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چكیده
نمادگرايی معاصر عربی ،پس از پیدايش مکتب سمبولیسم در فرانسه هويدا شد .شاعران و نويسندگان
عرب زبان ضمن استقبال از اين مکتب و بکار بستن نمادهای مختلف در آثار ادبی ،اين تعبیر های غیر
مستقیم را برای بیان انديشههای خود مورد استفاده قرار دادند تا شايد بتوانند با کاربرد اين نمادها
تصوير روشنی از دغدغههای انسان معاصر را به خوانندگان عرضه کنند .متوکل طه شاعر نامدار
فلسطینی ازجمله شاعران عصر حاضر است که در اشعار خود بهصورت رمزگونه و غیر مستقیم به
مشکالت مردم فلسطین ،اشاره نموده است .جستار حاضر بر آن است تا با تبیین هويت سنتهای شعری
و کارکردهای آن در شعر متوکل طه و تأثیر نمادهای سنتی در ساختار قصايد وی جهتگیریهای
فکری شاعر را از طريق تحلیل اشعار نمادين او نشان دهد و در اين راستا با روش تحلیلی  -توصیفی به
تتبع در ديوان متوکل طه پرداخته تا با تحلیل مضامین نمادين آن ،پیوند اين سمبلها را با تجربیات
درونی اين شاعر فلسطینی و همچنین میزان مطابقت اين رمزها را با اهداف مدنظر وی بررسی نمايد.
يافتههای اين پژوهش نشان میدهد که نمادهای سنتی به کار گرفته شده در ديوان اشعار متوکل طه،
در واقع بیانگر تجربیات درونی شاعر از دغدغههای هموطنان خويش است و نمادهای شعری او توانسته
ضمن تأمین وجوه زيباشناختی ،در کنش های انسانی و اجتماعی نسبت به کشور فلسطین نیز مؤثر واقع
شود.
واژههاي کلیدي :شعر فلسطین ،سنت ،نماد ،متوکل طه ،تأثیر ادبی.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

mt_zand@hamoon.usb.ac.ir
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 .1مقدمه
نماد ( )symbolواژهای است که معانی مختلفی دارد .نمادها زندگی بشر را فراگرفته اند و
در گفتمانهای تخصصی و نیز در زندگی روزمره به کار می روند .از لحاظ لغوی نماد به
معنای «نمود و نمودن است .نماد برگردان واژة فرنگی سمبل است که به معنای عالمت،
هويت و شناسايی است و نماد چیزی است از جهان شناخته شده که برای چیزی از
ناشناختگی و غیر محسوس بودن و يا برای مفهومی غیر از مفهوم متعارف خود به شرط
اين که اشارهای مبتنی بر قرارداد زبانی نباشد ،به کار برده میشود و در حقیقت نشانهای
از واقعیت ناپیدا محسوب میگردد» (پورنامداريان .)21 :1384 ،از نظر ادبی ،نماد نحوة
خاصی از بیان و توضیح دربارة چیزی است که در ساية تداعی معنايی ،مفهومی بیشتر و
يا مفهومی ديگر را بیان میکند .به عبارت ديگر نماد ،کاربرد آگاهانة واژه يا عبارت در
غیر از معنای خاص آن واژه و يا عبارت است .اين امر از طريق داللت و اشاره نه از راه
مشابهت و قیاس حاصل میشود .با استفاده از نمادگرايی ،عقیدهای که ممکن است
ظاهری يکنواخت و تکراری داشته باشد ،میتواند به معنايی بسیار مؤثر تبديل شود.
عالوه بر اين ،نماد میتواند نقشهای مختلف و متفاوتی را در کالم ايفا کند؛ زيرا نماد
ابزاری است که برای جايگزين کردن مفهومی به جای مفهوم ديگر از آن بهره میگیريم؛
برای نمونه زمانی که شاعر میکوشد تا در شعر خود آشوبها و دغدغههای روزمرة
زندگی خويش را بهصورت غیرمستقیم آشکار سازد ،عبارات و واژگانی تلويحی در کالم او
پديدار میشود و او اين نمادها را برای بیان بهتر برداشتهای خود به کار میگیرد.
کاربرد نماد در شعر نوين عربی از دامنة وسیع و گستردهای برخوردار است؛ زيرا شعر
عربی سرشار از اصطالحات نمادين است و شعرای معاصر عرب از اين واژگان و
عبارتهای غیرمستقیم برای بیان انديشههای خود استفاده میکنند .فلسطین و مسائل
آن ازجمله موضوعاتی است که بهصورت نمادين در اشعار شعرای معاصر عرب انعکاس
يافته است .ابیات اين شاعران بهصورت تلويحی و نمادين به مشکالت ديروز و امروز
فلسطین اشاره دارد ،اما تتبع نمادهای به کار رفته در شعرهای مربوط به فلسطین کار
آسانی نیست؛ چراکه کاربرد اغلب اين نمادها بسیار زيرکانه صورت گرفته به گونهای که
در آنها اشارة روشنی به فلسطین و طرفهای درگیر آن وجود ندارد .شرايط حاکم بر
فلسطین سبب شده تا متوکل طه شاعر نامدار و معاصر فلسطینی با اشعار ستمستیزانه و
استقاللطلبانة خود قدمی را برای بیدارسازی و روشنگری مردم بردارد .او کوشیده تا با
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استفاده از اين نمادها  ،دغدغهها و مشکالت هموطنان و همچنین تجربیات تلخ خود را
برای خوانندگان و شنوندگان ترسیم نمايد .شعر متوکل طه دربردارندة پديدهها و
مضامین گوناگونی است که بايد از جنبههای مختلفی به بحث و ارزيابی گذارده شود؛
ازجمله عناصر شعری او نمادهای سنتی است که بهصورت دقیق و ژرف بررسی نشده
است .مسئلهای که موجب شد تا به بررسی نمادهای شعری متوکل طه بپردازيم اين بود
که اين شاعر مبارز عرب ،برای مخاطبان ايرانی کمتر شناخته شده و بهخصوص شعر او
در ايران چندان مورد مداقّه قرار نگرفته است .در ضمن نمادهايی که با عنايت به
سنت های شعر معاصر عرب دراشعار متوکل طه ،کاربرد يافته اغلب در اثر انتخاب
زيرکانه و هوشمندانة وی بوده و تتبع درآن ،بدون آشنايی با فضای فکری شاعر کار
آسانی نیست .در اين مقاله سعی شده تا ضمن تبیین هويت سنّت و کارکردهای آن،
پژوهشی دربارة نمادهای سنتی در ديوان متوکل طه صورت گیرد تا عالوه بر روشن
سازی تأثیر نمادهای سنتی در اشعار وی ،میزان پیوند و ارتباط آن سمبلها با تجربة
درونی شاعر و طرز تفکر او نیز آشکار شود .بیشتر نمادهايی که در اين پژوهش مورد
توجه قرار گرفته ،بیانگر تعهدات سیاسی و اجتماعی متوکل طه دربرابر وضعیت کنونی
فلسطین و هموطنانش میباشد.
اهداف تحقیق به شرح ذيل می باشد:
ـ تبیین هويت سنتهای شعری و کارکردهای آن در شعر متوکل طه.
ـ بررسی میزان تأثیر نمادهای سنتی در ساختار قصايد متوکل طه.
ـ آشنايی با جهتگیریهای فکری شاعر از طريق تحلیل اشعار نمادين او.
ـ تأثیرپذيری شاعر از مسائل سیاسی و اجتماعی جهان.
در اين پژوهش از روش تحلیل محتوا استفاده شده است؛ به اين صورت که ابتدا با
مراجعه به منابع و مراجع دست اول و معتبر ،هويت سنتهای شعری عرب و
کارکردهای آن تبیین شده است .سپس شرح حال شاعر با زبان ساده و روان ذکر شده تا
برای خوانندگان امکان آشنايی بیشتر با اين شاعر فلسطینی فراهم شود و در ادامة بحث
با ذکر نمونههای شعری به بررسی مضامین نمادين شعر متوکل طه پرداخته شده و
سعی شده است تا با توضیح و تحلیل و ترجمة ابیات ،محتوای آنها برای خوانندگان
روشن شود.
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دربارة پیشینة اين پژوهش الزم است اشاره شود که در حوزة بررسی نمادهای سنتی
شعر متوکل طه ،تا به حال پژوهشی به رشتة تحرير در نیامده است ،اما دربارة شعر
مقاومت فلسطین پاياننامهای تحت عنوان «بررسی اشعار مقاومت فلسطین در اشعار
متوکل طه» توسط ياسر شريفی و محمدرضا شیرخانی در سال  1392در دانشگاه آزاد
اسالمی کرمانشاه به رشتة تحرير درآمده است و تاکنون مقاالت و کتابها و
پاياننامههای بسیاری دربارة فلسطین و مسائل مربوط به آن نوشته شده است که از

