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چکيده
پژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی  -تحلیلی و با تکیه بر نظریۀ ادبیّاات تطبیقای اساممی باه بررسای
نمادهای همسان و مشترک در شعر مقاومت فادوی ووااان و ای ار امای پاور باه عناوان دو نمایناده ا ادبیّاات
پایداری ایران و فلسطی بپردا د تا گوشه ای ا وایای ناشناختۀ میراث ادبی دو کشور مقاوم را به ادبیّات جهانی
بشناساند .اوّمعات ال م برای سنجش نمونهها به شیوۀ کتابخانهای و بررسی مستقیم متاون ،حاصا شاده اسات.
یافتههای پژوهش نیز گویای ای وااعیّت است که در شعر ای دو شاعر ،شب و شخ یّتهای تاریخی متجااو ،
نماد دشام و جنگا نمااد ووا اسات .رنا

هاای سار  ،سایاه ،آبای ،سابز و رد باه ترتیاب نماادی جهات

ت ویرپردا ی مفاهیم متنوّعی ،چون شهادت ،ماتم و خفقان ،آرامش و امیدواری ،شادابی و بالندگی ،جادایی و
اندوه هستند .ای موارد ،نمادهای کاممً همسان در شعر مقاومت ای دو شاعر به شمار میآیند.
واژگان کليدی :ادبیّات معاصر فارسی و عربی ،عناصر مقاومت ،شعر پایداری ،ای ر امی پور ،فدوی وواان.

 .1تاریخ دریافت1331/7/22 :
 .2رایانامۀ نویسندۀ مسئولsaberehsiavashi@yahoo.com :
 .3رایانامهmolashekarimir@yahoo.com :

تاریخ پذیرش1331/3/22 :
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 .9پيشگفتار
آدمی ا آغا تا کنون با هدف حفظ بقای خود با ناسا گاریهای اورافش به نوعی در حال مبار ه باوده
است .در ای میان هر چقدر آگاهی و دانستههای بشر بیشتر شده ،مبار ۀ او نیز هدفمندتر گردیده اسات
و در وااع شناخت باعث شده تا مبار ۀ او آگاهانهتر باشد .گویی مبار ه جزئی جداییناپاذیر ا نادگی
آدمی است که در هنگام برو حادثهای همچاون جنا

نماود ماییاباد .بارای پیادایش ادبیّاات و شاعر

مقاومت به ناچار باید مینهها و عواملی وجود داشته باشد به عنوان نمونه هنگاامی کاه جامعاهای دچاار
نظامی مستبد یا غاصب شود ،به ووری کاه آ ادی و حقاوا اوّلیّاۀ افاراد اجتمااعی سالب شاود ،ادبیّاات
مقاومت شک میگیرد .در ای میان شاعری که در عرصۀ جن

و مقاومت شعر میسراید ،باه اعتبااری

در حال جنگیدن است چه خود او و چه شعرش چراکه اگرچه او یا

تا اسات ،امّاا باا ساخ خاود

میتواند انبوهی را انگیزهمند کرده و به میدانهای نبرد با دشم روانه کند .در حقیقات ،شااعرِ مقاومات
به گونهای دیگر روایتکنندۀ تاریخ است .او هم تاریخ را روایت میکند و هم ا آن الهاام مایگیارد و
دیرو و امرو را به هم پیوند می ند ،چراکه اگر ا گذشته بهره نگیرد ،با خطرِ ا دسات دادن هویّات و
شکست در براراری ارتباط با مخاوب و در نتیجه عدم مقبولیت رو به روست .ا همی رو ،نقش نمادهاا
در ادبیّات مقاومت چشمگیر است و ای نوع ادبای ا سامب هاایی کاه باا روج ،جاان و حافظاۀ ادبای و
تاریخی مردم عجی شده است ،بهره میگیرد.
پژوهش حاضر میکوشد با تکیه بر اشعار ای ر امای پاور( )1و فادوی ووااان( )2مهامتاری نمادهاای
مشترک ای دو شاعر را به عنوان نمایندگان شعر مقاومت فلسطی و دفاع مقدّس ایران استخراج کرده و
در کنار بررسی عل ظهور ای نمادها در خدمت بیان نگرشهای انتقادی -اصمحی دو شاعر باشد.
 .9-9چارچوب نظری تحقيق

چارچوب نظری ای پژوهش بر نظریۀ ادبیّات تطبیقای اساممی اساتوار اسات .در ایا رهیافات ،ادبیّاات
تطبیقی به عنوان ابزاری جهت ایجاد نزدیکی میان ملّتهای مسلمان به کار میرود و روابا و مناسابات
آثار ادبی مل اسممی بر اسااس اصا تیثیرگاذاری و تیثیرپاذیری ،یاا اصا تشاابه میاان آنهاا بررسای
میشود .ای مکتب معتقد است «ملّاتهاای مسالمان باا توجّاه باه برخاورداری ا روج هویّات اساممی
مشترک که به آنها تاریخ ،عقیده ،اندیشه و ادبیّات نزدی

به هم بخشیده است ،مایتوانناد باا آشانایی
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متقاب با فرهن

 ،هنر و ادبیّات همدیگر و با بررسی و مقایسۀ آنها باا یکادیگر ،داعیاهدار بناای هویّات

ملّی ،دینی ،فرهنگی و هنری خود باشند و در مواجهه با بحران هویّات در عرصاۀ فکار ،فرهنا

 ،هنار و

ادبیّات سهم بسزایی داشته باشند» (پروینی .)77 :1333 ،اابال الهوری ،حسی مجیب م ری و وه نادا ا
دیگر نظریهپردا ان ای مکتب هستند.
 .5-9پيشينة پژوهش

پیرامون شعر فدوی وواان و ای ر امی پور ،پژوهشهایی صورت گرفته است لیک موارد یااد شاده باه
بررسی جنبههایی ا شعر آنان پرداختهاند که باا موضاوع ماورد بحاث در ایا پاژوهش متفااوت اسات
برخی دیگر نیز به صورت ی

جانبه و در آثار یکی ا ای دو شاعر بوده و وبق کاوشهای نگارناده تاا

کنون پژوهش علمیای که در مقام بررسی نمادها در شعر ای دو شاعر برآمده باشاد ،صاورت نپذیرفتاه
است .پژوهشهای مرتب که به بررسی شعر مقاومت فلسطی و ایران پرداختهاناد ،عبارتناد ا پایاانناماۀ
مرضیه ارع ( )1337با عنوان «أدب (شعر) املقاومة يف فلسطنی وإیران ،موازنة ودراسة وحتلیل ونقل » که به صورت
کلّی و گذرا ویژگیهای هنری شعری محمود درویش تا مان خروج وی ا بیروت را بررسای کارده و
در بخش دیگر به شعر ایران در ع ر انقمب اسممی و سپس شاعر پایاداری ایاران باه صاورت عماومی
پرداخته است .مقالۀ «بررسی شعر مقاومت نزد معی بسیسو و ای ر امی پور» ا احمدرضا حیدریان و ندا
صدیقی ( )1331در همایش ملّی ادبیّات تطبیقی دانشگاه را ی نیاز شاعر مقاومات نازد ایا دو شااعر را
بررسی کرده است که با عنوان مقالۀ حاضر متفاوت است .پایاننامۀ رو بهانی ( )1333با عناوان «بررسای
تطبیقی ادبیّات مقاومت ایران و فلسطی با تکیاه بار ساه شااعر ایرانای (ای ار امای پاور ،علیرضاا اازوه،
محمّدرضا عبدالملکیان) و سه شاعر فلسطینی (محمود درویش ،سمیح القاسام و معای بسیساو)» ،دیگار
جستار موجود در ای

گنجش

مینه است که بیشتر مثاالهاای عربای آن ،متعلّاق باه کتااب بااد خاناۀ ما اسات،

بهانه ترجمۀ موسی بیدج میباشد .به نظر میرسد ای اثر در ذکر درونمایههای پایداری شاعر

سه شاعر فارسی نیز در بسیاری موارد تنها به ذکر ی

مثال بارای توضایح چناد درونمایاه اکتفاا کارده

است .مقالهای نیز با عنوان «واکاوی اشعار انقمبی در دیوان فدوی وواان و واهره صافّار اده» در نشاریۀ
نقد ادب عربی به الم ابوالفض رضایی ،رایّه خرّمی و محدّثه عطااااللهی موجاود اسات کاه هام عناوان
مقاله و هم شاعر مورد بررسی آن با پژوهش حاضار متفااوت اسات .مقالاۀ «تحلیا عناصار مقاومات در
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توسا حساینعلی اباادی ،کباری روشانفکر و
اشعار سمیح القاسم ،سیّد حس حسینی ،ای ار امای پاور» ّ
مینه انتشار یافته که به علّت گستردگی کار به برخی ا عناصر مقاومت در ادبیّاات

مرتضی ارع در ای

ای سه شاعر پرداخته نشده است ،ضام آنکاه مقالاۀ ماذکور فقا باه عناصار مقاومات در شاعر ای ار
پرداخته و شعر عربی فدوی وواان را شام نمیشود .در پایاننامۀ اکرم محمّدی باا عناوان «دراسلة وحتلیل

