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محمدمهدی کرمانشاهی و  بررسی تطبيقی مضامين پايداری در شعر بهزاد
 الجواهری

 عطا الماسی .6 ،*کطيور زيرکساز .1
 ، ايرانکرمانشاه ،کرمانشاهاسالمی دانشگاه آزاد زبان و ادبيات فارسی و عضو هيئت علمی، ی مربّ. 1
 ، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ايرانکارشناس ارشد زبان و ادبيات تطبيقی. 6

 (19/19/1317پذيرش: تاري  ؛ 14/97/1317)تاري  دريافت: 

 چکيده

 و در مقابـل  ادگری و بيدادگران را محکوم،های شورانگيزی که در طول تاري ، بيد ها و نوشته سروده
 ،شـوند. در همـين راسـتا    ند، جزء ادبيات پايداری محسوب مـی ا ی را ستايش کرده، آزادی و آزادگآن

تحليلی بر اساس ديـدگاه مکتبـی از مکاتـب ادبيـات     ـ  حاضر بر آن است تا به شيوۀ توصيفی نوشتار
دانـد، بلکـه بـه     هـای تـأثير و تـأثر نمـی     بين دو شاعر را صرفاً وجود زمينهتطبيقی که شرط مقايسۀ 

های پايـداری و مقاومـت در شـعر بهـزاد      و شاعر توجه دارد، به بررسی جلوههای هنری آثار د زيبايی
ـ   بپـردازد. بررسـی   (شـاعر عراقـی  )لجـواهری  مهدی امحمدو  )شاعر ايرانی( کرمانشاهی ۀ هـای اولي

تم و هايی از پايداری و مقاومت در برابر ظلم و سـ  که در شعر دو شاعر، نشانهدهد  پژوهش نشان می
شود که لحن و سبک هر دو شاعر با توجه بـه شـرايط سياسـی و     تجاوز دشمن خارجی مشاهده می

هـا در قالـب موضـوعاتی     اين مضامين در شـعر آن  اجتماعی حاکم بر زندگی آن دو، متفاوت است و
هـای   و شخصـيت  )ع(پرستی، مبارزه با دشمن، انتقاد از حاکمان وقت، سـتايش از امامـان   چون ميهن

 است. گر شده مذهبی به عنوان نماد مقاومت جلوه

 مهدی الجواهری.دبيات پايداری، بهزاد کرمانشاهی، محمدادبيات تطبيقی، ا :ها واژهکليد
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 مقدمه .1
هـا بـا يکـديگر     ای از نقد ادبی است که از تعامل ميان ادبيات ملـت  شاخه ادبيات تطبيقی

اسـت و نيـز    عليه وجود نداشته هرگز تعريفی مشخص و متفقم»گويد و برای آن  سخن می
: 1319)منوچهريـان،  « برخی معتقدند که برای تحقيقات تطبيقی درِ بسـته وجـود نـدارد   

مطالعات نقد ادبی در پی آشکار ساختن تفاوت، اشتراک و شباهت در (. اين شاخه از 611
بافت فرهنگی و فکری آفرينندگان آثار ادبی در ميان ملل مختلف و يا ادبيات متنوع يک 

دهـد،   می ها را به نقطۀ يگانگی انديشه سوق ملت است که با سبکی نوين محور پژوهش
است و اغلـب در دو بخـش اثرگـذاری     چون ويژگی اصلی آن، اختالف در ادبيات و زبان

عوامـل انتقـال   »کنـد و   ها و يا اثرپذيری از آن مطالعه می ادبيات يک ملت بر ديگر ملت
هـای   های ادبی، بررسی موضـوع  تأثيرات مختلف ادبيات ملتی از ملت ديگر، بررسی گونه

( 9: 1396، )کفافی« های فکری و تأثير و تأثر ادبی، بررسی منابع نويسنده، بررسی جريان
زبـانِ   ۀ( و دربـار 11)همـان:  « ها که خود ابزار بيان ادبيات هسـتند  زبان»و نيز در گسترۀ 

شود  ادبيات و زبان هنر و سبک هر يک و حدود مشترک بين ادبيات و هنر نيز انجام می
 (.31)ر.ک؛ همان: 

ها بـه   کند که چگونه زبان امکان درک بهتر اين مطلب را فراهم می»مطالعۀ تطبيقی 
يکديگر پيوند دارند و هـر يـک بـه سـبک خـود بـه تقطيـع و تشـکيل سـاختاری دنيـا           

وسيعی دارد  ۀادبيات تطبيقی گستر ۀ( که از اين روی، دامن37: 1391)شورل، « پردازند می
ادبيات دو کشور يا چند کشور را با هـم مقايسـه    توان گفت که ادبيات تطبيقی تنها و می
وسيع دارد و اندازی  چشمناميد، ادبيات  چيزی که بتوانآن هر  در پژوهشِبلکه کند،  نمی
توان از ادبيات تطبيقی بـه   می يک فرهنگ ۀندسازکشف ارتباط آن با ديگر عناصر برای 

بينی آفرينندگان آثار ادبـی در يـک جامعـه نيـز      عنوان ابزاری برای نمايش تفاوت جهان
زبانی، فکری و فرهنگـی   ۀه در يک گستراستفاده کرد و آثار شاعران و نويسندگانی را ک

 هستند، از منظر ساختاری و محتوايی در بوتۀ نقد تطبيقی گذاشت.
است که ضمن معرفی دو شـاعر متعهـد    بر همين اساس، در اين پژوهش تالش شده

عرصۀ مقاومت، يداهللا بهزاد کرمانشـاهی و محمدمهـدی الجـواهری، محـيط سياسـی و      
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های پايداری در شعر  به صورت مختصر بيان شود و آنگاه جلوه اجتماعی روزگار آن دو نيز
هـای هنـری آثـار دو     ها بر اساس مکتب آمريکايی ادبيات تطبيقی که تکيه بر زيبايی آن

 شود. شاعر دارد، بررسی و مقايسه می

 پيشينۀ پژوهش .6
ضر هايی در ارتباط با نوشتار حا پيش از پردازش موضوع الزم است که ذکر شود پژوهش

 است که عبارتند از: انجام شده
مقايسـۀ تطبيقـی پايـداری در شـعر     » ای با عنوان نامه (. در پايان1313)ـ فرحناز جعفری 

به مضامين مشترک دو شاعر در زمينۀ مقاومـت و  « مهدی جواهری و علی معلم دامغانی
 است. پايداری پرداخته

های مقاومت در شعر يداهللا بهـزاد   جلوه» ( در پژوهشی با نام1319) زاده و الماسی ـ بيگ
های مقاومت و پايداری را در شعر بهزاد کرمانشاهی بررسی  ترين مؤلفه ، مهم«کرمانشاهی

