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 چکيده
فارسی  ادبیّاتارزشمندِ  شاعرانراز تاز  پور و یوسفعلی میرشکاکقیصر امینهارون هاشم رشید،  ،حافظ ابراهیم

و رم وز مش ترکی را در  امینی داشته و مض ملّ ادبیّاتقوی به  گرایش ،شاعر چهارهر  روند.و عربی به شمار می

ب ه هوش یاری زن ان  «ساه الن   مظاهرة » ابراهیم در قص ید ه است. حافظ خور توجّاند که دربین دو زبان خلق کرده

و  آفرینی زنان فلسطینیبه نقش« اخلهلاة  األم  »در شعر  هارون هاشم رشید ،استعمار مصری و تظاهرات آنان برضدّ

س ازی زن ان ایران ی را در حماس ه های خودبه طور جداگانه در دیوان شکاک نیزپور و میرامینقیصر  طورهمین

ش ود ت ا می مایه، شباهت فراوانی دیدهثار ادبی، بین روند حوادث و دروندر این آ کنند.می س ترسیمدفاع مقدّ

محت وا ب ه درک  توان معادل برخی دیگ ر دانس ت. از آن روی ک ه درک م تن ویمآنجا که برخی از ابیات را 

شناس ی در سبك مهمّ ۀایم و از آنجایی که نکتشناسی به تطبیق رفتهسبك ۀ؛ از زاویهای آن بستگی داردزیبایی

 .رفته استمورد تحلیل تطبیقی قرار گزبانی، ادبی و فکری،  ۀاز زوای آثار مورد پژوهش به بسامد است؛ هتوجّ

، ش عر شناس یسبكهارون هاشم رشید، ، پور، یوسفعلی میرشکاکامینقیصر حافظ ابراهیم،  واژگان کليدی:

 پایداری، زن.
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 پيشگفتار. 1

 وس ازماندهی  در اساس ى و نقش ى مه مّ اجتم اعى، بی دار همت ای بى اشکال از یکى عنوان به ادبیّات

ۀ وظیف  د ای  نب ای ن ب ر ع ووه کنن د،م ی ارزه مب  ى ای  رهرای  ه ب  ک دارد هایىانسان و هاملّت تشویق

 ک ردن و پدی دار دگى زن  ه ب  ده ىش کل در ایس ازنده نق ش ک ه برد یاد از راادبیّات شناسى زیبایى

 . دارد آن ها زیبایى

یده تعبی ر ک رد؛ ده ای مظل وم و س تمتت وان ب ه فری ادِ رس ای ملّ میمقاومت را  ادبیّاترو،  از این

ای ن »خروش د. م یهس تی   ۀآن در پهن   ۀود و شعل  شمیآن در عمق جان ادیب زده  ۀیادی که جرقّفر

های آنان در روی ارویی ب ا دش منان، خروشد و با حاالت و مناسبتمیجوشد و میادب پیوسته با مردم 

ف ش اعر و ه د (949: 9939 وند،)آیینه« ساز و با جزر و مدهای زندگی مردم همراهی داردسو و همهم

رسالتی جه انی دارد ک ه عب ارت اس ت از  ادبیّاتبلکه این  ؛ت و کشور خود نیستادیب فقط نجات ملّ

فراگیر جهانی در براب ر  ۀیده به گوش جهانیان و ایجاد نوعی مقابلدهای مظلوم و ستمترساندن فریاد ملّ

 (263: 9931، نیاجوامع بشری. )مصطفوی ظلم و ستم موجود در

نمای د ک ه مینیست؛ بلکه وی بسان قهرمانی رخ « زنِ وارداتی»  پایداری، چهر ادبیّات زن در  چهر

و  ، فلس طینافتخار ای ران اس ومی گیرد. مبارزه با بیگانگان بخشی از تاریخ پرمیحماسی به خود   چهر

ب دیلی نقش بی های بانوانی است کهآفرینیاسهاز حم ینیبشری، اسناد زرّ ۀافظ ات ح حمصر است. صف

 ند.اهداشت های انقوبنگه داشتن آرمان در زنده

بین یم چ رخش قاب ل م یاخی ر  ۀ د ده  از وی در چن  ب ا آنه ه منظ وم ادبیّ اتزن در   بازتاب چهر

ولی نگاه ب ه زن در  ؛سرایی بودتنها زیبارویی وی، برای غزل ،ای دارد. وجه رایج زن درگذشتهموحظه

و  ، فلس طینپای داری ای ران ادبیّ اتدر  را برای وی در جامعه قائل اس ت.ری سهمِ بیشتپایداری  ادبیّات

ت م ادری در مع ادالت سیاس ی کش ورش عووه ب ر مس ئولیّ آید ومیهمگام با مرد به میدان  مصر، زن

 زند.میشود و جنبش بیداری را با حضورش کلید می واقعر مؤثّ

ش ود ت ا آنج ا ک ه م ی ه، شباهت فراوان ی دی دهمایادبی، بین روند حوادث و درون اثرِ چهاردر این 

داش ت ای است که ما را برآن توان معادل برخی دیگر دانست. این شباهت به گونهمی برخی از ابیات را

 زن انک ه  شمرد د ادبیتعهّشعر را  چهارتوان این می ،ر روی بیاوریماثبا نگاهی تطبیقی به خوانش این آ

ب ه آن ت وان از دو زاوی ه م یبح ،،  ۀدر خصوص پیش یندارد. میمان وارا به واکنش در برابر ظلمِ حاک

بررس ی ط ور هم ینو  صورت گرفته در خصوص شاعران مذکورکه  هاییپژوهش ۀاز زوای اشاره کرد؛
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ای ن ق رار  پیشینه از ،لهایی که در خصوص زن نگاشته شده است. در خصوص نوع اوّهشوپژ ۀاز زاوی

دکتر جعف ر دلش اد،  :«شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم و اقبال الهوریتحلیل تطبیقی سیمای »است: 

عب ده  محمّدهای ثیر اندیشهأت» (؛9 شمار ، اوّلتطبیقی، سال  ادبیّاتنقد و  ۀفصلنام) جواد اصغری محمّد

 غا لل ی ا ةانياإل ی ا العلم ی ا اجلمع ل ا جم) شال، احم د امی دواردکتر علی پیرانی :«در اشعار اجتماعی حافظ ابراهیم
، ش العلی پیران ی :«عبده بر اشعار دینی حافظ ابراهیم محمّدهای ثیر اندیشهأت»؛ (92  ، شمارآداهبهو ی  العةب

د و نوگرایی در شعر ش اعران نئ و تجدّ» (؛9  ، شمارآداهباهو  غ  العةبی  يف الل  حبوث  ۀدو فصلنام) احمد امیدوار

و  س ال پنج اه ،و علوم انسانی دانشگاه تهران ادبیّات  شکددان ۀفصلنام) عبداالحد غیبی «کوسیك مصر

دکت ر کب  ری «: پ ورنم  اد، نق اب و اس طوره در ش  عر پای داری قیص ر ام  ین» ؛(9933، 936  نه م، ش مار

 ؛((3)پیاپی  9  فنون ادبی، سال پنجم، شمار ۀمجلّ) مرتضی زارع برمی، دکتر حسینعلی قبادی، روشنفکر

