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Abstract 

Mahmoud Darvish and Qaisar Aminpour are both poets in whose works identity, both social 

and individual, have found special growth, maturity and crystallization; social commitment 

and giving meaning to the formal and structural ideals of a poem have been inseparable 

components of committed poetry; as many critics have considered the ultimate goal of 

poetry to be the fulfillment of this commitment. The existence of individual and collective 

identities in poetry pave the way for the emergence of personal and social ideals by which 

the poet demonstrates his identification with society and a specific audience. Mahmoud 

Darvish and Qaisar Aminpour have both used their collective identities to preserve the 

values of society and the revolutionary spirit, so much that many of the content 

characteristics of their works can be analyzed from the point of view of this tendency. They 

are comparable with the love for the homeland, resistance and struggle, collective nostalgia, 

the history of a nation, etc. that are the tangible pillars of this view. In addition to this 

committed response, the personal identity has also been clarified - not as a collective 

identity; but the context of its growth and development has never been completely limited to 

the individual spirit, and the poet has always taken a step towards the desire to socialize and 

leave the personal identity. 

Keywords: Comparative Literature, Collective Identity, Personal Identity, Resistance, Mahmoud 

Darvish, Qaisar Aminpour. 
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 1وندیمسعود سپه
 آباد، ایران ، خرمآباددانشگاه آزاد اسالمی، واحد خرم علوم انسانی، ةفارسی، دانشکد ادبیّاتزبان و  گروهاستادیار 

 22/4/1399 پذیرش:  6/12/1398 دریافت:

 چکیده
 یا ژهید ووغ و تبلدور  رشدد، بلد   - چه اجتماعی و چه فردی - هویّت هر دو از شاعرانی هستند که در آثارشان پورامین قیصرمحمود درویش و 

 طدوری بدوده اسدت؛ بده    تعهّدد شدعر م  جدانشدنی اجزاءاز  ،های فرمی و ساختاری یک شعراجتماعی و معنابخشیدن به آرمان تعهّدیافته است؛ 

سداز بدروز   زمینده  ،ی در شدعر جمعد ی و فدرد  هدای هویّدت  وجدود اندد   دانسدته  تعهّدد ق همدین  شدعر را تحق د   که بسیاری از منتقدان هدف نهایی

 گداارد  نمدایش مدی  خدود بدا جامعده و مخاطدص خداب را بده       همزادپندداری  ها آنوسیلۀ شاعر به د کهشوهای شخصی و اجتماعی می آرمان

اندد  نهایت اسدتفاده را بدرده   ،های جامعه و روحیۀ انقالبیبرای حفظ ارزش ،عی خودجم هایهویّت دو ازپور هرمحمود درویش و قیصر امین

عشدق بده وطدن، مقاومدت و     قابد  تحلید  و تیبیدق اسدت       گدرایش، دیدد ایدن    زاویۀهای محتوایی آثارشان از بسیاری از شاخصه که ییجا تا

نیدز توانسدته    شخصدی  هویّت ،انهتعهّدکنار این واکنش مدرت و    از ارکان قاب  لمس این نگاه است  مبارزه، نوستالژی جمعی، تاریخ یک مل 

خدود را بده شدخ  و روحیدۀ      ،طورکامد   هرگدز نتوانسدته بده   آن  نموّا بستر رشد و امّ؛ پررنگ سازد - عیجم هایهویّت نه در حدّ - خود را

 شخصی گام برداشته است  هویّت می  به اجتماع و خروج از محدود سازد و شاعر همیشه در مسیرفردی 

 پور مقاومت، محمود درویش، قیصر امین شخصی، هویّت جمعی، هویّت ،تیبیقی ادبیّات واژگان کلیدی:
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 پیشگفتار. 1

 . تعریف موضوع1-1

 ادبیّدات هدا،  تدص بدوده اسدت  در بع دی مک    توجّهمورد  های مختلفبه جهان اطراف در مکتص ادبیّاتواکنش 

های خدود، دنیدایی   روایتدانسته و در کالن منز ه، روزمر هبافته، خود را از چرخش زندگی ای جداتافته عنوان به

شمیسدا،  ر ک: ) ، فارغ از دنیای واقعی ساخته است  مکتدص کالسیسدن نموندۀ بدارز ایدن برخدورد اسدت       ایدئال

یط پیرامدون سدرلوحۀ سدرایش قدرار     و واکدنش بده محد    روزمدر ه های دیگر، زنددگی  مکتصا در امّ ؛(45: 1394

های موجود است  رومانتیسن و رئالیسن هردو تجربۀ متعدادل  واقعیّتگرفته از گیرد و احساس و تصویر، وام می

: 1ج  ،1381 سیدحسدینی، ر ک: ) کشدد وند که در ناتورئالیسن این تجربه به افدرا  مدی  رمی شماربهاین فرایند 

410 ) 

گیدرد کده در   ای شدک  مدی  ری که دارند، رابیۀ دوسویهو تدأث  تأثیرموجود بین شاعر و اجتماع و  جدالدر  

 کده  چندان  آنخواهدد جهدان پیرامدون را    دهدد  ایدن تغییدر نمدی    آن نویسنده یا شاعر، به اجتماع نوید تغییر را می

ای دنبدال وییفده  بده  تید درنهاهای این نگاه بوده کده  مایهاز بن «شدن»و « بودن»بپایرد  مقولۀ  یسادگ به ،هست

، وجهۀ انفعدالی خدود را کندار    ادبیّات  (106: 1364 ،و همکاران 1سارترر ک: ) است ادبیّاتی برای مهن و جدّ

رود  هدای نداهمگون و ناپسدند محدیط را نشدانه مدی      د که صدورت شوتبدی  می تعهّدگاارد و به موجودی ممی

چه نقددهایی را درپدی داشدت و دارد و تداریخ مصدرف آن کدی بده         تعهّدم ادبیّاتو  تعهّد نکهیاصرف نظر از 

، از ارزش ادبیّدات در بستر ایدن  « شخصی هویّت»مقاب  یک در« یاجتماع هویّت»است، پویایی یک  دهیسررس

 باالیی برخوردار است  انتقادی

آثداری      خدود و  ازنظدر نویسی، درگیری با دنیای درون، بازخوانی جهدان  در شخصی های شخصیهویّت 

ی تغز لد د  بدار  پنددار رسد و خدود را بدا او یگانده مدی    اشتراک میشخ  شاعر به کنند که خواننده بارا خلق می

همده از   ،ال فدرم و محتدوا در آثدار خالقده    گزیده در توصیف و حرکت سدیّ خلوت اشعار در طول تاریخ، ذهن

حیدات خدود را حفدظ     ،«عدی جم هویّدت »مسدتق  از یدک    صورت بهکه  گرفته سرچشمه« شخصی هویّت» نتوا

فرد و جامعه است؛ جایی که هردو براساس شدرایط وعدعی و    ص  اشتراکاحانسان اجتماعی ا امّ؛ کرده است

: 1353، 2کیندگ ر ک: ) دهدد و همین ارتبا  به زندگی فردی افراد شک  می اند ارتبا در  گریکدیبا ی موقعیّت

هدای شدخ  از   دنبال اشتراکات جمعی بگردد و اثدر را تنهدا بده تجربده    د که بهوشکی میجمع هویّت ( این26

رفتدار آگاهانده   آگداهی و  تاجای ممکن گسترش یابد و  ،«من» دباین محدود نسازد و برای این مهن دنیای درو

                                                                                                                                                          
1. Sartre 
2. King 
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 (804: 2ج ، 1375ساروخانی، ر ک: کار گیرد )جهت بسط خود بهطور ارادی دررا به

ی تغز لد ی و شخصد نگاه  اامّ ؛وندرمی شماربه تعهّدهر دو معنامحور و م (2)پورو قیصر امین (1)شیدرومحمود  

چگدونگی یهدور ایدن     رندد  امقابد  اجتمداع پررندگ نگده د    اند شخ  را درو توانسته دور نداشته نظر ازرا هن 

اسدت کده بدا    اشتراکات، موعوع بررسی نوشتار پدیش رو  های شاخ  هر شاعر، در تیبیق و آرمان ها«هویّت»

 شدده  شناختهشاعری  مثابۀ بهتفکیک ویژگی روحیات فرد و جامعه تحلی  الزم صورت پایرفته است  درویش 

