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Abstract 
Resistance literature depicts the pains and sufferings of a nation at a time in history that is 

caused by factors such as colonialism and encroachment on national and cultural values. 

Writers in this field defend religion, culture, identity, land, as well as values and heritage 

with the weapon of language. In the contemporary period, due to the invasion of the Muslim 

community by the Zionists and the colonial governments, many writers have created the 

literary works in this field. In Palestine, Mohammed al-Qaisi is one of the outstanding poets 

in the field of Palestinian resistance literature who has artistically reflected the foundations 

of the stability of the Palestinian Revolution and the Intifada in his poems. In Iran, too, 

Seyyed Hassan Hosseini is one of the most famous poets in the field of war and sacred 

defense, who preserves the national and patriotic values. The present study intends to 

examine the manifestations of resistance in the poetry of Mohammad Al-Qaisi and Seyyed 

Hassan Hosseini based on the frameworks of comparative literature due to the American 

school of comparative literature and descriptive-analytical method. The findings show that 

the poetic themes of the two poets in the field of resistance literature are common and both 

in this field are reflected in the components such as defense of the land, oppression, courage, 

expression of pain and suffering of the nation, the place of martyr and hope have led to the 

victory and defeat of the enemies, and in this way, they lead them to defend their homeland 

and national and cultural values. 

Keywords: Comparative Literature, Resistance literature Palestine, Imposed War, Mohammad Al-

Qaisi, Seyed Hassan Hosseini. 
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 6/6/5633 پذیرش:  6/51/5636 دریافت:

 چکیده
بوه روریم و    چوون اسوتامار و توواوز   همدلیل عوواملی  ای از تاریخ است که بهت در برهههای یک ملّجو رن هامقاومت تصویرگر درد ادبیّات

هوا  روزه، با سالح زبان به دفاع از دین، فرهنگ، هویت، سورزمین و نیود دفواع از ارزش   این ادیبان . دشومی ایوادی و فرهنگی، های ملّارزش

بوه خلوآ اروار     مسلمانان، ادیبان بسیاری ۀارگر به جاماهای استامو دولت هاتواوز صهیونیست یلدلمااصر به ة. در دورپردازندمیها و میراث

است کوه بوا روشوی هنرمندانوه در      فلسطین مقاومت ادبیّات ةروز از شاعران برجستۀ القیسی محمّد ،در فلسطین اند.ادبی در این زمینه پرداخته

 ةدار رووز رسوینی از شواعران نوام    سویّد رسون  . در ایران نید است پرداختهفلسطین و انتفاضه  بپایداری انقالهای به اناکاس بنیاناشاار خود 

 ادبیّوات براساس مکتب امریکوایی  بر ان است تا راضر پژوهش پردازد. ی و میهنی میهای ملّجنگ و دفاع مقدّس است که به رفظ ارزش

 ادبیّوات هوای  اسواس اواراوب  رسوینی را بر  سویّد رسون  و  القیسوی  حمّدم های مقاومت در شارجلوه ،تحلیلی - با روش توصیفیتطبیقی و 

دو در ایون  مقاوموت بواهم اشوتراا داشوته و هور      ادبیّوات ۀ زمینو شاری دو شاعر در ۀمایها نشان از ان دارد که دروند. یافتهکنبررسی  تطبیقی

ت، توصوی  جایگواه شوهید و امیود بوه      هوای ملّو  د و رنجدرستیدی، شواعت، بیان چون دفاع از سرزمین، ظلمهمهایی همؤلّفروزه به اناکاس 

 دهند.ی و فرهنگی خود سوق میهای ملّانان را به دفاع از وطن و ارزش ،راهاند و از این پیروزی و شکست دشمنان پرداخته

 .د رسن رسینیسیّ ،القیسی محمّد مقاومت، فلسطین، جنگ تحمیلی، ادبیّاتتطبیقی،  ادبیّات: هاکلیدواژه
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 پیشگفتار .9

 تعریف موضوع .9-9

 سووی سیاسوی اسوت کوه از    ادبیّوات هوای  و التدام و جدء شاخصه تاهّدم ادبیّاتهای همؤلّفاز  «5مقاومت ادبیّات»

ایود و  وجوود موی  کند، بوه ی و مانوی انان را تهدید میچه ریات مادّبرابر انپیشروان فکری جاماه در مردم و

 :5611بصویری،  ر.ا: ) ن اسوت ، شکوفایی و تکامول تودریوی ا  یّاتبداهدف ان جلوگیری از انحرافات در 

تواوز، اشغال و غوارت سورزمین، توواوز بوه     مهای تچون توطئه و استبداد ملّهم ارر عواملیبر ادبیّات(. این 65

 خواند.میطلبی فراهی و میهنی جاماه شکل گرفته و افراد را به مقاومت و مبارزهای ملّرریم و ارزش

بور تسسویس رمیوم     افودون کوه   (م. 5391)بوه رووادث    توجّوه با  (م. 5365)از پیروزی سال  پسن طیدر فلس 

هوای فلسوطینی شود، دوران اوارگوی و رنوج و بودب تی       انان بوه شوهرها و دهکوده   ۀ صهیونیستی، منور به رمل

 ادبیّوات ت و اسو سیۀ زمینگونه درخاموش و از رالت انقالب (م. 5365)فلسطینیان اغاز شد و موج انقالبی سال 

شناسوند کوه از رنوج و دردهوا سو ن      خوردگان مینام شکستامد؛ شاعران پس از این سال را بهو شار بیرون 

 (.  61-56: 5616.ا: درویش، ر) گویندمی

 (.م 5399)شوهر یافوا بوه سوال      کفرعانه در ةزاد ،القیسی محمّد ،دارترین شاعران این دوره در فلسطیناز نام 

یوا  هوا  هوای اشوغالی واردوگواه   در سرزمین (.م 6116)ندگی خویش را تا هنگام مرگ سال ز دوران وی .است

پنوه نورم کورده اسوت     دست و خود با مشکالت اوارگان فلسطینی دور از وطن در دیگر کشورها گذرانده و

از ا دن مشکالت جاماه و توواوزات صهیونیسوم در اشواارش، افوراد ر    کشیرتصویبهبا . او (66: 6111 )صدوق،

 سازد.اش اگاه کرده و جنایات دشمن را با سالح شاری برمال میغم و درد درونی جاماه

( باعث خلآ اروار ادبوی   5656-5663) هایطی سالعلیه ایران،  فارسی نید جنگ تحمیلی عراق ادبیّاتدر  

پیوسوتگی   ةدنو هدایوران نشوان  د و ماهیت تواوز عراق و مقاومت مردم شمقاومت  ادبیّاتة ارزشمندی در روز

(. از مشوهورترین شواعران ایون    65 :5 ج ،5665رودیوان،  در.ا: ) عمیآ اهداف جنگ با انقالب اسوالمی بوود  

یواب بوا توانوایی    نکتوه  ق وشواعری خوالّ   کوه  اسوت  (5616-5666)فارسی سیّد رسن رسینی  ادبیّاتدوره در 

جوانوب م تلو     بوه زوایوا و   است و رامونیپیهای پدیده نشده میان اشیاء وکش هایای در یافتن ارتباط ویژه

بوه   توجّوه  بوا  .(665: 5666 کواظمی، ر.ا: ) ی داردخاصّو  عنایوت  هوا انمانوی  های لفظی وکلمات و تناسب

اشواار دفواع    اشواارش بهتورین نمونوۀ    ای داشوته، هژوی توجّه سدفاع مقدّبه ت مقاومت اادبیّ اینکه شاعر درزمینۀ

 مقاومت است. ادبیّات مقدّس و
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القیسوی و نیود اشواار سویّد رسون       محمّود صدد است تا با تکیه بر اشاار شواعر فلسوطینی   راضر درپژوهش  

فلسوطین و ایوران را در اواراوب مکتوب      ادبیّوات هوای شوار مقاوموت و پایوداری در     ترین جلوهرسینی، مهم

انوان را بورمال    هوای اوتتفو هوا و  شباهتد و نید کنبررسی  تطبیقی اسالمی، ادبیّات و تطبیقی ادبیّاتامریکایی 

 سازد.

