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چکیده

مقاومت و پایداري از جمله مباحثي است که از دیرباز در ادب ملت ها و اقوام گوناگون مطرح بوده است و در 
این زمینه آثار ادبي فراواني نیز به رشتة تحریر درآمده، ولي شعر پایداري در قرن اخیر نمود ویژه اي یافته است. 
تجلی بارز ادبیات پایداري معاصر در کشورهایي است که به طور مستقیم تحت تأثیر و نفوذ دولت های استعمارگر 
غرب قرار داشته اند و از سوي آن ها زیان های سهمگینی دیده اند. قیصر امین پور )133۸-13۸6 ش.( شاعر معاصر 
ـ199۴م.( شاعر معاصر عرب از جمله شاعرانی هستند که ادب پایداری در آثار آن ها  ایرانی و توفیق زیّاد )19۲9
نمود ویژه ای یافته است. دفاع مقدس هشت ساله در ایران و مبارزۀ ملت فلسطین در برابر اشغالگران اسرائیلی و 
خائنان داخلی، زمینه ای غنی و پربار را در پرداختن به مضامین پایداری و مقاومت پیش روی این دو شاعر قرار 
داد. پژوهش حاضر سعی دارد با نگاهی تطبیقی به واکاوی مضامین پایداری دو شاعر در اشعار آنها پرداخته است و 
ـ تحلیلی است  بر پایة مدرسة آمریکایی ادبیات تطبیقی، نتایج بحث را ارائه دهد. شیوۀ کار در این مقاله، توصیفی 
و به روش کتابخانه ای در جمع آوری داده ها به انجام رسیده است. وطن پرستی، دعوت به مبارزه، ستایش شهادت 
و ترسیم اوضاع جنگ، از مهم ترین مضامین مشترک دو شاعر در سرودن اشعار پایداری به شمار می آید. در این 
میان، گاهی دو شاعر دیدگاهی مشابه دارند و گاهی با توجه به تفاوت در نوع نگرش و جهان بینی، در موضوعی 
مشترک راهکاری متفاوت ارائه می دهند. نتایج به دست آمده، در پایان به صورت جدولی مقایسه ای ارائه شده 

است.
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