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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.
کلیدواژه ها:  ادبیات تطبیقی، ادب پایداری، قیصر امین پور، توفیق امین زیّاد، میهن پرستی.

  * E-mail: Dr.mrtavakoly@yahoo.com )نویسندة مسئول(
** E-mail: Jafari1365@yahoo.com



پژوهش های تطبیقی زبان و ادبّیات ملل؛ دورة 2. زمستان 1395. شمارة 546

مقدمه
ادب پایــداری ســالحی در دســت شــاعران و نویســندگان متعهــد هــر ملــت بــرای مبــارزه علیــه ظلــم و 
ســتم و نیــز بــرای فریادرســی و فریادخواهــی اســت. ایــن نــوع از ادبیــات در هــر کشــوری با توجه به شــرایط 
موجــود، ویژگی هــای منحصربــه فــردی در مضامیــن دارد کــه ممکــن اســت بــا برخــی از مضامیــن ســایر 
ملــل متفــاوت باشــد. امــا بــا توجــه بــه اینکــه هــدف و عوامل شــکل گیری ایــن نــوع از ادبیــات در بیــن اکثر 
ملت هــا مشــترک اســت، بدیهــی اســت کــه در ایــن زمینــه شــاهد همانندی هــای زیــادی میــان ادبیــات 
ملت هــای گوناگــون باشــیم و همیــن امــر راه را بــرای انجــام پژوهش هــای تطبیقی میــان ادب پایــداری ملل 
همــوار می نمایــد. عبــاس خضــر، ناقــد و ادیــب عراقــی، مهم تریــن عوامــل شــکل گیری ادبیــات پایــداری را 
اســتعمار و اســتثمار قدیــم و جدیــد، غصــب قــدرت و ســرزمین، تجــاوز بــه ارزش هــای دینی، ملــی، تاریخی 
ـ5۰(.  و فرهنگــی و نیــز ســلب آزادی هــای فــردی و اجتماعــی می دانــد )ر.ک؛ عبــاس خضــر، 196۸م.: ۴5
بــر ایــن اســاس و بــا توجــه بــه مشــترک بــودن عوامــل شــکل گیری، می تــوان گفــت کــه ادب پایــداری، 
ادبــی جهانــی اســت کــه مربــوط بــه یــک ملــت و کشــور خــاص نمی شــود؛ زیــرا هــر زمــان و هــر جــا کــه 
ظلــم و جنــگ وجــود داشــته، ایســتادگی و مقاومــت نیــز علیــه آن در تمــام حوزه هــا وجــود داشــته اســت و 
ایــن مســئله در ادبیــات نیــز صــادق می باشــد. بــرای مثــال، امــروزه ادبیــات مقاومــت فلســطین دیگــر فقط 
مخصــوص فلســطین نیســت و شــاعران و نویســندگان مختلفــی وجــود دارنــد کــه بــدون توجــه بــه ملیت، 

زبــان و دیــن بــه ایــن مســئله می پردازنــد.
غالــی شــکری، ناقــد معــروف عــرب، معتقــد اســت ادبیــات مقاومت بــه معنــای امــروزی خویش بعــد از 
جنــگ جهانــی دوم و بــا قدرت گیــری و ســلطه طلبی کشــورهای پیــروز آمریکایــی و اروپایــی شــکل گرفــت 
و عوامــل و حوادثــی کــه در قــرن بیســتم رخ داد، ماننــد شــکل گیری رژیــم صهیونیســتی و حملــة آن بــه 
کشــورهای فلســطین، ســوریه، لبنــان، اردن، مصــر و انقــالب اســالمی ایــران از جملــه عواملــی بودنــد که به 
نقطــة عطفــی در ادبیــات پایــداری تبدیــل شــده اند و باعــث پیدایــش آثــاری منحصــر به فــرد در ایــن حوزه 

ـ1۰5(. ــکری، 1366: 91  ــد )ر.ک؛ ش گردیده ان

ـ تطبیقــی مکتــب آمریکایــی، مضامین مشــترک پایــداری  مقالــة حاضــر ســعی دارد بــا روش تحلیلــی 
ـ199۴م.(  ـ13۸6ش.( شــاعر معاصــر ایــران و توفیــق امیــن زیّــاد )19۲9 در شــعر قیصــر امین پــور )133۸
شــاعر معاصــر فلســطینی را بررســی و تحلیــل کرده اســت تــا عــالوه بــر اینکــه بــه مشــترک بــودن تلخــی 
جنــگ و اشــغال در نــگاه دو شــاعر اشــاره می نمایــد، شــرایط تأثیرگــذار و ایجادکننــدۀ تفاوت هــا را نیز بیان 
کنــد؛ تفاوت هایــی کــه شــاید در زبــان و قالــب شــعر نمــود داشــته باشــد، امــا هر یک همــان درد مشــترک 
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جنــگ و آوارگــی را فریــاد می زنــد. در ایــن بیــن، ســعی شــده تــا اهــداف اســتفادۀ شــاعران از مضامیــن 
پایــداری در اشــعار ایشــان نیز مشــخص شــود.

1. تعریف ادبیات پایداری
در تعریــف ادب پایــداری گفته انــد: »ادب مقاومــت بــه مجموعــة آثــاری گفتــه می شــود که از زشــتی ها 
و فجایــع بیــداد داخلــی یــا تجــاوز بیرونــی در همة حوزه هــای سیاســی، فرهنگــی، اقتصــادی و اجتماعی با 
زبانــی ادیبانــه ســخن می گویــد. برخــی از ایــن آثــار پیــش از رخ نمــودن فاجعه، برخــی در زمان جنــگ و یا 
پــس از گذشــت زمــان بــه نــگارش تاریــخ آن می پــردازد« )غالــی شــکری، 19۷9: 1۰-11(؛ به عبارت دیگــر، 
»ادبیــات مقاومــت مقابلــه بــا همــة اشــکال اســتعمار و ظلــم اســت کــه در آن، ســخن در جایــگاه ســالح و 
تفنــگ قــرار می گیــرد و ایــن در حالــی اســت کــه تأثیــر ســالح و تفنــگ محــدود بــه عرصــة جنگ اســت، 
امــا تأثیــر ســخن ادبیات مقاومت، پیوســته ادامــه دارد« )قصــی حســین، 19۷۲م.: 1۲(. همچنیــن، »ادبیات 
ـ روانی نســلی اســت ایســتاده در مقابل یــک رویداد  مقاومــت در معنــای جنــگ بــا بیگانــه، بازتــاب روحــی 

تاریخی و نشــان از مشــارکت و مباشــرت آن نســل در برابــر آن رویــداد دارد« )کاکائــی، 13۸۰: 9(.

هــدف شــاعر و ادیــب در ادبیــات پایــداری و رســالت آن هــا، فقــط نجــات ملـّـت و کشــور خــود نیســت، 
بلکــه ایــن ادبیــات رســالتی جهانــی دارد که عبــارت اســت از رســاندن فریاد ملّت هــای مظلوم و ســتمدیده 
بــه گــوش جهانیــان و ایجــاد نوعــی مقابلــة فراگیــر جهانــی در برابر ظلم و ســتم موجــود در جوامع بشــری. 
افــزون بــر ایــن، »آثــاری کــه به عنــوان ادبیــات مقاومــت نوشــته شــده اند، یــا بــه وســیله رزمندگانــی بــه 
وجــود آمده انــد کــه بعــد از پایــان جنــگ، درد و رنــج خویــش و هم نوعــان خــود را در قالــب شــعر، داســتان 
و... بــه رشــتة تحریــر کشــیده اند و یــا حاصــل کار نویســندگانی اســت کــه مّدتــی را در جبهــه گذرانده انــد 
و یــا بــه وســیله افــرادی بــه وجــود آمــده کــه هرگــز در صحنــه نبــوده، اّمــا اّطالعــات و جزئیاتــی را از افــراد 

حاضــر در جبهــه دریافــت کرده انــد« )رشــید، 1965م.: ۲1(.

