
 ان و ادبيات مِلَلهای تطبيقی زب پژوهش
 1317 تابستان،12، شمارۀ 4سال 

 

 مايۀ عشق به وطن در شعر پايداری فارسی و عربی بررسی تطبيقی بن

 پوری . مسعود باوان ،3نرگس لرستانی.  ،2ابراهيمی ت مالّعزّ. 1
 ، تهران، ايرانتاد زبان و ادبيات عربی دانشگاه تهرانسـ ا1
 گرمسار، ايران، زاد اسالمی واحد گرمسارآانشجوی دکتری  زبان و ادبيات عربی دانشگاه ـ د2

 ، ايران، تبريزدانشجوی دکتری زبان و ادبيات عربی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجانـ 3

 (23/94/1317تاري  پذيرش:  ؛17/99/1312 :فتتاري  دريا)

 چکيده

ای از ادبيات اسـت و بـه اشـعاری اختصـاص دارد کـه نتيجـۀ مقاومـت و         ادبيات پايداری شاخه
های يک ملّت يا قوم در برابر هر گونه تجاوز، ظلم و ستم اسـت. بـا نگـاهی بـه ادبيـات       دالورمردی

ای  جايگـاه ويـژه  ها  يابيم که اين نوع از ادبيات نزد آن کشورهای درگير جنگ داخلی يا خارجی درمی
دوسـتی يـا عشـق بـه      دارد. دو کشور ايران و فلسطين از اين منظر نقاط اشتراک زيادی دارند. وطن

اسـت بـا    های اشعار شاعران اين دو ملّت است. مقالۀ حاضر کوشـيده  مايه ترين بن ميهن يکی از مهم
هـا، بـا    دوستی آن ران وطنهايی از دريای بيک ها و انتخاب نمونه ديوان شعر از اين زبان هفت بررسی

ـ تحليلی به بررسی و تبيين اين حس در اشعار آنان بپردازد. نتايج پـژوهش   استفاده از روش توصيفی
هايی در زمينۀ ستايش سرزمين و افسوس بر گذشتۀ آن، تشبيه وطن به مـادر   حاکی از وجود اشتراک
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 مقدمه. 1

 ديـن  ويـژه  بـه  آسـمانی،  اديـان  در نيـز  و ها انسان همۀ نزد که است عناوينی از وطن
ـ  های آموزه در و دارد ای ويژه احترام و قداست و است بوده توجه اسالم مورد مقدس  یدين

است )ر.ک؛ ميرجليلی و ديگـران،   شده فراوان سفارش آن به مهرورزی نسبت و محبت به
 کرد دفاع آن از بايد است و انسان مطلوب و محبوب «وطن» اسالم، ديدگاه (. از7: 1311

 وطن به محبت سبب، همين (. به29است )ر.ک؛ همان:  مطلوب و مقدس اين دفاع نيز و
 اسـالم  در وطن. است اسالم تأييد مورد بشری است، اتاجتماع و سرشت انسان جزء که

 بـه  آياتی در قرآندارد.  مقدس مفهومی الهی و جنبۀ دوستی ميهن و دارد بسزايی اهميت
 ايـن  آيـه  معنای و (1البلد/ ) الْبَلَدِ بِهَذَا أُقْسِمُ الَ :خورد می سوگند (ص)اسالم پيامبر زادگاه
 آن در تو که شهری شهر؛ اين به خورم می سوگند (ولی نيست، الزم قسم هرچند)» است:
 و آن در جنـاب  آن اقامـت  سبب به مکه اينکه به دهد می توجه تعبير اين و داری، اقامت
(. شـعر پايـداری ايـران و    494: 29 ، ج1374)طباطبـائی،  « يافتـه  شـرافت  آن در تولدش

و احـوال خـاص   فلسطين به عنوان بخشی از ادبيات پايداری ملـل، در انعکـاس اوضـاع    
اند. به طور کلّـی، نقـش ادبيـات مقاومـت،      های نبرد با متجاوز، نقش بسزايی داشته جبهه

برانگيختن، بسيج کردن، ايجاد هوشياری قومی، وطنی و گرايش انديشۀ عمومی به قيـام  
(. پـژوهش حاضـر بـر    9م.: 1129کند )ر.ک؛ کنفانی،  است که به مسئلۀ مبارزه کمک می

گيری از ديوان شعری چهار تن از  ـ تحليلی و با بهره ده از روش توصيفیآن است با استفا
دورۀ مشروطه و دفاع مقـدس، بـه بررسـی     شاعران فلسطينی و سه تن از شاعران ايرانی

 ها بپردازد. دوستی و غيرت ملّی در وجود آن حس وطن

 . ضرورت و هدف پژوهش2
رۀ عشق به وطن دارند که بررسی شاعران ايرانی و فلسطينی اشعاری زيبا و نيکو دربا

اسـت. هـدف از ايـن     گيری اين جسـتار بـوده   و تبيين اين اشعار، ضرورت اصلی در شکل
مايۀ عشق به وطن در اشعار چند شاعر ايرانی و فلسطينی و ارائۀ  نوشتار، بهره بردن از بن

 دوستی در شعر آنان است. تصويری دقيق و جامع از حسّ وطن
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 های پژوهش ها و فرضيه . پرسش3
ــ  1اسـت، عبارتنـد از:    ها نوشته شـده  هايی که پژوهش حاضر در پاس  به آن پرسش

ــ آنـان ايـن    2اند؟  شاعران ايرانی و فلسطينی تا چه ميزان به وطن خويش عالقه داشته
 اند؟ ـ آنان در اين راه از چه لوازمی بهره برده3اند؟  عالقه را چگونه منتقل ساخته

ها در شعر خويش توجه خاصی بـه وطـن    ز عبارتند از: الف( آنهای پژوهش ني فرضيه
 اند. ها و نمادها اين مطالب را القا نموده اند. ب( گاهی آنان در قالب استفاده از اسوه داشته

 . پيشينۀ پژوهش4
های گرانسنگ و ارزشمندی دربارۀ وطـن در شـعر شـاعران عـرب و      تاکنون پژوهش

ناصر نيکوبخـت  است؛ به عنوان نمونه:  قی صورت گرفتهايرانی به صورت انفرادی يا تطبي
لـوم  ادبيات و ع ۀدانشکد مجلۀ« وطن در شعر مشروطه»( در مقالۀ 1399و غالمعلی زارع )

( 1399) فـر  بهنـام ، محمد (199ـ131، صص 99ـ94 ، ش14 )د انسانی دانشگاه خوارزمی
يمی و غنـايی زبـان و   علنشريۀ تحقيقات ت، «انديشۀ وطن در شعر دورۀ مشروطه»در مقالۀ 

( در مقالـۀ  1399نيا و فاطمه داشـن )  یمحسنناصر  ،(39ـ17. صص 2ش ) ادبيات فارسی
د ) نشريۀ ادبيات تطبيقـی کرمـان  ، «بررسی تطبيقی مفهوم وطن در اشعار بهار و رصافی»
عشـق  »( در مقالـۀ  1399مهدی شريفيان و سهيال صادقی ) ،(192ـ133، صص 1 ش، 1

، ش 7 )د نـايی ادب غ ۀپژوهشـنام در « پـور  يناممقاومت در شعر قيصر  به انسان، وطن و
پرستی در شـعر   های وطن جلوه»( در مقالۀ 1391ت مالّ ابراهيمی )عزّ، (39ـ23، صص 13

، ش 1د نشريۀ زن در فرهنـگ و هنـر )  ، «زنان فلسطينی )با تکيه بر اشعار فدوی طوقان(
ق.( در 1432الشانی )ه پورباقر وَ، محمدصالح شريف عسگری و زهر(139ـ119، صص 4

مفهوم الوطن و تجليات الوطنية عند سحر خليفة مِن خالل ثنائيتها: الصبار و عبـاد  » مقالۀ
محمـود   ،(99ــ 29، صـص  4 ، ع3)م  مجلة بحوث فی اللغـة العربيـة و آدابهـا   ، «الشمس
، «ر آزادیمقايسۀ مفاهيم وطن و آزادی در غزليات پنج شـاع »( در مقالۀ 1319زاده ) صادق
کـه پـنج شـاعر بهـار، عـارف، ميـرزادۀ        (119ـ17، صص 19، ش 3 )د های ادبی يشهاند

محمـد ميرجليلـی،    علـی  است. کردهعشقی، ايرج ميرزا و فرخی يزدی را بررسی و تحليل 
دوسـتی از   وطـن »در مقالـۀ  ( 1311) کمال صحرايی اردکانی و حميده سـادات موسـويان  
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ناهـده فـوزی و    ،(34ــ 7، صـص  9 ، ش2)د  کتاب قـيم  نشريۀ، «و روايات قرآنديدگاه 
بررسی تطبيقی جايگاه آرمانی وطن نزد شعرای مهجر »( در مقالۀ 1312منصوره شيرازی )

اما مقاله يا کتـابی   .(94ـ23، صص 23، ش 1 )د بهارستان سخن، «شمال و مهجر جنوب
 که موضوع مورد نظر اين پژوهش پرداخته باشد، مشاهده نشد.

