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 . پيشگفتار9

های اورافش به نوعی در حال مبار ه باوده با ناسا گاری ن با هدف حفظ بقای خودکنو آدمی ا  آغا  تا

مبار ۀ او نیز هدفمندتر گردیده اسات   های بشر بیشتر شده،است. در ای  میان هر چقدر آگاهی و دانسته

نادگی ناپاذیر ا   تر باشد. گویی مبار ه جزئی جداییو در وااع شناخت باعث شده تا مبار ۀ او آگاهانه

و شاعر  ادبیّااتبارای پیادایش د. یاباای همچاون جنا  نماود مایت که در هنگام برو  حادثهاس آدمی

ای دچاار به عنوان نمونه هنگاامی کاه جامعاه ها و عواملی وجود داشته باشد مقاومت به ناچار باید  مینه

 ادبیّاات سالب شاود،افاراد اجتمااعی  لیّاۀبه ووری کاه آ ادی و حقاوا اوّ نظامی مستبد یا غاصب شود،

باه اعتبااری  سراید،گیرد. در ای  میان شاعری که در عرصۀ جن  و مقاومت شعر میمقاومت شک  می

 امّاا باا ساخ  خاود  چه او یا  تا  اسات،  چراکه اگراست  چه خود او و چه شعرشدر حال جنگیدن 

مقاومات  شااعرِ ،ند. در حقیقاتکنبرد با دشم  روانه  هایو به میدان مند کردهتواند انبوهی را انگیزهمی

گیارد و کند و هم ا  آن الهاام ماییخ است. او هم تاریخ را روایت میکنندۀ تارای دیگر روایتبه گونه

و  هویّاتا  دسات دادن  با خطرِ اگر ا  گذشته بهره نگیرد، چراکه  ند،ه هم پیوند میدیرو  و امرو  را ب

 نقش نمادهاا ،روهمی   رو به روست. ا  تیجه عدم مقبولیتشکست در براراری ارتباط با مخاوب و در ن

و حافظاۀ ادبای و  هاایی کاه باا روج، جااننوع ادبای ا  سامب مقاومت چشمگیر است و ای   ادبیّاتدر 

 گیرد.بهره می ،مردم عجی  شده استتاریخی 

نمادهاای   تاریمهام (2)و فادوی ووااان (1)پاورامای کوشد با تکیه بر اشعار ای ر پژوهش حاضر می 

ایران استخراج کرده و  مقدّسدفاع به عنوان نمایندگان شعر مقاومت فلسطی  و ای  دو شاعر را مشترک 

 باشد. شاعر اصمحی دو- های انتقادیها در خدمت بیان نگرشای  نمادظهور عل  بررسی در کنار 

 چارچوب نظری تحقيق. 9-9

 ادبیّااتدر ایا  رهیافات،  اساممی اساتوار اسات. تطبیقای ادبیّاتچارچوب نظری ای  پژوهش بر نظریۀ 

ناسابات رود و روابا  و مهای مسلمان به کار میملّتتطبیقی به عنوان ابزاری جهت ایجاد نزدیکی میان 

 هاا بررسای اصا  تشاابه میاان آن یاا ثیرپاذیری،بر اسااس اصا  تیثیرگاذاری و تی آثار ادبی مل  اسممی

اساممی  هویّاتباه برخاورداری ا  روج  توجّاههاای مسالمان باا تملّا» ای  مکتب معتقد است شود.می

توانناد باا آشانایی مای نزدی  به هم بخشیده است، ادبیّاتها تاریخ، عقیده، اندیشه و مشترک که به آن
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 هویّاتدار بناای ها باا یکادیگر، داعیاهو با بررسی و مقایسۀ آن همدیگر ادبیّاتمتقاب  با فرهن ، هنر و 

هنار و ، فرهنا  ،در عرصاۀ فکار هویّاتهه با بحران هنری خود باشند و در مواج فرهنگی وی، دینی، ملّ

اابال الهوری، حسی  مجیب م ری و وه نادا ا   .(77: 1333 )پروینی، «سهم بسزایی داشته باشند ادبیّات

 ای  مکتب هستند. پردا اننظریهدیگر 

 پيشينة پژوهش .9-5

لیک  موارد یااد شاده باه   هایی صورت گرفته استپژوهش ،پور پیرامون شعر فدوی وواان و ای ر امی

 اسات  اند که باا موضاوع ماورد بحاث در ایا  پاژوهش متفااوتهایی ا  شعر آنان پرداختهبررسی جنبه

های نگارناده تاا و در آثار یکی ا  ای  دو شاعر بوده و وبق کاوش جانبهی به صورت  برخی دیگر نیز

صاورت نپذیرفتاه  در شعر ای  دو شاعر برآمده باشاد،نمادها بررسی ر مقام که د اییکنون پژوهش علم

ناماۀ پایاان عبارتناد ا  اناد،های مرتب  که به بررسی شعر مقاومت فلسطی  و ایران پرداختهاست. پژوهش

صورت ه که ب «نقل ودراسة وحتلیل  و موازنة  یران،إفلسطنی و  أدب )شعر( املقاومة يف»( با عنوان 1337)  ارعمرضیه 

وی ا  بیروت را بررسای کارده و  های هنری شعری محمود درویش تا  مان خروجویژگی ی و گذراکلّ

در بخش دیگر به شعر ایران در ع ر انقمب اسممی و سپس شاعر پایاداری ایاران باه صاورت عماومی 

حیدریان و ندا ا  احمدرضا  «پورامی  بررسی شعر مقاومت نزد معی  بسیسو و ای ر» مقالۀ پرداخته است.

تطبیقی دانشگاه را ی نیاز شاعر مقاومات نازد ایا  دو شااعر را  ادبیّاتی در همایش ملّ (1331)صدیقی 

بررسای »( با عناوان 1333) رو بهانی نامۀپایان .حاضر متفاوت است که با عنوان مقالۀ بررسی کرده است

 علیرضاا اازوه، پاور،نای )ای ار امای فلسطی  با تکیاه بار ساه شااعر ایرا مقاومت ایران و ادبیّاتتطبیقی 

دیگار  ،«سمیح القاسام و معای  بسیساو( رضا عبدالملکیان( و سه شاعر فلسطینی )محمود درویش،محمّد

 بااد خاناۀ ما  اسات،باه کتااب  تعلّاقم ،آن هاای عربایمثاال بیشترموجود در ای   مینه است که جستار 

های پایداری شاعر مایهدر ذکر درون د ای  اثررسبه نظر میباشد. ترجمۀ موسی بیدج می گنجش  بهانه

کارده  مایاه اکتفااذکر ی  مثال بارای توضایح چناد درونتنها به سه شاعر فارسی نیز در بسیاری موارد 

 ۀدر نشاری «ار ادهواکاوی اشعار انقمبی در دیوان فدوی وواان و واهره صافّ»ای نیز با عنوان مقاله .است

ثه عطااااللهی موجاود اسات کاه هام عناوان و محدّ میه خرّض  رضایی، رایّنقد ادب عربی به الم ابوالف

تحلیا  عناصار مقاومات در » مقالاۀ با پژوهش حاضار متفااوت اسات. و هم شاعر مورد بررسی آنمقاله 



 1331، پاییز 13نامۀ ادبیّات تطبیقی، سال پنجم، شمارۀ / کاوش111
 

 کباری روشانفکر و حساینعلی اباادی،  توساّ « پاورامای ای ار  د حس  حسینی،اشعار سمیح القاسم، سیّ

 ادبیّااتعناصر مقاومت در  ا  رخیی کار به بگستردگ علّتکه به  یافتهانتشار  های   میندر  مرتضی  ارع

ای ار  در شاعر ماذکور فقا  باه عناصار مقاومات مقالاۀ ضام  آنکاه ،ای  سه شاعر پرداخته نشده است

حتلیل  دراسلة و » عناوانی باا محمّدۀ اکرم نامپایاندر  .شودپرداخته و شعر عربی فدوی وواان را شام  نمی
 ،کاه ا  عناوانش پیداسات گوناههماان دانشاگاه فردوسای نیاز« اعرة فل و  ووالانمام الباب املغلق للش  إن دیوا

نیاز باا کوتااه ای مقالاه اسات. ردهب مورد نظر ماا را مطالعاه کاهای شاعر عرنگارنده تنها یکی ا  دیوان

چند صافحه  در حدّ یدمحمّغفار  نوشتۀ «ی پایداری در اشعار سیمی  بهبهانی و فدوی وواانتجلّ»عنوان 

ا  ایا  رو  باشاد.بع مایا، فاااد منادر اینترنت وجود دارد که عموه بر تفاوت عناوان باا پاژوهش حاضار

مقاومات در شاعر ایا  دو های مغفاول مرباوط باه نمادهاای و جنبه هاکوشد تا ناگفتهپژوهش حاضر می

 مورد بررسی و تحلی  ارار دهد. را ضم  رونمایی، شاعر

 ضرورت انجام پژوهشکار و  روش .9-9

هاا باه شایوۀ ات ال م بارای سانجش نموناهاوّمعاتحلیلای اسات و  - روش ای  تحقیق ا  ناوع توصایفی

در آن اسات کاه نیاز ت انجام ای  پاژوهش ضرور ای و بررسی مستقیم متون حاص  شده است.کتابخانه

  هااآنت محای  جغرافیاایی غام تفااورمقاومت در شعر ایا  دو شااعر علای استخراج و تحلی  نمادهای

 ملّاتمظلاوم فلساطی  در برابار ر یام صهیونیساتی و  ملّتو تبیی  دردهای مشترک  تواند به انعکاسمی

 کم  کند.ایران در دوران جن  تحمیلی 

 پژوهش هایپرسش .9-1
 چیست؟« پور و فدوی وواانای ر امی »های مقاومت در اشعار تری  نمادبرجسته -1

بز، آبی، ارماز،  رد و سایاه در اشاعار مقاومات ایا  دو شااعر در چاه ماواردی کااربرد های سرن  -2

 و دارای چه بسامدی هستند؟اند نمادی  یافته

 ؟نماد چه چیزی هستند در اشعار ای  دو شاعر های تاریخیشخ یّتدو عن ر جنگ  و  -3

 پردازش تحليلی موضوع .5

 هانماد رنگ .5-9

  هااملّاتو باورهاای دیریناۀ  باه پیشاینۀ فرهنگای هااآنهاای ا شناسای ویژگایها و بمعانی نمادی  رن 