دیوان إمام الباب املغلق للشاعرة فل و ووالان» دانشاگاه فردوسای نیاز هماانگوناه کاه ا عناوانش پیداسات،
نگارنده تنها یکی ا دیوانهای شاعر عرب مورد نظر ماا را مطالعاه کارده اسات .مقالاهای کوتااه نیاز باا
عنوان «تجلّی پایداری در اشعار سیمی بهبهانی و فدوی وواان» نوشتۀ غفار محمّدی در حدّ چند صافحه
در اینترنت وجود دارد که عموه بر تفاوت عناوان باا پاژوهش حاضار ،فاااد مناابع مایباشاد .ا ایا رو
پژوهش حاضر میکوشد تا ناگفتهها و جنبههای مغفاول مرباوط باه نمادهاای مقاومات در شاعر ایا دو
شاعر را ضم رونمایی ،مورد بررسی و تحلی ارار دهد.
 .9-9روش کار و ضرورت انجام پژوهش

روش ای تحقیق ا ناوع توصایفی  -تحلیلای اسات و اوّمعاات ال م بارای سانجش نموناههاا باه شایوۀ
کتابخانهای و بررسی مستقیم متون حاص شده است .ضرورت انجام ای پاژوهش نیاز در آن اسات کاه
استخراج و تحلی نمادهای مقاومت در شعر ایا دو شااعر علایرغام تفااوت محای جغرافیاایی آنهاا
میتواند به انعکاس و تبیی دردهای مشترک ملّت مظلاوم فلساطی در برابار ر یام صهیونیساتی و ملّات
تحمیلی کم

ایران در دوران جن

کند.

 .1-9پرسشهای پژوهش

 -1برجستهتری نمادهای مقاومت در اشعار «ای ر امی پور و فدوی وواان» چیست؟
 -2رن

های سبز ،آبی ،ارماز ،رد و سایاه در اشاعار مقاومات ایا دو شااعر در چاه ماواردی کااربرد

نمادی یافتهاند و دارای چه بسامدی هستند؟
 -3دو عن ر جنگ و شخ یّتهای تاریخی در اشعار ای دو شاعر نماد چه چیزی هستند؟
 .5پردازش تحليلی موضوع
 .9-5نماد رنگها

معانی نمادی رن

ها و با شناسای ویژگایهاای آنهاا باه پیشاینۀ فرهنگای و باورهاای دیریناۀ ملّاتهاا

با میگردد .عن ر رن

ا عناصری است که ا وریق آن میتوان بسیاری ا سلیقهها ،باورهاا ،آر وهاا
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و خواستههای آدمیاان را شاناخت .ا دیادگاه روانشناساان ،عمااه باه هریا
شخ یّت افراد است« .روانشناسان با داّت در کاربرد رن
افراد میپردا ند« .یون

هاا بیاانکننادۀ

ا رنا

ها به با شناسای الیاههاای پنهاانی شخ ایّت

» یکی ا متفکّران و روانشناسان سدۀ بیستم به نیروی نماادی رنا

داشت و بیمارانش را تشویق میکرد تا هنگام نقّاشی رن

هاا اعتقااد

ها را به کار گیرند تا بدی وسایله ،رفتاری

بخش ناخودآگاه خاود را آشاکار ساا ند و بتوانناد بارای دسات یاافت باه ساممت روان ،پیونادی بای
خودآگاه و ناخودآگاه خود برارار سا ند» (سان)23 :1373 ،
رن

ها به وور کلّی به شش رن

گروه ا رن

اصلی تقسیم میشوند :سیاه ،سفید ،ارماز ،سابز ،رد و آبای .ایا

ها اصلی المداد میشاوند و رنا

هاای دیگار یرمجموعاۀ ایا رنا

هاای اصالی اارار

میگیرند( .ر.ک :حسی )123 :1332 ،

احمد مختار عمر در کتاب اللغة والللون به بررسی روانشناختی رنا

پرداخته و میگوید« :امرو ه رن

هاا و داللاتهاای روانای آنهاا

 ،جزئی ا جهان پیراماون ماا و ال م و ملازوم نادگی اسات و بادون

تردید به عنوان جزئی ا مهمتری عناصر یبایی به شمار میرود .با اینکه ندگی پیراماون ماا آکناده ا
انواع رن
رنگارن

های وبیعی است انسان به ای اناعت نکرده و ا هنر و دانش خود هازاران رنا
به وجود آورده است تا جایی که ندگیِ بدون رنا

نمیتوانیم رن

و ترکیباات

ا ماا دور شاده اسات .باه ایا ترتیاب

را به عنوان یکی ا عناصر یبایی المداد نکنیم» ( )13 :1337بنابرای  ،امرو ه رن

در

ندگی و حاالت روحی ما تیثیر بسزایی دارد و شاعران ا ای عن ر برای عینیتر شادن مفااهیم خاود و
نیز کشف و توضیح رواب میان اجزای شعری و بیان مفااهیم نماادی  ،بهاره جساته و ا باان رنا

هاا،

را های خود را با میگویند.
رن

در حو ۀ ادبیّات معاصر ،نه تنها در االب پدیدههای وبیعی تجلّای ماییاباد ،بلکاه در مفهاومی

رمزگونه برای نشان دادن حاالت درونی شاعر به کار میرود و فریاد اعتارا
نامطلوب جامعه به ت ویر میکشد .بان نمادی ِ رن

او را نسابت باه وضاعیّت

 ،فرصاتی مناساب بارای شااعرانِ ماورد بحاث ماا

(ای ر امی پور و فدوی وواان) به وجود آورده تا در پس نقابی رنگای  ،مفااهیمی چاون ظلام ،خفقاان،
تبعید ،آوارگی ،شهادتولبی و آرمانخواهی را بیان کنند.
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 .9-9-5رنگ سبز

معنویت و آرامش است .ای رن

سبز ،رن

اهمّیّت بسیاری دارد« .در مذهب ،رن

ا منظر روانشناسی و آداب و رسوم و همچنای ماذهب

سبز سمب ایمان و عقیده ،دیا و توکّا  ،فناناپاذیری ابادیت و

رستاخیز است» (حجتی .)22 :1333 ،به وور کلّی ای رن
است .همچنی آمده است «عرب جاهلی رن

 ،رن

آبادانی و خرّمای و ایاش و رویاش

سبز را بیشتر ا هار رنا

دیگاری دوسات داشاته اسات

چراکه یادآور بهار و مراتع خرّم و چراگاههای خوب است .مسایلۀ چراگااه بارای ایشاان مهامتاری امار
ندگی بوده است»( .شفیعیکدکنی )27-21 :1372 ،لوچر نیز معتقد است« :رن

سبز ا لحاا نماادی

شباهت به درخت کاج دارد که دارای ریشهای عمیق ،مغرور و تغییرناپذیر است ا همی رو ای رنا
نمایانگر عزم راسخ ،پایداری و ا همه مهمتر مقاومت در برابر تغییرات میباشاد و ا ثباات عقیاده نیاز
حکایت میکند» ( 33 :1331و )31
امی پور رن

سبز را نماد شادابی ،جاودانگی و آرامش میداند:

او را چنانکه خواست /با آن لباس سبز بکارید /تا چون همیشه سبز بماند /تا چاون همیشاه سابز بخواناد
(امی پور)331 :1332 ،
رن

سبز در ای شعر ،نماد شهیدی است که لباس سبزِ سپاه را بر تا دارد .او مایخواهاد وی را باا

همان لباس سبز به خاک بسپارند تا همیشه سبز و جاودانه باشد و ا جاودانگی بخواند .بااور باه سابزی و
جاودانگی شهید و حیات دوبارۀ او در ای بیت نیز با تابی پررن

دارد:

خوشااا چااون سااروها اسااتادنی ساابز

خوشا چاون بار هاا افتاادنی سابز

خوشا چون گ به ف لی سبز مردن

خوشا در ف ا دیگار ،ادنای سابز
(همان)112 :

در ای اشعار که به دورۀ آرمانگرایی ای ر تعلّق دارد« ،صادای انقمبای دینامیا
بانی تپنده شک میگیرد .گفتمان ایادئولو ی
سب

شعر را پویا و دینامی

ایا اشاعار و فراوانای افعاال حرکتای و ماادّی آنهاا،

میکند به گونهای که به نظر میرسد شاعر در مقام ی

ا د تغییر جهان را دارد» (فتوحی.)12-11 :1337 ،
شاعر در جای دیگری ا شعرش ،بار دیگر رن

و فعّاال او در االاب

سبز را نماد شهید ارار داده است:

کنشگر انقمبی،
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افتاد /آنسان که بر  - /آن اتّفاا رد  /-میافتد /افتاد /آنسان که مر  - /آن اتّفاا سرد  /-میافتد
امّا /سبز بود و گرم که افتاد (امی پور)372 :1332،
تفاوتی که میان فروافتادن بر

درخت و شهادت شهید وجود دارد ،آن است که بار

ماانی کاه

رد شده باشد ا شاخه جدا میشود امّا شهیدی که امی پور ا آن نام میبرد ،سبز و جاندار باوده اسات
که بر روی می افتاده است .وی با استفاده ا جممت معترضۀ – و آن اتّفاا سرد – و  -آن اتّفااا رد
 تفاوت میان افتادن ای دو را مدّ نظر دارد .امی پاور در ایا شاعر باا وارج مسایلۀ شاهید ،بایآنکاه باهتوضیحات ائد یا به صراحتگویی مستقیم بپردا د ،در ایجا ی ستودنی ،مخاواب را باا حاسّ شااعرانۀ
خویش همدل و همراه میکند( .سنگری ،1332 ،ج )211 :3
امی پور در یادبود «رحمان عطوان» یکی ا فرماندهان نظامی ایران در جن