یدد  مدورد تأی  - محتوایی و فرمی - روشاعری میهنی و میانه عنوان بهپور ه و امینبررسی شدو و جهانی بارها نقد 

 هویّدت »حدوزة  در  هدا  آنو رفتارشناسی شدعر   تعهّدمنظر شاعران ما ازامّ؛ بوده است زبان یفارسشاعران متفاوت 

و بدا مصدداآ آوردن آثارشدان     ای صدورت نپایرفتده اسدت   ، تاکنون شرح تیبیقدی «عیجم هویّت»و  «یشخص

 تری از این خصوصیات ارائه داد روشنتوان تصویر  می

 ضرورت، اهمّیّت و هدف. 1-2

عدی بسدیاری را در طدول    جم یهدا  دغدغده فدردی و هدن    یها دغدغهانسانی، هن  از جامعۀ یجزئ عنوان بهشاعر 

 برآمدد  ،در بسدیاری از مدوارد   تنهدا نده تواند داشته باشد و این رویکردهای شخصدی و جمعدی   خود می زندگی

فع  و انفعاالت و وقدای  و حدوادک کوچدک و بزرگدی باشدد       تأثیرتحت  تواند یمبلکه  ؛ذاتی او است هویّت

و ذاتدی یدا    فردی یها جنبه  در این میان چربش یکی از ی رخ داده استواجتماعی  که در زندگی شخصی یا

از ایدن مسدیرها بسدیار     هرکددام به  تواند در گرایششاو به مشکالت و نیازهای جامعه می انۀتعهّدم یها شیگرا

 باشد  رمؤث 

هدای تدازة   بدا تجربده   تعهّدد اش و شعر غیر مو کارکردهای اجتماعیمعنا  آن در حوزة تأثیراتو  تعهّدم شعر 

ت یکدی بدر دیگدری در    اند و ترجیح و اولویّد بحث و مقایسه بوده های مختلف مح  فرمی و ساختاری در دهه

 بوده است  دارتی و مدرن سابقهمحاف  سن 

 های پژوهشپرسش. 1-3

 شاعر مقاومت چگونه است؟این دو در شعر  یشخصعی و جمهای «هویّت»تبلور  -

مثابددۀ یکددی از بدده« یشخصدد هویّددت»، جایگدداه تعهّددددر شددعر م ثیرگدداارأقددوی و ت« عددیجم هویّددت» بدداوجود -

 ؟کجاست دوآنهای شعر ترین الیه اساسی

 پیشینة پژوهش. 1-4

 موعدوعات از هدای مختلدف،   زمینده درپدور،  که بررسی تیبیقی شعر محمود درویش و قیصدر امدین   گفتباید 

از زوایای مختلف بده   فراوانی پژوهشگرانو  نویسندگان  دورمی شماربهمعاصر ایران  ادبیّاتشده در کاربسیار 
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( 1390)ذوالفقداری و روشدنفکر  تدوان بده   جمله مدی از آن ؛اندمشترک آن پرداخته های مشترک و غیرشاخصه

شاعر مقاومدت فلسدیینی    -محمود درویش  سانی را در شعر شاعرانی همچونهنلی م امین تأمّاشاره کرد که 

ادبیّدات   (1393) و سداعی پورخددادی   ناصدری   اندد کدرده ، تحلید   شاعر انقالبدی ایراندی   -و قیصر امین پور  -

( بده  1395و همکداران )  جدو لکمدا  اندد  بررسدی کدرده   پدور در اشعار محمود درویش و قیصر امدین را مقاومت 

( 1391عزیدزی )   داند پرداختده  راستای بازگشت به گاشته و اسیوره و عشقاز عنصر زمان دردو شاعر  ةاستفاد

 عمدوزاد مهددیرجی  و  مهدر شدایگان پرداختده اسدت     مقاومدت  کاربرد غزل این دو شداعر در حدوزة  به موعوع 

 دورة و رمانتیددک حماسددی، و انقالبددی سدده دورةمنظددر از را پددور و درویددش  حیددات شددعری امددین  (1392)

 ؛  اندکردهبررسی  انعکاسی، یا گرایی درون

ایدن دو   شدعر آزادی اشاره کرد در آن،  (1394) فقیه عبداللهی همچونهایی نامهها و پایانتوان به رسالهمی 

زیبداترین و   ةرا سداز   آننگارنده، و بررسی شده  مبارزه با دشمن متجاوز و بیدادگرعنوان سالحی برای بهشاعر 

شدعر مقاومدت    ةدیددگاه دو شداعر دربدار   کده   معتقد است (1392) دربانداند  ها میآنهای  پایدارترین سروده

 وهژپد امیندی   ندهسدت  صدد آگداهی نسد  جدوان و نسد  جدیدد     وسیله شعر درهدو بگراست و هردیدگاهی واق 

های گوناگونی از امید به آیندده در شدعر دو شداعر     بیانگر جلوه یو نتایج پژوهش( بر این باور است که 1390)

آرمانی، امید به وصدال محبدو ، و انتظدار     ۀن، دستیابی به انسان کام  و جامعاست که در امید بازگشت به وط

  ودش گر می یهور منجی جلوه

شدناختی اسدت   و جامعده  یافت دیگری در حوزة اجتماعیبا این وجود، نوشتار پیش رو درپی دستیابی به ره  

ت و روابط داخلی متن فراتر رفته و به روابط بیرونی متن پرداختده شدود  ایدن روابدط، شدعر را      تا از انحصار ادبیّ

 دهد دهد و به رابیۀ شاعر با دنیای اطراف شک  میدرمقاب  دنیای بیرون متن قرار می

 روش پژوهش و چارچوب نظری. 1-5

هدای  اسدتناد مصدداآ  است کده بده  شناسی متن براساس تحلی  محتوا و نشانهنوشتار پیش رو، در پژوهش  روش

  ه استپایرفتصورت  ها آنها و بستر تولید هرکدام از دو شاعر و زمینهقیاسی در متون هر

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 هویّت. 2-1

شناسدی  در روان ی و منِ فدردی عجتمامنِ ا براساسو فردی هردو شاعر  های جمعیهویّت، در پژوهش حاعر

از ارزش و جایگداه ادبدی و هدن    هدن   دغدغدۀ شداعران در شدعر معاصدر،     عندوان  بده  کده  شدده اسدت   برابر نهداده 

موجدص   هدا «هویّدت » یک از ایدن گرفتن هرت و جانقوّ ناگفته پیداست که  ندای برخوردارناختی ویژهش جامعه
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 فرصت یهور یابد  متعهّد ریغیا  تعهّدشود تا شکلی از شعر ممی

 اجتماعی( «منِ») یجمع هویّت .2-1-1

« اجتمداع »و  «هویّدت »اجتماعی فراهن اسدت    هویّتشاعر، زمینه برای ساخت در منِ اجتماعی موجود در شعر 

 ند  واژةشدو مدی  رمدؤث  منجر به سداخت یدک سداختار     ،گیرندکنار هن قرار می، وقتی درادو عنصر مجز  عنوان به

هدایی منحصدر و   منظدور ویژگدی   تید درنهااست کده  « مشابه»معنای به Idem“ ” از ریشۀ Identity“ ”یا  هویّت

 تدأثیر بده نقدش و    توجّده بدا   اامّد  ؛(5: 1381، 1جنکیندز ر ک: ) سدازد شخ  را از دیگران جدا مدی دیست که رف

اجتماعی یا منِ اجتمداعی، تبلدور    هویّت زیرا ؛جمعی و اجتماعی مورد نظر است ازنظر هنوز هویّت این ،ادبیّات

 (281: 1384توسلی، ر ک: ) هنجارها و اخالقیات یک جامعه استها و ارزش

 به وطن عشق .2-1-1-1

احساسات نسبت بده وطدن گنجاندد؛    ها در لین جنگهای جمعی انسان را در اوّفشانینتوان جان روشنی بهشاید 

داری نشین فاقد ارزش بنیادین است و بدا نظدام فددودالی و زمدین    های کوچمفهوم وطن در بسیاری از جم  زیرا

روابدط   ابدن خلددون  نیسدت  بدا همدین نگداه اسدت کده        هیسد اقمقاب  رابیۀ مستقین دارد، با مالکیت  ،که ارتزاآ