آر وهاا  باورهاا، ها،توان بسیاری ا  سلیقهگردد. عن ر رن  ا  عناصری است که ا  وریق آن میمیبا 
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کننادۀ هاا بیاانعمااه باه هریا  ا  رنا  ان،شناساروانا  دیادگاه  های آدمیاان را شاناخت.و خواسته

 شخ ایّتهاای پنهاانی ها به با شناسای الیاهدر کاربرد رن  داّتان با شناسروان» راد است.اف شخ یّت

قااد هاا اعتان سدۀ بیستم به نیروی نماادی  رنا شناسروانران و یکی ا  متفکّ «یون » پردا ند.افراد می

تاری   رف ،وسایلهبدی گیرند تا ها را به کار نقّاشی رن کرد تا هنگام داشت و بیمارانش را تشویق می

پیونادی بای   یاافت  باه ساممت روان،بخش ناخودآگاه خاود را آشاکار ساا ند و بتوانناد بارای دسات 

 (23: 1373 )سان، «خودآگاه خود برارار سا ندناخودآگاه و 

ایا   . رد و آبای سابز، ارماز، سفید، شوند: سیاه،به شش رن  اصلی تقسیم می کلّیها به وور رن  

 هاای اصالی اارار رنا ایا  مجموعاۀ هاای دیگار  یرشاوند و رنا ا اصلی المداد میهگروه ا  رن 

 (123: 1332 حسی ،ر.ک: گیرند. )می

 هااآنهاای روانای هاا و داللاتشناختی رنا به بررسی روان ونالل لو  غةالل  احمد مختار عمر در کتاب  

و ملازوم  نادگی اسات و بادون  جزئی ا  جهان پیراماون ماا و ال م ،امرو ه رن »گوید: پرداخته و می

رود. با اینکه  ندگی پیراماون ماا آکناده ا  تری  عناصر  یبایی به شمار میتردید به عنوان جزئی ا  مهم

های وبیعی است انسان به ای  اناعت نکرده و ا  هنر و دانش خود هازاران رنا  و ترکیباات انواع رن 

باه ایا  ترتیاب  بدون رنا  ا  ماا دور شاده اسات. رنگارن  به وجود آورده است تا جایی که  ندگیِ

امرو ه رن  در  ،بنابرای   (13: 1337« )توانیم رن  را به عنوان یکی ا  عناصر  یبایی المداد نکنیمنمی

تر شادن مفااهیم خاود و  ندگی و حاالت روحی ما تیثیر بسزایی دارد و شاعران ا  ای  عن ر برای عینی

، هااباان رنا بهاره جساته و ا    ،بیان مفااهیم نماادی  اجزای شعری و نیز کشف و توضیح رواب  میان

 گویند.میرا های خود را با 

بلکاه در مفهاومی  یاباد،ی مایهای وبیعی تجلّانه تنها در االب پدیده ،معاصر ادبیّاترن  در حو ۀ  

 وضاعیّت ت باهنسابرود و فریاد اعتارا  او را دادن حاالت درونی شاعر به کار میرمزگونه برای نشان 

ماورد بحاث ماا  فرصاتی مناساب بارای شااعرانِ ،رن  کشد.  بان نمادی ِب جامعه به ت ویر مینامطلو

خفقاان،  مفااهیمی چاون ظلام، ،و فدوی وواان( به وجود آورده تا در پس نقابی رنگای  پورامی )ای ر 

 خواهی را بیان کنند.ولبی و آرمانآوارگی، شهادت تبعید،
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 رنگ سبز .5-9-9

همچنای  ماذهب ی و آداب و رسوم و شناسروانرن  معنویت و آرامش است. ای  رن  ا  منظر  ،سبز

ناپاذیری ابادیت و فنا  ،دیا  و توکّا سمب  ایمان و عقیده، در مذهب، رن  سبز» بسیاری دارد. اهمّیّت

رویاش  مای و  ایاش ورن  آبادانی و خرّ ای  رن ، کلّیبه وور  .(22: 1333 )حجتی، «رستاخیز است

عرب جاهلی رن  سبز را بیشتر ا  هار رنا  دیگاری دوسات داشاته اسات » است. همچنی  آمده است

ری  امار تاچراگااه بارای ایشاان مهام های خوب است. مسایلۀم و چراگاهیادآور بهار و مراتع خرّ چراکه

نماادی  رن  سبز ا  لحاا » لوچر نیز معتقد است:( 27-21: 1372 کدکنی،)شفیعی«.  ندگی بوده است

رو ای  رنا   همی  ا مغرور و تغییرناپذیر است   ای عمیق،شهشباهت به درخت کاج دارد که دارای ری

باشاد و ا  ثباات عقیاده نیاز برابر تغییرات می مقاومت در ترمهمگر عزم راسخ، پایداری و ا  همه نمایان

 (31و  33: 1331) «کندحکایت می

 داند:می آرامش وجاودانگی  پور رن  سبز را نماد شادابی،امی 

/ تا چاون همیشاه سابز بخواناد خواست/ با آن لباس سبز بکارید/ تا چون همیشه سبز بماند کهچناناو را 

 (331: 1332 پور،)امی 

را باا  یوخواهاد او مای .تا  دارد سپاه را بر نماد شهیدی است که لباس سبزِ ،رن  سبز در ای  شعر 

زی و بااور باه ساب ند تا همیشه سبز و جاودانه باشد و ا  جاودانگی بخواند.همان لباس سبز به خاک بسپار

 او در ای  بیت نیز با تابی پررن  دارد: جاودانگی شهید و حیات دوبارۀ

 خوشااا چااون سااروها اسااتادنی ساابز

 خوشا چون گ  به ف لی سبز مردن
 

 هاا افتاادنی سابزخوشا چاون بار  

 خوشا در ف ا  دیگار،  ادنای سابز
 

 (112 همان:)

ل او در االاب اصادای انقمبای دینامیا  و فعّا»دارد،  تعلّقگرایی ای ر در ای  اشعار که به دورۀ آرمان

، هااآنی ایا  اشاعار و فراوانای افعاال حرکتای و ماادّ گفتمان ایادئولو ی  گیرد. بانی تپنده شک  می

در مقام ی  کنشگر انقمبی،  رسد شاعرای که به نظر میکند  به گونهرا پویا و دینامی  می سب  شعر

 (.12-11: 1337 )فتوحی، «ا د تغییر جهان را دارد

 بار دیگر رن  سبز را نماد شهید ارار داده است: در جای دیگری ا  شعرش، شاعر
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افتد / می- سرد اتّفااآن  -سان که مر / / آنافتد/ افتاد/ می-  رد اتّفااآن  - سان که بر /افتاد/ آن

 (372 :1332امی  پور،) د و گرم که افتاد/ سبز بوامّا

کاه  بار   ماانی که آن است ،تفاوتی که میان فروافتادن بر  درخت و شهادت شهید وجود دارد 

سبز و جاندار باوده اسات  ،بردا  آن نام می پورامی شهیدی که  امّا  شود رد شده باشد ا  شاخه جدا می

  رد اتّفاااآن  - و – سرد اتّفااو آن  –جممت معترضۀ ا   که بر روی  می  افتاده است. وی با استفاده

آنکاه باه پاور در ایا  شاعر باا وارج مسایلۀ شاهید، بایامی  نظر دارد. تفاوت میان افتادن ای  دو را مدّ -

شااعرانۀ  مخاواب را باا حاسّ ،گویی مستقیم بپردا د، در ایجا ی ستودنیا به صراحتد ی ائ توضیحات

 (211: 3ج ، 1332 )سنگری، کند.یخویش همدل و همراه م

نیز عن ر رنا  را باه کاار  ایران در جن  یکی ا  فرماندهان نظامی« رحمان عطوان»در یادبود  پورامی 

 گرفته است:

ی محلّا (3)«خوانگریاو»کارید؟/ ای   ن که بود که/ بان  سر  چیست که می ای  سبز کیست؟/ ای  سبزِ

ارار/ آرام در حضاور که کاشتند/ هم سبز بود هم سر / آنگاه / آن یار بیرا ا  یاد برده بود/ او را واتی 

 (332: 1332 ،پورامی ) / ای  ابتدای سبزی او بود.امّاخدا آسود/ هرچند سر  سر  به خاک افتاد/ 

دارد و جلاوۀ  بارای ا  دو رن  سبز و ارمز را دربرای ای  شعر آمیزه« ای  سبز سر  چیست؟»عنوان  

م است ای  است که عن ر رنا  باه آنچه مسلّ» کدکنیت. به عقیدۀ شفیعیشعر او بخشیده اسی به خاصّ

تاری  ا  ادیمی ای دارد.تری  حو ۀ محسوسات انسانی در ت ویرهای شاعرانه سهم عمدهعنوان گسترده

جاود عی خود در  باان وهای خاص ا  رهگذر توسعه دادن رن  در غیر موارد وبیام مجا ها و استعارهایّ

نشاان  هااآیند با صفتی ا  صافات رنا نمیدربینایی  که بسیاری ا  امور معنوی که به حسّداشته، چنان

 (271: 1372) «اند.داده شده

دارد و رن  سر  نیاز باه شاهادت  اشاره ،س پاسدار که سبز رن  استدر ای  شعر به لبا رن  سبز 

 شهید را به کاشت  درخت مانناد کارده اسات. شهید گریز  ده است. او در همی  اطعه، به خاک سپردن

کند   یرا شهید اشاره می رام به  ندگی اب  و بعد ا  شهادتارار و آوی با ایجاد تضاد میان دو کلمۀ بی

اراری و ناآرامی دارد و به محض ارار گرفت  در پیشگاه حق تعالی باه آراماش و در ای  دنیا احساس بی

 ت به منزلۀ شروع  ندگی جاودان و توأم با آرامش خواهد بود.یابد. لذا شهادآسودگی دست می
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کند. رنا  سابز در شاعر ووااان رن  در اشعار فدوی وواان نیز نقش مخ وص به خود را ایفا می 

بخش شاکوفایی و ساممتی اسات. رنا  سابز جوانی و نویاد بهار، وبیعت،  ندگی، د،نماد رشد و تجدّ

...» یم آماده اسات.هایی است که در اارآن کاریکی ا  رن     ٍُْ ُْ ُسل ل ًالا ُضْرلراا مي  )کهاف/ «... َویَلْلَبُسلوَن ِيَیا