نیز عن ر رنا

را باه کاار

گرفته است:
ای سبز کیست؟ /ای سبزِ سر چیست که میکارید؟ /ای

ن که بود که /بان

«خوانگریاو»( )3محلّای

را ا یاد برده بود /او را واتی که کاشتند /هم سبز بود هم سر  /آنگاه  /آن یار بیارار /آرام در حضاور
خدا آسود /هرچند سر سر به خاک افتاد /امّا /ای ابتدای سبزی او بود( .امی پور)332 :1332 ،
عنوان «ای سبز سر چیست؟» برای ای شعر آمیزهای ا دو رن

سبز و ارمز را دربار دارد و جلاوۀ

خاصّی به شعر او بخشیده است .به عقیدۀ شفیعیکدکنی «آنچه مسلّم است ای است که عن ر رنا

باه

عنوان گستردهتری حو ۀ محسوسات انسانی در ت ویرهای شاعرانه سهم عمدهای دارد .ا ادیمیتاری
ایّام مجا ها و استعارههای خاص ا رهگذر توسعه دادن رن

در غیر موارد وبیعی خود در باان وجاود

داشته ،چنانکه بسیاری ا امور معنوی که به حسّ بینایی درنمیآیند با صفتی ا صافات رنا

هاا نشاان

داده شدهاند)271 :1372( ».
رن

سبز در ای شعر به لباس پاسدار که سبز رن

است ،اشاره دارد و رن

سر نیاز باه شاهادت

شهید گریز ده است .او در همی اطعه ،به خاک سپردن شهید را به کاشت درخت مانناد کارده اسات.
وی با ایجاد تضاد میان دو کلمۀ بیارار و آرام به ندگی اب و بعد ا شهادت اشاره میکند یرا شهید
در ای دنیا احساس بیاراری و ناآرامی دارد و به محض ارار گرفت در پیشگاه حق تعالی باه آراماش و
آسودگی دست مییابد .لذا شهادت به منزلۀ شروع ندگی جاودان و توأم با آرامش خواهد بود.
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رن

در اشعار فدوی وواان نیز نقش مخ وص به خود را ایفا میکند .رنا

سابز در شاعر ووااان

نماد رشد و تجدّد ،ندگی ،وبیعت ،بهار ،جوانی و نویادبخش شاکوفایی و ساممتی اسات .رنا
یکی ا رن

سابز

ر الرا يم ْلُ ُسل ٍْ ُ ( »...کهاف/
سلو َن ِيیَاًالا ُض ْ
هایی است که در اارآن کاریم آماده اساتَ ...« .ویَللْبَ ُ

()1

)31

وواان ای رن

را برای توصیف سر مینش به کار میگیرد امّا ا البهالی ای مفهوم میتوان باه هادف

شاعر که بیدار کردن ملّت فلسطی و جهان عرب و ایجاد امید به آینده در دلهای ایشان است ،رسید:

رل
وم الطوفلان اسسلود لََفظَتلُُ َسلوال ُ َمَيیلة ليلرر الطیب يلة اََرلرا ي هتفلوا وَم َ
یوم اإلعصار الشلیطاين وَغل وإمتل  /یل ُ
ُ
ي
ي
عب اسجوا الغَرًیة( .وواان)440 :5002 ،
َ
(ترجمه :رو ووفانهای شیطانی وغیان کرد و امتداد یافت  /رو ووفان سیاه  /ساح او را یکباره پس آورد /به
می سرسبز پاک /فریادی دند که ا سر می

های عربی فراتر رفت)2().

شاعر در جایی دیگر و به هنگام با گشت باه ووا  ،سار می خاود را شااخۀ تاری مایداناد کاه تنادباد
حوادث و مشکمت اادر به شکست آن نمیباشد ،ای شاخه اگرچاه انادکی خام مایشاود امّاا پاس ا
مدّتی به حالت اوّلیّۀ خویش با گشته و نمیشکند:

ار إن عبتﹾ یوما ًُ عاصفة راعل ة ملُ لوللُ راجفلة
دائم االضررا ير تأوي لُ اسوی ُ
وج تُُُ ًع َ ضیاع ووی غصٍا وریا َ
ي
مال ضفیفا حتتَها واحنٍ أمامها لیٍا وحتتها الزوًعلةُ القاصلفةُ ویسلتو الغصلُ کملا کانلا مشعشل االور ي
اق ریانلا مل تلٍ َ طم
َ
َ
ُ
ي
ي
اعصافُُ الل نة حت َ ی ي الریح ومير کما کا َن کأنﹾ مل تَثٍُ حمٍة(.وواان)572 :5002 ،
(ترجمه :او را پس ا دوری درا مدت ،شاخهای همیشه سبز یافتم /که پرندگان به آن پناه میآورند /اگار رو ی
ووفانی بر ای درخت بگذرد /ووفانی غرّان و لر ان /ای شاخه اندکی یر آن ووفان تکان میخورد و در برابر
آن با انعطاف پذیری خم می شود /در حالی که یر ای ووفان ،گردبادی عظیم است /پس ا عبور ای ووفاان،
شاخه ،مانند گذشته صاف میشود /حال آنکه بر هایش تا ه و برااند /شاخههای نرم ای درخت نمیشاکنند/
در یر دستان باد /و درخت همچون گذشته میشود /گویی هیچ آ مون سختی آن را خم نکرده است).

همانوور که ممحظه میشود ،سبزی در ای ابیات ،نشان ا امید به رویش و خیازش دوبااره ،مقاومات،
امید به آینده و ندگی جدید برای سر می فلسطی و مردم آن داشته و میکوشاد در بحبوحاۀ نومیادی
فلسطینیان ،بذر امید و انگیزه جهت ادامۀ مبار ه را بپراکند.
 .5-9-5قرمز (احمر)

ا نظر روانشناسان ،رن

ارمز ،رنگی پویا و نده است« :ارماز یعنای محارّک اراده بارای پیارو ی در

تمام شک های شور ندگی و ادرت ،ا تماایمت جنسای گرفتاه تاا تحاوّالت انقمبای .ارماز ا لحاا
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نمادی شبیه به خونی است که هنگام پیرو ی ریخته میشود و همانناد آتشای اسات کاه در روج انساان
شعلهور میشود ،نظیر خلق و خوی خونخوار و وبیعت مردانه است ،اشتراک حسّیِ آن به صورت میا
و اشتها ظاهر میشود و محتوای عاوفی آن آر و و آمال است» (لوچر« )37 :1331 ،رنا

ارماز رنا

عشق است و در اکثر دنیا تقریباً به همی مفهوم است» (بایار.)131 :1331 ،
در ارآن کریم نیز به ای رن
(فاور )1()27 /این

ي
ي
ي
ي ي ي
لو ُسلود»
اشاره شده استَ ...« :وم َُ ا ْْلبَال ُج َ د ًلیٌ َو ُمْلر ُْْتَللأ أَل َْوانلُ َهلا َوغَ َراًی ُ

با توجّه به ویژگیهای ای رنا

باه بررسای و با تااب آن در اشاعار شااعران ماورد

بحث میپردا یم.
امی پور ای رن

را بسیار در شعر خود به کار برده است:

رو ی دگر گذشت /امرو با ما /در غایت غروب /یا

آفتااب سار جناوبی را /بار شاانههایماان باه

نهایت خواندیم (امی پور.)32-23 :1332 ،
شاعر ایرانی در ای شعر ،سعی در ترسیم مراسم تشییع پیکر ی
سر جنوبی تشبیه کرده است و با استفاده ا رن

شهید داشته .او شاهید را باه آفتااب

سر به شهادت او اشاره میکند.

امی پور در شعر «مر بودن» با استفاده ا وا گانی برگرفته ا خانوادۀ گفتمان دینی و گفتماان انقامب و
نیز با به کارگیری عن ر رن

 ،جاودانگی را در مر

کو عمر خضر رو ولب مر

سار کا

سر (شهادت) میداند:
کای شیوه ،جاودانهتری ور بودن است
(همان)332 :
پ

او شهید را انسان سرخی میداند که اگرچه سر و خونآلود بر خاک میافتاد ،امّاا ایا افتاادن و فناای
ظاهری ،آغا سرسبزی و ندگی جاودانۀ اوست:
ای سبز سر چیست که می کارید؟/هرچند سر سر به خاک افتاد /امّاا /ایا ابتادای سابزی او باود
(همان)33:
امی پور با آفرینش ت ویرهای تا ه و ناب و شدیداً حسّی ا ای مر

سر (شهادت) ندگی ماادّی را

مرحلۀ کالی و ناپختگی انسان دانسته و ا شهادت به حادثۀ سر ِ رسیدن تعبیر کرده و کمال آدمی را در
آن میداند:
کاااالیم کاااه سرسااابز دل ا شااااخه بریااادیم

تااااا حادثااااۀ ساااار رساااایدن نرساااایدیم

(همان)327 :1332 ،
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«غلبۀ ضمیر «ما» و افعال «جمع متکلّم» در شعر ایا دورۀ امای پاور گویاای غلباۀ روج جمعای بار کامم
اوست .ای «ما» در تقاب با دشم ی

نوع مر بندی گفتمانی را رام می ند» (فتوحی.)11 :1337 ،

فدوی وواان نیز در یکی ا شعرهایش رن

سر (أحمر) را نماد شهیدان و همچنی نماد درد و رنجای

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

الکتو امل رسی ية کل سلطوير ي
ي
لادت
عادت إل
/ح َمریُوُلا يف الص ي
الکفلاح الليت َلل َ فوها وع َ
باح شقائق مرا وًااات ورد و َ
ُ
تَل َفت َ
ي
ي
أمس اليت وَ َمسوها (وواان.)202 :5002 ،
إل صف ات اََریطَة َ
(ترجمه :لباس بچّگانهاش بامدادان ا اللههای سر و دستههای گ شاکوفا شاد ،تماام نوشاتههاای مباار ه کاه
حذف کرده بودند به کتابهای مدرسه با گشت و نقشههای دیرو ی که پاک کرده بودند به صفحۀ کتاابهاا
با گشت).