جملة اين آثار میتوان به کتابهايی چون تطور االجتاهات الوطين يف الشعر الفلسطيين
املعاصر نوشتة سعدى ابوشاور ( ،)2٠٠3شعر معاصر عرب نوشتة خالد سلیمان (،)1376
شعراء فلسطني يف القرن العشرين نوشتة راضي صدوق ( ،)2٠٠٠شعراء فلسطني يف العصر
احلديث نوشتة محمد حسن شراب ( ،)2٠٠6و  ...اشاره کرد .در حیطة سنتها و کارکردهای
آن میتوان به آثاری چون سنت و نوآوری در شعر معاصر نوشتة قیصر امینپور (،)1384

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

 .2آشنایي با سنت و کارکردهاي آن
برخی از محققان بر اين باورند که سنت يك تجربة انسانی است؛ گروهی آن را بهصورت
تجربهای مطلق تلقی میکنند و گروهی ديگر آن را مقید به شرايطی خاص میدانند.
غالی شکری ،ازجمله پژوهشگرانی است که سنت را محدود به دورة ورود اسالم و بعد از
آن نمیداند ،بلکه معتقد است که سنتها در همة ادوار تاريخی حتی در زمان تمدنهای
کهنی چون تمدنهای سومر ،بابل ،فینیقی ،مصر و ...حضوری مستمر و فعال داشتهاند
(شكري .)11 :1979 ،بیاتی پژوهشگری است که تجربة انسانی را مقید به شرايطی خاص
میداند و معتقد است که سنت يك تجربة انسانی متشکل از مجموعه دستورهايی است
که قدرت استمرار در زمان را دارد (عباس .)148 :1987 ،اين ديدگاهها جنبههای منفی
سنت انسانی را که با سنتهای دينی و ملی اعراب در تعارض است ،جدا نمیسازد .شايد
اين امر به شیوة نگرش اين صاحبنظران بازمیگردد که ممکن است چنین
موضعگیریهای کلی ،موجبات نابودی آن سنتهای متعارض و متناقض با نگرش آنها را
فراهم کند .برخی ناقدان برای بُعد انسانی سنت ،مؤلفههايی برشمردهاند که سبب تجلی
اين هويت انسانی در دانش ،فناوری ،ارزشهای اخالقی و مفاهیم و مضامین زيباشناختی
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میشود (جدعان .)5 :1985 ،طه راوی ازجمله پژوهشگرانی است که اين نکته را مدنظر
قرار میدهد و میگويد« :سنت همان چیزی است که نمايانگر هر امر تابناك و مثبت
میراث بشری باشد» (راوي .)71: 198٠ ،برخی پژوهشگران معتقدند که سنت دارای هويت
قومی و ملی است« .سنت عربی مجموعة آن چیزهايی است که ما از نیاکان خود به ارث
بردهايم و يا اينکه ديگر امتهای عربی آن دستاوردهای ادبی ،هنری و علمی را برای ما
به ارث گذاردهاند( ».الكبيسي )6 :1987 ،و پژوهشگر ديگری میگويد« :سنت همان
ويژگیهای قومی است» (شکری .)11 :1979 ،ضیاء عزاوی بر اين باور است که هر ملت
برای خود سنتهايی دارد و سنت هر ملت متشکل از تاريخ آن ملت است ( .)34 :1976او
در کالم خود به رابطة بین سنتها با آن ملتها اشارهای نمیکند .محقق ديگری برای
سنتها صبغة دينی قايل است و میگويد« :دين همان سنت است» (حنفی.)2٠ :1981 ،
نظرية اخیر به اين نکته اشاره میکند که هر علمی که در چارچوب دين ساری و جاری
باشد همان سنت است .اين نظريه وجود سنت منطبق با وحی را در قبل و بعد از ورود
اسالم انکار میکند .همچنین اين ديدگاه نوعی افراط و تفريط تلقی میشود که مخرب
ساختار سنت است .سنتی که در تمامی دستاوردهای تمدن اعراب قبل از اسالم نیز
متجلی بوده است .با وجود تفاوتهای میان اين تعريفها ،واضح است که تمامی اين
نظريهپردازان ،خاستگاه فرهنگی و ايدئولوژيکی متضاد و متفاوتی با يکديگر داشتهاند .با
همة اين احوال ،چنین به نظر میرسد که بهترين و مقبولترين اين ديدگاهها ،تعريفی
است که به سنتها هويت انسانی مشروط میدهد.
اما کارکرد سنت را میتوان در دو موضع مورد تحقیق قرار داد :يکی کارکرد عام و
ديگری کارکرد کلی سنت .اما در جايگاه نخست ،يعنی کارکرد عام ،سنتهايی که با
مشکالت و موانع سر راه ملتها در ارتباط هستد و در بازخوانی سنتها تجلی میيابند،
اگر بازخوانی آنها آگاهانه باشد ،عامل رشد و پیشرفت میشود؛ زيرا سنتها دارای
مفاهیمی هستند که صالحیت ادارة امور زندگی را دارند (جدعان )26 :1985 ،و در تغییر و
تحول وضع موجود و حل مشکالت آن نیز مدد میرسانند ،ولی اگر بازخوانی کورکورانه و
ناآگاهانه باشد ،موجبات رکود و اضمحالل را فراهم میکند؛ زيرا در اين مواقع سنتها به
طور کلی يا فقط برخی از مؤلفههای آن به ابزاری مخرب مبدل میشوند و به سبب
بازخوانی ناآگاهانه و تأکید بر جنبههای منفی ،سنتها را از شرايط واقعی خارج میکنند
و در نتیجه به سوء تفاهم نسبت به برخی از مؤلفههای آن منجر میشود؛ اما در جايگاه
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دوم ،يعنی کارکرد کلی سنتها که نوآوری را در سطوح عام و خاص در بر میگیرد،
حوزههای سنتی با تمام اشکال و صورتهای تاريخی و دينی خود ،ناقدان و محققان را
به سوی نقد اسباب و علل زندگی و استمرار آن سوق میدهند .شاعران معاصر علیرغم
آگاهی از اين نکتهها و نظريهها مجددا از سنتها الهام گرفته و دستاوردهای شعری خود
را به واسطة آن ،غنا بخشیدهاند (اسماعیل .)162 :1981 ،بیاتی گزينش سنتها و حرکت در
جهت آن را برای بررسی آنچه مسائل انسانی را مجسم و قابل لمس میسازد و به وسیلة
آن از واقعیت اجتماعی فراتر میرود ،ضروری و الزم میداند (طعمة .)19 :1984 ،ناقدان
موضعگیریهای متفاوت و متضادی نسبت به سنتهای شعری اتخاذ نمودهاند؛ مثال
أدونیس معتقد است که هويت يکپارچة سنت شعر عربی فقط در مولفههای موزون و
مقفای آن هويداست و اين پديدة آهنگین تنها مختص سنت شعری اعراب نیست ،بلکه
امری عمومی است که در تمامی اشعاری که به زبانهای ديگر سروده میشود نیز
مشاهده میشود (أدونیس .)27٠ :1986 ،ناقدان غالبا سنت شعری را به منزلة شکلی واحد
و تأثیرگذار بر تجربة ابداعی خود تلقی نمیکنند ،بلکه تمام سطوح آن را مورد توجه
خويش قرار میدهند؛ مثال بنت الشاطی بر اين باور است که اديب نبايد ارتباطش را با
تاريخ و سنت امت خود قطع کند؛ زيرا با گسستگی از سنتهای قومی ،درك و بیان
احساسات و عواطف آنها نیز غیرممکن خواهد بود (عبدالرحمان .)165 :197٠ ،بنت الشاطی
با ارائة اين ديدگاه دربارة ارتباط آدمی با سنتهای ملی ،سنت را بهعنوان ابزاری برای
خدمت به مسائل قومی و ملی تلقی میکند .ظاهرا در تمامی اين ديدگاهها اجماع نظر
واحدی وجود دارد که سنت را در نوآوری ،معرفت و رفتار متجلی میسازد و به تعامل
آگاهانه با آن اهداف میانجامد ،ولی بايد به اين نکته توجه داشت که آگاهی در تعامل با
آن مسئلهای نسبی خواهد بود که ناقدان بر آن اتفاق نظر دارند؛ چون هريك از محققان
خاستگاه فکری و ايدئولوژيکی خاص و متضادی برای خود دارند که در بیشتر مواقع
انتزاعی بودن و واقعی بودن را از سنتها میگیرد.
 .3مروري بر زندگاني متوکل طه
متوکل طه شاعر نامدار فلسطینی در سال  1958در قلقیلیه ،يکی از شهرهای فلسطین
اشغالی متولد شد و تحصیالت خود را در محل والدت خود ادامه داد و در رشتة ادبیات
عربی به اخذ مدرك فوق لیسانس نائل شد .او تقريبا از چهار سالگی ،شاهد وقوع وقايع
تلخی چون اشغال سرزمین ،اسارت ،شکنجه ،تبعید ،مرگ و هجرت هموطنان خود بود و
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از نزديك درد و رنج آنان را لمس میکرد؛ به همین دلیل اشعار او به ابزاری برای ارائة
تصويری از مسائل و مشکالت ديروز و امروز سرزمین فلسطین مبدل شده است .وی
دانشآموختة مقطع فوق لیسانس زبان و ادبیات عربی است .با انتخاب متوکل طه در
سال  1987بهعنوان رئیس انجمن نويسندگان فلسطین و نیز تعیین او بهعنوان وزير
آموزش عالی فلسطین طی سالهای  1994 -1992و نیز بنیانگذاری انجمن شعری در
سال  1998اين زمینه فراهم شد تا رياست وزارت ارشاد را بر عهده گیرد .متوکل طه
پیوسته در سمینارها و همايشهای ادبی مشارکت میکرد و تألیفات او چندينبار در
داخل و خارج از فلسطین انتشار يافت و به زبانهای متعدد ترجمه شد .ازجمله آثار

