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  پيشگفتار.1

 در دوره ي معاصر به شكل گسترده اي در ميان گرايش ها و شـاخه                متعهدادبيات  ادبيات  

هاي گوناگون ادبيات ملت هاي آزادي خواه و اسـتقالل طلـب جهـان، مـورد توجـه و اقبـال                     

ب نظران، ناقدان، نويسندگان و بويژه سرايندگان قرار گرفته اسـت و از ايـن ميـان، آثـار                   صاح

انديشمندان و سرايندگان كشورهاي ستمديده ي دربند استكبار و استعمار جهاني در اين عرصه              

از جايگاه و اهميت شايان توجهي برخوردار است؛ محـور و مـدار تعهـد در ادبيـات جديـد از       

ه دين و مذهب و شريعتي آسماني تا تالشي پيوسته و فراگير براي دعوت نـوع                پايبندي اديب ب  

بشر به ويژگي ها و خصايل ارزشمند و گوهري انساني تا ارج نهادن و اعتبار قائل شدن بـراي                    

شت پاك انسان و در نظر گرفتن شـاخص هـا و معيارهـاي               روجدان حقيقت جو و فطرت و س      

   .در نوسان استاخالق، 

رجسته ترين گونه هاي ادبيات متعهد، ادبيات پايداري يا همان ادب مقاومت است         يكي از ب  

بويژه در كشورهايي كـه طعـم جنـگ را چـشيده انـد و در راه دفـاع از                    اين نوع از ادبيات     كه  

سرزمين، فرهنگ و آزادي و استقالل ميهن از خـود پـايمردي هـا نـشان داده انـد بـه رشـد و         

چرا كه در چنين فضاهايي، انديـشمندان و هنرمنـدان و از آن             بالندگي چشمگيري رسيده است     

ميان شاعران و سرايندگان، وظيفه ي خود مي دانند كه دركنار مبارزه بـا تفنـگ و ديگـر كـار                     

  ..افزارهاي مصنوعي جنگ با سالح آتشين سرودهاي پايداري و مقاومت به ميدان نبرد بشتابند

 جنـگ نمـود تطبيقـي      كـه    اسـت  اين پرسش    ايبر  مناسب ي پاسخ  يافتن  در پي   حاضر جستار

نويسندگان جهـت    قابل بررسي و واكاوي است؟    در شعر معين بسيسو و قيصرامين پور،        چگونه  

 و بـه   بهره گرفته انـد    ادبيات تطبيقي مكتب فرانسه      مطرح در  اسلوبيافتن پاسخ اين پرسش از      

 تـشابه  جنبه هاي تفاوت و   تا سبك سرايندگي اين دو شاعر و       كوشيده اند منظور تحقق اين امر     

  .دهند مورد مطالعه و بازكاوي قرار كيفيت بيان زبان و آنان را از زاويه يسروده هاي 

 و  توسـط انديـشمندان   مقاومت نوعي از ادبيـات متعهـد و ملتـزم اسـت كـه               پايداري و   ادبيات  

، كنـد  حيات مـادي و معنـوي آنهـا را تهديـد مـي               عواملي كه پيشوايان فكري جامعه در برابر      
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 و بـسترسازي     جلوگيري از انحراف در ادبيات      اين گونه،   و هدف  طراحي و ساماندهي مي شود    

واقعيت آن است    )26: 1،ج1388 بصيري،( .است شكوفايي و تكامل تدريجي آن       مناسب جهت 

 ادبيات متعهد سياسي است كه محتواي آن، بيان تالش ها، اخـالص   گونه اي كه ادبيات مقاومت    

، قد برافراشـته اسـت و در ايـن    انپيكارهاي ملتي است كه براي دفع تجاوز دشمن    ها، ايثارها و    

در همين راستا، ناقد برجـسته       )202: 1388 نجاريان،( .مسير، رنج ديده و حرمان كشيده است      

 است كه تقريبا هيچ اثر ادبي جدي در تاريخ وجود ندارد كه             بر اين باور   غالي شكري    ي عربي، 

اين همـان چيـزي اسـت كـه وجهـه ي          و   پايداري و  مقاومت باشد       دب هاي ا  خالي از ويژگي  

 و با سخن    نمايد گذر تا از قالب هاي قومي و قبيله اي          بخشدانساني عامي به ادب مقاومت مي       

  )1: 1985 شكري،( .گفتن درباره ي مسائل مردمي، مخاطبان خويش را تحت تأثير قرار دهد

به تدريج  پس از آگاهي عـرب هـا از            ديدشادبيات مقاومت در معناي ج    در جهان عرب،    

 در ادبيات معاصر عربي مطـرح       19تحركات و جنبش هاي شكل گرفته در اروپا از اواخر قرن            

گرديد يعني درست همان ز ماني كه ملت هاي عربي از ستم هاي دولت عثماني به ستوه آمده و         

رب، شاهد بيشترين درگيري ها،     وقتي كه جهان ع   . از نقشه هاي استعمار نيز، آگاهي يافته بودند       

انقالب ها، جنبش ها و تغيير و تحوالت گوناگون در زمينه هاي سياسي، اجتماعي، اقتـصادي،                

در چنين فضايي بود كه سرايندگان عربي به تدريج و با غلبـه ي گونـه اي    . فكري و تمدني بود   