1ـ2. بیان مسئله
کشــورهای ایــران و فلســطین ســال ها زیــر اســتعمار و در ادامــه نیــز درگیــر بــا جنــگ بوده انــد و در 
نتیجــه، ادبیــات هــر دو کشــور تحــت تأثیــر ایــن امــر قــرار گرفتــه اســت و بســیاری از ادیبــان دو کشــور 
کوشــیده اند تــا بــا اشــعار خــود از وطن پرســتی، مقاومــت در برابــر ظلــم، اتحــاد و مبــارزه ســخن گوینــد، 
همگــی ایــن مضامیــن از مصادیــق ادبیــات پایــداری بــه شــمار مــی رود. از میــان ایــن ادیبــان در ایــران 
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می تــوان بــه شــاعر معاصــر، قیصــر امین پــور، اشــاره کــرد کــه بــه ملک الشــعرای جنــگ معــروف اســت؛ 
زیــرا در زمــان جنــگ تحمیلــی، آرمان هــای انقــالب و امــام راحــل)ره( را در اشــعار خــود پیــاده می کــرد و بــا 
همــة عواطــف و عشــق در حــوزۀ پایــداری شــعر می ســرود و بــا اســتفاده از نمادهــا و اســطوره های تاریخــی 
بــه مبــارزه، ایســتادگی و جهــاد می پرداخــت. همچنیــن، می تــوان او را شــاعر صلــح دانســت؛ زیــرا او هیــچ  
گاه دعــوت بــه جنــگ و تجاوزگــری نکــرد و بــه پیــروزی بر جنــگ اعتقاد داشــت، نه بــه پیــروزی در جنگ. 
بســیاری از اشــعار قیصــر امین پــور مخصــوص دفــاع مقــدس اســت؛ بــرای مثــال، در مجموعه شــعری اول با 

نــام تنفــس صبــح کــه 51 شــعر دارد، 3۴ شــعر مســتقیماً مربــوط بــه جنــگ تحمیلی اســت.

ادب پایــداری در فلســطین نیــز همزمــان بــا اشــغال این کشــور توســط صهیونیســت ها تولد یافــت. در 
آن زمــان، شــاعران فلســطینی پابه پــای مــردم بــه مبــارزه پرداختنــد و خشــم و نفــرت خــود را در ظرفــی 
از شــعر بــر ســر اشــغالگران فریــاد زدنــد و قیــام علیــه ایــن اشــغالگری را بــه موضوعــی فرامــرزی تبدیــل 
کردنــد، به گونــه ای کــه رجاء النّقــاش معتقــد اســت تــا زمانــی کــه شــاعران فلســطینی بــا اســتفاده از فــن 
و هنــر خــود، صــدای ایــن تــراژدی را بــه گــوش جهانیــان برســانند، نخواهنــد گذاشــت تحریفــی در قضیة 
فلســطین صــورت گیــرد و نه تنهــا باگذشــت زمــان فرامــوش نمی شــود، بلکــه بر حــرارت آتــش آن افــزوده 
ـ۲33(. توفیــق امیــن زیـّـاد شــاعر معاصر فلســطینی نیز همانند  خواهــد شــد. )ر.ک؛ النقــاش، 19۷۲م.: ۲3۰
تمــام شــاعران هم عصــر خــود بــرای احقــاق حقــوق ملــت خــود بــا آن هــا همــگام شــد و پــا بــه عرصــة 
مبــارزه گذاشــت و در اشــعارش بــه جهــاد، شــهادت طلبی، وطن پرســتی و... دعــوت کــرد. بــر ایــن اســاس، 
ــه مطــرح می گــردد:  ــه آن اســت، این گون اصلی تریــن ســؤالی کــه ایــن پژوهــش درصــدد پاســخگویی ب

همانندی هــا و ناهمانندی هــای دو شــاعر در مضامیــن مشــترک پایــداری کدامنــد؟

1ـ3. پیشینة پژوهش
ــا تطبیقــی  ــرای هــر یــک از ایــن دو شــاعر پژوهش هــای مجــزا ی ــداری ب در حــوزۀ شــعر و ادب پای
بــا دیگــر شــاعران در قالــب مقالــه و پایان نامــه صــورت گرفتــه اســت. دربــارۀ قیصــر امین پــور مقالــه ای 
بــا عنــوان »نمــاد، نقــاب و اســطوره در شــعر قیصــر امین پــور« بــه قلــم کبــری روشــنفکر و همــکاران در 
مجلــة فنــون ادبــی دانشــگاه اصفهــان )شــمارۀ 1، ســال 139۲( بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن مقالــه، به 
صــورت اختصاصــی و بــا اســتفاده از آمــار و ارقــام بــه تحلیل عنصر نمــاد و نقاب در شــعر امین پــور پرداخته  
ــا عنــوان »تحلیــل تطبیقــی درونمایه هــای مقاومــت در اشــعار ســمیح  ــه ای دیگــر ب شده اســت. در مقال
القاســم، ســید حســن حســینی و قیصــر امین پــور«، در ســال 139۰بــه قلــم کبــری روشــنفکر و همــکاران 
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کــه در شــمارۀ ۴ فصلنامــة زبــان و ادبیــات بــه چــاپ رســیده، به صــورت تطبیقی بــه تحلیــل ادب پایداری 
نــزد ایــن ســه شــاعر پرداختــه شــده اســت. همچنیــن، مقاله ای بــا عنــوان »بررســی نمادهــای پایــداری در 
شــعر فــدوی طوقــان و قیصــر امین پــور« بــه قلــم صابــره سیاوشــی و مــوال شــکاری میر کــه در شــمارۀ 
19 کاوشــنامة ادبیــات تطبیقــی بــه چــاپ رســیده، به بررســی نمادهای پایــداری میــان دو شــاعر، خصوصاً 
نمــاد رنــگ پرداختــه اســت. مقالــه ای بــه نــگارش یحیــی معــروف و رضــا کیانــی بــا عنــوان »شــاخص های 
پایــداری در اشــعار قیصــر امین پــور و عزالدیــن مناصــرة« بــه زبــان عربــی، بــه بررســی مضامیــن پایــداری 
ایــن دو شــاعر پرداخته انــد و در شــمارۀ 9 مجلــة علــوم انســانی بــه چــاپ رسیده اســت. دربــارۀ توفیــق امین 
زیـّـاد مقالــه ای بــا عنــوان »مقاومــت در شــعر توفیــق امیــن زیّاد« بــه قلم ســید محمدرّضــی مصطفوی نیا و 
همــکاران در نشــریة ادبیــات پایــداری دانشــگاه شــهید باهنر در شــماره های ســوم و چهــارم و در ســال های 
13۸9 و 139۰ بــه چــاپ رســیده اســت. در ایــن مقالــه، مضامیــن پایــداری کــه شــاعر در بــاب آن هــا شــعر 
ســروده بررســی شــده اســت. پایان نامــه ای نیــز بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی نمادهــای پایــداری در شــعر 
توفیــق امیــن زیـّـاد و نصــراهلل مردانــی« بــه قلــم وجیهــه ســروش و بــه راهنمایی علی ســلیمی در دانشــگاه 
رازی کرمانشــاه دفــاع شــده اســت، امــا دربــارۀ ادب پایــداری در اشــعار دو شــاعر منتخــب ایــن مقاله )قیصر 

امین پــور و توفیــق امیــن زیـّـاد( پژوهشــی به صــورت خــاص و مجــزا صــورت نگرفتــه اســت.

