
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة ادبیّات تطبیقینشریّ
 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

1395، پاییز و زمستان 15، شمارة   8سال   

 العظم و محمود شاهرخیقدي در شعر یوسف

 پژوهشی( -)علمی

 1*شاداصغر روانعلی

 2زهیر عباسی

 چکیده

شاعر معاصر ایرانی     ،م( و محمود شاهرخی 2007 -1931ی )شاعر معاصر اردن   ،العظمیوسف 

سطین و قدس اهتمام  ،ش(1388 -1306) شته و در این زمینه  به فل هایی را از خود  سروده  ،دا

ــته       ــاعر  به یادگار گذاشـ کرده و آن را با القابی    به مدح و ثنای قدس اقدام       ،اند. هر دو شـ

ستین، محراب، معبد  ،از جمله و گوناگون شت خطاب قبلة نخ اند.  ردهک، مروارید، کوثر و به

سینه  ،آن دو شتار و تنهایی مردم را در این فاجعه       ،ای اندوهگینبا  شغال قدس، آوارگی، ک ا

ای  تابخانهتحلیلی و با استفاده از منابع ک  -اند. در این تحقیق که با روش توصیفی کردهترسیم 

سعی  شده  انجام ست،  سروده   که شود می ا شاهرخی های یوسف با بررسی    ،العظم و محمود 

شــود.   در شــعر این دو شــاعر تبیین ،آنمربوط به جایگاه قدس و چگونگی بازتاب مســائل 

اه  با یادآوری قداست و جایگ  ،بیانگر این است که هر دو شاعر   ،های پژوهشترین یافتهمهم

را به نصرت الهی   معنوی قدس نزد ادیان الهی، ضمن دعوت مردم به مبارزه و مقاومت، آنان

ید   هایی ام به      با بهره  ،دهند. آن دو می و پیروزی ن عانی قرآن کریم، هم  فاظ و م گیری از ال

 .کنندمی خوبی بیانهای خود را بهو هم اهداف و پیامافزایند زیبایی و غنای کالم خود می

 .ات تطبیقیالعظم، محمود شاهرخی، ادبیّهاس کلیدس: قدي، یوسفواژه
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 قدّمبم -1

ــت. نزول آیات قرآن و وجود پیامبران بزرگ    دارای احترام بوده ،قدس نزد ادیان الهی   اسـ

ــرزمین       به این سـ نان  قداســـت و معنویت این مکان واال        ،الهی در آن و توجّه خاص آ بر 

ــت. بیتافزوده ــته، فرازاس کرده و وقایع فرودهایی را طی و المقدّس در ادوار تاریخی گذش

ــت که مهم کردهجربه متعدّدی را ت  ــیلة رژیم       اسـ ــغال به وسـ ــر، اشـ ترین آن در دورة معاصـ

به   ،های خودکه در ســروده اســتهآن داشــتشــاعران را بر ،صــهیونیســتی اســت. این رویداد

 د.گمارنکشتار و آوارگی مردم همّت یان تاریخ قدس، اشغال این سرزمین وستایش و ب

  بیان مسئلب -1-1
محور   ،عران و سیاستمداران اردنی است که فاجعة فلسطین و قدس    یکی از شا  ،العظمیوسف 

ساسی سروده     آید. تشویق مداوم به مبارزه و مقاومت در برابر دشمنان،    شمارمی های وی بها

سات آن    اهتمام به آزاد شاعر است. )ن.ک:     از ویژگی ،سازی فلسطین و مقدّ شعار این  های ا

نّاعوری،   قدس ه ( از دیگر ویژگی126: 1980ال ــرودهای  گیری لفظی و های وی، بهره سـ

به او  ،معنوی از قرآن کریم اســت. نظر به اهتمام ویژة العظم به قدس و مســائل مربوط به آن

از شــاعران   ،اند. در ایران نیز محمود شــاهرخیداده« األقصــیشــاعر»و « شــاعرالقدس»لقب 

سطین     سالمی و دفاع مقدّس است که در زمینة فل شعاری را از خو  ،ه قدسویژو ب انقالب ا د  ا

شته باقی سی و رجز ب   گذا ست. تلفیق عاطفه و هیجان و غلبة زبان حما مردم،  ختنرای برانگیا

صه   گرایی، دوری از تکلّف و بهرهواقع شاخ های  گیری از آیات قرآن و نمادهای مذهبی از 

  –یفیوصــاصــلی این تحقیق که با روش ت این، مســئلةبرهای شــاهرخی اســت؛ بنااین ســروده

ــعر           یافته   تحلیلی انجام  ــائل آن در شـ بازتاب مسـ ــت، تبیین جایگاه قدس و چگونگی  اسـ

 های دو شاعر در این موضوع است.العظم و محمود شاهرخی و بررسی دیدگاهیوسف

 پیشینة تحقیق -1-2
پس از   ،(1987« )القدسالعظم شــاعر یوســف»در کتاب خود با عنوان  ،حســین عثمان کتّانه

  به تحلیل مضامین برخی از اشعار او همّت   ،العظم و آثار ویوتاه به زندگی یوسف نگاهی ک

شته  سه   گما ست. نایف عبداهلل النّوای سطین فی »در کتاب  ،ا شّعر   فل سئ (2002« )األردنیال لة  ، م

ومه  است. معص  کردهالعظم بررسی شعر یوسف  در از جمله  و فلسطین را در شعر معاصر اردن   
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ستری   شاعر  یوسف »لة در مقا ،شب شاره به زندگی      ،(1384« )ا سالم و القدس العظم  ضمن ا

ها  کوه»در کتاب  ،اســت. حســین اســرافیلیکردههای وی را تحلیلبرخی از ســروده ،شــاعر

کرده آوریاشعاری را از شاعران ایرانی در موضوع فلسطین جمع      ،(1384« )زایندسنگ می 

سروده  شاهر که در میان آن،  ست. ماجد محمد خی نیز آمدههای محمود  در مقالة   ،النّعمامیا

 ،(2013) «العظم، دراسه تحلیلیهاألقصی( لیوسفالقدس فی دیوان )فی رحاب»خود با عنوان 

ــاعر تحلیل       ــعر این شـ ــاع آن را در شـ ــت. با نگاهی به این      کرده جایگاه قدس و اوضـ اسـ

