باشد

 مخرب که شودمی تلقی تفريط و افراط نوعی ديدگاه اين نیهمچن. کندمی انکار اسالم

 نیز اسالم از قبل اعراب تمدن دستاوردهای تمامی در که سنتی. است سنت ساختار

 نيا یتمام که است واضح ها،تعريف اين میان هایتفاوت وجود با. است بوده متجلی

 با. اندداشته يکديگر با یمتفاوت و متضاد ايدئولوژيکی و فرهنگی خاستگاه پردازان،هينظر

 تعريفی ها،ديدگاه اين ترينمقبول و بهترين که رسدیم نظر به نیچن احوال، نياة هم

 .دهدمی مشروط انسانی هويت هاسنت به که است

 و عام کارکرد يکی :داد قرار تحقیق مورد موضع دو در توانمی را سنت کارکرداما  

 با که يیهاسنت عام، کارکرد يعنی ،نخست جايگاه در اما. سنت کلی کارکرد ديگری

 يابند،می تجلی هاسنت بازخوانی در و هستد ارتباط در هاملت راه سر موانع و مشکالت

 دارای هاسنت زيرا ؛شودمی پیشرفت و رشد عامل باشد، آگاهانه آنها بازخوانی اگر

 و تغییر در و( 26 :1985، جدعان) دارند را زندگی امور ةادار صالحیت که هستند یهیممفا

 و کورکورانه بازخوانی اگر ولی ،رسانندمی مدد نیز آن مشکالت حل و موجود وضع تحول

 به هاسنت مواقع اين در زيرا کند؛می فراهم را اضمحالل و رکود موجبات باشد، ناآگاهانه

 سبب به و شوندمی مبدل مخرب ابزاری به آن هایلفهؤم از برخی فقط يا کلی طور

 دکننیم خارج واقعی شرايط از را هاسنت، منفی هایجنبه بر تأکید و ناآگاهانه بازخوانی

 گاهيجا در اما ؛شودمی منجر آن هایلفهؤم از برخی به نسبت تفاهم سوء به جهینت در و
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 رد،گییم بر در خاص و عام سطوح در را ینوآور که هاسنت یکل کارکرد یعني ،دوم

 را محققان و ناقدان خود، دينی و تاريخی هایصورت و اشکال تمام با سنتی هایحوزه

 رغمعلی معاصر شاعران. دهندمی سوق آن استمرار و زندگی علل و اسباب نقد سوی به

 خود شعری دستاوردهای و گرفته الهام هاسنت از ا  مجدد هانظريه و هانکته اين از هیآگا

 در حرکت و هاسنت گزينش بیاتی (.162 :1981 اسماعیل،) اندبخشیده غنا آن، ةواسط به را

 ةوسیل به و سازدمی لمس قابل و مجسم را انسانی مسائل آنچه بررسی برای را آن جهت

 ناقدان. (19: 1984 ،ةطعم) داندمی الزم و ضروری ،رودمی فراتر اجتماعی واقعیت از آن

 مثال  ؛اندنموده اتخاذ شعری هایسنت به نسبت متضادی و متفاوت هایگیریموضع

 و موزون هایمولفه در فقط عربی شعر سنت ةيکپارچ هويت که است معتقد أدونیس

 بلکه ،نیست اعراب شعری سنت مختص تنها آهنگین ةديپد اين و هويداست آن مقفای

 نیز شودمی سروده ديگر هایزبان به که اشعاری تمامی در که است عمومی امری

 واحد شکلی ةمنزل به را شعری سنت غالبا  ناقدان(. 27٠: 1986 أدونیس،)شود مشاهده می

 توجه مورد را آن سطوح تمام بلکه ،کنندینم یتلق خود ابداعی ةتجرب بر تأثیرگذار و

 با را ارتباطش نبايد اديب که است باور اين بر الشاطی بنت مثال   ؛دهندمی قرار خويش

 بیان و درك قومی، هایسنت از گسستگی با زيرا کند؛ قطع خود امت سنت و تاريخ

 الشاطی بنت (.165: 197٠ عبدالرحمان،) بود خواهد غیرممکن زین آنها عواطف و احساسات

 برای ابزاری عنوانبه را سنت ملی، هایسنت با آدمی ارتباط دربارة ديدگاه اين ةارائ با

 نظر اجماع هاديدگاه اين تمامی در ظاهرا . کندیم تلقی ملی و قومی مسائل به خدمت

 تعامل به و سازدمی متجلی رفتار و معرفت نوآوری، در را سنت که دارد وجود واحدی

 با تعامل درهی آگا که داشت توجه نکته اين به بايد ولی ،انجامدمی اهداف آن با آگاهانه

 محققان از هريك چون ؛دارند نظر اتفاق آن بر ناقدان که بود خواهد نسبی ایمسئله آن

 مواقع بیشتر در که دارند خود برای متضادی و خاص ايدئولوژيکی و فکری خاستگاه

 .گیردمی هاسنت از را بودن واقعی و بودن انتزاعی
 

 متوکل طه يانمروري بر زندگ. 3 

فلسطین   شهرهای ز يکی ا ،در قلقیلیه 1958 سالدر  نامدار فلسطینی شاعرمتوکل طه 

ادبیات ة در رشترا در محل والدت خود ادامه داد و و تحصیالت خود  اشغالی متولد شد

وقوع وقايع  شاهد، سالگی از چهار تقريبا   او فوق لیسانس نائل شد.عربی به اخذ مدرك 

 و بود وطنان خودهم مرگ و هجرت شکنجه، تبعید، اسارت، ،سرزمیناشغال تلخی چون 
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 ئةارا به ابزاری برای او شعار ا به همین دلیل  د؛کرمیرا لمس  ناآن از نزديك درد و رنج

وی فلسطین مبدل شده است. سرزمین از مسائل و مشکالت ديروز و امروز  یتصوير

متوکل طه در با انتخاب  .است یادبیات عرب لیسانس زبان و فوق مقطعة موختآدانش

عنوان وزير به نیز تعیین او نويسندگان فلسطین و عنوان رئیس انجمنبه 1987سال 

در شعری  گذاری انجمنبنیان نیز و 1994 -1992های طی سالموزش عالی فلسطین آ

متوکل طه  را بر عهده گیرد.وزارت ارشاد تا رياست  زمینه فراهم شداين  1998سال 

بار در چندينلیفات او د و تأکرمشارکت میادبی های همايش وا در سمینارهپیوسته 

آثار جمله ازترجمه شد. متعدد های به زبان انتشار يافت واز فلسطین  داخل و خارج

ال، ريح ؤ الس ةغنيات، رغو األ الصعود، فضاءزمن  ،ةواسم املوت و احليامتوان به شعری او می
درويش و اخلروج  حممود ةجداري ىنقوش عل ،سوداأل ليباحل، أو كما قال، قبور املاء، ةالنار املقبل