شعری او میتوان به مواسم املوت و احلياة ،زمن الصعود ،فضاء األغنيات ،رغوة السؤال ،ريح
النار املقبلة ،أو كما قال ،قبور املاء ،احلليب األسود ،نقوش على جدارية حممود درويش و اخلروج
اىل احلمراء اشاره کرد .هنگامی که به عناوين تألیفات شعری متوکل طه مینگريم ،متوجه

میشويم که در ابتدای کار آثار او از نوع درام و نمايشی بوده است و با گذر زمان و
حصول کمال و بالندگی فکری به سطوح عقلی ارتقاء يافت .اشعار او حاوی رموز و
نمادهايی است که سبب غموض و ابهام کالم او شده است و عالوه بر اين اشعار او آکنده
از استعارات ،کنايهها و تصويرپردازیهای شاعرانه است.
 .4نمادهاي سنتي در شعر متوکل طه
 .1-4صلیب و ژان دارك ،نماد درد و رنج

درد و رنج بشر در اشکال و صورتهای متفاوتی نمودار میشود .گاه قدرتهای حاکم بر
جامعه با اعمال مستبدانه و خودکامگیهای خود ،آالم و رنجها را بر آدمی تحمیل
میکنند و گاه بروز بیماریهای درمانناپذير اين رنجها را بر جان آدمی مینشانند و گاه
تفاوت نگرش فرد نسبت به نظام حاکم بر جامعه ،سبب ايجاد رنج و ناراحتی در فرد
میشود .شاعران معاصر عرب بسیاری از نمادهايی را که نمايانگر مفهوم رنج است ،در
اشعار خود به کار بردهاند تا از خالل آن دردهای درونی و رنجها و مشقات وارد شده بر
ملتهای خود را منعکس کنند .استفاده از اين سمبلها در واقع عکسالعملی است که
هريك از اين شعرا در برابر ستم ابرقدرتها و نظامهای حاکم از خود نشان میدهند.
قصیدههای معاصر عرب که با اين رويکرد سروده شدهاند ،از حیث سیاسی و اجتماعی
گواهی بر رنجها و مشقات مردمان عصر هستند .متوکل طه نیز يکی از شاعران معاصر
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فلسطینی است که مانند برخی از شعرای معاصر عرب ،اين رمزها و سمبلها را در جان
اشعار خود نهاده است .
صلیب و شخصیت مسیح(ع) ازجمله نمادهايی است که همواره توجه شاعران معاصر
عرب را به خود جلب کرده و موجبات استفاده از اين نماد سنتی را در اشعار اين دوره
فراهم کرده است .علت کاربرد فراوان آن «سرشاری اين نماد از داللتهايی است که با
بسیاری از تجربههای درونی شعرای معاصر عرب انطباق و سازگاری دارد» (زايد:1978 ،
 .)142متوکل طه رمزی برتر از مسیح(ع) نمیيابد تا انسان معاصر را به آن تشبیه کند و
تجربة درونی و اجتماعی خود را در چارچوب رنج بر صلیب شدن وی به تصوير بکشد:
وَ َبينَ َالخَطَواتَ َالقزحَيةَ /يَتَلَعثَمَ َبَستانَ َالملكاتََ /فَتَرتَعَشَ َاألغصانَ َالممشَوقَةَ /لَلزوبَعَةَ
الوجهَََ /كأنَ َصَليبََ
الممشَوقَةَ /وَ َالعَشبَ َعَلی َهَدَوء َالقَزَ َ..ذَبَيحََ /وَ َثَالثَ َخَطايا َوَ َانغَلَقَ َ َ
المذبَوحَ َانطَبَقَ َعَلی َالقَلبََ /وَ َصارَ َعَمرَ َالمسَيحَ (طه( :)44 :2٠٠3 ،و رنگین کمان در میان
فاصلهها جايی که باغ شاهی مکث و درنگ نموده است پس شاخساران بلند و باريك بواسطة وزش
نسیمی ماليم به خود میلرزند و جوانه ،قربانی سکون کرم ابريشم میشود و سه اشتباه و چهره پريشان
میشود .گويی صلیب آن قربانی بر قلب قرار گرفته و در اثر اين انطباق ،عمرش بسان عمر مسیح گرديده
است).