 اند. کرده
بررسی مضامين » ( در نوشتاری با عنوان1319) السّادات هاشمی ـ مريم محمودی و زينب

به بررسـی  « د سبزواریپايداری در شعر محمدمهدی جواهری و مجموعۀ سرود درد حمي
پرسـتی و... در آثـار    ستيزی، دفاع از مظلوم، ميهن بازتاب مضامين مشترکی همچون ظلم

 اند. دو شاعر پرداخته
« ديـن در انديشـۀ جـواهری و شـهريار    » ( در جسـتار 1319) ـ مهدی ممتحن و ديگـران 

 اند. انعکاس مضامين دينی را در شعر دو شاعر بررسی کرده
های مذکور، رويکرد دو شاعر را در زمينـۀ   شد، هيچ يک از پژوهشکه مشاهده  چنان

بر آن اسـت تـا در حـوزۀ ادبيـات      رو، نوشتار حاضر اند. ازاين پايداری با هم مقايسه نکرده
هـای مقاومـت و پايـداری در شـعر بهـزاد       پايداری با رويکرد تطبيقی بـه مقايسـۀ جلـوه   

زبان  لجواهری به عنوان شاعری عربکرمانشاهی با زبان مادری فارسی و محمدمهدی ا
 بپردازد.
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 های پژوهش . پرسش3
 های اساسی اين جستار عبارت است از: پرسش

انديشی و نگـرش دو شـاعر نسـبت بـه مقاومـت و پايـداری در برابـر ظلـم و          ـ همسان
 ای است؟ بيدادگری به چه شيوه

 ها چگونه است؟ ـ دامنۀ نمود اين مضامين در شعر آن
ای دارد و  د که انديشۀ مقاومت و پايداری در شعر دو شاعر جايگاه ويژهرس به نظر می

دهندۀ متعهد دانستن خود در برابر جامعه و ملت خويش است و اين مضمون در  اين نشان
 است. قالب استبدادستيزی، استعمارستيزی، ستايش از وطن، دينداری و... بيان شده

 شناسی ادبيات پايداری . مفهوم4
 فرهنـگ  و مـدنيت  ادبيات توسعۀ و تشکيل تکوين، آغاز همان از پايداری شعر و ادبيات

 و مسـتبد  هـای  حکومـت  تشکيل. داشت خواهد و داشت وجود بشری جوامع شهرنشينی
. اسـت  بـوده  جهـان  در پايداری توسعۀ و ايجاد برای نيرومندی انگيزۀ و سبب طلب قدرت

 بيشـتر زيـر   و مسـتبدی  هـای  حکومـت  و ها دولت چنين با تاري  طول در که کشورهايی
هـر   در انـد.  کـرده  و تجربـه  توليـد  را نوع اين از ادبياتی بيشتر اند، بوده( مستعمره)سلطه 

بنـابراين، در   .دارد متقابـل  ای رابطـه  ادبيات و هنر با اجتماعی و سياسی اوضاع کشوری،
شـاعران،   توسط که است ای پديده پايداری ادبيات»تعريف اين نوع ادبيات بايد گفت که 

 کشی، تجاوز، ضعيف تعدی، ظلم، جور، هر گونه مقابل در جهان و پژوهندگان نويسندگان
سجادی، ) «آيد می وجود  به حاکم های دستگاه و فساد درونی اندوزی و مروت نمايی قدرت
1399 :79). 

انـد، يکـی    کارکردی که برای ادبيات مقاومت يا پايداری در سراسر جهان قائل شـده 
. پيدا کرد ای العاده فوق وضعيت ايران ويژه به در جهان، اخير سدۀ در مقاومت است. ادبيات

 ارتباطـات،  گسـترش  زمـين،  مغـرب  و پيشـرفت  تمدن مظاهر با ايرانيان آشنايی از جمله
 قاجـار،  دورۀ حکام حد از بيش استبداد و ها و روزنامه مدارس ايجاد چاپ، صنعت پيدايش
 و ارادۀ خواست به اعتنايی بی و استعماری، خارجی های با دولت ننگين قراردادهای بستن
 و روس، ايـران  هـای  جنـگ  مجلـس،  بسـتن  توپ به تنباکو، واقعۀ چون حوادثی و ملت
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 خيزش اين .شد روحانيت رهبری به مردمی های قيام به منجر و همه همه ،1197قرارداد 
 شکوفايی و ايجاد منجر به داشتند، آندر  بزرگی سهم خود که و اديبان شاعران ميان در

 .گرديد مشروطه دورۀ در ايران مقاومت ادبيات
« عنـه  دفعه» معنای به «الشّیء قاوم» و« قاوم» ريشۀ از مقاومت واژۀ عربی هم زبان در
 ايـن  بـر  اعتقـاد  بيشتر اما است، شده رايج بيستم قرن دوم نيمۀ از مقاومت ادبيات و است
 همچنين،. است المقاومةم شده ادب» اصطالح رواج سبب 1127 ژوئن آثار جنگ که است

 تسـليم  و قـدرت  بـا  قدرت رودررويی معنای به «قَوَمَ» ريشۀ از و مفاعله وزن بر مصدری
 و اسـت  انسـان  نشـدن حـق   و ضايع خود، اهداف حفظ سبب به دشمنان برابر در نشدن
 نيـا،  ر.ک؛ محسـنی )انـد   دانسـته  فلسـطينی  شـاعر  کنفانی، غسان را مقاومت شاعر اولين
 (.141ـ147: 1399

 اشـکال  همـۀ  با مقاومت ادبيات»دربارۀ تأثير ادبيات مقاومت در جامعه بايد افزود که 
تأثير  که است حالی در است و اين و تفنگ سالح جايگاه از سخن در آن و ظلم، استعمار
 ادامه پيوسته مقاومت ادبيات سخن اما تأثير است، جنگ عرصۀ به محدود و تفنگ سالح
 ادبيـات  نـوعی »(. بنابراين، ادبيـات مقاومـت،   927: 1391نيا و ديگران،  مصطفوی) «دارد

 حيـات  کـه  آنچه در برابر جامعه فکری و پيشروان مردم طرف از که است و ملتزم متعهد
در  انحراف از جلوگيری و هدفش آيد می وجود  به کند، می تهديد را ها آن معنوی و مادّی

 .(62: 1399بصيری، ) «است آن تدريجی و تکامل شکوفايی ادبيات،

 . نگاهی به زندگی و محيط سياسی و اجتماعی دو شاعر9
در شهر کرمانشاه ديده به  1394به سال « حسين ايوانی»فرزند « يداهللا بهزاد کرمانشاهی»

نامی در عين گم 1392جهان گشود و پس از عمری فعاليت فرهنگی و تدريس، به سال 
است؛ از  و به دور از هياهو ديده از جهان فروبست. از وی آثار زيادی به نظم بر جای مانده