ای ا یده در مورد دختر بچّهای به نام «منتهی» است که بیگناه به دست اشاغالگران صهیونیسات شاهید
شده است .فدوی با تعبیر «الشلقائق احلملرا » به خونِ ریخته شده بر پیکر دختر دانشآمو اشاره مایکناد و
بر ای باور است که ای اللههای سر پیامآور مبار ه و آ ادیاناد .ایا شااعر در ا ایدهای دیگار نیاز
رن

سر را نماد خونهای جوانان فلسطینی مایداناد کاه در جاویهاای ایا سار می در جریاناناد،

«اگرچه ای خونهای مقدّس به واسطۀ گندابی که ا اجساد برخی حاکمان بزدل و ترسوی عرب خارج
میشود ،آلوده شده و در حال حاضر اثرگذاری خاود را ا دسات داده اسات» (ابوعلیاان 132 :1333 ،و
.)131

هللوت الشلليرةُ عفل َلو جل ا يولٍيا احلمللرا ي عفل َلو جل ور مرتویلة ًٍبیل َسل َف َ تُ اسشلل /عفل َلو جل ور عرًیلة (وواللان:5002 ،
.)512
(ترجمه :درخت فروافتاد /بدون ارادۀ جویهای سر ما /بدون ارادۀ ریشاههاای سایراب /باه وسایلۀ شارابی کاه
جسدها آن را بر می ریختند /بدون ارادۀ مردم عرب)
 .9-9-5رنگ آبی (أزرق)

رن
رن

آبی ،تیثیری آرامبخش بر سیستم ع بی انسان دارد و باه هنگاام بیمااری و خساتگی نیاا باه ایا
بیشتر احساس میشود .ای رن

بر مفهوم صلح ،آ ادی ،نظم ،رضایتمندی ،معنویت ،ایمان ،امیاد

و پیرو ی داللت دارد و نشاندهندۀ یکپارچگی ،همادلی در تجرباۀ یباشناسای و آگااهی اندیشامندانه
است( .ر.ک :لوچر .)73-73 :1331 ،رن

آبی ،نماد ایثار ،صلح و آرامش است .آبی ،رن

معنویت و
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ایمان ،امید و پیرو ی است (ر.ک :نیکوبخت و همکاران .)217 :1331 ،ای رنا
ي
نی یَل ْوَمئي ُز ْرااا»
آمده است« :یَل ْوَم یُل ٍْل َف ُخ ييف الصوير َوَْحن ُ
ش ُر ال ُْم ْي يرم َ

رن

در اارآن کاریم نیاز

(وه)7()122 /

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

دچار ناامیدی ،غم و اضطراب گشته است:
اول آبی بود ای دل آخر امّا رد شد
آفتابی بود ،ابری شد ،سیاه و رد شد (امی پور)13 :1332 ،
رن

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

است چراکه هم برای داللت بر اندوه به کار رفته و هم نشانۀ شادی و خوشی است .به عناوان نموناه در
بیت یر «ا واوع حادثهای مسرّتبخش خبر میدهد« .رن

آبی و پااکی آسامان» و «پرنادۀ آبای» ،در

ای بیت ت ویرگر خرسندی و امید به آیندهای روش است و پیرو ی ،آرامش و صالح را بارای کشاور
خود به ارمغان میآورد» (ممابراهیمی و آ ادی.)223 :1332 ،
سما ي (وواان)125 :1222 ،
الزراا ي يف وُ ْه ير ال /
َه َف َم َامةُ َ
(ترجمه :کبوتر آبی در پاکی آسمان به پروا درآمد).

فدوی وواان ،گاهی نیز رن

آبی را به عنوان رمزی برای نشان دادن اندوه درون خود برمیگزیند:

لان یطل ي
ي
ل/ن علل لیل ي امل یٍل يلة کللان يف ُرکل يُ َلقیبَللة وِیللاب وادکللارات يمللُ اسر ي احلَبیبَل يلة کانَل الزراَلةُ يف
ُشللرفَةُ املَبٍل وویفل َ
عیٍيیُ ََتت ُُبريات لزیٍَة واسس یط َفح يمُ َش ي
طاِنا مل ا وما ا (مان.)485 :5002 ،
َ َ
َ
َ ُ
(ترجمه :ایوان ساختمان و دو سایهای که نظارهگر شب شهر بود و در آن گوشه ،چمدانش باود و جاماههاایی و
یادگاریهایی ا وو دلبند ،آبی چشمانش ،امتداد دریاچههای غمناک باود و انادوه ا کراناه ایا دریاچاه هاا
نم

و آب میریخت).

آبیِ موجود در چشمان ،در کنار افق غمانگیزی که در کراناههاای دریاا امتاداد دارناد ،باار معناایی
منفی دارد« .رن

آبی را در ای بیت میتوان نمادی ا تجاو صهیونیستها دانسات کاه انادوه ،رنا و

خفقان را در میان فلسطینیان گسترانیده است» (ممابراهیمی و آ ادی.)223 :1332 ،
غیر ا موارد یاد شده ،رن

آبی ،فراوانی چندانی در دیوان دو شاعر مورد بحث نادارد .ایا رنا

در شعر آنها برای اجزای وبیعت ،چاون دریاا ،اطارات بااران ،آسامان و نیاز مضاامینی چاون آراماش،
جاودانگی ،امید به آینده ،پیرو ی و صلح به کار رفته است.
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 .1-9-5رنگ سياه (أسود)

رن

سیاه ،رن

ماتم ،اندوه ،ضملت ،مر

و گناه است .ا نظر روانشناسان «رن

غرور و در عی حال باعث کدورت روحی میشاود .سایاه ،رنا

سیاه سابب ایجااد

غام و انادوه اسات .بادی جهات در

عزاداری مورد استفاده ارار میگیرد ،چون نماد غم است و غم و غ ّه را همیشه در درون انساان ،حفاظ
میکند» (لوچر.)37 :1331،
لوچر در کتاب روانشناسی رن

ها میگوید« :سیاه ،تیرهتری رن

ها است و در وااع خاود را نفای

میکند .سیاه ،نمایانگر مر مطلقی است که در فراسوی آن ،ندگی متواّف میگردد لذا بیانگر پاوچی
و نابودی است .سیاه به معنی «نه» است و نقطۀ مقاب «بله» رن

سفید است .سفید ،همانند صافحۀ خاالی

است که باید داستان را روی آن نوشت ولی سیاه ،نقطۀ پایاانی اسات کاه در فراساوی آن هایچ چیازی
وجود ندارد» (لوچر .)37 :1331 ،در ارآن کریم نیز ای رن

 ،برای چهارۀ مشارکان و منافقاان باه کاار

/ي
یُ ...يِبَا ُك ٍْتُ ْم َ ْ ُ ُ َ
گرفته شده است« :یَل ْوَم تَل ْبلیٌَ ُو ُجوه َوتَ ْس َود ُو ُجوه فَأَ/ما ال َ

تكفرون» (آل عمران)3()121 /

امی پور ،رن

سیاه را نماد ستم و بیداد میداند .وی در شعر «حکم آغا ووفان» میگوید:

تیااااد مااااردان خورشااااید در مشاااات

کورسااااوی شااااب تیااااره را کشاااات
(امی پور)321 :1332 ،

او در ای شعر ،با عبارت «تید مردان خورشید در مشت» اشاارهای باه مباار ۀ ر منادگان ایاران در برابار
دشم کرده است .شب تیره ،نماد دشم است که ای مبار ان به مقابله با آن پرداخته و او را کشاتهاناد.
ای شاعر در شعر «حسرت پروا » رن

سیاه را نماد غم و اندوه ارار داده است و میگوید:

ا روی یکرنگی شاب و رو م یکای شاد

همرن

بختم تیره رختِ سو

و ساورم

(همان)11 :
همانوور که گفته شد ،رن
رن

سیاه نماد غم و حزن و اندوه است ،شااعر در ایا شاعر بخات خاود را باه

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

است تا جایی که حتّی در مراسم جش هم رخت سیاه را ا ت درنمیآورد.
نمونۀ دیگری که ای ر در آن رن
امّا چرا آهن

سیاه را نماد حزن و اندوه و عزا ارار داده ،ای بیت است:

شعرهایت تیره /و رنگشان تلخ است! (همان)23 :1332 ،
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ای رن

در بسیاری ا اشعار فدوی به ویاژه در اشاعار سیاسای وی دیاده مایشاود کاه گااه در معناای

حقیقی و گاه در معنای مجا و نماد به کار گرفته شدهاند:

وجُ لزیران إرً زخ املطر اسسود وهٍاک عل أور ي
اف اس ي
ُفق َه َوت وتعلق ي اللعٍةُ (وواان.)207 :5002 ،
ُ
ُ ُ
ُ
(ترجمه :چهرۀ وئ  ،غبارآلود است ،باران سیاه ،فروباریاده ،آنجاا کاه در کراناههاای افاق ،لعنات فروباریاده و
آویخته شده است).