 متوجه، نگريممیطه  متوکل شعری لیفاتتأ عناوين به که هنگامی .کرد اشاره احلمراء اىل

گذر زمان و  است و با بوده درام و نمايشیاز نوع آثار او که در ابتدای کار شويم می

 و حاوی رموز . اشعار اوح عقلی ارتقاء يافتبه سطو بالندگی فکری و کمال حصول

نده ر او آکشعاشده است و عالوه بر اين ا و ابهام کالم او غموضسبب نمادهايی است که 

  های شاعرانه است.و تصويرپردازی ها، کنايهاز استعارات
 

 نمادهاي سنتي در شعر متوکل طه. 4
  نماد درد و رنج ، ژان دارك وصلیب . 1-4

های حاکم بر گاه قدرت .شودهای متفاوتی نمودار میصورت در اشکال وبشر درد و رنج 

 تحمیلآدمی  برها را آالم و رنج ،خودهای جامعه با اعمال مستبدانه و خودکامگی

نشانند و گاه میدمی آها را بر جان ناپذير اين رنجدرمانهای بروز بیماریکنند و گاه می

فرد  در ناراحتی و رنج سبب ايجاد، بر جامعه تفاوت نگرش فرد نسبت به نظام حاکم

در  ،استمفهوم رنج  نمايانگر کهرا . شاعران معاصر عرب بسیاری از نمادهايی شودمی

 ه برشد و مشقات وارد هااند تا از خالل آن دردهای درونی و رنجکار برده ر خود بهشعاا

است که  العملیعکسها در واقع استفاده از اين سمبل .دکننمنعکس را های خود لتم

 .دهندنشان می حاکم از خودهای و نظامها قدرتابر در برابر ستميك از اين شعرا هر

از حیث سیاسی و اجتماعی  ،اندسروده شده رويکرداين با که معاصر عرب های قصیده

 از شاعران معاصر يکی متوکل طه نیز .هستندو مشقات مردمان عصر  هارنج بر هیگوا
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جان را در  هااين رمزها و سمبل ،عرب شعرای معاصر از مانند برخیاست که  فلسطینی

 . است  نهادهخود  اشعار
 شاعران معاصرهمواره توجه جمله نمادهايی است که از )ع(صلیب و شخصیت مسیح

ر اشعار اين دوره را د اين نماد سنتیاستفاده از  موجبات و دهکرجلب خود به  را عرب

با  که هايی استاز داللتاين نماد سرشاری »علت کاربرد فراوان آن . فراهم کرده است

: 1978 ،يدزا)« دارد یسازگاری معاصر عرب انطباق و درونی شعرا هایری از تجربهبسیا

انسان معاصر را به آن تشبیه کند و يابد تا نمی )ع(متوکل طه رمزی برتر از مسیح .(142

 :تصوير بکشدچارچوب رنج  بر صلیب شدن وی به در خود را و اجتماعی درونی  ةتجرب

َةعَ لزوب َ ل ََ/ةوقَ الممشَ َغصانَ األَشَ عَ رتَ تَ ف َ َ/الملكاتَ َستانَ ب ََمَ عثَ لَ ت َ ي َ َ/ةيالقزحَ َواتَ طَ الخَ َبينَ َوَ  
َوَ خَ َالثَ ث ََوَ َ/يحَ بَ ..ذَ َزَ القَ َءودَ هَ َیلعَ َشبَ العَ َوَ َ/ةوقَ الممشَ  َليبَ صَ َكأنَ ََ/جهَ الوَ َقَ لَ نغَ اَطايا

در میان  و رنگین کمان) :(44: 2٠٠3 )طه، يحَ سَ المَمرَ عَ َصارَ َوَ َ/لبَ القَ َیلعَ َقَ بَ نطَ اَوحَ ذبَ مال

وزش ة بواسطشاخساران بلند و باريك  پسموده است ن گدرن مکث و هیجايی که باغ شا هافاصله

ريشان پ ههرچو سه اشتباه  و شودمی سکون کرم ابريشم قربانی ،هجوان و لرزندبه خود می ی ماليمنسیم

گرديده مسیح  عمرش بسان عمر ،در اثر اين انطباقرفته و گن قربانی بر قلب قرار آويی صلیب گشود. می

 .(است

کشیده صلیب  هبا موضوع ب ،« مرميه» ةاز قصیدبرگرفته  ،طه در ابیات فوق متوکل

او  ستمی که بر مردم سرزمیناز در اين ابیات  شود ومینوا و همشدن مسیح همگام 

 قلبصلیب را بر همان ، تجاوزگرانجور در زمان او  گويی ؛گويدوارد شده سخن می

 :است فرود آوردهسرزمین او ن مردما

َكَ رَ ياَعَ َنتَ أ َ..َفَ فوَ عَ َ/رابالتَ َیلعَ َرابَ التَ كَ ََ/ةوبَ رَ العَ َلَ بيَأو َأَ َب أمتَ لَ دَعَ قَ َ/َبيَ عرَ يَيَ ن َإًا َ/ناتَ مَ ن 
َليلَ راجَ سَ َضاءَ أ َتَ تَ مَ أ ََنَ أَ/سَ دارَ منيَالمَ علَ مَتَ ل ََوَ َ/يلَ بَ السَ َها َرَ سَ كَ تنَ ل ََ/هاتَ هامَ َطَ حَ ت ََعالَ النَ َحتَ نا

َفوَ عَ َ/َقابَ الرَ  ..َ َنَ ن َإفَ ًا َما نَمَ َوَ َ/ليبَ الصَ َيرَ سامَ مَ َیلعَ َرينَ السائَ َوَ َ/مهَ جنَ سَ ب ََعينَ القابَ َيتَ سَ ي
! پوزش بر خاکیدون خاك چاعراب که  تو ای عرب و يا ای همة) :(523: همان) قَ المشانَ َعوادَ َأحتَ تَ 