  بش ارت، س ال ش انزدهم، ش مار ۀماهنام  دو) مریم مهراج ی «:پوریصر امینمضامین قرآنی در اشعار ق»

 ۀفص لنام) جمیله زارعی، یمحمّدعلی  :«پورامین های قیصرنماد در سروده ۀبررسی و تحلیل آرای» (؛12

ایداری با تکیه بر شعر قیص ر بررسی انتظار به عنوان عنصر پ»؛ (22  فارسی، شمار ادبیّاتپژوهش زبان و 

پای داری،  ادبیّ ات ۀفص لنام) زادهاحمد امیری خراسانی، قاس م ص دقیاندکتر : «سلمان هراتی پور ونامی

 کی انی رض ا«: ین المناصرالدّپور و عزّهای پایداری در شعرِ قیصر امینشاخص» ؛(6-2  م، شمارسال سوّ

های مقاومت در اشعار مایهی درونتحلیل تطبیق»؛ (2  ، سال نوزدهم، شمار ولی االة   ی  النساهنالعلوم ا م فصلنه)

 حس ینعلی قب ادی، مرتض ی زارع برم ی، کبری روشنفکر: «پورقیصر امینسمیح القاسم، حسن حسینی و 

: «پ ورل در شعر قیص ر ام یند و تحوّس، تعهّدفاع مقدّ» ؛(3  م، شمارجستارهای زبانی، سال دوّ ۀفصلنام)

بررسی و » ؛(4-9  م، شمارپایداری، سال دوّ ادبیّات ۀفصلنام) رضا هاشمی دسیّ، رضا صرفیمحمّددکتر 

ین مرتض وی، س جاد نجف ی ال دّد جم الس یّ :«پورصورخیال در شعر حسین منزوی و قیصر امین ۀمقایس

ه ای بررس ی و تحلی ل ن ام» ؛(9917، 37  ن وزدهم، ش مار سال ،فارسی ادبیّاتزبان و  ۀفصلنام) بهزادی

و علوم انسانی سابق(، سال  ادبیّاتجستارهای ادبی ) ۀفصلنام) میری، دکتر گرجی :«پوراشعار قیصر امین

 دکت ر: «پ ورام ین عشق به انسان، وطن و مقاوم ت در ش عر قیص ر» ؛((963)پیاپی  4  م، شمارچهل و دوّ

سه رنگ، سه سه صدا، » ؛(99  ادب غنایی، سال هفتم، شمار ۀپژوهشنام) سهیو صادقی، مهدی شریفیان

 .(2  ، شمارپژوهیادب ۀفصلنام) فتوحیدکتر محمود : «پوریصر امینسبك در شعر ق
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ای ران،  پای داریِ ادبیّ ات زن و  در ح وزتوان این مقاله را به عنوان تطبیقی ن و میبا ذکر این پیشینه، 

شناسی زبانی، ادبی و فکری، در این یکایی و با نگاه سبكمکتب آمر ۀاز زوای شمرد که فلسطین و مصر

و  تِ آنو ماهیّ  س بكه  رداختن ب  د از پ  بع  ه ک  تروند آن به این ص ورت اس  شود.میرائه جستار ا

 .یمپردازمیاین سه اثر ادبی  زبانی، ادبی و فکریبه تحلیلِ تطبیقی  حال شاعران،شرح

 . پردازش تحليلی موضوع1

 سبک .1-1

ب ه معن ای ط رز  ص طوح ادب یدر او ی گداختن و ریختن زر و نقره است ا، در زبان عربی به معن9سبك

یون انی م أخوذ  (Stilus)اس ت ک ه خ ود از  (Style)ن آی از نظم و نثر است ک ه مع ادل اروپ ایی خاصّ

 ۀسبك هرکس، روشی است که برای بی ان اندیش  به عبارت بهتر، (اوّلجلد  ۀممقدّ :9941)بهار،  .است

یک ی از ناق دان ب ه ن ام بوف ون در  به همین خاطر اس ت ک ه (29-41 :تاگزیند )محجوب، بیخود برمی

اانزيااهو والل  اإل) .«خ  ود ش  خص اس  ت ،اس  لوب»گوی  د م  یخ  ود س  خن مع  روف  : س  ایت ، عةي  غاا  ال  

aladab.mihanbloge.com.) 

ت و امتی ازی ك را کیفیّ روم جس تجو ک رد. افوط ون س ب یون ان و شناس ی را بای د درسبك نۀپیشی

من د ک وم از آن بهره ۀاری از الگ وی مناس ب و شایس ترخ وردای به لح ا  بندکه گویندهکتعریف می

ح ال  ،معتقد است هر اثری دارای سبك اس ت داند وت ذاتی کوم میسبك را خاصیّ نیز ارسطو .است

 در ک دکنیش فیعی (931، 932 :9934پ ور، ط یا ع الی باش د. )امیناین سبك ممکن است پست، متوسّ

ای ن پدی ده  (93-93 :9931ک دکنی، )ش فیعی« رمز ن  س بك یعن ی ع دول ا»د: گویك می ریف سب تع

 ادبیّ اتوده اس ت. بررس ی ارتب ای ب ین  همیشه تابع شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زم ان خ ود ب 

ای از ای ن تطبیق ی نی ز ش اخه ادبیّ اتگی رد و م یمطالعات تطبیقی ق رار  ۀآن، در حیط ۀها و مطالعتملّ

  م س ددوّ ۀکتب آمریکایی است. مکتب تطبیقی آمریکا که در نیماساس ماین تطبیق برمطالعات است. 

گری نه اد. مکت ب ه به نقد و تحلیل را در رأس کار تطبیقشناسی و توجّبیستم سر بر کشیده بود، زیبایی

 دان د.م یهای دانش انسانی و هنره ای زیب ا ای جهانی و در ارتبای با سایر شاخهرا پدیده ادبیّاتمزبور، 

، اثب ات ه ای تطبیق یتقد است که شری اصلی انجام پژوهشمعاین مکتب،  (229: 9931ظم، )نظری من

: 9917)س یدی،  اساس این شیوه بر اصل همانندی استوار اس تتأثیرپذیری و تأثیرگذاری نیست.  مسألۀ

                                                           
1. stylistic 
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نگ اهی ب ه زن دگی مبع د از ن یکند. میهمزمانی را همهون مکتب فرانسه، در تطبیق قید ن و تبصر  (92

 آوریم.میشاعر، به بررسی تطبیقی شعرها روی  چهار

 (1391-1781) جستاری در زندگی حافظ ابراهيم .1-1

کن ار رود نی ل در  ک ه در –ه در کش تی زیب ایی ب ه ن ام ذهبیّ  .م 9332حافظ ابراهیم، شاعر نیل در سال 

( او در ط ول 274: 9112 ی ات،)الزّ. چشم به جه ان گش ود -دیروی لنگر انداخته بود نزدیکی پل منطقۀ

دس تی، ن پ در در دوران ک ودکی، فق ر و تنگنامویمات بسیاری روبرو شد، از دس ت دادبا اش زندگی

وکال ت، دوران س خت ارت ش و  ۀت در حرف قیّ اس نوجوانی و ع دم موفّحسّ ۀفشارهای روحی در بره

أس و ح زن را ق رین اقامت اجباری در سودان و باالخره اخراج از ارتش از جمله ع واملی بودن د ک ه ی 