العظم و محمود شــاهرخی،  ی یوســفهایابیم که تاکنون قدس در ســرودهدرمی ،هاپژوهش

 کند.له را بررسیکه این مسئ دارد است. پژوهش حاضر سعینشدهصورت تطبیقی بررسیبه

 ضرورت و اهمیت تحقیق -1-3

از شاعران برجسته و تأثیرگذار ادبیات پایداری در اردن و    ،العظم و محمود شاهرخی یوسف 

سروده    ستند که  شته هایی درخور دربارة  قدس از ایران ه شع خود به یادگار گذا   ،اراند. این ا

ــی قرار  ،ویژه از نظر تطبیقیچنان که باید، ب    آن ــت؛هنگرفت مورد توجّه و بررسـ نابراین،    ب اسـ

 شود. عنوان یک تحقیق جدید بررسی، بههای این دو شاعرسرودهدارد قدسضرورت

 بحث -2

 العظمیوسف -2-1

واقع در جنوب اردن   ،در شهر مَعان و م 1931ال در س  ،«شاعرالقدس »ملقّب به  ،العظمیوسف 

زبان عربی دانشگاه األزهر و در سال     ، از دانشکدة م1953دیده به جهان گشود. وی در سال   

،  ن.ک: شبستری  التّحصیل شد. )  فارغ ،شمس معلّم دانشگاه عین  از دانشسرای تربیت   ،م1954

بر کرد. او عالوه می عمّان فعّالیتعنوان مدرّس در دانشکدة علمی اسال  ( العظم، به37: 1384

فرسایی پرداخت و به عنوان سردبیر  های اردنی و عربی به قلمتدریس، در بسیاری از روزنامه 

نمایندة  ،م1967و 1963 شــد و در ســالعمّان،  به کار مشــغول« الکفاح ا ســالمی»روزنامة 

ــورای اوقاپارلمان اردن بود. وی، به ــیاســت  ،فعنوان یکی از اعضــای ش ــیم س های  در ترس

های  ( العظم به برخی از ســرزمین19: 1987نقش داشــت. )ن.ک: کتّانه، نیز وزارت اوقاف 

سفر   سرانجام  کرد و در کنفرانساسالمی  العظم  یوسف  ،های متعدّدی به سخنرانی پرداخت. 

سال   شت. دیوان در اردن در ،م2007در  شعری  گذ صی فی رحاب»های  رباعیات من  »، «األق
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سطین ف ساّلم الهزیل »و « ل شّعوب   »های و کتاب« ال و « المنهزمون»، «ا یمان و أثره فی نهضه ال

ــالمی » ــت. )ن.ک: محمود، قطامی و همکاران،      «فی رحاب الفکر ا سـ ، از آثار العظم اسـ

ستان  205: 2002 أقاصیص   »با عنوان  ،هایی را با موضوعاتی جذّاب ( وی در زمینة قصّه نیز دا

 است.آوردهرشتة تحریر دربه  ،«للشّباب

 محمود شاهرخی -2-2

به دنیا آمد. وی  ،از شــهرهای اســتان کرمان  ،در بم ،ش1306در ســال  ،محمود شــاهرخی

ــ ،تحصــیالت ابتدایی را در بم و متوســطه را در کرمان و یزد گذراند. پس از آن ة  در مدرس

شغول    صیل م صنعتی،     علوم دینی کرمان به تح ش 82: 1389شد. )ن.ک:  اهرخی در همان  ( 

سم   ،زمان شیفتة      ،ش(1362)وفات:  «سیّد محمّد مجذوب »با عارفی از اهالی یزد به ا شنا و  آ

 آن ،همراه وی به یزد رفت و در آنجا به ادامة تحصــیل پرداخت. عاقبت ،او شــد و ســرانجام

ــاهرخی  ــاهرخی را به دامادی برگزید. محمود ش ــیخ،    ،عارف، ش ــطة ارادت به آن ش به واس

به نجف رفت و در مدرسة کبرای    ،پس از مدتی و کردرا برای خود انتخاب« جذبه»تخلّص 

به ســـبب   ،پس از مدّتی ،داد. شـــاهرخی گزید و به تحصـــیل ادامهآخوند خراســـانی اقامت

ــیل پرداخت. او پس از     ــیة قم به تحص ــة فیض ــت و در مدرس بیماری، ناگزیر به ایران بازگش

: شــد. )ن.کو در بخش خصــوصــی به کار مشــغول آمداز کســوت طلبگی بیرون، بهبودی

 (142: 1372زاده، نجف

پس از پیروزی انقالب اسالمی، با حوزة هنری، صدا و سیما، ادارة کل فرهنگ و    ،جذبه

سالمی تهران همکاری    شاد ا سالمی        ار شاد ا شورای وزارت فرهنگ و ار کرد و به عضویت 

خود را در موضوع دفاع مقدّس سرود   با آغاز جنگ تحمیلی، بسیاری از شعرهای   و  درآمد

از   ،هایی شعری کرد. از شاهرخی مقاالت و مجموعه و در سرودن، قالب کالسیک را تجربه  

شقایق »و« در غبار کاروان»جمله  ست. )ن.ک: بیگی ماندهباقی« هاداغ  : 1382آبادی، حبیب ا

 گذشت.درتهران در ،ش1388سرانجام در سال  ،محمود شاهرخی (678/ 2

 هاس دو شاعرسرودهمضامین قدي -2-3

ــطین  ــغال فلس ــریف جهان   ، بهویژه قدسو باش ــومین حرم ش ــلمانان و س عنوان اولین قبلة مس

العظم و محمود شاهرخی نیز  بر اشعار شاعران مسلمان تأثیر زیادی گذاشت. یوسف       ،اسالم 
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به   مسائل مربوط های خود به قدس و در سروده  ،از این موضوع مستثنی نبودند. این دو شاعر   

سطینی  آن پرداخته سرائیل مبنی بر نابودی هویت فل شاهرخی را بر اند. هدف ا آن ها، العظم و 