 يه در ادبياتام بن. 9
گيری  دهد و جهت مايه يا مضمون که هستۀ اصلی و جوهر هر متنی را تشکيل می بن

گذارد و نيز انديشۀ اصلی و مسلط آن متن را از آغـاز تـا    فکری نويسنده را به نمايش می
دهد، به طوری که اگر چنين نباشـد، مـتن    پايان در بر دارد، هدف اصلی متن را نشان می

مايه يا موتيف/ موتيـو   بن»دهد. در واقع،  ر فکری و ادبی خود را از دست میارزش و اعتبا
مايه، تصوير خيـال، انديشـه، عمـل، موضـوع، وضـعيت و       در ادبيات عبارت است از درون

موقعيت، صحنه، فضا و رنگ يا کلمه و عبارتی که در اثر ادبی واحد يا آثار ادبی مختلـف  
مايه(. اما سيما داد تعريف ديگری از آن ارائـه   يل بن: ذ1377)ميرصادقی، « شود تکرار می
اسـت:   رسـد و حـد و مـرز آن مشـخص شـده      به نظـر مـی   تر است که به نظر کامل نموده
مايه، شخصيت يا الگوی معيّنی ]است[ که به صور گونـاگون در ادبيـات و    مايه، درون بن»

ـ  مايه(. در واقـع، مـی   : ذيل بن1393)داد، « شود هنر تکرار می مايـه و   وان آن را بـا درون ت
ــرادف دانســت. درون جــان ــه مت ــا   ماي ــرادف ب ــی مت ــار ادب ــه در آث « مســائل اصــلی»ماي
يـاحقی،  ر.ک؛ اسـت )  مصـطلح شـده  « محتـوا و مضـمون  »( و 19: 1399کدکنی،  )شفيعی
1392 :19.) 

 . ادبيات تطبيقی2
 علمـی  تطبيقـی  ادبيـات »اسـت:   آورده تطبيقی ادبيات تعريف در هالل غنيمی محمد

 و تأثيرپـذيری  از و کنـد  مـی  بررسی را گوناگون ملل ادبيات ميان خارجی روابط که است
غنيمـی  )« گويـد  مـی  سخن کشورها ديگر و کشور يک ملّی ادبيات ميان های تأثيرگذاری

 است: آورده تطبيقی ادبيات تعريف در ندا (. طه19: م.1197 هالل،
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 و ملّـت  يک ادبيات روابط سیبرر عموماً به که است علمی تطبيقی ادبيات»
 ديگر ادبيات به ملّت يک ادبی آثار انتقال نحوۀ آن، در و پردازد می ملل ديگر يا

 و هــا واژه حــوزۀ در گــاه ادبــی آثــار انتقــال. شــود مــی گفتــه ســخن هــا ملّــت
 قطعـه،  ماننـد  بيـانی،  مختلف های قالب و تصاوير حوزۀ در گاه و هاست موضوع
ـ  و نمايشـنامه  قصيده،  نـدا، )« عواطـف  و احسـاس  حـوزۀ  در گـاهی  و آن الامث
 (.22: م.1173

 قـرن  اوايـل  در کـه  اسـت ( رنسانس)اروپا  نهضت پيامدهای از تطبيقی ادبيات ظهور
 روم و و يونـان  ميـان  ادبـی  روابـط  بررسی منظور به و فرانسه در بار اولين برای نوزدهم
 بـا  اروپا نوين ادبيات روابط بررسی سسپ فرانسه، ادبيات ويژه به کلّی، طور به اروپا ادبيات
 پرداختـه  کشـورهايی  ملّی ادبيات ميان مقايسۀ به تنها مکتب، اين در. گرفت شکل ها آن
 به خود دارد که وجود تاريخی پيوندهای ها آن ميان و دارند متفاوتی های زبان که شود می
 اطـالق  ذيـل  مـوارد  بـه  عرفـاً  تطبيقـی  ادبيات اروپاييان، نگاه در. انجامد می تأثر و تأثير

 بررسـی  ـ3 بيشتر، يا ادبيات دو بين ارتباط برسی ـ2 شفاهی، ادبيات ـ بررسی1 :شود می
 يـک  مرزهـای  از نظر صرف ادبيات، بررسی ـ9 عمومی، ادبيات بررسی ـ4 جهانی، ادبيات
 انسـانی،  هـای  عرصـه  ديگـر  و مختلـف  مناطق ادبيات ميان روابط بررسی و خاص کشور
: م.2999 ر.ک؛ اصـطيف، )جهـانی   نگـاه  يـک  از ادبيات بررسی ـ2 هنرها، و یانسان علوم
 بـه  نگـاه  نپذيرفتن به معتقد که گرفت شکل آمريکايی مکتب مکتب، اين مقابل (. در12

 وجـود  به معتقد و است تأثيرپذيری و تأثيرگذاری اساس بر قومی های ادبيات ميان روابط
 است. جهان مختلف قمناط در ها انسان بين فکری همخوانی يک

 . ادبيات پايداری )مقاومت(7
توان يکی از ابعاد وجودی انسان دانست؛ چراکه از همان آغـاز زنـدگی،    پايداری را می

شـود. در زمـان حاضـر     مبارزه بين انسان و طبيعت برای بقا، حفظ و ادامۀ زندگی آغاز می
برنـد   يگر کشورها هجوم میجو، مستبد و استعمارگر به د های سلطه نيز که برخی از قدرت

پردازند، نوعی ديگر از ادبيـات پايـداری شـکل     و به غارت، چپاول و اشغالگری در آن می
 گيرد؛ يعنی ايستادگی در برابر متجاوزان که ضامن حفظ بقا و هويت يک ملّت اسـت.  می
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صـدری و ديگـران،   )« رود یکار مـ  به عنوان راندن، سرکشی، آشوب و انقالب به»پايداری 
غالی شکری ادبيات پايداری را اثری دانسته که با زبانی اديبانه به مبارزه با  (.249: 1379
آثـاری گفتـه    ۀبـه مجموعـ   يـداری پا ادب»پـردازد:   یمـ ها و ستم خارجی يا داخلی  یزشت
سياسـی،   یهـا  حوزه ۀو فجايع بيداد داخلی يا تجاوز بيرونی در هم ها یکه از زشت شود یم

. برخی از اين آثـار پـيش از   گويد یاجتماعی با زبانی اديبانه سخن م فرهنگی، اقتصادی و
مـان بـه نگـارش تـاري  آن     زرخ نمودن فاجعه، برخی در زمان جنگ و يا پس از گذشت 

سيداحمد پارسا نيز همين مضمون را دوباره تکـرار   (.11ـ19: م.1171)شکری، « پردازد یم
و ادبيـات   ،هـا، تجـاوز و اشـغالگری    ا ستممقابله ب برایپايداری حرکتی است »است:  کرده

برابـر   يـک ملـت در   ۀنمای پايداری قهرمانان تمام ۀپايداری نيز ادبياتی است متعهد که آين
 (.2: 1399)پارسا، « ستم و اشغالگری است

يکی از شرايط الزم برای تحقق چنين ادبياتی، عنصر تعهد در کنار هدفمند و تعليمی 
 است: بودن آن