دینی  ۀدوستی، عاطفمیهن ( حس969ّ: 2 ج ،9136 ،)الجندی تك لحظات زندگی شاعر ساخته بودتك

و ش کوفایی  را ب ه می دان مب ارزه در راه ارتق اهای مردمی از جمله عواملی بود ک ه او و گرایش به توده

ت بلکه یك ملّ ،اهیم یك نفر نبود( طه حسین معتقد است حافظ ابر924 تا:بی )فوحی، کشاند.میت ملّ

( گسترش رویکرد 462: 92 ج ،9192)حسین،  دادت خویش را انعکاس میبود و طبع وی آرزوهای ملّ

عنوان شاعری وطنی، به دفاع از حق وق ه عبده تقویت شد و ب محمّداجتماعی در شعرش، با ارتباطش با 

م ده از مح یط او ص ادق و برآ ( عاطف ۀ993 :9136 )الفاخوری، استعمار غرب پرداخت مردمش بر ضدّ

 )نظ ام ن اس تمطلعی م زیّشعرش به سهولت و روانی و خوش (93 :2777، )العشماوی اجتماعی اوست

 .(99: 9939 ،طهرانی

 (1318) جستاری در زندگی هارون هاشم رشيد .1-9

آلن ک ه در ا د ش د. وه متولّ غزّ زیتون شهر ۀدر محلّ 9123اعر، علی هاشم رشید، در سال هارون برادر ش

 ۀشود. در کودکی، یورش تجاوزگران بریتانی ا و تخری ب خان میسالگی  36هستیم او وارد  2799سال 

مااهم ا»ه  ای ( در مدرس  ه242: 9113خ  ود و همس  ایگانش را ش  اهد ب  ود. )الخض  را، الجیّوس  ی،  خ  انواد 
وافیری، به اتم ام رس انید )الس ّ  9143ال تحصیوت ابتدائی و دبیرستان را در س « الفاحو الوننی ا»و  «هفعیال   

: 2776حس ن،  محمّدنائل شد. ) به درجۀ دکتری« شهعة حسن البحریی»( و سرانجام با موضوع 296: 9132

مش ارکت  العةبای الاوننو  قیا الة  و  وا الل او  هغاز  ای  ه ه ام  تی در روزندّ م  تا 63عد از جنایت سال ب( 469

 ( 279: 9112)عمر شاهین،  .کردمی

ش ود. می)شاعر چادر( اطوق  املخیم شهعة یا كب الن   شهعةپنجاه است که بر آنها نام  از شاعران دهۀ وی

نخست شعر عرب ی را  جایز  9133و در سال نخست همایش شعری آلکسو  جایز  9133در سال هارون 
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وص یف مه اجرت ین ش اعری اس ت ک ه در ش عرش ب ه تاوّل  او احتم االً از رادیو لندن به نام خود کرد.

  شعری را منتشر کرده است. مجموعۀ 96پردازد. بیش از میها ی فلسطینیمروحی و جس

 (1976-1997) پورامينجستاری در زندگی قيصر  .1-3

شهرس تان  هایاز جمله بخشتوند گ .توند به دنیا آمدگدر  9993م اردیبهشت سال پور در دوّامینقیصر 

وارد  9949واجه بود. در سال ت و فقر امکانات روستایی م، با محرومیّد قیصرهای تولّشوشتر است. سال

و در س ال  تحصیوت راهنمائی و دبیرستان را در شهرستان دزفول پیگی ری ک رد گتوند شد. خانۀمکتب

ات ب ا روحیّ دامپزشکی تهران قبول شد این رش ته  وم تجربی را اخذ کرد. سپس در رشتۀدیپلم عل 9923

در  9923انص راف داد و در س ال تحص یل در ای ن رش ته  ۀاز ادام اوّلد. در همان سال شاعر سازگار نبو

وارد  9969د و در س ال تغیی ر رش ته دا ادبیّ ات تی ب ه رش تۀم دّ علوم اجتماعی قب ول ش د پ س از رشتۀ

 9936در س ال « ت و نوآوری در ش عر معاص رسنّ»خود با عنوان  ۀنامشد و با دفاع پایان ادبیّات دانشکد 

 د. شل نایفارسی  ادبیّاتدکتری  به درجۀ

ه ا افت اد. انتش ار ب ر روی زب ان« شعری ب رای جن گ»شعر با شروع جنگ تحمیلی، قیصر با سرودن 

، «آیین ۀ ناگه ان»، «س ص بحت نفّ»آغ از و ب ا « آفتاب ۀدر کوچ» ۀپور که با مجموعامینهای قیصر کتاب

گ ذاری بس یاری در ش عر ام روز ب ه ج ای ه یافتند و تأثیرادام «دستور عشق»و « ها همه آفتابگردانندگل»

 گذاشت. 

ت ب ود ت ا الیّ عنوان استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زب ان و ادب فارس ی مش غول فعّه ها بسالوی 

 رانندگی، س ومتی خ ود را از دس ت داد و ب ه س بب ۀو در اثر یك سانح 9933سرانجام در سال اینکه 

های پی در پی و العوج ی را ب رای او ب ه دنب ال داش ت ک ه در بیماریعوارض این تصادف هولناک، 

 ۀو در پ ی ی ك حمل  9936ش نبه هش تم آب ان این شاعر را رقم زد، قیصر در سه هنگاممرگ زود ،ادامه

اش راقی و دیگ ران، (؛ )47-92: 9933بهدارون د، ) قلبی در بیمارستان مهر ته ران، ب درود حی ات گف ت.

 (999: 9 ج ،9933ار و دیگران، ؛ )صدری افش(92: 9917

 (1997) شکاکزندگی یوسفعلی مير جستاری در. 1-5

ن و در روستای خیرآباد بن معو در بخش لرستان خوزستا 9993یوسفعلی میرشکاک در بیستم شهریور 

ش اعرانی اس ت ک ه در   وی از زم ر. ته ران ش د س اکن 23او از س ال  د.د شاز توابع شوش دانیال متولّ

. برگزار شد شرکت ک رد و ب ه ش عرخوانی پرداخ ت 23شعر انقوب که در تهران در سال بنخستین ش

ص دای س رخ ش اعران » می و در ستونی با عنوانهوری اسوجم ۀرشکاک در اوایل انقوب در روزناممی
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 (www.ido.ir)؛ (moraffah.blogfa.com). فی و مصاحبه با شاعران انق وب پرداخ تبه معرّ« مسلمان

 از چش م ادده اکت اب  م ۀدّمق در ش کاکمیر گیرن د.میهم اکنون زندگی خود را در تهران پی ایشان 

)می ر  «م دامغ انیعل ی معلّ  ام، پدرم، منوچهر آتشی، و ب رادرماز دو شاعر بیشتر تأثیر پذیرفته»: وردآیم

 مه(: مقد9963ّشکاک، 

 پورامينقيصر  و شکاکميرهارون هاشم رشيد، ، حافظ ابراهيم شعر مضمونتحليل  .1-6

ه ندارند. مرح وم به ار ه م به مضمون یا سطح فکری توجّ معموالً ،شناسانهبررسی سبك شناسان درزبان

 و ک ه کن د دکتر شمیس ا معتق د اس ته داشته است. ولی شناسی خود فقط به سطح زبانی توجّدر سبك