31)(1) 

توان باه هادف الی ای  مفهوم میا  البه امّاگیرد را برای توصیف سر مینش به کار میوواان ای  رن  

 رسید: ،است های ایشانو ایجاد امید به آینده در دل فلسطی  و جهان عرب ملّتبیدار کردن  شاعر که
ل ُُ   َلفَ وفلان اسسلودوُم الط  إمتل /  یلیطاين  َوغل  و یوُم اإلعصار الش  ََرلرا ي   ليلرر  الطی  َسلوالُ  َمَيی لةظَتل َمَرل  ا و   هتفلو بلةي ا

یةي  عبَ   (440: 5002 )وواان، .اسجوا ي الَغًر
 به/ آورد پس یکباره را او ساح /  سیاه ووفان رو /  یافت امتداد و کرد وغیان شیطانی هایووفان رو ترجمه: )

 (2)(.رفت فراتر عربی هایسر می  ا  که  دند فریادی/ پاک سرسبز  می 

داناد کاه تنادباد ، سار می  خاود را شااخۀ تاری مایجایی دیگر و به هنگام با گشت باه ووا شاعر در 

س ا  پا امّاا  شاوداشد، ای  شاخه اگرچاه انادکی خام مایبحوادث و مشکمت اادر به شکست  آن نمی

 شکند:خویش با گشته و نمی ۀلیّتی به حالت اوّمدّ

 راعل ة ملُ لوللُ راجفلة   وما ًُ عاصفة  ی ْإن عبت  ارُ یلُ اسو يتأو   االضرراري  ا دائمَ ی  غصٍا ور    یوو  اع  یض ًع َ  ُُ وج تُ 
علةُ و  ٍا ی  ها لأمامَ  ها واحنٍ  فا حتتَ یضف لام ُُ یو   القاصلفةُ  حتتها الزًو م طي مل تلٍ َ  انلا یر  االوراقي  مشعشل َ  ا کملا کانل  سلتو  الغصل

 (572: 5002)وواان، حمٍة. ُي ثٍي مل تَ  ْکأن  کانَ  ر  کما ميو  ح یالر   ي ی حت َ   نة اعصافُُ الل  
اگار رو ی  آورند/آن پناه می که پرندگان به/ ای همیشه سبز یافتمشاخه دت،او را پس ا  دوری درا م)ترجمه: 

در برابر و  خوردتکان میووفان  آن  ای  شاخه اندکی  یر ان و لر ان/نی غرّووفا ووفانی بر ای  درخت بگذرد/

پس ا  عبور ای  ووفاان،  حالی که  یر ای  ووفان، گردبادی عظیم است/ در /خم می شودآن با انعطاف پذیری 

 شاکنند/های نرم ای  درخت نمیشاخه اند/اهایش تا ه و برحال آنکه بر  شود/مانند گذشته صاف می شاخه،

 (آن را خم نکرده است. آ مون سختیگویی هیچ  شود/و درخت همچون گذشته می در  یر دستان باد/

 ش و خیازش دوبااره، مقاومات،نشان ا  امید به روی سبزی در ای  ابیات، ،شودوور که ممحظه میهمان

در بحبوحاۀ نومیادی کوشاد فلسطی  و مردم آن داشته و می امید به آینده و  ندگی جدید برای سر می 

 بپراکند. مبار ه را یان، بذر امید و انگیزه جهت ادامۀفلسطین
 )احمر( قرمز .5-9-5

 ک اراده بارای پیارو ی درارماز یعنای محارّ» رنگی پویا و  نده است: رن  ارمز، ،انشناسروانا  نظر 

ارماز ا  لحاا   الت انقمبای.گرفتاه تاا تحاوّ  ندگی و ادرت، ا  تماایمت جنسای های شورتمام شک 
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کاه در روج انساان شود و همانناد آتشای اسات نمادی  شبیه به خونی است که هنگام پیرو ی ریخته می

آن به صورت میا   یِاشتراک حسّ و وبیعت مردانه است، خوارخوننظیر خلق و خوی  ،شودور میشعله

 رنا  ارماز رنا » (37 :1331 ،ر)لوچ «توای عاوفی آن آر و و آمال استمح شود وو اشتها ظاهر می

 .(131: 1331 )بایار،« تقریباً به همی  مفهوم است عشق است و در اکثر دنیا

َْتليلأ  َأْلَوانُلَهلا َوَغَراًيیلُو ُسلود   ...»در ارآن کریم نیز به ای  رن  اشاره شده است:  ُْ ٌ  َوُمْلر   َُ اْلْيَبالي ُجَ د  ًيلی  «َومي

آن در اشاعار شااعران ماورد  های ای  رنا  باه بررسای و با تاابیبه ویژگ توجّهاین  با  (1)(27 )فاور/

 پردا یم.بحث می

 :شعر خود به کار برده است در رابسیای  رن  را  پورامی 

هایماان باه امرو  با  ما/ در غایت غروب/ یا  آفتااب سار  جناوبی را/ بار شاانه /رو ی دگر گذشت

 .(32-23: 1332، پورامی )نهایت خواندیم 

سعی در ترسیم مراسم تشییع پیکر ی  شهید داشته. او شاهید را باه آفتااب  ،یرانی در ای  شعرشاعر ا 

 کند.سر  جنوبی تشبیه کرده است و با استفاده ا  رن  سر  به شهادت او اشاره می

انقامب و دینی و گفتماان  ا  خانوادۀ گفتمانبرگرفته با استفاده ا  وا گانی  «مر  بودن» پور در شعرامی 

 داند:رن ، جاودانگی را در مر  سر  )شهادت( میعن ر به کارگیری با نیز 

 کو عمر خضر رو ولب مر  سار  کا 

  

 

   ور  بودن استتریکای  شیوه، جاودانه 

 پ

 

 (332همان: )

ایا  افتاادن و فناای  امّاا افتاد،آلود بر خاک میداند که اگرچه سر  و خوناو شهید را انسان سرخی می

 اوست: غا  سرسبزی و  ندگی جاودانۀآ ظاهری،

 ایا  ابتادای سابزی او باود /امّاا سر  سر  به خاک افتاد/ هرچندی  سبز سر  چیست که می کارید؟/ا

 (33:همان)

ی را  ندگی ماادّ )شهادت( ی ا  ای  مر  سر با آفرینش ت ویرهای تا ه و ناب و شدیداً حسّ پورامی 

را در  آدمیتعبیر کرده و کمال رسیدن  ا  شهادت به حادثۀ سر ِ مرحلۀ کالی و ناپختگی انسان دانسته و

 داند:آن می

 کاااالیم کاااه سرسااابز دل ا  شااااخه بریااادیم
 

 

 تااااا حادثااااۀ ساااار  رساااایدن نرساااایدیم 
 

 (327: 1332 ،همان)
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گویاای غلباۀ روج جمعای بار کامم  پاورامای در شعر ایا  دورۀ « مجمع متکلّ»و افعال « ما»غلبۀ ضمیر »

 .(11: 1337)فتوحی،  « ندمیدر تقاب  با دشم  ی  نوع مر بندی گفتمانی را رام « ام»ای   اوست.

حمر( را نماد شهیدان و همچنی  نماد درد و رنجای أفدوی وواان نیز در یکی ا  شعرهایش رن  سر  )

 که بر مردم فلسطی  وارد شده است، ارار داده است:

علاَدت فوها  و َلل َ  يتةي کل   ُسلطوري الکيفلاح ال لعاَدت إل  الکتوي امل رسیورد  و  ًاااتو  باحي  شقائق مراا ا يف الص  ولُ تَلَفت/َح َمریُ 
 (.202: 5002 )وواان، َمسوهايت وَ ال   َطةي أمسَ إل  صف اتي اََری

هاای مباار ه کاه تماام نوشاته های گ  شاکوفا شاد،های سر  و دستهاش بامدادان ا  اللهگانهلباس بچّ)ترجمه: 

هاا به صفحۀ کتااب ندده بوداک کرهای دیرو ی که پو نقشه های مدرسه با گشتبه کتاب ندودده بذف کرح

 (.با گشت

گناه به دست اشاغالگران صهیونیسات شاهید است که بی «منتهی»ای به نام های  ا یده در مورد دختر بچّ

ل»شده است. فدوی با تعبیر  کناد و آمو  اشاره مایدانشریخته شده بر پیکر دختر  به خونِ «قائق احلملرا الش 

ای دیگار نیاز ا ایده در ایا  شااعر اناد.آور مبار ه و آ ادیهای سر  پیامبر ای  باور است که ای  الله

 ،انادجریانهاای ایا  سار می  در داناد کاه در جاویهای جوانان فلسطینی مایرن  سر  را نماد خون

حاکمان بزدل و ترسوی عرب خارج ساد برخی ه واسطۀ گندابی که ا  اجب مقدّسهای اگرچه ای  خون»

و  132: 1333 )ابوعلیاان، «شود، آلوده شده و در حال حاضر اثرگذاری خاود را ا  دسات داده اساتمی

131.) 

: 5002 )وواللان، ة  یللجلل ور  عًر عفللوَ  تُ اسشلل/   َ فَ َسلل    یللًٍب ة  یللجلل ور  مرتو  عفللوَ   ا احلمللرا ي لٍي جلل اوي  عفللوَ   هللوت الشلليرةُ 
512). 

