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چکيده
ممدوح عدوان (1941-2004م) ،شاعر معاصر سوری است که در اشعار خود از سنت ،بهرة فراوان
برده و کوشیده است تا به صورتی نمادین و از رهگذر شخصیتهای سنتی به ابراز اندیشهها و
موضعگیریهای خود دربارة مسائل امروز دنیای عرب بپردازد .وی که به عنوان شاعری متعهد نسبت به
وطن و مردم ،شناخته میشود ،دغدغة اصلی شعر خویش را بیان مشکالت و بدست دادن راه حلی
برای آن میداند؛ از این روی ،در بیان این مسائل و راههای برون رفت از آن ،به فراخوانی
شخصیتهای سنتی روی آورده است و از آنجا که بیشتر مخاطبان شعرش ،عامة مردمند ،مقبولترین
چهرهها در منظر وی برای به دوش کشیدن این مسؤولیت ،پیامبرانند که به عنوان الگوهای شناخته شده
و مورد اعتماد در شرایط سخت ،بهترین پناهگاهند .حضور سه پیامبر الهی :حضرات یوسف ،نوح و
موسی علیهم السالم و الهام گیری از آنان در شعر ممدوح عدوان ،قابل تأمل است .وی از رهگذر
فراخوانی شخصیت این پیامبران ،قیام و انقالب را میستاید و از سکوت در برابر ظلم ،ابراز نارضایتی
میکند و برای خود رسالتی چون رسالت پیامبران ،متصور است؛ تا مردم را به رهایی از طاغوت،
رهنمون سازد .این مقاله بر آن است تا ضمن واکاوی فراخوانی این سه پیامبر در شعر ممدوح عدوان،
به داللتهای این شخصیتها و رویکرد شاعر در فراخوانی آنها بپردازد.
واژههای کليدی :فراخوانی ،پیامبران الهی ،ممدوح عدوان ،شعر معاصر عربی.
 پست الکترونيك نويسندة مسؤولmotaseifi2002@yahoo.com :
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 -1مقدمه
فراخوانی شخصیتهای گذشته ،از جمله مسائل مهمی است که مورد توجه شاعران
معاصر بوده و بازتاب گستردهای در آثارشان داشته است .شاعر معاصر ،در پی آن است
تا از این رهگذر ،بتواند اهداف خود را بیان داشته و تجربه های نوین شعریش را به
تصویر بکشد .شاعر معاصر از رهگذر شخصیتهای گذشته به بیان آراء و اندیشههای
خود در مسائل متعدد میپردازد و برای بهتر به تصویر کشیدن اندیشة خود« ،گاه
شخصیت سنتی را (از طریق اسم ،لقب و کنیه) مورد خطاب قرار میدهد و گاه گفتار
این شخصیت را به نحوی در متن شعر خود بیان میکند و در برخی مواقع نیز رفتار و
عملکرد وی را به تصویر میکشد و حتی گاه شاعر برای تأثیر گذاری هر چه بیشتر،
نقاب شخصیت سنتی را بر چهره خود میزند و از زبان وی سخن میگوید» (مجاهد،

 .)53 :1998البته در موارد متعددی شاعر برای رسیدن به آنچه که مقصود وی بوده،
متناسب با اندیشه و قدرت شعری خود ،به دخل و تصرف در رفتار و گفتار این
شخصیتها میپردازد و حتی گاه چهرهای معکوس و مخالف با اصل آن بدست
میدهد .شاعر معاصر به این میراث ،گاه به عنوان نماد عظمت و عزت و گاه برای درس
گرفتن از تکرار تاریخ در بستر زمان مینگرد؛ زیرا در موارد بسیاری ،رویکرد شاعر
معاصر به میراث و بیان مطلوب خود از طریق آن ،برخاسته از شرایط سیاسی و
اجتماعی حاکم بر جامعه است .شاعر معاصر به سبب وجود اختناق حاکم بر جامعه ،در
مواردی ،صراحت در بیان را جایز ندانسته و بر این عقیده است که استفاده از رمز و
کنایه با به کارگیری میراث گذشته ،نتیجهای بهتر به ارمغان میآورد ،از این رو با استفاده
از شخصیتهای سنتی ،از جمله شخصیتهای دینی که شناخته شده و مورد پذیرش
همگان است به بیان غیر مستقیم واقعیتهای کنونی جامعة خود میپردازد ،اما چنین
مینماید که شاعران در نوع به کارگیری میراث گذشته ،هر کدام به سمت و سویی
رفتهاند؛ گروهی از این شاعران بیشتر به میراث اسطوری پرداختهاند و گروهی دیگر
میراث دینی و ملی را دستمایة اولیة سرودههای خود قرار دادهاند؛ چرا که «میراث دینی
در همة اشکال و نزد همة ملتها ،یکی از سرچشمههای مهم الهام گیری شاعران به

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 103/)...