از ادب متعهد و ملتـزم اسـت کـه محتـوای آن در      یا شاخه ،تمقاوم ادب»
يک نظام حاکم مستبد نباشد و بـا زبـانی صـريح،     یها منافع و خواسته راستای

تخيّل بيان شود. بـر اسـاس تعريـف، ادب     های ينهبدون تأکيد بر نوآوری در زم
کـه   باشد و برای رساندن پيام يا القای موضوعی يمیتعل بايد هدفمند و مقاومت

چگونـه در  کـه   آمـوزد  یم خود مورد نظر شاعر است، نوشته شود و به مخاطبان
 (.29: 1372)بصيری، « گر و مستبد ايستادگی کنند سلطه یها برابر نظام

هـای سياسـی را علـت متعهـد بـودن آن       يـان جرابوحاقه مشارکت آگاهانۀ اديـب در  
برخـوردار از اصـل    زيـرا  گيرد؛ یدر قلمرو ادبيات متعهد قرار ممقاومت شعر »است:  دانسته

سياســی و اجتمــاعی جامعــه و  هــای اديــب در جريــان ۀتعهــد يعنــی مشــارکت آگاهانــ
 (.13: م.1171)ابوحاقه، « گيری در قبال آن است موضع

 . ادبيات مقاومت فلسطين9
 زمـان  از ادبيـات  ايـن  ريشـۀ . دارد نشيب و پُر فراز تاريخی فلسطين، مقاومت ادبيات

 امـا  داد، ادامـه  خود تدريجی نمو و رشد به و گرفت شکل المقدس بيت به اه صليبی حملۀ
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 اخير قرن وقايع به بايد را فلسطين در مقاومت شعر رسمی پيدايش و حقيقی بروز و ظهور
 ای واقعـه . داد نسـبت  گرديـد،  اسالم جهان دل در غاصب دولتی گيری شکل به منجر که
 تمـام  دل و گرفـت  دندان به مسلمانان چشم برابر در را اسالم جهان جگرگوشۀ که شوم

 و شد متولد فلسطين در مقاومت ادبيات اما ميان، اين در آورد. درد به را راستين مسلمانان
 در قـدرت  و صـالبت  با و شناخت فلسطين سرزمين از دفاع در را خود واقعی راه مرور، به
 مقاومـت،  تـرين  قـدرت پر اشـغالی،  سـرزمين  در فلسـطين  مقاومت شعر. نهاد گام راه اين

 شـمار  بـه  پيـروزی  بـه  ايمان پابرجاترين و صهيونيستی دشمن عليه کينه ترين غضبناک
 نزديـک  و دسترس در دشمن بر غلبه و پيروزی حقيقتاً شعر، اين وجود با بسا چه. رود می
 بـه پـا   صهيونيسـتی  تبليغـات  مقابـل  در تمـام  پافشـاری  و اصـرار  با مقاومت شعر. باشد
ر.ک؛ )شـود   متحمـل  را فراوانـی  آزارهـای  راه اين در که دارد امکان هرچند است، خاسته
 معتقـد  فلسـطين  مقاومت ادبيات باب در الکيالی (. عبدالرّحمن49: م.1174 عطيه، محمد
 مبـارزة  ميـدان  در کـه  اسـت  عرب ای مبارزه شعر از نوع اولين ادبيات، از نوع اين» :است
 بـه  مـردم  واقعـی  ميل شعر اين. است کرده ايفا را فرماندهی نقش متجاوزان، عليه مستمر
 قانونی سرزمين در را تمدن و فرهنگی هويت حفظ بر مبنی آنان قاطع تصميم و مقاومت

 (.399: م.1179 الکيالی،)« دهد می نشان ها آن

 . ستايش سرزمين و افسوس بر گذشتۀ آن1ـ1
 در. دارد ذاتـی  شارز شاعر برای که است آرمانی نمود يک ستايش سرزمين، ستايش

 خويش به اجتماعی ـ تاريخی رسالت در که است سربازی همچون اشعار، شاعر گونه اين
ر.ک؛ ) کنـد  مـی  آشکار نيز را خويشتن ميان، اين در و پردازد می خود سرزمين از هواداری
جانـب ايـران را    زيست که اجانـب از همـه   ای می فرخی يزدی در زمانه (.21: 1394لک، 

راحتی در امور اداری ايران دخالت  بودند و با عزل و نصب شاهان و وزيران به احاطه کرده
 استبداد و است پرداخته باستان دوران با کشور اوضاع مقايسۀ زير، به شعر در کردند. او می
 را ايـران  کـرده،  تشبيه ضحاک عصر به بود، آن نمايندۀ الدوله ضيغم که را ايران بر حاکم
 بـدطينت  پادشـاهان  تور و سلم به را انگليس و روس استعمارگر لتدو دو و ايرج عهد به

 شـيوۀ  کـه  عـدالت  رسـم  و راه کـه  شـود  می متذکر ضمن، در. کند می تمثيل ای اسطوره
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 بين از را ايران خاک پاک آبروی زور و زر و است رفته بين از بود، ايران تاريخی پادشاهان
 است: برده

 پرسـت  انخو، بُت ايـر  عيد جم شد ای فريدون»
 

 

 مستبدی، خویِ ضحاکی است، اين خونه زِ دست 
 

 حاليا کز سـلم و تـور انگلـيس و روس هسـت    
 

 

ــرج ايــران ســراپا، دســتگير و پــای       بســت اي
 

 اين همان ايران کـه منزلگـاه کيکـاووس بـود    
 

 

 خوابگـــاه داريـــوش و مـــأمن ســـيروس بـــود 
 

 جای زال و رستم و گودرز و گيـو و تـوس بـود   
 

 

ــي  ــی چن ــود ن ــيس و روس ب ــال جــور انگل  ن پام
 

 اســت آوری ماننــد قــارَن ديــده ايــن وطــن رزم
 

 

ــده   ــۀ گرشاســب و جنــگ تهمــتن دي  اســت وقع
 

 است هوشمندی همچون جاماس و پشوتن ديده
 

 

 «اســت شــوکت گشــتاس و دارايــی بهمــن ديــده 
 (.119و  111: 1372)فرخی يزدی،                    

نظيـر ايـران سـخن گفتـه، از شـهرياران آن يـاد        کـم  شاعر از ايام گذشـته و وسـعت  
اش را بـه   است و در واقع، با افتخار ورزيدن به گذشتۀ باشکوه ايران، عشق و عالقـه  کرده

 است: وطن نمايان ساخته
 ای خوش آن روزی که ايران بود چون خلد بـرين »

 

 

 وسعت اين خاک پاک از روم بودی تا به چـين  
 

 وی زمـــينبـــود از حيـــث نکـــويی جنـــت ر   
 

 

 «شهرياران را بر اين خاک از شرف بودی جبين 
 

 (.299)همان: 

است و افسـوس خـود را    نسيم شمال حزن و اندوه خويش را از احوال وطن بيان کرده
دارد و در  یمـ به سبب تغييراتی که در کشور کاووس کيانی که مظهر قـدرت بـود، بيـان    

ی، بارزترين مصـداق واکـنش در برابـر حاکميـت     نمادگراي»برد؛ زيرا  ادامه، از رمز سود می
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شاعر معتقد است که جای بلبـل،   (.349: 1399)زارع، « فضای استبدادی و نامشروع است
در سراسر جهان به سبب زيبايی آوازش مشـهور اسـت.   »که بلبل  اند زدهزا  و زغن تکيه 

اتی را جـان  خواننـد، تمـام احساسـ    یمـ اين پرنده که تمام شاعران آن را رامشگر عشـق  
: 2ج ، 1399)شـواليه و ديگـران،   « بخشد که در ارتباط نزديک با عشق و مرگ اسـت  یم

رود کـه ايـن دو    یمـ  کـار  زا  اغلب به عنوان صفت آدم پرحرف و دزد بـه »( و 194ـ193
شود. زا  در فرهنگ مردمی معموالً نمادی شـوم   یمصفت دقيقاً از رفتار اين پرنده ناشی 