شارابی کاه  وسایلۀه با /هاای سایراببدون ارادۀ ریشاه سر  ما/ هایبدون ارادۀ جوی افتاد/درخت فروجمه: )تر

 بدون ارادۀ مردم عرب( جسدها آن را بر  می  ریختند/

 رنگ آبی )أزرق( .5-9-9

بخش بر سیستم ع بی انسان دارد و باه هنگاام بیمااری و خساتگی نیاا  باه ایا  تیثیری آرام ،رن  آبی

امیاد نظم، رضایتمندی، معنویت، ایمان،  شود. ای  رن  بر مفهوم صلح، آ ادی،یشتر احساس میرن  ب

اندیشامندانه  آگااهی وهمادلی در تجرباۀ  یباشناسای  دهندۀ یکپارچگی،و پیرو ی داللت دارد و نشان

و  رن  معنویت ،آبی .صلح و آرامش است نماد ایثار، ،آبی . رن (73-73: 1331 ر،چلور.ک: است. )
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در اارآن کاریم نیاز ای  رنا  . (217: 1331 نیکوبخت و همکاران،ر.ک: امید و پیرو ی است ) ایمان،

َفُخ يفي الص وري َوحَنُْشُر اْلُمْيريمينَی یَلْوَمئي   زُْرااا» آمده است:  (7)(122)وه/  «یَلْوَم یُلٍلْ

ساپس باا  رد شادن  ،باودهابتدا آبی  ،نماد امیدواری و آرامش است. دل شاعر ،رن  آبی در شعر ای ر

 :غم و اضطراب گشته است ،دچار ناامیدی

  رد شد امّااول آبی بود ای  دل آخر 

 (13: 1332 ،پورامی سیاه و  رد شد ) ابری شد، آفتابی بود،

رن  آبی، تنها رنگی است که در شعر وواان کاربردهای متفاوت و گاه دیرآشانا و متضاادی یافتاه  

به عناوان نموناه در  رفته و هم نشانۀ شادی و خوشی است. لت بر اندوه به کارهم برای دال چراکه  است

در  ،«پرنادۀ آبای»و « رن  آبی و پااکی آسامان»دهد. بخش خبر میتای مسرّا  واوع حادثه»بیت  یر 

ح را بارای کشاور ای روش  است و پیرو ی، آرامش و صالای  بیت ت ویرگر خرسندی و امید به آینده

 (.223: 1332 ممابراهیمی و آ ادی،) «آوردان میخود به ارمغ

 (125: 1222 )وواان، ما ي ري الس/ هْ وُ  َهَف  َماَمُة الَزراا ي يف
 (کبوتر آبی در پاکی آسمان به پروا  درآمد.)ترجمه: 

 گزیند:درون خود برمی اندوهنشان دادن رمزی برای به عنوان را  رن  آبی گاهی نیز ،فدوی وواان

ُي َلقیبَللة   و   لیلل ي امل یَیط لل/ني عللل  ملَبٍلل  وویفللاني ُشللرَفُة ا للُ اسر ي احلَبیبَللةي ِیللاب  و ٍللةي  کللان يف رُکلل   کانَلل  الزراَللُة يف اد کللارات  مي
ا مل اا وما ا اسس  یَ   و ٍَة  عیٍيیُ ََتَت   ُُبَريات  َلزی  (.485: 5002 ،مان) طَفُح ميُ َشطاِني

هاایی و چمدانش باود و جاماه ،در آن گوشه و گر شب شهر بودکه نظارهای سایه ایوان ساختمان و دو)ترجمه: 

 ایا  دریاچاه هاا انادوه ا  کراناهو  های غمناک باودامتداد دریاچه ،چشمانش آبی هایی ا  وو  دلبند،یادگاری

 (.ریختنم  و آب می

باار معناایی ، هاای دریاا امتاداد دارنادانگیزی که در کراناهافق غم در کنار ،موجود در چشمان آبیِ

و  ها دانسات کاه انادوه، رنا توان نمادی ا  تجاو  صهیونیسترن  آبی را در ای  بیت می» .داردمنفی 

 .(223: 1332 )ممابراهیمی و آ ادی،« در میان فلسطینیان گسترانیده استخفقان را 

. ایا  رنا  ردنادافراوانی چندانی در دیوان دو شاعر مورد بحث  ،رن  آبیشده،  غیر ا  موارد یاد 

مضاامینی چاون آراماش،  و نیازآسامان  چاون دریاا، اطارات بااران، ،برای اجزای وبیعت هاآندر شعر 

 به کار رفته است. جاودانگی، امید به آینده، پیرو ی و صلح
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 رنگ سياه )أسود( .5-9-1

ب ایجااد رن  سیاه ساب»ان شناسروانا  نظر  و گناه است. مر  ملت،اندوه، ض رن  ماتم، ،رن  سیاه

انادوه اسات. بادی  جهات در  ورنا  غام  ،سایاه شاود.غرور و در عی  حال باعث کدورت روحی می

حفاظ  ،ه را همیشه در درون انساانغ ّ غم و چون نماد غم است و ،گیردد استفاده ارار میعزاداری مور

 (.37 :1331لوچر،)« کندمی

ها است و در وااع خاود را نفای تری  رن تیره ،سیاه»گوید: ها میی رن شناسروانر در کتاب لوچ 

لذا بیانگر پاوچی   گرددف می ندگی متواّ ،نمایانگر مر  مطلقی است که در فراسوی آن ،کند. سیاهمی

همانند صافحۀ خاالی  ،سفید رن  سفید است.« بله»است و نقطۀ مقاب  « نه» و نابودی است. سیاه به معنی

ساوی آن هایچ چیازی نقطۀ پایاانی اسات کاه در فرا ،ولی سیاه  است که باید داستان را روی آن نوشت

منافقاان باه کاار مشارکان و  ۀچهاربرای  ،. در ارآن کریم نیز ای  رن (37: 1331 ر،)لوچ «وجود ندارد

َا ُكٍُْتْم َتْكُفُرونَ »گرفته شده است:  ... ِبي َُ ٌ  ُوُجوه  َوَتْسَود  ُوُجوه  فََأم/ا ال/ يی َی  (3)(121عمران/  آل) «یَلْوَم تَلبلْ

 :گویدمی «حکم آغا  ووفان» داند. وی در شعراه را نماد ستم و بیداد میرن  سی ،پورامی 

 تیااااد مااااردان خورشااااید در مشاااات

 

 
 

 سااااوی شااااب تیااااره را کشااااتکور 

 

 
 

 (321: 1332 ،پورامی )

ران در برابار ای باه مباار ۀ ر منادگان ایااشااره «تید مردان خورشید در مشت»با عبارت  ،در ای  شعر او

 اناد.آن پرداخته و او را کشاته است که ای  مبار ان به مقابله با نماد دشم  ،شب تیره دشم  کرده است.

 گوید:رن  سیاه را نماد غم و اندوه ارار داده است و می «حسرت پروا »در شعر  ی  شاعرا

 ا  روی یکرنگی شاب و رو م یکای شاد
 

 ساورم همرن  بختم تیره رختِ سو  و 
 

 (11همان: )

شااعر در ایا  شاعر بخات خاود را باه  ،رن  سیاه نماد غم و حزن و اندوه است ،وور که گفته شدهمان

رنگی که در غم و شادی همیشه بر ت  دارد و نشان ا  غم همیشاگی شااعر  ،رن  سیاه تشبیه کرده است

 آورد.نمیت سیاه را ا  ت  دررخ همی در مراسم جش  است تا جایی که حتّ

 ای  بیت است: ،که ای ر در آن رن  سیاه را نماد حزن و اندوه و عزا ارار داده نۀ دیگرینمو

 (23: 1332 ،همان) !و رنگشان تلخ است/ چرا آهن  شعرهایت تیره امّا
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کاه گااه در معناای  شاودای  رن  در بسیاری ا  اشعار فدوی به ویاژه در اشاعار سیاسای وی دیاده مای

 اند:و نماد به کار گرفته شده حقیقی و گاه در معنای مجا 

ُُ ُلزیران إ  .(207: 5002 )وواان،  ي الل عٍةُ تعل ق  َهَوت و اسسود  وُهٍاک عل  أورافي اسُفقي    زخ  املطرُ ًر   وج
باریاده و لعنات فرو ،هاای افاقآنجاا کاه در کراناه باریاده،فرو ،باران سیاه غبارآلود است، ، وئ  چهرۀ)ترجمه: 

 آویخته شده است.(

متجاو  و ستمگر است کاه چاون باارانی  هاینماد انسان ،یا باران سیاه «املطلر اسسلود» عبارت ،در ای  شعر

 ای ماردم فلساطی  باه وجاود هاای عربای جااری شاده و بادبختی و آوارگای را بارآسا به سار می سی 

 گوید:میکشد و ای دیگر ای  رن  را در کاربردی مشابه به ت ویر می. وی در ا یدهاندآورده

  ميلُ ألفل  اسجلرا ي  ُ  کل   يف عیل ک یلا سلی   ْ  افراُح الق  ي  َصَمَت م يَک ُتصَلُو ه ا العا  يف عییا جمَ  اسکواني  (2) ُ یا سی
 (.442: )مان سواد  ملتأ  ًيَسوادل اد   و  قباُب اسجرا ي  ک اإل  ه ا العام فَ   يف عیعام  مل َتصم 
در شاب  !های ادس به دار آویخته شدند، ای آااد تو/ شادیامسال در عید تولّ !تای فخر کائنا !ای آاا)ترجمه: 

جاز امساال کاه ه ب ،دت خاموش نشدنددو هزار سال است که در شب تولّ ،ها خاموش شدنددت تمام نااوستولّ

 .(ه استسیاهی در سیاهی پیچید و دهدمیها عزادار است و مویه سرگنبد نااوس

آنجاا » :گویادا شرای  نامناسب مردم سر مینش را به نمایش گذاشاته اسات و مایههشاعر با ای  وا  

آیاد. نمایها کااری ا  دستشاان بر  سختیو تحمّجز شکیبایی ه و اندوه حاکم است و مردم بسراسر غم 

وواان معتقد است آناان کاه رو ی باا باه دار  «پراکنند.ت غم ونی  حزن و اندوه میها هم ا  شدّنااوس

حضرت مسیح )ع( مرتکب گناه شدند، ای  بار با به صلیب کشیدن شهر ادس بار دیگر خود را  آویخت 

 به گناه آلوده کردند.

 رنگ زرد )أصفر( .5-9-2

تاری  دهد. درخشندهتابندگی و اشراا را نشان می های گرم است و اوج افروختگی،یکی ا  رن  ، رد

ت و سارور الیّافعّ منشای گرمای و  نادگی، باع ناور،من رن  خورشید چراکه  هاستتری  رن و نورانی

باه خااور ارتبااوش باا سافیدی پیوساته باا خیازش و  رنا   رد، (22: 1332 عبدالوهاب،ر.ک: ) است.