 هدف ت ویّاهمّ ضرورت، .9-2

 را مشوترکی  دینوی  هایتوربه که تیملّ دو مثابۀبه ایران، و فلسطین مقاومت در ادبیّات مضامین مقایسۀ و بررسی

 اعتقوادات  و باورهوا  مشوترا،  دیون . اسوت  برخووردار  شوایانی  تیّو اهمّ از ،دارنود  خوود  تواری ی  هایدوره در

 و تملّو  دو تواریخ  درطوول  دفواع و  جنوگ  وطن، اشغال استامار، چونهم مشترکی هایتوربه و همهب نددیک

 لودوم  ،ایوران  اسوالمی  انقوالب  هوای ارموان  بوا  فلسطین در پایداری و مقاومت جریان ناگسستنی پیوند همچنین

 طلبد.یشار شاعران این دو سرزمین را م در پایداری و مقاومت هایجلوه تطبیقی تحلیل و بررسی

 های پژوهشپرسش .9-3

 ه است؟یافترسن رسینی اگونه نمود  دالقیسی و سیّ محمّدمقاومت در شار  ادبیّاتهای همؤلّف -

 ایست؟ یادشدهپایداری در شار شاعران  ادبیّاتی هاهمؤلّفاشتراا و افتراق موارد  -

 پژوهشپیشینة  .9-4

هوای م تلو  جاماوه موورد توجّوه بسویاری از       عرصوه  دراش دلیول شوهرت جهوانی    ادبیّات مقاومت تاکنون بوه 

( ادبیّات مقاومت و فلسفۀ پیدایش ان را در کشوورهای  5635پژوهشگران قرار گرفته است؛ ازجمله: مویدی )

های ادبیّات مقاومت یانی شوار مقاوموت   ( ریشه5635شدة فلسطین و عراق بررسی کرده است. رضوان )اشغال

های مقاوموت را در شوار عدّالودین    ( اسطوره5611ه است. میرزایی و ریدری )ردرا در صدر اسالم واکاوی ک

هایی انوام گرفتوه اسوت؛ ازجملوه:    اند؛ همچنین درزمینۀ اشاار سیّد رسن رسینی پژوهشمناصره بررسی کرده

ه یسو پوور و سومیا القاسوم مقا   های مقاومت را در شار رسینی و امینمایه( درون5631زارع برمی و همکاران )

های شهید و شهادت را در شار رسینی بررسی کرده اسوت. در  مایه(، بن5616زاده و رریمیان )اند. ایرانکرده

های پایداری و ایثار در اشاار شاعران بررسی و بوه خواننوده مارفوی شوده اسوت. درموورد       ها جلوهاین پژوهش

هوای  جلووه ( 5636پوریوان و هیبتوی )  شوواع : شوده ازقبیول  هایی انواماشاار پایداری محمّد القیسی نید پژوهش

( تقابول مکوانی را در شوار محمّود     5636) نهضوت  انود. بررسی کورده  «تعالی نبوس الرتاب»در قصیدة را پایداری 

صوورت مووردی بررسوی کورده یوا      ها یا نمادها را در یوک قصویده بوه   القیسی بررسی کرده است. این پژوهش

گفتوه در ایون   های پیشار داده است. تفاوت این پژوهش با پژوهشقرهای دیگر شارش را مورد کنکاش جنبه

است که به بررسی اشاار دو شاعر مورد نظور در اواراوب ادبّیوات تطبیقوی و تبیوین نقواط اشوتراا و افتوراق         
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 .پردازدها میهای ادبیّات مقاومت و پایداری در ندد انجلوه

 نظری چارچوب و پژوهش روش .9-9

 ادبیّوات  امریکوایی  اسواس مکتوب  نظوری ان بر  اواراوب  بووده و  تحلیلوی  - توصیفی ،ور پیش نوشتار روش

انوام گرفته است که بر مشترکات فرهنگی و اجتماعی میوان جواموا اسوالمی     اسالمی تطبیقی ادبیّات و تطبیقی

 نماید.  تسکید می

 موضوع تحلیلی پردازش .2

 در شعر دو شاعر آن یسةمقا و مقاومت و پایداری ادبیّاتهای همؤلّف .2-9
 پاسداشت وطن و سرزمین .2-9-9

صوورتی جدیوی از   ای دیگور از اشواارش، بوه   گیورد و در پواره  کار موی ی بهوطن را به مفهوم کلّ، القیسی محمّد

میوان  درد درونوی خوود را بوا زادگواهش در     ،دادن انم اطوب قورار  یانوی بوا    ؛بورد زادگاه مادری خود نام می

وطنوانش را  سوراید و هوم  فلسطین و لبنان می ،وطن خوددفاع از برای  «ةوس العربی  طق »ة در سرود ویگذارد.  می

 خواند:میو مبارزه فرابه بسیج 

ِِ الص   الطَلیق ة ي، لِبریوت/ لِلَصرخات يِلمندیِل أُم  »  يدق راِت اُُن وب/ یل ی أی     س ی  م    اس   الُرتق ايدی الش  در/ ه اا ا َ قف 
َُته  ا/ تلل ت  ک الر  ُت  ک عا يدی  ک فهی  ل لن ا م    لَ  ُدنک اوُ  روب/ و  س  ؟/ وص  لنا یلی  الَع  ريک ؟!/ یل  ی أی    مو ب  الق رطي م  او وعا
 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري« ). تهاابر اُراو و 

سوینه. ایون افوآ دوردسوت نوارنوی از      ۀ ترجمه: برای دسوتمال موادرم بورای بیوروتا بورای فریادهوای ازاد درون قفسو       )

م از پویش  یسوی کوا ای اقای قرطبی؟ کاروان عربی تو به کوا روان است؟ به تو رسیدهای جنوب است. بهواکاا

هوا نیود توو را جوال     ها به تو اسیب زدند و تو مداوا کردی. زخوم هایی برای ما فراهم کن. ای سرور منا نیدهخود جنگ

 (.یرا مبارا کرد هااندادند و 

کوه در زیور    دفاع از فلسوطین و لبنوان   منظوربه ،سازی برای شروع جنگبه اماده راعرب خود  انبرادر ،القیسی

 «ت راو فلط طینیة»بورد، در سورودة   که شاعر از زادگاهش نام میانوا .خواند، فرامیبرندسر میدشمنان بهۀ تازیان
 :دکشتصویر میبه کفرعانه در دوری از زادگاهشرا غم و درد خود  شاعرشود که دیده می

وته ي/ « ةبكفرعان »يت الَعااب یظل  َمصلوابً على وتهي ویدنیين/ م   الینب ويف ي وط ين، هن ا  فلططیين، أتل یّن  فلططیين/ هوی  »
 ... فمن ِ، مع ي/ وین ه امُوا بص  را ِ  ا فقود وتهي األصل/ وین هدمُوا اُُطور یلی ،، أر رت ا را  ن عن ِ، لِلَمنف ى/ فمن ِ، مع ي،

ی  ل/ وین طال  ، ِلب  اف الَنف  ي والبَ  ل/ فل    نَنط  اِ ، ل    نَنط  اِ ،   وى ي عتم  ة الل  ج / وین طعنُ  وا ِبط  كِل الط   ی  و والش   والت   یال  ُدت
 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري) «.وو، أنِ، الوهج والفكرةوطين/ ألنِ، فیو أنِ، الر  