 (:429ـ427: 3ج )همان، « نده عالمت نحوست استاست و ديدن اين پر
 غافل بر احوال وطن خون گريـه کـن   ای دل»

 

 

 خيز ای غافل به اين دشت و دمن خون گريه کن 
 

 ای دريغا دستخوش شـد کشـور کـاوس کـی    
 

 

ــی      ــد ط ــت گردي ــر مملک ــه عم ــال ک  آه و واوي
 

 جای رطـل جـام مَـی غـوالن نهادسـتند پـی      
 

 

 «  و زغن، خون گريـه کـن  جای بلبل تکيه زد زا 
 

 (.129: 1329)حسينی،  

کنيم؛ مثالً عالقۀ علـی فـوده    در ادبيات فلسطين نيز نمود اين موضوع را مشاهده می
توان دريافت کـه   به وطن در ديوان وی نمود فراوانی دارد. با تأمل در اين گونه اشعار، می

خود دارد. وی در قطعـۀ  پرست است که سعی در حمايت از وطن  علی فوده شاعری وطن
کند که همانند پيشينيان خويش، فلسـطينی اسـت و گـذر زمـان نيـز       زير بارها اعالم می

 تواند او را از موضع خويش دور سازد: نمی
 نی... فلسطينی...يفلسط»

 أقول لکم بأنی مثل جدّی
 مثل زيتونی: فلسطينی

 فلسطينی علی مرّ الدهور... أنا
 رب فلسطينی... فال شرق  وال غ

 والَ األيام تشفينی
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 إذا ما الکربُ عشّش فی شرايينی
 فلسطينی...

 ولن أنسی بأنّی عاشق  أبداً فلسطينی
 وإنّی قد ولدتُ،

 درجتُ،
 (.7م.: 2993)فوده، « ثم حلفتُ أن أفنی فلسطينی

هـای   کند که سرزمين وی بهشت دنياست و شروع به تمجيد زيبـايی  شاعر اعالم می
 باشد: عالقۀ وافر وی به وطنش )فلسطين( می کند که نشانگر آن می
 فلسطينی...»

 بالدی جنة الدنيا
 قناديل الحياة

 آهٍ، و قنير الصبية قريتی
 خال  برأس الخدّ مشهور الصفات

 األر  فيها واحة
 و العشب أغنية الرعاة

 و النسر فيها يسمع الحسّون
 و العقبان تسرح و القطاة

 (.12)همان: « ر  و الثمراأطفالها سود العيون، و يعشقون األ

 کند: است، بيان می شاعر بار ديگر افسوس خويش را بر وطن زيبايش که از دست رفته
 ذات يوم...»

 کان لی وطن يا غريبة خلف الحدود
 رائعاً

 رائعاً کان
 ضاع الوطن

 (.291)همان: « غريبة ضاع الوطن!

شـعار او عشـق بـه    کـه در ا  دوستی است؛ چنـان  يکی از مضامين شعری طوقان، وطن
پرسـتی را چنـين توصـيف     حس وطـن  «وطنی أنت لی»شود. او در قصيدۀ  ميهن ديده می
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. وطـن را جايگـاه شـکوه و    داند یمدر اين بيت، شاعر وطنش را همۀ آرزوهايش کند.  می
و  اسـت  . وی وطنش را مـورد خطـاب قـرار داده   داند یمروشنايی و نيز مايۀ نجات و اميد 

شـاعر خـود را عاشـقی     آيا تو را سالم و باامنيت و آبـاد خـواهم ديـد؟   : ای وطن! ديگو یم
 :دهد یمو به عشق او ترانۀ عاشقانه سر  کند یمشيفته و وطن را معشوقی دلربا تصور 

 مَوطِنی مَوطِنِی»
 الجـــــاللُ والجمـــــالُ والس ــــــنَاءُ
 والحــــــياةُ والنــــــجاةُ والهــــــناءُ
ـــالِماً  ــلْ أراک ســ ــلْ أراک هــ  هــ

 

 فـــی رُبَـــاک فـــی رُبَــــاکوالبَهَـــاءُ  
ــواک    ــی ه ــواک ف ــی ه ـــاءُ ف  والرج
ــاً   ــاً مُکر مَـــ ـــع ماً وَ غانِمَـــ  «مُـنَـــ

 (.79م.: 2999)طوقان،                   
 

 . ناراحتی از اوضاع کشور2ـ1
های مشترک دو کشور در بيان عالقه به وطن، نـاراحتی و ابـراز    مايه يکی ديگر از بن

وجود بيگانگان در کشور است. فرخی غم و اندوه خويش را  اندوه از اوضاع نابسامان آن و
مند است کـه چـرا سـکوت پيشـه      است و از سخنوران آن گله از وضعيت ايران بيان کرده

 است: برتری اين ملّت بر ديگران سخن گفته اند و خود از کرده
ــدگان اشــک خــونی » ــارد از دي ــرا ب  م

 غـــريقم ســـراپای در آب و آتـــش  
 ه آمـــدآوران وطـــن را چـــ  زبـــان

 چه شد ملّتـی را کـه يـزدان زِ قـدرت    
 

 بــر احــوال ايــران و حــال کنــونی     
 زِ آه درونـــــی زِ اشـــــک برونـــــی

 بسته خو کـرده بـر ايـن زبـونی     که لب
ــی    ــالم فزون ــل ع ــر اه ــی داد ب  «هم

 (.292: 1372)فرخی يزدی،             
 

ش داند که با زبـان خـوي   یمسرزمين برای شاعر همه چيز است و وی وظيفۀ خويش 
است و عالقۀ وافرش را نمايان سازد. نسـيم شـمال در ابيـات زيـر      به دفاع از آن پرداخته

است و در پارۀ اول شـعرش، وطـن را    ناراحتی خويش را از ابتالی وطن به غم ابراز داشته
 است: دانسته که در دهان گرگ اجل، بيکس و تنها مانده )ع(به سان يوسف

ــتال، وطـــ   » ــم و ابـ ــزار غـ ــه در هـ  نای غرقـ
 

 

ــن     ــتال، وطـ ــل مبـ ــرگ اجـ ــان گـ  ای در دهـ
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ــال،   ــار بــ ــز ديــ ــف عزيــ ــن ای يوســ  وطــ
 

 

ــون     ــه گلگـ ــو همـ ــان تـ ــن  قربانيـ ــا، وطـ  قبـ
 

 «بينوا وطن غريب وطن، کس وطن، بی
 (.42: 1329)حسينی، 

سـاز پايـداری در برابـر دشـمن      ينـه زمعشق و عالقه به سرزمين مادری که همـواره  
زند. وی نيز بسان ساير شاعران معاصر عرب بـه   یماست، در شعر صالح هواری موج  بوده

وطن توجه کرده، شعر خويش را با عشق به وطن آراسته اسـت. شـاعر تـرس خـويش را     
است و به پنجره اشاره کرده که نمادی برای رهايی و اميـد بـه    نسبت به وطن ابراز نموده

 روزهای آينده است:
 کيف الوصولُ إلی اشتعالک»

 مدُ بالشّباکأيها الوطنُ المض 
 أخافُ منک عليک

 مُرتبک أنا
 أين السالحُ يفک
 قاموسَ ارتباکی!!