1ـ4. ضرورت پژوهش
چنان کــه قبــالً اشــاره شــد، ادب پایــداری، ادبیاتــی جهانــی، پویــا و زنــده اســت؛ یعنــی بــا توجــه بــه 
شــرایط مکانــی و زمانــی تغییــر می کنــد و ســعی دارد تمــام جنبه هــای یــک جنــگ یــا انقــالب را پوشــش 
دهــد تــا بتوانــد در راســتای اهدافــی کــه دارد، تأثیرگــذار باشــد. حــال اگــر ایــن ادبیــات در باب دو کشــوری 
باشــد کــه وجــوه اشــتراک فراوانــی بــا هــم دارنــد، شــرایط چگونــه خواهــد بــود؟ آیــا ایــن پویایــی و تغییــر 
در ایــن حــوزۀ ادبیــات بــه هــم نزدیــک اســت یــا متفــاوت هســتند؟! پژوهــش حاضــر بــر آن اســت کــه بــا 
نگاهــی تطبیقــی در آثــار قیصــر امین پــور و توفیــق امیــن زیـّـاد کــه در حــوزۀ ادبیــات پایــداری از شــاعران 
ســرآمد بــه شــمار می آینــد، بــه ایــن پرســش ها پاســخ دهــد. بــا توجــه بــه اهمیــت دو شــاعر به عنــوان 
شــاعران ادب پایــداری از یــک ســو و نبــود پژوهشــی تطبیقــی و مشــترک میــان دو شــاعر از ســوی دیگــر، 

اهمیــت و لــزوم ایــن پژوهــش به خوبــی مشــخص می گــردد.
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2. نگاهی کوتاه به زندگینامة دو شاعر
2ـ1. قیصر امین پور

قیصــر امین پــور در دوم  اردیبهشــت 133۸ خورشــیدی در بخــش گتونــد از شهرســتان شوشــتر در 
اســتان خوزســتان بــه دنیــا آمــد. دورۀ راهنمایــی و متوســطه را در دزفول گذراند و در ســال 135۷ در رشــتة 
دامپزشــکی دانشــگاه تهــران پذیرفتــه شــد، ولــی پــس از مدتــی، از تحصیــل ایــن رشــته انصــراف داد. وی 
در ســال 1363 بــار دیگــر در رشــتة زبــان و ادبیــات فارســی پذیرفتــه شــد و در ســال 13۷6 از پایان نامــة 
دکتــری خــود بــا راهنمایــی محمدرضــا شــفیعی کدکنــی بــا عنــوان »ســنت و نــوآوری در شــعر معاصــر« 
دفــاع کــرد )ر.ک؛ شــریفیان، 13۸۸: ۴(. وی اولیــن مجموعــة شــعر خــود را در ســال 1363 منتشــر کــرد. 
اولیــن مجموعــة او، در کوچــه آفتــاب، دفتــری از رباعــی و دوبیتــی بــود و بــه دنبــال آن، تنفــس صبــح، 
تعــدادی از غزل هــا و حــدود بیســت شــعر ســپید او را در بــر می گرفــت. امین پــور هیــچ  گاه اشــعار فاقــد 
وزن نســرود و در عیــن حــال، ایــن نــوع شــعر را نیــز هرگــز رد نکــرد. از جملــه آثــار دیگــر او می تــوان بــه 
مجموعه هــای دســتور زبــان عشــق، گل هــا همــه آفتابگرداننــد، آینه هــای ناگهــان و... اشــاره کــرد. امین پور، 
تدریــس در دانشــگاه را از ســال 136۷ و در دانشــگاه الزهــرا آغــاز کــرد و پــس از آن، در ســال 1369 در 
دانشــگاه تهــران مشــغول تدریــس شــد. همچنیــن، وی در ســال 136۸ موفــق بــه کســب جایــزۀ نیمــا 
یوشــیج، موســوم بــه مــرغ آمیــن بلوریــن شــد )ر.ک؛ محقــق، 13۸۷: ۲۴(. امین پــور در ســال 13۸۲ بــه 
عنــوان عضــو پیوســتة فرهنگســتان زبــان و ادب فارســی برگزیــده شــد. وی در ســال 13۸6 بــر اثــر بیماری 

کلیــه و قلــب، دار فانــی را وداع گفــت )ر.ک؛ یوســف نیا، 13۸6: 6۲(.

2ـ2. توفیق امین زیّاد
توفیــق امیــن زیـّـاد، شــاعر و نویســندۀ فلســطینی، در ســال 19۲9 میــالدی در شــهر ناصرۀ فلســطین 
بــه دنیــا آمــد. ابتــدا در زادگاه خــود بــه تحصیــل پرداخــت و آنــگاه بــرای تحصیــل زبــان روســی به مســکو 
رفــت. پــس از آن، در راســتای احقــاق حقــوق ملـّـت خــود بــه میــدان مبــارزه ای ســخت پــا نهــاد و چندین 
بــار در معــرض تــرور قــرار گرفــت کــه وحشــتناک ترین آن در ســال 19۷۷ بــود و بــه طــرز معجزه آســایی 
از آن جــان ســالم بــه در بــرد و چندیــن بــار نیــز خانــة او مــورد تعــّرض قــرار گرفــت )ر.ک؛ الموســوعة 
ـ۴65(. از ســال 19۷5 میــالدی تــا زمــان وفــات خــود، شــهردار شــهر ناصــره بــود.  العربیّــة، ۲۰۰۰م.: ۴6۴
توفیــق زیـّـاد عــالوه بــر ترجمــه از زبــان روســی و کتاب هــای شــاعر مشــهور ترک، ناظــم حکمت، تعــدادی 
مجموعه شــعر نیــز دارد. بعضــی از قصایــد پایــداری او دربــارۀ فلســطین بــه جزئی از میــراث زندۀ ســرودهای 
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ــه  مقاومــت فلســطین تبدیــل شــده اســت )ر.ک؛ الجّیوســی، 199۷م.، ج1: ۲65(. بســیاری از اشــعار او ب
زبان هــای مختلــف ترجمــه شده اســت و تعــدادی از پژوهشــگران عــرب و غیرعــرب بــه بررســی و تحلیــل 
آثــار او پرداخته انــد. از جملــه آثــار او، می تــوان بــه أشــدُّ علــی أیادیکــم، إدفنــوا أمواتکــم و انهضــوا، أغنیــات 
الثـّـورة و الغضــب، ســجناء الحّریــة و قصائــد ممنوعــة أخــری، الســیف و النغــم، شــیوعیون، کلمــات مقاتلــة، 
عمــان فــی أیلــول، تهلیلــه المــوت والشــهادة، عــن األدب الفلســطینی، نصــراوی فی الســاحة الحمــراء، صور 
ـ136(. توفیــق  مــن األدب الشــعبی الفلســطینی و حــال الدنیــا اشــاره کــرد )ر.ک؛ صــّدوق، ۲۰۰۰م.: 135
زیـّـاد در دهــة پنجــاه کمتــر شــعر می گفــت و شــاعری کم گــو بــه شــمار می رفــت، امــا بعدهــا بــا افزایــش 
جنایت هــای رژیــم اشــغالگر اســرائیل علیــه ملـّـت فلســطین، حــس شــاعری او نیــز بــه جــوش آمــد و در 
اشــعار خــود مصایــب ایــن ملـّـت و مبــارزات او و مواجهــة دایــم بــا ظلــم و ســتم و بی عدالتــی را بــه تصویــر 

کشــید )ر.ک؛ مصطفوی نیــا و همــکاران، 13۸9: 1۰(.

3. بحث
3ـ1. مضامین پایداری در شعر دو شاعر

بــا نگاهــی بــه مجموعــة اشــعار قیصــر امین پــور و توفیــق زیــاد، فراوانــی مضامیــن پایــداری به خوبــی 
قابــل مشــاهده اســت. هــر دو شــاعر کوشــیده اند تــا بــا توجــه بــه شــرایط، از ذوق و اســتعداد شــعری خــود، 
وظیفــة خویــش را در راه ایــن مبــارزه ادا کــرده باشــند؛ مضامیــن مشــترکی، همچــون: دعــوت به مبــارزه و 
دفــاع از ســرزمین، ســازش ناپذیری بــا ظالــم، نگرانــی از جنــگ، شــرایط ســرزمین در زمــان جنــگ و امیــد 
بــه آینــده و آمــدن منجــی در اشــعار ایــن دو شــاعر وجــود دارد کــه شــاید از لحــاظ ظاهــری و اســتفاده از 
کلمــات و توصیفــات متفــاوت بــا هــم فرق هایــی داشــته باشــند، امــا از نظــر محتــوی و مضمــون هــر دو 

فریــاد یــک درد و خواهــان بیــان یــک مســئله هســتند.