کنود و در  ام بسته شده و مورا خووار و نواتوان موی    ر اهرهاببرنی هستم و هویتم عذابی است که دربلها من فلسطی ترجمه:)

هوا را  شده است و هراند در راه رسیدن بوه توو پول    ام گماصلیة کفرعانه اهر وطنم اشمه است و انوا در )زادگاهم(
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ای حروطنان در صو پس تو با من هستیا با من هستیا اگر هم زدمدریا به سوی تو با کشتی بهخراب کردند، من از تباید 

ااقوی گرسنگی در تاریکی شب کشته شدند و اگر ریسومان  ۀ وسیلههای اندوه اواره شدند و نید اگر بتاریکی و بیابان

در توو روح و   زیورا دوری و جدایی طوالنی شد، تو را فراموش ن واهیم کردا تو را فراموش ن وواهیم کورد ای وطونما    

   (.ر هستیزندگی است تو درخشش و تفکّ

دیگور   و نیود کفرعانوه   ،زادگواهش  به هاصهیونیست و رملۀ شاهد تواوززمان کودکی، خود ر د شاعر که 

اورد و ان را تاریوک و  یواد موی  اش را بوه رفتوه تواراج وطون بوه   ،با لحنی دردالود ،شهرهای فلسطین بوده است

 .وطنانش استبیانگر اوارگی هم ،شده و نگاه تاریک وطنشگم ةکند. اهرفی میروح مارّ بی

بواد   همواره دشمن را بوه دارد و لحنی رماسی برابر دشمن لحنی غمناا دارد، در برخالف القیسی که ،سینیر

 گذارد:نمایش میمقاومت و استقامت سرزمینش را بهگونه این «کورر»در شار  ویگیرد. انتقاد می

ند، این بوا  را بسووزد/   توامین / هرگدایمانمان سپرها ،شمشیر ما شهادت /تنان عشقیمخون، رویین ةما از عشیر»

گونوه بوال و   توان زدودن/ سوزند گور ز مرغوان، ایون   گشودن، کی میایین پرافروز با یاری تبرها/ طوفان اتش

 (65: 5616رسینی، « ).پرها

بوا  اسوتااره از دشومنان مویهن شواعر اسوت. انوان        ،«افوروز شطوفان اتو » شاعر ووطن استااره از  ،«این با » 

هم کوه بواز  « جنگول »رملوه بوه    با نابودی و ویرانی وطنش را دارند و قصد تااره از سربازان است،اسکه « تبرها»

هوای انوان را دربرابور    کشند. شاعر رملوه و توالش  باتش بهدر صدد هستند ان را  ،است وطن شاعراستااره از 

ت و پایوداری  ت اسوتقامت ملّو  ایو گیورد و نه باد انتقاد موی بیند و انان را بهاستقامت و پایداری وطنش بیهوده می

 گذارد.  نمایش میسربازان وطن را به

 استقامت دعوت به پایداری و .2-9-2

کنود و از سوکوت   میدعوت به استقامت و پایداری  خود را انم اطب ،«كرتریأیه ا الط  » القیسی در سرودة محمّد

 دارد:تفاوتی بازمیو بی

  ا ي ی ن اِبو  روا/ وامس   ا أن أرى األرا حم يت/ امس   ا أن أس افر ي ا لك  وت/ وامس   ا أن یمسكرتریة/ كرتری/ أی  ُته ا الط   أیُّه ا الط   »
 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري« ).رطي  الش   أموت/ أی ها الشرطي /    أخي، صالي/    معي ال علي ، أی ها

هوای خوود روس    تا زموین را زیور قودم    دهیدو اجازه  دهیخروج بدة ای خانم و اقای دبیر و منشیا به من اجاز ترجمه:)

وسوت مون بواش و از مون     تا بمیرما ای پلیسا تو برادر و د یددهها مسافرت کنم و اجازه تا در سرزمین یدکنم. اجازه ده

 «منا ای پلیس...ا باش نه بر ضدّ

 دارد.بازمیش و از تفرقه و کشمکخواند میخود را به استقامت و پایداری فراوطنان هم ،شاعر

 سراید:میانین باز خطاب به وطن  «العروس»ة القیسی در سرود
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عب ریه  یظ ل   اىماِ  م ا ی لاف مله راً/ یظ ل  ام ل الش  قائِف ا هد م ة/ تراب ِ، اوب وف ابل د  تاف   عمواس/ م  الط  ماِد یُولد الر  م  الر  »
ع  ود وا ط  ر/ تش  یل ي منقاره  ا یح والر  وران ا غر ب  ة/ ء  ي  مل  ل ال  ر  طی  عالق  اً، عل  ى بقی  ة اُ  دران   لبیب  يت وا ص  طبة/ أتعلم  ل ع    

 :ا وس    وعة العا ی     ة للش     عر الع    ري« ).ا یلی    ِ، قادم    ة/ عم    واس   مهد م    ةا عتم    ة/ أس    را ِ  ی    ايوا / فلرتق       ي الل  ل    ِ، ال    د  ُر 
adab.com) 
 /هوای ویوران شودها   از سوق   /.شووند د موی لّو توایدی ماز خاکستر و بی )بدرگ( مردان (ا)عروس ای عمواس)ترجمه: 

 در بقایوای در و مانود. بووی مشوکن ان همچنوان     و همچنوان خوشوبو موی    /درخشدغشته به خونِ توا پیوسته میخاا ا

اوون بواد و   کوه   /دانوی یایودی مو   ما تبایدشدةپرندگان  درموردایا  /ای محبوب مناها پ ش است نیمکت دیوارها و

 هوا انعبور دسته های  انتظار ،های تاریکو در شب /کنندرمل می در منقارشان برای تو دارو و /د؟نایرعد و باران می

   (شدهاتو در ررکت هستند/ ای عمواس ویرانسوی / انان به.یکش می را

روزگوار   ،کوه در فقور و سو تی    یبواوجود شوواع  کنود کوه موردان    شاعر خطواب بوه وطون گوشودد موی     

 ةکننود بندنود. انوان مداوا  ت موی ت خود کمر همّو ایند و برای ملّبار میتید بهسگذرانند، مردانی قوی و ظلم می

خطواب شواعر بوه عوروس،     دررقیقوت  کنند. ت هستند که نیرو و توان را به وطن تقدیم میهای ملّدرد و زخم

گوو بوا وطون، موردان     ودر گفوت  ویت اوسوت.  رمدی از سرزمین و ملّو  «عروس» یانی ؛تش استخطاب به ملّ

 ستید هستند.د، دربرابر دشمن درکند که از زمان تولّفی میو دلیر را مارّن قهرما

رماسوی و   ،در ایران پس از پیروزی انقالب اسالمی، با شروع جنگ تحمیلی، شار مقاومت با مضامین سیاسی

ران اعشو  کورد. دعوت میی ملّهای ارزش برای رفظیافت و مردم را به مبارزه و قیام  نمود بیشتری ،ستیدیظلم

رسوینی در شوار   د رسون  سویّ  نمونوه، بود. برای  مؤرّرستیدی بسیار که در تشویآ مردم به ظلم دسرودنی هایشار

مت انوان را بوه   سوتیدی و اسوتقا  خواند تا ظلوم میفرا مردم را به مارکه و میدان نبرد و استقامت «ا غریات ص ب اً و »

 :دهدمیرماسی فریاد مبارزه سر با لحنینمایش بگذارد و 

 برخیووود شوووبانه ناووورة خوووون بووودنیم  

 هنگام فلآ که اسومان گلگوون اسوت   
 

 شووب اووو موواه بیوورون بوودنیم   ۀقلاوواز  

 بووور لشوووکر اهووورمن شوووبی ون بووودنیم
 

(5616 :599) 

دانود  یکی از عوامل رکود و انومواد ان موی   را رضور بیگانگان و دخالت و تاخت و تاز انان در کشور ،شاعر