 من عادةَ األشجار فيک
 (.14م.: 2999)هواری، « إذا رأَتْ حطّابَها

کند که به علت شلوغی  کمال ناصر از ظلم و ستم در وطنش ناالن است و عنوان می
 است: ت يا در بند اسارت گرفتار داند آيا در سرزمين خويش آزاد و رهاس ها، نمی درگيری
 نُيق  فـــی مـــوطنی أم ســـجيـــأطل»

ــراع، ف    ــة الص ــی زحم ــتُ ف ــايته  وم
 دیيــرتــی ذلّ قيکــدتُ أنســی فــی ح

 

 س تــدری الســجونيلســتُ أدری؟ ولــ 
 نيومـــاً ظنـــ يفـــارس للحمـــی و 

ــا أســــ   ــأنی لهــ ــيوکــ  «نير  رهــ
 (.142م.: 2997)ناصر،                   
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 وب. تشبيه وطن به مادر و محب3ـ1
ترين چيز در زندگی هر انسـانی   مادر در شعر پايداری، رمزی برای وطن است که مهم

بينيم. شاعر در شعر خود غم خويشـتن   یماست و نمود اين امر را در ادبيات هر دو کشور 
است و نوجوانـان کشـور را    های کشور بيان داشته يهسرمارا به سبب غارت شدن اموال و 

 کند: یمکسی و غربت وطن ناله  یبداند و بر  یمزده  به اين واسطه ماتم
 عريـــان زِ چيســـت پيکـــرت ای مـــادر عزيـــز»

 

 

 کـــو لعـــل و گـــنج گـــوهرت ای مـــادر عزيـــز 
 

 شـــد خـــاک تيـــره بســـترت ای مـــادر عزيـــز
 

 

ــن    ــزا وطــ ــت در عــ ــو زِغمــ ــان تــ  نوباوگــ
 

 «کس وطن، غريب وطن، بينوا وطن بی
 (.47ـ42: 1329)حسينی، 

کـه بـرای خرمشـهر سـروده اسـت،      « با من بخوان شعر ظفر»سپيده کاشانی در شعر 
 کند که منتظر بازگشت فرزندانش است: خرمشهر را به مادری تشبيه می

 لختی دگر کن صبر، ای مادر دعا کـن! »
 تــا عقــدۀ دل، روی دامانــت گشــايند   
 ربوی بهاران داری ای صد چاک، ای خاک!

 

 آينـــد فرزنـــدان تـــو، آغـــوش واکـــن 
 افشـانند و آينـد   بر ره گـالب خـون مـی   

 «ســايۀ فرشــته بــاد بــر آن تربــت پــاک
 (.172: 1391)کاشانی،                      

 

ايـن شـهر بنـدری را همچـون     « سـالم خرمشـهر  »همچنين، وی در شعری با عنوان 
 گيرد: داند که فرزندانش را در آغوش می مادری می

 آيد صدای پای رهايی می»
 قلب بندر

 بر فرزندانش
 ايدگش میآغوش 
 رينخل پ

 ديخورش آينۀتکرار عمر پرثمر خود را بار دگر در 
 (.492)همان:  «محو تماشاست ستاده،يبرپا ا
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 اسـت  خوبی از آن استفاده نموده به صالح هواریاست که  مادر رمز وطن از دست رفته
خيانت  بدان که هرگز داشتهو نيز بيان  است و حزن و اندوه خويش را بر آن اعالم ساخته

 (.419: 3، ج 1399ان، ديگـر )شـواليه و   زيتون نماد و عالمت صـلح اسـت   اهد کرد.نخو
ن نيز مانند درخت زيتون و تاک، يکی از درختانی است که نماد فراوانـی و برکـت   انجيربُ
ايـن   ،ن نماد جاودانگی و فهـم برتـر اسـت و در آفريقـای شـمالی     انجيربُ ،عالوه هب .است

 گويد: یمهواری  (.221ـ297: 1همان، ج ر.ک؛ ت )درخت نماد باروری پس از مرگ اس
 وأنا يا أُمی أبتهلُ إلی حزنک»

 أستقوی بالحزنِ عليه
 وشجونْ: .وأقولُ وفی القلبِ شجون ..

 باعوک وقالوا هذا زمن  ملعونْ
 . وزيتونِ الحبِّ.والتِّينِ.

 وهذا القمرِ المطعونْ
 ما خُن اک وال نتصو رُ يوماً

 .(21 م.:1119، هواری)« أنّا سنخونْ

 اسـت  شدهشاعر وطن را بسان محبوب خويش دانسته که هر نوع رازی در آن خونين 
 !بازگرداند «پنجره»که آيا کسی هست که نور دزديده شده را به  کند یاعالم م ،و در ادامه

اينکه مبـارزه   سببسپس وی مردم را به  .پنجره نماد رهايی و روزهای پراميد آينده است
نکردن و از غبار تفنگ آنان سخن گفته که کنايه از استفاده  است سرزنش کرده ،کنند ینم

 :از آن است
 يا حبيبی کلُّ سرِ فيک يدْمی»

 هکذا صاحَ المغنّی
 مَنْ يعيدُ إلی النوافذِ ضوءَها المسروقَ

 يا قمرَ الجنوبِ تأخ رَ التفاحُ
 هذا العامْ

 ولم تحملْ عذاری التبغِ
 تَهُ األلغامْالد معِ تجری تح يرَغ
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 ويا نارَ الجنوبِ بأی قافلةٍ
 سنربطُ نبضَنا؟!!

 لمن ربطوا السفينةَ بالغبارِ وأبحروا: یقول
 کيفَ اللّجوءُ إلی بنادقکمِ
 (.42)همان: « علی صدأ الغُبارِ تنامْ؟!

 گيری از ميراث گذشته خواهان و بهره . فخر به آزادی4ـ1
 است: در تعريف فخر آمده

سـت کـه در آن، شـاعر کارهـای خـوب و پسـنديدۀ خـود را        فخر نوعی مدح ا»
کشـد. گـاهی فخـر،     ستايد و فضايل و مکارم اخالق خويش را به تصوير می می

شود که شاعر به  گيرد، بلکه قوم يا جماعتی را شامل می خود شاعر را در بر نمی
ستايد کـه بـه آن    ها را می ها منسوب است و اعمال نيک، مجد و عظمت آن آن

 (.192: 1312)ابراهيمی کاوری و ديگران، « شود گفته می "گروهی فخر"

دوسـتی   ترين مضامين شعر نسيم شمال که نمود بارزی از حسّ وطـن  يکی از شاخص
خواهان و کسانی است که در راه آزادی دست به  است، ستايش آزادی وی را نمايان ساخته

رادمـردی مـردم تبريـز اشـاره      اند. نسيم شمال در شعر خويش بـه پايـداری و   مبارزه زده
کنـد کـه    ها را نابودکنندۀ ريشۀ ظلم و ستم معرفی و در حق آنان دعا می است و آن نموده

 خدا يار و ياورشان باشد و نامشان پاينده و باقی باشد:
 ملـــــت تبريـــــز خـــــدا يارتـــــان   »

ــر   ــر و بــ ــۀ بحــ ــما در همــ ــام شــ  نــ
ــواح زر  ــه الـــــ ــد بـــــ  درج نمودنـــــ

 

 دســــت خــــدايی کمــــکِ کارتــــان    
ــت بـــ  ــتهر  گشـ ــر مشـ ــردی و هنـ  ه مـ

 در همـــــه جـــــا نقشـــــه و آثارتـــــان
 

 ملت تبريز خدا يارتان
ــد  ــما کنــــده شــ  ريشــــۀ ظلــــم زِ شــ
 ديــــن محمــــد زِ شــــما زنــــده شــــد 

 

ــد    ــده شــ ــاقی و پاينــ ــما بــ ــام شــ  نــ
ــدارتان  ــار نگهـــــ ــد مختـــــ  احمـــــ

 

 «ملت تبريز خدا يارتان
 (.177 :1329)حسينی، 
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ده، آن را الگـويی بـرای   همچنين، وی به پـايمردی مـردم اصـفهان نيـز اشـاره نمـو      
 است: شهرهای ديگر دانسته

 آفـــرين ای مـــأوای شـــيران،  اصـــفهانا گشـــته»
 

 

ــرده  ــران،   کـ ــتبداد ويـ ــاد اسـ ــرين ای بنيـ  آفـ
 

ــان،    داده ــيراز و کرم ــر ش ــق ب ــرين ای سرمش  آف
 

 

ــان   ــزد و کاش ــت ي ــر حُکمَ ــده در زي ــرين آم  ، آف
 

 «آفرين بر همت اهل صفاهان، آفرين
 (.171)همان: 

سـتايند تـا ضـمن جاودانـه      هايی را مـی  عموالً شاعران در اشعارشان چنين شخصيتم
ای برای بقيۀ مردم شوند. سـپيده کاشـانی در سـتايش     ها، الگو و اسوه ماندن نام و ياد آن

 است: چنين سروده« های آشنايی کوچه»مقام واالی شهيد در شعر 
 پشــت بــر پــاييز، يــاران داشــتند    »