ی س بك شخص ی دوره و حتّشناس را به تعیین سبك تواند سبكمیتر کاو در سطح فکری اثر، راحت

این بخش ب رآنیم ش عرها  در( 923: 9932شمیسا، . )تر استتر و مفیداببرساند. مضافاً این بررسی، جذّ

 مورد تطبیق قرار دهیم. مضمون را از زاویۀ

 حسن مطلع .1–1-6

 ت و همراه ی مخاط بو مقبولیّ در بازتابنه رفتن یك اثر، تأثیر بسزایی چگونگی آغاز و به روی صح

د. ن کنم ی زن ان ۀاز حماس  ای به خص وص، آغ ازِ روایتگ ریشاعر با صحنه چهارهر یك از این . دارد

ب ر که دهد همان تظاهرات زنان میدر دلِ حادثه قرار  یکبارهحافظ ابراهیم در همان ابتدای قصیده ما را 

اش غالگر  بر ض دّ های مردمی در انقوبیروهگ ۀاستعمار انگلیس ظالم صورت گرفت و همهون بقی ضدّ

در ای ن  انآید. خروج زنمیکند و از دستشان برمیایجاب  تا آن اندازه که شرایطِ آنانیابند میحضور 

عرُنن ا » ف رازرود و ش اعر نی ز در ای ن میشمار نه ی باز تاریخ مصر، امری عادّ برهه ُُ َررقُاُ  عر ن ب ه ای « رُحا

 سراید:میچنین  و این دهدمیان اند واکنش نشتصاویری که زنان مصری خلق کرده

ااااااااااااااااااااااةر ر الغرااااااااااااااااااااااوا   ر ر   ااااااااااااااااااااااا        خر

عرُنن ااااااااااااا اااااااااااااا  ُُ َررقُاااااااااااااُ  عر  نر وررُحااااااااااااا
 

 (479: 9133)حافظ ابراهیم،

پ ور ام ینقیص ر  .، نیس تهض مقاب لِ بین د ب رایش م ینگرد گویا آنهه را میبا نگاهی ناباورانه  یو

س ت ا و گلی ترسیم کرده ند و پیکر آنان را به نهالکمیز شعرش را با ترسیمِ پیکر گلگون شهیدان آغا

 که چراغ هدایت است:

 این سبز سرخ کیست؟

 کارید؟میاین سبز سرخ چیست که 

 این زن که بود 
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 ی رامحلّ« خوانگریو»که بانگ 

 از یاد برده بود                                       

 (937 :9933 پور،امین)

همه ون ح افظ اب راهیم،  و« ای ن زن ک ه ب ود »ش ود: م یه زیبا و حسن آغاز و با این جمله، مطلعش چ

 نماید:میکند. در شعر میرشکاک نیز، تصویر مشابهی رخ میوقایع را دنبال وار، مبهوت

 کردل دهان وا ه بار دیگر د 

 شیون شیپور بیشه پر شد ز

 بر میان بسته تیغ، بید و بلوی

 به پای برهنه پا مردان پا

 (33: 9963اک، )میرشک

هاشم رشید نی ز نگرد. میو حیرت  ابهت  اند، با دیدایری خلق کردهاو نیز به این تصاویری که زنان عش

 :کندمیرسیم م تگونه و مصمّحسن مطلعِ زنان فلسطینی را حماسی

.. و   دمعٌ  فای عینناه َار اراةرد دُ جه ت إلی 
 

ِ   ااااوُر و و   ُِ َحاااازا  يُزب ااااةُ بصااااةرره بة ااااه
 

 (992: 9113)رشید، 

است، ب ه  جوششاندوه در توطم و  آتشفشانی از اشدر  سینه د وزنمیکه در  چشمانش اشك حلقه هنگامآن 

 نزد من آمد.

  آميختگی غزل و حماسه .1–1-6

ن لطیف است و از ط رف دیگ ر، ز طرفی طبع زا؛ نگردمیزنان  جمعِبه  با نگاهی ناباورانه حافظ ابراهیم

نامد ای ن لف ظ می« الغاوانی»به همین خاطر آنها را نماید. میبرایش شگرف  ،فریندآمی ای که ویحماسه

فعلیِ زنانِ مص ری، تف اوت بس یار   بازی مناسبت دارد و بین این لفظ و چهرسرایی و محفلِ عشقبا غزل

پردازی ب ا کلم ه، ش اعر برای صورت شناسی، با نام پارادوکس است.ه عبارتی نوعی صنعت زباناست ب

چ ون لف ظ، مح دود و »خ ود را بیف روزد.  ۀآن، اندیش  ارکند تا از شرمیمیان کلمات برخوردی ایجاد 

.« کن دم یی معنا نامحدود است شاعر ناچار به برقراری ارتبای می ان آن دو، لف ظ را ه م نامح دود تلقّ 

ر وج ود ب ه ظ اه»آوردن دو صفت متناقض یا دو موضوع متناقض در یك جا ک ه  (26: 9933 ،رجائی)

 ک ه ( 24: 9939 ،ک دکنی(؛ )شفیعی9366: 9 ج ،9939 حسن انوری،« )یکی نقض وجود دیگری است

ش اعر ای ن دو گ اه قابل توجیه اس ت.  (...و ل به مجاز و استعارهتوسّ) یادببا توجیهات عرفانی، مذهبی، 
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نمای د م یذیرفتنی ن ه تنه ا پ »صفت متناقض را چنان هنرمندانه در ترکیب کوم خویش به کار برده که 

گون ه س ود ر بیتی دیگر، شاعر از وادگان غزلد (61: 9939 پاکرو،) .«کندمیگری بلکه به زیبایی جلوه

 جوید:می

 فرطرلرعااااااااااااااااااااااانر م  ااااااااااااااااااااااا ر  روا  ااااااااااااااااااااااا   
 

اااااااااااااااا   الُةُجن اااااااااااااااا    يرسااااااااااااااااطرعنر يف ور ر
 

 (479: 9133)حافظ ابراهیم،

. بس ان و واک نش در براب ر اش غال اس ت مظل  و نپ ذیرفتن پای مردانکه بیانی رمزی از حضور زنان هم

  گ ر اوج و ارزش معن وی آنهاس ت ک ه در ت اریکی ظل م، س تارشب چهارده  هم ترسیم ستارگانی در

ک ه نم اد  – باش درن گ گر حضور آنها با چادره ای س یاهتواند ترسیممیاند؛ و هم امیدی قلمداد شده

به وصف این زن ان گونه  نیز، اینشاعر در بیت زیر  .اندای مانند شدهرو به ستاره از این - مقاومت است

 پردازد:می

ُِ ورالاااااااااااااااااااا  فار رضرعضرااااااااااااااااااا ر الن ساااااااااااااااااااوا
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ه  ُثُ  ا هنرااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااازرمنر ُم ر

 

ُاااااااااااااااان  ُمن اااااااااااااااا   ُِ لراااااااااااااااای ر  ر  ااااااااااااااااان سوا
ن   اااااااااااااااااور ُقصاااااااااااااااااور ر  اااااااااااااااام    ر  ت  ال ر

 

 (479: 9133 )حافظ ابراهیم،

دور هس تند ه ه ا ب زن دگی از خش ونتزنانی که در طولِ طبیعتِ زن لطافت و ظرافت و نرمی است 