در ای شعر ،عبارت «املطلر اسسلود» یا باران سیاه ،نماد انسانهای متجاو و ستمگر است کاه چاون باارانی
سی آسا به سار می هاای عربای جااری شاده و بادبختی و آوارگای را بارای ماردم فلساطی باه وجاود
را در کاربردی مشابه به ت ویر میکشد و میگوید:

آوردهاند .وی در ا یدهای دیگر ای رن

() 2
ي
ص َمتَ ﹾ يف عیل ک یلا سلی ُ کل اسجلرا ي يملُ ألفل
و ه ا العام
یا سی ُ یا جم َ
اسکوان يف عی ي َ
افراح الق ي َ
ُ
ک تُصلَ ُ
ي
سواد (مان.)442 :
عام مل تَصم يف عی ک اإل ه ا العام فَ ُ
قباب اسجرا ي ل اد وسواد ملتأ ً َ
(ترجمه :ای آاا! ای فخر کائنات! امسال در عید تولّد تو /شادیهای ادس به دار آویخته شدند ،ای آاا! در شاب

تولّدت تمام نااوسها خاموش شدند ،دو هزار سال است که در شب تولّدت خاموش نشدند ،به جاز امساال کاه
گنبد نااوسها عزادار است و مویه سرمیدهد و سیاهی در سیاهی پیچیده است).

شاعر با ای وا هها شرای نامناسب مردم سر مینش را به نمایش گذاشاته اسات و مایگویاد« :آنجاا
سراسر غم و اندوه حاکم است و مردم به جز شکیبایی و تحمّ سختیها کااری ا دستشاان برنمایآیاد.
نااوسها هم ا شدّت غم ونی حزن و اندوه میپراکنند ».وواان معتقد است آناان کاه رو ی باا باه دار
آویخت حضرت مسیح (ع) مرتکب گناه شدند ،ای بار با به صلیب کشیدن شهر ادس بار دیگر خود را
به گناه آلوده کردند.
 .2-9-5رنگ زرد (أصفر)

رد ،یکی ا رن
و نورانیتری رن

های گرم است و اوج افروختگی ،تابندگی و اشراا را نشان میدهد .درخشندهتاری
هاست چراکه رن

خورشید منباع ناور ،منشای گرمای و نادگی ،فعّالیّات و سارور

است( .ر.ک :عبدالوهاب )22 :1332 ،رنا

رد ،باه خااور ارتبااوش باا سافیدی پیوساته باا خیازش و

فعّالیّت همراه است و ا مهمتری خ ائص آن درخشش و پرتوافکنی است( .ر.ک :مختار عمار:1337 ،
 « .)131رد ،رن

واار ،آرامش ،راحتی ،صداات ،حکمت ،اخمص و تفکّاری اسات کاه انساان را باه

تخیّ آرام و تیمّ باونی فرامیخواند« (الشاهر.)11 :2222 ،
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صاافات اصاالی رن ا

رد ،عبارتنااد ا روشاانی ،کیفیاات درخشااان و شااادمانی ودگااذر آن .رد

نمایانگر توسّعولبی بممانع ،سه گرفت یا تسکی خاور اسات( .لاوچر )3 :1331 ،در فرهنا
فارسی رن

رد ،رن

جهانی رنا

ابدیت و جاودانگی و در فرهن

رشا

و ادب

 ،خیانات ،یایس ،بام و

ناامیدی است( .ر.ک :نیکوبخت و همکاران.)213 :1331 ،
ای ر رن

رد را نمادی برای جدایی میداند و با اشارۀ تلاویحی باه پااییز کاه ماان جادایی بار

ا

درخت است به جدایی ا دوستان شهید خود اشاره میکند:
افتاد /آنسان که بر  - /آن اتّفاا رد  /-میافتد( .امی پور)372 :1332 ،
وی در جای دیگر نیز رن

رد را به عنوان ی

سااااراپا اگاااار رد و پژمااااردهایاااام

نماد با مفهومی منفی و سلبی به کار برده است:
ولاااای دل بااااه پاااااییز نسااااپردهایاااام
(همان)311 :

شاعر در ای شعر نیز با وجود پژمردگی و ردی ،همچنان مقاوم و پایدار ایستاده و دل به خازان نساپرده
است .رد در ای شعر میتواند ،نماد پیار شادن ،ضاعف جسامانی ،غام و دردمنادی باشاد .شااعر بیاان
میکند که با وجود همۀ مشکمت روحی و جسمی دچار ییس و ناامیدی نشده است.
امی پور در شعر «باران رد» گوشهای ا جنایات صدّام را در جریان بمباران شیمیایی شهرهای ایاران باه
ت ویر میکشد .امی پور باران رد را برای بمباران شیمیایی نماد ارار داده است:
اخبار تا ه را شنیدهای؟ /گفتند /:وضع هوا خراب است /گفتند :آسمان هماهجا اباری اسات /گفتناد /:ا
سقفهای کاذب سربی /باران رد /باران شیمیایی /میبارد( .همان)331 :
فدوی نیز ای وا ۀ « ردی» را رمزی برای غروب ،ناامیدی و غام و انادوه در اشاعار خاود باه کاار بارده
است .وی در ا یدۀ «رایُ» میگوید:

 .1تَل ل ل ل ل  /لَ ﹾ َعل ل ل ل للُ اسُفُل ل ل ل ل يلق أم الرل ل ل ل للیا
ص ل ل وير اليرل ل ي
لاب
َ .5واَل ل لَملَ َم ل ل ﹾ عل للُ ُ

ملفع ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لةا ًياصل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للفرار کئی ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لو
وهل ل ل ل ل ل للام ال ل ل ل ل ل ل للتَ ي
لول الغُل ل ل ل ل ل ل ي
لروب
/ل ذُی ل ل ل ل ل ل ل َ

وأومل ل ل ل ل ل ل ﹾ إلل ل ل ل ل ل ل ُشل ل ل ل ل ل لر ي
فات املغی ل ل ل ل ل للو
وج ل ل ل ل للرت ضطاه ل ل ل ل للا رویل ل ل ل ل ل ا رویل ل ل ل ل ل ا
َ
ُ
َ .2
(وواان)122 :5002 ،
(ترجمه .1 :ا سوی افق نوری پوشیده ا ردی و ناامیدی پدیدار شد  .2و ا سینهکش بلنادیهاا و روی تپاههاا
دامنههای غروب را برچید  .3و آرامآرام گامهایش را کشید و رو به بلندی غروب نهاد).
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 .5-5شب ،نماد دشمن

شب ،نماد مشترکی است که در شعر ای ر امی پور و فدوی وواان برای اشاره باه دشام باه کاار رفتاه
است .امی پور در اطعهای با نام «رجز هجوم» که در توصیف حملۀ ر مندگان باه دشام ساروده اسات،
شب را نماد دشم دانسته است:
ناگااااه رجااااز هجااااوم خواندنااااد

باااار گااااردۀ گردباااااد راندنااااد

شسااتند بااه خااون شااب ماای را

شمشااایر باااه آسااامان رسااااندند

تاااا باااا جناااون ثمااار دهاااد باااا

در مزرعاااه باااذر جاااان فشااااندند
(امی پور)121 :1332 ،

شاعر ایرانی در ای شعر به توصیف حملۀ ر مندگان به دشم میپردا د و ا شستشاوی مای باا خاون
دشم  ،سخ میگوید .او بیان میکناد کاه ر منادگان در راه رسایدن باه خواساتۀ خاود – پیارو ی بار
دشم  -ا فدا کردن جان خویش هم فروگذار نکردهاند.
«رهبری ایران جن

ایران و عراا را در همان ابتدا ،جن

دشم بهسان هویّت ی

حق و باو دانست هویّات خاودی در برابار

مسلمان با کافر تعریف شد .در وااع در نزد جامعه و دولات انقمبای ،صادّام و

حزب بعث تجسّم ضدّیّت با اسمم بودند( ».ولیپور ر ومی .)122 :1331 ،امی پور در شعر «ولوع» شب
را نماد دشم ارار داده و همچنی برای نشان دادن سنگدلی دشم  ،او را به کافر مانند میکند:
خون عاشقان رنگای شاد آفااا

درخشااان شااد رواا ایرگااون واااا

شاااب کاااافر فروشاااد در سااایاهی

به عق سر ( )12سر د شیخ اشاراا
(امی پور)127 :1332 ،

امی پور ،خون شهید را عاملی برای رهایی وو ا دست دشم میداند اشراا در اینجاا دارای دو معناا
است ،ا ی