ق اجتمداعی و  تعل د  در حیات جمعدی را  ةجوهر و داندنشینی عام  وحدت اجتماعی میخویشاوندی را در بادیه

و در شهرنشدینی   شک  گرفتده اساس نظام خویشاوندی اجتماع افراد بر در این نظام،جوید  میگری روح یاری

روابدط همسدایگی صدورت    اسداس  ز آن براتدر  مهدن های اجتمداعی و  تأسیس و گسترش نهادها و سازمان راهاز

 ( 282: 1376 آزاد ارمکی،ر ک: ) پایردمی

روح جمعدی و اشدتراک عمدومی اسدت  او در      مثابۀ بهین جلوة اجتماعی شعر درویش، دغدغۀ وطن رتمهن 

برد؛ شداید  یاد نمیازوطن را  ،سازدشخصی را پررنگ و محوری می زمان که منِی آنش حت سرای تمام دوران

ر ک: ) داندد یکی از دو عنصدر عامد  ایجداد عشدق مدی      ،ان کنعانی وطن را در شعر درویشغسّبه همین سبص 

 (62: 1385کاکایی، 

 (361الي:  2005 رویي،،)د «حبسبي    واألرض ،العبشي  يإن ي/مسيبرر لسي    وأان/ ري    حقي  ليس  وطيي/ املكيبرر جرحي  اي آه»
مدن عاشدقن و خداک، معشدوآ مدن      / و من مسافر نیستن/ دان سفر نیستوطنن جامه/ ناپایرمنآه ای زخن ترحّ» ترجمه:)

 (88: 1389 ،اسوار) («است!

این صدراحت خدود    تیدرنهامحض است  گرچه  درگیر کنایه و نماد نیست؛ روشنی ،عشق به وطن در شعر او

 دارد:کند و شعر شاعر را در اوج نگه میف ایی برای تصاویر بکر ایجاد می

/ أزق تهييييب الكيفألييييبة الغریبييييمق،الغبئييييل. اتتيف يييي    / الكوكييييل ...اهلييييبر  بئر... الث يييي عبصييييألم األميييي  الكييييب  / نكتييييلق القيييي   »
                                                                                                                                                          
1. Jenkins  
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 (45ال:  2005 )دروی،، «...برقمالس   الببعم  الققب ق انفصيف   عن شفبه املغ نني و و 
هدایش کلمدات غریدص    غایدص  در کوچده   /    اختر انقالبی گریزپا     پایتخت امید کاذ  /نینویسقدس را می»)ترجمه: 

 (129 :1389اسوار، ) («آوازخوانان و فروشندگان جدا شده است  های پیشین از لبانو بوسه/ خلط شده،

 هایششدعر رود  او در ال اسدت کده از خداک فراتدر مدی     جانددار و فعّد   موعدوعی وطن در آثار درویدش،   

آنچده  »گویدد:  بداره مدی  شخصی فراتر ببرد  خود وی در این فردی و عالقۀ هویّت د که این عشق را ازوشک می

( ایدن  78: 1389 )وازن،« آورد، مسددله وطدن اسدت    را بدیش از هدر چیدز گدرد هدن مدی      اکنون همدۀ فلسدیینان   

 عددّ هدای  سدازد کده بسدیاری از نشدانه    شکلی از ناسیونالیسدن را بده ذهدن متبدادر مدی      هاوقت پرستی بیشتر وطن

اسدتقالل  ه از آزادی و در این نگاه، ناسیونالیسن عبدارت اسدت از نه دتی کد    پروراند  استعماری را در خود می

  (713: 1377 فرهیخته،ر ک: ) کند یمبرابر رژین استبدادی و تجاوز خارجی حمایت یک مل ت در
/ م  أو نشييس ا  ولييس  قص يي ،یلييس   كير / وطييي لييس  حمميي  مين حكييباي/ وق راضييسب  ومول ي   أحيفيلق الن يي/ هيهه األرض .... وكنيي  قيي  ب  »

وعةييوز / ورايح ضييبق  رةييرن فييةن/ وطفيي ي یریيي  عسيي ا  وقبيفيي   / احلييم  وطييي بةييبم الغریييل عيفييف/ لييس  ضييوعا  عيفييف فييوال: ريقيف يي   
   (245ال:  2005)دروی،،  «وحيفق    ...یبك  رنس 
ه یدا سدرودی   وطدنن قصّد  / دوشدیدم خرسند و شیدا از شدترها شدیر مدی   / این سرزمین من است و من پار و پیرار»)ترجمه: 

بوسده   و دید عو کودکی است که / گرفتن غریص است بر اندوهوطنن خشن/ های رازقی نیستپرتوی بر گلبرگ/ نیست

خدود   کشدتزار     و بدر   پیرزالدی اسدت کده بدر فرزنددان     / بادهایی است که از اتاقک زنددان بده تندگ آمدده    / خواهدمی

 (70: 1389 ،اسوار) («گرید  می

رشدادت، شدهادت،    همچدون چیزی پیرامون وطن ذکر نشدده اسدت  مفداهیمی     روشنی به در شعر امین پور 

  بدا  ردید گ ینمد خدود مفهدوم وطدن مدورد نظدر شداعر قدرار         ،مسدتقین  طدور  بها امّ ؛شوند یمستوده  ،ایثار و    همه

 ست ا یی در شعر او قاب  پیگیرحوجود برخوردهای کنایی و تلوی این

 (411: 1395 پور،امین)«  من به یاد دشت آبادم هنوز/ رنگی است در یادم هنوز طرح کن»

 ونظدر دارد   زندد کده بیشدتر سدادگی کدودکی را مددّ      ای در گاشته میاو گاهی دم از می  به خاک و خانه 

پدور باشدد کده    این مسدله شاید نگاه اخالقی و انسانی امدین  تعل   شود ینمچون وطن را شام  هممفهوم کالنی 

در   دهدد اولویدت مدی   عالیدق انسدانی   گریبه دنسبت  احساسی یهاو روحیات انسانی را در کنش یمدار انسان

 است:این اولویت بیشتر قاب  لمس و درک  «طرحی برای صلح»شعر 

چدرا  / کده دشدمن شکسدت،   / اگدر فدتح ایدن اسدت    / :گفت یمچنین در دلش / خفت یمشهیدی که بر خاک »

 (16همان: « )همچنان دشمنی هست؟
 مقاومت. 2-1-1-2

عبدارتی هدر وابسدتگی    ی جمعدی دارد؛ بده  هدفسویی فرد با در هنکنار دیگر مفاهین اجتماعی ریشه مقاومت در
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سدو اسدت    کده بدا آن هدن    دارد یمد  وااو را به ع دویت و حمایدت از جمعدی     ،فرد و پیوند آن با مفاهین بیرونی

از  ؛(89: 1374، 1روشده ر ک: کنندد ) بندی مدی های اجتماعی دستهمقاومت را جزء کنش شناسانبع ی جامعه

یدک   مثابدۀ  بده شکلی از کنش اجتماعی اسدت کده انسدان     درواق ترجیح مناف  شخصی بر مناف  فردی  روهمین

شاعر مقاومت اسدت   شی( دروهمانر ک: ) ی شخصی و آگاهانه استنگرد؛ مقاومت انتخابانتخا  به آن می

ای بررسدی  گونده را بده  ی بع ی سیر اشدعار او از مقاومت محصور شود  حت  یخواهد در تعریف خاصّولی نمی

ای ا خدود وی عقیدده  امّد  ؛(66: 1389وازن، ر ک: ) شدود کن از مسدلۀ مقاومت دور مدی کنند که گویی کنمی

« نظراندۀ آن بگدارین   و تندگ  بفهمدین و از فهدن محددود    شمعنای وسدیع مقاومت را باید در»خالف این دارد: 

 (66 :)همان

 «ريي   اسييبل مبيفيفييم ر ميي   قبليي  امييرأن ليفسييحبرم  ب يي  حبسييي/ ...رسحتفيفييوا صحلصييبریراهييب ا،نييود / خنييم  أحماننييب   ا،ييرار، ليي ا»
   (39  2002 )دروی،،
زندی بده   /    را ببینند و جشن محاصره بگیرند ها آنن اتا مبادا سرباز/ کنینها ذخیره میهای خود را در کوزهغن»)ترجمه: 