متوکل طه در ابیات فوق ،برگرفته از قصیدة «مرميه » ،با موضوع به صلیب کشیده

شدن مسیح همگام و همنوا میشود و در اين ابیات از ستمی که بر مردم سرزمین او
وارد شده سخن میگويد؛ گويی در زمان او جور تجاوزگران ،همان صلیب را بر قلب
مردمان سرزمین او فرود آورده است:
عربيَ ََ /قَدَعَلَمتَ َبأن َأَمَتَناَ/
فواًََ..فَإنَيَيَ َ
أنتَ َياَعََربيَأو َكَلَ َالعَ َروبَةََ /كَالتَرابَ َعَلی َالتَرابَ /عَ َ
دارسََ /أنَ َأَمَتَناَتَحتَ َالنَعالَ َتَحَطَ َهامَتَهاَ /لَتنَكَسَرََ
أضاءَ َسَراجَهاَليلَ َالسَبَيلََ /وَ َلَمَتَعلَمنيَالمَ َ
فواً ََ ..فَإنَي َما َنَسَيتَ َالقابَعينَ َبَسَجنَهَمَ /وَ َالسائَرينَ َعَلی َمَسامَيرَ َالصَليبََ /وَ َمَنَ
الرقابَ ََ /عَ َ
َ

تَحتََأعوادََالمشانَقَ (همان( :)523 :تو ای عرب و يا ای همة اعراب که چون خاك بر خاکید! پوزش

مرا بپذير ...بهدرستی که من از نسل يعرب بن قحطان هستم و آگاهی يافتهام که در گذشته ملتمان
چون چراغی در شب ،راهها را روشن میساخته است .مدرسهها به من نیاموختهاند که سر مردم سرزمین
من در زير چکمهها قرار گیرد تا گردنشان شکسته شود .پوزش مرا بپذير ...بهدرستی که من انزوای
انسانهای ترسو و احمق را در زندانهای دشمن و بدنهای مصلوب و برافراشته بر چوبة دار از خاطر
نبردهام).

آزار و شکنجهای که اسرائیلیهای اشغالگر بر مردم روا میدارند ،تصويری از آزار و
شکنجة مسیح را برای شاعر مبارز تداعی میکند .ظاهرا در تصويرپردازی از درد و رنج،
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متوکل طه در مجموعة شعری «فضاء االغنيات» به اصل عربی خود و ديگر هموطنانش
اشاره میکند و اينکه اسالم و امت اسالمی ،در برههای از زمان چراغ راه ديگر امتها
بودهاند ،در حالی که امروز با اين همه رنج و مصیبت مواجه شدهاند؛ به طوری که
گروهی را گردن میزنند و گروهی را به زندان میافکنند و عدهای ديگر را چون مسیح
مصلوب میسازند.
ژان دارك ،دوشیزة اورلئان ( )1431-1412قهرمان ملی فرانسه ،قدّيسهای کاتولیك
است که در جنگ صد ساله بر ضد انگلستان ،رهبری فرانسویها را بر عهده داشت و در
نزديکی شهر کنپیينی به سبب خیانت شهردار اين شهر توسط بورگینیها اسیر شد و
به انگلیسیها فروخته شد و توسط اسقف بووه پیرکوشون در يك دادگاه کلیسايی به
جرم ضديت با قوانین کلیسا محاکمه شد و در میدان ويومارشه شهر روآن سوزانده شد،
ولی چندی بعد در سال  1456در يك دادگاه تجديدنظر بیگناهی وی به اثبات رسید.
(شیلر ،بیتا :مقدمه) .يکی از نمادهای رنج ديوان متوکل طه شخصیت تاريخی ژان دارك
است .متوکل با اشاره به اين شخصیت تاريخی در قصیدة «سیره ژاندارك» کوشیده
است تا مشکالت زنان سرزمین اشغالی خود را بیان نمايد و بر اين باور است که زنان
مظلوم فلسطینی بهای شرايطی را میپردازند که نظام اجتماعی و سیاسی جامعه بر آنان
تحمیل نموده است .متوکل از طريق تصويرپردازی با لحظههای ترس و دلهرة ژاندارك -
همگام میشود و او را مظهر زنان رنجديدة سرزمین اشغالی خود قرار میدهد .او معتقد
است که زنان عفیف و مظلوم و رنج کشیدة سرزمین او بیگناه به آوارگی و تبعید و
مشاهدة مرگ عزيزان خود محکوم شدهاند .همان گونه که ژاندارك بدون جرم و تقصیر
در دستان حاکمان اورلئان اسیر و گرفتار شده بود .شاعر در اين ابیات ،به صراحت بیان
میکند که مزدوران فقط قادر هستند تا خون ژانداركهای زمان او را بر زمین بريزند و
هیچگاه نخواهند توانست انديشه و باورها و اعتقادات آنان را از میان بردارند.
الربََ /وَ َالسَهم َعَلی َغَدَرََ /لَمَ
أبراجَ َاَورلَيانَ َالعمالقَةَ َتَنهَارََ /أمامَ َالقَلبَ َالمشحَوذَ َبَحَبَ َ َ
يَأخَذَمَنَجانَداركَ /سَ َوی َحَفنَة َدَمَ (همان( :)284 :دژهای برافراشتة اورلئان فرو میپاشد در مقابل
قلبی که به عشق پروردگار برانگیخته شده و تیر خیانت چیزی جز مشتی خون را از سینة ژان دارك
جاری نمیسازد).
 .2-4سدوم و هارون الرشید :نماد گمراهي

شهر سدوم ازجمله شهرهای قوم لوط است که درآن انحرافات جنسی و اخالقی رواج
داشته و خداوند بنابر روايت قرآن و تورات مردم آنها را مورد عذاب و قهر خويش قرار
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داده است .تصوير سدوم در ديوان متوکل طه با تصوير آن سدوم تاريخی تفاوت چندانی
ندارد زيرا سدوم ديوان متوکل نیز شهری است که به انحراف وگمراهی مبتال شده و در
اين ابتال به انحرافاتی همچون آن سدوم کهن است .در اين سدوم مدرن نیز زشتیها و
شهوات ساری وجاری است .تنها تفاوت آن با سدوم تاريخی در نحوة نابودی هر يك از
اين دو شهر است؛ زيرا اولی را خداوند با خشم خود به سبب رواج و دومی را جنگهای
غاصبان بدون دلیل موجه ويران کرده است:
ورةَ َوَ َسَدَومََ /وَ َافتََرعَ َامراةَ َالبَومََ /وَ َلَعلَي َكَنتَ َأَسامَحَهَ ََ /وَ َالثانَيَهَ ََ/
الَولیََ /كانَ َلَهَ َأفعالَ َعَمَ َ
الرمانَ َالمَعلَومََ /وَ َعَلی َهَذاَسَأَذبَحَهَ (همان( :)167 :نخست برای او اعمالی چون افعال
خيانَةَ َأَرضَ َ َ
عموره و سدوم است و بکارت همسر مرد همچون جغد گرفته میشود و شايد من با او همراهی و همدلی
کردهام .دوم خیانت سرزمین انار آشکار است و من بدين سبب او را بزودی خواهم کشت).