شمار میآید» (الحسینی ،338 :2004،زین الدین .)5 :1999 ،در این میان ،ممدوح عدوان یکی
از شاعران معاصر سوریه است که بیشترین توجه را در اشعار خود به میراث دینی داشته
است .وی از جمله شاعرانی است که معتقد به تعهد ادب در راستای افزایش احساسات
ملی و دینی از خالل اشعار خود است« .از نگاه عدوان ،تنها وظیفه و کارکرد شعر،
دفاع از انسانیتِ انسان است» (عباس« .)160 :2001،وی از معدود ادیبانی است که با
جرأت و بی پروایی ،به بیان بی عدالتیها و اقدامات ظالمانة حاکمان که منجر به فقر و
بدبختی مردم شده است ،میپردازد .گویی او در مبارزه طلبی شجاعانة خود با حاکمان
ظالم ،همانند فردی است که صلیب خود را به دوش میکشد و در جستجوی کسی
است که او را به صلیب بکشد» (بلبل .)376 :2002،شاعر ،برای تحقق همة آنچه که
اندیشه و هدف خود میداند ،به میراث گذشتگان روی میآورد و از میان این میراث،
بیشترین توجه خود را به پیامبران الهی معطوف میکند؛ زیرا بر این باور است که
پیامبران در نزد تمام افراد یک ملت به عنوان میراثی مقدس ،شناخته شده و قابل
احترامند .این مقاله در صدد است که به تحلیل داللتهای سه پیامبر مذکور در شعر
ممدوح عدوان و نحوة فراخوانی و به کارگیری آنها و انگیزهها و عوامل موثر در روی
آوری شاعر به این نوع فراخوانی بپردازد:
 -2حضرت يوسف (ع)

داستانهای قرآنی ،به دلیل غنای فنی و معانی واال و ساختار روایی منسجم ،هماره موورد
توجه ادیبان قرار گرفته است« .شاعران معاصر عربی نیز با روی آوردن بوه ایون میوراث
غنی ،از منبع سرشار هنری و ادبی آن به شیوههای مختلف بهرهمند شدهاند» (زایود:2006،

 .)13داستان زندگی حضرت یوسف (ع) که یکی از قصه هوای زیبوای قرآنوی بوه شومار
میرود از جنبههای مختلف مورد توجه شواعران معاصور قورار گرفتوه اسوت .حسوادت
برادران ،به چاه انداختن یوسف ،گریههای پدر در فراق وی و غربت و تنهوایی یوسوف
در سرزمین مصر ،قضایایی است که با ابعاد زندگی انسان معاصر ،پیونود خوورده اسوت.
شاعر معاصر ،گاه برای بیان غربت و شکنجه و گاه برای ابوراز امیود و کامیوابی پو

از
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اندوه و شکنجه و ...از این شخصیت بهره گرفته است .حضور این شخصیت دینی را در
مجموعههای شعری ممدوح عدوان میتوان دید .وی به انگیزههای متفاوتی به فراخوانی
این شخصیت روی میآورد و به بیان افکار خود دربارة زندگی انسان معاصر میپوردازد.
شاعر در قصیدة «یوسف» با بهره گیوری از داسوتان بوه چواه انوداختن یوسوف و نجوات
دوبارهاش ،به بیان آراء خود دربارة مرگ و زندگی میپردازد:
«
»
و یوسف نیز میمیرد همانگونه که ما میمردیم /و هر مرده ،داستانی
دارد که این گونه حکایت میشود / :کمی پیش از مرگش ،با ما حرف زد  /و ما را گریاند /و
خنداند /کمی پیش از مرگ در دنیا پریشان بود  /در حالی که همچون ما برای ماندن کوشش
میکرد.

«عدوان ،نزاع میان مرگ و زندگی را نزاعی همیشگی میداند و انسانها را در
برخورد با این مسأله به دو دسته تقسیم میکند :گروهی را یاوران مرگ میداند و
گروهی را یاوران زندگی؛ اما یاوران مرگ ،از مرگ گریزانند ،و تنها آن را برای افراد
صالح میخواهند؛ همانگونه که برادران یوسف هنگامی که دیدند برادرشان محبت و
توجه پدر را به خود جلب کرده و قلب وی را تسخیر ساخته است  ،کینهاش را به دل
گرفته و اندیشة نزاع با وی و در نهایت مرگش را در سر پروراندند( ».سلیمان)133 :2007،

همانگونه که خداوند در قرآن کریم در ضمن داستان این پیامبر میفرماید:
یوسف را بکشید یا
او را به سرزمین دور دستى بیفکنید تا توجه پدر فقط با شما باشد و پ

از آن (از گناه

خود توبه مىکنید و) افراد صالحى خواهید بود! ( یوسف)9 :

در ابتدای این مقطع ،تعامل یوسف(انسان معاصر) با مرگ همانند دیگر انسانهاست.
وی پیش از مرگ سخن میگوید ،میخندد ،گریه میکنود« :

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 105/)...

»؛ امّا با نزدیک شدن مرگ ،وی به تکاپو میافتد و مویکوشود
تا همچون دیگران از چنگال مرگ بگریزد ،گویی یوسوف ،تالشوگری شوده اسوت کوه
برای رهایی از نابودی مبارزه میکند« :یجاهِدُ مثلَنا کَی ال یموت» عدوان در ادامة قصیدة
«یوسف» بوا تغییور در داسوتان حضورت یوسوف (ع) ،شورایط کنوونی جامعوة عورب را
به گونهای بهتر به نمایش میگذارد:
«
»
ولی برادران یوسف او را گم کردند /پدری را که در خشم خود
اندوهگین شود /گریه او را نابینا نماید ،نیافتند /و از پیراهن کهنهاش حیرت کردند /بر پیراهن،
خونی نبود /بلکه با ریا رنگین شده بود /دیگر مادری نبود که با جادوی بوی پیراهن /به قلب
نابینا /پرتویی از نور را برگرداند /دیگر گرگی نبود که گناه کشتن مقتول را بر عهده بگیرد /و
دعای او را پنهان کند.