 دهد:ستیدی سرمیفریاد ظلم ،دیگری شود. رسینی در سرودةمی تکایی ملّپیشرفت و خوداتّکه مانا 

 ایود موان موی  تا دشمن دین بوه جنوگ  

 فریووواد بلنووود جنوووگ توووا پیوووروزی   
 

 ایووداز خوووف و درنووگ ننگمووان مووی 

 ایووووداز رنووووورة تفنگمووووان مووووی 
 

 (591)همان:  
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 - هوای سیاسوی  هرومیوان برخوی اروداب و گو    رایج در دولتی -شاار سیاسی  ،«جنگ تا پیروزی ،جنگ» شاار

و در عملیوات   جنگ ایران و عوراق  در ،این شاارد. ایران بودر دوران پس از انقالب و جنگ تحمیلی مذهبی 

شاعر از این شاار در شارش برای نشان دادن استقامت و دلیری خوود و ملوتش    .کار گرفته شدبه اهار کربالی

 کند:ا دشمن را انین توصی  میب راه مقابله« مثنوی شهیدان»ی در شار ؛ وبهره برده است

 اون اولیاء، بوال و پور پروازشوان روآ    

 بووا اوالونوواح نووور تووا ماووراج راندنوود  
 

 اون مر  رآ زیر و بم اوازشان روآ  

 ج راندنود گواه عشوآ توا روالّ    تا وعوده 
 

 (95-91: همان) 

 انتقام تهدید دشمنان میهن به .2-9-3

گیورد و  خودی در جایگواه نموادین روآ قورار موی     ة رزمندو دشمن در جایگاه نمادین باطل  ،ادب پایداری در

سرانوام رویارویی نید اشراف کامول   ای که برفلسفه ؛پذیرداعتقادی صورت میۀ فلسف عنوانرویارویی انان به

 (.  555: 5611کاکایی، ر.ا: ) دارد

نمووایش بووه راسووتیدی خووود رماسووی و ظلوومۀ روریوو ،دشوومنانبووا تهدیوود  «الط جل» ةالقیسووی در قصووید محمّوود

 گذارد: می

البَن  اِد /  أب ع  ابِ  يس   ماً/ وانلن  ُوا    رابً عل  ی رأس  ار ب  رداً و َتط  ت یل الن    يب   د الِقیام  ة/ قل  ُ،: ألل  ی ي یقی  ل تَبق  ی هاُهن  ا َلت   »
َس و   يت اور  ا أن  َواعلم و / أش علُوا فی ِو اوَرائِ قَسنابل/ َصاَر زرعاً و  َلدائِق/ قلُ،: قَلي صار ُعصُفوراً وأغصاّن قلُ،: َما ه   فَقلي

 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري) ...« !ي/ ََیصن األَرا رِمادتَبقی وتَنا ل/ ألرقُوّن
تبودیل  سوردی و سوالمت   بوه  اسوت. اتوش    گوواراتر در دیارم ن گفتم ماند /خواهی ماند. اینوا تا قیامتند گفت ترجمه:)

ای اسوت و نیود   قلوبم پرنوده  : گفوتم  /.سوی من خم شدندهایشان بههای تفنگاقندو برای کوبیدن سرم با ق /خواهد شد.

هایم بواقی  و بدانید که ریشه /؛در ان اتش افروزید /های گندم استو خوشه دارقلبم کشت :گفتم /هاست.هایم با شاخه

 (...ا کندخید میخاکسترم نید زمین را راصل /مرا بسوزانید /د.نکنمی مبارزهماند و می

فلسوطین را   صدد است هموۀ نیروی رمیم صهیونیستی است که در شدن ندارد، هماناتشی که سرِ خاموش 

همان انسان مااصر فلسوطین اسوت    ؛ماندهای خود محو کند و خاکستری که از این اتش باقی میدر زیر شاله

کند، انسان فلسطینی بوا  می دیخزمین را راصل ،طور که خاکستررود و همانکه با ظلم و جور دشمن ازبین می

 اش باقی خواهد ماند و سرزمینش فلسطین را شکوفا خواهد کرد.تمام پژمردگی

و کوشود  موی بورای رهوایی قودس از جوور و سوتم      و رماسی، عرفانی  با لحنی «مابر سرخ»رسینی نید در شار 

بواد  هوردو را بوه   شسن دانسته وهما ها رکند. او رمیم باث و صهیونیستپیوندی زیبا بین قدس و کربال ایواد می

 گیرد:انتقاد می
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 گذرنووداینووان کووه ز عرصووۀ بووال مووی  

 تووا قووودس رهوووا ز بنووود بیوووداد شوووود 
 

 گذرنووودموووی« ال»بوووا زمدموووۀ سووورود  

 گوووذرداز مابووور سووورخ کوووربال موووی
 

 (5616 :593) 

عنووان شواار   د؛ بهکرمطرح بار ینن ست برایان را  )ره( خمینیامام  که «گذرد راه قدس از کربال می» شاار 

   ها و اهداف سیاسی انقالب اسالمی در ایران بود.فرهنگی و سیاسی بیانگر بسیاری از ارمان

دهود کوه مسولمانان    با بیانی رماسی و اتشین به خاینوان و دشومنان هشودار موی     «اتش محض»رسینی در شار 

 د:برابر جنایات انان مقاومت خواهند کرگاه تسلیم ن واهند شد و در هیچ

افآ هشودار/  اتش محضیم منو  گذرد/ خون در رگ ما به شوق و گرمی، گذرد/اند به دل خون جگر، میهر»

 (566: 5616) «گذردنرمی میپوالد از این کواه به

سروده است، بوا توصوی  شوهادت     «علی اندرزگو»که برای شهید « مردی از تبار شرف» ةرسینی باز در سرود

 نماید:فی میدشمن را به مسلمانان مارّة کند و اهراد میتقاو از دشمنان میهن و وطنش ان

های مرتاش نوور/  خون زاللش/ اون ساقهة ارگونه به خاا افتاد/ فوّدر واپسین تهاجم ظلمت/ مردی شهاب»

/ بور  «اهلل» شویطان/ همچوون امانوت   ۀ بوار شورف را/ در روزگوار سولط    که کولهبر اسمان صبا شتک زد/ مردی

 (69: 5661« ).شتت خود دادوش همّ

 کشور سامان سیاسیهانتقاد از اوضاع ناب .2-9-4

ارهوا  سورزمینش، ب  رمیوم صهیونیسوتی نسوبت بوه     ۀگرایانو انسانی و سرکوب برابر اقدامات ضدّالقیسی در محمّد

فاقوات و جنایوات دشومنان در سورزمینش بوه سوال       انگیودد. وی از اتّ مردموانش برموی   شور مبارزه و قیوام را در 

 ایشوان د. کنو نامناسب سیاسی وطنش بیان موی  د و نهایت درد و اندوه خود را از فضایدارپرده برمی ،(م5356)

شوود.  دهد که جود اشوفتگی و ویرانوی بور سورزمینش افودوده نموی       نامناسب سیاسی را بازتاب می فضایبارها 

 کند:فی میمارّی سوگوارۀ دهد و وطنش را شایستمیدی سرمیورسرت و اندوه ن ،شاعر با لحنی رمانتیکی

:/ یلی ق  و تغ ين  القابل ة/ مسع ، ال ر   عل ى – زورا –وم ي س اعِة الطل ق/ یلق ون ابلل  . مراسی  قهرِ  تاریة،/ ین  ُه  یرت ون، ولد  ..»
اوالَ  ة و  ... ویلی  ق ب  ، او  لن وا َ  وت، او  داد ریف  ا/ یلی  ق    ا    ل  ِس  ج  وَمنف  ى/ یلی  ق او  دا  أبفراِس  َها اوَم  ر والقافل  ة/ بل  ى ...