ـ    -روح نوگرايي  نايي آنـان بـا    كه محصول شرايط آن برهه ي زمـاني و همچنـين نتيجـه ي آش

 از زندگي سرشار از درد و رنج عرب ها سخن گفتنـد  -غرب بود بوجود آمده در جهان    ادبيات

 واقعيت آن اسـت كـه در        )387: 1979أبوحاقه،( .و شعرشان، آهنگ تحوالت عصرشان گرديد     

هسته ي مركزي و عنصر الهـام بخـش شـعر پايـداري، رويـارويي بـا                 «ادبيات معاصر عربي،      

ر كشوري به نام اسرائيل است؛ رخدادي كه در نگاه برخي صاحب نظران ادبيـات               ي ظهو فاجعه

معاصر عربي از زشت ترين نشانه هاي تراژدي روزگار كنوني بويژه در گستره ي جدايي نژادي               

   )   72: 1388 سليمي،( ».است
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 وارد عرصـه ي    انقـالب مـشروطه       از دوره ي   به طور رسـمي   پايداري   ادبيات   نيزدر ايران   

 اندورو پـس از آن  انقالب شكوهمند اسالمي گرديد و بي ترديد از منظر زماني، دبيات معاصر   ا

 و هشت سال دفاع مقدس، بهترين نمودهاي شكفتن و به اوج رسيدن ايـن گونـه     جنگ تحميلي 

 زماني كه شعر، فرياد مبارزان بود و توفـان انقـالب و          در ادبيات معاصر ايران به شمار مي رود؛       

چون هنر بـراي    هم عاشورايي و كرباليي، انديشه هايي        و ادبيات  ن ادبيات پايداري  سيل خروشا 

قـرار  لي انسان   تعاابزار  هنر را براي هميشه به فراموشخانه ي تاريخ رهنمون گشت و ادبيات را              

 در اين ميان آنچه مايه ي آشـنايي ايرانيـان بـا مباحـث نظـري                 )24: 1،ج1388 بصيري،( .داد

سطحي جهاني گرديد، ترجمه هايي بود كه برخي مترجمان ايراني به شـكل             ادبيات مقاومت در    

پيوسته از كتاب ها، مقاالت، سخنراني ها و مصاحبه هـاي انديـشمندان فرانـسوي منتـشر مـي          

   .ساختند

  باقيم در غزه متولد شد و تا پايان دوره ي دبيرستان در آن جا1926معين بسيسو در سال     

حصيل به مـصر رفـت و در رشـته ي روزنامـه نگـاري از دانـشگاه                  وي  براي ادامه ي ت     . ماند

بسيسو كه در مصر به تدريس و روزنامـه نگـاري مـشعول    . آمريكايي قاهره فارغ التحصيل شد 

بود، خيلي زود وارد فعاليت هاي ملي گرايانه شد و به دبيـر كلـي حـزب كمونيـستي فلـسطين          

طين تـا زمـان وفـاتش عـضو كميتـه ي             و بعد از اتحاد احزاب كمونيستي فلـس        گرديدمنصوب  

از وي تعدادي آثار منظوم و منثور و چند نمايشنامه بر جـاي مانـده اسـت؛                 . مركزي حزب بود  

 در زندان هاي مـصر، طعـم تلـخ        1959-1963 و   1955-1957هاي  ي سال بسيسو در فاصله  

 در زندان و اسارت را تجربه كرد و سـرانجام در بـه طـرز مـشكوكي بـر اثـر سـكته ي قلبـي                   

م در مسافرخانه اي در لندن درگذشت و حتي پس از مرگش، اجازه ي بازگشت بـه        1984سال

  .زادگاهش به وي داده نشد و در قاهره به خاك سپرده شد

) 8: 1،ج1388بـصيري، .(. طرفدار شعري خالي از اوهـام اسـت       ، افالطون مانندمعين بسيسو   

 نـشانه ي واقـع گرايـي،      د و اين امـر       بيان كننده و تصويرگر واقعيت هاي موجود باش        شعري كه 

 چرا كه الزمه ي متعهد بودن يك شاعر، واقـع  است يك شاعر او در جايگاه و التزام   گراييتعهد
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 را حـوادث  بسيسو يك شاعر متعهد و رئاليست است كه تنها ظاهر  و از اين زاويه   گرايي اوست   

د از آن رو كه رئاليسم با تصوير        در نظر مي گير   نيز   را   تأثيرگذارنمي بيند بلكه عوامل و شرايط       

وفادارانه ي دنياي ظاهري يكي نيست بلكه هرگاه بيان درست ظواهر توأم بـا تجـسم درسـت                  

  )39: 1362 پرهام،( .روابط اجتماعي باشد، رئاليسم تحقق مي يابد

 در بررسي آثار بسيسو به اين نتيجـه رسـيده اسـت كـه او در بيـان                   »محيي الدين صبحي  «

، روزمرگـي هـاي زنـدگي     لوبي خشن استفاده كرده است، اسـلوبي كـه در برابـر             حقيقت، از اس  

  سـرايندگي  اسـلوب . سرسـختي نـشان مـي دهـد      و مقاومت    از خويش،  آرامش و سازشكاري  

ننده ي انديشه ي مقاومت و پايداري است و از فضاي مأنوس و عرف              كبسيسو به نوعي ترسيم     

رزترين ويژگي هاي چنين سبكي، همنشيني غيرقابل       ادبي رايج، دور  و با آن بيگانه است؛ از با          