ذشته ملتمان ام که در گيافته هیمن از نسل يعرب بن قحطان هستم و آگادرستی که هب ...ذيرپمرا ب

ند که سر مردم سرزمین ابه من نیاموخته هامدرسه ساخته است.ها را روشن می، راهراغی در شبچون چ

    درستی که من انزوای هب ...ذيرپوزش مرا بشکسته شود. پ انردنشیرد تا گها قرار گمن در زير چکمه

از خاطر  دار بةو برافراشته بر چو مصلوبهای های دشمن و بدنرا در زندان های ترسو و احمقانسان

 .(امنبرده

زار و آ ازتصويری  ،دارندبر مردم روا می های اشغالگراسرائیلی ای کههشکنج آزار و 

 ،تصويرپردازی از درد و رنجدر  ظاهرا  .کندتداعی می شاعر مبارزرا برای مسیح ة شکنج
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وطنانش بی خود و ديگر هماصل عربه  «االغنيات فضاء»شعری  ةدر مجموع متوکل طه

ها چراغ راه ديگر امتاز زمان  ایدر برهه کند و اينکه اسالم و امت اسالمی،اشاره می

که به طوری  ؛اندو مصیبت مواجه شدهرنج  همه اينامروز با  حالی کهدر  ،اندبوده

مسیح  چونديگر را ای افکنند و عدهان میبه زند را هیگرو زنند ورا گردن می هیگرو

 . سازندمصلوب می
ای کاتولیك يسهقدّ قهرمان ملی فرانسه،( 1431-1412)اورلئان ة دارك، دوشیزژان 

عهده داشت و در  ها را بررهبری فرانسوی ،له بر ضد انگلستاناست که در جنگ صد سا

و  ها اسیر شدانت شهردار اين شهر توسط بورگینیينی به سبب خینزديکی شهر کنپی

کوشون در يك دادگاه کلیسايی به ط اسقف بووه پیرها فروخته شد و توسبه انگلیسی

 ،جرم ضديت با قوانین کلیسا محاکمه شد و در میدان ويومارشه شهر روآن سوزانده شد

 .وی به اثبات رسید هیگنادر يك دادگاه تجديدنظر بی 1456ولی چندی بعد در سال 

ژان دارك شخصیت تاريخی کی از نمادهای رنج ديوان متوکل طه ي .(: مقدمهتابی ،رشیل)

کوشیده  «داركسیره ژان» ةدر قصیدبا اشاره به اين شخصیت تاريخی متوکل  است.

زنان بر اين باور است که  زمین اشغالی خود را بیان نمايد ومشکالت زنان سراست تا 

نان آاجتماعی و سیاسی جامعه بر نظام که  پردازندمیرا شرايطی ی ابه مظلوم فلسطینی

-دارك ژان ةو دلهر های ترسلحظه باتصويرپردازی  از طريقمتوکل تحمیل نموده است. 

دهد. او معتقد قرار می خود سرزمین اشغالی ةديدرنجزنان  را مظهراو د و شوهمگام می

تبعید و  وگناه به آوارگی یاو ب سرزمینة کشید عفیف و مظلوم و رنجاست که زنان 

بدون جرم و تقصیر دارك گونه که ژان همان .اندمحکوم شدهمرگ عزيزان خود  ةمشاهد

به صراحت بیان  ،شاعر در اين ابیات .اکمان اورلئان اسیر و گرفتار شده بوددر دستان ح

و  را بر زمین بريزند های زمان اوداركانژکه مزدوران فقط قادر هستند تا خون  کندمی

  . بردارندرا از میان آنان  و باورها و اعتقادات نخواهند توانست انديشه گاههیچ

َعَ السَ َوَ َ/بَ الرَ َبَ حَ ب ََوذَ المشحَ َلبَ القَ َأمامَ َ/ارَ نهَ ت ََةَ قَ العمالَيانَ ورلَ ا ََبراجَ أ  مَل ََ/رَ دَ غَ َیلهم
د در مقابل اشپاورلئان فرو می تةدژهای برافراش) :(284: همان) مَ دَ َةفنَ حَ َیَوسَ َ/نَجانَداركذَمَ أخَ يَ 

ان دارك ژ نةیزی جز مشتی خون را از سیانت چخی تیرشده و  برانگیختهروردگار قلبی که به عشق پ

 .(سازدجاری نمی

 هينماد گمرا :هارون الرشید سدوم و. 2-4

رواج شهرهای قوم لوط است که درآن انحرافات جنسی و اخالقی جمله شهر سدوم از

قهر خويش قرار  مورد عذاب ورا آنها مردم تورات  بنابر روايت قرآن و دو خداون داشته
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چندانی تفاوت  سدوم تاريخی آنمتوکل طه با تصوير  ديوان رتصوير سدوم د .داده است

مبتال شده و در  هییز شهری است که به انحراف وگمرازيرا سدوم ديوان متوکل ن ندارد

ها و در اين سدوم مدرن نیز زشتی .استآن سدوم کهن  همچون یاين ابتال به انحرافات

هر يك از نابودی ة در نحوسدوم تاريخی  با تنها تفاوت آن. شهوات ساری وجاری است

های دومی را جنگ ورواج زيرا اولی را خداوند با خشم خود به سبب  ؛استشهر اين دو 

 :است ويران کرده بدون دلیل موجه نغاصبا

َكَ علَ ل ََوَ َ/ومَ البَ َمراةَ اَعَ رَ فت َ اَوَ َ/ومَ دَ سَ َوَ َةَ ورَ مَ عَ َفعالَ َأهَ ل ََكانَ ََ/یولالَ   َ/َهَ يَ الثانَ َوَ َ/َهَ حَ سامَ َأَ نتَ ي
ون افعال چنخست برای او اعمالی ) :(167: همان) هَ حَ ذبَ أَ ذاَسَ هَ َیلعَ َوَ َ/ومَ علَ المَ َمانَ الرَ َرضَ أ ََةَ نَ خيا

و همدلی  هیيد من با او همراشود و شارفته میگجغد مرد همچون ره و سدوم است و بکارت همسر عمو