3ـ2. بررسی و تحلیل مضامین مشترک
بخــش زیــادی از مضامیــن پایــداری کــه در مجموعــة اشــعار ایــن دو شــاعر وجــود دارد، به هــم نزدیک 
و شــبیه هســتند، هــر دو شــاعر یــک درد را حــس و آن را بیــان کرده انــد، بــا توجــه بــه اهمیــت و کثــرت 
مضامیــن مشــترک بیــن دو شــاعر، تــالش شــده تــا بــا ذکــر نمونه هایــی از اشــعار دو شــاعر، ایــن مضامین 
مــورد تحلیــل و بررســی قــرار گرفتــه اســت و پیرامــون نقــاط اشــتراک و اختــالف دو شــاعر در بیــان ایــن 

مضامیــن توضیحاتی داده شــود.
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3ـ2ـ1. دعوت به مبارزه و دفاع از سرزمین
وطــن بــرای هــر انســان آزاده ای مقــدس اســت و عشــق بــه آن نیــز نشــانه ای از ایمان به شــمار مــی رود. 
پــس واضــح اســت کــه شــاعر ادب پایــداری بــه وطــن عشــق بــورزد و بــا جــان و دل از آن دفــاع نمایــد. 
قیصــر امین پــور در اکثــر مــوارد، بــرای بیــان مضامیــن پایــداری خــود از نمــاد اســتفاده می کنــد و در واقــع، 
همیــن نمادهــا نقشــی اساســی در ارائــة بهتــر مضامیــن پایــداری در اشــعار وی بــر عهــده می گیرنــد. او 
بــرای ســرزمینش، ایــران، از نمــاد جنــگل اســتفاده کــرده که بیانگر ســربلندی و ســرافرازی و نشــاط اســت 
و درختــان ایــن جنــگل، نمــادی از مردمــان ســرزمینش هســتند. او شکســت و نابــودی ایــن جنــگل را در 
مقابــل دشــمن کــه از آن بــا نمــاد طوفــان یــاد می کنــد، برنمی تابــد. قیصــر در شــعر »قطعنامــه ای بــرای 

جنــگل« چنیــن می ســراید: 

»طوفانــی از تبــر/ ناگــه بــه جــان جنــگل افتــاد / و هرچــه کاشــته بودیــم/ طوفــان بــه بــاد داد./ جنــگل 
ـ3۲6(./ بلنــد ســبز / بــه پــا خاســت. / جنــگل هجــوم طوفــان را تکذیــب می کنــد« )امین پــور، 1393: 3۲5

توفیــق زیــاد نیــز در راســتای بیــان مضامیــن پایــداری خــود از نمــاد اســتفاده می کنــد. وی در شــعر 
»أشــدُّ َعلَــی أیَاِدیُکــم« خطــاب بــه دشــمن چنیــن می گویــد: 

»َحَملُت َدِمي َعلَی َکفِّي// خونم را بر دستانم حمل کردم

وَ َما نََکسُت أَعالَِمي// و پرچم هایم را به زیر نکشیدم
وََضعُت الُعشَب َفوَق ُقُبورِ أَسالَفِِي// بر روی قبر اجدادم گل و گیاه نشاندم« )زیّاد، 199۴م.، ۴۰(.

او بــرای دفــاع از کشــورش جانــش را در کــف دســتان خــود قــرار داده اســت و دشــمن را بــه مبــارزه 
فرامی خوانــد. هرچنــد شــاعر در ایــن ابیــات از تک گویــی اســتفاده کرده اســت و از خــود خبــر می دهــد، 
ولــی او در واقــع، تمــام ملــت فلســطین را کــه جان برکــف آمــادۀ مبــارزه و دفــاع هســتند، در وجــود فــردی 
ــر نکشــیده ام«، نشــان از  ــه زی ــم را ب ــد: »پرچم های ــه می گوی ــا ک ــاخته اســت، آنج ــی س ــش متجل خوی
تســلیم ناپذیری در برابــر ظلــم و ســتم اســت کــه دقیقــاً برابــر بــا مضمــون »جنــگل هجــوم دشــمن را 
تکذیــب می کنــد« در شــعر قیصــر امین پــور اســت. در ادامــه نیــز قــرار دادن گل بــر روی قبر اجــداد خویش 
را نشــانه ای می دانــد از ادامــه دادن راه آنهــا در مبــارزه بــا دشــمن تــا مــرز شــهادت. بــا وجــود ایــن، قیصر در 

نمادپــردازی مقاومــت، بهتــر از توفیــق زیــاد عمــل نمــوده اســت.
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3ـ2ـ2. پایداری بر پایداری
هــر دو شــاعر معتقدنــد کــه دفــاع در برابــر ظالــم و نیــز مبــارزه و اســتقامت بایــد تــا زمانی کــه پیروزی 
نهایــی حاصــل شــود، ادامــه داشــته باشــد. قیصــر امین پــور در شــعر »حکــم آغــاز طوفــان« نشــان می دهد 
کــه همــة نســل ها در ایــن مبــارزه و دفــاع شــرکت دارنــد و راه دفــاع و مبــارزه ادامــه دارد و از گذشــته بــه 

حــال و آینــده منتقــل شده اســت:

»نسل در نسل / از تبار جنون / پشت  در پشت« )امین پور، 1393: 3۴5(.

همچنیــن، قیصــر امین پــور در شــعر »شــعری بــرای جنــگ« نیــز بیــان می کنــد کــه مــردم ایــران 
ــه  ــان ایســتاده اند و ب ــا همچن ــد، ام ــد از ســختی های جنــگ خســته شــده اند و ضربه هــا خورده ان هرچن

مبــارزه ادامــه می دهنــد. او ایــن تصویــر را چنیــن توصیــف می کنــد:
»اینان هرچند بشکسته زانوان و کمرهایشان/ استاده اند و نستوه« )همان: 3۸۸(.

توفیق امین نیز این باور خود را در شعر »هنا باقون« چنین بیان می کند:

»نَُجوُع... نَعِری... نََتَحدِّی// ما علی رغم گرسنگی و برهنگی، مبارزه می کنیم

ننشُد األشعار// شعر می سراییم

َوارَِع الَغَضاَب بِالَمَظاِهَرات// و خیابان ها را با خشم تظاهرات پر می کنیم ونمأل الشَّ

ُجوَن ِکبِریَاء// و زندان ها را با بزرگی خود پر می کنیم ونمأل السُّ

ونَصَنُع األَطَفاَل...ِجیالً ثَائِراً...وَرَاءَ ِجیل//  و کودکان را نسلی پس از نسل دیگر، انقالبی و سلحشور می سازیم.

ُهَنا بَاُقون//  ما اینجا می مانیم

وَنـَـزرَُع األَفــَکارَ، َکالَخِمیــرِ فـِـي الَعِجیــِن// و افــکار مقاومــت را همچــون خمیــر در ذهن هایمــان می پرورانیــم 
)کنایــه از پختــه شــدن و تثبیــت افــکار(

ُهَنا... لََنا َماٍض... وََحاِضر... وَُمسَتقَبل// اینجا... گذشته... و حال... و آینده از آِن ماست« )زیّاد، 199۴م.: 1۰(.

پایــداری، یــک مبحــث اســت و ادامــة آن مبحــث دیگــر. شــروع یــک مســیر مقــدس بــه خــودی خود 
نیکوســت، امــا دوام بــر آن و رســاندش بــه یــک نتیجــة مطلــوب اســت کــه هــدف را محقــق می ســازد. هــر 
دو شــاعر در اشــعار مقاومــت خــود بــر ایــن امــر تأکیــد کرده انــد و تــالش خــود را بــر آن بســته اند کــه تــا 
رســیدن بــه نتیجــة مطلــوب از تــالش بازنماننــد. در ایــن میــان، توفیــق زیـّـاد بیشــتر از زبــان مبــارزان و به 
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زبــان آنهــا ســخن می گویــد، حــال آنکــه امین پــور بیشــتر از بیــرون نــگاه می کنــد و دربــارۀ آنهــا می گویــد.