هارونالرشید ( )193-145يکی از خلفای عباسی است که در ديوان متوکل طه
بهعنوان نمادی از گمراهی مطرح شده است .هارون در ديوان متوکل طه دارای
شخصیتی مذموم است که خونريزی و کشتار انسانهای بیگناه ،تبعید و شکنجه
ازجمله کارهای اوست .هارون ديوان متوکل ،فردی است که کشتار به او آرامش میدهد:
أنتَ َمَنَتَقتَلَ َأو َتَسجَنَ َمَنَواسوكَ َفَيَاللَيلََ /العَسيرََ /وَ َيَكَونَ َالقَتلَ َمدعا ًَة َلَراحاتَ َالضَميرََ/
َهارونَ ،تَلقاكَ َنادَ َخَنفَقيقََ /و َدَواهَ َفَي َالطَريَقَ (همان( :)2٠1–2٠٠ :تو کسی هستی که
سَيدي َ

کسانی را که در شب بسیار تار و ظلمانی تو را ياری کردند ،کشتی و يا به زندان افکندی .کشتار علت
آسايش و خرسندی وجدان توست .ای سرورم هارون! منادی مصیبتها با تو مواجه شده است ،اما
حوادث ناگوارتر و دشوارتر در راه است).

و نیز میسرايد:

اضربَ،بَالَ
زوكََالشَهمََ،أوَظَلَواَعَلیَالجَبَلََ َ/و َ
نَرحَلَواََ/فَيَغَ َ
انظَرََ–َسَيَديَ–َعَلیَالطفالََمَ َ
يََوقعَةََالجَمَلَََ/فَإنَسَمَعتََنَدائيَ–َسَيَديَ–َفَكفَيَ/إنَيَ
نَزَوَرواَدَمَناَ/وََأوقَعَواَشَعبَناَفَ َ
َرحمَةََمَ َ
َهارونَقَدَسَدَتَمَسامَعَهََ /حَجابَةَ َالفَرسَ َبَالتَدليسَوَ َالدَجَلَ
شَهَدتَ َبَماَقالَواَوَ َلَمَيَقَلَ /أوَأن َ
(همان( :)227-226 :ای سرورم به دقت نگاه کن به حال کودکان کسانی که به سبب جنگ هولناك تو
کوچ کردند و يا در کوهها ساکن شدند .بدون شفقت کسانی را که با دروغ خونهای ما را ريختند و ملت
ما را در نبرد جمل وارد ساختند از میان بردار .ای سرورم! اگر صدای مرا میشنوی ،دست نگهدار.
بدرستی که من هر آنچه را گفتند و يا نگفتند مشاهده کردهام .بهدرستی که دربانان پارسی با حیله و
دروغگويیهای خود گوشهای هارون را مسدود ساختند).
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 .3-4غرناطه ،اندلس و زغیبي :نماد سازش و شكست

شرايط کنونی دنیای عرب به طور عام و وضعیت فلسطین بهصورت خاص دو محوری
است که توجه بیشتر شعرای معاصر بهويژه شعرای فلسطینی را به خود جلب نموده
است و تقريبا در بیان شعری اغلب شعرای معاصر نمادهايی وجود دارد که نمايانگر
شرايط کنونی فلسطین است؛ ازجمله اين رمزها و سمبلها ،نمادهای شکست و سازش
است که بیشتر از ديگر نمادهای سنتی در اشعار اين دوره خودنمايی میکند .متوکل طه
برای ژرفا بخشیدن به احساس تلخ ناشی از وضعیت کنونی فلسطین و با توجه به سازش
دنیای عرب با مزدوران و غاصبان اشغالگر اسرائیلی ،نمادهايی را که حاکی از اوضاع و
شرايط نابسامان سرزمین فلسطین است ،در اشعار خود به کار میبرد؛ در حالی که اغلب
اين نمادها در واقعیت تاريخی خود نمايانگر قدرت و عظمت گذشتة اعراب بودهاند ،ولی
امروز به نمادی برای شکست و سازش مبدل شدهاند.
غرناطه شهر زيبا و مشهور عهد اندلس ،در ديوان متوکل طه تصويری معکوس را
برای خوانندگان و شنوندگان تداعی میکند و ديگر آن شرايط آرمانی خود را متصور و
مجسم نمیسازد .غرناطة امروز نهتنها مرکزی برای تجمع اهل علم و صاحبنظران و
شعراء و اديبان نیست ،بلکه فقط تصوير يك سرزمین شکستخوردة عربی را برای ما
ترسیم میکند .تصويرسازی متوکل طه از اين شهر تاريخی به گونهای است که غرناطه
را همچون ويرانهای به تصوير میکشد که ظلم سیاسی و اجتماعی بر سرتاسر آن سايه
افکنده و فقط ناله و شیون بازماندگان و آوارگی از آن همه شکوه و عظمت ديرينه
برجای مانده است .شاعر در اين ابیات ،ويرانی غرناطه را بهعنوان سمبلی برای به تصوير
کشیدن ويرانیهای کنونی فلسطین اشغالی قرار میدهد و از ديدن اين همه رنج و
مشقت ابراز تأسف میکند و شکوة خود را نسبت به چگونگی اشغال فلسطین ،آن کهن
مرکز عبادی جهان اسالم و ديگر اديان آسمانی اظهار مینمايد و بیان میکند که علت
شرايط کنونی سرزمین فلسطین و اسارت هموطنان رانده شدة او و ويرانیهای آن ديار
چیست؟
هَنا َغَرناطةَ /يَصحَو َفَيهَا َالمذبَوحََ /أو َتَتَبَختَرَ َفَيهَا َالمَزقَ َالباقَيةََ /وَ َجَدرانَ َالقَصَباتََ
حرقهَ َالعاصَفَةََ /بَعدَ َأنَاندَحَرَ َالوالَي (طه( :)21 :2٠٠3 ،اينجا
المهدَومَةََ /وَ َهَناَمَنَيَرغَبَ َفَيَأنَتَ َ
غرناطه است .سرزمینی که کشتهشدگان در آن بیدار و هشیارند و پارههای بر جای مانده با تکبر و ناز در
آن میخرامند .اين جا سرزمین ديوارهای ويران است .اينجا سرزمین کسانی است که تمايل دارند تا پس
از طرد حاکم ،طوفان اينجا را به آتش بکشد).