این طبیع ت  و ؛رودمیبه شمار تمسخرسوزناکی برای اشغالگران  کهدیگری از این صنعت است  ۀگوش

 تناسب دارد. « قصور»لطیف با 

ه او ب ا ای ن طبیع ت، چ ه زیب ا پور نیز با برشمردن عادات زنانه، بر این مهم اش اره دارد ک امینقیصر 

 د:کنمیآفرینی شیرزنان را تصویر گونه رساند. او اینمیات این کشور به ثبت خود را در صفح حماسۀ

 این زن که بود 

 ی رامحلّ« خوانگریو»که بانگ 

 از یاد برده بود                                       

 (937 :9933 پور،امین)

ن آ ،دهد؟ این زن انمیدست  شما ی بهبینید، چه حسّمیتان را بر دستان جگرگوشۀ وقتی پیکر پاکِ

را از ی اد « خوانگریو»و بانگ  اندگام برداشتهند، استوارتر از قبل اهنگریست سان که این تصویر را به دیده

ی محلّ  یب ر ابی ات ص طوحاًاست و ا« گریستن»و « خواندن» ۀب از دو کلممرکّ« خوانگریو» ند. واد اهبرد

س ازی حماس ه ،ب ه لطاف ت گون ه گریند. شاعر اینمیند و انخومیشود که زنان در سوگواری میگفته 
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ما را با خ ود، ب ه   هنگامشاعر در این  شود.میانداز ها طنینبر دل ،تنشاند و نوای قوّمیها آنان را بر دل

 سرود:می گاهبرد آنمیفضای دیگری 

 تر از حوصلهو با دلی وسیع

 زندمی« کِل»در ازدحام و همهمه 

 (937 :9933 پور،امین)

شم به راه عزیزانش ان اند و چه ایستادهمنتظری، در کنار جادّ فرض کنید مادران و همسران و دخترانِ

را حک م  ن ا ای  ای فض  گی رد، مقتض م یهستند. به محض اینکه کاروان شهیدان در بین این زنان آرام 

دیگ ری  ی زِچ ،م ش اعرو ص ورت خ ود چن گ اندازن د. ول ی ک و ند و بر سرمویه کنکه زنان  کندمی

 کند: آنها در این ازدحام، با دلی آرام، کِ لمیگونه حکایت  کند. او احوال این زنان را اینمیحکایت 

و لطی ف  ۀ  چه ص حنهنددمیها سر ی در عروسیآوایی است که زنان محلّ ،«کِل زدن»ی واده زنند می

پیکر  کند میخود ر و مخاطب را مبهوت کنند که شاعمیای این زنان خلق ست  چه حماسها سوزناکی

 دهند  ت سر میگیرند و آوای شادی و مسرّمیعزیزانشان را در آغوش 

و « کِ ل زدن» واد دو . کن دمیی را حکایت سان بیت قبل، زبانش گویش خاصّب ،شاعر در این بیت

ه ای ن ص نعت شناس ی ب اعر از آن سود جس ته اس ت. در زب انی است که شدو گویش محلّ« خوانگریو»

. گفت ار اس ت گ ویش، ش کل عین ی زب ان و م وارد ک اربرد آن در نهند.مینام « زدایی گویشیآشنایی»

هایی را از گویش خویش که در زب ان هنج ار نیس ت وارد ش عر اگر شاعر، ساخت (21: 9936، شیری)

فض ا و مک انِ  سازد، به هنجارگریزی گویشی دست زده است. استفاده از وادگان محلّی، مخاط ب را ب ا

 سراید:میت ابیات جراحات و مقاومتش را در این هاشم رشید نیز شدّ کند.شعر و شاعر آشناتر می

 ووجااااةُت نرفساااایا والص ااااغهُر لورحااااةنه
اااااان فااااااو   اجل ااااااةاو  عرف ی اااااا    ُُ م   فنارنرضاااااا

 

اااة     دُ فاای ال   یااا ا فااای الص ااحةا    اااُن ال  
ُ  ُي اااااااااةرُ  المعاااااااااه  و  ااااااااای  ُُیراااااااااة دُ  هلس 

 

 (996: 9113 )رشید،

بی ان از زبان م ادر فلس طینی، چنین  این. شاعر است «سنگین فجیع و»معنای ه مصری ب ۀدر لهج «عفی  »

ه ای عمی ق، همه ون رغ م زخ معل ی زم ین و بیاب ان ی افتم. ۀخود و کودکانم را تنها و آواره در پهن :کندمی

 .کنممیظهور شمشیری تابنده و از نیام برآمده، 

بید بر می ان »با عباراتی چون: حضور زن را سازی لطیف اوست وی گر حماسهترسیمشکاک نیز میر

دارد. م یبی ان « داس در دست، گیس وان ب ر ب اد» نیزو « داس در دست دختران غرور»یا « تیغ بسته است
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ب رای  س رایی مناس بت داردب ا محف ل غ زل ک ه« گیس وان»و « غَ رور»،  «بی د»وی نیز با نمادهایی چ ون 

ه اکنون به مع انی ای ن الف ا  توجّ کند. میبه پا بودن او در کنار مردان، حکایت  پا وآوری وی حماسه

هایش دراز و ساده، در جاهای معتدل هایش راست و بلند، برگدار، شاخهدرختی است سایه بید: کنید:

ب اس ت، فری  ۀآنه ه مای  غرور: (477: 9 ج ،9936)عمید، . دوام استروید، چوبش کممیو مرطوب 

موی سر زنان که از پشت گ ردن تج اوز  موی بلند سر مخصوصاً گیسوان: (9433: 2 ج ،همانفریبنده. )

 گونه است.از ظهور مقتدرانه با بافت لطافت که همه حکایت (9372 :همانکند، گیسوان جمع. )

 مقاومت و مبارزه با استعمار .9–1-6

ه ای بی داد داخل ی ی ا ه ا و پلش تید ک ه از زش تیش وبه مجموع ه آث اری اط وق میمقاومت،  ادبیّات

های سیاسی، فرهنگی، اقتص ادی، اجتم اعی؛ ب ا زب انی هن ری )ادیبان ه( حوزه ۀتجاوزگر بیرونی، در هم

خروشد و با ح االت میجوشد و میاین ادب پیوسته با مردم » (99-97: 9966 گوید. )شکری،سخن می

زندگی مردم همراه ی  ساز و با جزر و مدهایسو و همهم ان،های آنان در رویارویی با دشمنو مناسبت

ت و کش ور خ ود نیس ت بلک ه ای ن ( هدف شاعر و ادیب فق ط نج ات ملّ 949: 9939 وند،)آیینه« دارد

دیده ب ه گ وش ه ای مظل وم و س تمترسالتی جهانی دارد که عبارت است از رساندن فریاد ملّ  ادبیّات

)مص طفوی،  گیر جهانی در برابر ظلم و ستم موجود در جوام ع بش ری.فرا ۀجهانیان و ایجاد نوعی مقابل

انس انی ع ام   چه ر توان به موارد زیر اش اره ک رد:می مقاومت ادبیّاتی های کلّویژگی از (263 :9931

کش یده و مظل وم رنج  ترسیم چهر، بیانی و ادبی زبانی، های خاصّویژگی، گیری از نمادهابهره، داشتن