: 1337 مختار عمار،ر.ک: ) افکنی است.ی  خ ائص آن درخشش و پرتوترمهمت همراه است و ا  الیّفعّ

ری اسات کاه انساان را باه اخمص و تفکّا حکمت، صداات، راحتی، آرامش، رن  واار، ، رد» .(131

 (.11: 2222 الشاهر،) »خواند  باونی فرامی  آرام و تیمّتخیّ
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 گااذر آن.  رد کیفیاات درخشااان و شااادمانی  ود عبارتنااد ا  روشاانی، ،صاافات اصاالی رناا   رد 

هنا  و ادب در فر (3: 1331 ر،لاوچ) سه  گرفت  یا تسکی  خاور اسات. ولبی بممانع،عگر توسّنمایان

 و بام ،یایس در فرهن  جهانی رنا  رشا ، خیانات، ورن  ابدیت و جاودانگی ، فارسی رن   رد

 .(213: 1331 نیکوبخت و همکاران،ر.ک: ) است. یناامید

تلاویحی باه پااییز کاه  ماان جادایی بار  ا   داند و با اشارۀرن   رد را نمادی برای جدایی می ای ر

 کند:ان شهید خود اشاره میدرخت است به جدایی ا  دوست

 (372: 1332 ،پورامی ) افتد.می/ -  رد اتّفااآن  -/ سان که بر آن/ افتاد

 :می منفی و سلبی به کار برده است رد را به عنوان ی  نماد با مفهونیز رن   دیگر وی در جای

 ایااااماپا اگاااار  رد و پژمااااردهساااار

 

 ایاااامولاااای دل بااااه پاااااییز نسااااپرده 

 (311 )همان: 

دل به خازان نساپرده  عر در ای  شعر نیز با وجود پژمردگی و  ردی، همچنان مقاوم و پایدار ایستاده وشا

 غام و دردمنادی باشاد. شااعر بیاان  ،ضاعف جسامانی نماد پیار شادن، ،توانداست.  رد در ای  شعر می

 کند که با وجود همۀ مشکمت روحی و جسمی دچار ییس و ناامیدی نشده است.می

ایی شهرهای ایاران باه یام را در جریان بمباران شیمای ا  جنایات صدّگوشه «باران  رد»در شعر  پورامی 

 اران شیمیایی نماد ارار داده است:باران  رد را برای بمب پورامی کشد. ت ویر می

 / گفتناد:/ ا اباری اسات جاهماهت/ گفتند: آسمان وضع هوا خراب اس /ای؟/ گفتند:اخبار تا ه را شنیده

 (331همان: ) .باردمیهای کاذب سربی/ باران  رد/ باران شیمیایی/ سقف

د باه کاار بارده انادوه در اشاعار خاو غام و ناامیدی و را رمزی برای غروب،«  ردی» فدوی نیز ای  وا ۀ

 گوید:می «رایُ» است. وی در ا یدۀ

َل تَلللللللللل. 1  ا  الرللللللللللی أم   اسُفُللللللللللقي  َعللللللللللُ ْ /
 اليرللللابي  عللللُ ُصلللل وري  ْ. َواَلللل  َلمَلَملللل 5
   . وَجلللللللللللر ت ضطاهلللللللللللا رویللللللللللل اا رویللللللللللل اا 2

 و ملف عللللللللللللللللللللللللللةا ًياصللللللللللللللللللللللللللفرار  کئیللللللللللللللللللللللللللل 
 الغُلللللللللللللللروبي  ُذیلللللللللللللللولَ  اللللللللللللللللَت/لي  وهلللللللللللللللام  

 فاتي املغیللللللللللللللورُ إللللللللللللللل  ُشلللللللللللللل ْوأوَملللللللللللللل 
 

 (122: 5002 )وواان،
هاا تپاهو روی هاا کش بلنادیا  سینه و. 2 ا  سوی افق نوری پوشیده ا   ردی و ناامیدی پدیدار شد. 1)ترجمه: 

 هایش را کشید و رو به بلندی غروب نهاد.(آرام گامآرام و. 3 چید ای غروب را برهدامنه
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 نماد دشمن ،. شب5-5

پور و فدوی وواان برای اشاره باه دشام  باه کاار رفتاه نماد مشترکی است که در شعر ای ر امی  ،شب

 ،شام  ساروده اساتکه در توصیف حملۀ ر مندگان باه د« رجز هجوم» ای با نامدر اطعه پورامی است. 

 شب را نماد دشم  دانسته است:

 ناگااااه رجااااز هجااااوم خواندنااااد 

 شسااتند بااه خااون شااب  ماای  را

 تاااا باااا  جناااون ثمااار دهاااد باااا 
 

 باااار گااااردۀ گردباااااد راندنااااد 

 شمشااایر باااه آسااامان رسااااندند

 در مزرعاااه باااذر جاااان فشااااندند
 

 (121: 1332 ،پورامی )

وی  مای  باا خاون پردا د و ا  شستشابه دشم  میشاعر ایرانی در ای  شعر به توصیف حملۀ ر مندگان 

یارو ی بار پ – کناد کاه ر منادگان در راه رسایدن باه خواساتۀ خاوداو بیان می گوید.سخ  می ،دشم 

 اند.ا  فدا کردن جان خویش هم فروگذار نکرده - دشم 

در برابار  خاودی هویّاترهبری ایران جن  ایران و عراا را در همان ابتدا، جن  حق و باو  دانست  »

ام و ی  مسلمان با کافر تعریف شد. در وااع در نزد جامعه و دولات انقمبای، صادّ هویّت سانبهدشم  

شب  «ولوع»در شعر  پورامی  .(122: 1331 پور ر ومی،)ولی« ت با اسمم بودند.یّم ضدّحزب بعث تجسّ

 کند:به کافر مانند می را او ،و همچنی  برای نشان دادن سنگدلی دشم  ارار دادهرا نماد دشم  

   خون عاشقان رنگای  شاد آفااا 

 شاااب کاااافر فروشاااد در سااایاهی
 

 گااون واااادرخشااان شااد رواا ایر 

 سر د شیخ اشاراا( 12)به عق  سر 
 

 (127: 1332 ،پورامی )

اشراا در اینجاا دارای دو معناا   داندخون شهید را عاملی برای رهایی وو  ا  دست دشم  می ،پورامی 

ا   ی  سهروردی یا همان شیخ اشاراا داشاته باشاد والدّداللت بر شیخ شهاب ،تواندمی سوی ا   ،است

توان گفت ای ر با دو وا ۀ شاب )نمااد شاب( لذا می تواند ناظر بر ولوع خورشید باشد می ،سوی دیگر

 .ندبر دشم  را به خواننده منتق  ک پیرو ی ،)نماد آ ادی( توانسته است و اشراا برای دشم 

هاای دشام ، تااریکی، ظلام و ساتم، انادوه و وحشایگری، شب در شعر مقاومت فلسطی  نماد خشونت

داند که چهرۀ  شات، پلیاد و سایاهش بار مر  است. فدوی آن را نماد دشم  ستمگر و بیدادگری می

 تمامی سر می  فلسطی  سایه افکنده است:
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لرِةي اَلبل   مل َديل  فیَ  يفَلل /ا ْ  أنل  للوُ  القملرَ ییا رفیق  حَنَر الل   َقلر    مي ُُ اللیل ُ ليَسلو  الوجلُ ال لهلا مي   ُکل / َغط يل  یلُ  ي َهش/لَم
ااَليب یلُ اللوي اََطَلري؟  َوولا کانل  تغط  يف و  اللولي    وسل َ هل  الا  اا،کیأ ُکٍ ا؟  ُلب ٍا کان ولی؟     کیأ داَرت ه ه ال نیا ًٍي

، کان  الُبُ الص  میاُه الل   -472: 5002، )ووالان   اْلُ راني ًااات وروديف ؛ کان ال  مُ انَ   ذاه/ا أسیالزميةي  ی ي يف ل ام ُ ی ي
480) 

در آنجاا چیازی جاز  تاو اگار باه آییناۀ دلام خیاره شاوی، ماه را بریده است، سرِ ،شب !ای دوست م )ترجمه: 

رو گاار چگوناه ماا را  پوشاند، ای بینی، رخساری که تمام البم را میمی، رخساری که شب آن را ویران ساخته

 گرداند؟ چگونه بودیم؟ عشق ما نو اد بود آیا ای  ناو اد در میاان تارس در الاب خطار بالیاده اسات؟ ووانم را 

 ،باود پوشاند، الب خاموش وونم در شب شکست، سرگردان و پریشان بود، خون بر در دیاوارهای شب میآب

 (.های گ چون دسته

 .ارار داده اسات ،نماد دشم  و ماه را نماد مردم مظلوم فلسطی  شب را ،در ای  ابیات ،فدوی وواان

همچنی  الب خود را به سر می  فلسطی  تشابیه کارده اسات کاه نظامیاان صهیونیسات هماۀ آن را  شاعر

کند که تشبیه می ،های شبدشم  را به آب «یل میلاه الل  »با عبارت  ،وی بار دیگر اند.خراب و ویران کرده

شوند و شاعر نیز ا  همی  مردم مظلوم آن مرتکب می حقّ اند و هرگونه جنایتی را درهگرفتوونش را فرا

 شکسته است.روی دل

هاای باا صافت امّاا  انادشب را نماد دشام  در نظار گرفتاه ،هر دو شاعر ،وور که ممحظه شدهمان 

وانناده ترسایم د بارای خپور شب را با صفت کافر و فدوی وواان شاب را باا وصاف جامّمتفاوت. امی 

تواناد ریشاه در تفااوت نگااه دو شااعر باه مای هااآنها و تفاوت موجود در که نوع ای  صفتاند کرده

و نیز اختمف ماهیت دشمنان دو شااعر  هاآندشم ، مسائ  سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ع ر 

 داشته باشد.

 نماد وطن ،. جنگل5-9

 ،است. شاعران مقاومت برای اثبات عشق و عماۀ خود به ووا یکی ا  ارکان اصلی شعر مقاومت  ،وو 

نماد مشترکی اسات کاه  ،جنگ  یا درخت برند.عناصر مختلفی را با  بان نمادی  در شعر خود به کار می

انتخاب مشابه ای  دو شااعر را  علّتشاید بتوان  .پور در باب وو  به کار رفته استدر شعر وواان و امی 

گوناه باه ایا « اطعناماۀ جنگا »اد را در شعر ای  نم ،پورو عظمت جنگ  دانست. امی بزرگی، استواری 

 نمایش گذارده است:
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داد/ در گار  و  ووفانی ا  تبر/ ناگه به جان جنگ  افتاد/ و هرچه را کاه کاشاته باودیم/ ووفاان باه بااد

ای بلناد و مه را/ با نعارهمیش آتش و خاکستر/ جنگ  بلند و سبز به پا خاست/ و با تمام اامت/ ای  اطعنا

/ جنگا  همیشاه جنگا  کند!/ جنگ  هنو  جنگ  اساترسا خواند/ جنگ  هجوم ووفان را تکذیب می

 (113-117: 1332 پور،)امی  خواهد ماند.