شاعر با معکوس کردن داستان حضرت یوسف ،توجیهاتی را که در زمینة کشتار
هموطنانش از سوی سران عرب بدست میدهد ،به چالش کشیده و نبود انگیزهها را
تنها بهانهای میداند که سبب شده است تا آنان خود را به خواب بزنند .از دیدگاه شاعر،
مشکل یوسف امروز (انسان مبارز) متفاوت از یوسف پیامبر است؛ زیرا بر خالف
یوسف پیامبر ،انسان امروز دیگر پدری (انسان دلسوز) ندارد که بر وی بگرید و حتی
گرگی (بهانهای دروغین) نیز یافت نمیشود که مسؤولیت پیراهن خونین او را بر عهده
بگیرد ،و مادری نیست که بر وی مویه کند؛ همة اینها سبب شده است که یوسف
معاصر (انسان مبارز) در بسیاری از موارد ،سرزمین اشغال شدة خود را فراموش کند؛
چرا که انگیزهای برای بازگشت ندارد .قطعة شعری باال یاد آور این آیات قرآن است که
میگوید:
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( یوسف)18-15 :

هنگامى که او را با خود بردند ،و تصمیم گرفتند وى را در مخفیگاه چاه قرار دهند ما به او
وحى فرستادیم که آنها را در آینده از این کارشان با خبر خواهى ساخت ،در حالى که آنها
نمىدانند .شب هنگام در حالى که گریه مىکردند ،بسراغ پدر آمدند .گفتند اى پدر ما رفتیم و
مشغول مسابقه شدیم و یوسف را نزد اثاث خود گذاردیم و گرگ او را خورد! تو هرگز سخن
ما را تصدیق نخواهى کرد ،هر چند راستگو باشیم! و پیراهن او را با خونى دروغین (نزد پدر)
آوردند ،گفت :هوسهاى نفسانى شما این کار را برایتان آراسته! من صبر جمیل مىکنم
(و ناسپاسى نخواهم کرد) و از خداوند در برابر آنچه شما مىگویید ،یارى مىطلبم .

«در ادامه ،آنجا که آشوب باال میگیرد و دیگر صودای کسوی بوه گووش نمویرسود،
مجاهد در راه وطن به نزدیکترین راه ممکن ،پناه میبرد و آن ،بازگشت به وطن اسوت
تا شاید نور امیودی بیابود و از ایون طریوق کراموت از دسوت رفتوة خوود را بواز یابود»
(سولیمان  .)135 :2007،در این سوروده تنهوا شخصویت حضورت یوسوف (ع) اسوت کوه
به عنوان نمادی برای مبارزان برگزیده شوده اسوت وگرنوه تموام شخصویتهوای دیگور
داستان یوسف کارکردی معکوس دارند:
»

«

و یوسف به میان آنان باز میگردد /در حالی که توشه سالها سرزنش را به
دوش میکشد /و به دنبال برادری راستین میگردد /که در دوستی پا بر جا باشد.

عدوان ،با الهام گیری از داستان حضرت یوسف (ع) میان انسان معاصر و یوسف
پیوند برقرار میکند ،یوسف در میان برادران خود به دنبال برادری راستین میگشت که
او را یاری کند و پشتوانهای برای او باشد و حالِ انسان معاصر در جامعة عربی نیز این
چنین است .همواره به دنبال برادری میگردد که یاریگر وی و پشتوانة او گردد و او را
بر تصمیم خود برای رهایی از شکنجه و شکست مصمم گرداند.

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 107/)...

(برادران) گفتند اگر او (بنیامین) دزدى کرده (تعجب نیست) برادرش (یوسف) نیز
پیش از او دزدى کرده ،یوسف (سخت ناراحت شد و) این (ناراحتى) را در درون خود پنهان
داشت و براى آنها اظهار نداشت (همین اندازه) گفت شما بدترید و خدا از آنچه توصیف
مىکنید ،آگاهتر است( .یوسف)77 /

شاعر در بخشی از قصیدهای دیگر ،از زبان سرزمین قدس سخن میگوید  ،در این
قسمت از سروده ،قدس نقاب یوسف پیامبر را به چهره زده و از این طریق به بیان
مشکالت امروز میپردازد:
«
» (عدوان)82-83 :1986 ،

من یوسف عربیم  /برادری مرا به چاه نیرنگ انداخت /و مرا به تبعیدگاه و بازار برده فروشان و
زندان سپرد /و من همواره رؤیای راز خود را پنهان نمودم /ستارگان قتل که مرا سرزنش
کردند ،سجده خواهند کرد /هر زخمی که در من بود ،دو سر نیزه را در بدنم فرو کرد /...من
تپهای پر از نیزهام.