3ـ2ـ3. توصیف اوضاع جنگ
قیصــر امین پــور و توفیــق امیــن زیــاد، هــر دو، جنــگ، خرابی هــا و آوارگی هــای آن را از نزدیــک لمــس 
کرده انــد و طعــم تلــخ رنــج و درد ملــت خــود را چشــیده اند و به خوبــی ایــن موضــوع را در اشــعار خــود 
جای داده انــد تــا شــاید بتوانــد تســکینی بــر دل ناآرامشــان باشــد و بــرای آینــدگان ثبــت شــود و بمانــد تــا 
بیانگــر مظلومیــت ملــت آنــان باشــد. قیصــر امین پــور در شــعرِ »شــعری بــرای جنــگ« چنیــن می گویــد: 

»بگــذار کــه شــعر مــن هــم// چــون خانه هــای خاکــی مــردم// خــرد و خــراب باشــد و خون آلــود// بایــد 
ـ3۸3(. که شــعری خاکــی و خونیــن گفــت« )امین پــور، 139۰: 3۸۲

قیصــر امین پــور وظیفــة خــود می دانــد کــه از ویرانــی و از درد مــردم ســخن بگوییــد. او رنــج مــردم را 
در شــعر خــود جــای می دهــد و در ادامــه، بــه تصویرگــری شــهر خــود و خرابی هــای حاصــل از جنــگ در 
آن می پــردازد و اوضــاع نابســامان آن را بیشــتر توضیــح می دهــد و موشــک باران شــهر را بیــان می کنــد و 

زنــان و کودکانــی را کــه در ایــن بمباران هــا شــهید شــده اند، بــه تصویــر می کشــد:

»می خواسـتم شـعری بـرای جنگ بگویم// شـعری برای شـهر خودم، دزفـول!// دیدم که 
لفـظ ناخـوش موشـک را بایـد بـه کار بـرد// اینجا دیـوار هم دیگر پناه کسـی نیسـت،// بلکه 
گـوری اسـت کـه اسـتاده اسـت// مـن از درون سـینه خبـر دارم؛// از خانه هـای خونیـن،// از 
قصـة عروسـک خون آلـود//  از انفجـار مغِز سـری کوچک// بر بالشـتی که مملو رؤیاهاسـت؛// 

رویـای کودکانة شـیرین//...« )همان: 3۸5(/

می بینیــم کــه امین پــور چقــدر زیبــا توانســته آن حــّس وحشــتناک و تلــخ جنــگ را در شــعر خــود 
ثبــت کنــد کــه هنــوز بعــد از گذشــت ســال ها، ذهــن هــر خواننــده ای را بــه تصویرســازی ایــن توصیفــات 
وامــی دارد و او را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد؛ چنان کــه خــود قیصــر در انتهــای این شــعر چنین می ســراید: 
»ایــن حرف هــای داغ دلــم را// دیــوار هــم تــوان شــنیدن نداشــته اســت!// آیــا تــو را تــوان شــنیدن 

هســت؟!« )همــان: 3۸9(. 

 توفیــق زیـّـاد نیــز بــرای بیــان وضــع کشــور خــود در زمــان جنــگ، از عناصــر طبیعــی اســتفاده کــرده 
اســت. او در اشــعار خویــش تــالش کــرده تــا بتوانــد ذهن هــای فراموشــکار و وجدان هــای خوابیــده را بیــدار 
کنــد؛ آن هایــی کــه در ایــن روزگار در مجلس هــا و ســازمان ها همیشــه دم از صلــح می زننــد، امــا هیــچ  گاه 
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بــه آن عمــل نمی کننــد. شــاعر متعجــب اســت از اینکــه بــه ادعــای حامیــان حقــوق بشــر امــروزه، زمانــه، 
زمــان صلــح اســت، ولــی هیــچ یــک فلســطین را کــه اســیر جنــگ اســت، نمی بیننــد و هیــچ یــک، درد و 

رنــج ملــت او را مشــاهده نمی کننــد: 

لَباِن َمسبیّة// به صلیِب اسارت کشیده شده است. »َعلَی الصُّ

نیا وَ ُعوُد النِّد// سرزمین من شکوفة دنیا و بوی خوش عود است. باِلِدی زَهَرُه الدُّ

لِم َمسبیّة// وطنم عروسی است که در زمان صلح زندانی شده است. َعرُوٌس فِی زََماِن السَّ

َدَمایَاَهــا َحَمایَاَهــا، وَ َدمــُع الَقهــرِ َفــوَق الَخــّد// حامیانــش خون هــای ریخته شــده و اشــک های غــم و انــدوه 
بــر گونه هاســت.

أََحاُطوَها بِأسالَِک الُعبُوِدیِة// سرزمینم را با زنجیرهای بردگی احاطه کردند.

ــمِس َشــاُدوا َســّد// و بیــن او و خورشــید ســدهایی بــر پــا کردنــد« )زیـّـاد،  وَ َشــاُدوا بَیَنَهــا َســّداً وَ بیــَن الشَّ
199۴م.: ۲۴(.

در ایــن شــعر، توفیــق بــا آوردن متناقض هایــی، ماننــد صلــح و زندانــی، خورشــید و ســد، آزادگــی و 
اســارت، عــالوه بــر اینکــه اوضــاع فلســطین را توصیــف می کنــد، از ســکوت جهانیــان نیــز متعجــب اســت.

در یــک نــگاه، بــه توصیفــات هــر دو شــاعر به وضــوح مشــخص اســت کــه قیصــر امین پــور جزئیــات آثــار 
جنــگ و اثــر آن را روی مــردم دقیــق توصیــف کــرده، امــا توفیــق امیــن به صــورت کلی، بــه بیــان درد و رنج 
ملــت خویــش پرداخته اســت و بیشــتر بــه دنبــال روشــنگری و افشــاگری ســکوت تعجب برانگیــز مدعیــان 
صلــح و حقــوق بشــر بوده اســت. در حقیقــت، امین پــور مســتقیماً بــه جنــگ، خرابــی، ویرانی و وحشــت آن 
می پــردازد، حــال آنکــه توفیــق زیـّـاد جنــگ را الیــة زیریــن حوادثــی می دانــد کــه باعــث بــه وجــود آمــدن 
ناکامی هــا و تلخ کامی هــای جامعــه شــده اســت. شــاید علــت آن باشــد کــه ایــران مســتقیماً درگیــر جنگی 
خانمان ســوز، ویرانگــر و تحمیلــی بــود و شــاعر از عمــق وجــود خــود آن را درک کــرده بــود، حــال آنکــه در 
فلســطین، درگیــری از محیــط جنــگ بــه مبارزه ای غیرمســتقیم، فرسایشــی و خســته کننده تبدیل شــده 

بــود کــه کمتــر از تــوپ، تفنــگ و بمبــاران در آن خبــر بــود.

3ـ2ـ4. دفاع از مظلومان جهان
یکــی از ویژگی هــای بــارز ادب پایــداری، جنبــة فراملــی بــودن آن و دفــاع از مظلومــان جهــان اســت. 
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ــاد نیــز ایــن گرایش هــای انســانی و توجــه بــه مظلومیــت  در اشــعار قیصــر امین پــور و توفیــق امیــن زیّ
ملت هایــی کــه مــورد ســتم قــرار می گیرنــد، بــه چشــم می خــورد. قیصــر امین پــور در شــعر »پنجــره«، 
به صــورت نمادیــن از ملــت فلســطین یــاد می کنــد کــه سال هاســت بــه امیــد پیــروزی مبــارزه می کننــد 

و در انتظــار آزادی هســتند:

ــر پنجــره ــة شــب زی ــای کوچ  قومی نشســته خیــره به تصویــر پنجره« »در انته
                        )امین پور، 139۰: 3۴۸(.

در ایــن شــعر، »پنجــره« نمــاد آزادی و رهایــی اســت کــه ملت فلســطین منتظر رســیدن بــه آن آزادی 
و نجــات هســتند و یــا در شــعر دیگــری بــه نــام منظومة »فلســطین« بــاز هــم امین پور بــا اســتفاده از نماد 

نشــان می دهــد کــه مســئلة فلســطین را فرامــوش نکرده اســت:
»آن کبوتــر کــه یــار مــن و توســت،// خســته در انتظــار مــن و توســت.// مــا کــه مرغــان دشــت بالییم// 

بــا غــم یکدیگر آشــناییم« )همــان: ۴9۸(. 