 /190کارکرد نمادهاي سنتي در شعر متوکل طه

يکی ديگر از نمادهای شکست و سازش در ديوان متوکل طه شهر اندلس است.
تصويرپردازی متوکل از اندلس بر عکس واقعیت تاريخی اين سرزمین کهن است زيرا
اندلس در دورانهای گذشته بهعنوان مرکزی برای علم و دانش به شمار میرفته است و
از جايگاه ويژهای برخوردار بوده است ،ولی در ديوان متوکل طه آن شکوه اولیة خود را
از دست داده و به نمادی برای سازش و شکست مبدل شده که در آتش تهاجمات
مزدوران و لشکرکشیهای بیامان آنها ويران شده است .ستم متجاوزان جراحت و مرگ
را به مردمان آن سرزمین پیشکش کرده و اشك بازماندگان آن حوادث را روان ساخته و
شکوه ديرينة اندلس را به يغما برده است .اين تصاوير چیزی جز نابودی عظمت اندلس
را در ديوان متوکل طه برای ما تداعی نمیکند .او با ارائة اين تصاوير ،قصد بیان تجربة
درونی و تلخ خويش را از وقايع و حوادث اشغال فلسطین و مرگ هموطنان و رنج
بازماندگان آن وقايع دارد و میکوشد تا با پناه بردن به نام اندلس و بیان اضمحالل مجد
و شکوه آن ديار ،غم درونی خود را از مصیبتهای وارد شده بر فلسطین برای خوانندگان
و شنوندگان متصور و قابل لمس سازد.
َالمحروقََ /و َهَنا َصَندَوقَ َالعَجَبَ َوََ
َ
البارودَ /وَ َغَصنَ َالندَلَس
المخطَوطَ َالدَمَ َويَ َهَناَ /نَفحَ َ َ
أشرعَةََالطاعَونَ/وََآخَرَمَنَلَبَسََالجَبَةََ/وََتَلَعثَمََالدَمع (همان( :)27 :اينجا سرزمین دست نوشتهای
آغشته به خون است .سرزمینی پر از بوی باروت و شاخساران نیم سوختة اندلس .اينجا گنجینة عجائب و
سرزمین کمانهای زه شدة طاعون است .اينجا سرزمین کسی است که جامة بلند پوشیده و بیدرنگ
اشك میريزد).

ازجمله نمادهای شکست در ديوان متوکل طه شخصیت زغیبی (ابوعبدا ...الصغیر) است.
متوکل طه در ديوان خود از او بهعنوان حاکمی ياد میکند که از زمان استیالء بر تخت
خالفت و انتقال حکومت به او ،همواره خون مردم سرزمین خويش را جاری و کاخ
حکمرانی خويش را بر خون جوانان سرزمینش استوار ساخته است و از اينکه تمام
نواحی سرزمینش را در دست مزدوران میبیند به هیچ وجه احساس تأسف و ناراحتی
نمیکند .زغیبی در ديوان متوکل طه دارای شخصیت سست و فرومايه و سازشکارانه و
خودکامهای است که جز به آسايش و رفاه خود به چیز ديگری نمیانديشد .اين نوع
تصويرپردازی از زغیبی با واقعیت تاريخی اين حاکم خودکامه و مستبد منطبق و سازگار
است .
ََالزغيبيَالذيَسقطت َ
إنَََكنتََأنت َ

علیَيديه َجنان َالروض ََو َالعدنَ َ
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وََعدتََََثانيةًَََ َكيََتستقيََدمنا َ

لَعرشك َالخشب َالمحفوف َبالفتن َ

فارحلَََفإناَََن ریَََسلطانناَََرجالًَ َ

لمَيبكََرغمَحصارَالب رَوَالسفن َ

و َلن َتری َراية َالبيضاءََ ،فوقَ َدمَ َ

منَساحل َالبحر َحتیَأول َالوطنَ َ
(مهان)50-49 :

(اگر تو همان زغیبی هستی که باغهای سرسبز و جاودان با دستان او نابود و ويران گشت و اگر دوباره
بازگشتهای تا با ريختن خونهايمان پايههای چوبی عرش خود را که در حصار آشوبها واقع شده
سیراب نمايی .پس اينجا را ترك کن .به درستی که ما پادشاهمان را بسان مردی میبینیم که على رغم
محاصرة سرزمینش در حصار کشتیها اشك نمیريزد .و تو هرگز پرچم تسلیم را بر فراز خونهايمان از
ساحل دريا تا ابتدای کشور ،بیابانهای کشور نخواهی ديد).
 .4-4بودا و حضرت محمد(ص) نمادهاي رهایي و نجات بشر

وجود فشارها و اضطرابهای عصر معاصر ،ذهن هر شاعر و سرايندهای را به سوی يك
منجی و يك رهايیبخش معطوف میسازد تا آن منجی با حضور خود دردها را خاتمه
بخشد .اکثر اين نمادهای رهايی را شخصیتهای تاريخی و دينی تشکیل میدهند که
همواره منجیان رهايیبخش آدمی از ظلمات جهل وگمراهی بودهاند و بشريت را به سوی
خیر و سعادت رهنمون کردهاند .متوکل طه نیز همچون شعرای هم عصر خود در مواقع
سختی و اضطراب و پريشانی ملت به اين افراد که بهعنوان پناهی برای مردم در برابر
مشقات زندگی هستند ،متمسك میشود.
بودا به معنای روشنايی است .وی با ترك لذات زندگی توانسته است جايگاهی واال
در میان مردم کسب نمايد و بدين ترتیب پیرامون خود مريدانی را جمع نموده و نسبت
به تعلیم و آموزش آنها همت گماشته است .بهصورتی که آن مريدان بعد از مرگش به
سبب نگرش و اعمال و رفتار وی ،او را مورد پرستش قرار دادهاند (مظهر.)126-84 :1984 ،
بودا بیشترين وقت خود را صرف کمك به تهیدستان و حمايت از آنها مینمود .او در
ديوان متوکل طه نیز شخصیت وارستهای دارد و ساده زيست است و نسبت به شهوات
توجهی از خود نشان نمیدهد و به سبب سختگیری بر نفس و اخالص در اعمال خود
به سعادت دست يافته است.
فرشََ
مرأَةًََعَلیَالسريرََ،وََيَ َ
َوََبَوذاَالميرََالَذَيَعَلَقََالصَ َورََالخاشَعاتََعَلیَ/الصَدرََاليَشتَهيَا َ

مَعبَدَهَ /بَالخَشَونَةَ َوَ َالمخلصَينَ (طه( :)359 :2٠٠3 ،بودا امیری است که تصاوير خشوع را بر قلبی
سیراب از شهوت زنان در بستر خويش آويخته است و پرستشگاه خويش را با سختگیری بر نفس و با
اخالص در اعمال خود وسعت بخشیده است).

 /192کارکرد نمادهاي سنتي در شعر متوکل طه

متوکل طه در ابیاتی ديگر بودا را چون الههای به تصوير میکشد که نهتنها با ترك
شهوات خود را از ظلمات رهانیده است ،بلکه میکوشد تا مردم سرزمین خود را نیز از
شهوات دور سازد و روحشان را برای همیشه از زندان تمايالت و خواستههای نفسانی رها
و آزاد سازد.
وَ الرضَ َتَحمَلَ َأضواءَ َبَوذاَعَلی َعتمَةَ َالنائَمينََ /الكَسالی َإلی َظَلمَةَ َاآلثَمَينَالَذينَ َارتَ َوواَمَنَ
لَهبََ /الفاعَي َأوَ َالخَمرََ ،حَتی َيَطَهََرهَم َمَن َسَمَومَ َالنَساءََ /المليحاتَ َالبَدَ َمَن َتوبَةَ َقاسَيَةََ،
الروحَ َمَنَسَجنََ
المسرفاتََ،لنَ َالسَعادَةَ َتَقضيَبَأنَ /نَطلَقَ َ َ
تَباعَدَهَمَعَنَنَبَيذََ /الجَسَدَ َوَ َآثامَهَ َ َ
أضالعَنا َلَألبَد َ(طه( :)36٠ :2٠٠3 ،زمین پرتوهای بودا را بر تاريکی غفلت در خوابماندگان و بر
سستی تیرة گنهکاران سرمست از حرارت نیش افعیها و يا حرارت شراب میتاباند تا اينکه آنان را از زهر
شهوت زنان زيبا و خوشرو مطهر سازد .چارهای جز توبة راسخانه نیست تا آنان را از تنهای حرام و
زيادهروی در گناهان دور سازد و اين سعادت منجر میشود تا روح را برای همیشه از زندان جانمان رها
سازيم).