باور و مبتكرانه ي تصاوير، واژگان و الفاظ با صالبت و سنگين در كنار يكديگر است چرا كـه                   

اين اسلوب، اسلوب خرد كردن و درهم كوبيدن است، سـبكي اسـت كـه بـه شـكل كنايـه وار،            

 اين نـوع هجـو    . وش مي سازد   او را مخد   شرم و آزرم  وجدان مخاطب را هدف قرار مي دهد و         

از بركنـار   است چراكه شاعر در هجا، منتقد ديگران است و خـودش را     تأثيرگذارتر نيشدارتر و 

مي  عيوب مي داند اما معين بسيسو، شاعر، خواننده و جهان را در يك رديف قرار              آاليش ها و    

 را پـيش    شكننده مستقيم از حقيقتي تلخ و واقعيتي      و  تصويري بديع  ،دهد و بدين ترتيب شعرش    

  )54: 1982صبحي،.(روي شنوندگان و خوانندگان، پديدار مي نمايد

 در گتوند شوشتر، استان خوزستان به دنيا آمد و تحـصيالت            1338قيصر امين پور در سال      

ابتدايي و متوسطه ي خود را در گتوند و دزفول به پايان برد سپس به تهران آمد و دكتراي خود           

 اخـذ كـرد و تـا پايـان     1376 ادبيات فارسي از دانشگاه تهران در سـال        را در رشته ي زبان و     

 بـه  1382امين پور در سـال     . عمرش به تدريس در دانشگاه هاي الزهرا و تهران اشتغال داشت          

از وي در زمينه هايي چـون     . عنوان عضو دائمي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي برگزيده شد         

  .دبي،آثاري به يادگار مانده استشعر مقاومت،شعر كودك و نيز نثر ا
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 و  1357قيصر امين پور، حضور خود را در جمع شاعران متعهـد و دلـسوز از سـال هـاي                    

از مهم ترين آثار او در ايـن زمينـه مـي            .  علني كرد  ، با سرودن اشعاري در قالب شعر نو       1358

تنفس «با عنوان   اشاره كرد كه بعدها در محموعه اشعار او         » حديث حادثه « و» قصيده«توان به   

 تا مـدت هـا از بيمـاري هـاي     1378 پس از تصادفي در سال امين پور   به چاپ رسيد،    » صبح

 درگذشت و پيكرش در زادگـاهش گتونـد   1386 آبانماه8گوناگون، رنج مي برد و سرانجام در  

در كنار مزار شهداي گمنام به خاك سپرده شد؛ از شاخصه هاي زبان و بيان امين پور بايـد بـه                    

ديشه ي صريح و عريان او اشاره كرد كه البته با وجود صراحت انديشه، منطق حاكم بر كـالم،            ان

قيصر، شاعر كلمات است؛ آهنگ اشتقاقات      . به شعرش زيبايي و استحكام خاصي بخشيده است       

طوفـان  « دو كتاب و را به ورطه ي نثرهاي آهنگين كشاند  اوو معاني چند پهلوي آن ها، بعدها        

  . تجربه هاست نوعحاصل اين» بي بال پريدن«و » در پرانتز

امين پور طوري كلمات  را كنار هم مي چيند كه تـصاويرش، از عمـق و محتـواي خاصـي          

وي هيچ گاه انديشه و منطق شعري را فداي عاطفـه و احـساس بـيش از        . برخوردار مي گردند  

 اي معاني ذهني اوسـت حد نمي كند، در نتيجه تصويرهاي شعري او تزييني نيست بلكه براي الق            

 اين همه نشان مي دهد قيصر امين پور نيز مانند معـين بسيـسو از جملـه                  و) 52: 1362پرهام،(

  .شاعران رئاليست متعهد به شمار مي رود

  پردازش تحليلي موضوع.2

ـ  پژوهشيمعيار جهت ارائه ي  تفاوت زبان دو چكامه، نخستين    در جستار پيش رو،       يتطبيق

پيوندهاي فرهنگي،   نظر به و   به شمار مي رود    فرانسه   ر ادبيات تطبيقي   مطرح د  بر اساس مكتب  

 تـأثيرات نـسبتاً      موجود ميان ساكنان دو كشور و همچنين با توجه به          هنري و زباني ناگسستني   

 جهـت  به نظر مي رسد معيار دوم نيـز          ،فضاي پيرامون خويش دريافت داشته اند      از    كه يكساني

نگارندگان خواهنـد     بخش ؛ در اين  مكتب فرانسه موجود است   انجام پژوهشي تطبيقي بر اساس      

 مشابه سروده هاي جنگ نزد وجوه مشتركي را كه تحت تأثير دو عنصر زمان و مكانِ         تا   كوشيد

   .دو شاعر پديدار گشته اند، مورد بررسي و تحليل قرار دهند
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  موسيقي. 2-1

 اي دارند و در بيبشتر       توجه ويژه  موسيقي عروضي، در چكامه هاي خويش به      هر دو شاعر    

مفـاعلن   شـعر بسيـسو بـر وزن      و   مفاعيل فـاعلن   مفعول فاعالت   وزن شعر امين پور بر     موارد،

در بندهاي مختلـف  شاعر در خصوص قافيه هم هر دو      .  آورده مي شود   مستفعلن مفاعلن فع لن   