ــت تا در قدس    ــرودهداشـ در این  ،گمارند. آن دو  به بیان تاریخ قدس همّت       ،های خود سـ

المقدّس و هتک حرمت به آن و کشــتار  های تلخ و دردناک اشــغال بیتها، صــحنهســروده

 شود:می های این اشعار بررسیترین درونمایهکنند. در زیر مهممینة مردم را ترسیمرحمابی

 قدي ستایش -2-3-1

به  ،های خودکه در سروده استهجایگاه رفیع و ویژة قدس در اسالم، شاعران را برآن داشت

العظم و محمود شاهرخی نیز از این موضوع غافل گمارند. یوسفمدح و ثنای آن همّت

من ضالعظم، اند. یوسفکردهبرجسته مدحقدس را با صفاتی  ،در اشعار خویش و اندودهنب

 کند:میبا ذکر القابی زیبا بازگو ،ستایش قدس، خاطرات شیرین خود را در آنجا

 و کوثــراً مِن فیضِهِ نَشرَبُ    کـانت لنا مَرتعاً  یا روضـهً

 ـلِّهـا أکبـــادُنا تَلعَبُفی ظِ  بیــعُ المُــنَی    و جَنّـهً فیها رَ

 (           16: 1980العظم، یوسف)                                                             

، ای بهشتی که در آن نوشیدیم!ی و ای نهری که از آن میای باغی که برای ما مرتعی بود»

 «کردند.میزیهای ما باسار آن، جگرگوشهبهار آرزوها بود و در سایه

ن زند که از ایصدامیقدس را  ،«جنّه»و « کوثر»، «روضه»با ذکر سه صفت قرآنی  ،العظم

اب این کند. انتخمی ممتاز آن نیز اشارهعالوه بر ستایش قدس، به سرسبزی و اقلیم  ،طریق

 زهای قرآنی برای قدس، بیانگر بینش دینی و نگاه قرآنی شاعر به این مکان مقدّس نیواژه

المقدّس، این مکان واال را از بُعد دینی هست. محمود شاهرخی نیز با توجّه به جایگاه بیت

کند و آن را محل فرود فرشتگان، سرزمین موعود، معبد الهی و گنج مقصود می ستایش

 داند:می

 وی معبد خاصّ خدا، ای گنج مقصود   هبِط افالکیـان، ای ارض موعودای م

 (364: 1370)شاهرخی،                                                                              

ای برای است. این اسلوب، شیوهبرده شاهرخی در این بیت، چهار مرتبه از اسلوب ندا بهره

 ساختن آنان به اهمیت قدس است.کردن وجدان و متوجّهبرانگیختن احساسات مردم، بیدار
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حضرت عیسی)ع( در نزدیکی مسجد     قدس جایگاه پیامبران الهی است. ر، دیگ از سوی 

المقدّس به دنیا آمد و از آنجا به آسمان رفت. حضرت یوسف )ع( و حضرت موسی)ع(  بیت

بر این، پیامبرانی مانند حضــرت ابراهیم)ع(، حضــرت   عالوه اند وشــده المقدّس دفندر بیت

اند. بســیاری از صــحابة حضــرت  کردهگیاســحاق)ع( و حضــرت یعقوب)ع( نیز در آن زند

شتند. برخی از آنان و همچنین عدّه       سطین حضوردا سول خدا )ص( نیز هنگام فتح فل ای از  ر

ــرزمین دفن ،تابعین ــدهدر این س ــفاتاج،ش ــت و 18: 1390اند. )ن.ک: ص ( همة اینها بر قداس

قدس  تت و نورانیّبه قداســ ،در بیت زیر ،العظماســت. یوســفالمقدّس افزودهت بیتنورانیّ

ــریف می از ابتدا مکانی پاک، مقدّس و معطّر برای      ،دارد که این مکان  میپردازد و اظهار شـ

 است:  نماز و عبادت مسلمانان بوده؛ ولی امروز به دست دشمنان افتاده

 یا نورُ  یا ایمــــــــانُ  یا عنبـــــــرُ  حرابُ  یا منــــــــبرُ   یا قدسُ  یا م

 (11: 1980العظم، یوسف)                                                                              

 «ای قدس! ای محراب! و ای منبر! ای نور! ای ایمان! و ای عنبر!»

ن اســت. شــاعر با ایکرده العظم در این بیت، شــش مرتبه از اســلوب ندا اســتفادهیوســف

کند. وی با ذکر واژة  میالمقدّس را نزد مسلمانان تبیین رزش بیتت و اشیوه، قداست، نورانیّ  

ــاره  ،«محراب» کند که جایگاهی واال برای برگزاری می به ویژگی اصــلی قدس شــریف اش

ست. به نظر النّعامی،  نماز و عبادت بوده صالح « منبر»ا س نیز یادآور منبر  ت که  الدّین ایّوبی ا

( جذبه هم در  189: 2013شــود. )النّعامی: میان شــمردهنماد تاریخی عزّت و بزرگی مســلمان

ــرزمین قدس را می     یت زیر، خاک سـ یانگر        دو ب ید. از نظر وی، این خاک مبارک ب تا ــ سـ

 های زیادی از تاریخ انبیای الهی است:ناگفته

 هــــر حرف ز دفترت کتابی   ه ز خاکت  آفتـــابی  هــــر ذرّ

 آن پیمـبـران رخــودند برسـ  بارکست و فرّخ   خــــاک تو م

 (255: 1370)شاهرخی،                                                                   

 النّبی والحرام و مسجد سومین مسجد بزرگ جهان اسالم پس از مسجد      ،ألقصی امسجد 

ــال دوم هجرت رو به آن نماز   ــت که آنان تا س ــلمانان اس دند. )ن.ک: گزارمیاولین قبلة مس
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شریف     30بیش از  ،ألقصی بر مسجدا  ( عالوه19: 1390صفاتاج،   مسجد دیگر نیز در قدس 

ــف715: 2005دارد. )ن.ک: العارف،  وجود به العظم( یوسـ ــاعر»عنوان ،  به این    ،«القدس شـ

 است:  مضمون چنین پرداخته

ــجدُ     یـــــــا قد   سُ یا محرابُ یا مسـ

    