کناد کاه باه جاان جنگا  پی دشم  را باه تبرهاایی تشابیه مای های پی درپور در ای  شعر حملهامی  

مقااوم و پایادار ایاران در برابار  ملّات :گویاد  پایدار است. وی در ادامه میوو نماد ،اند و جنگ افتاده

کند که جنگ  )وو ( همیشه آباد خواهد ماناد. او اعمم می ،ایستند و در پایان شعرهای دشم  میحمله

 وو  خود دارد. هویّتسعی در اثبات  «جنگ »با تکرار وا ۀ 

 ت عربی باشد:د وو  و امّتواند نماجنگ  و درخت در شعر فدوی هم می

   عفلوَ الشيرُة؟ َهَوت  الشيرةُ  اهاحتی ًاایةا   اسنوا ُ   بقي ت مل ط َم،حتَ الط ودي  وج عُ  الشيرُة  َهَوت اسنباُ :  ًيالُبشر  تَلَتصاد 
ا یلل جلل ور   عفللوَ  اسشلل/ُ   َسللفَ تُ      ًٍبیللمرتویللة   جلل ور   عفللوَ   احلمللرا ي  جلل اولٍي  يف  اا ًعیلل َتلل     مللاقَ اسع کصللروري    ُتوغلل ُ ة  عًر
 (550 و 512: 5002 ،وواان) وََترر   الشمسي  يف َسَتٍمو  رُة  َسَتقوُم الشيرُة واسغصانُ الشي   ستقومُ اسعماقي 
 – چیازی تنادبادها .درهام شکسات بلناداامتشافتاد و تناۀ درخت فروکه دهند دشمنان به هم مژده می)ترجمه: 

 سار  ماا/هاای بدون ارادۀ جاوی افتاد/درخت فرو ،گی کندد ند در آن بتوان تا درخت باای نگذاشتند -  مینی

آن را بار  مای   ،شرابی کاه جسادهای حاکماان بازدل و ترساوی عارب ۀوسیله ب های سیراب/بدون ارادۀ ریشه

خواهاد درخات بر رود/مایدر اعمااا فرو هااتی که چون صخرههای عربیّریشه ،بدون ارادۀ مردم عرب ریختند/

 خواهند شد.( سبزدر آفتاب بزر  و و  /ها به پا خواهند خاستت و شاخهدرخ /خاست

در جاواب  .م1317در ساال  ای  ا یده را چند هفته پاس ا  شکسات اعاراب ا  اسارائی  ،فدوی وواان

 دانساتند سارودت عربای مایهای بیگانه و مخالف که ای  جن  را پایان عمر امّها و خبرگزاریرو نامه

دار تشابیه به درختی ساتر  و ریشاه ،عرب ملّتوو  عربی و  ،در ای  شعر (.123: 1331 یاغی،ر.ک: )

در اعماا  می  پا برجا هستند و بار دیگار  هایشولی هنو  ریشه  های آن اطع شدهشده که اگرچه سااه

 باه پاا ،های برخای ساران بازدل و ترساوی عاربوجود کارشکنی . ای  درخت بارویانندسااۀ جدید می

 درخات سایب ،ای  شاعر در جایی دیگار .ها نجات خواهد یافتنگال صهیونیستاست و ا  چد خخواه

) ااوم( شاده  داند که پس ا  حملۀ اشغالگران تبدی  به درخت تلاخ جهنمایمیوو  خود را استعاره ا  

 است:
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، ووالان). .. ا مللاذا زا ومال وَم الیل صلارَ  التفلاحي  مللاذا شليرُ و  ا لسلقر؟ ًاًال أصلبح وولا مللاذا؟  ا لليب  یلِه  و یالغر  ا ليب  یِه 
5002 :548) 
و  ای بارای جهانم شاد؟/چرا وو  م  تبدی  باه دروا ه آه ای عشق م / انگیز م /آه ای عشق شگفت)ترجمه: 

 ...( ؟چرا بدل گردید؟/ ) اوم( به درخت تلخ جهنمی چرا امرو  درخت سیب/

ای  رماز، دارای پیچیادگی و  امّا»فاده کرده است  بینیم فدوی در اشعار خود ا  رمز استوور که میهمان

شااعر در شارای  اشاغال  کاهاین نیسات  شااید غموضی همچون غماو  اشاعار دیگار شااعران معاصار

 (132: 1331 )سیدی، «کشورش ارار گرفته، او را به سوی رمز کشانده است.

رحماناۀ رغم حملۀ بیعلی ورپامی اند. در شعر ارار داده ،جنگ  و درخت را نماد وو  ،هر دو شاعر 

همچناان مقاومات  ،ای  جنگا  – و اطع شدن درختان جنگ  به وسیلۀ تبر که نماد دشم  است – دشم 

شروع کرده که داللت بر حملۀ ناگهاانی عاراا باه ایاران  «ناگهان»با وا ۀ  راکند. شاعر آغا  شعرش می

وونش  امّا است  کرده مانند ،ع شدن درختاناط ها به وو  را بهفدوی وواان نیز حملۀ صهیونیست دارد.

رویاناد و بار دیگر سااه و بار  مای ریشه در اعماا  می  دارد و به سادگی تسلیم دشم  نخواهد شد و

 نده کردن امیاد باه پیارو ی و مقاومات در  ،هدف هر دو شاعر :توان گفتشود. در وااع میبزر  می

 اند.گر ساختهدرستی در شعر خود جلوه برابر حممت دشمنان است که ای  هدف را به

 های تاریخی متجاوزشخصيّتفراخوانی  .5-1

اناد هایی باودهشخ یّتتوان دریافت که در وول تاریخ می ،با نگاهی گذرا به تاریخ چند هزار سالۀ بشر

اویز دسات افارادهاا را مطیاع خاود ساا ند. ایا  ملّتاند که به واسطۀ روحیۀ تهاجمی خود هماره کوشیده

توانند به  بان رماز، نمااد و می ها،شخ یّتبا اشاره به ای   چراکه  اندمناسبی برای شاعران مقاومت شده

 اشااره کنناد. اند،خود ارار داده ،را تحت تیثیر منفی هاآنهای امرو ینی که  ندگی شخ یّتاستعاره به 

مفااهیم را حما  نماوده و منتقا   های رمزی اادر هساتند کاه باار سانگینی ا شخ یّتضم  آنکه ای  »

ای ا  دیا ، هاا، مجموعاهشخ ایّتدر واااع ایا   رنگی فلسفی بزنند. ی  ندگیو به حوادث عادّ کنند 

 (11: 1331 )رجائی، «دهند.شناسی، تحلی  روانی و تاریخ را در خود جای میفرهن  عامیانه، جامعه

 نمرودیان را نماد دشم  ارار داده است: های ظالم بهره برده وشخ یّتپور ا  با آفرینی امی 

یش آتش هراسی نیست/ ما ما را ا  آ ما امّا/ ای به حیطۀ آتش بیاورند/ تا هیمهنمرودیان همیشه به کارند

 (371: 1332 پور،)امی  ایم./ احساس کردهبارش همیشۀ باران کینه را/ با چترهای سادۀ عریانی
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آتش جنا   ،دارد اگرچه دشمنان سعی دارندکند و اعمم مییفی منمرود را نماد دشم  معرّ ،ای ر 

ر مندگان ا  ای  آتش هراسی ندارناد و در مقابا  آن  امّا  به آن دام  بزنند و فتنه را روش  نگه دارند و

عاای عادم داند. شااعر باا ادّکنند. وی راه مقابله در برابر دشم  را ایستادگی و مقاومت میایستادگی می

نیاز ت اویری  «هیمه» خواند. استفاده ا  وا ۀمیی فراای غیر مستقیم او را به تحدّم  به گونههراس ا  دش

های ادیم  بان امرو  بوده است و گرایانه و آرکائی  به شعر بخشیده است،  یرا ای  وا ه ا  وا هباستان

ست. در ضم  در همای   ندگی دوباره بخشیده ا ،با وارد کردن آن در شعر معاصر به ای  کلمه پورامی 

هاایی ا  هاای دشام  را باه باارانی باا اطارهت حممت و فتناهشدّ «باران کینه»اطعه با استفاده ا  ترکیب 

 جنس کینه تشبیه کرده است.

)تاتارهاا( را نمااد دشام  و یهودیاان تجااو گری اارار داده اسات کاه باا  شاعر مقاومت فلسطی  نیز تتر

 اند:اشغال خود درآوردهخشونت و وحشیگری فلسطی  را به 

ل  تعطل  أ  ضريَ ترَتل  مل / الَبَصلرارة ، ُلقلول املح  لٍا أر   هٍاک  ًی ْکان  ُحب هلا  کلان    کلان أ  ُحَب هلا،والثملرَ    القملحَ ااهي
للُ   يتجل  کي احلللزیُ یلا َصللغري  ملاتَ رَ  الت للو  و اس وَ َصلُ  مرهلا ذهللو  واغتَ   ولللو ُأعطیلهللا لت ل : للُ أًیعَ یقلولُ  ملاَت أ  مي
ُي ج ورُه ت ْ  کان ُلزنُي  .(442: 5002 )وواان، (15)سان  هٍاک يف ًیغوُص يف اراري أرضي

 ار مح والتی ا  جمله گنادم و گندم ،کردبا  پرتقالی و تا چشم کار می ،ما در آنجا سر مینی داشتیم)ترجمه: 

و ن ی اگر همفروشمش حتّگفت هرگز نمیداشت، میپدرم عاشق  می  بود، دوستش می ،دادبه پدرم می ،میوه

  غمگای  تاو مدارد، پادرم ا  آن را وم بدهند و تاتارها  می  را به تاراج بردند، دخترک کوچ  م  پادربزر

 اش مرد، او در ای   می  ریشه دوانیده بود، آنجا در بیسان(.ناراحتی

هایشاان ماردم باا فاروش  مای رغام مخالفات کناد کاه علاییهودیان را به مغوالنی تشبیه می ،شاعر 

سر می  فلسطی  را به  ور غ ب کردند. شاعر با ترسیم موضاع پادر خاود در اباال فاروش  میانش باه 

برابر ومی  یااد آن را بفروشاد و در نهایات نیاز ا  انادوه  مای   ی حاضر نیست دریهودیان و اینکه حتّ