 بيش  بسيسوبهره گرفته اند، با اين تفاوت كه    داراي كاركردهاي گونه گون    از قافيه هاي متفاوت   

ست و اين التزام به حدي است كـه تقريبـا كمتـر بيتـي را در شـعر                   ابه قافيه   ملتزم   امين پور    از

بر اين اساس و با بررسي موسيقايي سروده هاي دو           .بسيسو مي توان يافت كه بدون قافيه باشد       

 را براي »نوشعر «يا همان » حرّ«قالب شعر   كه هر دو شاعر، چنين نتيجه گرفت   مي توان    شاعر

موسـيقي غيرعروضـي كـه بيـشتر بـر حـروف             اما    برگزيده اند  بيان مضامين مورد نظر خويش    

  در مقام تطبيق، در سروده هايي نظيـر         تكرار ها و تركيب ها استوار است       ،)واج آرايي (متجانس

  :بيش از اشعار قيصر امين پور نمود يافته است  معين بسيسو»الصوت مايزال«
 ��� ���	
�� ���  

����� ��������� �������� ��� ���  
���� ���������� �������� ��� �!��  

�� �"��#$� % &'�( '�)*���  
(+���,� �-��.���/ ���0 �#�+���1 % &'...  

  )99 :1981بسيسو،(                                                              

ـ  هنوز غريو  /،ان به گوش مي رسد    ي پيكار و نبرد، همچن    صدا: ترجمه( مبـارز،   ان جنگجوي

  در هالـه اي از  ويرانه هـا و  انبوه كه در/... شهرآواي مبارزه ي سرسختانه ي    /،شنيده مي شود  

  ايـن نفرين بـر  ، آوار مي شود ماهاي ديواربر روي) صداي كوس جنگ( /،طنين مي افكند دود  

  ...)هاديوار

ـ       صـوت،عنيد، ظير  ن گانيژ   پي درپي و تكرار وا      وصفي تركيب هاي  ي شـبيه   جـدار و يـا حروف

شـعري  «البتـه در  ؛ افزوده اسـت شعر غوغايي  و طنين  بر موسيقي   در اين بخش   وننم و   ،الادص

اما مواضع آن نسبت به شعر      تكرارها و واج آرايي هايي برمي خوريم         هم به چنين  » براي جنگ 
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فـزون    را كالمن،درجه ي موسيقايي  در آينش  اين بند كه تكرار حرف      مانند .بسيسو كمتر است  

  : استساخته

  اينجا

  :ايمهرشام خامشانه به خود گفته

  شايد

  )142 :1384امين پور،( اين شام، شام آخر ما باشد                          

  تصوير شعري.2-2

 عربـي و  سـروده هـاي    بخـش گـسترده اي از  ه تشبيهات جزئي و حسي كه درب اين بخش 

واكاوي و بررسي تطبيقي شعر دو سـراينده ي         است؛ ، اختصاص يافته  هور دارد بروز و ظ  فارسي  

 غني  تصاوير و گونه هاي ايماژ شعري بسيسو از حيثچكامه ي مذكور، حكايت از آن دارد كه     

وقـوع  ي هاي شهرش را قبل از       ي زيبا  او در توصيف زادگاه خويش،     تشبيهات  چنان كه  باشدتر  

  :وشني و وضوح، ترسيم مي نمايد به ردر برابر چشم بينندهجنگ 
����3�� �4�5�#	��� ��6�7�(89 :;���<��  

  )97: 1981 بسيسو،( ...� <�����0 @�3*���?� �5)�<�=� �$#��>                        

گردن آويزش را دانه هايي اسـت   و   هايي است از زنبق سفيد      گوشواره بانوي شهر مرا،  : ترجمه(

  .)از جنس شكوفه هاي ژاله

  :مانندو يا 
...!��A�� ������ BC��0  

D5�E�F'�GH$�5   
<��G�� (5��� -�  

3I.
�F J.> J�*���H <��E� )98:همان(  

، از آرامگاه هاي آسمان   /كه كفن پوش  /با جنگاوراني سر پيكار دارد    آسمانت،  اي وطن، : ترجمه(

  ...)اند صليب كشيده شده ر بي آنبلندادر   عروسك هاييبسانو / فرود مي آيند
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K���,� �!�+��LM��� ���>�N*O�� �P�(/�(�� ���0 )99:همان(  

  ). شكسته بال، پر مي زنددالورياينجا : ترجمه(

�.�> ���.�389 ���QKR L�� �� �SR	L�� �����L�T5��5  ) 102:همان(  

  )نبرد و آشتيا لبخند  برهسپار مي گردند سوي توبه آنان : ترجمه(

، از نوع اضافه ي تشبيهي يا بـه  اگرهم چنين تشبيهاتي پيدا شود» شعري براي جنگ  «اما در 

ـ   تكـراري  در عين حال    و بيان ديگر از ساده ترين گونه هاي تشبيه بليغ بوده           ماننـد  ست نيـز ه

 البته  ،...عفريت مرگ و    / خفاش هاي وحشي دشمن   / سالح سرد سخن  :تشبيهاتي از اين دست     

 خرد و خراب و خون آلـود  ،خانه هاي خاكي مردماعر معتقد است كه شعرش بايد مثل        ش چون

 متعمـد اسـت  و   ،تعبير و تجسيم منظره ها به شكل طبيعي و در نهايت سادگي            در    گويي   ،باشد