م، والل ی ل والَعاص  فة/ ُهن ا در   ي ، ُهن ا ُش  رطي ، ُهن ا َعط  كري / أال ید    یبَتغ  ون دم ي/ وه    یغلُق ون اوُ  دود،/ النَازِف ة/ یلی  ق ب ، الص   
 (adab.com: ا وسوعة العا ی ة للش عر العري) «.یطن ون قانون طَردي، وقَتلي/ یصادر ُخطوي، وُخبلي، وقَوي

اواز  /کننود. گالیوه موی   «قابلوه » نارآ از.../ و بهگذارندتو را در ساعت زادن تنها می /رنج تو جاریست. انکارو )ترجمه:

قافلوه و اسوبان سورخش     /زندان و تبایود اسوت.  ۀ ریفا شایست /سوگواری است.ۀ ریفا شایست /خواند:میکه باد را شنیدم 

طوفوان  و شوب  سوکوت،  ۀ و شایسوت  /ریودی و خون ، ...اندوه و مرگۀ تو شایست... اریا  /هاست.صالی ساربانۀ شایست
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و بورای تبایود و کشوتنم     /بندنود ها مرزها را موی ان /خواهند.پیوسته خون مرا می /اینوا گشت، پاسبان، نظامیانا /هستی.

   (شوند.مصادره می س نانمهایم، نانم و گام /کنند. قانون تصویب می

را غوارت کردنود،    نماکردند و وطن و سورزمین ها دشمنان ما را محاصره نبهج وقتی از همۀ :گویدشاعر می 

ن دشومن تبایود و نوابودی را    قوانو زیورا   ؛هوا مرگ و درد و رنجۀ سوگواری است، شایستۀ وطن ما دیگر شایست

 کند.تصویب می برای من

جای قیوام رکمرانوی   هسکوت ب بیندگوید و در جاهایی که میشاعر بارها از اوضاع نامناسب سیاسی س ن می

نامناسوب  الوود و رماسوی خطواب بوه محویط و فضوای       خشم با لحنینفرت دارد و ارساس کند، از محیط می

خوواهی  ست و باید فریاد قیوام و خوون  اسراید که سکوت ننگ میانین  «انگشتر فریاد»تش در شار سیاسی ملّ

 پا کرد:به

 «گشتر طالیوی فریواد/ در انگشوت جواری بواد/ مبوارا بوادا       امشب سکوت را باید طالق داد/ و نشاند باید، ان»

(5661 :511) 

دن افورادی  داالگوو قورار  بوه  موداران داخلوی را   سیاسوت « تنان عشوقیم خون، رویین ةما از عشیر» رسینی در شار

 خواند:  میچون رجایی و باهنر فراهم

بوارد   / بواران سووگ و مواتم   سورایان، بور خیول همسوفرها    زد سوگ سرخ یاران، بار دگر شررها/ بر جما هوم »

باشود شوبان تیوره     /اش اگر بریودد خوون سوتاره، غوم نیسوت     خفّها و سرها/ قراری بر سینهنم/ از ابر بیدوباره نم

 (65: 5616« ).«باهنرها» بسیار «یرجای»زاید بسی / سان کوررهت دالور زین پس باین امّا/ ابستن سحره

تش را از نسول  بورد و ملّو  س نوام موی  دفواع مقودّ   ادبیّوات م و اسوال  های بدرگ و برجسوتۀ تشاعر از ش صیّ 

بوا  دهود و  تش را بازتاب موی داند و پایداری و سرافرازی ملّچون شهید رجایی و شهید باهنر میهم یبدرگواران

 گوید.راه ازادی س ن میشهیدان مذهبی و رماسی از  لحنی

 تجاوزگریهای و ویرانی هابازتاب آوارگی .2-9-9

بوا   ؛موضووعی اسوت   های مهومّ الود ت ریب، ویرانی و کشتار از شاخصهجنگ نید، بیان ردن ی ضدّدر شارها

-د، از لحن رماسی سوود موی  کنمیتوصی   راامید که کشتار و ویرانی زبان گالیه ،رال در شار پایداریاین

د. ایون لحون   اورهوای الزم را در ارسواس م اطوب پدیود موی     برد. شاعر مقاومت با همین لحن رماسی کنش

 (.553: 5611کاکایی، ر.ا: ) دعوت به مقاومت و همدردی است ،رماسی

 گوید:ها و تباید خود در غربت و تنهایی س ن میانین از اوارگی «جلالط  » ةالقیسی در قصید محمّد

غار/ الص   أطف ايأه وی/ و  يت و ال  الو اش  مِ و ِ  یا  ال تائر/ َلَجبُ وا َع ين  اِبلط   ات او  بابیک و الش   / أغلقوا  ل  ي  باب علألکموا ال»
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أمل  ک  ص ار ط ائر/ وأان ال لی ، فقل ي بِعق ن بُندقی ة/    ق الوا: أر اتر؟/ قل ُ،:   يفت تُ وا م ا  ن ، أل وی م   س جائر/  ط روا  َه ر 
 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري) «اآلن زمامو
ای کوه  نوور خورشوید را، اهوره    /.هوا را کشویدند  بسوتند و پورده   ها راورهپن مۀه /را بر من بستند،)اردوگاه(  درِ )ترجمه:

بوا توه    /کردنود.  پ وش  را امشوده  جموا  سویگارهای  /و نید کوکان خردسالم را از من پنهان کردنود.  /خواستار ان هستم

ن اکنوون  مو  و /ای بوود گفتم: ای کاش قلبم پرنوده  /کنی؟سپس گفتند: ایا مهاجرت می /قنداق تفنگ پشتم را شکستند

 (دست نداشتم.زمام ان را در

وطنوانش از وطون   از اوارگوی، غربوت و دوری خوود و هوم     «خی لس عف الن   ثب، الوی ل ي» در شار القیسی محمّد

 د:کشتصویر میبهگونه اینگوید و درد و رنج انسان مااصر فلسطینی و اواره را س ن می

 يتخی ل/ فی دوی العوی ل/  آ!  آ!   عی ون ال  أه ل ت اويف الن  و ص دقا / أیئاً فش یئاً ب   أزب ُل ش و ا  ر أمه ی ولی داً/ عیون الت   ها أان ي»
رف  ة/ ل  ل فق  دُت ف  ردُت یف  راد الط  أزم  ان بل  ون فجیع  ة وا/نکط  ار/ ی  وم !/ ل  یِ م    مرء  ی/ أ    ر اآلن أغنی  ة/ م    يش  ج أمط  رتين

)ا وس  وعة  «ل  واراً، دون ل  وار... اش  علتين عی  ون ال   يت ا ط  ار/ وال ه  ار/ ال ی  د لول   ، يیح قن  دیل  اا الن  أطف  مت ال  ر  و ت  وادی/ 
 (adab.com :العا یة للشعر العري

هوای  و سواقه  /شووم )در غربت( بدون دوستان پژمورده موی   لحظهو لحظه /ها تنها هستمبرابر یاداوریاها من در )ترجمه:

انودوه را  و اشوک  بواران  ای اشومانی کوه   ا اهاها  /شود.پس شیون و زاری افروخته می /دهم.درختان خرما را تکان می

 /.ماورموی   یواد از زمان به رنوگ خوواری و شکسوت بوه     /اکنون ترانه و سرود را /هیچ پناهگاهی نیست. /ابرمن باریدی

و بواد اورا  ان روز را خواموش     /زمانی که اسبم را گم کردم /تنها ماندمهمچون طرفه )شاعر عصر جاهلی( که  روزی

 (را در من برانگیدد. گووگفت / یا اشمانی که رسّ وردبدر فرودگاه تکان  بدون دستی که /کرد