مبارزه و پایداری یکی »... باختگان و شهیدان وتوصیف و ستایش جان، همگانی  ه مبارزدعوت ب، مردم

  ترین مس ائل در ح وزتوان اصلیشعر مقاومت است، در واقع می  ننداهای ثابت و عنصر برانگیزاز پایه

نش ان بیدادگری، ستایش آزادی و آزادگ ی،   مقاومت و پایداری دعوت به مبارزه، ترسیم چهر ادبیّات

فش  انی مب  ارزان در راه آزادی و ت م  ردم، ج  انه  ای روش  ن و پی  روزی، انعک  اس مظلومیّ  دادن اف  ق

ش اعر را  چه ارای ای ن  ر بسامده  ( در زی 24 :9939ری،  ام  ری، ع ذاک )  ان اس ت. داشت آن زرگ ب

 شماریم:میبر
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 بس امد 2پ ور، امینو در شعر قیصر  بسامد 97 میرشکاک،، در شعر بسامد 99در شعر حافظ ابراهیم، 

مربوی به بسامد مقاومت و مبارزه با استعمار است ک ه بیش ترین بس امد بسامد،  3و در شعر هاشم رشید، 

 است.  «داس»و  «جیش» واد  آن مربوی به

قیص ر خوان د. میتا زن، برای آزادی و استقول فرااز مرد گرفته  در شعر او، مادر، همۀ فرزندانش را

 دهد: میجلوه  طور پور این مقاومت را در صبر و ایستادگی زنانی اینامین

 با گردنی بلندتر از حادثه

 باالتر از تمام زنان ایستاده بود            

 (937 :9933 پور،امین)

ی ك  کند که اگر حادثه، هرچند بزرگ و سخت باشد ای ن زن ان،میاین چنین، ترسیمِ ایستادگی او 

میرشکاک نیز ب ا نگ اهی مش ابه، ب ه وص ف حض ورِ زن در گیرند. میو گردن بلندتر از حادثه قرار  سر

 و ی ا در عب ارتی دیگ ر« بل وی بر میان بسته تی غ، بی د و»سراید: میآنجا که پردازد. میپیکار با اشغالگر 

از د نی ز ای ن چن ین هاشم رشی رشادت و مقاومت آنهاست. یادآوری حسّ« سنگ در دامن زنان شکنج»

 کشد: میزبان مادر فلسطینی مقاومت را به نظم 

اااااااانم األباااااااای و  ُُ بهل    ذ ااااااااةهوحلفاااااااا
 

 بإمساااااااااااااااااا  َ ل ااااااااااااااااااةُ َن  اااااااااااااااااای ب اااااااااااااااااا   و  
 

 (996: 9113)رشید، 

 (ام.ن با خاطرات او و با اسمش پایندهکنم که ممیوی سوگند یاد   به استقامت پدر و به خاطر

 نگرد:میحیرت  سطینی را به دید مقاومت زنان فل یا در جای دیگر،
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 قهلاااااااااااُ فنزَرنااااااااااای املر ولاااااااااااُ  م لماااااااااااه
 هُبااااااااااةُت بااااااااااهألم   العظیماااااااااا   مع بااااااااااه  و 

 

 ماااااااةُ ُیر الة  ياااااااهو و  ين اااااااُز ُغصاااااااٌن فااااااای 
خااااااظُت َنظااااااُم مااااااه َقااااااوُ  و  ااااااةُ َو  َن  

 

 (993: 9113)رشید، 
م ادران ب زرگ در  ز ای نش وند و این ك امیجان شوند و در زمستان بیمیهای درختان در بادها متزلزل اخهش

 ام.حیرت مانده

 ت و وقارعزّ .1-6-3

روی  انداستانش  د ب ه وص ف قهرمان انِندهمیدر دل حوادث قرار  یکبارهشاعر ما را  چهاربعد از اینکه 

 سراید:می. حافظ ابراهیم دنآورمی

ااااااااااااااااااان ِر م   فراااااااااااااااااااإ ذا هب  ااااااااااااااااااان   ر اااااااااااااااااااظ
 

اااااااااااااااااااااعهررُرن   اااااااااااااااااااااود  ال       یاااااااااااااااااااااه   ش 
 

 (479: 9133 )حافظ ابراهیم،
 اند.به تن کرده چادر() سیاه لباسانی که زنانهمان 

کند در چن ین میگذرد آگاه میاین بیان و این نگاه، پژوهشگر را به شرایط اجتماعی که بر زن مصری 

ه نم ادی ب رای مقاوم ت و گ ذارد و ای ن چ ادر ب م یزن مصری پوش ش خ ود را کن ار ن هم، یشرایط

ای ک ه زن با وق ار و س نگینیاعر در صدد است که فضایی توأم نین شهتبدیل شده است. همایستادگی 

کن د و از م یحافظ ابراهیم، حوادث پیرامونش را مرور ارد. ذی را احاطه کرده است به نمایش بگمصر

وّ  راً ج  آورد. ای ن ح وادث، ظاه م یها است، اسم تظاهرات و پایگاهِ رهبر انقوبی که مسیرِ« دار سعد»

قراة َربران  »انگی زد م یه عمی ق ش اعر را برآنهه توجّ و ؛دهدمیانِ مصری را نشان  ارِ زن وقا عِ بآرام و تجمّ
ست که ابی ات در همین شرایط وقار زنانه ا ه است.و این بند، نشانگر حضور زن در زندگی عامّ« ُشاعوررُرن  

 دهد:میه  ر دیگری را ارائ ر، تصوی دیگرِ شاع

راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااایش    ُم ب اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا   ورإ ذا ِب 
 ا اجلُناااااااااااااااااااااااااااااااااااوُد ُ ااااااااااااااااااااااااااااااااااایوُفنهورإ ذ

 ورإ ذا املراااااااااااااااااااااااااااااااااااااةاف ُ  ورالبرناااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
ُِ قرااااااااااااااااااااااة  وراخلریااااااااااااااااااااااُ  ورالُفة ااااااااااااااااااااااه

 

 وراخلریااااااااااااااااااااااُ  ُمطلر رااااااااااااااااااااااُ  األرع ن اااااااااااااااااااااا  
ن ااااااااااااااااااااا   قراااااااااااااااااااااة ُهاااااااااااااااااااااو  بُر ل ُنحور ر 
ااااااااااااااااااااااااااااان    د ُ  ورالصراااااااااااااااااااااااااااااوار ُم وراألر  
ُن اااااااااااااااااااااا   ضرااااااااااااااااااااااةربُر ن طهقااااااااااااااااااااااه  حرو ر

 

 (479: 9133 )حافظ ابراهیم،
و آن آرامش ب ه اس  ب افس  ار  شودمیو، و وقار به فریاد و فغان تبدیل کند و آن هدمیناگهان همه چیز تغییر 

و ه ر ک ه در گش اید م یمس یر خ ود را  کوبد و بدون توجّهی من سخت را  ود که زمی شمیدل  ای بگسیخت ه

ک ف ندارن د ول ی تی زی آن زن ان ه یس س وحی در آورد. میکند و از پای درمیرد وهایش خزیر س م برابرش
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کنند و که لب باز میمیاند و هنگاتوپخانه را در گلویشان جمع کرده و شدتِ آتشِ های سختها و نیزهشمشیر