مناظر را ملموس و واقعي به تصوير مي كشد تا جايي كه گاهي مثل دوربين عكاسي عمل مـي                   

گفتيم عكس شايد اينطـور تلقـي      كند و ما گويي در برابر يك عكس هستيم نه يك شعر؛ اينكه              

ي تخيـل اسـت پـس در نتيجـه           شود كه مناظري كه امين پور به تصوير كشيده است، فاقد قوه           

اندك، اما اين شعر از چنان صداقت تعبيري برخوردار است كه گـاهي چنـدين        Ĥثيرگذاري اش ت

 شـاهد  ي زيـر  ه قطع  چنان كه در   برابر يك تصوير خيال انگيز، احساسات انسان را برمي انگيزد         

  :هستيم

  من با دو چشم مات خود ديدم

  كه كودكي ز ترس خطر تند مي دويد

  اما سري نداشت

  لختي دگر روي زمين غلطيد

  و ساعتي دگر

  مردي خميده پشت وشتابان

  سر را به ترك بند دوچرخه

  )144 :1384امين پور،( سوي مزار كودك خود مي برد
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محتواي اصلي اين سـروده را      » ري براي جنگ  شع«امين پور در بخش آغازين شعر زيباي        

در قالب ديباچه اي كوتاه بيان مي نمايد و خود را از سرودن شعري براي جنگ و سخن گفـتن              

  :از زبان اسلحه و با كلماتي جنگ زده، خاكي و خون آلود ناگزير مي بيند

  مي خواستم

  شعري براي جنگ بگويم

  ديدم نمي شود

  ...ديدم قلم زبان دلم نيست

  ايد سالح تيزتري برداشتب

  بايد براي جنگ

  از لوله ي تفنگ بخوانم

  )138 :همان(...با واژه ي فشنگ      

معين بسيسو چنين مقدمه اي نـدارد و تنهـا واژه ي            » الصوت اليزال «در مقام مقايسه، شعر     

را مي توان مقدمه اي كوتاه به حساب آورد كـه توصـيف كننـده ي             » يمدينت«آغازين آن يعني    

شهر شاعر است و بخش آغازين آن تقريبا تا بند ششم، مضمون و محتواي جنگ و خـونريزي                  

  :و ستم را در ذهن شنونده تداعي نمي نمايد
����3�� �4�5�#	��� ��6�7�(89 :;���<��  

<��#$� �=�>�(�5 �?���*3�@ �0����> �  
U�V<R�> �6UW*3  

                   ...� XYZ�� [�)9(�D��� �� �\��	(�� �?UW*]�( )،97: 1981بسيسو(  

هايي است از   گردن آويزش را دانه    و   هايي است از زنبق سفيد     گوشواره بانوي شهر مرا،  : ترجمه(

و بـاران    همان بـرادرم كـه گلولـه       ؛ بدان عشق مي ورزد    برادرم عالء  هاي ژاله كه  جنس شكوفه 

  ).خيسش كرد
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از اين دو مقدمه پيداست كه هر دو شاعر از شهرهايي جنگ زده برخاسـته انـد، در دنيـاي                    

قساوت دشـمن و پريـشاني و نابـساماني         سنگدلي و   واقعي، طعم جنگ را چشيده اند و اكنون،         

 دو  امـين پـور    بـدين ترتيـب   ؛  شهر خويش و مردمانش را در برابر مخاطب، تصوير مي نماينـد           

 را و  از حملـه ي دشـمن   پيش مردمهراس نخست،  : قرار مي دهد   مخاطبظره را پيش روي     من

  :ديگر

                                                         . راويراني شهر و هالكت مردم

، برشي از دوران سخت جنگ و خـاطرات شـاعر از            امين پور  »شعري براي جنگ  «در واقع 

 حركـت مـي كنـد    ،شعر بسيسو برش نيست و گويي بر يك خط سير         اما آن روزهاي تلخ است   

 در شـعر    دناميده مي شـو    عضوي    ارگانيك يا همان    آنچه در ادبيات معاصر عرب وحدت      يعني

 جنـگ مـي    آغاز؛ او از زيبايي هاي شهرش قبل از حمله و بسيسو نمودي چشمگير يافته است    

 مـي  نبـرد گ قرار مي دهد و وارد ميـدان          زيبايي ها را در كنار مظاهر جن       به تدريج آن  گويد و   

  او يشعرتصاوير  تحول و تطور سه عنصر را در        ما  است كه   شود و در همين بحبوحه ي جنگ        

  :شاهد هستيم

 كينه)الف

 شعله  يآتش بسان   ،اين عنصر كه نمايانگر احساس مردم است از پشت پنجره ها شروع مي شود             

 و  سازدمي  بيدار   مردم را  كه به عقيده ي شاعر،    نهايت همين آتش كينه است        و در  گرددور مي   

  : چنان كه در نمونه هاي ذيل ديده مي شودواندخبه مقاومت فرامي 

�̂ � �_�1�̀�� �!�+�LM��� �Y�/������ [�/ ���..)99:همان(  

  ..)، كينه نهان گشته استي كه شيشه اش را شكسته انددر پس پنجره هاي: ترجمه(

�� ��6O�(*��� a% �'� _�1��� !+�LM�� Y/�����... )100:همان(  

  ...)كشد مي زبانه ، شكسته ي شيشهي باو آتش كينه در پس پنجره هاي: ترجمه(
                                         	L�� � S��$� J�b SRc����+ �D� �d  