 (243 :1389اسوار، ) («های من از خون او خیس است زیرا که جامه/ ابری گفت: روی محبو  مرا بپوشانپاره

لیده  اگر در تعداریف اوّ  ازیرگیرد؛ تری شک  میهای درویش از مقاومت و مبارزه، مفهوم درونیفیدر بازتعر

تواندد  ا نمدی شعر مقاومت مولود یک مرحلۀ عدروری اسدت، امّد   »یابد  شود، شعرش تاریخ مصرف میف متوق 

هدای گونداگونی   عندای مثبدتش، شدک    می است  مبدارزه در  کار مستمر« مبارزه»درمقاب [ ] استمرار داشته باشد 

انسان با دل خود است؛ رویارویی عق  و دل، ندای غریدزه و مید  آن بده     مبارزة ها آنگیرد: یکی از خود می به

دهندد،  مدی  رار قدرا معید لیۀ او را نظر که شعرهای اوّیش از اینمنتقدین درو (103: 1389)وازن، « بازگویی خود 

 تر است:را بیشتر شعر مقاومت بدانند  در شعرهای آغازین روحیۀ مقاومت پررنگ ها آنحق دارند که 

ييي ربترالييي    عيييي   وامنعيييوا/ واثقييي  شقييي  وا»    ...احلأليييب   / .وقسييي:الت   برريييم  / فيييهلقوهلب/ .../ رألييي  عيفيييف ا الييي    وضيييعوا/ ةبئر  والس 
 «.املقبتييي  حييناليف   خييفيي / قيفييي أبصييب  عيفيييف/ عصييفور ميفسييو / :افيي الس   عنيي:   ...القسييي  حتيي  ...وطالس يي حتيي  ...اإلفيي ب 
   (132 ال:  2005)دروی،، 
در اتداآ  /    / کنیدد اگر خاک در دهانن مدی / گیریداگر دفترها و سیگارها را از من می/ کنیدمی دربنداگر مرا »)ترجمه: 

هدزاران هدزار مدرغ/ بدر     / / در قسداوت زنجیرهدا/ خدواهن گفدت:    دربندد / در زیر تازیانه/ اسیب بازداشت/ در حمام/ در 

 (47 :1389اسوار، ) («در کار آفریدن نغمۀ پیکارند / های قلبنشاخه

در شدعر عربدی ایدن     کهی درحال و ایثار یکی شده است  دیشه با شهادت، امین پور در شعرمقاومت و پایداری 

بدا شدعر    هیسد اقممقولده در شدعر عدر  در    ایدن  تدأثیر د هدای متعددّ  به گواه بررسدی  رنگ است وق یه بسیار کن

                                                                                                                                                          
1. Rocher 
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 :(532: 1389انصاری، ر ک: ) و از صراحت به ابهام گراییده استت به ععف فارسی، از قوّ

 (377: 1395پور، )امین « آ  از وعوی دست شهیدان بیاورید»

رختی ز جدنس شدال خددا    / -یک قیره اشتیاآ زیارت- /یک قیره اشک شوآ بگیرید/ از چشن هر شهید: »یا

 (377: همان) « زان یار سربلند بپرسیداسرار پایداری او را/  /-تر از سپیدآبی-/ بر تنش کنید

 همدان: ) «–ناتمدام   هرچند -/ شعر فصیح فریاد/ باید که شعر خشن بگوین/ باید شعر خاکی و خونین گفت»یا: 

383) 

گرفتن یدا پدرداختن بده کدربالی     شود و با واممی آشکار، در پیوند با قیام عاشورا مبارزة شاعر گاهی مقاومت و

 :شود یمتصویر کشیده مقابله با یلن و ایستادگی به ،حسینی

/ هرطدرف افتداده در   آسمان غمگین، زمین خدونین / ها تشنهخیمه در ،کودکان/ دشت، غرآ در خنجر و دشنه»

/ بدود و تنهدا   کدن  ،طرف نیا/ دوستان، اندک/ اریبس ،دشمنان/ نیزه و زوبین/ زینبیهای زخمی و اسصمیدان/ 

 (561همان: ) « عشق با ما بود اما ،کن بود، طرف نیا
 تاریخ. 2-1-1-3

 (92: 1386، 1آلتدون ر ک: تکیه بر مفهوم زمان نیست؛ بلکده مظهدر گاشدته اسدت )     زاماًعنصر تاریخ در متن، ال

از دو بدا همدین نگداه    تداریخ   ،در اشعار درویدش   فاقات هستیندنبال مظاهر ات تاریخی به در شعرهایی با رویکرد

حدوادک اطدراف بدا ارجداع بده       زمان و مکان سرایش که با اشاره به عنوان بهاست: یکی تاریخ  توجّهمنظر قاب  

جمعدی   «مدنِ »دنبدال  دو منظدر شداعر بده   ز هدر ت  اگاشتۀ یک مل  مثابۀ بهیابد و دیگری تاریخ اکنون، ارزش می

 جوید و درپی تثبیتش است:ود را میخ هویّت است که در آن
/ خر  كبلص يي صيييفبمي  وكف ي / كورس يي  رييوق   عقيب ي  رأفيي  عيفييف/ :ومسيماي/ رييي   ...العييني   وليو ق / رحأليي    ...الشييعر   وليو ق / عييرل أان/ فية   »
 «.الصييخور   هييه  فييو / أحفييبد  ولكيي     ...لنييب تيي     ومل/ أوالد  ومجسيي ق  أان/ أريفحقهييب كنيي ق  وأرضييب  / أجيي اد  كييرو    فيييفب ق / ...

   (80ال:  2005)دروی،، 
بر سدرم  / اتن:مشخ صو /     میشی است و رنگ چشمانن/     پرکالغی است و رنگ موهاین/ من عربن/ بنویس»)ترجمه: 

/ و زمیندی را / اجدادم را غصص کردیهای و تو تاکستان/    / صخره است یسخت بهو دستن / عقالی است نهاده بر کوفیّه

 («هدا نگااشدتی   جدز ایدن سدنگ   / هداین نیدز      برای همۀ نوه و برای ما/ کردینن کِشت میآکه من و جمله فرزندانن در 

 (37: 1389 ،اسوار)

موجدود در مدتن، درگیدر روایتدی      هدا هسدتند و گاشدتۀ   داسدتان  ةکنندد  یتدداع عمد   درارجاعات تداریخی   

داندد  هن بر همین اساس فهمیدن تداریخ را دنبدال کدردن یدک داسدتان مدی       2یگالو داستانی است   وستهیپ هن به
                                                                                                                                                          
1. Elton 
2. Gali 



 31 پور محمود درویش و قیصر امینمحمود ها در شعر های بارز آنهویت شخصی و جمعی و مؤلّفه
 

فلسدیین پدر    خدورد: تقاب  دو فلسیین به چشدن مدی   داستان در گاشتۀ شعر درویش،  (175: 1386، 1استنفورد)

ای بدرای  شاعر با این قیداس، بهانده   درواق گیرد و تنهای کنونی قرار می عزتی وجود دارد که در مقاب  فلسیینِ

 جوید رجعت می

 صيوورت    أمجي  لعيف ي / .حةيرا    لت كي/ ال هشيم تسيرق و حيفي  إىل تتحيو  كس:/ املهارح و األببين   املتكرر الوطن أیهب واي»
   (22-21 ج 2005)دروی،،  « أمج  لعيف  / حيفألب  

شدوی و شدگفتی را سدرقت    تبددی  مدی   اید رؤبده   چگونده / شدوی میها و کشتارها تکرار ای وطن که در ترانه»)ترجمه: 

 (99 :1389، اسوار) («شاید زیباتر باشی!/ یاشدنت زیباتر باشیشاید در رؤ/ تا مرا هیدت سنگ رها کنی/ کنی می

 مانندد او به زادگداهش و درک وقدای  آن،    تلمیح است  تجربه و صورت بهبا تاریخ بیشتر  پورامین رویکرد 

انسدته و تصداویر آثدار هدر     طدور کده شدفیعی کددکنی ایدن امدر را بددیهی د       نگرد  همانیک تجربۀ تاریخی می

از  او  (21: 1380، شدفیعی کددکنی  ر ک: داندد ) شخ  مدی از تجربۀ زیستۀ آن رمتأث  سبکی راشخ  صاحص