و... کـه تنهـا دو    سـخن  خرده، سخنی ديگر، گزيدۀ سخنهای:  جمله دفاتر شعری به نام
کـه در    چـاپ شـده   يادگار مهـر و  گلی بيرنگهای  مجموعه از گزيدۀ اشعارش با عنوان

است. وی زندگی در دو محيط سياسی و اجتمـاعی   شده يمايی سروده های سنّتی و ن قالب
است )دوران استبداد پهلوی و دوران انقالب اسالمی(. لذا اشعار او  متفاوت را تجربه کرده
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اين دو زمان است. واکنش در برابر استبداد  نيز واکنشی در برابر وقايع سياسی و اجتماعی
جنگ تحميلـی، شـاهکارهای شـعری بهـزاد را      پهلوی و تجاوز دشمن خارجی در دوران

من »، «کلبۀ من»، «ای وطن»دهد که مخاطب اين موضوعات را در شعرهای  تشکيل می
کند. نکتۀ درخور ذکر دربارۀ بهزاد اين اسـت کـه وی    و... مشاهده می« کبوترها»، «با تواَم

خراسـانی بـه   سرای تابع سـبک   با داشتن اشعاری در قالب نيمايی در زمرۀ شاعران کهن
 (.29: 1397آيد )ر.ک؛ موسوی گرمارودی،  حساب می

زبان است کـه در   هم شاعری عرب« بن علی الجواهری محمدمهدی بن عبدالحسين»
در شهر نجف به دنيا آمد. زندگی وی با وقـايع سياسـی و اجتمـاعی مهمـی      1199سال 

حکومـت حاکمـان    همراه بود. سقوط امپراطوری عثمانی، قيموميت انگلستان بر عـراق و 
هـای سياسـی    اوليۀ عراق مواردی بودند که باعث شـد جـواهری در بسـياری از صـحنه    

های چپگرايانه و سرودن اشعار سياسـی و   حضوری فعال داشته باشد. وی به دليل انديشه
های حاکم بر عراق مورد آزار فراوان قرار گرفت و همين امـر   اجتماعی و انتقاد از سياست

(. موضوعات سياسـی و اجتمـاعی او کـه    63م.: 6993شد )ر.ک؛ جبران،  باعث آوارگی او
برای « الثورة العراقية»، «المجلس المفجوع»، «تنويمة الجياع»جنبۀ انتقادی دارد، در اشعار 

مخاطب کاماًل ملموس است. همچنـين، از ايـن شـاعر عراقـی آثـار فراوانـی بـر جـای         
 و... . مجموعة بين الشعور والعاطفة، بةبريد الغر، ديوان شعراست؛ از جمله:  مانده

آيـد و شـعر او    جواهری از آخرين بازماندگان شاعران کالسيک عرب بـه شـمار مـی   
ميران شاعران بزرگ دورۀ عباسی، از جمله متنبّی است که کاربرد واژگان فخيم از جمله 

در  (. سرانجام، اين شاعر عراقـی 623م.: 6991های شعری اوست )ر.ک؛ جيوسی،  ويژگی
 ميالدی در شهر دمشق چشم از جهان فروبست. 1117سال 

 . بازتاب مضامين پايداری در شعر دو شاعر2
 مخاطب و است عبور کرده قومی مرزهای از و نيست خاصی مرز به محدود شعر مقاومت

 بـه  مـردم  دعـوت  آن، هـای  ويژگی ترين مهم از و است بشری جوامع تمام شعر نوع اين
حق  از دفاع برای مظلوم افراد ترغيب و تشويق و ستمديده مردم چهرۀ انعکاس و مبارزه
نگری و شيوۀ ديدن و  از آنجا که يک اثر ادبی بيان جهان. است نرفتن ظلم زيربار خود و
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ها و اشياء است که شاعر يـا نويسـنده روشـی را     کردن جهانی مشخص از انسان احساس
(. در ادامـه بـر اسـاس    694: 1372، يابـد )ر.ک؛ گلـدمن و ديگـران    بـرای بيـان آن مـی   

 شود. هايی از پايداری در شعرشان پرداخته می بينی دو شاعر به بررسی جلوه جهان

 پرستی ميهن .1ـ2
 و علـت  بـدون  پديـده  ايـن  که است خويش زادگاه به انسان وابستگی نمودِ دوستی وطن
 به که است هايی ارزش مجموعۀ بلکه گيرد، نمی جای انسان عواطف و احساس در سبب
 ر.ک؛ محفـوظ، ) کننـد  مـی  غـرس  انسـان  شـعر  در را دوستی وطن نهال و اند پيوسته هم

 شاعران و است آن از ستايش و وطن به عشق پايداری، های جلوه از يکی(. 61م.: 6993
 کار اين با و اند پرداخته خود فرهنگ و تاري  از دفاع به ادبيات سالح با معموالً کشور هر

 وطـن،  بـه  عشق .اند آورده فراهم خود کشور در را قومی پيوستگی و همبستگی موجبات
 و ملّـی  ادبيات آيينۀ در هم پيشينه دارد و ايران ملّت گذشتۀ تاري  در مضمونی است که

 ايـن  تأييدکننـدۀ  شده، سروده ايران به عشق در که اشعاری و بسامد است متجلی محلی
ای است که هرج و مرج، استعمار و خشـونت   ظهور جواهری مقارن با دوره .است موضوع

نشانده، کابوس وحشتناکی را بـر پيکـرۀ عـراق آن     بدفرجام آن و حاکمان ديکتاتور دست
دهندۀ عراق )کُـرد،   روزگار انداخته بودند و افزون بر اين، در ميان سه قوم و گروه تشکيل

وجود نداشت. بنـابراين، جـواهری بـرای حفـظ     عرب سنّی و عرب شيعه( هيچ وابستگی 
دانست که بين اين سه گروه پيوندی مشترک بـه   يکپارچگی کشورش، خود را متعهد می

وجود بياورد و آن، ستايش از وطن بود که مخاطب نگرانی و اضطراب شـاعر را از آينـدۀ   
 کند: عراق درک می

ــی   أ» ــه و دم ــانی قلب ــراق، لس ــا الع  ن
 

 «شـــطار أفراتـــه و کيـــانی منـــه     
 .(191: 3، ج م.1196)جواهری،          

شـده از آن   پـاره  من عراقم. زبانم قلب اوست و خونم آب فـراتش و وجـودم پـاره   »يعنی: 
 «.است
 بغــداد يــا قلــب العــراق و وعيــه    »
 

ــاح   ــک ريــ ــميره الزعزعتــ  «و ضــ
 .(619)همان:                               
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 «.و وجدان آن. مبادا که باد تو را بلغزاند بغداد، ای قلب عراق و هوشياری»يعنی: 
 الـوطن المهـديک معرضـه    ةيا صـور »