 .(خواهم کشتبزودی است و من بدين سبب او را  شکارآ راخیانت سرزمین انام. دوم کرده

يکی از خلفای عباسی است که در ديوان متوکل طه ( 193-145) الرشیدهارون

دارای  کل طهمتودر ديوان هارون . مطرح شده است هیگمرا ازادی نمعنوان به

عید و شکنجه تب ،گناهی بیهاانسان کشتاريزی و رکه خوناست  مذمومشخصیتی 

 :دهدرامش میبه او آ فردی است که کشتار ،متوکل . هارون ديوانجمله کارهای اوستاز

َ/ميرَ الضَ َراحاتَ ل ََمدعاةًََتلَ القَ َونَ كَ ي ََوَ َ/سيرَ العَ َ/يلَ اللَ يَفَ َنَواسوكَ مَ َنَ سجَ ت ََأوَلَ قتَ نَتَ مَ َأنتَ 
َهارَ سَ  َدَ َ/قيقَ نفَ خَ َنادَ َلقاكَ ت ََ،ونيدي َالطَ فَ َواهَ و تو کسی هستی که ) :(2٠1–2٠٠ :همان) قَ ريَ ي

 علتار کشت .کشتی و يا به زندان افکندی ،ردندک کسانی را که در شب بسیار تار و ظلمانی تو را ياری

اما  ،مواجه شده است ا توها بمنادی مصیبت !ست. ای سرورم هارونسايش و خرسندی وجدان توآ

 .(تر و دشوارتر در راه استحوادث ناگوار

 : سرايدمی نیز و 

الَ،َبَ باضرَ وَ َ/لَ بَ الجَ َیلواَعَ لَ ،َأوَظَ همَ الشَ َكَ زوَ يَغَ فَ ََ/والَ حَ نَرَ مَ َطفالَ الَیلعَ َ–ديَيَ سَ َ–َرَ نظَ ا   
يَن َإَ/يكفَ فَ َ–ديَيَ سَ َ–دائيَن ََعتَ مَ نَسَ إفَ ََ/لَ مَ الجَ َةَ قعَ يََوَ ناَفَ عبَ واَشَ عَ وق َ َأوَ َ/نامَ واَدَ ر َوَ نَزَ مَ َةَ حمَ رَ 
َهارَ َ/لقَ مَي َ ل ََواَوَ ماَقالَ ب ََدتَ هَ شَ   لَ جَ الدَ َدليسَوَ التَ ب ََرسَ الفَ َةَ بَ جاحَ َ/هَ عَ سامَ تَمَ دَ دَسَ ونَقَ أوَأن 
هولناك تو  ه حال کودکان کسانی که به سبب جنگب ای سرورم به دقت نگاه کن) :(227-226 :همان)

های ما را ريختند و ملت . بدون شفقت کسانی را که با دروغ خوناکن شدندها سو يا در کوه کردند کوچ

. هداردست نگ ،شنویر صدای مرا می! اگای سرورم ما را در نبرد جمل وارد ساختند از میان بردار.

با حیله و  ارسیدربانان پ درستی کههم. باهفتند مشاهده کردهر آنچه را گفتند و يا نگبدرستی که من 

 .(های هارون را مسدود ساختندوشهای خود گدروغگويی
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  شكست  نماد سازش و :، اندلس و زغیبيغرناطه. 3-4

ری صورت خاص دو محووضعیت فلسطین به عام و دنیای عرب به طورکنونی شرايط 

ويژه شعرای فلسطینی را به خود جلب نموده هب معاصر یشعرا توجه بیشتر است که

نمايانگر وجود دارد که  يیامعاصر نمادهاغلب شعرای شعری  در بیان تقريبا  است و 

سازش  شکست و نمادهای ،هاسمبل جمله اين رمزها واز شرايط کنونی فلسطین است؛

کند. متوکل طه خودنمايی میدوره اين ر شعاابیشتر از ديگر نمادهای سنتی در است که 

زش سا به با توجه وفلسطین کنونی برای ژرفا بخشیدن به احساس تلخ ناشی از وضعیت 

اوضاع و از  نمادهايی را که حاکی ،اسرائیلی غاصبان اشغالگرو  با مزدورانعرب دنیای 

اغلب  در حالی که برد؛، در اشعار خود به کار میفلسطین است سرزمین نابسامان شرايط

ولی  ،اندبودهاعراب  تةگذش عظمت نمايانگر قدرت و وددر واقعیت تاريخی خ اين نمادها

    .اندبرای شکست و سازش مبدل شده به نمادیامروز 
را معکوس در ديوان متوکل طه تصويری  ،عهد اندلس مشهور طه شهر زيبا وغرنا

متصور و را ديگر آن شرايط آرمانی خود  وکند ی خوانندگان و شنوندگان تداعی میبرا

نظران و تجمع اهل علم و صاحب ی برایمرکزتنها امروز نه طةغرنا .سازدمجسم نمی

برای ما  عربی را ةخوردتصوير يك سرزمین شکست فقط بلکه ،نیستو اديبان ء شعرا

غرناطه ای است که به گونه از اين شهر تاريخیتصويرسازی متوکل طه  .کندمی ترسیم

اجتماعی بر سرتاسر آن سايه  که ظلم سیاسی وکشد به تصوير می ایويرانهرا همچون 

عظمت ديرينه  ن همه شکوه وآ از یوارگآ و بازماندگان شیون ناله وو فقط افکنده 

به تصوير برای  عنوان سمبلیبه غرناطه را ويرانیدر اين ابیات،  شاعر .برجای مانده است

 رنج وهمه  اين ديدناز  ودهد می قرار یاشغالفلسطین  های کنونیويرانیکشیدن 

، آن کهن فلسطینخود را نسبت به چگونگی اشغال  ةشکو و کند میسف مشقت ابراز تأ

کند که علت نمايد و بیان میاظهار میيان آسمانی ديگر اد مرکز عبادی جهان اسالم و

آن ديار  هایاو و ويرانی ةوطنان رانده شدلسطین و اسارت همشرايط کنونی سرزمین ف

  ؟چیست

َفَ صحَ ي ََ/ةرناطغَ َناهَ  َالمذبَ يهَ و َالميهَ فَ َرَ ت َ خب َتَ ت َ َأوَ/وحَ ا َباتَ صَ القَ َدرانَ جَ َوَ َ/يةَ قَ الباَقَ َزا
نجا اي) :(21 :2٠٠3، )طه يالوالَ َرَ حَ ندَ أنَاَعدَ ب ََ/ةَ فَ صَ العاَقهَ حرَ يَأنَتَ فَ َبَ رغَ نَيَ ناَمَ هَ َوَ َ/ةَ ومَ المهدَ 