ــه ــو  جرع ــا ش ــال ب ــان ب ــالنوش  ر و ح
 

 امـــان رو بـــه بهـــاران داشـــتند بـــی 
ــال   ــل و ق ــد دور از قي ــدا رفتن ــا خ  «ت

 (.139: 1391)کاشانی،                   
 

سيدحسن »ستايد، روحانی مبارز،  هايی که سپيده در شعرش او را می يکی از شخصيت
تم ، نمادی برای ظلم و سـ «شب»، در اينجا نمادی برای رهايی و «بيداری»است. « مدرس

پوش معرفی کرده که بـا تـدبير و درايـت خـويش ديـو       است. شاعر ايشان را فردی ساده
 است: استبداد )= رضاخان( را در زنجير کرده

 کربــــاس ۀجامــــ بــــهآمــــد دراو »
 دشــمنان چــون خــار و او چــون داس

ــی ــدبير   مـ ــت و تـ ــا حکمـ ــد بـ  کنـ
 

 زد بـــه شـــب مـــی ینقـــش بيـــداري 
ــرده ــی  پـ ــب مـ ــب عقـ ــای شـ  زد هـ

 «نجيــــــرديــــــو اســــــتکبار در ز
 (.171)همان:                              

 

 )ره(به ستايش رهبر کبيـر انقـالب، امـام خمينـی    « گل صحرای خمين»سپيده در شعر 
است. شاعر ايشان را نماد کامل آزادگی دانسته که حتّی سـرو )= نمـاد آزادی( در    پرداخته
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دانـد کـه    ر شـهيدان مـی  است و خون ايشان را آميخته با خون سـاال  برابرشان خجل شده
 است: طلسم باطل را درهم پيچيده

 چـــارده قـــرن، بســـی گـــل واشـــد»
ــين  ــحرای خمــ ــی آزاده زِ صــ  گلــ

 خجـــل ســـرو شآزادگـــيَشـــد زِ 
 

ــد   ــدا شــ ــدا پيــ ــی روح خــ  از يکــ
ــين    ــون حس ــا خ ــه ب ــونش آميخت  خ

 «ن شـد باطـل  ون به پا خاست، نگـو چ
 (.194)همان:                              

 

ين بداست و  ذکر نام برخی از شاعران گذشته و معاصر عرب پرداختهه صالح هواری ب
اسـت. وی از افـرادی ماننـد     گونه به ميراث و مفاهيم قديم و جديـد عـرب اشـاره نمـوده     

هـای معاصـری،    يتشخصـ بن احمد، ابوتمام، بحتری و نيز  امرؤالقيس، جميل بثينه، خليل
است که همگی نقشـی در ادبيـات    کردهيس، محمود درويش و سميح قاسم ياد آدونمانند 

 :اند داشتهمقاومت فلسطين 
 أنا لستُ بالمتعصّبِ األعمی انظروا:»
 ينثرُ حلمَهُ النبوی "أدُونيسُ"

 فوقَ وسادتی
 والبحتری خيامُ دهشتهِ تُظلِّلنُی

 فی قبابِ الرُّوحِ يغزلُها "بُثينَةُ"
 "جميلْ"يغازلُها 

 والجاهليةُ رص عتْ فی أضلعی
 ها ليلَ امرِئ القيسِ الطويلْبنجوم
 يمسکهُ أبوتم ام "سميح" و

 من حجرِ الطفولةِ
 "الخليلْ"يرکضانَ ليعصرا عنبَ 
 هی ذی القيامةُ يا خليلْ

 نتْلُ علی النجومِ
 "الد رويشِ"قصائدَ 

 تقفزُ کالحمائمِ فوق
 (.39و  34م.: 2999)هواری، « أشجار الجليلْ
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را بيــان  آنو همــواره  ردخاصــی بــه آن داۀ عالقــ هــواری ،رغــم دوری از وطــن  بــه
خـونين بـودن وطـنش بيـان     ۀ در اين قطعه، غم و اندوه خويش را بـه واسـط   .است هکرد
نگاه از شاعران صـعاليک کـه   آو  است يعنی اسرائيل اشاره نموده ،و به طاغوت است داشته

 :است ام بردهن «عقبه» و« شنفری»، «هاميّ»مانند  ،نماد مبارزه با ظلم و بيداد هستند
 یدمی شامة  فوق خدِّ الثر»

 وأنا عاشق 
 یهدًّ قلبی األس
 حينما أَبْصَرا

 وطنی دامی القلبِ
 باع الطواغيتُ

 األحمرا ياقوتَهُ
 قومَه يحرقونَ المراکبَ یورأ

 الشط یقبلَ الوصولِ إل
 !!!یيا مَنْ در
 شوکةٍ فی الذُّرا یأستحيلُ إل

 ألقودَ الص عاليک من جوعهِمْ
 ی بالوحوشِأحتم

 وأخبزُ ألمية الجرْحِ
 غيمةَ وردٍ

 "الش نفری"وجع  یعل
 اآلنَ يسْرج أحالمَهُ "عُقْبة"

 ويعِدُّ المراکبَ کی تُبْحرا
 ن جمرِهافجرِّدْ رياحَک مِ

 (.92م.: 2992)هواری، « آن للجمرِ أنْ يظهرا
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 . دوری از وطن، دردی جانکاه2ـ1
کنـد، وی نيـز کـه     ر را تسـخير مـی  آنگاه که عشق به وطن سراسر وجود يـک شـاع  

شود و ايـن غـم را بيـان     خاطر می تری نسبت به مردم عادی دارد، رنجيده احساس لطيف
کند. تجربۀ تعبيد و اخراج بر شعر شاعران دور از وطن تأثير عميقـی دارد. لحـن ايـن     می

امـا ايـن    گونه اشعار غالباً اندوهگين و لبريز از اشتياق بازگشت به خانـه و کاشـانه اسـت.   
کشاند. سپيده کاشانی در ابيـاتی کوتـاه، مسـئلۀ دوری و     اندوه، شاعران را به نااميدی نمی

توان بر آن درمـانی يافـت،    است و از نظر او، بدترين دردی که نمی هجران را مطرح کرده
 همين درد هجران است:

 رفـــت فراســـوی جهـــان بـــا بـــاد کـــه مـــی»
 

 

ــان      ــدارد درم ــت، ن ــو دردی اس ــه چ ــتم ک  گف
 

ــت  ــعله گرفــ ــن شــ ــن زِ دامــ ــتر مــ  خاکســ
 

 

ــران!     ــران، هجـ ــه هجـ ــر آورد کـ ــاد بـ  «فريـ
 

 (.397: 1391)کاشانی،  
علی فوده ضمن مخاطب قرار دادن روستای خويش که نمـادی از کـل وطـن اسـت،     

ای لنـگ   است و همانند مورچه کند که با دوری از آن هرگز خوابی راحت نداشته اعالم می
 است: از بين رفته

 ی لم أنم أبداإنّ "قنير"يداً عنکِ يا بع»
 فعمری کلّه سَفَر

 و فی األسفار لم أنعم
 فمن قطرٍ إلی قطرٍ

 أسوح أسوح فی األر  الخراب ـ کنملةٍ عرجاءَ ـ
 (.13م.: 2993)فوده، « قدأعَدَم
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 . دعوت به مبارزه در راه وطن2ـ1
افراد آن ملّت اسـت  گيرد، وظيفۀ  هنگامی که سرزمينی مورد تهاجم بيگانگان قرار می

که به دفاع از حريم وطن خود به پا خيزند و اين تکليف بـر عهـدۀ تمـام افـراد آن ملّـت      
شود. شاعران نيز به نوبۀ خود بـه انجـام    است، به طوری که وظيفۀ هيچ کس ساقط نمی

انـد. سـپيده کاشـانی در شـعر      اين تکليف پرداخته، با سالح شعر به مصاف دشـمن آمـده  
 گويد: به همين وظيفۀ خود اشاره نموده، خطاب به شهيدان راه وطن می« مطلع صبح»

ــب  » ــه ش ــرای آنک ــم   از ب ــمنان نويس ــۀ دش  نام
 

 

 ولـی ای شـهيد، سـوگند بــه شـط خـون پاکــت      
 

 قطـرۀ خـون مـن اسـت جـوهر مـن        همۀ قطـره 
 

 

 «پس از اين برای دشمن، قلم است خنجـر مـن!   
 