شدعر بده ف دای     آنکه مگر شود؛کند تا منظور رساتر منتق  استفاده می آرایه عنوان بهوقای  و اشخاب تاریخی 

 نبدرد، هدای  بلکه توصیف خود صدحنه  ؛نیست آرایه محدود به س برگردد که دیگردفاع مقدّ جنگ تحمیلی و

تجربدۀ شخصدی بده آن رجدوع      عندوان  بده کده شداعر    یزیچ طلبی مورد نظر است فرهنگ شهادت ها ورشادت

تصدویری از آنچده جدای در گاشدته دارد، تشدکی       پدور یدک روایدت    عبارتی تاریخ در شدعر امدین  به کند؛ می

 شود  می

 داغشدان: / سوزشان: آتدش طدور موسدی   / ذوالفقاری سخنگوی در مشت/ زبان مرگ کی ،یک زبان زندگی»

 (354 :1395پور، امین) « شتدمهرا  زر مهر

مخاطدص ایراندی را    یحسّتا هن دارد ینمدور  ازنظر نیزبر تاریخ، مکان را  افزون او گاه در سرایش برای جنگ،

 بیشتر برانگیزد:

-/ در گوششدان کدالم امدام اسدت    / - دزفدول  – شعری بدرای خدودم  / شعری برای جنگ بگوین/ خواستن یم»

 (388 همان:) «-فتوای استقامت و ایثار

 نمادها .2-1-1-4

 نمداد ا امّد  ؛خاطر ارجاع به فلسیین، درگیر کلیشۀ مقاومت هستندز نمادهای موجود در شعر درویش بهبسیاری ا

فلسیین اسدت  او نمادهدا را بدرای     بلکه خود ؛ا به فلسیین برسانندانسان رواقعی در شعر او، مفاهیمی نیستند که 

 یامثدال ایدن کلمدات نمادهدا        و« کبدوتر »، «زیتدون   »ردید گ یمد کدار  ارزه بده بمپرستی و حماسه و ترویج وطن

 ند:ناشناخته یا بکری نیستند که در شعر مقاومت کن باش
                                                                                                                                                          
1. Stanford 
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 «.عبصيييفم أمييب  أوراقهيييب ختيفيي  وال/ فييبقهب،/ تغ ييي  رظيفهييب .احملتشيييألم فوحالس يي  نفييس   هييي / .تةييح  وال تبكييي  ال یتييو الم   شييةرن»
   (275ات ل )دروی،،
/ پوشدانده اسدت  خدود پاهدایش را    ۀو با سای/ بانوی نجیص کوه است/ خنددگرید و نه میدرخت زیتون نه می»)ترجمه: 

 (62 :1389اسوار، ) (   «مقاب  طوفان نگیرید های او را دربرگ

یابندد، نمدایش و معندای    ای کده مدی  تکرار و حیات شداعرانه  براثرند که در شعر شاعر هستکلمات دیگری  

د وشد ککلمداتی مدی   نیچند شداعر بدا    هسدتند   دستای از ایننمونه «خوشه»و « گنجشک» :کنندپیدا مینمادین 

، بدر  در شدعر حفدظ کندد و بدا کلمدات      نی و انقالبی خدویش آرما احقاآ حق ارزش پیکاری شعر خود را برای 

 (38: 1992المقالح، ر ک: ) هایش استقامت کندخواسته
  گدردد  یبرمد  بسدیاری از نمادهدای او بده همدان ف دا      ،پور و ف ای جنگ تحمیلیبر اساس روحیۀ انقالبی امین

ا در پرداخدت بع دی   امّد  ؛نهفته است ها آنت اندکی در قیّ    نمادهایی هستند که خال و« آفتا » ،«الله»، «خون»

تر عم  کدرده و توانسدته اسدت    قشاعر موف « خورشید»و « درخت»، «جنگ »چون همویر و ایجاد نمادهایی تصا

 ی را القاء کند معنای غائ با بار شعاری کمتری در توصیفات،

در ایدن نمداز   / -بداور بداد    رغدن  بده  -/ درختدان ولدی ز خید    / خواندد نماز می/ خورشیدبه جنازة / تمام جنگ »

 (248 :1395پور، امین) «!بر خاکسر / یکی به سجده نخواهد نهاد/ جماعت

 یا در این شعر که پرداخت دیگری از جنگ  دارد:

در گدرگ و مدیش آتدش    / طوفان به باد داد/ چه را کاشته بودینو هر/ ناگه به جان جنگ  افتاد/ طوفانی از تبر»

 (325 همان:) « جنگ  هنوز هن/ جنگ  بود/ کشد یمنفس / جنگ  ولی هنوز/ خاکسترو 

 نوستالژی. 2-1-1-5

از دو نظر شخصدی و اجتمداعی قابد      وشده است  ادبیّاتشناسی وارد این واژه از اصیالحاتی بوده که از روان

نوسدتالژی شخصدی بیشدتر بده     د  را در متون ترسین کر شهای مختلفشک  توان یمآن  اساسبربررسی است و 

شداملو،  ر ک: ) او در اجتمداع اسدت   موقعیّدت و نوستالژی اجتمداعی درگیدر    اشاره دارد دورانی از زندگی فرد

بیشدتر آثدار درویدش اسدت  ایدن       زمینۀباید باشد،  آنچهبازگشت به گاشته، حسرت آنچه نیست و  (17: 1375

سازد کده نوسدتالژی مدورد نظدر     می واردغمناک را  سپسآمیزد، احساسی شیرین و حسرت، با عشق که درمی

 را با خود به همراه دارد 

 ميين القألييح حتصيي و  وقریبييب/ .تكيينو  وقریبييب/ قریبييب   القيي   إىل فييتعودو / افيي   الس   موالسيي  صريي  / اي أطفييب    اي/ :القيي   غييينو »
/ وقریبيييب  / وقریبيييب  / .تكييينو  وقریبيييب/ قریبيييب   القييي   إىل فيييتعودو / صرييي  أطفيييب  اي آه،/ فييينبر  م الييي    یصيييبح قریبيييب/ املبضييي   اكيييرن
   (46    2005)دروی،،  « هيف يفواي  / هيف يفواي  ./ ..وقریبب  
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/ بده قددس بازخواهیدد گشدت     یزود بده / ای کودکان بابد / ای زادگدان زنجیدر    خوانین:آواز میو قدس را به»)ترجمه: 

هدا تبددی    اشدک بده خوشده    یزود بده / از حافظۀ گاشته گندم درو خواهید کرد  یزود به/ بزرگ خواهید شد یزود به

/ یزود بده     / شدد  خواهیدد  بدزرگ  زودیبده / گشدت  خواهیدد قددس بر  بده  یزود بده / باب  کودکان آه ای/ خواهد شد

 (130 :1389اسوار، ) («هل لویاً!/ هل لویاً/    ی زود به

شدعر  محدوری در ایجداد ف دای نوسدتالژیک     از عوام  دو عام  ، و رسیدن زمان سفر گاشتهسادگی حسرت 

 :شوند یمر داده مختلف به مخاطص تاک  هایگونهبهعبارتی این دو عام  به؛ وندر یم شماربهپور امین

/ ناگهدان / آی درید  و حسدرت همیشدگی!   / وقدت رفدتن اسدت   / کندی تا نگاه می/ ما هنوز ناتمام    یها حرف»

 (271 :1395پور، امین « )شود یمدیر / چقدر زود

/ نان ماشدینی / ا افسوسدستمالن را امّ/ بیابان بکشن دار تصروی پیشانی / دستمالی خیس/ خواهدمن دلن می»: یا

 (371همان: « )ف دارد در تصر 

از دیگر موعوعات موازی هسدتند کده   « سادگی گاشته»، «آبادی و صفای آن»، «کردنبدرقه»، «جاماندن» 

   شعر شاعر یافت توان در می

 (فردی« منِ») یشخص هویّت .2-1-2

شدخ  در   هویّدت  بخشی از زیرا آن دانست؛ جمعی هویّت فارغ از توان ینم تیدرنهارا  شخصی هویّت هیچ

 «یمند »هدای شدخ  و ح دور پررندگ     ا در اینجدا کدنش  امّ؛ یابدجمعی معنا می هویّت زیستی باتعریف و هن

که در شداعران مقاومدت و اجتمداعی     یا مقولهش احیا کند  ینظر است که توانسته شاعر را در خلوت خو مورد