شخصیت حضرت محمد(ص) در ديوان متوکل طه يکی از نمادهای رهايی بشر از غم و
اندوه و نجات از رنج و درد زمانه محسوب میشود .شعرای معاصر در سختیها و
مشکالت خود به حضرت محمد(ص) و ديگر انبیاء الهی متمسك میشوند؛ زيرا پیامبران
در نزد آنان چون پناهگاهی هستند که توسل و تمسك به آنها سبب رهايی از رنجها
میشود ،از مشقات میکاهد و موجبات تسلی و آرامش را فراهم میکند .متوکل طه در
قصیدة «نيب الصاحل» پیامبر اکرم(ص) را صدا میزند و از او میخواهد که به رنجهای او و
هموطنانش خاتمه بخشد و از آالمشان بکاهد.
تيَأوَزيتَ َلَشَمعيَ /ياَ
َ
خری َسَآتَيَ /باسَطاً َكَفَيَلَقنديلَ َنَبيَ َصالَحََ /أرجَوهَ َوَ َخَلفيَنَعجَ
مََرًَة َأَ َ

نَبيَصالحَ– َياَسَيديَ– ََ...إنَنيَآتيكَ َمَنَحَزنيَوَ َيَتميَ /حافَيَاًََ..أمشيَعَلی َدَمعيَوَ ََروعيََ/
صامَتَاًََ..انظَرَلَلشاهَدََفَيَالبَرََ/وََأدعَوَأنَأَصلَيَعَندَهََلَلهَ/ياَنَبيَصالح (همان( :)291-29٠ :بار

ديگر خواهم آمد ،در حالی که دستم را برای چراغ پیامبر نیکوکار دراز کردهام و در حالی که گوسفندم و
يا روغن چراغم در پشت من است ،آن چراغ را تقاضا میکنم .ای پیامبر نیکوکار! ای سرورم! من با اندوه
و درد يتیمی خود پا برهنه به سوی تو آمدهام و با اشك و ترس خود بی صدا راه میروم؛ پس به اين
شاهد وقايع زمین نگاه کن .در دعايم به درگاه خداوند تو را صدا میکنم ،ای پیامبر نیکوکار!).

 .5-4برامكه نماد عظمت گذشتة اعراب

شخصیتهای تاريخی همواره مورد توجه شعرای معاصر عرب بودهاند و نامشان در اغلب
اشعار اين دوره ديده میشود .ذکر اين نامها در اشعار معاصر از تنوع خاصی برخوردار
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است ،زيرا هر شاعر بنابر آگاهی خود از وقايع و حوادث زندگی و فعالیتهای آنان ،از نام
شخصیتی که با تجربیات درونی او پیوند و تعامل بیشتری دارد ،استفاده میکند .گزينش
اين شخصیتها ا ز میان طبقات مختلف مردم صورت میگیرد ،به ويژه حکام ،وزيران،
فرماندهان و انديشمندانی که اعمال خاصی در جهت رشد و اعتالی سرزمین خود انجام
دادهاند .اين اشخاص فقط در دورة خود مورد توجه نبودهاند ،بلکه با انتشار اخبار زندگی
و فعالیتهای غرورآمیز آنان برای وطن ،در طول زمان به سمبلی برای عظمت گذشته
تبديل شدهاند .يکی از اين شخصیتهای برجستة تاريخ که در ديوان متوکل طه مورد
توجه واقع شده است ،خاندان برامکه هستند .آنها در ديوان متوکل نماد عظمت گذشته
محسوب میشوند .برامکه ازجمله خانوادههای ايرانی بودهاند که از زمان منصور عباسی تا
زمان هارونالرشید در دستگاه خالفت عباسیان حضور مستمر و فعال داشتند و مناصب
کتابت و وزارت عباسیان را بر عهده گرفتند؛ به نحوی که دوران عباسی به واسطة
خدمات آنها به اوج اقتدار و شکوفايی خود رسید (الضیف .)23 :1385 ،تصويری که متوکل
طه از برامکه در ديوان خود ارائه میکند نیز اقتدار آنها را برای هر خواننده و شنوندهای
تداعی میکند:
إذاَنامََالخَليفَةََقامََيَحيیَ/وََجَعفَرََالَيَنيمََوَالَيَنامَ/لَهََمَليَونَعَينََعَندََبابََ/يَقالََلَهََالخَليفَةََ
وََاإلمامََ/وَََ/...وََجَعفَرََمَثلََنَسرََفَيَالفَضاَ/مَضَيقََبَهَالمرابَعََوََالمقامََ/فَإنَشاءََالخَليفَةََبَعضََ
هارونَ َالعَباءَةَ َوَ َالكَالمَ (طه،
شَيءََ /فَإنَهَما َالبَدايةَ َوَ َالخَتامََ /هَما َنَبضَ َالخَالفَةَ َوَ َالسَراياَ /وَ َ َ
( :)22٠– 219 :2٠٠3حتى اگر خلیفه بخوابد يحیى برخواهد خاست و جعفر نیز نمیخوابد و دچار چرت
و خواب آلودگی نمیشود .میلیونها انسان به درگاه او امید بستهاند و خلیفه و پیشوا خوانده میشود .و
 . ...جعفر مثل عقابی است که در آسمان بال گشوده و تمامی کشور و مناصب را در برگرفته است .اگر
شاه به انجام کاری اقدام کند ،آن دو نقطة آغازين و پايانی آن هستند .اين دو ضربان تپندة خالفت و
دربار شاهی هستند .رداء و کالم هارون متعلق به آن دو است).

و نیز میسرايد :
الرحبَ؟!َ /لَقَدَسََرقَوا َلَقمَةَ َالثاكَلَينََ /وَ َسَدَواَ
وَ َهَلَسَوفَ َيَبقى َبَرامكَهَ َالعَصرََ /فَيَبَهوکَ َ َ
بَ َوجهََالمغاويرََبابََالعَرينَ (همان( :)93 :آيا برامکة عصر در اين جوالنگاه تو باقی خواهند ماند؛ زمانی
که لقمة داغديدگان را میدزدند و کنام شیران را در معرض يورش و غارت قرار میدهند).