سو میتواند ،داللت بر شیخ شهابالدّی سهروردی یا همان شیخ اشاراا داشاته باشاد و ا

سوی دیگر ،میتواند ناظر بر ولوع خورشید باشد لذا میتوان گفت ای ر با دو وا ۀ شاب (نمااد شاب)
برای دشم و اشراا (نماد آ ادی) توانسته است ،پیرو ی بر دشم را به خواننده منتق کند.
شب در شعر مقاومت فلسطی نماد خشونت ،وحشایگریهاای دشام  ،تااریکی ،ظلام و ساتم ،انادوه و
مر

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

تمامی سر می فلسطی سایه افکنده است:
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ي ي
ي ي
ي
سلو الوجلُ الل ي َه /
ش َلمُُ اللیل ُ یُلغَ يطل ُکل /
یا رفیق حنَ َر اللی ُ القم َلر أنل للوﹾ َلل /ا َ يف ملرِة اَلبل مل َدل فیهلا م َقلر ل َ
اَليب کیأ دارت ه ه ال نیا ًيٍا؟ کیأ ُکٍا؟ ُلبٍا کان ولی ا ،هل الا وسل َ ال ي
لول ويف ال ي
لو اََطَل ير؟ َوولا کانل تغطیلُ
َ
ي
ي
میاهُ اللی ي  ،کان البُُ الصام ُ يف لی ي الزمية ذاه/ا أسیا َن؛ کان ال ُم يف اْلُ ران ًااات ورود (ووالان-472 :5002 ،
)480
(ترجمه :ای دوست م ! شب ،سرِ ماه را بریده است ،تاو اگار باه آییناۀ دلام خیاره شاوی ،در آنجاا چیازی جاز
رخساری که شب آن را ویران ساخته ،میبینی ،رخساری که تمام البم را میپوشاند ،ای رو گاار چگوناه ماا را
گرداند؟ چگونه بودیم؟ عشق ما نو اد بود آیا ای ناو اد در میاان تارس در الاب خطار بالیاده اسات؟ ووانم را
آبهای شب می پوشاند ،الب خاموش وونم در شب شکست ،سرگردان و پریشان بود ،خون بر در دیاوار باود،
چون دستههای گ ).

فدوی وواان ،در ای ابیات ،شب را نماد دشم و ماه را نماد مردم مظلوم فلسطی  ،ارار داده اسات.
شاعر همچنی الب خود را به سر می فلسطی تشابیه کارده اسات کاه نظامیاان صهیونیسات هماۀ آن را
خراب و ویران کردهاند .وی بار دیگر ،با عبارت «میلاه اللیل » دشم را به آبهای شب ،تشبیه میکند که
وونش را فراگرفتهاند و هرگونه جنایتی را در حقّ مردم مظلوم آن مرتکب میشوند و شاعر نیز ا همی
روی دلشکسته است.
همانوور که ممحظه شد ،هر دو شاعر ،شب را نماد دشام در نظار گرفتاهاناد امّاا باا صافتهاای
متفاوت .امی پور شب را با صفت کافر و فدوی وواان شاب را باا وصاف جامّد بارای خوانناده ترسایم
کردهاند که نوع ای صفتها و تفاوت موجود در آنهاا مایتواناد ریشاه در تفااوت نگااه دو شااعر باه
دشم  ،مسائ سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی حاکم بر ع ر آنها و نیز اختمف ماهیت دشمنان دو شااعر
داشته باشد.
 .9-5جنگل ،نماد وطن

وو  ،یکی ا ارکان اصلی شعر مقاومت است .شاعران مقاومت برای اثبات عشق و عماۀ خود به ووا ،
عناصر مختلفی را با بان نمادی در شعر خود به کار میبرند .جنگ یا درخت ،نماد مشترکی اسات کاه
در شعر وواان و امی پور در باب وو به کار رفته است .شاید بتوان علّت انتخاب مشابه ای دو شااعر را
بزرگی ،استواری و عظمت جنگ دانست .امی پور ،ای نماد را در شعر «اطعناماۀ جنگا » ایا گوناه باه
نمایش گذارده است:
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ووفانی ا تبر /ناگه به جان جنگ افتاد /و هرچه را کاه کاشاته باودیم /ووفاان باه بااد داد /در گار

و

میش آتش و خاکستر /جنگ بلند و سبز به پا خاست /و با تمام اامت /ای اطعنامه را /با نعارهای بلناد و
رسا خواند /جنگ هجوم ووفان را تکذیب میکند! /جنگ هنو جنگ اسات /جنگا همیشاه جنگا
خواهد ماند( .امی پور)113-117 :1332 ،
امی پور در ای شعر حملههای پی در پی دشم را باه تبرهاایی تشابیه مایکناد کاه باه جاان جنگا
افتادهاند و جنگ  ،نماد وو پایدار است .وی در ادامه میگویاد :ملّات مقااوم و پایادار ایاران در برابار
حملههای دشم میایستند و در پایان شعر ،اعمم میکند که جنگ (وو ) همیشه آباد خواهد ماناد .او
با تکرار وا ۀ «جنگ » سعی در اثبات هویّت وو خود دارد.
جنگ و درخت در شعر فدوی هم میتواند نماد وو و امّت عربی باشد:

ع الط ي
ود َحتط َم ،مل ت ي
بق اسنوا ُ ًاایةا حتیاها الشيرةُ َه َوت الشيرةُ؟ عف َلو
َه َوت الشيرةُ وج ُ
ور مرتویللة ًٍبیل َسللف َ تُ اسشلل ُ /عفل َلو جل ور عرًیلة تُوغل ُ کصللروير اسعمللا َق َتل ًعیل ا يف
ي
وَترر (وواان 512 :5002 ،و )550
قوم الشيرةُ واسغصا ُن َستٍَمو يف
الشمس َ
َستَ ُ

تَلتَصاد ًيالبُشر اسنبا ُ:
جل اوليٍا احلمللرا ي عفل َلو جل
ي
اسعماق
ستقوم الشيرةُ
ُ
(ترجمه :دشمنان به هم مژده میدهند که درخت فروافتاد و تناۀ بلناداامتش درهام شکسات .تنادبادها چیازی –
مینی  -باای نگذاشتند تا درخت بتواند در آن ندگی کند ،درخت فروافتاد /بدون ارادۀ جاویهاای سار ماا/
بدون ارادۀ ریشههای سیراب /به وسیلۀ شرابی کاه جسادهای حاکماان بازدل و ترساوی عارب ،آن را بار مای
ریختند /بدون ارادۀ مردم عرب ،ریشههای عربیّتی که چون صخرههاا در اعمااا فرومایرود /درخات برخواهاد
خاست /درخت و شاخهها به پا خواهند خاست /و در آفتاب بزر

و سبز خواهند شد).

فدوی وواان ،ای ا یده را چند هفته پاس ا شکسات اعاراب ا اسارائی در ساال 1317م .در جاواب
رو نامهها و خبرگزاریهای بیگانه و مخالف که ای جن

را پایان عمر امّت عربای مایدانساتند سارود

(ر.ک :یاغی .)123 :1331 ،در ای شعر ،وو عربی و ملّت عرب ،به درختی ساتر

و ریشاهدار تشابیه

شده که اگرچه سااههای آن اطع شده ولی هنو ریشههایش در اعماا می پا برجا هستند و بار دیگار
سااۀ جدید میرویانند .ای درخت با وجود کارشکنیهای برخای ساران بازدل و ترساوی عارب ،باه پاا
خواهد خاست و ا چنگال صهیونیستها نجات خواهد یافت .ای شاعر در جایی دیگار ،درخات سایب
را استعاره ا وو خود میداند که پس ا حملۀ اشغالگران تبدی به درخت تلاخ جهنمای ( ااوم) شاده
است:
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وملا مللاذا ( ...ووالان،
لير التف ي
لار الیل َ
وم زا ا
لاح ص َ
ِه یا ليب الغریو ِه یلا لليب مللاذا؟ أصلبح وولا ًاًالا لسلقر؟ ومللاذا ش ُ
)548 :5002
(ترجمه :آه ای عشق شگفتانگیز م  /آه ای عشق م  /چرا وو م تبدی باه دروا های بارای جهانم شاد؟ /و
چرا امرو درخت سیب /به درخت تلخ جهنمی ( اوم) بدل گردید؟ /چرا؟ )...