 (.191: 1391)کاشانی،  
ـ  ـ  به شاعر از وطن  خواهـد کـه    و در واقع، از مردم می صورت مجاز به عالقۀ مکان 

اگر به دنبال عزت، شرف و سربلندی هستند، پس بايد برای نبردی سخت برای رسـيدن  
به هدفی آگاهانه متحد شوند و وی لزوم اين کار را اتحـاد بـرای هـدف مشـترک و نيـز      

 داند: پشتيبانی جوانان از ملّت می
ــف» ــغ عــ  ي ــی إن تب ــةً زّاً وا وطن  رفع

 لهيفــنظّم صــفوف الشــعب، نظّــم ســب
ــل را   ــی ظ ــد ف ــم للمج ــی حل ــعل  ةي

ــو ــبابنا  ي ــفوف ش ــم ص ــی... نظّ  ا وطن
 

 هراتمــــوج بــــأحالم تظللنــــا الــــدّ 
 بـــة حمـــرايعلـــی هـــدف واعٍ... وحر

ــدة األ ــالموح ــرا  ،م ــتنه  الفخ  تس
 «وشــدّ بهــم للشــعب فــی أرضــنا أزرا 

 (.123م.: 2997)ناصر،                    
 

هـايش در سـرزمين خـويش سـخن      ر از ناکامی اسرائيل در دستيابی به خواسـته شاع
اسـت. ناصـر از امتـی سـخن      است و به مجد و عظمت پيشين خويش اشـاره کـرده   گفته
خـود جـان خـويش را فـدا       گويد که برای بازستانی حتی يک وجب از خاک سـرزمين  می
 آيد: ه چشمشان نمیای خواب ب کنند و مردم تا رسيدن به اين آرزو، لحظه می
ــاغر   يرو  ن التبـــالی فإنّـــا قـــديا فلســـطيـــ» ــآن صـ ــم ظمـ ــا والخصـ  نـ
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ــد األث  ــبنا المج ــا اغتص ــم ــني  ل ولک
ــامی ففيا فلســــطيــــ ــاين التنــ  نــ

ــی أد  ــبرٍ علـ ــلّ شـ ــک دنيکـ ــمـ  ايـ
 هيــــکــــلّ فــــردٍ معــــذّب بأمان  

 

ــن کـــابر     ــابراً عـ ــاه کـ ــد ورثنـ  قـ
ــاهر   ــانَ القــ ــفع الزمــ ــة  تصــ  أمــ

 ک شــعبک المتضــافر يفــديســوف 
ــی أمان ــعلـ ــاهر يک يـ ــان سـ  «قظـ

 (.194)همان:                              

 ها در وطن . ظلم و ستم خارجی2ـ1
نمايـد. حضـور    یمـ گاهی ادبيات مقاومت در بُعد داخلی و گـاه در بُعـد خـارجی روی    

نسـيم  رو اسـت.   بـا آن روبـه   دوست وطنبيگانگان در وطن بدترين دردی است که شاعر 
ی از ا تکـه نموده که دست بيگانگان به سوی آن دراز، و هر شمال به شرايط کشور اشاره 
 شود: است. در باب نماد پلنگ گفته می آن نصيب پلنگ و گراز شده

پلنگ حيوان شکارگر است کـه بـه طـرق     نماد غرور است. از سوی ديگر،»
تـوان آن را کـامالً نمـاد     یمـ گيرد. از اين رو،  یممختلف در ارتباط با غرور قرار 

نتی و جنگجو به شمار آورد و آن را از وجه مهاجم آن در نظر گرفت. طبقۀ سلط
)شواليه و ديگـران،  « پلنگ نشانۀ سبعيّت، و در عين حال، مهارت و قدرت است

 (.232: 2ج ، 1399

اَش، چـه بـه سـبب     یچربـ ی و خـوار  فضـله نمادِ شيطان است، چه به دليل »اما گراز، 
جنــبش هــوس اســت، و چــه بــه دليــل اَش کــه يــادآور هيجــان و  یحرونــسرکشــی و 

 (.219: 4ج )همان، « ها تاکستانی ميوه و ها با اش در مزارع،  يرانگریو
ــن    » ــروس وط ــين ع ــادر بب ــم ــد  یب ــاز ش  جه

 

 

ــد   ــه دســـت اجانـــب دراز شـ ــه طعنـ ــر بـ  آخـ
 

ــر  ــقههـ ــد  ات شـ ــراز شـ ــيب پلنـــگ و گـ  نصـ
 

 

 ای خـــاک تـــو جـــواهر لعـــل و طـــال وطـــن 
 

 «کس وطن غريب وطن، بينوا وطن بی
 (.47: 1329)حسينی، 
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داند که دشـمن لجـوج    یمکمال ناصر فلسطين را کشوری مقاوم در برابر زنجير و بند 
داند. شاعر در قسمت دوم از  یمها را غيرمثمر  سعی دارد بر آن زنجير بنهد و وی سعی آن

 گويد: یمظلم و ستم يهوديان به پشتيبانی انگليس سخن 
 وديـ سـل والق ةُ فی السالينُ األبيهذی فلسط»

 

 

 س تنفعها الجهوديدُ وليقضی بها الخصمُ العني 
 

 ن الجبـان وکـلُّ نمـامٍ حسـودٍ    يقرّت بهـا عـ  
 

 

ـ يـ ن ظلم اإلنکليما ب   «هـود يان اليـ ن طغيز، وب
 (.17م.: 2997)ناصر،                             

 گيری . نتيجه19
ويژه شاعران و اديبان اسـت   به شعر پايداری نتيجه و بيانگر پايمردی و پايداری مردم،

آيد. ايران و  که در مقابل زور و ستم حاکم از جانب حکومت داخلی يا خارجی به وجود می
انـد.   رو بـوده  فلسطين به دليل موقعيت استراتژيک خويش، همواره با تجاوز بيگانگان روبه
. فرخـی  زنـد  یمـ عشق و عالقه به وطن و سرزمين مادری، در شعر شاعران ايرانی مـوج  

زيستند و عالوه بر مقابله با انگلـيس و روسـيه    يزدی و نسيم شمال در عصر مشروطه می
کـه بـا سانسـور، زور و     بودنـد رو  ايران، با شاهان و حاکمان نااليقی نيز روبه در تجاوز به

. امـا نـوع دوم ادبيـات پايـداری در ايـران، شـعر       ساختندها را خاموش  خفقان، صدای آن
هـا را از زبـان سـپيده کاشـانی و طـاهره صـفارزاده        مقدس اسـت کـه آن   انقالب و دفاع

. داشـتند برای مقابله بـا تجـاوز عـراق     ها همتشنويم که بعد از آن، سعی در تحريک  یم
ها متفاوت است. فرخی يزدی بيشتر از زبانی صريح و تند  کار رفته در شعر آن ابزارهای به

اسـت و نسـيم شـمال و سـپيده کاشـانی       ره بردهبرای انتقاد عليه متجاوزان و حاکمان به
 .اند هعالوه بر زبان صريح، از نمادها و اساطير مختلف در اين راه استفاده کرد

شاعران دردمند فلسطينی، حوادث و رويدادهای فلسطين را به چشم خويش مشـاهده  
ديـار و  ها مانند علی فوده و صالح محمود هواری مجبور به تـرک   اند و برخی از آن نموده

اند. لحن حاکم بر  اند و اشعاری را به سببب عشق خود به وطن سروده دوری از وطن شده
هـا   باشـد. قصـايد آن   اشعار شاعران فلسطينی در بر دارندۀ اعترا  به دشمنان خائن مـی 
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های ملت آنان است و اين ناشی از اوضاع سياسـی و اجتمـاعی جهـان عـرب      بيانگر رنج
ر حوزۀ ادبيات مقاومت و عشق به وطن مضامين مشـترکی دارنـد   باشد. اين شاعران د می