 غيومــه و انــبالج الشــمس والقمــر   
 

ــور   أشــجی و أبهــج مــا فيــه مــن الصّ
ــحر    ــل و الس ــثالج اللي ــه و ان  «وقيظ

 .(74: 1)همان، ج                         
نماياند. *  ها را می شادترين صحنهترين و  شگفتا از وطنی که ديدن آن به تو غمناک»يعنی: 

وطنی که ابرهای تاريکی، درخشش خورشيد و ماه، گرما و سرمای شب و صبحگاهان را بـر تـو   
 «.سازد آشکار می

نوع در ديوان جواهری، بيـانگر عشـق    ها ابيات ديگر از اين اين ابيات بااحساس و ده
آيندۀ کشورش و وضعيت نابسامان الی آن، نگرانی از  پاک او به وطنش است که در البه

بـيش از نـيم   » خورد. جـواهری  آن که به وسيلۀ استعمار انگليس ايجاد شده، به چشم می
شک، حضور مسـتقيم او در   قرن گرايش خود را به سرودن اشعار ميهنی حفظ کرد که بی

وابسـتگی او بـه احـزاب وطنـی و سـرودن ايـن اشـعار تأثيرگـذار          های سياسی و صحنه
 (.343م.: 1174)الواعظ، « تاس بوده

دوسـتی و عشـق بـه     افزون بر اين، بهزاد کرمانشاهی از شاعرانی است که روح ايران
ميهن بسامد بااليی در شعرش دارد که نمودِ آن به تأثير از جنگ تحميلی و دفاع مقدس 

زمـين اسـت و    بيشتر است. لحن حماسی شاعر حاکی از شور و عشق فراوان او به ايـران 
، «بـا فرزنـدان ايـران   »، «ای وطـن »، «من بـا تـواَم  »، «خاک ما»های  شق در سرودهاين ع

يکی « من با تواَم»است. سرودۀ  و... در زبانی حماسی و لحنی استوار تصوير شده« زادبوم»
هـای آن   ی در واژهدوست رانيادوستی است که روح  های بهزاد در وطن از زيباترين سروده

را در بحبوحۀ حمـالت هـوايی دشـمن بعثـی بـه کرمانشـاه        زند. شاعر اين شعر موج می
دارد که حاضر نيست در ميان آتش و خون و يا حتّی بعـد   سرايد و بيان می رنگ می خون

داند که هيچ  از مرگش پيوند او با ايران زمين بگسلد، بلکه مام ميهن را مادری گرامی می
گويد، بـه شـخص    سخن می« من»ز فرزند شريفی نبايد او را ترک کند. زمانی که بهزاد ا

وجـود خـويش همنـوا    « مـن »خود توجه ندارد، بلکه تمام مردم کرمانشـاه و ايـران را در   
دوسـتی خـود را در برابـر تجـاوز      خواهد که روحيۀ پرشـور مهـين   و از آنان می است کرده

کـه سـتايش وطـن، نفـی      بيگانگان متجاوز به خاک پاک ايران به نمايش بگذارند؛ چنان
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جويی در دفاع از وطن، جانفشانی در راه آن و همراهی با آن در هر شرايطی بـه   تمصلح
های گويا و تصويرهای پرمايۀ  مايۀ اصلی در عناصر واژگانی برجسته، توصيف عنوان درون

 :است کردهاين سروده ظهور 

دارد که به هر بهانه و زبـانی عظمـت و شـرافت     عشق بهزاد به وطن، او را بر آن می
ی انقالب اسالمی ها آرمانو برترين  نيتر مهمبر پرآوازه را بسرايد. يکی از  و بوم اين کهن

؛ چراکه خود انقـالب برخاسـته از همـين    است بوده ها ارزشهم گسترش و عميق کردن 
که يکی از زيبـاترين  « زادبوم»(. شاعر در شعر 92: 1371ی است )ر.ک؛ ذوعلم، نيب جهان
سازی مردم غـرب   های او در دوران دفاع مقدس است، مقاومت، پايداری و حماسه سروده

هـای موشـکی شـهر و ديارشـان از سـوی دشـمن        رغم بمباران ستايد که به کشور را می
از کودک، پير و جوان،  دفاعش یبظلوم و شدن اهالی م متجاوز و به خاک و خون کشيده 

استوار و مقاوم در ديار خويش مانده و در هراس حاصل از آماج هوايی و غرش هولنـاک  
هواپيماهای دشمن تجاوزگر در پناهگاه آغوش پرعاطفۀ مام مـيهن و گهـوارۀ پرمهـرش    

ام تـرک  اند و حاضر نيستند، اين گرامی مادر خويش را به قصـد ديـاری امـن و آر    آرميده
هـا و   کنند؛ زيرا کرمانشاه شاعر، فرزندان خلف و شايستۀ ميهنی هستند کـه در نگـاه آن  

تر از مام ميهنش، ايران باشکوه، بر بام  تر و ارزنده سوار ملک سخنش هيچ چيز گرامی تک
آلود و زخمی  ها نيست. عاطفۀ شاعری و تخيل شعری بهزاد برگرفته از فضای خون هزاره

بر اثر بمباران هوايی دشمن است که شاعر بـا ترکيـب عناصـر گونـاگون     شهر کرمانشاه 
شعری )تخيّل، عاطفه و تصوير(، پيوستگی و هماهنگی مناسـبی را در بافـت کلّـی شـعر     

کردن آن تجربۀ تل  و ناباورانه  و همۀ اين عناصر را در خدمت تصويری  است ايجاد کرده

 در ميان آتش و خون، ای وطن من با تواَم»
 گر نگارسـتان شـوقی وَر خزانسـتان حـزن    

 پيوند ما را نگسلد از هم، که بـاز  مرگ هم
 تَرک مادر کی توانـد گفـت فرزنـد شـريف    

 

 وَر ببايد گفت ترک جان و تن، من با تـواَم  
 آيد زِ من، من بـا تـواَم   جويی نمی مصلحت

 در دل گور و در آغوش کفن مـن بـا تـواَم   
 «ای گرامی مادر من، ای وطن، من با تـواَم 

 (.111: 1397)بهزاد،                           
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کـار   ای هماهنگ بـه  اهالی ديارش به گونه )بمباران شهر کرمانشاه( و مقاومت و پايداری
 است: گرفته
ــگ» ــرش ميـ ــوش  غـ ــرا در گـ ــا مـ  هـ

 دهـــد بگريـــز خيـــز و تـــا پـــای مـــی
 اســـت او را وَر کســـی زنـــده مانـــده  

ــمن  ــا دشـــ ــتيزه بـــ ــوانی ســـ  نتـــ
 گـــويم: آری، هرآنچـــه گفتـــی هســـت
 نکـــــنم زادبـــــوم خـــــويش رهـــــا
 گـــو: بمـــان و بـــه نـــام نيـــک بميـــر