شدود و   تدر  یقدو « مدن »مای  بود کده ایدن   ، کند یمکه خود اشاره  طور همان  درویش بعدها شود یمکمتر دیده 

گرایدی آثدارش   ونرتدا جدای ممکدن از شداخ و بدرگ بد       بندابراین  ؛آثارش بیابد درعشق رنگ و بوی دیگری 

 (102: 1389وازن، ر ک: ) کاست
 تغزّلزنانگی و  .2-1-2-1

هدا همیشده بسدته بده     و کارکرد آن در شعر معاصر نمودهای متفاوتی داشته و دارد  این نقدش  و نقشوجود زن 

اثر را باال ببرند  نمود فداکاری و بار عاطفی ح ور یدک   یغنائاند ارزش کارکرد اجتماعی و شخصی توانسته

ترین مرد به او در محور روایی یک متن، گاه بُعد اساطیری آن را نیدز  زن در نجات همسر یا معشوقه یا نزدیک

رابیده بدا یدک زن از     توصدیف  و تغدز ل عاشدقانگی و   (437: 1381، 1فریدزر ر ک: دهدد ) قدرار مدی   تأثیرتحت 

تمدام  او گداه    یا معشوقۀ او باشد خواهر ،مادر تواند یماین زن  شخصی در شعر درویش است  هویّت نمودهای

ی زن و عشدق در  کل د  طدور  بده کندد   خواهر خیابش می عنوان بهزمانی که  ویژه به؛ دهدزنان را مخاطص قرار می
                                                                                                                                                          
1. Frazar 
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 گدر ید عشدق آغداز کدردی،    ای دربدارة وقتدی تدو سدروده   » شعر درویش مفهومی فراتدر از یدک شدخ  دارد    

ا وقتدی نوشدتن مجدرای خدودش را     امّ؛ بنویسی ینزن معیّ ةعشق میلق بنویسی، بلکه باید دربار ةتوانی دربار نمی

بدا   اسدت،  هدای زندی کده موعدوع شدعر تدو      شود  در این مرحله نشدانه پیدا کند، از مسیر حادثۀ عشق خارج می

، همیشده از یدک موعدوع    آمیزد  مدتن درخت و آ  و خاک، درمیهای های زن یا زنانی دیگر و با نشانهنشانه

 (104 :1389وازن، ) «شود ی منتق  مین آغاز و به مفهومی کل معیّ

ي األريس  البحير فيبح  ع ضيو  اميرأن اي/ .أقریي   ال أان أقيو  حيني أقریي  » / ...كتفسهيب عيفيف آفيسب رسيبتنيو  ... حةينهب   طاملتوف 
   (16    2005 )دروی،، «.أقری   ال أو أقری  ، /قيفبهب   اف الس   وك   

هدای  ی مدیترانه را در دامدن     و بداغ  ای زن که ساح  دریا/ خواهمت   گوین نمیخواهمت وقتی که میمی»)ترجمه: 

 (94 :1389اسوار، ) («خواهمت   ، یا نمیخواهمتمی/ ای زنجیرها را در دل خود نهاده و همۀ /هاآسیا را بر شانه

   (360ال:  2005)دروی،،  «.اخليفسف  ص  عيفف كو الش   من رةوحتر  / انر عسي   و / أت  اي احليف ،   دمعيت» یا:
( «ام    بردن بر درگاه خلیفه آزاد شدده و من از شکایت/ و در چشمانن آتش/ در حلق است خواهرم، اشک من»)ترجمه: 

 (87 همان:)

وندی  ری بیشدتر بده یدک احسداس د    هدای عداطف  ماند و رگده بیشتر شخصی می« من»این « مادر» مثابۀ بها در زن امّ

 (67 :1389، )وازن « او مادر من است و هنوز زنده است» گوید:  او خود دربارة این مادر میگردد یبرم

، إ ا/ ألين   عألير  وأعشي / یيو  صي ر عيفف یومب  / فولمال      وتكن/  أم   وملسم/  أم   وقهون/  أم   تبم إىل أحن  »  مين أتةي / مي  
   (106 ال:  2005)دروی،،  «  أم   دم 

/ شدود  یمد طفولیت نیز در من بزرگ / روز روزبهو  /   و نوازش مادرم/ مادرم ةو قهو/ شوم یمدلتنگ نان مادر »)ترجمه: 

 (45 :1389اسوار، )( « شوم یماز اشک مادرم خج  / زیرا اگر بمیرم/ ورزمام عمرم عشق میو به ایّ

 خدود دوسدتانه بده  گدر و وطدن  ، نقشی حمایدت ابدی یممادر اگر در شعر ح ور  مثابۀ بهزن ، پورامیندر شعر 

 شود یاد برده نمیاز به فرزند اشعاطفی و وابستگی یها هیما بنه گیرد که البت  می

باالتر از تمدام زندان   / با گردنی بلندتر از حادثه/ یاد برده بوداز/ ی رامحل « خوانگریو»که بانگ / این زن که بود»

 (381 :1395پور، امین) « زد یم«  ک»در ازدحام و همهمه / تر از حوصلهو با دلی وسی / ایستاده بود

چیدزی   ح دور نددارد    زنانه را از آن بیرون کشدید،  یها یژگیوتبلوری که بتوان  چنان آنمعشوآ  عنوان بهزن 

 معشوقی ناشناخته است:عشق و ستایش پرداختن به خود ذات  ،که وجود دارد

ای عشدق،  / دارد راهدت بده  چشدن دیری اسدت دلدن   / بالی به هوای دانۀ ما نزدی/ دستی ز کرم به شانۀ ما نزدی»

 (427همان: ) «سری به خانۀ ما نزدی 

، شداعر بده   پدرداختن بده او   یجدا  بده  تیدرنهارنگ است و در آن کن پای زنانگی گاه گله از معشوقی که ردّو 
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 :پردازد یم روحیات درونی خویشخود و 

ایدن   جدرم مدن  / مدن خدودم بدودم   / ایدن بدود:  جرم من / رفت عمر و هنوز پا بستن/ سر موی دوست دل بستنبه»

 (225همان: )« من خودم هستن / است:

 کودکی. 2-1-2-2

کدودکی   زیدرا  ؛دشخصی در شدعر شداعر معر فدی کدر     هویّت یک وجهه از عنوان به نمی توان تمام کودکی را

وجدود دارد کده    ایندخ ندامرئی   هدا  آنوجدود همچندان در   ا بدا ایدن  فلسیین آمیخته اسدت امّد   تۀدرویش با گاش

اش شخصدی  ح دور زنددگی   صدراحت  بهکند  گرچه خود او مای  را دنبال می شاعر شخصی گاشتۀزندگی 

 :1389وازن، ر ک: ) ودالی اشعارش درک شد از البه ،قاب  گفتن است چیزی خواهد اگرنیست و می در شعر

کده   - بده آوردن ف دایی   تعهّدد م دامین نوسدتالژیک و    آوردن درمختاری این نوع برخورد  باوره بهو البت  (66

 ر ک:) شدعر معاصدر اسدت    ریناپدا  جددایی هدای  از ویژگدی  - کندرا یادآوری میماندگی انسان معاصر غریص

 (21 :1372 مختاری،

ای عمیدق  دور کده شداعر را همیشده غدرآ عاطفده      یا گاشته ؛حسرت استکودکی درویش پر از نوستالژی و 

 ساز است:و گاهی تا مرگ با او دم کندمی

 حبلم/ قةس م جعيفتي/ هوی م منحتي/ فنبر  قيفوص // رسوات   أدتيفتي/ ال فولم ضواح    شبرع إىل أرجعتي/ ال ویيفم االحتةبر حبلم»
  (39    2005 )دروی،، «ویيفم.ال    االحتةبر
/ هدایی / خوشههایدل/ هایی بردبه درون خانه/ به خیابانی در اطراف طفولیت مرا برگرداند/ حال بلند احت ار»)ترجمه: 

 (114 :1389اسوار، ) («حال بلند احت ار / و از من مسدله ساخت/ و به من شناسنامه بخشید

و  هدا سدختی  ،اشدرویدش کده کدودکی    بدرخالف پور معنای تمام چیزهای خو  اسدت و  کودکی برای امین

حسرت او نسدبت بده     رمی زندگی و خاطرات معصومانه استپر از گ او یکودک ،شود یمیادآور  را یدر دربه