قَدُ       یا فـــــــَر  یا دُرّهَ األکـــــــوان  

 (13: 1980العظم، یوسف)               

 «  ی در قطب شمال(اای قدس، ای محراب، ای مسجد، ای مروارید هستی، ای فرقد )ستاره»

ــف ــت و پاکی بیت       ،العظم در این بیت یوسـ ی و المقدّس، به ارزش اله  با تأکید بر قداسـ

ــمانی آن نیز می ه واالی  بیانگر جایگا ،«واناألکدرّه»که ترکیب گوید میپردازد. النّعامی آس

ــهر مقدّس در  ــت،     این شـ ــهرهای جهان اسـ ــایر شـ همچنان که موقعیت تاریخی و      بین سـ

: 2013کند. )ن.ک: النّعامی: میجغرافیایی و ســیر زمانی و مکانی آن را برای همگان روشــن

قبلة   نالمقدّس، آنجا را به عنوا( شاهرخی نیز با توجّه به قداست و جایگاه ارزشمند بیت   189

 کند.مینخستین مسلمانان معرّفی

 أقصـــای تو قبـلـة نخـــــسـتین   مـقـدّس فلسـطــیـن   ای ارض

 (255: 1370)شاهرخی،                                                                    

و اهانت به تواند این باشد که تجاوز از دیگر اهداف ذکر مسجد در شعر دو شاعر، می   

شر پایگاه الهی و مرکز ن ، گذاشتن مبادی اسالم است زیرا مسجد در اسالمدر اصل زیرپا ،آن

ن، مسیحیان و المقدّس نزد مسلمانادیگر، بیت شود. از طرفمیارف اسالمی شمردهمع

های قداست آن از نظر مسلمانان، داستان سیر زمینی یکی از جنبه یهودیان تقدّس دارد و

داستان سیر آسمانی  ،ألقصی ختم شد و دیگری( پیامبر اکرم )ص( است که به مسجدا)اسرا

ألقصی آغاز شد. این دو واقعه در تاریخ روشن )معراج( آن حضرت است که از مسجدا

 کند:میالعظم به این مضمون اشارهدرخشند. یوسفمی چون دو ستاره ،قدس

 کــــــم دَعَـانا لِلهُدَی مُرشِـدُ! و  فی أفقِها آیه !      کـــــم رُتِّـلت

 و فـــی سَمـاها قد سـَرَی أحـمدُ  رضَها     أقــدامُ عیسی بارَکَت أ

 (13: 1980العظم،یوسف)                                                                            
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ا شد و چه بسیار راهنمایانی که م تالمقدّس( تالوچه بسیار آیات الهی که در افق آن )بیت» 

 ،زمین قدس را مبارک کرد و احمد )ص( ،های عیسی)ع(را به سوی هدایت فراخواندند! قدم

 «درآسمان آن شبانه سیرکرد.

ضمن اشاره به نزول آیات الهی و ارسال پیامبران، به وجود حضرت  ،العظمیوسف   

که قداست را به زمین و آسمان آن پردازد عیسی)ع( و اسرای پیامبر)ص( در قدس می

اند. از نظر النّوایسه، همنشینی و همراهی اعتقادات اسالم و مسیحیت در بیت دوم، بخشیده

شهر قدس را در  ،های انسانی شاعر است؛ به این صورت که ویها و اندیشهبیانگر نیت

: 2002یسه، داند. )ن.ک: النّواچهارچوب اسالمی آن، شهر صلح، صمیمیت و محبّت می

در ابیات زیبای زیر، اهتمام ویژة خداوند  ،( محمود شاهرخی نیز با آگاهی از این فضایل252

 کند:میالمقدّس را چنین تبیینو پیامبران بزرگ به بیت

ـــــفت پاک در شأن تو ـــ ــزدانگـ  یـ

ـو واد     ـ ـ ـّدس        در نعت  ت ـ ـ ـق ـ  ی م

ـ      ـام جب ـق ـل است       مرز تو م ـ ـ ـ  ریی

 یعقوب ه کُحـل خـاک تو بـه دیـد   

ـبانی       ا موسی ـ ـ ـ  ست ز کوی تو ش

ــمه دل ــدها عیسی که هـ  ست و  دیـ

ـعود           ـروج مس ـب ع ـ ـد به ش  احم

                                                                                  

ـرآن                   ـه  به  ق ـ ـوَل ـا َح ـن ـ ـ ـ ـ ـارَک  ب

ــس   ــک قول حق بـ ــعلَیـ ـــ  فَاخلَع نَـ

ــل اس  ــلیـ ـــــت خـ ـــ  تپروردة دامنـ

ـّوب              ـج ای ـای رن ـ ـ ـف ـ ـو ش  آب ت

ــی    ــانـ ــرزبـ ــاگرد تَـ ــی شـ ــیـ ـــ  یحـ

ـی    ـل ـده    ا طف ـ ـهدت آرمی  ست به م

ــود     ــت جبین ســ ســ  بر خاک مقدّ

 (256 -255: 1370)شاهرخی،      

ست،    شاعر در این ابیات که  ست و نورانیت قدس ا  از آیات قرآن کریم بهره دربارة قدا

ا  ستفاده از آن، ارزش واالی قدس ر فزاید و هم با اتا هم به زیبایی کالم خویش بی است برده

ود: آنگاه که خداوند فرم ،است از سورة اسرا تأثیرگرفته   ،کند. وی در شعر خویش یادآوری

صی اّلذی  بارَکنا حوَله         » سِجدِ الَحرام إِلَی المسجدِ األق سرَی بِعَبدِه لَیاًل مَِن الم سُبحاَن اّلذی أ

صیر.    لِنُریَه مِن آیاتِنا إِنَّه سَّمیعُ البَ سراء:  «هوَ ال ست آن ( »1)ا اش را  کس که بندهپاک و منزّه ا

شب  سجد  ،در یک  صی که گرداگردش را مبارک   از م سجداألق ا  ساختیم، برد ت الحرام به م
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ــانهبرخی از ن ــانش ــت.  دهیم،های خود را به او نش ــنوا و بیناس ــاعر همچنین «چرا که او ش   ،ش

ــورة طه را به ــی از سـ ــت: دهبرکاربخشـ إِنّی أنا رَبُّک فَاخلَع نَعلَیک إِنَّک بِالوادِ المُقَدّسِ  »اسـ

بیاور که تو در ســرزمین مقدس طوی  هایت را بیرونمن پروردگار تو هســتم، کفش»« طُوی.