شاعر ،تل زعتر (اردوگاه فلسطینی در بیروت) را که نماد سرزمین فلسطین است،
مانند یوسف پیامبر (ع) دانسته است که برادران وی او را به مصیبتهای زیادی همچون
بردگی ،زندان و شکنجه دچار کردهاند  .امّا او هرگز از عظمت و مقام خود ،سخن
نگفته است و آن را همچون رازی در سینة خود نگه داشته است «
» این قسمت از شعر
شاعر با این آیات از سورة یوسف بینامتنی دارد:
«( »5بخاطر آر) هنگامى را که یوسف
به پدرش گفت :پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده
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مىکنند! .گفت :فرزندم! خواب خود را براى برادرانت بازگو مکن که براى تو نقشة خطرناك
مىکشند؛ چرا که شیطان ،دشمن آشکار انسان است.

شاعر با الهام گیری از داستان حضرت یوسف (ع) ،امید و کامیابی را در نهایت برای
تل زعتر که نمادی از سرزمین فلسطین است ،پیش بینی میکند .همانگونه که در
داستان حضرت یوسف (ع) در نهایت برادران شرور وی در مقابلش سجده کردند،
شاعر نیز آینده تل زعتر را بدین گونه میبیند که آنان که این سرزمین را مورد شکنجه
قرار دادهاند ،در نهایت مجبورند که در مقابل مقاومت و مبارزة مردمان این سرزمین ،سر
تسلیم فرود آوردند .آنچه که سبب شده است شاعر به فراخوانی شخصیت یوسف روی
آورد و نقاب وی را به چهرة تل زعتر بزند ،انگیزهای جز جامعة کنونی عرب و به
خصوص سرزمین فلسطین و قدس نیست .شاعر در قصیدة «هکذا تکلم التل» ،از زبان
تل زعتر به بیان اوضاع و احوال این سرزمین پرداخته ،در این قصیده «یوسف العربی»،
معادل موضوعی برای سرزمین قدس قرار گرفته است که برادران حیله گر وی (یهود)،
او را به چاه حیله و نیرنگ خود انداختهاند و سبب زندانی شدن او گردیدهاند .شاعر در
بخشی از این قصیده این گونه آورده است:
«
» (همان)70 :

کسی جز خانوادة من ،مجری قتل من نشد /و هرگز فراموش نمیکنم که نیرنگ ،مرا غافلگیر
کرد  /چرا که من برای برادرانم از چاه آب میکشیدم  /و مادرم خواهد دانست  /که من با آن
گرگ به مبارزه بر خاستم  /از آغاز نیرنگ ،موفق به کشتن من نشد.

شاعر ،با الهام گیری از داستان حضورت یوسوف ،دوبواره مقصوران اصولی بوه چواه
انداختن او را ،برادران خیانتکارش می داند؛ شاعر میگوید :گرگ (نماد دشومنان حیلوه-
گر) ،هرگز موفق به کشتن وی نشده است؛ زیرا شاعر با او دست و پنجوه نورم کورده و
هرگز اجازة غلبه بر او را نوداده اسوت .از دیود شواعر ،مسوبب اصولی قضویة فلسوطین،
دشمنان خارجی نیستند .شاعر بیشتر از آن که از جنایوت آنوان شوکوه کنود ،از خیانوت

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 109/)...

برادران یعنی دشمنان داخلی خود موینالود .ممودوح عودوان در قصویده ای دیگور نیوز
حضرت یوسف (ع) را معادلی برای سرزمین از دست رفتوة فلسوطین قورار داده بوا ایون
تفاوت که این بار ،مردمان سرزمین فلسطین را برادران خائن خود میداند نه قووم یهوود
را؛ زیرا از دیدگاه وی ،آنان همچون برادران یوسف کوه وی را بوه بهوای نواچیز (ثمون
بخ ) فروختند ،مردمان این سرزمین نیز بر سر خاك سرزمینشان معاملوه کورده و آن را
به قیمت بسیار ارزان فروختنود .شواعر آنوان را دنیاپرسوتانی مویدانود کوه ارزش اشوک
پدرشان در نظرشان از بین رفته و خون شهدای خود را به بهای اندك ،معاوضه میکنند:
«
» (عدوان )42-43 :1986 ،ای وطنم از تو پوزش میخواهم /و امید آن دارم کوه اشوک
های تو سبب بخشش شوند /چاه من اکنون بی آب شده است /برادران یوسف دالالنوی شودند
برای اشکهای پدرشان و پیراهن برادرشان /و عزیز مصر بر سر خون شهیدان معامله میکند.