                                       �+ -���O>e�@��� J.> ��^� . )101:ان هم(  
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 بر اين درنده  لرزش كينه شدتكه از/پيش به سوي آشتي و سالمت اي گلوله اي: ترجمه(

   .)خويان به خطا مي رود

  :مردم)ب

آغـاز  در  اگر شعر معين بسيسو با تأمل و ژرف نگري مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، يبيننده                 

 دسـت هاشـان از ابـزار    كـه يـد  است افسرده و نوم  مردمي  نظاره گر    ،سروده هاي بسيسو   بيشتر

رويارويي و پيكار با دشمن، تهي مانده و بال دالوري هاشان، شكـسته اسـت، مردمـي كـه در                    

  :ان را نمي بيننددشمنخود، توان مقابله با 
K���,� �!�+��LM��� ���>�N*O�� �P�(/�(�� ���0  

 ���0�KR�f R�5 g�... )99:همان(  

  .). سالحخالي ازاست اينجا دستي .  مي زندپر اينجا شجاعت شكسته بال،: ترجمه(

 سـايه   به نظر مي رسد    ود  ن به حركت درمي آي    مردمهمين  سايه هاي   ي شعر،   درادامه  اما          

 هم ميهنان شاعر است كه از ناخودآگاه ذهن او       غيرت وجدان و  بخش از سروده، مرادف      اين در

  :  رده اند، آرام آرام سر برمي آورند و از انديشه هايي كه با كهن الگوي سايه پيوند خو
���DI.[��� �h i(��R�� ���6j̀*(��H K�  

�b�) J�k���l�M�� K�G  
���LI.���h m��R$� � �'�3���� ��+��f  

�h��R�0�O�� ���(�! L�� KR...)100:همان(  

ي مي  ايستادگآبكند به سوي /بادهاچونان مان سايه هاديد كه  خواهي ،نگاه كنخوب : ترجمه(

  ..)و سالح از نيام بركشيده اند /اندسايه هاي ما از شاخه ها و ديوارها باال رفته /وزند

  :خود مردم اندبلكه  ،ديگر سايه ها نيستند كه به پا خاسته انداين اما در ادامه ي شعر، 
�/�T�0��( (�� ���1$� [�/ �"��#�̀�� � �+n�  

�� �����o�p�G#$� [�/ 
  )همان(...��+ ��̀

 و نفس ها در سينه /مي شكفند ويرانه ها و راه ها  ميانه ي درمردانمانپس : ترجمه(

  ..)درخشيدن مي گيرد
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  :صدا )ج

 و  آن را رمزي براي استمرار    است كه مي توان       صدايي »الصوت ما يزال  « عنصر واپسين

شـعر  در ادامـه ي  اين عنصر از عنوان شـعر آغـاز و         ؛  حضور دشمن در شهر دانست    تداوم  

 منظـور    كـه  بـراي مخاطـب توضـيح دهـد       ار مي شود اما اين بار با بسط بيشتري تـا            تكر

  : چه كس يا كساني استصداي، »صوت«از
��� ���	
�����  
����� ��������� �������� ��� ���  

���� ���������� �������� ��� �!��  
�'�)*��� �� �"��#$� % &'�( )'�r(  

 دو  و تكامـل   و بعـد از تطـور      بخش پاياني شعر بسيـسو    در  » پابرجاي شليك مبارزان  صداي  «

عر،ديگر صداي دشمن را نه از شـهر بلكـه از          ش كه در اواخر   عنصر پيشين، رشد مي كند طوري     

عقب نشيني دشـمن در ذهـن   ي ترديد اين حالت تداعي كنندهو بيها مي شنويم  ها و تپه  پادگان

  :مخاطب است
�� ���	
��� ���  

              ����� ��������� �������� ��� ���   
                         ��R T�� �� ���(�ML����� % &'�( )100:همان(  

ست يي ا ستيزه جوجنگاوران اين غريو /ي پيكار مبارزان همچنان شنيده مي شودصدا: ترجمه(

  !)طنين مي افكند در پادگان ها و تپه ها  هنوزكه

  ه دو سرودوجوه اشتراك. 2-3

از مهمترين و برجسته ترين وجوه اشتراك سروده هاي معين بسيسو و قيصر امين پور مي تـوان       

و از نظر محتوايي و معنايي بـه اشـتراك          » ديوار«و  » رنگ سرخ «از بعد ظاهري و واژگاني به       

دو شاعر اشاره كرد كه در جستار حاضر، تالش شده به شكل كوتاه بررسـي               » زبان شعري «در  

  :   يقي اين وجوه مشترك مورد توجه قرار گيردتطب
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  رنگ سرخ. 2-3-1

در . خطر به كار بـرده انـد  خون و   هر دو شاعر رنگ سرخ را در شعر خود در همان معناي             

افاده  كه هر دو     - قرمز هاي و كاله خود   هاي سرخ  ابر  رنگ قرمز در عناصري مانند     شعر بسيسو، 

  :يابدنمود مي -مي باشندخون سرخي سرخي آتش و ي كننده
���K�(�,� � �KR L�� �!�(�0�*O�� [�T��  

��6�f�(T�� ��� �� �_���$�*� (�� �� �'�(K�  
<�(t�̂ � ��6���u��) �v��v�.�� �?�G.�) ��  