ای مانده با تکبر و ناز در های بر جو پاره ن بیدار و هشیارندان در آشدگغرناطه است. سرزمینی که کشته

 سکه تمايل دارند تا پ . اينجا سرزمین کسانی استين جا سرزمین ديوارهای ويران استخرامند. ان میآ

 .(بکشدتش طوفان اينجا را به آ ،از طرد حاکم
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. اندلس استشهر  ديوان متوکل طهدر سازش  های شکست ويکی ديگر از نماد

 بر عکس واقعیت تاريخی اين سرزمین کهن است زيرا  تصويرپردازی متوکل از اندلس

رفته است و عنوان مرکزی برای علم و دانش به شمار میگذشته بههای اندلس در دوران

را خود  ةآن شکوه اولی طه ولی در ديوان متوکل ،بوده است رداروبرخ  ایجايگاه ويژهاز 

 که در آتش تهاجماتشکست مبدل شده  به نمادی برای سازش و واز دست داده 

گ مر جراحت ومتجاوزان ستم . است امان آنها ويران شدهبی هایلشکرکشی و مزدوران

و  را روان ساخته و اشك بازماندگان آن حوادث دهکرپیشکش ان آن سرزمین مرا به مرد

اين تصاوير چیزی جز نابودی عظمت اندلس . ستا اندلس را به يغما برده ةشکوه ديرين

 ةقصد بیان تجرباين تصاوير،  ة. او با ارائکندیرا در ديوان متوکل طه برای ما تداعی نم

  رنج وطنان وهم و مرگغال فلسطین حوادث اشوقايع و  از راخويش  و تلخ درونی

مجد بیان اضمحالل کوشد تا با پناه بردن به نام اندلس و و می دارد بازماندگان آن وقايع 

برای خوانندگان  فلسطین ه برشد های واردونی خود را از مصیبتغم در ،شکوه آن ديارو 

 سازد.و قابل لمس  متصورشنوندگان  و

َالمحرَ لَ ندَ َالصنَ غَ َوَ َ/ودالبارَ َفحَ ن ََ/ناهَ َيَ وَ مَ الدَ َوطَ المخطَ     َصَ هَ َوَ/وقَ س َوَ َبَ جَ العَ َوقَ ندَ نا
ای دست نوشته سرزمین اينجا) :(27: همان) معالدَ َمَ ثَ علَ ت َ َوَ َ/ةَ بَ الجَ َسَ بَ نَلَ رَمَ آخَ َوَ َ/ونالطاعَ َةَ شرعَ أ

و  عجائب نةاندلس. اينجا گنجی تةبوی باروت و شاخساران نیم سوخ ر ازسرزمینی پ .غشته به خون استآ

 درنگمة بلند پوشیده و بیطاعون است.  اينجا سرزمین کسی است که جا ةهای زه شدکمانسرزمین 

 .(ريزداشك می
 است.ا... الصغیر( عبدابو)جمله نمادهای شکست در ديوان متوکل طه شخصیت زغیبی از

ء بر تخت استیالکند که از زمان ياد می عنوان حاکمیمتوکل طه در ديوان خود از او به

حکومت به او، همواره خون مردم سرزمین خويش را جاری و کاخ خالفت و انتقال 

است و از اينکه تمام ساخته  استوارسرزمینش  بر خون جوانانحکمرانی خويش را 

سف و ناراحتی احساس تأوجه  هیچبیند به میدر دست مزدوران را نواحی سرزمینش 

فرومايه و سازشکارانه و  زغیبی در ديوان متوکل طه دارای شخصیت سست و .کندنمی

اين نوع  انديشد.ايش و رفاه خود به چیز ديگری نمیسای است که جز به آخودکامه

مستبد منطبق و سازگار  تصويرپردازی از زغیبی با واقعیت تاريخی اين حاکم خودکامه و

 است .

ََالزَ ََإنَ ََأنت  َال ذ يَس ق طتك نت  َغ يب ي 
 

 َ َج نان  يه  َالع دنَ ع لیَي د  َو  َ َالر وض 
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َك يََت ست قيََد م نا ََََثان يًةَََ ََع دت  َو 
 

َب الف ت نلَ   َالم حف وف  َالخ شب  ك  َع رش 
 

َف ارح لَََف إن اَََن  ر یَََس لطان ناَََر ج الًَ
 

َالس ف ن  َو  صار َالب  ر  ََر غم َح  َل مَي بك 
 

َل ن َالب يضاءَ َو  َراي ة  َف وقَ ت ری َد مَ َ،
 

َالو ط نَ م نَ  َح تیَأو ل  َالب حر  ل  َساح 
 (50-49 :مهان)                      

دوباره  اگر  و با دستان او نابود و ويران گشتهای سرسبز و جاودان زغیبی هستی که باغ همان تو اگر) 

ده ها واقع ششوبآ وبی عرش خود را که در حصاری چاههايمان پايهای تا با ريختن خونبازگشته

بینیم که على رغم ادشاهمان را بسان مردی میکه ما پ درستیه . باينجا را ترك کنپس سیراب نمايی. 

 هايمان ازخون تسلیم را بر فراز مز پرچتو هرگريزد. و ها اشك نمیسرزمینش در حصار کشتی ةمحاصر

 .(ديد هینخوا های کشوربیابان، کشور ساحل دريا تا ابتدای
 و نجات بشر رهایي هاينماد )ص(مدحمحضرت  وبودا . 4-4

ای را به سوی يك ذهن هر شاعر و سراينده ،های عصر معاصرفشارها و اضطرابوجود 

 خاتمهدردها را  خود با حضور ن منجی آتا  سازدبخش معطوف میمنجی و يك رهايی

که  دهنددينی تشکیل میرا شخصیتهای تاريخی و  رهايی ی نمادها اکثر اين بخشد. 