شوود و خرموا نیود    رمری اون اشک و شیون دیده نمی ،های ن ل فلسطینکند که در شاخهشاعر اشاره می 

ریودد. شواعر   زموین موی  ی از اشوم انسوان مااصور فلسوطینی بوه     هایی است که در غربوت و اوارگو  همان اشک

 .افتدمیاه و شیون عوض خرما از درخت ن ل، ند که درکگوشدد می

رسووای  »در سورودة  افتود و  موی  (665-661: 5636.ا: صادقی، ر) هفتم تیر ۀشدگان رادرتهیاد کشرسینی به

دهد که این رزمندگان در راه وطون بوا   زتاب میدشمنان را با شده ازسویهای واردها و رنجکامیتلخ ،«سراب

 :ل شدندها متحمّفشانیجان

مووج دریوای   گوون  بوا سورخ   /خنوور و نقواب   ۀتوطئو قربانیوان   /ای کشتگان شورش نیرنوگ و رنوگ و ننوگ   »

قصوا  کشود دوزخ    ةخمیواز /تا پیکور نفواق بوه کوام شورر بورد      / تاریخ شد سراب ۀرسواتر از همیش/ تان خون

 (66: 5661) «.عذاب

 کند:ان در نبرد با دشمن را انین توصی  می، طرری زیبا از اوضاع پریشان دالور«طرح» شاعر باز در رباعی

 موویالد دوبوواره روز موورگش خووونین     ست که باران و تگورگش خوونین  ابری
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 ایود سردار سوحر ز جنوگ شوب موی    
 

 بر اسب سپیده زیون و بورگش خوونین   
 

 (565: همان)

بور شوب   تشبیه کرده است که عاقبت سحر و فور  «سحر با شب» جنگن مسلمانان با دشمن را به نبرد ،شاعر

بوا رمالتوش    هموواره کند که دشمن میدان خواهد بود و گوشدد میة دشمن بازند ،لحاظشود و بدینایره می

دری اوضواع انوان   اورد کوه باعوث اشوفتگی و دربوه    همراه موی سارات زیادی را برای مسلمانان بهویرانی و خ

 د.شو می

 و دردهای جامعه هابیان غم .2-9-9

 دهد:بازتاب میگونه ایننشین را تش و عرب بیاباندرد و رنج ملّ «العرب البائدةمراثة »القیسی در قصیدة 

الة/ وولی  داً  ن  ُ،/ أخ  رُُا لِ  ،َرا،/ ف    أص  دُ  وته  اً یع  رفين/ ال فت  د  ی  د وتص  اف ين/ البارل  ة التف  ل األع  دا ،/ وغن   وا ي الط   »
 :ا وس وعة العا ی  ة للش  عر الع ري« )م راثة الع رب البائ دة... / أ ت نب   او ايوقلي   ان  تفال ة/ ت ابل وف وت/ والی وم أ   ی  ي الر  

adab.com) 
دادن بوا مون دراز   / و دسوتی بورای دسوت   شووم کوه مورا بشناسود    رو نمیبا کسی روبه /شومادر زمین خارج می )ترجمه:

درروال  که  /بم اون سیبی بودو قل /و من تنها بودم /و در میدان سرود خواندند /دیروز دشمنان جشن گرفتند /شود. نمی

نشوین را  هوای عورب بیابوان   و مرریوه  /شووم اموروز در صوحرای ربوا ال والی گوم موی       /.ن اسوت رفوت و ازبینشدن پوسیده

 (...نویسم می

 هموۀ دارد کوه اگونوه رودن و انودوه بوا      غم و درد کشورهای عربوی را بیوان موی    « اثر اُ رو»شاعر در سرودة 

 :  امی ته استهم در هامکان و هازمانتمامی و  هاانسان

بیح، رال  ، يت فل ق  ، عل  ى أس    ها/  ه  ات قل  ي ال  ا  يت مشم  ، ي لروفه  ا/ ت  نف ِ األعش  اب ي اوق  وف/ فاطم  ة ال   فاطم  ة ال   »
/ ف اولن ي ب ریوت/ ا اور األش جار، یط ك  البی وت/  كوت، م ا ا أخ    أو أق وف؟وخل تين أموت، خم یم ا/ عل ى   فا  الی مس والط  

 (adab.com: ا وسوعة العا ی ة للش عر العري) ..«.لعي یلیووم/ ها هنا ميوت/ فلتفس ها هنا ميوت/ م  دون قید الر  أبوفرا
هوای دل  ای کوه اه فاطموه  /س و بوی گیاهوان دشوت را استشومام کوردم.    تنفّ /ای که در بین رروف ان،فاطمه )ترجمه:

میدی و سکوت بمیرم. اوه  ون در استانۀ /ا گذاشت که در اردوگاه،هرفت و مرا تن /.پاره شددر مسیرش پارهام را زخمی

در  بووفراس او  /دهوا سوکونت دار  کنند و در خانهگو میوبا درختان گفت /اندوه و دردها در بیروت /و بگویم؟ بنویسم

 زاری کن.(پس برای او شیون و  /میردبله اینوا می /میرد.بودن روم می/ بدون در قید و زنویراینوا

اسوت کوه    یقهرمانان و شواعاناستااره از  «بوفراسا» ، استااره از وطن شاعر و«فاطمه»شاری،  این قطاۀ در 

بوودن، بوه کوام مورگ روانوه      هوا بودون دراسوارت   خاطر نهایت درد و غوم ا در وطن بهامّ ؛میرندمیاسارت ندر 

 دهد.ی و جدع و فدع را ترجیا میتابع اسفناا، بیاوضامیدی از این خاطر نوشاعر به براینابن ؛شوند می

 یموادّ دنیوای  ۀ های متاوالی کوه از همو   انسانۀ شهیدان و جاماندگان از قافلة یاد و خاطر «سرود دوم»ة در سرود
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 برد:میشکلی دیگر در غم و اندوه فرورا به رسینیدل کنده بودند، 

تور از همیشوه در خوویش    شگودازدم/ و مون خوامو   اش موی کنود/ گودازه  در من کوهی بوه انودوه فووران موی    »

 (56: 5661« ).جوشم می

عوامالن   رماسوی از غوم و   با لحنوی گوید و انین از موج درد و اندوه س ن می «پیمان»در سرودة  باز ،رسینی

 :ان را دارد ارزوی زوالکند و انتقاد میایواد ان، 

هوای  ن شباهنگ/ افشانده بذر نغمهتنگا/ ای در فصول زرد با دامانی از درد/ اوناۀ ... ای سین ای نای زخمیا»

اسوای  و جانوت ببارنود،/ از ابرهوای دوزخ    پاا بر خاا/ هوم در شوبان تیوره و سورد.../ بواران اتوش بور تون        

 (63: همان« ).خصومت

بلکوه او را   ؛کنود میدی ایواد نموی ویسس و ن ،غم و درد در شار رسینی، غمی رقیرانه نیست و در م اطب 

سوی تاوالی فوردی و اجتمواعی بیابود و     کشاند تا بتواند راهی بهشرایط و عوامل ان میل در باب ر و تسمّبه تفکّ

 .تفسیر و مانایی دیگر بب شد ،به زندگی

 اردوگاه و میدان نبردسامان هبازتاب اوضاع ناب .2-9-9

یچ هو بوی  القیسوی، امیود و انتقادگونوه اسوت و    هوای اعتوراض  هسامان محویط در قالوب سورود   هبازتاب اوضاع ناب

کوه نیرنوگ و تدویور و دورویوی     کند و ازانواگشاید و اعتراض میبه شکوه از وضا موجود می زبان ،پروایی

ة در سورود  ویکنود.  ، اعتراض موی ی موجودهاسامانیهناب تند و شاعرانه به با لحنیند، کل نمیدشمنان را تحمّ