ابیات باال به داستان حضرت یوسف اشاره دارد و بیانگر میزان بوی تووجهی بورادران
یوسف به مسؤولیت سپرده شده به آنان از طرف پدر و به اندوه وی در فقودان یوسوف
است .آنان تنها به خود اندیشیده و مسؤولیت خود را در قبال بورادر نادیوده گرفتنود ،در
نتیجه ،فقدان برادر ،سبب ناله و زاری پدر شوده اسوت؛ اگور چوه ایون بورادران خووش
گذران ،توجهی به این اندوه و دغدغة پدر نداشتهاند .از دیدگاه عودوان  ،پودر در اینجوا
معادلی برای هور انسوان دلسووز و دوسوتدار وطون اسوت و بورادران وی ،نمواد انسوان
بی تعصب به وطنند که تعهد خود را نسبت به وطن نادیده میگیرد .این قصویده کوه در
مجموع از اندوه شاعر دربارة مسألة فلسطین ،سخن میگوید به بیان مهمتورین دالیول از
دست رفتن سرزمین فلسطین پرداخته و مهمترین عامل آن را نداشتن مردمانی دلسووز و
قدردان میداند؛ چرا که از دید ممدوح عدوان ،ساکنان فلسطین ،کسانی بودند که بیشوتر
نقش واسطهگری را ایفا میکردند و همین دنیاپرستی بود که قتول ،گرسونگی و خوواری
را برای نسلهای بعدی به ارمغان آورد .ممدوح عدوان در قصویدة دیگور خوود بوه نوام
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«الدوار» با استفاده از آیههای سورة یوسوف در قورآن ،قسومت دیگوری از زنودگی ایون
پیامبر را به ذهن میآورد و با تأثیر پذیری از آن ،به بیوان افکوار خوود در زموان معاصور
میپردازد .عدوان در این سروده در صدد آن است تا مشکالت موجود در جامعة معاصر
عربی را به گونه ای ملموستر بیان کند .وی در تمام ابعاد زندگی امروز ،درد و اندوه را
میبیند .و از زوایوای پنهوان روح انسوان و دردهوای نهفتوة او در جامعوة عربوی سوخن
می گوید .شاعر ،آشفتگیها و اضطرابات درونی انسان معاصر را به خووبی لمو

کورده

است و دغدغة وطن و ثبات و امنیت را در سیمای هموطنوان خوود مویبینود .شواعر از
اضطرابها و نگرانیهای انسان معاصر آگاهی دارد و بوه عنووان زبوان گویوای جواموع
عربی ،نمیتواند نسبت به این شرایط موجوود و مسوؤولیت خوود در مقوام شواعر ،بوی
تفاوت باشد؛ از این رو چنین میگوید:
«

«
»
«

»

(همان )163 :به او گفتم / :آیا در سرزمینمان طاعون آمده است؟  /مردم بدون هیچ برخوردی بر
زمین میافتند /اسبهای مبارزه را دیدم که /بسته شدهاند و پیرامون سنگ آسیاب میچرخند/
آیا در این سرزمین ،اتفاقی افتاده است؟  /با چشمانش ،مدتی در من خیره شد و گفت/ :
رؤیایت را برای هیچ ک

بازگو مکن  /هر آنچه می دانی مصلحت نیست که گفته شود.

این قسمت از شعر یادآور این آیه از قرآن کریم است:
(بخاطر آر) هنگامى را که یوسف به
پدرش گفت :پدرم! من در خواب دیدم یازده ستاره و خورشید و ماه در برابرم سجده مىکنند.
گفت :فرزندم! خواب خود را براى برادرانت بازگو مکن که براى تو نقشة خطرناك مىکشند،
چرا که شیطان دشمن آشکار انسان است! (یوسف)5 -4 /

همان گونه که یوسف ،رویای عجیبی میبیند و پدر ،او را از بازگویی رویایش باز

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 111/)...

میدارد؛ چرا که اگر گفته شود منجر به مرگ وی خواهد شد ،شاعر با الهام گیری از این
داستان« ،قصد بیان حوادث جدید را در جوامع عربی دارد ،اما شنونده ،وی را باز
میدارد؛ چرا که پیگیری این مسائل و سخن گفتن از آنها نیز سبب شکنجه ،عذاب و
در نهایت مرگ شاعر خواهد شد» (سلیمان )137 :2007،ممدوح عدوان در این قسمت از
سرودة خویش ،به بیان اوضاع نابسامان مردم در کشورهای عربی میپردازد و از آن به
عنوان طاعون یاد میکند .ویژگی طاعون این است که اگر در جایی رسوخ کند ،تکتک
افراد ،بیآنکه در ابتدا احساس کنند ،بدان دچار میشوند و در نهایت میمیرند؛ از این
رو شاعر مردمانی را میبیند که بی جهت بر زمین میافتند ،در حالی که خبری از
مقاومت و نبرد نیست و مبارزان به بند کشیده شدهاند و یا در جایی نامتناسب با کارکرد
خویش ،گماشته شدهاند و نفعی به جامعه نمیرسانند؛ مانند اسبانی که دور سنگ
آسیاب میچرخند ،اما از محدودة سنگ دور نمیشوند ،پ

چرخیدن آنها بیهوده
».

خواهد بود« :
 -3حضرت نوح (ع)

داستان زندگی نوح پیامبر و قوم وی از نگاه شاعران معاصر ،دور نمانده است .شاعر
معاصر طوفان نوح را از دو جنبة متفاوت به کار میگیرد :یکی از این بُعد که طوفان،
عذابی برای ظالمان است و دیگر اینکه همین طوفان ،سبب رهایی مظلومان از چنگال
ظلم میشود .به دیگر بیان این طوفان اگرچه در ظاهر مخرب و ویرانگر است ولی در
پی خود ،زندگی دوبارهای برای نجات یافتگان دارد .ممدوح عدوان نیز به این طوفان به
عنوان عامل زندگی دوباره و راه نجات مینگرد و میکوشد در شعر خویش ،جامعة
عربی پ

از طوفان را به تصویر بکشد .بنا بر آیات قرآن ،سبب اصلی وقوع طوفان نوح

این بود که قومش به نبوت وی شک نمودند و آن را تکذیب کردند :
گفتند اى نوح! با ما جر و بحث
کردى ،و زیاد سخن گفتى (ب

است) اکنون اگر راست مىگویى آنچه را بما وعده مىدهى

(از عذاب الهى) بیاور ( .هود )32 :پ

این انکار و شک به دعوت الهی سبب شد تا
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حضرت نوح از خداوند بخواهد که وی را از دست این قوم برهاند:
(شعراء )120-118 /اکنون میان من و اینها ،جدایى بیفکن (و داورى کن).
ما ،او و کسانى را که با او بودند در کشتیى که مملو (از انسان و انواع حیوانات) بود رهایى
بخشیدیم ،پ

بقیه را غرق کردیم.