<�(t�@ w��5�x�f  
     6Z.�� �-���<�� ��� � �j )97: همان(  

شـهر  سـنگرهاي   /ساخته است  از نيام بركشيده و زخم هايش را هويدا          شهر من سالح  : ترجمه(

سـرخ  و ابـر  /و در پس آن، كـاله خـود قرمـز رنـگ    /است  و آتش و بادخيزابه هاي دريا  من،

  .)آتش و خون، برق مي زند/فامِ

  :در شعر امين پور نيز رنگ قرمز، زنگ خطر است

  اينجا

  وضعيت خطر گذرا نيست

  )139: 1384امين پور،( آژير قرمز است كه مي نالد

  ديوار . 2-3-2

اسـت كـه نـزد هـر دو         » ديوار«واژه ي   كاربرد   ديگر اشتراك واژگاني سروده ي دو شاعر،      

حائـل و    ، عنـصري  ديـوار ديگر  در شعر بسيسو    رفته است؛    تقريبا در يك معني به كار        سراينده

، خاصيت پوشانندگي خود را از دسـت داده   از آن رو كه ديوار،حتي شاعر كننده نيست و    پنهان

  :ند را نفرين مي كآن
���� ���������� �������� ��� �!��..  

�+���,� �-��.���/ ���0 �#�+���1 % &'�(  
...�5 ���5 �� �����F��+�# B�	
�� 6Z.�� �����j  
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��f +��5 ��+��f�$� �y�Y0 �  
 =�� �6	��M������z��+��f�  )99: 1981بسيسو،(  �$

كه در ديوار مي پيچد و ما ديوار را لعنت          /اين صداي ستيز سرسختانه ي شهرمان است      : ترجمه(

، جدايي افكنده  اين ديوارها مصر،سعيدبندر پرت اي    ما و آتش زبانه كشيده ات،      ميان/مي كنيم 

  .)نمي پوشاندولي اين ديوارها ما را /ستا

  : خاصيت پشتيباني خود را از دست داده است همانند شعر بسيسو،در شعر امين پور هم ديوار 

  اينجا

  وار همدي

  ديگر پناه پشت كسي نيست

  كاين گور ديگري است كه استاده است

  )139: 1384امين پور،( ...در انتظار شب

  زبان شعري. 2-3-3

ها   از آناندكيتعداد   جزورپأمين  شعرو تركيب هاي     واژگان أكثري زبان شعري،    در حوزه 

  :ان به موارد زير اشاره كردمي تو در اين زمينه پيشتراستعمال شده اند؛از تصاوير جديد او

  تنها ستارگان-

   مي بينندبرج هاي فاصلهاز 

  كه شب

  )141:همان(چقدر موقع منفوري است

  آشناي شب كودكان شهركابوس -

  )142:همان(هر شب لباس واقعه مي پوشد

ديده مي شـود    بيشتر  بسيسو  و تركيب هاي    ألفاظ   را در    ات و ابداع   ها نوآوري هرچند اين گونه  

  :بسيسو و امين پور، نمود بيشتري دارد از مر در بندهاي زيرو اين ا
n��+	��� �� �"��#$� % ���1 (�� �(�0��T�/  
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+���UW*
�� % �p�G#$� �o����� �  
 ����1 -�� �KR L�� �o�3�  )100:همان( �

  :پور، چنين سروده استامين

  اينان

  هرچند

  زانوان و كمرهاشانبشكسته 

  نستوهاستاده اند فاتح و 

  - بي هيچ خانمان-

  در گوششان كالم امام است

  -فتواي استقامت و ايثار-

  )145:همان ( استبر دوششان درفش قيام

از شعر هر دو سراينده، زمزمه و پژواك جان گرفتن دوباره ي حس مبارزه              حقيقت آن است كه     

قوا و جان گرفتن تجديد  اين  عامل  كه در مردم شهر استنباط مي شود و بويژه در شعر امين پور           

  ايـن عامـل،  و در شعر بسيـسو، » در گوششان كالم امام است«:  نيز ذكر شده استحس مبارزه 

بـر دوشـشان    «  تكـراري  بـا تركيـب    ؛ امين پور  است از كينه    برخاستهيك نوع جوشش دروني     

) زهور الرجـال  (تركيب هاي   اما در شعر بسيسو،     مي ورزد    بر اين مهم تأكيد      »درفش قيام است  

 روحي كـه   باشاعر  كه همان معنا را القا مي كنند، نه تنها تكراري نيستند بلكه             ) بض السالح ن(و  

   : كرده استاحساسش را بيش از پيش به ما نزديك  ،ها دميده آندر 
���\���+ �0�+�6�# ;Z�� [�T��  

                   �  )101: 1981بسيسو،( ....��6 +���\�� �

  .).. گلوله باران مي شودهمارهشهر من كه : ترجمه(
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نيـز   آن  حاصل ازسروصداي جنگ و ناامني   بر    عالوه بر استمرار جنگ بر هياهو،      عبارات فوق 

كه اين  چرا  به صورت تركيب هاي اضافي است       تركيب هاي بسيسو     بيشتردارد؛ همچنين   داللت  