سوی اند و بشريت را به بوده هیاز ظلمات جهل وگمرا بخش آدمیهمواره منجیان رهايی

عصر خود در مواقع همچون شعرای هم نیز  . متوکل طه اندکردهرهنمون سعادت  خیر و

ردم در برابر م برای هیعنوان پنابهفراد که اضطراب و پريشانی ملت به اين او سختی 

 .شودمتمسك می مشقات زندگی هستند،
واال   هیزندگی توانسته است جايگات الذ ترك با وی .بودا به معنای روشنايی است

نموده و نسبت پیرامون خود مريدانی را جمع بدين ترتیب و در میان مردم کسب نمايد 

مريدان بعد از مرگش به  نآصورتی که بهاست. همت گماشته آنها موزش به تعلیم و آ

  .(126-84: 1984 ،)مظهرند اهقرار داد را مورد پرستشاو  وی، اعمال و رفتار و سبب نگرش

در  او .نمودمیيت از آنها دستان و حماوقت خود را صرف کمك به تهیبیشترين بودا 

به شهوات نسبت ساده زيست است و  و داردای وارسته شخصیت نیز ديوان متوکل طه

گیری بر نفس و اخالص در اعمال خود و به سبب سخت دهدنشان نمی از خود هیتوج

 .به سعادت دست يافته است

َشَ فرَ ي ََ،َوَ السريرَ َلیعَ َةًَأَ مرَ اَهيشتَ اليَ َدرَ الصَ َ/لیعَ َعاتَ الخاشَ َرَ وَ الصَ َقَ لَ عَ يَذَ الَ َميرَ وذاَالب ََوَ َ
که تصاوير خشوع را بر قلبی است  بودا امیری) :(359 :2٠٠3طه، ) ينَ المخلصَ َوَ َةَ نَ وشَ الخَ ب َ /هَ دَ عبَ مَ 

و با  گیری بر نفسويخته است و پرستشگاه خويش را با سختیراب از شهوت زنان در بستر خويش آس

 .اخالص در اعمال خود وسعت بخشیده است(
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تنها با ترك که نهکشد ای به تصوير میچون الههبودا را متوکل طه در ابیاتی ديگر 

از  نیز راکوشد تا مردم سرزمین خود بلکه می ،است را از ظلمات رهانیدهشهوات خود 

ای نفسانی رها هو روحشان را برای همیشه از زندان تمايالت و خواسته دور سازدشهوات 

 زاد سازد.آو 

نَواَمَ وَ ارت َ َذينَ ينَالَ مَ اآلثَ َةَ لمَ ظَ َیلإَیسالالكَ َ/مينَ النائَ َةَ عتمَ َیلوذاَعَ ب ََأضواءَ َلَ حمَ ت ََرضَ ال وَ    
َأوَ الفاعَ َ/بَ هلَ  َحَ مرَ الخَ َي َمَ هَ رَ هَ طَ ي ََیت، َسَ م َتوبَ مَ َدَ البَ َالمليحاتَ َ/ساءَ النَ َومَ مَ ن ،َةَ يَ قاسَ َةَ ن
َجنَ نَسَ مَ َوحَ الرَ َقَ طلَ ن ََ/أنقضيَبَ ت ََةَ عادَ السَ َنَ ،َلفاتَ المسرَ َهَ ثامَ آَوَ َدَ سَ الجَ َ/يذَ بَ نَنَ مَعَ هَ دَ باعَ تَ 
ماندگان و بر بر تاريکی غفلت در خواب رتوهای بودا راپ زمین) :(36٠ :2٠٠3طه، )َدألبَ ل ََناضالعَ أ

نان را از زهر تا اينکه آ تاباندحرارت شراب میيا و ها کاران سرمست از حرارت نیش افعینهگ ةسستی تیر

ز تنهای حرام و نان را اراسخانه نیست تا آ بةای جز تورو مطهر سازد. چارهت زنان زيبا و خوششهو

رها  شود تا روح را برای همیشه از زندان جانمانان دور سازد و اين سعادت منجر میناهروی در گزياده

 .(سازيم

و  از غم بشر رهايی در ديوان متوکل طه يکی از نمادهای ()صشخصیت حضرت محمد

و ها . شعرای معاصر در سختیشودمحسوب میو نجات از رنج و درد زمانه اندوه 

را پیامبران زي ؛شوندلهی متمسك میو ديگر انبیاء ا )ص(به حضرت محمدمشکالت خود 

ها از رنج ه توسل و تمسك به آنها سبب رهايیک هستند هگاهیپنا در نزد آنان چون

در طه متوکل  .کندرا فراهم می کاهد و موجبات تسلی و آرامشاز مشقات می ،شودمی

های او و رنج به که خواهدو از او میزند را صدا می )ص(پیامبر اکرم «نيب الصاحل» ةقصید

 خاتمه بخشد و از آالمشان بکاهد.وطنانش هم

َكَ باسَ َ/يآتَ سَ َیخَرأ ًََةَرَ مَ   ياََ/معيشَ ل ََيتَ تيَأوَزَ عجَ لفيَنَ خَ َوَ َوهَ أرجَ َ/حَ صالَ َبيَ ن ََقنديلَ يَلَ فَ طًا
ََ/يوعرَ َمعيَوَ دَ َیلمشيَعَ َ..َأياًَحافَ َي/تمي ََزنيَوَ نَحَ مَ َنيَآتيكَ ن َإ...ََ–يديَياَسَ َ–بيَصالحَنَ 

بار ) :(291-29٠: همان) بيَصالحياَنَ َ/لهل ََهَ ندَ يَعَ صلَ وَأنَأَ دعَ َأوَ َ/رَ يَالب َ فَ َدَ لشاهَ رَلَ نظَ اَ..َتاًَصامَ 

و  وسفندمکه گام و در حالی دراز کرده یامبر نیکوکارراغ پچدر حالی که دستم را برای  ،مدديگر خواهم آ

من با اندوه  !ای سرورمیامبر نیکوکار! پای  .کنمرا تقاضا می اغچرن آ ،شت من استدر پ يا روغن چراغم

س به اين پ ؛رومبا اشك و ترس خود بی صدا راه می ام وا برهنه به سوی تو آمدهو درد يتیمی خود پ

 .(!یامبر نیکوکارای پ ،کنميم به درگاه خداوند تو را صدا میدر دعا. کناه شاهد وقايع زمین نگ

  اعراب ة عظمت گذشتد نما مكهبرا. 5-4

 در اغلباند و نامشان توجه شعرای معاصر عرب بوده موردهمواره های تاريخی خصیتش

رخوردار ها در اشعار معاصر از تنوع خاصی ب. ذکر اين نامشودديده می اشعار اين دوره
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نام از  آنان،های و فعالیتخود از وقايع و حوادث زندگی  هیگازيرا هر شاعر بنابر آ ،است