 کند.خود اشاره میها در حفظ وو  م بودن فلسطینیمّاش دا کرد، به م غ ب شده

 ناا ی و نا یسام اسات. ،خاوردیکی دیگر ا  نمادهای سیاسی و تاریخی که در شعر فدوی به چشام مای

ای ا  حکومت استبدادی است که ا  سوی ی  گروه یا شخص خاص بر مردم حاکم شاود نمونه، نا ی

فادوی ووااان در  (.17: 1332 پای یار،ر.ک: ) گرددمیکومت به  مان هیتلر در آلمان با اص  ای  ح و

ساتمدیدۀ  ملّاتباا  هااآن ها باه برخاورد وحشایانۀها با نا یضم  مقایسۀ صهیونیست ،یکی ا  ا ائدش
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نماد اساتبداد  ،داند. نا ی در شعر فدویها میتر ا  نا یرا بسیار خطرناک هاآنکند و فلسطی  اشاره می

 کام  است که با یهود همسویی و همگرایی دارد:

َسلٍ  ًلاد الب لري  غلرَي ايَصلةي اْلٍل  ي والصلیادي   تي ا  غرَي لکایم کثرية  کُ عيٍ ي أااصیُص لَ   ا ألب/يتَضلَأ الٍهري ی الصغارَ ألب يت 
أن    أضلافُ اَ ه  أوفل   يف علامليُکم ضلیألل اَِها أروي لکلم ْ  أضلاُف للو ة  هٍلا ج یل   عٍل ي أااصلیص  الزماني واسمرييه وامري 

ني  الس يا و   ميُ اصصي السينیي ٍَةي  أضش  عل  دنیاُکُم الصغريةي الَسکی  رواس  اسماني و البا ةي  رةي يف جزی   أَهز  أرو يع الطفولةَ 
ٍا،لٍازی ةي اميُ اصصي الٍازي ي و  ا الول انُ   َیشیُو یرهیبة   افإِن     يف أرضي ولي  (447: 5002 )وواان، ا ألب ت  لي

باد برایتاان دارم، غیار ا  مااجرای ساندهاای  یاادی ها ّ !نمای دوستا !دوستان کوچ  آن سوی رودم)ترجمه: 

 ،های آن را بگویمترسم اگر تا ههایی تا ه دارم میهپری، ا ّاه مان و شاد و ماههای ج  و صیّهدریا، غیر ا  ا ّ

هاای وهگناهی، کت و بیرا به وحشت اندا م و در جزیرۀ مع ومیّ کودکیتانترسم روشنی دنیایتان را بگیرم، می

هاای ناا ی و هبان ا  ا اّ های  ندانی و  ندانهترسم، ا  ا ّت و آرامش را بلر انم، برای دنیای کوچکتان میامنیّ

 شوند.(یکودکان ا  ترس آن پیر م !م  ای دوستانو  انگیزندوحشت هاآن چراکهدر سر می  ما  نا یسم،

 شعر دو شاعر و تحليل آنگ در رن بسامد نمادنمودار  .9
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 نتيجه .1
به  شب وو  و رمز به عنوان جنگ  مانند ،وبیعت عناصر و هارن  شام  شاعر های مقاومت دوی  نمادترمهم. 1

هاا را باه همچاون نمارود، تاتارهاا و ناا ی ،تاریخیمنفور های شخ یّتای  دو شاعر  .باشدمینماد دشم   ۀمثاب

 اند.ا  دشمنان خود ارار داده عنوان نمادهایی ملموس

را به شکلی گسترده در  هاآن ،هارن  اجتماعی و سیاسیِ با استفاده ا  خ وصیات فیزیکی، پورامی وواان و . 2

 اند.در حو ۀ مقاومت به کار گرفته ویژهت ویرپردا ی خود به 
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وی رن  سبز را برای ن است. فدرن  سبز در اشعار ای ر نماد وراوت و شادابی، همچنی  رن  لباس شهیدا. 3

و مفااهیمی چاون شاادی و  و م ادیق وبیعی آن همچون درخت،  یتون، مرغزار، دشت توصیف سر می  خود

 هارهاا و یاهاا، آرماانرؤ بارد.به کار می آ ادی و د، بهار، امید به پیرو یسرور، حرکت، بالندگی، رشد و تجدّ

 .درس یباست ا  منظر فدوی سبز به نظر می آنچه

ف در ای  رن  با رویکرد تغییر و ت ارّ شهادت است. نماد آفتاب سر  جنوب و پورامی رن  ارمز در شعر . 1

 خاون و دنما فدوی نیز رن  ارمز را جهان، با لحنی حماسی و در االب افعالی کنشی و حرکتی نمود یافته است.

 ست.حرکت نیز ه. رن  ارمز نمایانگر اعترا ، خشم و شهادت گرفته است

. ای  رن  برای اجزای وبیعت چون دریا، اطرات بااران آرامش و امیدواری استنماد  برای ای ر ن  آبی. ر2

، برای نشاان دادن صلح و آرامش وبه آینده  امید و در شعر فدوی عموه بر داللت بررفته است  آسمان به کار و

 است. شده گرفته کاراندوه درون نیز به 

وابسته به ای   و م ادیقی که یاست. سیاه دشم  و حزن و اندوه نماد ظلم و بیداد، ،سیاهرن   ،در شعر ای ر. 1

  هاا وشارارت هاا،پلیادی هاا، شاتی اسات. نشان صهیونیسم متجاو  شعر فدوی چون شب و ووفان در ،اندرن 

 یابد.در سیاهی تبلور میا  نظر او  هابدی

 ر وواان نشانۀ ناامیدی و اندوه است.و در شع رن   رد در شعر ای ر نماد جدایی. 7

 سابز رنا  سایاه و دو ووااان شاعر در امّاا دارناد. بیشاتری  کااربرد را ،سبز دو رن  سر  و ای ر اشعار در. 3

همانناد  شاعر فلساطینی .ندارد شاعر دیوان دو چندانی در بسامد ،رن  آبی ضم  آنکه باالتری  بسامد را دارند.

 .  استفاده را کرده استکمتریا  رن   رد  پورامی 

مقاومات موضاوع بسایار  ادبیّاات ایران و فلساطی  باه ویاژه در ملّتارتباط متقاب  و تشابهات موجود میان دو . 3

 .های تطبیقی استمناسبی جهت پژوهش

نقشی ممتا  در اشعار دو  ،روش  شد که رن  پورامی با بررسی دیوان فدوی وواان و مجموعه اشعار ای ر . 12

را به شکلی گساترده در ها ها آناجتماعی و فرهنگی رن  به خ وصیات فیزیکی، توجّهر دارد و شاعران با شاع

های مختلف توانسته است فضای سیاسی حاکم . فدوی با استفاده ا  رن اندگرفته کارهای خود به ت ویرسا ی

ا به خوبی به ت ویر بکشد. ای ار نیاز باا خون و ایام است رخفقان،  بر سر می  اشغالی که آکنده ا  درد و رن ،

 م اهینی و مفاااهااای مختلااف توانسااته معاارناا  هااای تاااریخی و نیازشخ اایّت عناصاار وبیعاات، نمااد ااارار دادن

 به خواننده منتق  کند.به خوبی  ،ل شاعری اوستخود را که مربوط به دورۀ اوّ ۀگرایانآرمان

 هانوشتپی .2

برادرش ابراهیم ووااان، ا   (731: 2222 )معجم البابطی ، فلسطی  دیده به جهان گشود.در  1317سال  وواان درفدوی  (1)
فلساطی  لقاب  تری  شاعر پر آوا ۀاصر فلسطی  و ا  شاعران انقمبی فلسطی  است. فدوی را پیشکسوتداران شعر معومیه
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است کاه باه تعبیار دکتار « وسیالجی سلمی خضراا»وونش وی در شهرت شاعری، همتای هم (.13: 1372 )وواان، اندداده
 .ر ا  مکتاب رمانتیسام اسات(. فادوی متایث221ّ: 1332کدکنی، شفیعی) دو ا  بهتری  شاعران  ن هستند کدکنی هرشفیعی

ه ل بیشاتر بااوّ در مرحلۀ (12)پیشی : کنند سرایی تقسیم میسرایی و ستیزانهرا به دو مرحلۀ عاشقانهاو  ندگی شعری فدوی 

بیشتر به موضوعات اجتمااعی پرداختاه  م  ندگی شعری خود،دوّ شاعر در مرحلۀ امّافردی پرداخته شده است  موضوعات 
شاعر  - پیش ا  شکسات و پاس ا  آن -دارد که شعر او را میحقایقی بنیادی است که ما را واسرشار ا  شعر فدوی  ،است

پس ا  آن شکسات یکای  و 1317ا  اسرائی  در  وئ   باعراپیش ا  شکست  اهرمانی در شعر او، پایداری بخوانیم. چهرۀ
 عاد اجتمااعیبدون غفلت ا  بد عد اومی،به بد نسبت چه پیش ا  شکست و چه پس ا  شکست، بیشتر کارهایش، او دراست. 