  :ياري مي رساندامر به تقريب معنا در ذهن با كمترين الفاظ ممكن 

- ����T�[*O�� �!(0� L�� �KR�,� � K�(  

           {w�G8� �%  ��|+9Q ����3��T������ k��... )99:همان(  

چنان كه بـويژه در سـرآغاز        حضور دارند بار معنايي مثبت     سراينده، واژگاني با     هر دو  شعر   در

هم  به خاطر زود زيبا خيلي الفاظاين  ديده مي شود هرچند     آن  بخش هاي  شعر بسيسو و ديگر   

 شايد اين سـرعت در نـزول سـطح           كه دن بار معنايي منفي، رنگ مي باز      واژگان داراي   با نشيني

زيبايي واژه ها، به نحوي تداعي كننده ي سرعت حملـه و هجـوم دشـمنان متجـاوز و ويرانـي           

  :ناگهاني سرزمين و ميهن شاعر باشد
U�V<R�> �6UW*3  

� iYZ�� J�)9�}5�(Z�� �� �~����� % ��;��~�+�u   
(�N	O�� J�.�> �?������(�5 �)'�r(  

 همان برادرم كه گرسنه اسـت درحاليكـه بهـار در    ،دوست دارد) آن زيبايي ها را  (عالء: ترجمه(

  ).شهر من آغوش گسترده و پرتقالش بر درخت است
� iYZ�� J�)9 �� �\��	(�� �?UW*]�((�D���..  

{J/ �G8� � |+9Q�T3��� k�����   
{P(/(� ��0 �>�NO��K��,� !+�LM�� )'�r(  

ي عفريت جنگ را بر سر شهرش گسترده مي بيند كه زيبايي هـاي               سايه چنان  نيز امين پور 

 به شكل پيوسته و متوالي كلماتي را در         رنگ و از همين رو    قبل از جنگ در ذهن او و مردمش         

سو كلماتي زيبـا     بسي مانند گاهي    هم اگركرار مي كند كه بوي جنگ مي دهند و          شعر خويش، ت  

و به همراه بار معنايي مثبت را در شعرش مي آورد، خيلي زود با هم نشيني واژه هايي تلـخ، از             

 متنفر مي شود و يا - كه هنگامه ي آرامش است-زيبايي آنها مي كاهد تا جايي كه مثال از شب    

 در   مطرح شدن اين گونـه تـصورات        علت و حتي ستاره ها را جاسوس هاي دشمن مي پندارد        
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چنـين   نبايد زيبا باشند، چرا كه موضوع         شعر جنگ  الفاظشعر امين پور اين است كه از نگاه او          

  :  زيبا نيستشعري

  اينجا-

  تنها ستارگان

  از برج هاي فاصله مي بينند

  كه شب

  چقدر موقع منفوري است

  ستاره هاشايد -

  )139: 1384امين پور،(.شبگردهاي دشمن ما باشند

  

  نتيجه

ي و تحليل سطوح گوناگون سروده ها و اشعار قيصر امين پور و معين بسيـسو                بررسي تطبيق 

ي ادبيـات پايـداري فارسـي و عربـي،          و بويژه دو شعر مطرح شده ي جستار حاضر در گستره          

ي ادب  تصويرگر وجوه مشترك بسياري در انديشه ها، اشعار و آثار اين دو سراينده ي برجسته              

ي مـشتركي  مترين عوامل تأثيرگذار در اين شباهت ها، تجربه      پايداري است كه شايد يكي از مه      

است كه اين دو سراينده در بحبوحه ي جنگ و نبرد در ميهن خويش و در راه دفـاع از ارزش                     

ها و باورها، دين و ايمان و خاك و آب و ناموس خويش بدان دست يافته اند و كوشيده اند بـا       

 از ابزاري ديگر نيز جهت رويـارويي بـا دشـمن         تصوير ادبي اين تجربه در سروده هاي خويش       

متجاوز، مدد بجويند؛بدين ترتيب با به كارگيري طيف واژگاني جنگ و خون در كنـار كلمـاتي                 

سرشار از بار معنايي منفي به روايت واقعيت تلخ حاكم بر كشور خويش پرداخته اند و در ايـن                   

، »ديـوار «، »رنـگ سـرخ   « در بكـارگيري      كه بويژه  -راستا از گونه اي نمادگرايي تقريباً مشابه      

  استفاده كرده اند كه نـشان دهنـده ي نزديكـي             -نمود مي يابد  ...و» آتش«،  »گلوله«،  »تفنگ«

انديشه ي دو شاعر و جهت گيري آنان نسبت به كارايي ادبيـات پايـداري بـه عنـوان ابـزاري                     
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يصر امين پور از زباني     ارزشمند در ايستادگي و مقاومت و سازش ناپذيري است؛ در اين ميان ق            

 و مهـم تـر از اينهـا صـداقت     صريح و بياني بي پرده كه طنزي تلخ نيز بر آن سايه افكنده است         

، براي رسيدن به مقصود خويش، بهره گرفته است و معين بسيسو از يك بيان روايي ميانـه            تعبير

 آرامـش و نظـم و       رو استفاده كرده است كه بيشتر با توصيف و مقابل هم قـرار دادن زيبـايي و                

سامان كشور در دوران پيش از جنگ و زشـتي و نابـساماني، پريـشاني، تـشويش و دلهـره ي              

دوران جنگ و همزمان با ستايش مردان نستوه ميادين نبرد، مردم سرزمينش را به رويارويي با                

  .      دشمن فرا مي خواند
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