 

ــت     ــدن نيس ــای مان ــرد ج ــد: ای م  گوي
 باليــی چنــين، کــس ايمــن نيســتکــز 

 بــر شــهيدان مجــال شــيون نيســت    
ــار ســـوزن نيســـت  ــير کـ  دفـــع شمشـ
 عـــزم رفـــتن وليـــک در مـــن نيســـت
ــرم زِ مــــيهن نيســــت  ــه گراميتــ  کــ
 «چنــد گــويی کــه جــای مانــدن نيســت 

 (.119)همان:                                 

ترين ويژگی اين شعر، سخن گفتن از دفاع است؛ دفاع مقدس در برابر هجوم  شاخص
روح « زادبـوم »شـعر  خواهد هويت يک ملت را مخـدوش کنـد. بنـابراين،     دشمنی که می

کـه اشـاره شـد،     دهد؛ زيـرا چنـان   خوبی نشان می طلبی ايرانيان را در طول تاري  به صلح
 يرانيان.سخن از دفاع ايرانيان است، نه تهاجم ا

نکتۀ درخور ذکر اين است که اشـعار وطنـی بهـزاد در شـرايط متفـاوتی نسـبت بـه        
است و او با توجه به قدمت باسـتانی کشـور ايـران و وحـدت اقـوام       جواهری سروده شده

های جواهری را بـرای حفـظ    ايرانی در برابر تمام مشکالت و تجاوزهای خارجی، دغدغه
گويد، لحنی حماسی که حـاکی   ه از ايران سخن میيکپارچگی کشورش ندارد و زمانی ک

 گيرد. از شور و نشاط است، به خود می

 ستيزی دشمن .6ـ2
با توجه به اين سخن که محتوای شعر، رابطۀ انسان زنده و يا شاعر بـا جهـان طبيعـت،    

(، بهـزاد و جـواهری هـم بـه     161: 1399قوم، قبيله و اجتماع خود است )ر.ک؛ براهنی، 
توانستند تجاوز بيگانگان را به قوم و اجتماع خود تحمل کنند  نی متعهد نمیعنوان شاعرا

و آرام بنشينند، جواهری از جمله شاعرانی است که هيچ گاه در برابـر فجـايع موجـود در    
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عــراق دم فرونبســت و در شــرايط گونــاگون بــه مبــارزات ضــد اســتعماری خــود عليــه 
 داد: های ظالمانۀ انگلستان ادامه می سياست

ــد إ» ــال األمــ ــان طــ  ن کــ
ــذی   ــوا القـ ــا آن أن تجلـ  مـ
 ةأســــــــيافکم مرهفــــــــ
ــر ــتکم عبـــ ــوا کفـــ  ةهبـــ
ــه   ــن عرينـــ ــوا فعـــ  هبـــ

 

 فبعــــــد ذاليــــــوم غــــــذ 
ــا العيـــــون الرمـــــد  عنهـــ
ــد  ــزمکم متقــــــ  و عــــــ

 ن قـــدر قـــدوا أخبـــار مِـــ 
ــد  ــام األســـ ــف ينـــ  «کيـــ

 .(99: 1، ج م.1196)جواهری،  
 آن هسـت. * زمـان   فردايـی  هـم  امـروز  از بعـد  اسـت، امـا   کشـيده  طول بسيار اگر»يعنی: 

. * (کنـيم  دور خـود  از را = ظلـم ) ريـق  و از خاشـاک  گـردانيم  پـاک  را چشـم  کـه  است رسيده
 کـه  آنان سرگذشت از خيزيد و پا * به (.قوی) عزمتان و اراده است و دقيق و تيز شمشيرهايتان
 شير .(کنيد قيامو ) آييد بيرون خود های النه از ها عبرت بگيريد. * و نکردند، آن خوابيدند و قيام

 «.خوابد! می خود النۀ در چگونه

هـای   کنـد بـا زنـده نگـه داشـتن روح اميـد در دل       در اين شعر، جواهری تالش مـی 
ها را به ادامۀ مبارزه دلگرم کنـد و بـا دادن روحيـۀ     وطنان رنجور و ستمديدۀ خود، آن هم

هـا را بـه شـيران     آنوطنان خود و تقويت عزم و ارادۀ ملّی،  حماسی و سلحشوری به هم
است که در برابر دشمن نبايد ميدان جنگ را ترک کنند. وی گاهی نيز  شجاع تشبيه کرده

کنـد کـه در آن تلخـی و     برای تحقير کردن دشمن استعمارگر از زبان طنز اسـتفاده مـی  
 ناراحتی او از استعمار کشورش نمايان است:

ــوی » ــا ســ ــا رأی ذنبــ  مــ
ــاو أنّ  هـــــم أولـــــی بمـــ
 

 نشـــــــد أن حقوقـــــــا ت 
 «قـــد زرعـــو أن تحصـــدو  

 .(96)همان:                      
استعمارگران( سزاوارترند بـه  ) ها برود. * آن حقوقش آنکه دنبال از غير گناهی نديدم»يعنی: 

 «.اند! هايی که مردم عراق کاشته برداشت محصول
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ديگر های استعمارگران در غارت و چپاول  در اين ابيات، جواهری با نکوهش سياست
برداری از ثمـرۀ رنـج و تـالش مـردم      ها را در بهره ها با بيانی تل  در قالب طنز، آن ملت

 داند. عراق از خودشان سزاوارتر می
دوست، تجاوز کشور بيگانه را به  بهزاد کرمانشاهی نيز در مقام يک شاعر ايرانی وطن

فهماند  من متجاوزگر میگيرد و به دش تابد و بالفاصله در برابر آن موضع می ايران برنمی
کنند، با توجه  که مردم باايمان و مبارز ايران با چنگ و دندان از خاک کشورشان دفاع می

به اينکه تهاجم صدام به ايران به نيت تحقير مردم ايـران صـورت گرفتـه بـود، لحـن و      
 :اش همراه با شور و حماسه است های بهزاد به اين امر همانند اشعار وطنی آهنگ واکنش

 تيغ اگر در کف ندارم، چنگ و دندانم که هست»

 خصم را گو گر سالحم نيست، ايمانم که هسـت 
 

 تيغ اگر در کف ندارم، چنگ و دندانم که هسـت  
 «خصم را گو گر سالحم نيست، ايمانم که هست

 (.166: 1391، کرمانشاهی )بهزاد                  

بيان اين مضمون گـاهی از زبـان طنـز و    بهزاد نيز به مثابۀ همتای عراقی خود برای 
کند. البته  های استکباری را تحقير می کند و دشمن متجاوزگر و قدرت سخريه استفاده می

، وی «سـردار قادسـی  »در طنز او خبری از تلخی و ناراحتی شعر جواهری نيست. در شعر 
ند که بـا وجـود   ک ها اعالم می گيرد و به آن می صدام و حاميان آمريکايی او را به تمسخر