ينش ز. گدکنمی تفادهاس ،که با تجربیات درونی او پیوند و تعامل بیشتری دارد شخصیتی

به ويژه حکام، وزيران،  ،گیردز میان طبقات مختلف مردم صورت میها ااين شخصیت

الی سرزمین خود انجام اعت در جهت رشد و اعمال خاصیکه  یفرماندهان و انديشمندان

انتشار اخبار زندگی بلکه با  ،اندخود مورد توجه نبوده ةدر دوراين اشخاص فقط  .اندهداد

سمبلی برای عظمت گذشته در طول زمان به  ،برای وطننان آغرورآمیز  هایو فعالیت

که در ديوان متوکل طه مورد  تاريخ ی برجستةهايکی از اين شخصیت .اندتبديل شده

عظمت گذشته نماد  ديوان  متوکل آنها در. مکه هستنداخاندان بر ،است توجه واقع شده

ند که از زمان منصور عباسی تا اههای ايرانی بودخانواده جملهبرامکه از شوند.محسوب می

ال داشتند و مناصب فع الرشید در دستگاه خالفت عباسیان حضور مستمر وهارونزمان 

 ةواسط بهبه نحوی که دوران عباسی  ؛عباسیان را بر عهده گرفتند کتابت و وزارت

تصويری که متوکل  .(23 :1385 ،فی)الض خدمات آنها به اوج اقتدار و شکوفايی خود رسید

 ایو شنونده خوانندهکند نیز اقتدار آنها را برای هر طه از برامکه در ديوان خود ارائه می

 :کندتداعی می

َةَ ليفَ لخَ اَهَ ل ََقالَ ي ََ/بابَ َندَ عَ َينَ ونَعَ ليَ مَ َهَ ل ََ/ناميَ الََوَنيمَ يَ الََرَ عفَ جَ َوَ َ/يیحي ََقامَ َةَ ليفَ لخَ اَإذاَنامَ 
َعضَ ب ََةَ ليفَ لخَ اَنَشاءَ إفَ َ/قامَ مالَوَ َعَ هَالمرابَ ب ََيقَ ضَ مَ َ/ضاالفَ َيفَ َسرَ ن ََثلَ مَ َرَ عفَ جَ َوَ َ/...َوَ َ/مَ ماَاإلوَ 
َالبَ هَ ن َ إفَ َ/يءَ شَ  َنَ هَ َ/تامَ الخَ َوَ َيةَ داما طه، ) المَ لكَ اَوَ َةَ باءَ العَ َونَ هارَ َوَ َ/ياراالسَ َوَ َةَ فَ الالخَ َبضَ ما

خوابد و دچار چرت و جعفر نیز نمی خوابد يحیى برخواهد خاستبر خلیفه حتى اگ) :(22٠– 219: 2٠٠3

شود. و یشوا خوانده میاند و خلیفه و پها انسان به درگاه او امید بستهلیونیم شود.ی نمیو خواب آلودگ

ر . اگرفته استگشوده و تمامی کشور و مناصب را در برگسمان بال مثل عقابی است که در آ ... . جعفر

خالفت و  ةن هستند. اين دو ضربان تپندآغازين و پايانی آ ن دو نقطةآ ،شاه به انجام کاری اقدام کند

 .است( ن دوند. رداء و کالم هارون متعلق به آهست هیدربار شا
 : سرايد و نیز می

َق َرَ دَسَ قَ ل ََ/؟!حبَ الرَ َهوکَ بَ يَفَ َ/صرَ العَ َهَ مكَ راب ََبقىي ََوفَ لَسَ هَ َوَ  واَدَ سَ َوَ َ/ينَ لَ كَ الثاَةَ قمَ لَ وا
زمانی  ؛باقی خواهند ماند اه تواين جوالنگ عصر در کةآيا برام) :(93 :همان) ينَ رالعَ َبابَ َيرَ المغاوَجهَ وَ بَ 

 .(دهندرا در معرض يورش و غارت قرار می دزدند و کنام شیرانان را میداغديدگ مةکه لق

  ستم  ابرهه و ابن ملجم نمادهاي ظلم و. 6-4

هايی است که حاکمان مستبد ستم آلوده،سطور تاريخ را به وجود خود  که ننگینی ةلک

عمر  ةبه انداز هااين ظلم ةسابق. اندفرزندان مظلوم آدم روا داشتهبر  تاريخ همواره
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بر صفتی حاکمانی است که با زور و استبداد خود و درندهها پرستیها و خودخودکامگی

در کشورهايی که با  اصوال  .اندکشی کردهو از آنها بهره انديافتههای مظلوم سیطره انسان

نه در جوامعی که بر اساس  ،گشت ظلم ةواژبايد به دنبال  ،شونداستبدادی اداره می نظام

 صر خود از ظلمشعرای معاديگر . متوکل طه چون شوندبرابری و برادری اداره می

ز ستم آنان در ابیات حی اتلوي صورت نمادين وو بهاست ان زمانه به ستوه آمده دجال

 کشد.ابن ملجم به تصوير می چون ابرهه ورا ن خود ماران زکند و جباخود شکوه می

در ديوان  های مورد نکوهش و مذموم تاريخ است کهجمله شخصیتاز بن اشرم هةابر 

 ةقصد ويرانی خانبه  ابرهه. شودمی شناخته از ظلم و ستم سمبلی عنوانبه متوکل طه

 حقیقتاز  هیگاآ با شاعر. ولی در نهايت شکست خورد ،کرد کعبه به حجاز لشکرکشی

شود و می نواهمآن  با است نیز بدان اشاره شده کريم ناين ماجرای تاريخی که در قرآ

او بر اين باور است که  .داندفلسطین را چون ابرهه میسرزمین به  انمتجاوزو ظالمان 

ترديدی نیست که اين اما  اند،بردهسرزمین او يورش به اين غاصبان ستمگر چند هر

 مجبور به ترك سرزمین محبوب  خوردهو شکستيوس هه مأون ابرچتجاوزگران 

 .خواهند شدفلسطین 

َزَ ل ََ/ياطينَ لشَ اَضواءَ َأوَ َ/ولفَ الغَ َلعابَ َأوَ َ/يفَ لسَ اب ََهاحَ فلَ يَ نَمَ ل ََرضَ الَهي َهبَ نَلَ مَ َنارَ ها
َ/ىت َوالمَ َيةَ سَ داسَ َرضَ َالوَ َ/–واَذاَعاشَ إَ–َمواتَ الَسليةَ ت َل ََ/ماتَ لَ ریَالحَ نَعَ مَ َبَ ليحَ َوَ َ/ورَ الحَ 
 کهاست کسی اينجا سرزمین ) :(11٠ - 1٠9 :2٠٠3)طه،  لفيلَ اَةَ هَ برَ َألَ دخَ مَ َوَ َ/ئيلسراإَنيب َل ََةَ يَ حَ ضا