ای آن دوران را در اساطیری خیال آرزوهد  صورت بهگر حسرت روزهای خو  بشر است که کودکی تداعی

دور داشت که او خود شداعر شدعر کدودک هدن      ازنظرنباید ه البت  ؛(104 :1ج ، 1377، 1)آبراهام پروراندسر می

 پس داده است: یخوب بههای کودک امتحانش را هست و قریحۀ وی در کتا 

روی / گرفدت هدا جدان مدی   شدد نقدش  شص که می/ ها دور اجاقی ساده بودهقصّ/ هاین اتاقی ساده بودکودکی»

 (298 :1395پور، امین« )سقف ما که طاقی ساده بود 

« قدول پرسدتو  بده »و « مث  چشمه، مثد  رود »دارد: شاعر تجربۀ دو مجموعه شعر کودک را هن در کارنامۀ خود 

هدای  شدهری نیسدت و رگده    یکدودک  ،ا این ف ا و دوران است  کدودکی او خو  او ب یکه نشان از رابیۀ حسّ

                                                                                                                                                          
1. Abraham 
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 است: دوچندانرو صمیمیت آن از این ؛ستا زندگی روستایی در آن هویدا

دیدن یدک سدایه   / ام خرا دیدن جن توی حمّ/ ی مکتص ترس داشتدیدن مال  /روستا یها کوچهروزها در »

 (553 همان:) «در شص ترس داشت 

 گیری. نتیجه3
جمعدی را در شدعر مقداومتش     هویّدت  او و یها عاشقانهشخصی را در  هویّت ؛است تغز لو  تعهّدمحمود درویش شاعر 

  تحقیدر و آوارگدی و تحمّد    دوران جدوانی اوسدت، وی را وادار بده بیدان    زادة  بیشدتر جمعی او که  هویّت  توان دیدمی

دسدت  هایی از اینو سوگ مادران و پدران برای فرزندان و رنج تیک مل  های زن و مرد و کودک و جوانمحرومیت

شخصی او که بیشتر حاص  دوران بلدوغ جسدمی    هویّت ست وا مقاومت ۀو فلسفها  ایستادگی داستان درواق و  کندمی

در  کده  چنان آنتوان در شعر قیصر امین پور دید، یابد  همین سیر را میهایش تبلور میدر قالص عاشقانه ،و فکری اوست

 بندد یپاگدرا،  آرمدان  بسدیار آیدد، در ایدن دوره او شداعری    شخصی فائق می هویّت جمعی بر هویّت ،آغازین او هایرشع

دوران کمدال و پختگدی وی   بعدی او کده حاصد     هایرشع ا درامّ ؛و جنگی نابرابر است امیدانقال  و راوی حماسه و 

هدای وسدی    خود را به درد و اندوه و دلتنگی ها و امیدها جایآرام آرمانگیرد و آرامجان می اششخصی هویّت است،

 دهد های معصومانه است، میگاشتهها و گاه یاد از وارهتغز لزندگی که گاه در قالص 

 «هویّدت »را بر  یجمع« هویّت»گرایش اجتماعی و  ،دو در شعرشانهرپور یش و قیصر امینورمحمود د، درمجموع 

باشدد  درویدش در شدراییی     هدا آن شیسدرا شدرایط و ف دای    ،ت اصدلی ایدن امدر   شداید عل د   ،دهندشخصی ترجیح می

پور در ف ایی که جندگ و جبهده   یت ندارد و امینوجز وطن و مقاومت برای خود و مردمش اول زیچ چیهسراید که  می

هدای  هدا و آرمدان  محور ایدن دو شداعر در اختیدار ارزش   و رسالت تعهّدشعر م اش را دربر گرفته است کودکی و جوانی

 رنگ است ی کنشخص هویّت آن روح فردی و موازات بهماع و اشتراکات جمعی قرار دارد و به همین دلی  تاج

از پدور  مقاومت و نوستالژی خاک در شعر درویش و فرهنگ شهادت و نگداه مداهبی و اعتقدادی در شدعر امدین      ،وطن

جامعده رابیدۀ منیقدی و احساسدی برقدرار       بیشتربا  ها آنوسیلۀ وند که شاعر بهرمی شماربه جمعی هویّت محورهای مهنّ

گیدرد،  ت مدی فردیدت در آثدار ایدن دو شداعر قدوّ      ،«تغز ل»یا « بازگشت به کودکی»چون هایی هماگر در سوژه کند می

گوشۀ چشمی به اشتراکات اجتماعی وجود دارد و از هر تصویر و استعارة فردی راهدی بده نمادهدای مشدترک     همچنان 

 شود می جمعی یافته

 ها نوشت . پی4
هفدت  ودنیدا آمدد  از بیسدت تدا بیسدت     عکا در منیقۀ جلی  فلسیین بهدر روستایی در شرآ  1940مارس  13محمود درویش در ( 1)

را « مسدائ  الفلسدیین  »ۀ مصر آغاز شد  سدردبیری مجل د  « االهرام»ی او با نوشتن در روزنامۀ ت جدّالیّبار به زندان افتاد  فعّسالگی، پنج

اش آمیختده بدا   تمدام دوران شداعری و نویسدندگی   درویدش   کرد  سیتأسرا « الکَرمِ  »فصلنامۀ  1981در  تیدرنهاعهده گرفت و به

خداطر  بده  1995در  درآمدد و « بخدش فلسدیین  سدازمان آزادی »بده ع دویت کمیتدۀ اجرایدی      1987سدال  پویایی و مقاومت بود  در 
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  (12: 1389 ،اسوارر ک: ) اداستعفا د« نامۀ اسلو توافق»

دفتر شعر و هشت کتا  نثر منتشدر شدده اسدت کده      وشش ستیببعد از چند بار عم  قلص درگاشت  از او  2008وی در سال  

طول حیات شداعرانه و پدرتالش خدود    درویش در     اشاره کرد و عاشقی از فلسیین، های زیتونبرگ، بالگنجشکان بیتوان به  می

دسدت هسدتند  او   از آنو     1982« سیناابن» ،1981« لوح شعر اروپا»، 1969« لوتس»برگزیدة بسیاری از جوایز جهانی شد که جایزة 

 (12: 1389وازن، ر ک: ) اعرانگی در آثارش بر سیاست بچربدعشق به فلسیین، عشق به زندگی و ش باوجودمای  بود که 

پایدان  یه را در دزفدول بده  ابتدایی تا متوسّد  التیتحص دنیا آمد خوزستان به در گُتوند استان 1338 ماه بهشتیاردپور در دوم امین (2)

فارسدی بده دانشدگاه رفدت  او در      ادبیّدات در رشتۀ زبان و  1363رها کرد و در سال  کاره مهینپزشکی را دانشگاه رشتۀ دام د  دررسان

کده   شفیعی کددکنی رعا با راهنمایی دکتر محمد« عر معاصرت و نوآوری در شسن » نامۀ دکترای خود دفاع کرد از پایان 1376سال 

ر ک: ) ت بیمداری قلبدی و کلیدوی درگاشدت    عل د بده  1386وی در سدال    درو یمد  شدمار بده ر معاص ادبیّاتاز مناب  خو  و درخور 

  (8: 1386 ،آنالین همشهری

 ۀ سدروش نوجدوان،  مجل د  یریسدردب  ت در حدوزة هندری،  الیّد ال بود  فعّنثر و شعر کودک هن فعّ ۀنیدرزم بر شعر، افزونپور امین 

هدا همده   گد  ، هدای ناگهدان  آینده تدوان بده   آثدار او مدی   از شدود  فارسی در کارنامۀ وی دیده می ادبیّاتفرهنگستان زبان و  تیع و
 ق به دریافت جایزة شعر نیما یوشیج شد موف  1368پور در سال و    اشاره کرد  امین دستور زبان عشق، اند آفتابگردان

 و مآخذ منابع
  ، تهران: مرکزی1 لدج ستاری   ترجمۀ جالل و اسیوره ایرؤ( 1377) آبراهام، کارل

  تهران: سروش  ن مسلمان از فارابی تا ابن خلدونرااجتماعی متفک  ۀاندیش ( 1376)آزاد ارمکی، تقی 