 (12)طه: « هستی.

گیری از اندیشه های دینی و نیز با تلمیحی لطیف  با بهره ،هر دو شاعر در ابیات مذکور   

تان ا     ــ یا به داسـ یامبر)ص(    و ب نب تان قرآنی معراج پ ــ قدّس       ،ویژه داسـ گاه معنوی و م جای

کنند. هدف دو شــاعر از بیان قداســت و ارزش الهی  می مردم گوشــزد ألقصــی را بهمســجدا

نان به همة مســلما صــورت عامری به مردم فلســطین و بهتواند تنبیه و تذکّقدس شــریف، می

های  زشجایگاهی با این ارکه ندهند  برخیزند و اجازهباشد که برای مقابله و پیکار با دشمن 

 حرمت شود.   واال، هتک

 اشغال قدي -2-3-2

ــریف     ــّی     نزد ادیان ا  ،جایگاه انبیا و اولیا بوده     ،از آنجا که قدس شـ ــت خاصـ لهی از قداسـ

ایع تلخ  یکی از وق ،توسط رژیم صهیونیستیبه آن و هتک حرمتش  تجاوز برخوردار است و

العظم  وسف. یاستهگذاشتغیرِعرب ست که تأثیر زیادی بر ادیبان معاصر عرب و تاریخ آن ا

 کند:  میدر ابیات زیر اشغال قدس را به این صورت بیان

حابَ ا    قدامُ مَن داســــت رِ هُدَی أ  ل

 و کَــــفُّ مَن تَزرعُ أرضِی و قــــد   

ــلک ا  ـــ ـــ ــرهَ تـ  لّتیمَن لَوَّث الصَّخـ

ـادِِه                ـق ـ ـ ـ ـدسَ بِأح ـ ـر الق ـَط  و أم

ـهرِِه              ـ ـ ـ ـ ـدَ علی ُط ـَس المَه  و دنَّ

 

ــبَرُ؟   ــهُ مَن فی ســاحِها أغـــ  و وجـــ

ــمَرُ؟    ــدِی األسـ ــها ساعِـ ـــ  حَنا علیـ

ــَسرَی أحمــــدٍ تَفخَرُ؟  کانت بِــــمــ

 فَاحتَــــرَقَ الیــــــــــــابسُ و األخضَرُ

ـــــدوـ  جاحِـــد   أکفَرُ!  ـــ ـــ ــا  عـ ـــ  إلّـ

 (12-11: 1980العظم، یوسف)      

کرد و چهرة چه کسی در آستانة آن غبارآلود     ترة هدایت را لگدمالهای چه کسی گس  قدم»

ــتان چه کســـی در زمین من می در حالی که بازوان گندمگون من بر آن  ،کارداســـت؟ دسـ

کرد؟ )چه  کرد، آلودهمیاسرای پیامبر )ص( افتخار  ای را که بهشد؟ چه کسی صخره   خمیده



 

 

 

 

 

 

 196 1395، پاییز و زمستان 15، شمارة 8شریّة ادبیّات تطبیقی، سال ن

ه کسی(  گرفت؟ )چدنبال آن خشک و تر آتش های خود بر قدس بارید که بهکسی( با کینه

 «کرد؟ جز دشمن منکر کافر!این مکان پاک را آلوده

ــاعر در این ابیات    ــتفهام بهره ،شـ ــیوة اسـ ــوع از شـ گرفته تا اذهان مردم را به این موضـ

اســت. وی از مخاطب  کند که این ســرزمین مقدّس، لگدمال بیگانگان متجاوز شــدهمشــغول

  چه کســانی ،کنان ســاحت هدایت الهی و اشــغالگران اراضــی مردمشــپرســد که حرمتمی

سرای پیامبر از آن آغاز       صخرة مقدّس را که ا سانی  ستند؟ چه ک کردند و مردم شد، آلوده ه

  ،پسکردند؟ س قدس را با کینة قلبی خود سوزاندند و به پاکی و طهارت این سرزمین اهانت  

جز از دشمن کافر و منکر    ،دهد که این اعمالمی ها پاسخ به این پرسش  ،شاعر در بیت آخر 

سف آید. نمیبر شانه یو سجد   العظم با بیان ن ست م صی هایی از قدا ،  «الهدیرحاب»مانند  ،األق

سرای پیامبر »و « صخرة مقدّس » شمنان، تجاوزگران      ،«ا صد دارد به مردم بفهماند که این د ق

سات الهی هستند. شاهرخی نیز در سرودة زیر      قلبی آکنده از حزن و اندوه، اشغال    با ،به مقدّ

 کند:میو تجاوز به این خطة مقدّس را چنین بیان

 ای بـه نــاکـاماکـنــون ز جـفـای دور ایــــام             در بـنـد فـتـــاده            

 کـران کشـیـدهای قـدس اسـیر رنجــدیـــــده             ای مِحـنــت بی            

 کس و زار            در پنجة ناکسـان گـرفـــــــتـارانده غمین و بیای م

 ای نای تـو از خـروش خســـته             وی خار غمـت به دل شکســته            

 ای زخـم ز تیر خصـم خـورده             دل در بـرت از ســـتم فِـسـرده            

 (256: 1370)شاهرخی،                                                                   

ــاعر در این ابیات     حرمت قدس و همچنین به تنهایی مردم و رنج و محنت       به هتک   ،شـ

سجد    ،دیگر پردازد. از طرفبال این فاجعه میآنان در ق شغال م صی و قدس اا   موجی از ،ألق

رین  به بهت اند کههکردنداعران نیز ســعی. شــاســتهکردحزن و اندوه در بین مســلمانان ایجاد

ــکل ــروده ،شـ ــفدهند.  های خویش بازتاباین اندوه را در سـ العظم در دو بیت زیر، یوسـ