همان گونه که پیداست ،سرنوشت تکذیب کنندگان حضورت نووح (ع) چیوزی جوز
عذاب و نیستی نگردید .ممدوح عدوان نیز در یکی از قصواید بلنود خوویش بوا عنووان
«سیأتیکم زمان» ،به فراخوانی شخصیت حضرت نووح (ع) مویپوردازد و ایون بوه سوبب
شباهتی است که شاعر میان سرنوشت قوم نوح و شرایط کنونی ملت عربی قائل اسوت.
همانگونه که قوم این پیامبر کار مثبتی را انجام نداده که سبب دفع ایون طوفوان ویرانگور
گردد ،حاکمان عربی نیز در این باره هیچ اقدامی که بتواند خشم ملتها را فرو نشاند از
خود نشان ندادند .از طرف دیگر ،طوفان در جوهرة وجود خود ،یک زنودگی جدیود را
به ارمغان میآورد« .شاعر به آن قسمت از طوفان نوح (ع) که ویرانوی را بوه دنبوال دارد،
کمتر میپردازد؛ بلکه آن را فرصتی برای ایجاد یک زندگی جدید میداند .با این تعبیر و
نگاه ،طوفان تنها ظالمان را نابود میکند و در سایة همین طوفوان اسوت کوه نیکوکواران،
پایههای یک زندگی سعادتمند را که در آن ،همه بوه آراموش مویرسوند ،بنوا مویکننود»
(سلیمان .)132 : 2007 ،وی با الهام گیری از داستان حضرت نوح (ع) اینگونه میسراید:
/

«
...

(عدوان )48 :1986 ،آری این مرگ است که میآید /نفسش در خانة من /و بر چهرة خواب
زدگان است /آری این مرگ است که میآید ...برخیزید ای مردگان /مرگ جدیدی آمده است/
...به یقین من اولین مردگانم آشکارا /و آخرین این سلسله . . . /و مرگم را تاریکی میبینم ،و
آن را در روشنایی میبینم.

ممدوح عدوان ،در ابتدای این سروده با به کار بردن واژة «النیام» ،قوم خود را

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 113/)...

خوابزدگانی مرده میپندارد که نسبت به شرایط کنونی خود ،بیتوجه بوده و دچار
روزمرگی شدهاند؛ غافل از اینکه حوادثی که بر جوامع آنها فرود میآید ،چیزی باالتر از
مرگ و غفلت است.
او خودش را نیز جدای از این جامعه نمیداند ،اما امیدوار است که با مرگ و دگرگونی
کامل در شرایط موجود ،فردایی نوید بخش برای نسلهای آینده رقم بخورد .از این
و معتقد است

روی ،آشکارا ،خود را آمادة مرگ و تغییر میکند (

که چنین نسل غافل و بی تفاوتی ،رو به زوال و نابودی است و شاعر ،آخرین بازماندة
به عقیدة شاعر ،تنها راه رهایی

آنهاست
از این شرایط ،مرگ نسل کنونی و سردمداران است تا پ

از آن نسلی جدید زندگی

تازهای را همراه با سعادت آغاز کنند ،اما عامل این تغییر بنیادین در نسل پیشین و
پیدایش نسلی جدید و آگاه ،همان طوفان نوح است که همه چیز را ویران میگرداند تا
دوباره بازسازی شود:

(همان) .طوفان نوح سر رسید در حالی که کشتی قبیله ها تکمیل نشد /در میانة این طوفان
شجاعت چه خواهد کرد؟ /چه کسی در این ازدحام سنگین دفن خواهد شد /همة ما در میان
این گمراهی هستیم /و تنها مرگ است که در این انبوه ،راه را میشناسد.

شاعر با کاربست عبارت« فُلکُ القبائلِ لم تَکتمل» به خوبی به تفواوت میوان داسوتان
حضرت نوح (ع) و داستان امروز جامعة عربی نیز اشاره دارد ،که نسول کنوونی حاکموان
عربی با وجود فرا رسیدن شرایط بسیار بد جامعه ،هرگز حاضر به همراهی با اصوالح و
مبارزه نیستند .در داستان قرآنی حضرت نوح میتوان با در نظر گرفتن داللتهوای «
» که «به معنای آکنده از مردم و حیوانوات یوا بوارگیری شوده و آمواده حرکوت
است» (

1420 ،هو )372/19 :به ایون واقعیوت رسوید کوه حتوی هموان پیوروان انودك

حضرت نوح نیز در جامعه کنونی وجود نودارد .شواعر در ایون قطعوة شوعری ،شورایط
کنووونی ملووتهووای عرب وی را بووه تصووویر موویکشوود و بووا آوردن الفوواظی چووون الرکووام
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(نماد بی تحرکی)،