  تهران: تاریخ ایران  منصوره اتحادیه   ترجمۀنگاریشیوة تاریخ ( 1386) ر آلتون، ج 

  تهران: سمت ترجمۀ مسعود صادقی  پژوهی درآمدی بر تاریخ  (1386استنفورد، مایک  )

   تهران: سخن گر باران نیستی نازنین درخت باش  ا(  1389)اسوار، موسی 

  دوازدهن، تهران: مروارید اپچ  کام  اشعار مجموعۀ ( 1395) پور، قیصرامین

نامدۀ  پایدان   پدور انتظار موعود در شعر محمدود درویدش و قیصدر امدین     ۀبررسی تیبیقی اندیش  (1390پژوه، زینص )امینی

 ارشد، دانشگاه اصفهان کارشناسی

  تهران: مجتم  فرهنگی عاشورا  عاشورا در آیینۀ شعر معاصر ( 1389انصاری، نرگس )

  ، تهران: سمتیازدهن اپچ  شناسیهای جامعههنظریّ(  1384عباس )توسلی، غالم

  تهران: شیرازه   ترجمۀ تورج یاراحمدی اجتماعی هویّت(  1381)جنکینز، ریچارد 

 نامدۀ پایدان   پدور در شدعر محمدود درویدش و قیصدر امدین      هدای پایدداری  بررسدی تیبیقدی جلدوه   (  1392) دربان، عبداهلل

 ارشد، دانشگاه شیراز   کارشناسی

 الطبعه األولی، لبنان، بریوت: دار الکتب. .احلصار ةدیوان حال(. 2002) درویش، حممود
 .شراألولی، رایض: الر بَّس للکتب والن   بعةالط   .1األعمال األولی  یوان.الد   الف(. 2005) --------
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 .شراألولی، رایض: الر بَّس للکتب والن   بعةالط   .2األعمال األولی  یوان.الد   ب(. 2005) --------
 .شرالن  األولی، رایض: الر بَّس للکتب و  ةبعالط   .3األعمال األولی  یوان.الد   ج(. 2005) --------
 منتدی مکتبه ااِلسکندریه. إعداد علی مونی. .ةلکاملاألعمال ا (.اتيب) --------

  پدور در شعر محمود درویش و قیصدر امدین   اندیشیبررسی تیبیقی ژرف  (1390) روشنفکر، کبری و کبری ذوالفقاری

  130-99(، 2) 1، ادبیات تیبیقی نامۀکاوش

  مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد  زادههما زنجانی مۀترج  کنش اجتماعی ( 1374)روشه، گی 

 دوم، تهدران:  اپچد   ترجمده و تددوین ابوالحسدن نجفدی      ادبیّدات وییفۀ  ( 1364و لدونوف، لدونید و     ) ژان پ سارتر، 

  زمان

  کیهان سوم، تهران:اپ چ  2جلد   اجتماعی علوم المعارف ةدایر بر درآمدی ( 1375) باقر ساروخانی،

  دوازدهن، تهران: نگاه اپچ ل اوّ لدج  های ادبیمکتص ( 1381سیدحسینی، رعا )

  ششن، تهران: رشد اپچ  های روانیآسیص ( 1375) شاملو، سعید

تیبیقی نوستالژی مدرگ و زنددگی در اشدعار محمدود      ۀمیالع  (1392شایگان مهر، محمد و جعفر عموزاد مهدیرجی، )
  34-23(، 6)3یات غنایی، عرفانی، ، فصلنامه ی ادبرپودرویش و قیصر امین

  هشتن، تهران: آگه اپچ  صور خیال در شعر فارسی  (1380عا )، محمدرشفیعی کدکنی

  چهارم، تهران: قیره اپچ  های ادبیمکتص ( 1394شمیسا، سیروس )

 1 ا،آدابززو  العززريب ةزززل  لا همجززه يفال   قزد و دراسززات الن   .بززورشززعر حممززود درویززش و میصزر  مززن يف ا  الززز الزز    .(2012) حممززد ر ززا، يعزیزز 
(2 ،)75-88. 

  زرین تهران:  حقوقی( - ها و اصیالحات سیاسی)واژه فرهنگ فرهیخته ( 1377) الدینفرهیخته، شمس

  چهارم، تهران: آگاه اپچ کاین فیروزمند ترجمۀ   شاخۀ زرین  (1381فریزر، جیمز )

نامدۀ  پایدان   پدور  بررسی تیبیقی مفهوم آزادی در اشعار محمود درویدش و قیصدر امدین   (  1394فقیه عبداللهی، حمیده، )

 ارشد، دانشگاه مازندران کارشناسی

  دوم، تهران: پالیزان اپچ  بررسی تیبیقی موعوعات پایداری ( 1385) عبدالجبار کاکایی،

 بررسی مفهوم زمان در شدعر محمدود درویدش و   (  1395) پناهحمیده فقیه عبداللهی و مهرعلی یزدان کمالجو، مصیفی؛

  132-109(، 2) 4، های ادبیات تیبیقیپژوهش  پورقیصر امین

 پنجن، تهران: سپهر اپ چهمدانی   مشفق  ترجمۀ سیشنا جامعه(  1353) ساموئ  کینگ،

  تهران: توس  انسان در شعر معاصر ( 1372مختاری، محمد )

 .دباأل بریوت: دار .مصیدة االنتفا ة دراسة يفة: جار احل ةصدم(. 1992) املقاحل، عبدالعزیز
ر اشدعار محمدود درویدش و قیصدر     مقاومدت د  ادبیّدات بررسی تیبیقی   (1393ناصری، ناصر و فریبا ساعی پور خدادی)

  120-110(، 26) 11بهارستان سخن،   پورامین
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تهدران: فرهندگ     زادهمحمدد حزبدایی     ترجمدۀ شوم )گفتگو با محمدود درویدش(  هر روز زاده می ( 1389) وازن، عبده

  جاوید

 :ادبیّاتصفحۀ فرهنگ و   پورامین نامۀ قیصرزندگی  (4/8/1386) نیآنال همشهری
 http://www.hamshahrionline.ir/details/34939 



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 2676-6515 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمک ألممقبلم 

 روث   األد  املقبر  )األدرني العرل والفبرف (
 40-23، صص. 1442 شتبع(، 40) 4، الع د العبشرنجبمعم راز ، الس نم 

 رورمنيأشعر حمألود دروی، وقسصر  ومکوانهتب   مم وا،ألبعس  اهلویم  الشخصس  

 1 ون مسعود فب 
 آابد، إیران، خرمفرع خرم آابد ،جامعة االسالمیة احلُرةکل ی ة العلوم اإلنسانی ة، آدابا،   ة وزة الفارسی  مسم الل   ستاذ مساعد يف 

 20/11/1441 القبو    1/7/1441 الوصو  

 امليفخ ص
فی اعماهلما االدبیه و نضجت و تبلورت بشکل خاص. انَّ االلتزام  -سواء اجتماعیا او فردای-بور مها شاعران تطو رت اهل ویهحممود درویش و میصر امن

الشعر و ذریعته. وجود ثنائی  األان االجتماعیة و  اجلتماعی و توجیه املبادیء االساسیة للشعر من اهم  عناصر الشعر امللتزم کما اعترب اکثر النق اد هذا االلتزام غایة
افاد حممود درویش و میصر  مد الفردیة ُُیه د الشعر لتمثیل اآلمال الفردیة و االجتماعیة و الذی حیر ض الشاعر للتواءوم مع اجملتمع البشری و املخاطبن املعنیة.

الناحیة، منها: حب  امن بور ِمن اهلویهة اجلماعیةحلفظ میم اجملتمع و املعنوایت الثوریة بصورة کبریة الی مدی ُیکن تطبیق مؤشرات مضامن آاثرهم من هذه 
اهلویة الشخصیة مد َسلَّطت ااَل واء فی اشعارهم الی حدِ  ما ولکن ها  الوطن، املقاومة و النِ ضال، احلنن اجلتماعی، توثیق اتریخ البالد و... ِمن انحیة اخری نری
 مل تقف فی الذاتیة الفردیة و َطَمح اخلروج الی اجملتمع البشری وخرق ثزور اهلویة الشخصیة.

 .بورمن میصر  ،ة، املقاومة، حممود درویشخصی  ة الش  ة، اهلوی  ة اجلماعی  اهلوی  ، قارناألدب امل  املفرداة الر ئسسسم
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