اشــعار فــوق بیانگــر ایــن موضــوع اســت کــه بــا وجود تمــام ســختی های زمــان جنــگ و بعــد از جنگ 
در ایــران، قیصــر امین پــور بــه ســایر انســان ها خصوصــاً بــه ملت فلســطین کــه هم دیــن او هســتند و مورد 
ظلــم قــرار گرفته انــد، نیــز توجــه داشته اســت و آرزوی آزادی و رهایــی آن هــا را دارد. توفیــق زیـّـاد نیــز دقیقاً 
چنیــن دیدگاهــی را نســبت بــه جنــگ دارد. وی دریکــی از قصایــد خــود بــه نــام »عثمــان«، بــه توصیــف 
یکــی از دوســتان خــود کــه بــه صــورت مخفیانــه از کشــورش، ســودان، فــرار کرده اســت و بــه مســکو رفته، 

پرداخته اســت و چنیــن می ســراید: 

َِّنی اذُکُر ُعثماَن َصدیقي// دوستم عثمان را به یاد می آورم »إِن

َمرَّةً عنَد رَِصیِف النَّهِر فِي ُمسُکو// یک بار که در کنار اسکلة رودی در مسکو

تَنزَّهَنا َسِویّه// باهم گردش کردیم

وَ وََقفَنا فَجأةً عنَد ِسَیاٍج// ناگهان در کنار حصار باغی ایستادیم

َصَدَمتنــا ِطفَلــٌة، کالَمرَمــِر الَمصُقــوِل تصَطــاُد الَفراَشــَة// دختربچــه ای ســفید چــون مرمــر بــّراق در حال 
گرفتــن پروانــه ای بــا مــا برخــورد کــرد

َفإَذا ُعثماُن یَبِکی، أو یَکاُد...// عثمان در شرف گریستن بود

ا قاَلَُه أخَر ُجمَلًة// آخرین جملة او را به یاد می آرم إنَّني أذُکُر ِممَّ
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قاَل لِي: إسَمع// که به من گفت: گوش کن!

إنَِّني أعِطی َحَیاتِي ُکلََّها// من حاضرم تمام زندگی ام را بدهم

َحتَّی أرَی الُسوَداَن// تا اینکه سودان را ببینم

یُبَنی ِمن َجدیِد// که از نو ساخته شده است.

َصوتُُه کاَن...// صدایش

َعمیقاً// عمیق بود و

َجریحاً// زخمی و/

وَ َسعید!// خوشبخت!« )زیّاد، 199۴م.: 1۰۰(.

تصویــری کــه توفیــق زیّــاد ارائــه می دهــد، بیانگــر گرایش هــای انســانی اوســت، عقایــدی کــه از هــر 
گونــه کینــه و دشــمنی نســبت بــه دیگــران تهــی اســت. شــاعر بــه توصیــف انســانی می پــردازد کــه بــه 
محــض دیــدن دختربچــه ای کــه در حــال گرفتــن پروانــه اســت، بــه یــاد وطــن خویــش می افتــد. در اینکه 
آیــا واقعــاً ایــن اتفــاق روی داده اســت یــا نــه، بحثــی نیســت، نکتــه اینجاســت کــه شــاعر در ضمیــر خــود 
بــه یــاد درد و رنــج ســایر ملت هاســت و بــه نوعــی میــان خــود و آنهــا حســی مشــترک و دردی مشــابه 
می بینــد. در ایــن مضمــون نیــز هــر دو شــاعر حــس انسان دوســتی خــود را فراتــر از مرزهــای کشــور خــود 
برده انــد و از قلــم خــود بــرای بیــان درد ســایر مظلومــان جهــان اســتفاده کرده انــد. ولــی بــا نگاهــی عمیــق 
بــه اشــعار دو شــاعر ایــن نکتــه آشــکار می گــردد کــه دیــد امین پــور وســیع تر و فراگیرتــر از دیــد توفیــق 
زیـّـاد اســت؛ زیــرا امین پــور بــه ســایر ملت هــا و نژادهــا و نیــز مقاومــت آنهــا واکنــش نشــان می دهــد، حــال 

آنکــه توفیــق زیـّـاد محــدودۀ ایــن امــر را در کشــورهای مختلــف، از ملــت عــرب فراتــر نمی بــرد!

3ـ2ـ5. امید به آینده
در زمــان جنــگ کــه ســختی و بحــران فراگیرتــر اســت، امیــد بــه آینــده می توانــد بــه عنوان شــاه کلید 
ــا  ــا ســرودن اشــعار حماســی و ب ــن شــاعر اســت کــه ب ــان، ای ــن می ــروزی باشــد. در ای ــه پی رســیدن ب
تصویرگــری فردایــی روشــن، آرامــش، صلــح و آبــادی، بایــد امیــد را در دل مــردم و مبــارزان زنــده نگــه دارد 
تــا آنجــا کــه مــردم بــه امیــد رســیدن بــه فردایــی بهتــر و رســیدن بــه پیــروزی مبــارزه کننــد و یا حتــی از 
جــان خویــش نیــز بگذرنــد تــا آینــده ای بهتــر را رقــم زننــد. قیصــر امین پــور و توفیــق زیـّـاد نیــز هــر دو از 
اهمیــت ایــن مســئله به خوبــی آگاهــی داشــتند و هــر یــک تــالش کرده انــد تــا بــا اســتفاده از زبــان و قلــم 
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خــود بــه گونه هــای مختلفــی آینــده ای بهتــر را بــرای مــردم بــه تصویــر کشــند.
قیصــر امین پــور، بــرای بیــان و انتقــال کالم خــود دربــارۀ امیــد بــه آینــده در شــعرش، از پرنــده ای کــه 
قفســی بــر منقــار دارد، بــرای نمــاد آزادی و رهایــی اســتفاده کرده اســت و قفــس را به عنــوان نماد اســارت، 

بــر منقــار پرنــده بــه تصویــر می کشــد :
 گرفتــه یــک قفــس بــه منقــار« »پرنــده نشســته روی دیــوار

               )امین پور، 139۰: 3۲(.
او بــه آمــدن ایــن روز امیــد دارد؛ روزی کــه دیگــر پرنــده ای در قفــس زندانــی نباشــد؛ یعنــی روزی کــه 
دیگــر جنگــی نباشــد و آزادی و صلــح همــه جــا را فراگرفتــه باشــد؛ چنان کــه در شــعر »طرحــی بــرای 

صلــح« چنیــن می گویــد: 
»شــهیدی کــه در خــاک می خفــت// سرانگشــت خــود بــر خــاک مــی زد و می نوشــت// دو ســه حــرف 

بــر ســنگ// بــه امیــد پیــروزی واقعــی نــه در جنــگ، که بــر جنــگ!« )همــان: 1۷(.

ــه آینــده ای روشــن امیــدوار  اســت؛ آینــده ای کــه در آن  ــاد نیــز ماننــد قیصــر امین پــور ب توفیــق زیّ
پیــروزی نهایــی از آِن ملــت فلســطین اســت. او بــا وجــود شکســت خفت بــار اعــراب از اســرائیل در ســال 

196۷ میــالدی، همچنــان بــه آینــده امیــدوار اســت و چنیــن می ســراید:
»َکبَوةٌ َهذی وَ َکم// این لغزشی است

یُحِدُث أن یَکُبو الَهماُم// و چقدر افراد بزرگوار و شجاع که این چنین لغزیده اند.

ِمــن أجــِل َعشــٍر لأِلمــاِم// )اگرچــه ایــن گامــی بــه عقــب بــود،( امــا در واقــع، بــرای ده گام به جلــو بود« 
)زیّاد، 199۴م.: ۴۰(. 

همچنین، وی خطاب به اسرائیلی ها می نویسد:

»الَ تَُقولُوا لِي: انَتَصرنا...// به من نگویید: پیروز شدیم.

إِنَّ َهَذا النَّصَر َشرٌّ ِمن َهزیَمَة// چراکه این پیروزی بدتر از شکست است.

طِح، وَ لَِکنَّا// ما به سطح نمی نگریم و سطحی نگر نیستیم، ولی ما نَحُن ال نَنُظُر لِلسَّ

نََری ُعمَق الَجریَمة// عمق جنایت را می بینیم.