(نماد گمراهی و نا آگاهی) الزحام البغیض (انبوه جمعیتی که

سودی در آنها نیست) این شرایط را بهتر ترسیم میکند .به عقیدة شاعر ،تنها راه رهوایی
از این شرایط ،مرگ نسل کنونی و سردمداران است تا پ

از آن نسلی جدیود ،زنودگی

تازهای را همراه با سعادت ،آغاز کنند.
 -4حضرت موسي (ع)

شخصیت حضرت موسی (ع) یکی از شخصیتهایی است که گهگاه مورد فراخوانی و
الهام گیری برخی شاعران معاصر قرار گرفته است .یکی از موارد حضور حضرت
موسی در دیوان ممدوح عدوان ،قصیدة «

» است ،شاعر در این قصیده

با بهرهگیری از آیات قرآنی به فراخوانی شخصیت این پیامبر میپردازد و با تغییر در
متن اصلی آن ،کارکردی جدید را بدست میدهد .سراینده ،شعر خود را چون عصای
موسی (ع) میداند که دارای کاربردهای متفاوت است:
«
»
(عدوان )11-10 :1999 ،ای آرامش خوابم بیا /یا ای ستاره عمر سنگین ،غروب کن /تا مرگ
آرزو شدهام را در پگاهم ببینم /خستهام از تکیه کردن در راه /بر عصای شعری که با آن
خوابهایمان را تکان میدهم /و به جای من فریاد میزند.

عدوان ،شعرش را ابزاری برای بیداری ملتهای عورب مویدانود ،اموا اکنوون چنوین
احساس میکند که دیگر نمیتواند تنها به این عصای شعر تکیه کند و دیگر زبوان شوعر
نمیتواند به تنهایی ،این مسؤولیت را به دوش بکشد .عصای موسی در حقیقوت وسویلة
پیروزی وی بر جادوگرانی بود که قصد فریب مردم زموان خوود را داشوتند .شواعر نیوز
شعر خود را این گونه میداند و از این رو در صدد آن است تا از طریق شوعر ،موردم را
بیدار کند و سرنوشت جدیدی را برای آنان رقم زند؛ اما واقعیت ایون اسوت کوه او نیوز
دیگر خسته شده و به این نتیجه رسیده است که تکیه کردن بور شوعر بوه تنهوایی کوافی

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 115/)...

نیست .این قسمت از شعر عدوان با آیه ای از قرآن بینامتنی داشوته و شواعر ،شخصویت
سنتی را از طریق گفتار وی در قرآن ،در ذهن حاضر میکنود؛ آنجوا کوه خداونود بورای
برانگیختن موسی (ع) با وی سخن میگوید:
(طوه)18 ،17 :

و چه چیز در دست راست توست اى موسى؟! گفت این عصاى من است ،بر آن تکیه مىکونم،
بوورگ درختووان را بووا آن بووراى گوسووفندانم فوورو مووىریووزم ،و نیازهوواى دیگوورى را نیووز
با آن برطرف مىکنم.

شاعر با بکارگیری ترکیب «عصا الشعر» میکوشد تا در ذهن مخاطب ،این نکته را
تداعی کند که شعر نیز به عنوان ابزاری کارآمد ،میتواند با روشنگری ،اندیشهها و
باورهای باطل را خنثی سازد؛ اما آن گونه که با توجه به بافت موقعیتی آیات ذکر شده
در داستان حضرت موسی (ع) ،عصای او که تجلی قدرت الهی بود ،توانست سحر
ساحران را باطل کند .او در ادامه به این نکته اذعان دارد که هرگز شعر وی ،نتوانسته
است نمایندة فریاد بیداری و بیدارگر ذهنها و آرزوهای سرکوب شده باشد؛ «چرا که
کار ساحر ،متکى به نیروى محدود انسانى است و معجزه از قدرت بىپایان و ال یزال
الهى سرچشمه مىگیرد؛ از این رو ساحر ،تنها کارهایى را مىتواند انجام دهد که قبال
روى آن تمرین داشته است.جالب این که نمىگوید« :عصایت را بیفکن» بلکه مىگوید:
«آنچه در دست راست دارى ،بیفکن» این تعبیر ،شاید به عنوان بىاعتنایى به عصا باشد
و اشاره به این که عصا مسأله مهمى نیست و آنچه مهم است ،اراده و فرمان خداست که
اگر ارادة او باشد ،عصا که سهل است ،کمتر و کوچکتر از آن هم مىتواند چنین
قدرتنمایى کند» (مکارم شیرازی1376 ،ش .)316 :عدوان در قسمت دیگری از این قصیده،
بار دیگر از داستان زندگی حضرت موسی (ع) الهام گرفته «تا صدای حال در گذشته و
صدای گذشته در حال ،ادغام شود و تجربة شعری خود را بیان کند» (الموسی.)210 :2003،

و از این طریق ،پریشانی و حیرت انسان معاصر را در جامعة عربی به تصویر کشیده
است؛ زیرا او ایستادگی میکند اما بی حاصل است و در پی سکوت و ثباتش نیز عزتی
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را به دست نمیآورد.
«
» (عدوان )16 :1999 ،و طعمه با
آرامش به سوی من میآید  /ولی من با خواهش ،طناب را محکم میگیرم  /طناب را محکم
میگیرم و به طعمهها چنگ نمیزنم  /چرا که من ،تنها ببینندهام  /در دریای این عمر ،مغرورانه
فرو رفتهام.