همانوور که میبینیم فدوی در اشعار خود ا رمز استفاده کرده است «امّا ای رماز ،دارای پیچیادگی و
غموضی همچون غماو

اشاعار دیگار شااعران معاصار نیسات شااید اینکاه شااعر در شارای اشاغال

کشورش ارار گرفته ،او را به سوی رمز کشانده است( ».سیدی)132 :1331 ،
هر دو شاعر ،جنگ و درخت را نماد وو  ،ارار دادهاند .در شعر امی پور علیرغم حملۀ بیرحماناۀ
دشم – و اطع شدن درختان جنگ به وسیلۀ تبر که نماد دشم است – ای جنگا  ،همچناان مقاومات
میکند .شاعر آغا شعرش را با وا ۀ «ناگهان» شروع کرده که داللت بر حملۀ ناگهاانی عاراا باه ایاران
دارد .فدوی وواان نیز حملۀ صهیونیستها به وو را به اطع شدن درختان ،مانند کرده است امّا وونش
ریشه در اعماا می دارد و به سادگی تسلیم دشم نخواهد شد و بار دیگر سااه و بار
بزر

مایرویاناد و

میشود .در وااع میتوان گفت :هدف هر دو شاعر ،نده کردن امیاد باه پیارو ی و مقاومات در

برابر حممت دشمنان است که ای هدف را به درستی در شعر خود جلوهگر ساختهاند.
 .1-5فراخوانی شخصيّتهای تاریخی متجاوز

با نگاهی گذرا به تاریخ چند هزار سالۀ بشر ،میتوان دریافت که در وول تاریخ شخ یّتهایی باودهاناد
که به واسطۀ روحیۀ تهاجمی خود هماره کوشیدهاند ملّتهاا را مطیاع خاود ساا ند .ایا افاراد دساتاویز
مناسبی برای شاعران مقاومت شدهاند چراکه با اشاره به ای شخ یّتها ،میتوانند به بان رماز ،نمااد و
استعاره به شخ یّتهای امرو ینی که ندگی آنها را تحت تیثیر منفی ،خود ارار دادهاند ،اشااره کنناد.
«ضم آنکه ای شخ یّتهای رمزی اادر هساتند کاه باار سانگینی ا مفااهیم را حما نماوده و منتقا
کنند و به حوادث عادّی ندگی رنگی فلسفی بزنند .در واااع ایا شخ ایّتهاا ،مجموعاهای ا دیا ،
فرهن

عامیانه ،جامعهشناسی ،تحلی روانی و تاریخ را در خود جای میدهند( ».رجائی)11 :1331 ،

امی پور ا با آفرینی شخ یّتهای ظالم بهره برده و نمرودیان را نماد دشم ارار داده است:
نمرودیان همیشه به کارند /تا هیمهای به حیطۀ آتش بیاورند /امّا ما را ا آ مایش آتش هراسی نیست /ما
بارش همیشۀ باران کینه را /با چترهای سادۀ عریانی /احساس کردهایم( .امی پور)371 :1332 ،
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ای ر ،نمرود را نماد دشم معرّفی میکند و اعمم میدارد اگرچه دشمنان سعی دارند ،آتش جنا
و فتنه را روش نگه دارند و به آن دام بزنند امّا ر مندگان ا ای آتش هراسی ندارناد و در مقابا آن
ایستادگی میکنند .وی راه مقابله در برابر دشم را ایستادگی و مقاومت میداند .شااعر باا ادّعاای عادم
هراس ا دشم به گونهای غیر مستقیم او را به تحدّی فرامیخواند .استفاده ا وا ۀ «هیمه» نیاز ت اویری
باستانگرایانه و آرکائی

به شعر بخشیده است ،یرا ای وا ه ا وا ههای ادیم بان امرو بوده است و

امی پور با وارد کردن آن در شعر معاصر به ای کلمه ،ندگی دوباره بخشیده است .در ضم در همای
اطعه با استفاده ا ترکیب «باران کینه» شدّت حممت و فتناههاای دشام را باه باارانی باا اطارههاایی ا
جنس کینه تشبیه کرده است.
شاعر مقاومت فلسطی نیز تتر (تاتارهاا) را نمااد دشام و یهودیاان تجااو گری اارار داده اسات کاه باا
خشونت و وحشیگری فلسطی را به اشغال خود درآوردهاند:

ي
لح والثم َلر کلان أ ُحَبهلاُ ،حبهلا کلان
صلر تعطل أ
کان ﹾ لٍا أر هٍاک ًیارةُ ،لقلول املح ترَتل مل  /البَ َ
ضرياهلا القم َ
َ
لات جل ي
لات أ يمللُ
یق ُ
صللغرييت م َ
و اسر َ التللو وم َ
ک احللزیُ یلا َ
أًیعهللا لتل ولللو أُعطیل ُ مرهلا ذهللو واغتَ َ
لول :للُ َ
صل َ
)
15
(
لزنيُ کان ﹾ ج وره تغوص يف ارا ير ي
أرض يُ هٍاک يف ًیسان (وواان.)442 :5002 ،
ُ
ُ
ُ
(ترجمه :ما در آنجا سر مینی داشتیم ،با پرتقالی و تا چشم کار میکرد ،گندم ار مح والتی ا جمله گنادم و
میوه ،به پدرم میداد ،پدرم عاشق می بود ،دوستش میداشت ،میگفت هرگز نمیفروشمش حتّی اگر همو ن
آن را وم بدهند و تاتارها می را به تاراج بردند ،دخترک کوچ
ناراحتیاش مرد ،او در ای

م پادربزر

غمگای تاو مدارد ،پادرم ا

می ریشه دوانیده بود ،آنجا در بیسان).

شاعر ،یهودیان را به مغوالنی تشبیه میکناد کاه علایرغام مخالفات ماردم باا فاروش مای هایشاان
سر می فلسطی را به ور غ ب کردند .شاعر با ترسیم موضاع پادر خاود در اباال فاروش میانش باه
یهودیان و اینکه حتّی حاضر نیست در برابر ومی یااد آن را بفروشاد و در نهایات نیاز ا انادوه مای
غ ب شدهاش دا کرد ،به م مّم بودن فلسطینیها در حفظ وو خود اشاره میکند.
یکی دیگر ا نمادهای سیاسی و تاریخی که در شعر فدوی به چشام مایخاورد ،ناا ی و نا یسام اسات.
نا ی ،نمونهای ا حکومت استبدادی است که ا سوی ی

گروه یا شخص خاص بر مردم حاکم شاود

و اص ای حکومت به مان هیتلر در آلمان با میگردد (ر.ک :پای یار .)17 :1332 ،فادوی ووااان در
یکی ا ا ائدش ،ضم مقایسۀ صهیونیستها با نا یها باه برخاورد وحشایانۀ آنهاا باا ملّات ساتمدیدۀ
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فلسطی اشاره میکند و آنها را بسیار خطرناکتر ا نا یها میداند .نا ی در شعر فدوی ،نماد اساتبداد
کام است که با یهود همسویی و همگرایی دارد:

لأ الٍه ير یا ألب/يت يعٍ ي أااصیص لَ ُکم کثرية غري لکایا ي
ت َسلٍ ًلاد الب
ألبيت
الصغار َض َ
ُ
َ
َ
ي
لاف للوﹾ أروي لکلم ألل اَِها أوفل
وام ير
الزمان واسم يريه عٍل ي أااصلیص هٍلا ج یل ة أض ُ
اسمان والسکیٍَ ية أضش عل دنیا ُکم الصغريةي
ي
ي
أروع الطفولةَ َأهز يف جزیرةي البا ةي رواس
ُ
َ
أرضٍا ،فإِنا رهیبة یشیو یا ألبت يل ي
الٍازي والٍازی ية يف ي
ي
ي
ولا الول ا ُن (وواان)447 :5002 ،
اصص
يمُ
َ ُ
(ترجمه :دوستان کوچ

ل ير غلري ايص يلة اْلٍل ي والص ي
لیاد
َ َ
لاف أن
يف علاملي ُکم ضلیا َه أض ُ
اصص السي ي
ي
نی والسيا ين
يمُ

آن سوی رودم! ای دوستانم! ا ّههاای یاادی برایتاان دارم ،غیار ا مااجرای ساندباد

دریا ،غیر ا ا ّههای ج و صیّاد و ماه مان و شاهپری ،ا ّههایی تا ه دارم میترسم اگر تا ههای آن را بگویم،
روشنی دنیایتان را بگیرم ،میترسم کودکیتان را به وحشت اندا م و در جزیرۀ مع ومیّت و بیگناهی ،کوههاای
امنیّت و آرامش را بلر انم ،برای دنیای کوچکتان میترسم ،ا ا ّههای ندانی و ندانبان ا ا ّاههاای ناا ی و
نا یسم ،در سر می ما چراکه آنها وحشتانگیزند و ای دوستان م ! کودکان ا ترس آن پیر میشوند).

 .9نمودار بسامد نماد رنگ در شعر دو شاعر و تحليل آن
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 .1نتيجه
 .1مهمتری نمادهای مقاومت دو شاعر شام رن

ها و عناصر وبیعت ،مانند جنگ به عنوان رمز وو و شب به

مثابۀ نماد دشم میباشد .ای دو شاعر شخ یّتهای منفور تاریخی ،همچاون نمارود ،تاتارهاا و ناا یهاا را باه
عنوان نمادهایی ملموس ا دشمنان خود ارار دادهاند.
 .2وواان و امی پور با استفاده ا خ وصیات فیزیکی ،اجتماعی و سیاسیِ رن
ت ویرپردا ی خود به ویژه در حو ۀ مقاومت به کار گرفتهاند.

ها ،آنها را به شکلی گسترده در
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 .3رن

سبز در اشعار ای ر نماد وراوت و شادابی ،همچنی رن

لباس شهیدان است .فدوی رن

سبز را برای

توصیف سر می خود و م ادیق وبیعی آن همچون درخت ،یتون ،مرغزار ،دشت و مفااهیمی چاون شاادی و
سرور ،حرکت ،بالندگی ،رشد و تجدّد ،بهار ،امید به پیرو ی و آ ادی به کار میبارد .رؤیاهاا ،آرماانهاا و هار
آنچه یباست ا منظر فدوی سبز به نظر میرسد.
 .1رن

با رویکرد تغییر و ت ارّف در

ارمز در شعر امی پور نماد آفتاب سر جنوب و شهادت است .ای رن

جهان ،با لحنی حماسی و در االب افعالی کنشی و حرکتی نمود یافته است .فدوی نیز رن
شهادت گرفته است .رن
 .2رن

ارمز را نماد خاون و

ارمز نمایانگر اعترا  ،خشم و حرکت نیز هست.