 کند:می صورت بازگو به این ،ناراحتی خود را این حادثة دردناک

 و کُل  عیـــن  دَمعه  تَــذرِفُ مِن دَمی دُفقَه         فی کــلّ صَدر 
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 فَالــجُرحُ منّی راعِف  یَنزِفُ   لوَرَی       راحَ اإن ضمّدَ اآلسی جِ              

 (17: 1980العظم، یوسف)                                                                   

سینه »  شمی  ،از خون من ،ایدر هر  ست. اگر طبیبی زخم    ،جراحتی و در هر چ شکی ا های  ا

 «شدنی نیست(.کند )درمانمیدهد، زخم من همیشه خونریزیاممردم را التی

گال  المقدّس در چنبا قلبی محزون، گرفتاری بیت ،محمود شــاهرخی نیز در دو بیت زیر

 کند:  میدشمن را ترسیم

 ای قـدس ای آزرده از تیـغ شقاوت             وی نای تو مجروح از چنگ قساوت

 ات از رنــج مردهورده           وی دل درون سـینهها از خنجـر بیـداد خـای زخـم

 (365: 1370)شاهرخی،                                                                                   

 دعوت بب مبارزه و مقاومت  -2-3-3

ــطین  ــغال فلس ــتار مردم راپیامد ،اش به   هایی دردناک همچون تخریب منازل، آوارگی و کش

مردم را به   ،بلکه همواره انداز این فجایع چشــم نپوشــیده ،اســت. شــاعران متعهّددنبال داشــته

العظم و محمود  اند. یوســـفمبارزه علیه دشـــمن غاصـــب و مقاومت در برابر آن فراخوانده

با آگاهی از   ،العظمیوســف اند. داشــته  به این مهم اهتمام ،شــاهرخی نیز در اشــعار خویش  

ر و فداکاری در راه خدا و دســتیابی قطعی مجاهدان و ایثارگران به مقام بهشــت  فضــیلت ایثا

 کند:میبرین، در بیتی زیبا آنان را به دفاع از قدس و آزادسازی آن دعوت

 وَ تَــــــمَتَّع بِجَنّهِ الرِّضــــوَانِ   مِن دِمائِکَ فَیضاً       وَامنَحِ القُدسَ

 (41: 1980العظم، یوسف)                                                                                    

 «از خون جاری خود به قدس ببخش و به سبب آن از بهشت بهرمندشو.»

ست. وی با  می شاعر در بیت زیر تأکید    کند که تنها راه آزادی قدس، جهاد و مبارزه ا

 کند:میمردم را به این مبارزه تشویق بیان ارزش مبارزه و مقاومت در راه خدا،

 فَاستَقِیمُوا علَی طَریقِ المَعَالِی               لیسَ یَحمِی الد یارَ غیرُ استقَامَه

 (29)همان:                                                                                                 

 «کند.نمیها را حفظکنید که جز پایداری، سرزمیناریها پایدپس در راه بزرگی»
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وی در جایی دیگر، آزادی قدس و حمایت از مقدّسات آن را وظیفة همة مسلمانان 

شوند و به وسیلة  خواهد که از خواب غفلت بیداراز آنان می ،داند. به همین منظورمی

کنند تا از این طریق، پرچم ردر این راه ایثا ،یعنی همان جان ،ارزشمندترین دارایی خود

 جاودانگی خود را در بین مردم دنیا به اهتزاز درآورند:

 أمّهَ المُصحَفِ الطَّهورِ أفِیقِی           وَ بِأغلَی مَا یَملِکُ الحُر  جُودِی

 وَاکتُبِی النَّصرَ بِالد ماءِ عَزِیزاً             وَارفَعِی فِی الوَرَی لِواءَ الخُلُودِ

 (77)همان:                                                                                              

ترین موجودی )جان( خود را بیدارشوید و ارزشمند ،ت کتاب پاک و مقدّس )مسلمانان(امّ»

نگی را به بزنید و در بین مردم، پرچم جاودا را با خون خود رقم بهاببخشید. پیروزی گران

 «اهتزاز درآورید.

خواهد که با تمام وجود به از مسلمانان می ،های دشمنآوری جنایتشاهرخی نیز با یاد

مقابله با دشمن خونریز بروند. وی با سردادن ندای آزادی قبلة نخستین، آنان را به پیکاری 

 کند:میسخت تهییج
 ست ا خواهیوقت خونخیز مسلمان که  پایبه

ــهاب خپایبه ــرار شـ ــان و چون شـ ــلمـ  یز مسـ

ـای به  ـیز و رها پ ـد   خ ـران    کن ز چـنگ ب ـه  گُ

                          

ـن را                  ـی ـرک ـان پ ـونی ـت صهی ـای ـن جن ـی ـب  ب

ـد              ـی ب ـون ـهی ـن ص ـرم ـوز خ ـس ـن را   ب ـی  آی

ـتین را         ـة نخس ـون، قبل ـش و خ ـر آت  ز قع

 (136 :1385)اسرافیلی،                              

گونه، مردم مبارز را به با کاربرد دوبارة این لحن حماســـی و رجز ،شـــاعر در ابیات زیر 

ــریف فرامی     قدس شـ یاری  ند. وی در اینجا  جهاد و  فاتی را می  ،خوا ــ یانگر    صـ که ب آورد 

شاعر از این ابیات، تقویت روحیة مبارزه و مقاومت          ست. هدف  شهامت آنان ا شجاعت و 

 رزمندگان است:

 آوران گـاه رحیـل اسـت   د ای نامخـیـزی  

ـادالن چـابـک       ـزید ای دری  سـواران خـی

 سـوز   خیـزید اینـک از تف قـهـر جهـان      

 آوران گاه سـتیـز است                  خیـزید ای رزم 

ـت    تیغ فلق در دست و خضر رَه دلیل اس

ـدازان     رزم ـرگ ـراوژنان، خنج  آوران، شی

ـ     دوزیـر جـــگـر      وز آتـش رگبـار و از ت

 کـردن قــدس عزیـز استهنگـام یاری
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 (364 -363: 1370)شاهرخی،                             