آنچه که از این قطعة شعری بر میآید ،این است که شاعر برای خارج شدن از دریوا
(شرایط کنونی) که دشمنان ،وی را بدان دچار ساختهاند ،دست به هر اقودامی مویزنود.
وی از روی تعمد و نه به قصد رسیدن به طعمه ،به اقدامی دست مویزنود کوه او را بوه
شرایطی بدتر از شرایط کنونی دچار میسازد .از آنجوا کوه شواعر از ایون بویتحرکوی و
یکنواختی شرایط کنونی در رنج است ،هر گزینه ای را امتحان میکنود و بوه هموه چیوز
چشم امید دوخته است؛ بدین گونه که او در نخ قلّواب مواهیگیری هوم ،موژدة آزادی و
رهایی از سردرگمی را مییابد و با امید به رهایی از شرایط کنونی به ایون قلّواب چنوگ
میزند؛ هر چند که ممکن است این خروج از حیرت ،او را بوه بیابوان بوی آب و علوف
(شرایطی نامناسبتر) بکشاند ،اما به هر حوال شواعر مویکوشود از ایون بوی تحرکوی و
روزمرگی رهایی یابد .این حال شاعر ،شبیه آن قسمت از زنودگی حضورت موسوی (ع)

است که در باال به آن اشاره شد .قرآن کریم این قسومت از زنودگی ایون پیوامبر را ایون
گونه توصیف کرده اسوت:
ناگهان یکى از آن دو به سراغ او آمد در حالى که با نهایت حیا گام بر مىداشت و گفت :پودرم
از تو دعوت مىکند تا مزد سیراب کردن گوسفندان را براى ما به تو بپردازد .هنگامى که موسى
نزد او (شعیب) آمد و سرگذشت خود را شرح داد ،گفت نتورس از قووم ظوالم نجوات یوافتى.
(قصص« )25 /شاعر ،وجود طعمه را همچون آمدن دختور شوعیب بوه سووی موسوی (ع)

میداند که سبب شد وی از درماندگی رهایی یابود و بوین طعموه و آمودن زن ،اتحواد و

فراخواني پيامبران الهي در شعر ممدوح عدوان (بررسي مورد پژوهانه حضرت يوسف ،نوح و 117/)...

انسجام ،ایجاد نموده است و هر دو را سوبب پیودایش امیود و آرزو در خوود مویدانود»
(سلیمان .)140 :2007،

 -5نتيجه
 -1ممدوح عدوان به میراث گذشته روی آورده و از آن به عنوان یکی از مهمترین
ابزارهای شاعر متعهد در راستای برانگیختن احساسات ملی و دینی عامة مردم یاد نموده
است؛ تا از این رهگذر ،وجدان خفتة ملت خود را بیدار سازد .شاعر برای بیان هر چه
بهتر مقصود خود ،به فراخوانی شخصیتهای دینی و به ویژه پیامبران الهی روی آورده
است؛ زیرا بر این باور است که میراث دینی در نزد تمام افراد یک ملت به عنوان میراثی
مقدس ،شناخته شده و قابل احترام است -2 .حضور پیامبران الهی و الهام گیری از آنان
در شعر ممدوح عدوان قابل تأمل است .شاعر از رهگذر فراخوانی پیامبران الهی ،قیام و
انقالب را میستاید و از سکوت در برابر ظلم ابراز نارضایتی میکند .عدوان ،برای خود
رسالتی چون رسالت پیامبران میبیند و از این رو در مواردی که به فراخوانی پیامبران
دست زده ،نقاب آنان را به چهره زده است -3 .بسامد حضور شخصیت حضرت
یوسف (ع) در شعر ممدوح عدوان ،بسیار پر بسامدتر از دو پیامبر دیگر است و شاید
علت این امر ،شباهتهای داستان زندگی حضرت یوسف (ع) با شرایط کنونی جامعه
عربی است .اموری مانند حسادت برادران  ،به چاه انداختن یوسف ،گریه های پدر در
فراق وی و غربت و تنهایی یوسف در سرزمین مصر ،قضایایی است که با ابعاد زندگی
انسان معاصر ،پیوند خورده است .وی با فراخواندن حضرت یوسف (ع) سعی در آن
دارد به امت کنونی عرب گوشزد کند که تنها راه رسیدن به پیروزی ،صبر و مقاومت و
جانفدایی در برابر نیروهای ظلم ،ایستادگی و ادامه راه مبارزه است -4 .شاعر با اشاره
به داستان حضرت نوح (ع) ،تنها راه رهایی از ستم مداوم سران عرب را طوفان خشم
ملتها میداند که با اتکای به آن ،ظالمان را به نابودی و خود را به سوی سعادت
رهنمون سازند -5 .شاعر از خالل فراخوانی حضرت موسی (ع) بر آن است که به تمام
جامعة عرب ،این مسأله را خاطر نشان کند که اتکای به شعار و سخن برای رسیدن به
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پیروزی کافی نیست و وقت آن رسیده است که همگی وارد عرصه کارزار گردند.
منابع

برگزيدة تفسير نـمونه