 و آگاهانه حضور چون ايی از خاک ايران نخواهيد بود، دليرمردان ايرانی قادر به اشغال ذره
 و پيـروزی  از سرشـار  فردايـی  سـرودن  بـه  را او سـرزمينش،  دلير مردمان طلبانۀ شهادت
 :خواند فرامی سعادت

 عقـابش  گنجشـک  طعمـۀ  نشـود  ايران»
 دعــوی سَــرِ از اگــر گفــت ســخنی روزی

 را کهـن  ايـران  کـه  ديـد  مگـر  خواب در
ــی ــا آزاده ايرانـ ــم بـ ــت خصـ  درآويخـ

 بشايسـت  که دفاعی خويش وطن از کرد
 

 خـرابش!  بغـداد  و خنـدد  خـود  بـه  صدام 
 جـوابش؟!  تـوپ  دهن از گرفت که ديدی

ــپردند دربســت ــان س ــه حريف ــابش ب  جن
 زِ بـابش  و مـام  از هنـر  اين بود کاموخته

 «غابش زِ ببر چون و نيزارش زِ شير چون
 (.146: همان)                                
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 ستايش از امامان .3ـ2
ويژه تشيع، ائمۀ معصوم نماد مقاومت و پايداری در برابـر ظلـم و    در فرهنگ اسالمی، به

و عاشورای حسينی موضوعاتی هستند  )ع(ستم بودند و هستند. شجاعت و عدل امام علی
سرايند، اهداف سياسی و انقالبی را دنبـال   هايی که برای ايشان می که شاعران در مرثيه

کنند و در حقيقت، اشعاری با اين مضـمون، فراخـوانی نيرومنـد بـه جهـاد سياسـی و        می
 اجتماعی است.

اش  اسـی هـای سي  مذهب که عامل اصـلی سرکشـی   جواهری به عنوان شاعری شيعه
(، تأثيرپذيری فراوانی 99م.: 6991اش اوست )ر.ک؛ جيوسی،  همين اعتقاد و باور مذهبی

« آمَنْتُ بِالْحسين»است و اين تأثيرپذيری در قصايد معروف  انگيز کربال داشته از حادثۀ غم
خـوبی   بـه « عاشورا»است و  نوشته شده )ع(بيت آن با آب طال بر ضريح امام حسين 69که 

خواهـد   و يـارانش مـی   )ع(ست. در حقيقت، وی با بيـان مظلوميـت امـام حسـين    نمايان ا
 هايش شده، به نمايش بگذارد: گری مظلوميت وطنش را که گرفتار استعمار و چپاول

 الليـث مُخـدِرا   ةمِشـيَ  )ع(یمَشی ابنُ عَل»
 جمِ يَــأبی لِنَفسِــه الــنَّ تَســامی سُــمُوَّ 

ــنّ  ــیَ ال ــرا  ه ــذِلَّ وتُقهَ ــأبی أن تَ  فسُ تَ
ــاً لکـــنّوَ ــرَ أنُوفـ ــذُلَّ أبصَـ ــ الـ  انثَنَیفَـ

ــدا ــاً  حَ ــميينَ نابي ــنَ الهاش ـــمَوتُ ظَع  ال
 

ــحَرا    ــذئابُ فأص ــابِ ال ــی الغ ــه ف  تحدَّت
ــعَ ــلَـ ــينَ ةی رَغبـ ــدَرا األدنـ  أن تَتَحَـ

 علی الضَيم أيسرا تَری الـمَوتَ مِن صَبرٍ
ــمفرا    ــالنَ مُشَـ ــن أن تُـ ــهِ عَـ  ألذيالـ
 «بهـــم عَـــن مَقَـــرٍّ هاشــــمیٍّ مُنَففـــرا

 .(622: 6، ج م.1196)جواهری،          
 را او صفت گرگ های انسان که حالی در افتاد، راه به بيشه در شير بسان )ع(علی فرزند»يعنی: 

 از و گيـرد  مـی  اوج سـتاره  به سان که کسی * .شد کارزار صحنۀ وارد او پس طلبيدند. مبارزه به
 و دارد ابـا  خواری از که است نَفْسی * اين .دارد ابا ها زمينی عادت به خويش نَفْس نزول و فرود
 انسـان  * او .دانـد  مـی  تـر  آسـان  سـتم  و ظلـم  برابـر  در صبر از را مرگ و رود، نمی ذلت بار زير

 کُنـدی  و سُسـتی  از و زده بـاال  همـت  آسـتين  خـواری،  و ذلّت مشاهدۀ با که است النّْفسی عزيز
 هـای  اقامتگـاه  از را هـا  آن درحالی که راند، پيش به را هاشم بنی قافلۀ کند. * مرگ، می اعراض

 «.کرد می منـزجر و دور هاشم بنی
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ر.ک؛ )متعهـد اسـت    شـعر  و شـيعه  فرهنگ خصايص از نيازمندی و اندوه قيام، رنگ
 و مقاومـت  نمـاد  معصـوم  ائمـۀ  تشـيع،  ويژه به اسالمی، فرهنگ در(. 79: 1396رجايی، 
 و )ع(علـی  امـام  شهادت و عدالت شجاعت، که چنان اند؛ بوده ستم و ظلم برابر در پايداری
را  خود انقالبی و سياسی اهداف شاعران که هستند موضوعاتی حسينی عاشورای حوادن
 لحنـی  هـا در  آن مراثـی  ذکـر  و معنوی حيات تأثير تکريم شخصيت، مناقب بيان ضمن

 و سياسـی  جهـاد  بـه  نيرومنـد  فراخـوانی  شعر آيينـی،  حقيقت، در سرايند که می حماسی
 شـعر  در )ع(علـی  امام ويژه ، به)ع(امامان از ستايش و )ع(معصومين به توسل. است اجتماعی

 کفرسـتيزی  و عـدالت  شجاعت، سرودن با که ای گونه به است، نمايان کرمانشاهی بهزاد
 :خواند فرامی حضرت از تأسی و پيروی به را مخاطب حقيقت، در بزرگوار، امام اين
 کيسـت؟ علـی   آن کفرستيز قهرمان»

ــدادگری  ــۀ بي ــان  در عرص ــای زم  ه
 

 و آن شيفتۀ عدل و امان کيست؟ علی 
 «ترين مرد جهان کيست؟ علی مظلوم
 (.12: 1397، کرمانشاهی )بهزاد       

 مبارزه با حاکمان مستبد .4ـ2
بهزاد کرمانشاهی و جواهری به عنوان شاعرانی متعهد که رسالت خود را دفـاع از آزادی  