 :بیندمیخطر  مارضاید را درهمه «مقاط  م  مدائ  األسفار»

م   عی ين  الل  اتُُو َعلى اولیج/ ُُمتطیاً ُخُیوف اوُلن/ َیشُكو ِم  رأی» ل ام، ع ر غرتاب/ أعماقوُ َفُور اِبلَنشیج/ َسملتوُ َفَما أتاَب/ وانط ل  
  لِلَمج  د یِح واأله  واِف وا ط  ر/ ألبابُن  ا ُهن  ا  ي الع  راِ / َیط  ط رون رُوع  ة البق  ا / َوَ   دلون م    ع  اا ِ ي ال  ر   ن  األبابغ  رتاب/ ارِلل  ة 

 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري) «.أغنیات/ ویبِطُمون رَغ  قطاوة اویاة/ ألبابُنا، واألرا، وا/نطان، ي خطر
 /د.یو لرزناله و گریه می خاطره نش بورو د /کردکه از تباید شکایت می /دیدم خلیج در سوار غم و اندوهاو را  )ترجمه:

 /زد.خواطر سوفر و غربوت و تنهوایی او مووج موی      اشمانش تنگی و س تی به رالی که در/ دربم ندادجوا ،از او پرسیدم

نگارنود و از  عدیدان ما در باد و باران و ورشت هستند. دوستان ما انوا در فضاهای باز هستند و زیبایی بقا و ماندن را می

زننود... دوسوتان موا،    شوان لب نود موی   تی زنودگی رغم س سرایند و علیسرودها می ،شان برای مود و بدرگواریعذاب

 (انسان همه در خطر هستند و زمین

کشد و بدین وسویله از نامالیموات و   وطن مظلوم خود را به تصویر میهم ةتباید شد و شکستهة اهر ،شاعر 

 نیست. مردمیب گوید که هیچ اسایشی نصاش س ن میاوضاع نامناسب محیط جاماه

در  ومیودی نبینود کوه   انگیود موی  محویط و فضوای اردوگواه را تلوخ و غوم      «قوط ي ا نف ىالط »القیسی در سرودة 
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 زند:جای ان موج می همه

خ ارا ال وط /  ی ف ال  ج ل  م/ واألغاّن بُكا / ال ُءیئي ِلَممفي/ وتَقوي ي الَعلا .../  ر اآلن ُترلن ا/ راعف اً یح طع  الد  صاَر لِلر  »
« قوطل  و ى عل  ى،/ ا  رة الج  ر والِف  را / ف  اغفري ي وق  وي/ عل  ى ش  رفة القن  وط/ وأس  عفیين م    الط   / حم  ، ش  ب ا نا بك  ا / یتاحمل   

 (adab.com :ا وسوعة العا ی ة للش عر العري)
اکنوون کوه خوارج از وطون بوه       /و سوز و گدازم تسلیتی نگو. در عدا /خیددگریه از باد برمیۀ بوی خون و تران )ترجمه:

 بور  /موا گریوه اسوت.    / زیور پنوورة  شوند؟اگونه از ما شرمنده نمی هایبتمص /.شده استبدرگ ا مانزخم /بریم،سرمی

را از سوقوط  و مو  /کوتواهی مون درگوذر    ازو در ایون وادی نومیودی/    /.به خود می پیچود  /های هورت و جداییشراره

 (.نوات بده

و دالوران و شوهادت  اجتمواعی  ای محیط هسامانیهاز ناب «تنان عشقیمخون، رویین ةما از عشیر» رسینی در شار

 سراید:وج ملکوتی یاران با رالتی دردمندانه انین میعر

از وادی سوپیده پیکوی ز ره    /سوفرها سورایان بور خیول هم    جموا هوم   بور  /زد سوگ سرخ یاران بار دگر شررها»

 ۀنالو  شهیدان غوم ااوش این  /دشنام بر پلیدان ،غوغای مادران است /کد هورت شقایآ بازش بود خبرها رسیده

 (65: 5616) .«ها و سرها قراری بر سینه ابر بی / ازنم باران سوگ و ماتم بارد دوباره نم پدرها

اوضواع نابسوامان محویط جاماوه را بوا سوبکی نموادین بازتواب          «س اتشفشان سردتنفّ»در شار رسینی چنین هم

 کند:توصی  می گونهاینو هنرمندانه، محیط کارزار را  نمادین صورتیهدهد و ب می

ۀ گواه بواد/ تلواسو   اموان فاجاوه در گویج   قدم، در متن ارتیاط/ ضوربان بوی  اهسته یک جنگل، سکوت، هیچ.../»

توابی زموین، در انتظوار بورگ/ دسوت      .../ بوی  پلنوگ/ ضوربان نوبض مورگ،    ۀ رؤیا و بوی ماه، در شام تفنگ...

کفتوار و خورس و گورگ/ در    ة دول پووز تدلودل بواروت و انفووار/ انوک نو     شکارای در مابر فشار/ پیوند بی

 (65-61: 5661« ).ای رقیر، بر قامتی سترگعرصه

ار، نودول  توابی زموین، بواورت و انفوو    امان فاجاه، ضربان نبض مورگ، بوی  ضربان بی ی مانندروادر ،شاعر

طور خالصه اناکاس و رکمرانی مرگ و نسیتی در محیط را ناشوی از توواوزات   کفتار و خرس و گرگ و به

خورس و گورگ و   ». دشمنانی که اون همراه داردرا به داند که اشفتگی و نابسامانیهای دشمنان میویرانیو 

 کنند.مرگ و نیستی را برانان عرضه می به رریم مسلمانان تواوز کرده و «کفتار

 گیرینتیجه .3
گیرنود. در  کوار موی  ی بوه مفهوم کلّ وطن را به ،اند و در اشاارشاندو شاعر از عشآ به وطن و زادگاه خود س ن گفته -

، درد درونوی خوود را بوا    دادن انبوا م اطوب قورار    برند وصورتی جدیی از زادگاه مادری خود نام میمواردی دیگر، به

کنند. س ن درباب وطن در شار القیسوی بوا   را بازگو می د و نهایت شوق و اشتیاق خویشنگذارمیان میدر انزادگاهش
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 است. هی یافتشار رسین ی نسبت بهتردردناا ، بازتاباردوگاه و تبایدبه سکونتش در  توجّه

عنووان اموری محتووم و قطاوی     بوه انتقوام از دشومنان مویهن، بوه      ت خوویش بوه پایوداری،   ضمن دعوت ملّ ،دو شاعرهر -

قودس را   وارههمو کننود. القیسوی   برابر دشمن ایستادگی کرده و دشمن را تهدید به نابودی موی اند. انان بارها درنگریسته

رهوا از ظلوم    مقواوم و  عرفوانی و رماسوی، قودس را    رسینی نیود بوا لحنوی    دکند و سیّفی میرها از انگال بیگانگان مارّ

هوا را  رمیوم باوث و صهیونیسوت    ویدانود.  صول و یکوی موی   هم متّکند و راه قدس و کربال را بهفی میصهیونیست مارّ

 گیرد.باد انتقاد میهردو را به ردی  دانسته و هم

نامناسوب سیاسوی    فضوای از را دارد و نهایوت درد و انودوه خوود    م. برموی  5356 سوال  از جنایوات پرده  القیسی محمّد -

بوا انتقواد از اوضواع     رسوینی نیود   هموراه نداشوت.  ایودی بوه   ،دارد که جد اشفتگی و ویرانوی سورزمینش  وطنش بیان می

 کند.چون رجایی و باهنر دعوت میهمی های بدرگتصیّش  دادنسی، سیاستمداران را به الگو قرارنامناسب سیا

الوود  های ناشی از جنگ با لحنی رودن ضد جنگ خود از ت ریب و ویرانی، کشتارها و خرابی هردو شاعر در اشاار -