آبی برای ای ر نماد آرامش و امیدواری است .ای رن

برای اجزای وبیعت چون دریا ،اطرات بااران

و آسمان به کار رفته است و در شعر فدوی عموه بر داللت بر امید به آینده و آرامش و صلح ،برای نشاان دادن
اندوه درون نیز به کار گرفته شده است.
 .1در شعر ای ر ،رن
رن

سیاه ،نماد ظلم و بیداد ،دشم و حزن و اندوه است .سیاهی و م ادیقی که وابسته به ای

اند ،چون شب و ووفان در شعر فدوی نشان صهیونیسم متجاو اسات .شاتیهاا ،پلیادیهاا ،شارارتهاا و

بدیها ا نظر او در سیاهی تبلور مییابد.
 .7رن

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

 .3در اشعار ای ر دو رن

سر و سبز ،بیشاتری کااربرد را دارناد .امّاا در شاعر ووااان دو رنا

باالتری بسامد را دارند .ضم آنکه رن
امی پور ا رن

سایاه و سابز

آبی ،بسامد چندانی در دیوان دو شاعر ندارد .شاعر فلساطینی همانناد

رد کمتری استفاده را کرده است.

 .3ارتباط متقاب و تشابهات موجود میان دو ملّت ایران و فلساطی باه ویاژه در ادبیّاات مقاومات موضاوع بسایار
مناسبی جهت پژوهشهای تطبیقی است.
 .12با بررسی دیوان فدوی وواان و مجموعه اشعار ای ر امی پور روش شد که رن
شاعر دارد و شاعران با توجّه به خ وصیات فیزیکی ،اجتماعی و فرهنگی رن
ت ویرسا یهای خود به کار گرفتهاند .فدوی با استفاده ا رن

 ،نقشی ممتا در اشعار دو

ها آنها را به شکلی گساترده در

های مختلف توانسته است فضای سیاسی حاکم

بر سر می اشغالی که آکنده ا درد و رن  ،خفقان ،خون و ایام است را به خوبی به ت ویر بکشد .ای ار نیاز باا
نمااد ااارار دادن عناصاار وبیعاات ،شخ ایّتهااای تاااریخی و نیاز رنا

هااای مختلااف توانسااته معاانی و مفااهیم

آرمانگرایانۀ خود را که مربوط به دورۀ اوّل شاعری اوست ،به خوبی به خواننده منتق کند.

 .2پینوشتها
( )1فدوی وواان در سال  1317در فلسطی دیده به جهان گشود( .معجم البابطی  )731 :2222 ،برادرش ابراهیم ووااان ،ا
ومیهداران شعر معاصر فلسطی و ا شاعران انقمبی فلسطی است .فدوی را پیشکسوتتری شاعر پر آوا ۀ فلساطی لقاب
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دادهاند (وواان .)13 :1372 ،وی در شهرت شاعری ،همتای هموونش «سلمی خضراا الجیوسی» است کاه باه تعبیار دکتار
شفیعیکدکنی هر دو ا بهتری شاعران ن هستند (شفیعیکدکنی .)221 :1332 ،فادوی متایثّر ا مکتاب رمانتیسام اسات.
ندگی شعری فدوی او را به دو مرحلۀ عاشقانهسرایی و ستیزانهسرایی تقسیم میکنند (پیشی  )12 :در مرحلۀ اوّل بیشاتر باه
موضوعات فردی پرداخته شده است امّا شاعر در مرحلۀ دوّم ندگی شعری خود ،بیشتر به موضوعات اجتمااعی پرداختاه
است ،شعر فدوی سرشار ا حقایقی بنیادی است که ما را وامیدارد که شعر او را  -پیش ا شکسات و پاس ا آن  -شاعر
پایداری بخوانیم .چهرۀ اهرمانی در شعر او ،پیش ا شکست اعراب ا اسرائی در وئ  1317و پس ا آن شکسات یکای
است .او در بیشتر کارهایش ،چه پیش ا شکست و چه پس ا شکست ،نسبت به بدعد اومی ،بدون غفلت ا بدعاد اجتمااعی
پافشاری کرده است .ا حیث لغت ،فدوی گرایش به کاربرد لغات نزدی

به ندگی رو مرّه دارد و شاید ا د وی ا ای

کار ،تیثیرگذاری هرچه بیشتر بر روی خوانندگان باشد.
( )2ای ر امی پور در  1333در خو ستان چشم به جهان گشود (محمّدی رو بهاانی .)13 :1333 ،او یکای ا شااعران دورۀ
جن

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

 .)1فرهن

بان امی پور ،فرهنگی عمومی است که در هر مان ت ویری نده و با بانی جدید به دست خواننده میدهد.

ا مؤلّفههای اصلی شعر ای ر امی پور استفاده ا سا ههای بان و گفتار عامیانۀ مردم است .کمم او سیّال و روان و در عی
یبایی عاری ا هرگونه پیچیدگی کمم است( .محقق )21 :1337 ،دایرۀ لغوی بان شاعر امای پاور باه دلیا آشانایی او باا
ادبیّات کمسی

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

جامعه سخ گفت  ،حو ۀ وا گانی شعر امی پور را بسیار گستردهتر ا دیگر شاعران انقمب اسممی کارده اسات« .حیاات
شعری او در سه دورۀ انقمبی ،حماسی و رمانتیکی خمصه میشود» (یوسفنیا.)12 :1331 ،
( )3خوانگریو :مرکّاب ا دو کلماۀ «خوانادن» و «گریسات » ،ابیاات محلّای اسات کاه معماوالً ناان محلّای در ساوگواری
میخوانند و میگریند.
( )1لباسهایی با رن

سبز ا حریر نا ک بر ت میکنند.

( )2شاعر ای ا یده را چند هفته پس ا شکست اعراب ا اسرائی در سال  1317در جواب خبرگزاریها و رو ناماههاای
بیگانه به ویژه غربیها سروده است .در ای شعر ،منظور ا عبارت «ا آسمانهای غربی گذشت» جوّ حاکم بار رساانههاای
کشورهای غربی و خوشحالی آنها ا شکست اعراب ا اسرائی است.
( )1و ا کوهها نیز جادّههایی آفریده شد ،سفید و سر و به رن

های مختلف و گاه به رن

های کاممً سیاه.

( )7رو ی که در صور اسرافی دمیده میشود و مجرمان را کبود چشم در آن رو جمع میکنیم.
( )3رو ی بیاید گروهی «مؤمنان» روسفید و گروهی «کافران» روسیاه میباشند امّا سایهرویاان را نکاوهش کنناد کاه چارا
کافر شدید ،بعد ا اینکه ایمان آوردید .پس اکنون بچشید ،عذاب خدا را به کیفر کفر و ع یان.
(« )3سید» در نظر فدوی ،حضرت عیسی (ع) میباشد که او را نمادی برای شهر ادس آورده است شاهری کاه باه دسات
جمّدان یهودی همانند حضرت عیسی (ع) به دار آویخته شده است.
( )12عق سر یکی ا آثار شیخ شهابالدّی سهروردی است.
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( )11بیسان ا شهرهای ادیمی فلسطی است ،امّا جغرافیدانان دورۀ اساممی ،بیساان را ا شاهرهای اردن نوشاتهاناد( .ابا
خردا به)73 :1317 ،
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دراسة مقارنة لعٍاصر املقاومة يف أشعار ف وى وواان وایصر

أمنیًور1

صاًره سیاوش
أستاذة مساعدة ،بآکادمییة العلوم اإلنسانیة والدراسا :الثقافیة

2

موال شکار

مري3

ماجستي بآکادمییة العلوم اإلنسانیة والدراسا :الثقافیة
امللرص
إن الغرض من هذا البحث هو دراسة العناصر املماثلة واملشرتكة يف شعر املقاومة لفدوى طوقان وقیصر امنیبور باعتبارمها ممثلي
األدب املقاوم ل ٍ
كل من إیران وفلسطنی خالل املنهج الوصفي  -التحلیلي قائما على أساس نظریة األدب اإلسالمي املقارن،
وذلك لتقدمي حملة من اللمحا :األدبیة اجملهولة لبلدي هذین الشاعرین لألدب العاملي .واستُم ّد :املعلوما :الالزمة لتقییم
العناصر بطریقة مكتبیة ومن خالل الدراسة املباشرة للنصوص .وتشي نتائج البحث إىل هذه احلقیقة ،أن ظالم اللیل،
والشخصیا :التارخيیة املعتدیة الكامنة يف قصائد هذین الشاعرین مها رمز للعدو والغابة رمز للوطن .والوان األمحر واألسود
واألزرق واألصفر متثّل على التوايل رمزاً ملعاجلة تصویر مفاهیم متنوعة كالشهادة واملأمت والقمع والسکینة واألمل والنضارة والرشد
رموزا متشاهبة متاماً يف أشعار املقاومة لكلی الشاعرین.
والنوى واحلزن .وتعترب هذه األوصاف ً
الکلمات ال لیلیة :األدب الفارسي والعريب املعاصر ،عناصر املقاومة ،شعر املقاومة ،قیصر أمنیبور ،فدوى طوقان.
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