اين سرزمین دستاری از برای . ه پیروزی دست يافته استب شیطانی اعمالو لف های گبازیو با شمشیر 

که زمانی انی از داغ مردگست هادر سینه شیرهای خشکیده است. اينجا سرزمین تش هالکت و نابودیآ

فرزندان بنی  اهو قربانگ رفته استگفرااش را مرگ است که شش گوشه اند. اينجا سرزمینیزنده بوده

 .(استن ابرهه هیااورود سپ ةوازو دراسرائیل 

در که  است تاريخو مذموم های منفور ملجم مرادی از شخصیتبن  عبدالرحمن

نوزدهم صبحگاه در او  .شودمی طرحمستم  ظلم ونماد عنوان نیز بهيوان متوکل طه د

را به وسیلة ضربت  )ع(ن امام علیالمؤمنیت امیررمضان سال چهل هجری قمری حضر

شبیه  تصويری ،طه در ديوان متوکلابن ملجم  لود خود به شهادت رساند. آشمشیر زهر

 به که ظالمانی متوکل مزدوران و زيرا ؛سازدمجسم میبرای ما  را به اين واقعیت تاريخی

با بیان اين متوکل . داندملجم میهمانند ابن ،اندکردهمحبوب او تجاوز و تعدی سرزمین 

را در اين شوم تاريخی  واقعة تکرار آنکوشد تا ظلم متجاوزان می تصوير مطلب و نیز با

را در انجام اين اعمال ستمگرانه متوکل همچنین از کسانی که دشمن زمان نشان بدهد. 
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کند و سازند، شکوه میمسلخ مرگ روانه می وطنان مظلوم او را بهند و همکنياری می

موالی متقیان  در به شهادت رساندن که داندملجم میابن هاییمانپهم را همانند نانآ

 .نددکر هیرابا او هم

َهَ ف َ  َمَ اَىحمَ ت ََمَ واصَ العَ َنَ أب ََ/نسىت ََنتَ كَ ل َوَ َ/المساءَ َيفَ َ/مهَ ين َ كَ سَ َحَ صافَ ت ََتیحَ َ/ملجَ بن
تا با  دندکرها از ابن ملجم حمايت ايتختکه پ ایخاطر برده يا ازآ) :(6٠6 :2٠٠3)طه،  «لياَ عَ »َىضحَ تَ 

 .اهان علی را قربانی سازند؟(در شامگ همدستی خنجرهايشان
 

   نتیجه . 5

سمت نمادگرايی و بیان معاصر عرب بنابر اوضاع و شرايط حاکم بر جوامع عربی به  رشع

 ،ای. اين نمادها در بیان شعری هر شاعر و سرايندهپیش رفته استلیك رمزی و سمب

شوند که به نمادهای اصلی و فرعی تقسیم می و غالبا   هستندمتنوع و متفاوت 

نمادها   اين از ،تجربیات درونی خويش برو منطبق  سرايندگان برای بیان مطالب مدنظر

ان ثیرشی سنتی است که حضور و تأيکنده از نمادها. شعر معاصر عربی آندکنمیاستفاده 

اشعار متوکل طه با توجه به  .متفاوت و مختلف استمعاصر شعرای  يك ازدر قصايد هر

 سترش  ساختار معنايیگجهت از فراغت بیشتری در وی، ه عمود شعری ايبندی بعدم پ

. انداعی در سرايش اشعار او دخیل بودههای تاريخی و اجتمس زمینهو پ برخوردار است

بر  شرايط حاکمر ، در همین راستا بیانگسنتی از سوی متوکل طه انتخاب نمادهای

ران مزدور و حامیان اجتماعی که در اثر حاکمیت تجاوزگست؛ اجتماع انسانی سرزمین او

 اهبرد. شعر متوکل محصول زيستگدر حالتی از سکون و رکود به سر می، شاناستعمارگر

جويد که های مردمی بهره مین دغدغهعنوان ابزاری برای بیاست و او از شعرش بهاو

اتحاد با مردم  با تقبل نقش راوی به نقطة لشود. متوکنها محسوب میاز آ يکیخود نیز 

نجا که او قادر د و از آبینمیردهايشان را درد و رنج خويش رسد و دسرزمین خود می

 ديرينةحد با دشمن عرب متعرب و غیر ه صراحت اين حکام خودکامةنیست تا ب

بیانی سمبلیك و  ،اين هدف برای دستیابی به ،فلسطین را مورد خطاب قرار دهد

های شخصیترفته از تفاده از رمزها و نمادهايی که برگزيند و با اسگرمزگونه را برمی

ها از رنج کوشد تا تصوير روشنی رامیاست،  های تاريخیو نام مکانمثبت و منفی تاريخ 

ب ابهام و غموض در سباه اين نمادها گاگرچه . ارائه دهدن و دردهای ساکنان فلسطی

ها و کنده از استعارات و کنايهشعری لطیف و آ ولی در حالت کلی ،شودکالم متوکل می

را ارائه پرست سرشار از احساسات يك فلسطینی وطنو های شاعرانه ردازیتصويرپ
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، خالل نمادهای مکانی از قبیل سدوممتوکل طه از  ،مشاهده شد که. چناندهدمی

واه مسلمان خ ،مثبت تاريخ هاینمادهای انسانی از میان شخصیتغرناطه و اندلس و نیز 

منفی و  هایدارك و شخصیت، برامکه، بودا، ژان)ص(نظیر پیامبر اکرم ،و يا غیر مسلمان

ملجم به اين هدف خود نائل شد و ، ابرهه و ابنالرشید، زغیبیمنفور تاريخ مانند هارون

نمادها گاه  هرچند که کاربرد اين ؛ارائه کنديايی از دردهای مردم خود توانست تصوير گو

 انجامد.به ابهام کالم او می
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