هاست. آنان گاهی به صورت صريح و آشکار بـه بيـان عشـق     که بيانگر آرمان واالی آن
گيـری از   اند و گاهی با بهـره  خويش تسبت به وطن و دشمنی با متجاوزان به آن پرداخته

 برابـر ظلـم و بيـداد    در مقاومـت  بـه  مردم برانگيختن ها برای تشويق و نمادها و اسطوره
اند که نمودِ آن را بيشتر در شـعر صـالح هـواری     حاکمان ستمگر زمانۀ خود استفاده نموده

هايی در زمينۀ ستايش سرزمين و  کنيم. نتايج پژوهش حاکی از وجود اشتراک مشاهده می
ايش افسوس بر گذشتۀ آن، تشبيه وطن به مادر و محبوب، ناراحتی از اوضاع کشـور، سـت  

 گيری از ميراث گذشته و... است. آزاديخواهان و بهره

 . منابع و مآخذ11
 .قرآن کريم
تطبيـق مضـامين شـعری    »(. 1312کاوری، صادق، سکينه اسدی و رضوان لرسـتانی. )  ابراهيمی
 .112ـ19. صص 29. ش 7. س مطالعات ادبيات تطبيقی. «الشعرای بهار و سامی البارودی ملک

 . بيروت: دارالعلم للماليين.1. چ اإللتزام فی الشعر العربیم.(. 1171ابوحاقه، احمد )
 . دمشق: جامعة سورية.المنهج المقارن فی الدراسة األدبيةم.(. 2999اصطيف، عبدالنبی. )

. شمسـی  1329پايداری در ادبيات فارسی از مشـروطه تـا    سير تحليلی شعر(. 1372بصيری، محمدصادق. )
 دانشگاه تربيت مدرس. رسالۀ دورۀ دکتری. تهران:

نشريۀ تحقيقات تعليمی و غنايی زبان «. انديشۀ وطن در شعر دورۀ مشروطه(. »1399، محمد. )فر بهنام

 .39ـ17. صص 2. ش و ادبيات فارسی
بررسی انعکاس اوضاع فلسطين در دو سرودۀ جبـراً ابـراهيم جبـراً و    (. »1399پارسا، سيداحمد. )
 . رشت: دانشگاه گيالن.يات پايداریهمايش ملّی ادب«. محمود درويش
 . تهران: مطبوعاتی حسينی.با  بهشت(. 1329الدّين )نسيم شمال(. ) حسينی، سيد اشرف

 .مرواريد: . تهرانفرهنگ اصطالحات ادبی. (1393)داد، سيما. 
و  . رسالۀ دکتری زبـان های اجتماعی در شعر معاصر ايران مايه سير تحول درون(. 1399زارع، غالمعلی. )

 ادبيات فارسی. تهران: دانشگاه تربيت مدرس.
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مفهـوم الـوطن و تجليـات    » ق.(.1432شريف عسگری، محمدصالح و زهره پورباقر وَالشـانی. ) 
مجلة بحوث فی اللغة العربية  «.الوطنية عند سحر خليفة مِن خالل ثنائيتها: الصبار و عباد الشمس

 .99ـ29. صص 4. ع 3. م و آدابها
عشق به انسان، وطـن و مقاومـت در شـعر قيصـر     (. »1399و سهيال صادقی. )شريفيان، مهدی 

 .39ـ23. صص 13. ش 7. د پژوهشنامۀ ادب غنايی«. پور ينام
. تهـران:  1. چ ادوار شعر فارسـی از مشـروطيت تـا سـقوط سـلطنت     (. 1399کدکنی، محمدرضا. ) شفيعی

 سخن.
 .اآلفاق الجديدة دار: . بيروت1. چ أدب المقاومة .(م.1171)شکری، غالی. 

. تهـران:  3. ترجمـۀ سـودابه فضـايلی. چ    فرهنگ نمادها و اسـاطير (. 1399شواليه، ژان و ديگران. )
 جيحون.

«. مقايسـۀ مفـاهيم وطـن و آزادی در غزليـات پـنج شـاعر آزادی      (. »1319) ، محمود.زاده صادق
 .119ـ17. صص 19. ش 3. د های ادبی يشهاند

 . تهران: کلمه.2. چ فرهنگ فارسی امروز(. 1379صدری، غالمحسين و ديگران. )
 .9همـدانی. چ   موسوی محمدباقر ترجمۀ .الميزان تفسير .(ق.1417) سيد محمدحسين. طباطبائی،
 قم. علميۀ حوزۀ جامعۀ مدرسين اسالمی دفتر انتشارات قم:

 بيروت: دار العودة. .الشعرية األعمال ،ديوانم.(. 2999طوقان، ابراهيم. )
 . بيروت، دار العودة.األدب المقارنم.(. 1197ل، محمد. )غنيمی هال

. به قلم حسين مکی. با چاپ جديد، تجديدنظر و ديوان فرخی يـزدی (. 1372) فرخی يزدی، محمد.
 اضافات. تهران: انتشارات جاويدان.

 . بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر.1. چ األعمال الشعريةم.(. 2993فوده، علی. )
بررسی تطبيقی جايگـاه آرمـانی وطـن نـزد شـعرای      (. »1312ی، ناهده و منصوره شيرازی. )فوز

 .94ـ23. صص 23. ش 1. د بهارستان سخن«. مهجر شمال و مهجر جنوب
 . تهران: مؤسسۀ انجمن قلم ايران.مجموعۀ آثار سپيده کاشانی(. 1391کاشانی، سپيده. )
. مجلـة اآلداب . بيروت: «األدب المقاومة الفلسطينية أبعاد و مواقف مِن»م.(. 1129کنفانی، غسان. )

 .4ع 
. بيـروت: المؤسسـة العربيـة    الشـعر الفلسـطينی فـی نکبـة فلسـطين     م.(. 1179)الکيالی، عبـدالرّحمن.  
 للدراسات والنشر.
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 ملّی. مطالعات مؤسسۀ: تهران .فارسی شعر در زمين ايران .(1394)منوچهر.  لک،
بررسـی تطبيقـی مفهـوم وطـن در اشـعار بهـار و       (. »1399ن. )نيا، ناصر و فاطمـه داشـ   یمحسن

 .192ـ133. صص 1ش . 1. د نشريۀ ادبيات تطبيقی کرمان «.رصافی
 . بيروت: دارالجيل.أدب المعرکةم.(. 1174محمد عطيه، احمد. )
پرستی در شعر زنان فلسطينی )با تکيـه بـر اشـعار     های وطن جلوه( »1391مالّ ابراهيمی، عزّت. )

 .139ـ119. صص 4. ش 1. د نشريۀ زن در فرهنگ و هنر«. طوقان(فدوی 
 یدوسـت  وطن» (.1311موسويان. ) سادات حميده اردکانی، صحرائی کمال محمد، ميرجليلی، علی

 .34ـ7. صص 9. ش 2س  .قيّم کتاب «.روايات و قرآن ديدگاه از
 . تهران: کتاب مهناز.ويسین نامۀ هنر داستان واژه(. 1377ميرصادقی، جمال و ميمنت ميرصادقی. )

 . تقديم د. سهيل سليمان. بيروت: دار العودة.األعمال الشعرية الکاملةم.(. 2997ناصر، کمال. )
 . بيروت: دار النهضة العربية.1. چ األدب المقارنم.(. 1173ندا، طه. )

ت و علـوم  مجلۀ دانشکدۀ ادبيـا «. وطن در شعر مشروطه(. »1399نيکوبخت، ناصر و غالمعلی زارع. )

 .199ـ131. صص 99ـ94. ش 14. د انسانی دانشگاه خوارزمی
 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.ديوان مرايا الياسمينم.(. 1119هواری، صالح محمود. )
 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.قاله الغيم للشجر ديوان مام.(. 2999ــــــــــــــــــ . )

 . دمشق: منشورات اتحاد الکتاب العرب.ایديوان التکسر النّم.(. 2992. )ــــــــــــــــــ 
 . تهران: جامی.9. چ ها جويبار لحظه(. 1392ياحقی، محمدجعفر. )