ه دارد و شاید ا د وی ا  ای  فدوی گرایش به کاربرد لغات نزدی  به  ندگی رو مرّ ،ا  حیث لغت است. پافشاری کرده
 تیثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی خوانندگان باشد. ر،کا

 اعران دورۀاو یکای ا  شا .(13: 1333 رو بهاانی،ی محمّد) در خو ستان چشم به جهان گشود 1333در  پورای ر امی  (2)

 :1333 )شریفیان، «اوست استوار است بینش و نگرش او در شعر بر اخما و عرفانی که خاصّ» است. مقدّسجن  و دفاع 

دهد. ، فرهنگی عمومی است که در هر  مان ت ویری  نده و با  بانی جدید به دست خواننده میپورامی فرهن   بان  (.1

ال و روان و در عی  مردم است. کمم او سیّ های  بان و گفتار عامیانۀپور استفاده ا  سا ههای اصلی شعر ای ر امی فها  مؤلّ

باه دلیا  آشانایی او باا  پاورامای لغوی  بان شاعر  ۀدایر( 21: 1337 )محقق، کمم است. یبایی عاری ا  هرگونه پیچیدگی 

کمسی  و نیز استفاده ا   بان و کلمات عامیانه بسیار وسیع است. ادراکات و تجارب عینای تاا ه و ا  مقیااس رو   ادبیّات

حیاات » اسممی کارده اسات. شاعران انقمبتر ا  دیگر را بسیار گسترده پورامی وا گانی شعر  حو ۀ جامعه سخ  گفت ،

 (.12: 1331 نیا،)یوسف «شودرمانتیکی خمصه می اسی وحم ،انقمبی ۀدر سه دورشعری او 

 در ساوگواری  یی اسات کاه معماوالً  ناان محلّا، ابیاات محلّا«گریسات »و « خوانادن»ب ا  دو کلماۀ خوانگریو: مرکّا (3)

 گریند.خوانند و میمی

 کنند.می ت  بر نا ک حریر ا  سبز رن  با هاییلباس (1)

هاای ها و رو ناماهدر جواب خبرگزاری 1317شاعر ای  ا یده را چند هفته پس ا  شکست اعراب ا  اسرائی  در سال  (2)

هاای حاکم بار رساانه جوّ« های غربی گذشتا  آسمان»منظور ا  عبارت  ،ها سروده است. در ای  شعربیگانه به ویژه غربی

 است.  یاسرائ ا ا  شکست اعراب  هاآنهای غربی و خوشحالی کشور

 .سیاه کاممً هایرن  به گاه و مختلف هایرن  به و سر  و سفید ،شد آفریده هاییهجادّ نیز هاکوه ا  و (1)

 .نیمکمی جمع رو  آن در چشم کبود را مجرمان و شودمی دمیده اسرافی  صور در که رو ی (7)

 چارا هکا کنناد نکاوهش را رویاانسایه امّا  باشندمی روسیاه «کافران» گروهی و روسفید «مؤمنان» گروهی بیاید رو ی (3)

 .ع یان و کفر کیفر به را خدا عذاب، بچشید اکنون دید. پسرآو ایمان اینکه ا  بعد ،شدید کافر

ده است  شاهری کاه باه دسات باشد که او را نمادی برای شهر ادس آوردر نظر فدوی، حضرت عیسی )ع( می« سید» (3)

 دان یهودی همانند حضرت عیسی )ع( به دار آویخته شده است.جمّ

 ی  سهروردی است.الدّعق  سر  یکی ا  آثار شیخ شهاب (12)
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)ابا   اناد.دانان دورۀ اساممی، بیساان را ا  شاهرهای اردن نوشاتهجغرافی امّاای ادیمی فلسطی  است، هبیسان ا  شهر (11)

 (73: 1317 خردا به،

 کتابنامه

 هاالف: کتاب
 قرآن کریم 
 ، لیدن: دخویه.املسالک واملمالک (؛1691ابن خردازبه ). 1
 مروارید. ، چاپ هفتم، تهران:مجموعة کامل اشعار ( 1332) ،ای ر. امی  پور2

 .جمل ستاری، تهران: مرکز ترجمۀ، پردازی آتشرمز(  1331بایار،  ان پیر ). 3

 .، لیدن: دخویههاهيتلر و آلمان(  1332پی یر، آنج  ). 1

 ام: جمال. ،اثر تربيتی رنگ(  1333) امی  محمّدحجتی، . 2

 ، بغداد: دار الرشید.ک ون والش  سیکولوجیة إدراک الل   (؛1691) حسنی، قاسم. 9
ل، چااپ اوّ ،شناسانة اسطوره در شـعر عربـی معاصـر()تحليل روان های رهاییاسطوره(  1331) نجمه رجائی،. 7

 دانشگاه فردوسی. مشهد:

 ، ترجمۀ نغمه صفاریان، تهران: حکایت.زندگی با رنگ(  1373) سان، هوارد و دورتی. 3

هاا بررسی االب شناسانۀی  سب )تحل، مقدّسمنظوم دفاع  ادبيّاتنقد و بررسی   (1332) رضامحمّد سنگری،. 3

 ل، تهران: پالیزان.چاپ اوّها(، و گزینش نمونه

 ، چاپ ششم، تهران: آگاه.صور خيال در شعر فارسیش(،  1372)کدکنی، محمّدرضا شفیعی .12

 ، تهران: سخ .شعر معاصر عرب(  1332رضا )محمّد کدکنی،. شفیعی11
 ة للکتاب.یئة العامة املصری: اهلةاالولی، القاهر  الطّبعة، ةاإلضا ة املسرلی(؛ 1691)شکری ،عبدالوهاب. 11
 .موسی بیدج، تهران: سوره ۀ، ترجماندوه جشنوارة(  1372وواان، فدوی ). 13

 التوزیع.، عمان: دار الفارس للنشر و عریة الکاملةاسعمال الش  (؛ 1001) --------. 14
 ل، تهران: درسا. اده، چاپ اوّابی ویدا ، ترجمۀهای رنگشناسروان(  1331ماکس ) لوچر،. 12

 ای اردیبهشت.رسانه نره: تهران ،آتش درشکفتن   (1337) جواد محقق،. 11

چااپ اول، تهاران: بنیااد  ،بررسی تطبيقی شعر مقاومت ایران و فلسطين(  1333ی رو بهانی، محبوباه )محمّد. 17

 .مقدّسهای دفاع حفظ آثار و نشر ار ش
 .عامل الکتب :ةقاهر ال ة،یانالثّ  الطّبعة، ونالل  غة و الل   ؛(1661امحد ) عمر، خمتار. 19
 عری. لبإبدا  الشّ مؤسسة عبدالعزیز سعود البابطنی ویت:الک(؛ 1001) ،عرا  العرب املعاصریُللش   عيم الباًطنیم. 16
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 شر.النّ راسا: و سة للدّ و:: املؤسّ ي ولی، بالطّبعة األ، قیطبة والت  ی الٍظر نیعر احل یث ًالش  (؛ 1691) هاشم اغی،ی. 10

 تب: مجالّ

لللل»«   وواللللانشللللعر فلللل و  الشللللهی  يف»(؛ 1669) ابوعلیااااان، یاساااار. 11 : فلللل و  وواللللان لیاهللللا عر الفلسللللطیامللللاَتر الش 
 جاح الوطنیة.منشورا: جامعة النّ  نابلس: ،«وشعرها
 ادبیّاات دایای ا  گاامی مهام در راساتای آسایب تطبیقای اساممی: ادبیّااتنظریاۀ » ( 1333پروینی، خلی  ). 22

 32-22 صص چهارده، رۀل ششم، شما، ساعربی ادبيّاتة انجمن ایرانی زبان و مجلّ ،«تطبیقی
م، ، سال سوّپایداری ادبيّاتنشریة  ،«های فدوی وواانهای پایداری در سرودهجلوه» ( 1331) سیدی، حسی . 23

 .223-132 شمارۀ ششم، صص
 .44-10 صص ،1 ، العدداملواأ اسد  ةجمل  ، «فسی للّلوناألثر النّ » ؛(1001) الشاهر، عبداللّ . 14
 پژوهشنامة، «پورعشق به انسان وو  و مقاومت در شعر ای ر امی » ( 1333)صادای  سهیم و مهدی شریفیان،. 22

 .33-23 صص سیزدهم، شمارۀ، سال هفتم، ادب فارسی، دانشگاه سيستان و بلوچستان

 صص شمارۀ پنجم، دانشگاه گیمن، ،پژوهیادب ،«سه صدا، سه رن ، سه سب » ( 1337) فتوحی، محمود. 21

3-32. 

نشـریة زن در ، «تحلی  نمادی  رنا  در دیاوان فادوی ووااان» ( 1332) و آ اده آ ادی تابراهیمی، عزّمم. 27

 .221-212صص  م،شمارۀ دوّ پنجم، دورۀ ،دانشگاه تهران فرهنگ و هنر

 اشاعار تکیاه بار باا) معاصار شعر های نمادی  رن  در مینه» ( 1331)  ادهدعلی ااسمسیّ و نیکوبخت، ناصر. 23

-223 صاص ،13 شامارۀ ،باهنرکرمان دانشگاه شهيد ادبيّات دانشکدة نشریة «(موسوی گرماارودی سپهری و نیما،

233. 

وابسـته بـه سـازمان  یمطالعات ملّ فصلنامة ،«مقدّسدفاع  ی وملّ هویّت» ( 1331) دحسی پور ر ومی، سیّولی. 23

 .122-33 صص ،ششم شمارۀ م،سال سوّ ،مطالعات ملّی

 ،32 شامارۀ ،ة شـعرمجلّـ ،«پاورلی در شعرهای ای ر امی تیمّ -دستی به سوی نور » ( 1331) سعیدنیا، یوسف. 32

 .73-12 صص
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 1ًوروواان وایصر أمنی ىلعٍاصر املقاومة يف أشعار ف و  مقارنةدراسة 

 2صاًره سیاوش 
 الدراسا: الثقافیةسانیة و أستاذة مساعدة، بآکادمییة العلوم اإلن

 3موال شکار  مري
 اجستي بآکادمییة العلوم اإلنسانیة والدراسا: الثقافیةم

 امللر ص
بور باعتبارمها ممثلي قیصر امنیمن هذا البحث هو دراسة العناصر املماثلة واملشرتكة يف شعر املقاومة لفدوى طوقان و إن الغرض 

، ساس نظریة األدب اإلسالمي املقارنالتحلیلي قائما على أ - فلسطنی خالل املنهج الوصفيإیران و كٍل من األدب املقاوم ل
لتقییم  اسُتمّد: املعلوما: الالزمةو لألدب العاملي.  حملة من اللمحا: األدبیة اجملهولة لبلدي هذین الشاعرینذلك لتقدمي و 

تشي نتائج البحث إىل هذه احلقیقة، أن ظالم اللیل، و من خالل الدراسة املباشرة للنصوص. العناصر بطریقة مكتبیة و 
ن األمحر واألسود الواو  الغابة رمز للوطن.و  الشخصیا: التارخيیة املعتدیة الكامنة يف قصائد هذین الشاعرین مها رمز للعدوو 
 الرشدو  النضارةو األمل و  السکینةوالقمع و  املأمتكالشهادة و األزرق واألصفر متّثل على التوايل رمزًا ملعاجلة تصویر مفاهیم متنوعة  و 
 ترب هذه األوصاف رموزًا متشاهبة متاماً يف أشعار املقاومة لكلی الشاعرین.  النوى واحلزن. وتعو 

لیلی ة  بور، فدوى طوقان. قاومة، شعر املقاومة، قیصر أمنیالعريب املعاصر، عناصر املو  ياألدب الفارس :الکلمات ال  
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