سف  از طرف صی   »عنوان ، بهالعظمدیگر، یو در کنار دعوت به مبارزه، مردم  ،«شاعراألق

شمن باز    سازش با د دارد. وی در بیت زیر که بیانگر هجران و فراق طوالنی مردم از  میرا از 

شری  ست قدس  سازش با  میضمن تأکید بر ادامة مبارزه و مقاومت، اعالم  ،ف ا کند که آنان 

 پذیرند:  دشمن را نمی

ــه       فُرق ــا  بِن ــا قــدسُ إن طــالــت   ی

                     

غمــدَا           ُی لن  ــا قــدُس  ــا ی فُن ی  َفســـ

 (22: 1980العظم، یوسف)            

شمشیر ما هرگز در نیام  ،قدسپس ای  است،ه فراق در بین ما طوالنی شدهای قدس اگرچ» 

 «رود.نمیفرو

ــاهرخی نیز ضــمن دعوت به مبارزه و مقاومت، مردم را از ســازش و صــلح با   محمود ش

ح با داند و سازش و صلکند. او کلید پیروزی و فالح را مبارزه و ایستادگی می میدشمن منع 

 شمارد:دشمن را ننگ و عار می

 اربـــجـز ادهز پیـکار           نفـزایـد سـخــــــــــن صـلح بنگشـاید گِره از کــــــار تــو ج

 م دَغَل رمز فالح توستتوست           جنگ با خصـــــــنور بهروزی در بــــرق ســــالح 

 ارات را به خـدا بسـپعاریـــــــت جمجمـهــالح از ســرکین بفشار          تنگ در سینه، سـ

 ست پر از فتنـه تو آمـن باشا ـانـــاکن باش          گر جهــــــد تو سهـا گـر که بجنبکـوه

 جنگ را باش که مفتاح ظفر جنگ است         تـن به سازش مده ای مرد که این ننگ است

 (634: 1370)شاهرخی،                                                                                           

ت آنگاه که حضر  ،است کردهشاعر در این ابیات، معنا را از کالم امام علی )ع( اقتباس    

تَکَ ...      »فرمود:  نَاجِذِکَ.  أعِرِ اهللَ جُمجُمَ بالُ و التَزُل. عَضَّ علَی  ها از   اگر کوه.« »تَزُولُ الجِ

دا  ســرت را به خها را بر هم بفشــار. کاســة شــوند، تو ثابت و اســتوار باش. دندانجای کنده

ــعار خود 11: خطبة 1381البالغه، )نهج.« ده ... عاریت ــاعر در اش جهاد،   ،( بنابراین، هر دو ش

ــتادگی را تنها راه  مبار  ــئ زه و ایسـ خواهند که در این    دانند و از مردم می لة قدس می  حل مسـ

 نکنند.طریق کوتاهی
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 امید بب نصرت الهی -2-3-4

مردم را  ،موجی از یأس و اندوه ،م(1967بر اسرائیل )پس از شکست کشورهای عربی در برا

امّا پس از انتفاضـــة مردم  رفتای از ابهام و اندوه فروفراگرفت و شـــعر مقاومت نیز در هاله

ــن در میان مردم زنده   ــالمی ایران، امید به آیندة روش ــطین و پیروزی انقالب اس ــد و فلس  ش

ــاعران نیز دریافتند که نباید نور امید در  ــورت وجود مردم خاموشش ــود، در غیر این ص   ،ش

کان    قدس ام هت     آزادی  به همین ج مت و       ،پذیر نیســــت؛  قاو به م ــمن دعوت مردم  ضـ

ــان زنده  ــان از یأس، روحیة امید را در بین ایش ــتنن ایش ــف العظم در   کردند.برحذرداش یوس

 گوید:   باره چنین میاین

 مِن عُـــــــدوانِهِ أکبـرُ فاهللُ     ــما طالَ عُدوانُهُ      و البغیُ مَه

 (12: 1980)العظم،                                                                 

 «اش به درازا کشد، پس خداوند از دشمنی آن بزرگتر است.ظلم هر چقدر دشمنی»

شاعر از    شمنی طوالنی اگرچه  به  و زندمی بر قدرت الهی تکیه گوید،مدّت میظلم و د

 کند:  می روحیة امید را در مردم تقویت ،خداوند امیدوار است. وی با این کار

 یا قـــــــــدسُ مهما باعــــــــدَوا بَینَنا              فَـــــفِی غَدٍ جیشُ الهُدَی یَزحَفُ

 (18)همان:                                                                                                  

 «برد.میاند؛ ولی فردا لشکر هدایت یورشافکندهای قدس اگرچه بین ما جدایی»

ولی به پیشروی لشکر هدایت و    کندمیس، از فراق و هجران شکایت شاعر خطاب به قد 

ــحنة جهاد و دفاع   ــطین را در صـ ــت. جذبه در ابیات زیر، مردم فلسـ پیروزی آن امیدوار اسـ

قدّس  یدوار    م ــرت الهی ام به                می به نصـ نان را  ند، آ خداو یاری  به  باور  یت  با تقو ند و  ک

ــانی پروردگار و وعده  امداد  ــارت  رسـ ــان  ،دهد؛ به همین جهت   میهای یاری او بشـ از ایشـ

 کنند:در انجام وظیفه تالشکه خواهد می

 ن رایهای سنگبپای خیز و به کف گیر ذوالفقار علی         بزن به خیبریان ضربه

 کن آن اقتدار پیشـین رادر این جهاد مقدّس خداست یاور تو         دوباره زنده

 (137: 1385)اسرافیلی،                                                                             
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ــمن مژده     ــاعر در دو بیت زیر، آزادی قدس را از چنگال دشـ   ،دهد و با این کار   می شـ

 کند:یة امید و مقاومت را در وجود مردم دوچندان میروح

 کـازاد شـوی به زودی از بنـد   دس به صبح وصل سوگند     ای ق

 وین مـژده نویـد کبریایی استاست         وعـدة صـادق خدایـیاین 

 (258: 1370)شاهرخی،                                                                      

با تکیه به وعدة نصــرت الهی و   ،یابیم که هر دو شــاعر درمی ،با نگاهی به این اشــعار    

 نمایند. می تأکید بر روحیة امید در بین مردم، آنان را به مبارزه و مقاومت تشویق

 کشتار و آوارگی مردم  -2-3-5

شتار بی  س     بمباران منازل و ک ستی ا صهیونی سیاری از   رحمانة مردم، از جنایات رژیم  ت که ب

سوگوار  ست هکردمردم را در داغ عزیزان خود    ،. العظم در ابیاتی که رنگ و بوی غم داردا

 کند:میها تشبیهشهادت جوانان فلسطینی را به چیدن گل

 کم قد مَشت أکبادُنا فوقَها                      مِن کلِّ روض  زَهـره  تُقطَفُ!