دانستند، از شعر و ادبيات به قصد خدمت به خلق و بيـدار سـاختن    محرومان میجامعه و 
ای که حاکمان مستبد بر مردم ظلم و بيداد روا  کردند. بنابراين، در جامعه ها استفاده می آن
 عدالتی بيان کنند. دانند انتقاد خود را نسبت به اين بی ها خود را ملزم می دارند، آن می

پرده در برابر وضعيت سياسی و اقتصادی کشورش که از سوی  جواهری، صريح و بی
های ضداستبدادی خود  کند و با ارائۀ انديشه حاکمان مستبد وقت ايجاد شده، اعتراض می

به « تنويمة الجياع»انگيزد. وی در شعر  در قالب شعر، عواطف شديدی را در مخاطب برمی
کنـد و از   صادی حـاکم شـکايت مـی   پردازد و از نظام اقت بيان وضع گرسنگان وطنش می

خواهند از ستم و خفقان در امان باشند، بايد تا زمـانی   کند که اگر می مردم درخواست می
 رسد، به خواب فروروند: که رستاخيز فرامی

 نـــامی جيـــاعَ الشّـــعب نـــامی»
 نــــامی فــــإن لــــم تشــــبعی

 الطّعـــــام ةلهــــ حرســــتک آ  
 فمـــن المنـــام  ةن يقظـــمِـــ
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ــرائس آل ــامی تــــزرک عــ  نــ
 نــــامی تصــــحیّ! نعــــم نــــو
ــو  ــوم النشــ ــی يــ ــامی إلــ  نــ

 

ــالم   ــنح الظـ ــی جـ ــالم فـ  أحـ
ــام   ــرب الجس ــی الکُ ــرء ف  م الم
ــام ــؤذن بالقيـــ ــوم يـــ  «ر يـــ

 .(74: 3، ج م.1196)جواهری،   
بخوابيد، ای گرسنگان ملت! بخوابيد تا خداوندان طعام، نگهبان شما باشـند! * بخوابيـد،   »يعنی: 

های رؤياهـا شـما را    شويد. * بخوابيد تا عروس شويد، پس از خواب سير اگر از بيداری سير نمی
های بزرگ سالم بمانيد! خواب بـرای انسـان چقـدر خـوب      زيارت کند. * بخوابيد تا در گرفتاری

 «.يابيد است! * بخوابيد تا روز قيامت، روزی که اجازۀ برخواستن می

کنايـۀ   تواند تا حدود زيـادی، طعنـه و   در اين شعر جواهری می« خوابيدن»تکرار فعل 
تحرک عراق باشد. در اين جامعه، اگرچه خفقان و استبداد وجود  وی به جامعۀ سُست و بی

دارد، اما هيچ گونه همّت و تالشی هم از جانب ملت عراق برای رهايی از وضعيت موجود 
 اند. خبری فرورفته شود؛ گويی در خواب غفلت و بی مشاهده نمی

ديـدۀ   با صراحت از مجلس مصـيبت « مفجوعالمجلس ال»او در قصيدۀ ديگری به نام 
ای از خـود   کنـد کـه هـيچ اراده    ها را به چوب خشکی تشبيه می کند و آن عراق انتقاد می

 ندارند و بازيچۀ دست استعمار هستند:
ــرافعين أصــابعها»  و لقــد أقــول ل

ــتم  ــويتم ســادتی: هــل أن  مــاذا ن
 

ــسُّ کأنّ   ــت تح ــاب ليس ــا أحط  ه
 «بعــد الــرئيس، کعهــده، أخشــاب

 .(676: 1، ج همان)                
 هماننـد  هـا  آن نکنـی  حس گويم: گيرند، می می باال را ها انگشت که کسانی به همانا»يعنی: 

 او دوران و رئيس از بعد جز چوبی شما آيا سروران من؟! ای ايد کرده نيت را چيزی چوبند. * چه
 «.نيستيد؟!

گويـد، تـا    استبداد پهلـوی سـخن مـی   از ديگر سو، بهزاد کرمانشاهی هنگامی که از 
کاهـد. وی در   اش نمـی  کند. البته اين کار او از صراحت زبانی می حدودی از نماد استفاده

های ضداستبدادی خود را که ريشه در واقعيـات اجتمـاعی دارد، بيـان     قالب نماد، انديشه
کند و تـا   تقاد می، بهزاد از فضای خفقان و استبداد بر جامعه ان«کلبۀ من»کند. در شعر  می

نماد « کلبه»کشد. در اين شعر،  ای از زندگی هولناک جامعه را به تصوير می حدودی گوشه
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است و مجـالی   ايران است که استبداد پهلوی آن را به گوری تنگ و تاريک تبديل کرده
 شود: برای زيستن در آن يافت نمی

 ای اسـت  در ديار شـب مـرا کاشـانه   »
ــز روی   ــرد ج ــا ننگ ــده آنج ــم دي  غ

ــتن  ــال زيسـ ــتش در وی مجـ  نيسـ
ــاگريزی بـــوده  ــز نـ  ام وای مـــن کـ

 

 تنگ و تاری بی در و روزن چـو گـور   
ــرور   ــگ س ــنود بان ــا نش ــوش آنج  گ
ــبان ــاه آرزو را پاســــــ  گورگــــــ
ــان    ــخت ج ــد س ــد باش  «آرزو هرچن

 (.11: 1397)بهزاد کرمانشاهی،        

ايران را به تصوير زدۀ  دوباره جامعۀ منجمد و ي « باد نوروزی» همچنين، وی در شعر
 کشد که آمدن رستاخيز نوروز هم قادر به از بين بردن سرمای استبداد نيست: می

 هان و هان ای باد نوروزی!»
 کوبی سرايم را؟ در چه می

 خواب اين ويرانه را
 ـ ـ خواب همۀ رؤيای او غمگين

 داری؟ از چه رو با های و هوی خويشتن آشفته می
 طبعی چيست؟ با منت اين شوخ

 گويم گفتمت صد بار و ديگربار می
 روزن خاموش کاندر اين بی

 (.79)همان:  «هيچ دل را شوق باران نيست!...