 طلبند مبارزی یارایِ مقابله با آن زنان پوالدین را ندارد.می «ن مبهرز  م  رر »

 سراید:میآنجا که شود. میسهم ِ زن در خانواده و اجتماع  یادآورِعرش میرشکاک نیز در ش

 در دامن زنان شکنجسنگ 

 در دست دختران غَرور داس

 (33: 9963)میرشکاک، 

و در کاره ایی چ ون باغب انی و کش اورزی  زن در اجتماع بختیاری، در کارهای خانه همدوش مرد

که میهنش  مناسبت دارد و حال «سنگ»و « داس»چون هایی وادهبا کند که این نقشِ وی، میمشارکت 

اکن ون در  هک ردم یام رار مع اش که  «داس و سنگ»ر گرفته است با همین مورد تجاوز اشغالگران قرا

 تمس خرب ه  زب انه ای بع د در بی تحافظ اب راهیم  کند.میآرایی ح، صفه دندان مسلّمقابل دشمن تا ب

ب ه حافظ ابراهیم این ریشخند در این بیت  .دنگیرمی را به استهزا انو جنگاوری آن دگشایمیاشغالگران 

 د:رسمیاوج 

ُِ يف  ورالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااوررُد ورالةر اااااااااااااااااااااااااااااااااااااه
 

ااااااااااااااااااااااااااااااااحُحُنن  ذاكر الن     نااااااااااااااااااااااااااااااااهر    
 

 (479: 9133 )حافظ ابراهیم،

شاعر به تلخن دِ خ ود  ها چه سوحی در دست دارند؟ها و آتش تفنگاین زنان در برابر شمشیرها و نیزه

ِ   هعهت  » دهد:میبا این جمله ادامه   «فار رطهحرنر اجلری ه
کوبن د. میاست و به عبارتی، دو طرف همدیگر را « پردازندمیو طرف به ستیز د»به معنای  «َرطاهحرنر »

ران که زنان، سوحی جز گل و ریحان در دست ندارند چگونه قادرن د ای ن اش غالگ ولی در این جایگاه
هایش ان س وارند و شمش یرها از نی ام برکش یدند  ب ر اس باشغالگران که وحشی را مقابله کنند در حالی

را نشانه رفت ه اس ت و  احساسبی ست  تمسخری که نوک پیکانِ آن استعمارِا ر دردآوریعجب تمسخ
در « خوانگریو»ت را در سر ندادن پور این وقار و عزّامینقیصر لی نیست. تأمّ ها برایشان محلّاین جریان
را « وصله ر از ح  ت ب ا دل  ی وس یع»عبارتی چ ون گر ید یکند و در جایمیبیان « کِل زدن»و  هامصیبت
 شود:میی فلسطینت زنان گر وقار و عزّهاشم رشید این چنین حکایت  آورد.می

 فااااااااااااق ِو خهلااااااااااااة  حباااااااااااا    عنااااااااااااةمه
 البرطرااااااااااا ر الاااااااااااظی فهرق ُااااااااااا ألخلاااااااااااةر 
 .. َعةف ناااااای يااااااه شااااااهعةی.رااااااظا َنااااااه

 

 َهااااااااامةُ و  يعلاااااااااو هاااااااااغهری باااااااااهلعلوم 
خلُااااااااااااااةُ  بصااااااااااااااغهر ه  وباااااااااااااا  َُعااااااااااااااز  َو

 َر ااااااانةُ يااااااه مرااااااان ُواااااااُ   اااااااه ُ اااااااُ  و 
 

 (993-996: 9113 )رشید،
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یاد رزمندگانی را که  سانبدینآورم تا اینکه میکنم و آنها را استوار بار میکودکانم را با علم و آگاهی بزرگ 

 از دست داده ام زنده نگه دارم. این همان من )مادر فلسطینی( هستم.

تازن د م یهای ض عیف تکه بر ملّ ؛دنداراستعمار بر ۀهجوم وحشیان د تا پرده ازنکوشمیشاعر چهار هر 

 مصری هستند.فلسطینی و ایرانی و ولی پیروز حقیقی زنان 

 و آرامش صبر .1-6-5

 سراید:میپور امینقیصر 

 آلودی خاکی خوابهادر خانه

 جیغ کدام مادر بیدار است

 خشکدمیکه در گلو نیامده                                      

 (932 :9933 پور،امین)

های خاکی، با رفتن اعضای خ انواده ب ه جن گ اس تعمار، س وت و کند که خانهمیشاعر بیان  این را

خشکاند ت ا میو جیغ خود را در گلو  ماندمیو مادر در دل شب بیدار  کور است و آن طراوت را ندارد

 سراید:میا در جای دیگر ی صابرانه در این میدان قدم بردارد.

 ؟خندیدمیاین مادر که بود که 

 رفتن بود ، لحظۀوقتی که لحظه

 (937 :9933 پور،امین)

 ها ص بور اس ت.تیرود و بر سخمیآنها  ۀاش به بدرقروند با خندهمیاش به جنگ آن لحظه که خانواده

 کند:میشکاک نیز این صبر را به این شکل بیان میر

 زنی،

 تنش ز آسمان جانش از امتداد

 شمارها بیدر آغوشش آئینه

 ر آفاق چشمش خزان و بهاربرابر د

 بدور از چنین باد و چونان مباد

 (923: 9936)میرشکاک، 

در اینجا نماد اس ت « آینه» ت؛ واد کند که جسمش آسمانی و روحش جاودانه اسمیزنی را ترسیم 

ک ه در جنگ کرده است؛ در ح الی ۀاش را بدرقاین زن، افراد زیادی از خانواده نماد رفتن و سفر است
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ح افظ اب راهیم  ست و خزان را به او راهی نیس ت.ا و بهاری اشك شوق حلقه زده بود و صبورش چشم

 د:نیبمینیز این صبر را در وقار زن 

ُ  الورقااااااااااااااااااااااه نراااااااااااااااااااااا   ر اااااااااااااااااااااا ر يف  ر
 

 ر  ورقراااااااااااااااااااااااة َربرااااااااااااااااااااااان  ُشاااااااااااااااااااااااعوررُرن   
 

 (479: 9133 )حافظ ابراهیم،
احس اس خ ود را آش کار دارند،  ه س وحی ن  چر و اگاند صابرانه و با امید به میدان آمدهزنان مصری با وقار و 

 کنند.می

 کند:میرا از زبان خودشان بیان  فلسطینیهاشم رشید صبر زنان 

ُُ هااااابور  ُُ  نااااا ا ماااااه عهنیااااا ُُ  عهنیااااا
 

اعم ُشاااااااااة  ُدوا  اااااااااغهٌر  اااااااااهل ر  ومعااااااااای ه 
 

 (996: 9113)رشید، 
 ند.ه بودآواره شدکه  همراه داشتمنوپا، کودکانی  کهبسی رنج دیدم، ولی بر رنج هایم صبور بودم در حالی

 تحليل زبانی .1-6-6-1

ظام وادگان آن اث ر های صرفی و نای جز در نظر گرفتن ویژگیبررسی ساختار زبانی یك اثر، چارهدر 

بن دی و ب ه عب ارت گاهی سیاق عبارات و طرز جمله»های نحوی و دستوری آن نیست. در کنار ویژگی

س بکی  ۀی وجه کند و همین به نوشته تا ح دّمیه بندی جلب توجّجمله بیان مطلب به لحا   دیگر نحو

 (922 :9932)شمیسا،  «دهد.می

 بسامد تکرار مترادفات .1-6-6-1

متفاوت و بسیار هستند  ،الفا »آیند. میع های وادگانی متنوّ، معانی مترادف در بافتسه شاعردر دیوان 

ک ه دالل ت ب ر  ه ایی از ص فات زنان ه رادر زی ر نمون ه (242: 9133جرج انی، )ال« ولی معنا یکی است.