ال تَُقولُوا لِي: انَتَصرنا...// به من نگویید: پیروز شدیم؛

http://www.tebyan-zn.ir/tags/-%d8%a7%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d8%a8.html
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َطارة// ما این حیله گری ها را می شناسیم. َّنا نَعرُفَها َهَذي الشَّ ان

ََّنا نَعِرُفُه الَحاوِي الَِّذي// و خوب می شناسیم آن شخصی را که إِن

یُعِطی اإلَِشاَرةَ// این اشاره )دستور( را به شما می دهد

ـ یَلَهُث// او سرور شماست که مانند سگ لَه لَه می زند! َُّه َسیَُّدُکم  إِن

فِي النَّزِع األِخیرِ// و در لحظه های آخر جان دادن

ـ َسحباً// و ما از بینی او می گیریم/  ـ ِمن أنِفِه  ََّنا نَسَحُبُه  إِن

إِلَی الَقبِر الَحقیرِ// و او را در قبر فرومایه اش می اندازیم« )همان: 3۲(.

چنان کــه گذشــت، هــر دو شــاعر بــه آینــدۀ پــس از جنــگ خوش بیــن هســتند، بــا ایــن تفــاوت کــه 
توفیــق زیـّـاد آرزوی پیــروزی بــر دشــمن و بازگشــت بــه وطــن را در آینــده در ســر دارد، حــال آنکــه قیصــر 
ـ در آینــده امیــد بســته اســت. در بیــان ایــن امــر نیــز  ـ و نــه در جنــگ  امین پــور بــه پیــروزی بــر جنــگ 

امین پــور بــا اســتفاده از نمادهــای زیبــا و جانــدار، بهتــر از توفیــق زیـّـاد عمــل نمــوده اســت.

3ـ2ـ6. اعتقاد به منجی
اعتقــاد بــه منجــی، جــدای از جنبــة عقیدتــی آن، باعــث ایجــاد امیــد بــه آینــده در مــردم می شــود و 
شــور و شــوق آن هــا را بــه مبــارزه دوچنــدان می کنــد. شــاعری کــه ملــت او در حــال مبــارزه با ظلم و ســتم 
اســت، وظیفــه دارد تــا ایــن بــاور را در دل مــردم ایجــاد کنــد کــه مبــارزۀ آن هــا بــا مبــارزه ای کــه منجــی 
موعــود انجــام خواهــد داد، در یــک راســتا قــرار دارد. از ســویی، اشــاره بــه منجــی در اشــعار شــاعر می توانــد 
باعــث ایجــاد روحیــه و نشــاط معنــوی نــزد مــردم شــود. قیصــر امین پــور در شــعرِ »صبــح بــی تو« بــر این 
بــاور اســت کــه ظهــور مهــدی موعــود پایان بخــش تمــام دردهــا و رنج هاســت. او پیــام آور صلــح و روشــنی 

اســت و بــا ظهــور و حضــور خــود روشــنی را بــه دنیــای تاریــک مــا مــی آورد: 
ــه دارد« »خواســتم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد، ــا آزار خویشــاوندی دیرین  عشــق ب

                              )امین پور، 139۰: ۴۰9(.
 آن که در دســتش کلید شــهر پرآیینه دارد« »ناگهــان قفــل بزرگ تیرگی را  می گشــاید

                                              )همان: ۴۰9(.
در ایــن شــعر، »آیینــه« نمــاد »حقیقــت« اســت. در واقــع، شــاعر شــهری آینــه ای  را بــه مــردم نویــد 
ـ کلیــد ورود به  ـ کــه خــود مصــداق و سرچشــمة حقیقــت اســت  می دهــد کــه ظهــور حضــرت مهدی)عــج( 
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آن اســت. شــاعر در جایــی دیگــر و در شــعر »روزهــای ناگزیــر«، با اســتفاده از تعبیرهای بســیار زیبــا، روزی 
را متصــور می شــود کــه مهــدی موعــود بیایــد و اتفاق هایــی را بیــان می کنــد کــه در آن زمــان خواهــد 
افتــاد. در ایــن شــعر، شــاعر شــرایط را عالــی و دنیــا را پــر از شــادی و لبخنــد، و ســهم همــه را از آفتــاب و 

آســمان مســاوی می دانــد:
»روزی کــه ســبز، زرد نباشــد// روزی کــه گل هــا اجــازه داشــته باشــند// هرکجــا کــه دوســت داشــته 
باشــند،// بشــکفند،// روز وفــور لبخنــد،// لبخنــد بی دریــغ// لبخنــد بی مضایقــة چشــم ها// روزی کــه دســت 

خواهــش کوتــاه// روزی کــه التمــاس گنــاه اســت«)همان، ۴(. 
شــاعر در ادامــة شــعر خــود، ایــن بــاور را کــه بعــد از ظهــور مهــدی موعــود، صلــح و آرامــش همــه جــا 

را فرامی گیــرد، چنیــن بیــان می کنــد:

ــج  ــربازی// در کن ــة س ــای کهن ــند// و کفش ه ــازه می کش ــل ها خمی ــان مسلس ــا در ده »و خواب ه
ــد« )همــان: 5(. ــره می خورن ــوت گ ــار عنکب ــا ت ــای قدیمــی// ب موزه ه

شــاعر در آخــر شــعر خــود، بــار دیگــر به زیبایــی بــه قطعــی بــودن ظهــور اشــاره می کنــد و آرزوی خود 
را بــرای بــودن در زمــان ظهــور بــا یــک ســؤال بیــان می کند: 

»ای مثــل روز آمدنــت روشــن// ایــن روزهــا کــه می گــذرد، هــرروز// در انتظــار آمدنــت هســتم// امــا // با 
مــن بگــو آیــا مــن نیــز// در روز آمدنت هســتم؟« )همــان: 6(.

توفیــق زیـّـاد نیــز معتقــد اســت کــه همــه و همــه در انتظــار منجی موعــود هســتند؛ زیــرا بــه آن برای 
برقــراری صلــح نیــاز دارنــد. نه تنهــا آدمیــان، بلکــه تمــام موجــودات و اجــزای هســتی بــه حضــور او نیــاز 

دارنــد. او در شــعر »مصلــوب« ایــن  گونــه می گوییــد:
»أحّبائِي// دوستان من!

أنا بالورد و الحلوی// من با گل و شیرینی

وکل الُحَب أنتظُر// و با تمام عشق و شور منتظرم

أنا واألرض والقمر// من و زمین و ماه

وعین الماء والّزیتوَن والّزهر// و چشمه ها و زیتون و شکوفه ها

أنا بالورد والحلوی// من با گل و شیرینی



69مضامین پایداری در اشعار قیصرامین پور و...؛ محمودرضا توکلی محمدی و محّمد جعفری پنجی

و کّل الحبِّ أنتظُر// و با تمام عشق و شور منتظرم

وأرقب هبة الّریح الّتی// انتظار می کشم وزیدن نسیمی را که

تأتی ِمَن الّشرق// از شرق می آید« )همان: 3(.

هــر دو شــاعر بــرای بیــان اعتقــاد خــود بــه منجــی، از عناصــر و نمادهایــی گیــرا و اثرگــذار اســتفاده 
ــر ایــن باورنــد کــه منجــی نجات دهنــدۀ کّل دنیــا و موجــودات و اجــزای آن اســت،  ــد و هــر دو ب کرده ان
حــال اینکــه قیصــر امین پــور ایــن انتظــار را بــا وعــده دادن بــه آمــدن منجــی نشــان داده اســت و از تعابیر و 
اســتعاره های فراوانــی کمــک گرفتــه اســت و توفیــق امیــن بــا انتظــاری کــه همه بــرای منجی می کشــند، 

ایــن مســئله را بیــان کرده اســت و انتظــار همــه را بــا نوعــی جان بخشــی بــه جامــدات نشــان داده اســت.