، نماد کشور «روزن خاموش بی»است،  در اين سروده که در قالب شعر نيمايی بيان شده
اسـت و   ايران است که استبداد و اختناق پهلوی، مردمان آن را مـأيوس و دلمـرده کـرده   

 شود. های آنان شوقی برای آمدن بهار آزادی متصوّر نمی ر دلشاعر د

 گيری . نتيجه7

  آگاه، متعهـد و اجتمـاعی   يداهللا بهزاد کرمانشاهی و محمدمهدی الجواهری شاعرانی جان
های ادبيات پايداری و مقاومت اسـت کـه در    دوستی يکی از بارزترين جلوه هستند. وطن

های هر دو شاعر حضوری پررنگ دارد. از آنجا که وحدت قومی و ملّـی در ايـران    سروده
گر بوده، لحن و آهنگ بهـزاد هنگـام سـخن گفـتن از      لوههمواره در تاري  باشکوهش ج
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ميهن و مقاومت در برابر دشمن همراه با شور و حماسه است. امـا دغدغـۀ نبـودِ وحـدت     
اقوام مختلف کشور عراق سبب شده که در شعر جواهری اين لحن تا حدودی همـراه بـا   

اشـد کـه تـازه    ب اين امر ناشی از ترس تجزيۀ کشـورش عـراق مـی    نگرانی و غم باشد و
 است. استقالل پيدا کرده

هـا و   آورد، عليـه قـدرت   جواهری در شرايط مختلف و هر فرصتی که بـه دسـت مـی   
جنگيد و بر آن بود تا روحيۀ اميدواری را  فضای استعماری کشور خود با کالم نافذش می

ـ  در دل هم م بعـث  وطنانش زنده نگاه دارد. بهزاد هم نه تنها در مقابل تجاوز ظالمانۀ رژي
پردازد و  کند، بلکه با زبانی تل  و گزنده و يا حتّی طنز به مقابله با دشمن می سکوت نمی

 بخشد. گاه هم لحنی حماسی را به کالمش می
های بارز در اشعار دو شاعر مذکور است که  مبارزه با حاکمان مستبد نيز از ديگر جلوه

اند، بـا ايـن    اکمان ظالم سروده شدهبا قصد بيدار ساختن جامعه و قيام عليه مستبدان و ح
اش بـا   آنکه به نمـادپردازی روی بيـاورد، در اشـعار ضداسـتبدادی     تفاوت که جواهری بی

های  کند و ناراحتی خود را از نابسامانی پرده از وضعيت موجود انتقاد می لحنی صريح و بی
اد جزئـی اسـتفاده   کند، اما بهزاد در ارائۀ اين مضامين از نمـ  سياسی و اقتصادی بيان می

 شود. کاسته نمی کند که البته با وجود اين کارش، از صراحت زبانی وی  می
بـه عنـوان    )ع(در شعر هر دو شاعر، با توجه به شيعه بودن آنان، الگوبرداری از امامان

ها مردم را در برابر  نماد مقاومت و پايداری در برابر ظلم و ستم وجود دارد و با اين سروده
شاعر متعهد بنا به وضـعيت سياسـی و اجتمـاعی     کردند. هر دو شمن تشويق میتهاجم د

های مختلفی را برای حفظ روحيۀ  موجود، برای مقاومت و پايداری مردم کشور خود، قالب
 اند. کار برده های دشمن خارجی و حاکمان مستبد به حماسی آنان در برابر تجاوزگری

 . منابع9
 . تهران: زرياب.6. چ مس طال در(. 1399براهنی، رضا. )

 باهنر. شهيد دانشگاه . کرمان:فارسی در ادبيات شعر مقاومت تحليلی سير .(1399) بصيری، محمدصادق.
 . تهران: آگاه.گلی بيرنگ(. 1391) بهزاد کرمانشاهی، يداهللا.
 . تهران: آگاه.يادگار مهر(. 1397ـــــــــــــــــــــ . )
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 نشـريۀ  «.کرمانشـاهی  بهـزاد  يـداهللا  شعر در مقاومت های جلوه. »(1319) الماسی. عطا خليل و زاده، بيگ

 .162ـ193 صص .19 ش .9 د .کرمان پايداری ادبيات
ة للدراس ةالعربي ةالمؤسس. بيروت: الجواهری و شعره ةريفی س ةدراس ؛مجمع األضدادم.(. 6993جبران، سليمان. )

 شر.والنّ
 کارشناسی نامۀ پايان .دامغانی معلم علی و جواهری مهدی شعر در پايداری تطبيقی مقايسۀ .(1313) فرحناز. جعفری،

 کرمانشاه. آزاد کرمانشاه: دانشگاه .باقرزاده جمشيد راهنمايی ارشد. به
 .ةالعود دار. بيروت: 4ـ1. ج ديوان شعرم.(. 1196جواهری، محمدمهدی. )

. بيـروت: مرکـز دراسـات    فی الشعر العربی الحـديث  اإلتجاهات والحرکاتم.(. 6991سلمی الخضراء. ) جيوسی،
 .ةالعربي ةالوحد

 . تهران: پژوهشگاه فرهنگ و انديشۀ اسالمی.ها انقالب و ارزش(. 1371ذوعلم، علی. )
 .مشهد دانشگاه انتشارات: مشهد .شرر و شعر. (1396) نجمه. رجايی،

جلـدی شـعر    نگاهی به مجموعۀ پنج پايداری، با ادبيات پيرامون سخنی». (1399)محمود.  سيد سجادی،
 .71ـ79 . صص47ش  .شعر .«مقاومت ملل اثر ضياءالدّين ترابی

 . تهران: اميرکبير.6طهمورن ساجدی. چ  ۀ. ترجمادبيات تطبيقی(. 1391شورل، ايو. )
 . ترجمۀ سيّد حسين سيّدی. مشهد: آستان قدس رضوی.ادبيات تطبيقی(. 1396کفافی، محمد عبدالسّالم. )

 . ترجمۀ محمد پوينده. تهران: چشمه.جامعه، فرهنگ و ادبيات(. 1372من، لوسين و ديگران. )گلد
. 1 . ش1س  .پايـداری  ادبيـات  .«و عـرب  معاصر ايران مقاومت ادبيات مبانی» .(1399) ناصر. نيا، محسنی

 .199ـ143 صص
 محمدمهـدی  شـعر  در پايـداری  مضـامين  بررسـی »(. 1319) هاشـمی.  السّادات زينب و مريم محمودی،

 صـص  .39 ش .19 د .تطبيقـی  ادبيـات  مطالعـات  «.سـبزواری  حميد "دردِ سرود" مجموعۀ و جواهری
 .97ـ71

 .6. س پايـداری  ادبيـات . «زيّاد امين توفيق در شعر مقاومت»(. 1391ديگران. ) و محمدرضی نيا مصطفوی
 .999ـ922 صص .4ـ3ش 

 .4س  .جيرفـت  تطبيقـی  ادبيـات  «.شهريار و جواهری انديشۀ در دين» .(1319) ديگران. و ممتحن، مهدی
 .124ـ143 صص .19ش

. صص 4. ش 6. س ها: ادبيات تطبيقی ادبيات و زبان«. رؤيای ادبيات تطبيقی(. »1319منوچهريان، عليرضا. )
 .662ـ697

 .79ـ21 . صص17. ش گوهران«. شعری ملتزم به بيداری(. »1397) موسوی گرمارودی، سيدعلی.
 دار الحرية. :بغداد .عر العراقی الحديثفی الشّ ةتجاهات الوطنياإل م.(.1174) رؤوف.الواعظ، 

***** 
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