دهند و در باضی اشاار دیگور  امید روادث را بازتاب میرال انان برای توصی ، با زبانی گالیهگویند. با اینس ن می

اورد. های الزم را در ارساس م اطب پدید موی کنش ،برند و شار انان با همین لحن رماسیز لحن رماسی سود میا

 کند.میدعوت به مقاومت و همدردی  ، م اطبان رااین لحن رماسی

 منابع و مآخذ
رهیافوت   ۀفصولنام و شهادت در شار رسوینی.  های شهید مایهبن (.5616) و افسانه رریمیان اهلل، نامتزادهایران

 .519-16(، 6) 6، انقالب اسالمی
 کرمان: دانشگاه شهید باهنر. .فارسی ادبیّاتسیر تحلیلی شار مقاومت در  (.5611) صادقمحمّدبصیری، 

 . ااپ اوّل، تهران: انومن شاعران ایران.در ملکوت سکوت(. 5661رسینی، سیّد رسن )

 نور. ، تهران: سورةاهارم اپا .صدا با رلآ اسماعیلهم (.5616) -------------

 ، تهران: مرکد مطالاات و تحقیقات جنگ.5لد ج .سیری در جنگ ایران و عراق (.5665) محمّددرودیان، 

 ل، تهران: سروش.ااپ اوّ .موسی اسوار ترجمۀ (.فلسطین ادبیّاتاخر شب ) (.5616درویش، محمود )

. شوار مقاوموت در صودر اسوالم(    مطالاۀ موردی اومت )های ادبیّات مقنگاهی به ریشه(. 5635)هادی  ،رضوان

 .561-563 (،5) 6 زبان و ادب فارسی، فصلنامۀ
هوای مقاوموت در   مایوه تحلیول تطبیقوی درون  (. 5631زارع برمی، مرتضی؛ کبری روشنفکر و رسینالی قبادی )

(، 9) 6، تطبیقوی های زبوان و ادبیّوات   پژوهش «.پورقیصر امین»و « رسن رسینی»، «سمیا القاسم»اشاار 
95-65. 

از  «تع الی نب وس ال رتاب»ة هوای پایوداری در قصوید   ررسوی جلووه  ب(. 5636فاطمه هیبتوی ) و اهلل ولی یان،پورشواع
 تربت ریدریه: دانشگاه تربت ریدریه. ،المللی زبان و ادبیّاتبین ةکنگر .القیسی محمّد
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 ل، تهران: مرکد اسناد انقالب اسالمی.اپ اوّا .5651هفتم تیر  ۀتاریخ شفاهی رادر (.5636) صادقی، زهرا

 .شرراسة والن  ة للد  سة العربی  مؤس   بریوت:، بعة األولیالط   .توثیق آنطولوجی شعراء فلسطنی فی القرن العشرین، (.0222) صدوق، راضی
 مهر. . تهران:ده شاعر انقالب (.5666کاظم )محمّدکاظمی، 

 ل، تهران: پالیدان.ااپ اوّ .موضوعات پایداری در شار ایران و جهان بررسی تطبیقی .(5611) کاکایی، عبدالوبار

طین و پیدایش ان در کشورهای اسالمی تحوت اشوغال؛ فلسو   ۀ ادبیّات مقاومت و فلسف(. 5635)رسن  ،مویدی

 .966-955 (،6) 6 ،نشریۀ ادبیات پایداریعراق. 
 http://www.adab.comاز سایت:  املوسوعة العاملی ة للش عر العريب

نشوریۀ ادبیّوات   . هوای مقاوموت در شوار عدّالودین مناصوره     اسطوره (.5611) فرامرز و مرضیه ریدری ،میرزایی

 .533-516 (،5) 5، پایداری
دانشوگاه الدهوراء    .ارشود ناموۀ کارشناسوی  پایوان  .تقابل مکانی در شار محمّد القیسی(. 5636) علینهضت، شیخ

 .تهران
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 مقالة علمی ة

 ا قارن )األدبل العري والفارسي(روث ي األدب 
 111-39، صص. 1441 خریف(، 33) 3، العدد العاشرةتامعة رازي، الط نة 

 مقارنة( )دراسة د لط  اوطیينالقیطي وسی   حمم دا قاومة ي شعر االی ة 

 1مرمي قیصر ن
 إیران إیالم، إیالم، جامعة ،ةاإلنسانی   والعلوم اآلداب ةی  وآداهبا،كل   ةالعربی   غةالل   املاجیسرتة يف فرع

 2ر ا شریخاّنحمم د
 إیران إیالم، ة، جامعة إیالم،ة اآلداب والعلوم اإلنسانی  ی  ة وآداهبا،كل  غة العربی  أستاذ مساعد يف قسم الل  

 3بیمان صاوي
 إیران م،إیال إیالم، جامعة ة،اإلنسانی   والعلوم اآلداب ةی  وآداهبا،كل   ةالعربی   غةالل   قسم يف مشارك أستاذ

 02/2/5445 القبوف:  51/4/5442 الوصوف:

 ا لخص
قافیربربة. یربربداف  ة والث  مار واملبربربادا الوینی ربربإلربربی اایربربال والربرب    عربربد عوامربرب   السربربتعوار والت  حتربربدب بسربرببف اریخ فربربرتة مربربن الت ربرب شربربعف يف أدب املقاومربربة صربربدم آللم  ربرب   یعتربرب  

 ربرب ا الربرباب بسربرببف  رین إلربربی قلربربق وإنتربرباأ آیر أدبیربربة يفدابء املعاصربربألت م وقربربیو م وتربربراث م. تطربربرق  ثربربری مربربن ای  عراء بلسربربا م وقلو ربربم عربربن دیربربن م وثقربربافت م و ربربو األدابء والش ربرب
ربربدوب املسربربتعورة علربربی التوربرب  اإلسربربالمی. یعتربرب  اعتربربداء الاربرب اینة والربربد   ة ی ربرببطریقربربة فن   أشربربعار  أدب املقاومربربة، فاسربربتطاع أن یع ربرب  يف عراء البربربارزین يفالقیسربربم مربربن الش ربرب حمو 

حبفربرب      ی ربربتم  فاع املقربربدو وال ربربد  والربرب جمربرباب ااربربرب املفروضربربة يف عراء املعربربروفنیمربربن الش ربرب د حسربربن ااسربربیية؛  وربربا یعتربرب  سربربی  نی  ورة الفلسربربطیالنتفاضربربة والث ربرب ملقاومربربة يفأسربرب  ا
ربربدة. هتربربده  ربرب   املقالربربة إلربربی دراسربربة آیر املقاومربربة يف شربربعر القربربیم الوینی ربرب  حلیلربربم وعلربربی أسربرباو األدب املقربربارنالت   - فمابملربربن ا الوصربرب د حسربربن ااسربربیيالقیسربربم وسربربی   حمو 

ربربرباملربربرباد   تربربربربالا إلربربربی أن  . تشربربربری الن  الت جربربربربة السربربربالمی ة يف األدب املقربربربارن حسربربربف اعرین يف جمربربربرباب أدب املقاومربربربة مشربربربرت ة و اليفربربربا یع سربربربان يف شربربربربعريفا ة ل ربربربال الش ربربربعری  ة الش 
  وقربد تربؤد    ید واألمرب  إلربی النتاربار و  اربة األعربداء.لربم والعربدوان وتوصربیک م انربة الش ربلظ  عف وم افحربة اآلم الش ربعبربری عربن جاعة والت  فاع عربن الربوین والش ربعناصر الد  
 ة.قافی   والث  لوین والقیم الویيفاع عن امور إلی الد  ألهبوا     ا

 .د حسن ااسیيالقیسم، سی   حمو دفلسطنی، اارب املفروضة،  ،أدب املقاومة، األدب املقارن ات الرئیطیة:ا فرد
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