نتیجه گیری
مقالــة حاضــر بــه بررســی تطبیقی مضامیــن مشــترک در حــوزۀ ادبیــات پایــداری بین قیصــر امین پور 
و توفیــق امیــن زیـّـاد اختصــاص دارد. بــا مطالعــة دیــوان و مجموعه شــعرهای دو شــاعر، مضامین مشــترک 
فراوانــی در بیــن دو شــاعر مشــاهده می شــود. در ایــن میــان، گســترۀ مضامیــن پرداخته شــده نــزد قیصــر 
امین پــور بیــش از توفیــق امیــن زیـّـاد اســت. همچنیــن، توجــه بــه جزئیــات و توصیــف جزئی تــر صحنه ها 
و حــوادث در اشــعار قیصــر امین پــور مشــهودتر و بارزتــر اســت، حــال آنکــه ایــن مضامیــن در اشــعار توفیق 
امیــن بــه صــورت کلــی در شــعرش اســتفاده شــده اند. در مبحــث نمادپــردازی، هــر دو شــاعر بــه ســبب 
وجــود نوعــی غلبــة رمانتیســم بــر آثارشــان، بیشــتر بــه نمادهــای طبیعــت گرایــش داشــته اند و در ایــن 
زمینــه، از نمادهایــی ماننــد جنــگل، تبــر، صاعقــه، گل و گیــاه، هیزم شــکن، بــاران و ماننــد آن اســتفاده 
کرده انــد. در ایــن میــان، امین پــور نســبت بــه توفیــق زیـّـاد، از چیره دســتی بهتــری در اســتفاده از نمادهــا 
برخــوردار اســت و کاربــرد آن در شــعر وی پررنگ تــر اســت. در موضــوع مداومــت بــر راه، بیــن دو شــاعر 
شــباهت کامــل وجــود دارد و هــر دو تمــام تــالش خــود را بــه کار بســته اند تــا بــرای رســیدن بــه نتیجــة 
مــورد نظــر از پــا ننشســته اند و مســیر پایــداری را ادامــه دهنــد. در ایــن میــان، توفیــق زیـّـاد بیشــتر از زبان 
مبــارزان و بــه زبــان آنهــا ســخن می گویــد، حــال آنکــه امین پــور بیشــتر از بیــرون نــگاه می کنــد و دربــارۀ 
آنهــا می گویــد. در پرداختــن بــه جنــگ و مســائل مربــوط بــه آن، میــان دو شــاعر تفــاوت چشــمگیری 
وجــود دارد. شــاید علــت ایــن امــر آن باشــد کــه کــه ایــران در زمــان امین پــور مســتقیماً درگیــر جنگــی 
خانمان ســوز و ویرانگــر و تحمیلــی بــا عــراق بــود کــه اثــرات مخــّرب آن در جای جــای جامعــه مشــاهده 
ــود، حــال آنکــه در فلســطین، درگیریهــا از  می شــد و شــاعر از عمــق وجــود خــود آن را درک کــرده ب
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محیــط جنــگ بــه مبــارزه ای غیرمســتقیم، فرسایشــی و خســته کننده تبدیــل شــده بــود و میدان نبــرد از 
جبهه هــا بــه شــهرها و میدان هــای فرهنگــی و اجتماعــی تغییــر موضــع داده بــود. هــر دو شــاعر در دیدگاه 
خــود بــه پایــداری نظــری فراملــی دارنــد و بــا مظلومــان جهان نیــز اظهار همــدردی می کننــد و خــود را در 
کنــار آنهــا و شــریک غــم آنهــا می داننــد، امــا دیــد و نگــرش امین پــور گســترده تر از توفیــق زیـّـاد اســت. در 
مبحــث امیــد بــه آینــده، شــاهد وجــود تفاوت چشــمگیری میــان دو شــاعر هســتیم و در حالی کــه توفیق 
زیـّـاد بــه پیــروز بــر دشــمن اشــغالگر در آینــده چشــم دوختــه، امین پــور بــا نگرشــی جهان شــمول کــه از 
ایدئولــوژی وی سرچشــمه می گیــرد، بــه پیــروزی نســل بشــر بــر جنــگ و رخــت بربســتن هر نــوع جنگ، 
تجــاوز و غارت گــری از روی زمیــن امیــد دارد. در بحــث اعتقــاد بــه منجــی نیــز دو شــاعر بــه یــک صــورت 
عمــل کرده انــد، ولــی اعتقــاد بــه منجــی در شــعر امین پــور، بــا اعتقــادات مذهبــی وی ارتبــاط تنگاتنگــی 

ــرار نموده اســت. برق

همانندی هــا و ناهمانندی هــای مضامیــن مشــترک بــه کار گرفته شــده از ســوی دو شــاعر را می تــوان 
بــه شــکلی کــه در جــدول زیــر آمــده اســت، خالصــه کــرد و بــه عنــوان نتیجــة ایــن پژوهــش ارائــه داد:

ناهمانندي هاهمانندی ها عنوان مضمون

دعوت به مبارزه و 1 

دفاع از سرزمین

نمادهــای طبیعــی نقــش مهمــی را در دعــوت به 

مبــارزه نــزد هــر دو شــاعر دارنــد و هــر دو تمــام ملــت 

خــود را بــه مبــارزه دعــوت کرده انــد.

 قیصــر امین پــور تصویرســازی بهتــری از 

توفیــق امیــن ارائــه کــرده اســت.

پایداری بر پایداری2

هــر دو شــاعر بــا اســتفاده از نمادهــا خواســتار 

ادامــة راه مبــارزه و جهــاد تــا رســیدن بــه پیــروزی 

نهایــی و اصلــی هســتند. هــر دو شــاعر به  ســختی ها 

ــد و  ــاره کرده ان ــردم اش ــرای م ــگ ب و خســارات جن

ــد. مــردم را مقــاوم و ایســتاده توصیــف کرده ان

ـــــــــــــــــــــــــــــ
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توصیف اوضاع جنگ3

هــر دو اوضــاع زمــان جنــگ را توصیــف 

ــان  ــه نش ــه آن توج ــود ب ــعر خ ــد و در ش کرده ان

داده انــد.

قیصــر بــه صــورت جزئی بــه توصیف 

ــال  ــد، ح ــف پرداخته ان ــای مختل حالت ه

ــی  ــورت کلّ ــه ص ــن ب ــق امی ــه توفی اینک

بــه اوضــاع کشــورش در جنــگ اشــاره 

کرده اســت، آن را بــه تصویــر کشیده اســت، 

ــات نشــده اســت. ــی وارد جزئی ول

4
گرایش های انسانی 

دربارة مظلومان.

هــر دو شــاعر بــه ایــن مضمــون اشــاره و ظلــم 

و ســتمی را کــه بــه ســایر مســلمانان می شــود، بیــان 

کرده انــد.
 ـــــــــــــــــــــــــــ

امید به آینده5

امیــد به آینــده مدنظر هــر دو شــاعر قرار داشــته 

اســت و هــردو از آن در شعرشــان ســخن گفته انــد و هر 

دو امیــد بــه آینــده را دلیــل و کلید نجات دانســته اند.

ــا و  ــختی ه ــور به س ــن پ ــر امی قیص

دردهــای جنــگ اشــاره دارد کــه بــا امیــد بــه 

آینــده قابل تحمــل اســت و همچنیــن امیــد 

بــه صلحــی فراگیــر و جهانــی دارد، اما توفیق 

ــا امیــد می نگــرد و  ــه شکســت ها ب امیــن ب

ــش  ــه هم وطنان ــده ای ک ــه آین ــد دارد ب امی

بازگردنــد و بــه پیــروزی نهایــی دســت پیــدا 

کننــد و کشورشــان دوبــاره آبــاد شــود.

اعتقاد به منجی  6

ــاد  ــود منجــی اعتق ــه وج ــاعر ب ــر دو ش ه

ــا  ــود از نماده ــاور خ ــان ب ــرای بی ــته اند و ب داش

اســتفاده کرده انــد.

قیصــر امیــن پــور شــرایط و 

ــه  ــد ک ــر می کش ــه تصوی ــی را ب اوضاع

ــن  ــق امی ــرده و توفی ــور ک منجــی ظه

ــر می کشــد. ــه تصوی ــار را ب ــوِد انتظ خ
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