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

لکة ننگینی که سطور تاريخ را به وجود خود آلوده ،ستمهايی است که حاکمان مستبد
تاريخ همواره بر فرزندان مظلوم آدم روا داشتهاند .سابقة اين ظلمها به اندازة عمر
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خودکامگیها و خودپرستیها و درندهصفتی حاکمانی است که با زور و استبداد خود بر
انسانهای مظلوم سیطره يافتهاند و از آنها بهرهکشی کردهاند .اصوال در کشورهايی که با
نظام استبدادی اداره میشوند ،بايد به دنبال واژة ظلم گشت ،نه در جوامعی که بر اساس
برابری و برادری اداره میشوند .متوکل طه چون ديگر شعرای معاصر خود از ظلم
جالدان زمانه به ستوه آمده است و بهصورت نمادين و تلويحی از ستم آنان در ابیات
خود شکوه میکند و جباران زمان خود را چون ابرهه و ابن ملجم به تصوير میکشد.
ابرهة بن اشرم ازجمله شخصیتهای مورد نکوهش و مذموم تاريخ است که در ديوان

متوکل طه بهعنوان سمبلی از ظلم و ستم شناخته میشود .ابرهه به قصد ويرانی خانة
کعبه به حجاز لشکرکشی کرد ،ولی در نهايت شکست خورد .شاعر با آگاهی از حقیقت
اين ماجرای تاريخی که در قرآن کريم نیز بدان اشاره شده است با آن همنوا میشود و
ظالمان و متجاوزان به سرزمین فلسطین را چون ابرهه میداند .او بر اين باور است که
هرچند اين غاصبان ستمگر به سرزمین او يورش بردهاند ،اما ترديدی نیست که اين
تجاوزگران چون ابرهه مأيوس و شکستخورده مجبور به ترك سرزمین محبوب
فلسطین خواهند شد.
هاَزنارَ َمَنَلَهبََ
هي َالرضَ َلَمَنَيَفلَحَها َبَالسَيفََ /وَ َألعابَ َالغَولفََ /وَ َأضواءَ َالشَياطينََ /لَ َ
الحَورََ /وَ َحَليبَ َمَنَعَریَالحَلَماتََ /لَتَسليةَ َالمواتَ َ– َإذاَعاشَواَ–َ /وَ َالرضَ َسَداسَيةَ َالمَوتَىَ/
برهَةََالفيلَ (طه( :)11٠ - 1٠9 :2٠٠3 ،اينجا سرزمین کسی است که
ضاحَيَةََلَبَنيَإسرائيلَ/وََمَدخَلََأ َ
با شمشیر و بازیهای گلف و اعمال شیطانی به پیروزی دست يافته است .برای اين سرزمین دستاری از
آتش هالکت و نابودی است .اينجا سرزمین شیرهای خشکیده در سینههاست از داغ مردگانی که زمانی
زنده بودهاند .اينجا سرزمینی است که شش گوشهاش را مرگ فراگرفته است و قربانگاه فرزندان بنی
اسرائیل و دروازة ورود سپاهیان ابرهه است).

عبدالرحمن بن ملجم مرادی از شخصیتهای منفور و مذموم تاريخ است که در
ديوان متوکل طه نیز بهعنوان نماد ظلم و ستم مطرح میشود .او در صبحگاه نوزدهم
رمضان سال چهل هجری قمری حضرت امیرالمؤمنین امام علی(ع) را به وسیلة ضربت
شمشیر زهرآلود خود به شهادت رساند .ابن ملجم در ديوان متوکل طه ،تصويری شبیه
به اين واقعیت تاريخی را برای ما مجسم میسازد؛ زيرا متوکل مزدوران و ظالمانی که به
سرزمین محبوب او تجاوز و تعدی کردهاند ،همانند ابنملجم میداند .متوکل با بیان اين
مطلب و نیز با تصوير ظلم متجاوزان میکوشد تا تکرار آن واقعة شوم تاريخی را در اين
زمان نشان بدهد .متوکل همچنین از کسانی که دشمن را در انجام اين اعمال ستمگرانه
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ياری میکنند و هموطنان مظلوم او را به مسلخ مرگ روانه میسازند ،شکوه میکند و
آنان را همانند همپیمانهای ابنملجم میداند که در به شهادت رساندن موالی متقیان
با او همراهی کردند.
فَهَل َكَنتَ َتَنسىَ /بَأنَ َالعَواصَمَ َتَحمَى َابن َمَلجَمَ /حَتی َتَصافَحَ َسَكَينَهَمَ /فَي َالمساءََ /وََ
تَضحَىَ«عَلياَ» (طه( :)6٠6 :2٠٠3 ،آيا از خاطر بردهای که پايتختها از ابن ملجم حمايت کردند تا با
همدستی خنجرهايشان در شامگاهان علی را قربانی سازند؟).

 .5نتیجه
شعر معاصر عرب بنابر اوضاع و شرايط حاکم بر جوامع عربی به سمت نمادگرايی و بیان
رمزی و سمبلیك پیش رفته است  .اين نمادها در بیان شعری هر شاعر و سرايندهای،
متنوع و متفاوت هستند و غالبا به نمادهای اصلی و فرعی تقسیم میشوند که
سرايندگان برای بیان مطالب مدنظر و منطبق بر تجربیات درونی خويش ،از اين نمادها
استفاده میکنند .شعر معاصر عربی آکنده از نمادهايی سنتی است که حضور و تأثیرشان
در قصايد هريك از شعرای معاصر متفاوت و مختلف است .اشعار متوکل طه با توجه به
عدم پايبندی به عمود شعری وی ،از فراغت بیشتری در جهت گسترش ساختار معنايی
برخوردار است و پس زمینههای تاريخی و اجتماعی در سرايش اشعار او دخیل بودهاند.
انتخاب نمادهای سنتی از سوی متوکل طه ،در همین راستا بیانگر شرايط حاکم بر
اجتماع انسانی سرزمین اوست؛ اجتماعی که در اثر حاکمیت تجاوزگران مزدور و حامیان
استعمارگرشان ،در حالتی از سکون و رکود به سر میبرد .شعر متوکل محصول زيستگاه
اوست و او از شعرش بهعنوان ابزاری برای بیان دغدغههای مردمی بهره میجويد که
خود نیز يکی از آنها محسوب میشود .متوکل با تقبل نقش راوی به نقطة اتحاد با مردم
سرزمین خود میرسد و دردهايشان را درد و رنج خويش میبیند و از آنجا که او قادر
نیست تا به صراحت اين حکام خودکامة عرب و غیرعرب متحد با دشمن ديرينة
فلسطین را مورد خطاب قرار دهد ،برای دستیابی به اين هدف ،بیانی سمبلیك و
رمزگونه را برمیگزيند و با استفاده از رمزها و نمادهايی که برگرفته از شخصیتهای
مثبت و منفی تاريخ و نام مکانهای تاريخی است ،میکوشد تا تصوير روشنی را از رنجها
و دردهای ساکنان فلسطین ارائه دهد .اگرچه اين نمادها گاه سبب ابهام و غموض در
کالم متوکل میشود ،ولی در حالت کلی شعری لطیف و آکنده از استعارات و کنايهها و
تصويرپردازیهای شاعرانه و سرشار از احساسات يك فلسطینی وطنپرست را ارائه
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میدهد .چنانکه مشاهده شد ،متوکل طه از خالل نمادهای مکانی از قبیل سدوم،
غرناطه و اندلس و نیز نمادهای انسانی از میان شخصیتهای مثبت تاريخ ،خواه مسلمان
و يا غیر مسلمان ،نظیر پیامبر اکرم(ص) ،برامکه ،بودا ،ژاندارك و شخصیتهای منفی و
منفور تاريخ مانند هارونالرشید ،زغیبی ،ابرهه و ابنملجم به اين هدف خود نائل شد و
توانست تصوير گويايی از دردهای مردم خود ارائه کند؛ هرچند که کاربرد اين نمادها گاه
به ابهام کالم او میانجامد.
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