 ــاً                      أنـقَی مِن الیاقوتِ بَل أشرَفُ!و کم سَـقینا تُربَها أنـفُسَـ

 (18: 1980)العظم،                                                                       

سیار جگرگوشه  » شد! و  میو از هر باغی، گلی چیده رفتندمیایمان که بر روی آن راههچه ب

ب              قدس را  خاک  ما  که  یار  ــ جان چه بسـ پاک   ا  یاقوت و حتّی برتر از آن  هایی  تر از 

 «کردیم!سیراب

 کند:می به شهادت کودکان و نوزادان در آغوش مادر اشاره ،شاعر در دو بیت زیر

 قد أغمَضَ األجفانَ فی هَدأهٍ                 و ثَغـرُهُ فی الثَّدیِ لم یُفطَـمِ

 فماتَ بینَ الصَّدرِ و المِعصَمِ         مَـن مَزّقَ الطِّفـلَ باِل رحمـهٍ          

 (20)همان:                                                                                

لک » هاد    پ به آرامی بر هم ن ــیر            ،ها را  مادر در دهان داشـــت و از شـ نة  ــی که سـ حالی  در 

 «رحمی درید؟بود. چه کسی کودک را در آغوش مادرش با بینشدهگرفته

ــاهرخی نیز به هیچ  ــیده وجه از این جنایتش ــم نپوش ه این ب ،بلکه در دو بیت زیر ها چش

 است:مهم پرداخته
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 پـروا          به خون کشند چســـان مردم فلسطین راببیـن که خیبریان آشکار و بـی   

 ن رایاس و نسـریببیـن چو بـاد خزانی ستمگران پلیــد          به زیر خـاک سـپارند   

 (136: 1385)اسرافیلی،                                                                                    

به شهادت کودکان و نیز حزن و  ،با قلبی آکنده از غم و اندوه ،وی در دو بیت زیر   

 پردازد:دیده میزاری مادران داغ

 ن را بیـن         به رخ ز دیده فشانند اشک خونیـن راز مرگ کـودک دلبنـد، مادرا

 ز بس ستاره که شد زیر ابر خـون پنهان        به غیــر مویه نوا نیست سـاز پروین را

 )همان(                                                                                                        

، ههای غمباری که به دنبال اشغال فلسطین گریبانگیر مردم شدز پیامدیکی دیگر ا   

بسیاری  .استهکردتخریب منازل و آوارگی آنان است که مشکالت فراوانی برای آنان ایجاد

با لحنی  ،العظم در بیت زیر. یوسفاندهبردند های همسایه پناهبه کشور ،از مردم فلسطین

 دازد:پراندوهناک به این مضمون می

 إن مَزّقَ الغاصِــــبُ أرحـامَنا            و قومُنا فــی األرضِ قد شُرِّدُوا

 َفــــمَا لَنَا غَیرُ هُتـــافِ العُلَی:            إنّا ِلغَیـــــرِ اهللِ ال َنســــــــُجـدُ                     

 (14: 1980)العظم،                                                                   

س اند، پکند و قوم ما نیز در زمین آواره شدهاگر دشمن غاصب خویشاوندان ما را پراکنده»

 «کنیم.نمیما غیر از شعار شرف و بزرگواری نداریم: بدون شک ما جز برای خدا سجده

 کند:میجذبه نیز با لحنی غمگین، آوارگی مردم را چنین بیان

 ق تو از جفـای اعـدا          آواره به کوه و دشت و صحراای خَـلـــ

 (256: 1370)شاهرخی،                                                            

 گیرسنتیجب -3

نتایج زیر  ،العظم و محمود شاهرخیهای یوسفسرودهپس از بررسی و تحلیل قدس

 شد: حاصل
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لعظم و اس و نابودی تاریخ آن توســـط اشـــغالگران، یوســـفالمقدّبه دنبال تخریب بیت -1

 ند.کنبا موهبت شعری خویش تاریخ روشن قدس را بازگو ،نداهمحمود شاهرخی توانست

ــاهرخییوســـف -2 مانند قداســـت و جایگاه    ،های قدسبا بیان ویژگی ،العظم و محمود شـ

اند نیز عموم مسلمانان متذکّرشدهبه مردم فلسطین و  ،ویژه اسالمو ب معنوی آن نزد ادیان الهی

ــمن برخیزند و اجازه   ،ی واالهاکه چنین مکانی با ارزشندهند  که برای مقابله و پیکار با دش

 حرمت شود. هتک

ست     -3 شعری خویش توان شاعر با تجربة  شغال       ،نداههر دو  سرشار از حزن و اندوه، ا با لحنی 

 کنند. خود ترسیمهای قدس، کشتار و آوارگی مردم را در سروده

ــی را از وظایف خویش               -4 ــاعر امیدبخشـ به فاجعة دردناک و تلخ قدس، دو شـ با توجّه 

ــکالت و گرفتاری می ــرت  دانند و عالوه بر ذکر مشـ های موجود، مردم را به پیروزی و نصـ

 دهند.می الهی امید

ستان اقتباس لفظی و معنایی از قرآن کریم و بهره -5 های  تو شخصی   هاگیری از واژگان، دا

سروده از ویژگی ،قرآنی سف های های بارز  ست. این مهم   یو شاهرخی ا ، عالوه بر العظم و 

ــاعر اســتاینکه  دو نیز  به  زیبایی و باروری کالم آن ،بیانگر بینش دینی و نگاه قرآنی دو ش

 است.افزوده
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