 کنیم:میاشاره  اوست، ظرافتِ زنانۀ
 .غوانیا  ود ال یه ا  وا  ا وقهرا وردا ر هِا قصورا بةاق ا لی   ن  من حافظ ابراهیم: 

 گیسوان، آیینه، چشمش خزان و بهار.بید، دامن، غرور، شکاک: میر
 دن.پور: خوانگریو، کِل زامینقیصر 

و ت  أثیر  ه ب ه باف ت جمل هتوجّ  ب ا انبود که ش اعر یمترادفهای هایی از کلمهنمونه  وادگان مذکور
 .اندهای خود به کاربردههسیاق جملآرایی و معنایی در واج

 ربرد نحوی افعال و کلمات در جملهکا .1-6-6-9

دی به ساکن ب ودن و ایس تایی دارد کند و سعی در تعریف زبان دارد تمایل زیامیزبان را قانونمند  ،نحو

ک ه گی ارتب ای مس تقیم دارد. ت ا زم انیه ای مختل ف زن دزبان دستگاهی زن ده اس ت و ب ا جنب هچون 
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ده د و م یجوشندگی زندگی هست زبان زنده است و متناسب با تغییرات زندگی، خود را ب ا آن وف ق 

 -می کن د. زب ان ارگانیس میرا تجربه سالی، پیری و مرگ هایی چون جوانی، میانرود و دورهمیپیش 

 (977: 9931مطلق، ل است. )بهمنیحال تحوّزنده، در 

با این وجود نویسنده، شاعر یا خطیبی هنرمن د اس ت ک ه ب ا بک ارگیری زب ان، تم امی قواع د را ب ه 

 هایی در جمله باشد.رستی رعایت نماید و دارای زیبایید

 کاربرد افعال .1-6-6-3

ک ه کند به طوریمیایفا  و فارسی سزایی در جموت عربیجایگاه مناسب خود نقش ب فعال درکاربرد ا

 شاهد تأثیر چشمگیر آن خواهیم بود.  ،با کاربرد صحیح افعال
 

 
بس امد فع ل ماض ی از شکاک، در شعر حافظ ابراهیم و میرد شومیمشاهده  نمودارطور که در همان

در شعر قیص ر  کند.میتقویت  ت را در کوم آنهان چنین سیاقی قطعیّیشی گرفته است و ایفعل مضارع پ

 ست.نگری در کوم آنهاین نشان از آیندهفعل مضارع پیشی دارد که ا و هاشم رشید، پورامین

 جمالت اسميه و فعليه .1-6-6-5

 نخست ج ای دارد ای ن در ۀدر رتب فعلیه بسامد بیشتری دارد و ۀاسمیه به نسبت جمل ۀدر زبان امروز جمل

س میه، ب ه فعلیه در بیان، اصل بود. شاید این ش یوع  اس تعمال جم وت ا ۀست که در گذشته جملا حالی

بی برگردد که ممک ن اس ت غر ادبیّاتپذیری از قدما و اسلوب آنان و رابطه با رویکرد شاعران در تأثیر

ش اید  و ؛ق شودیا غیر مستقیم و از طریق ترجمه محقّغرب به صورت مستقیم  ادبیّاتپذیری از این تأثیر

استعمال به مقتضای ح ال و ض رورت تأکی د ج انبی از جمل ه ک ه قص د تأکی د آن را داری م این شکل 

 (972: 9131صبع، برگردد. )ابو ا
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را، آن ان وان ای ن رویک رد  ت م یر اس ت و  ه بیشت فعلی حافظ ابراهیم شیوع جملۀ هاشم رشید ودر شعر 

ه بسامد غال ب اس ت و اسمی ۀشکاک، جملدر شعر میر از سبك شعری شعرای پیشین دانست.  گیریوام

پور و حافظ ابراهیم، بسامد جموت اس میه امینکید در کوم اوست. همهنین در شعر قیصر این بیانگر تأ

 فعلیه یافت نشد. جملۀپور و میرشکاک، امینیکسان است؛ ضمن اینکه در شعر قیصر 

 نتيجه 
ت م ادری در عووه بر مسئولیّ وآید میو مصر، زن همگام با مرد به میدان  ، فلسطینپایداری ایران ادبیّاتدر . 9

 زند.میشود و جنبش بیداری را با حضورش کلید میر ظاهر معادالت سیاسی کشورش مؤثّ

 د.قلمداد نموبرابر ظلمِ حاکمان  در حضور زنان مسلمان ای ازنمونهشعر  چهاراین . 2

ت و همراهی مخاط ب دارد. چگونگی آغاز و به روی صحنه رفتن یك اثر، تأثیر بسزایی در بازتاب و مقبولیّ. 9

م ا را ان د؛ آنه ا در هم ان ابت دای قص یده ای به خصوص، حسن مطلع کردهشاعر با صحنه چهارهر یك از این 

 د.ندهمیدر دلِ حادثه قرار  یکباره

 مانند.میشاعر، از حضور حماسی زنان و شورآفرینی آنان مبهوت  چهارهر . 4

 آمیختگی غزل با حماسه، در حرکت زنان، نوعی صنعت زیبای پارادوکس خلق کرده است.. 2

و در ش عر  بس امد 2پور، امیندر شعر قیصر  بسامد، 97امد، در شعر میرشکاک، بس 99در شعر حافظ ابراهیم، . 6

و  «جایش» واد  در موردمربوی به مقاومت و مبارزه با استعمار است که بیشترین بسامد آن بسامد،  3، هاشم رشید

 است.  «داس»

ان د. ای ن بی ان و ای ن نگ اه، چ ادر( ب ه ت ن ک رده) س یاه ه ایکند که لباسمیزنانی را ترسیم  حافظ ابراهیم. 3

، زن مصری پوشش کند در چنین شرایطیمیاه ، آگگذردمیپژوهشگر را به شرایط اجتماعی که بر زن مصری 

گذارد و این چادر به نمادی برای مقاومت و ایستادگی تبدیل ش ده اس ت. همهن ین ش اعر در میخود را کنار ن
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ای ن  ای که زن مصری را احاطه کرده است ب ه نم ایش بگ ذارد. وبا وقار و سنگینیصدد است که فضایی توأم 

 در دوران دفاع مقدس چنین مضمونی را با خود همراه داشت. نماد چادر سیاه، در ایران نیز

غوانیا  ود ال یه ا  وا ا ا وقاهرا اوست: حافظ ابراهیم:  نانه را که داللت بر ظرافتِ زنانۀهایی از صفات زنمونه. 3
قیص ر  ار/شکاک: بید، دامن، غرور، گیسوان، آیینه، چشمش خ زان و به میر وردا ر هِا قصورا بةاق ا لی   ن  من /

و ت أثیر  ه ب ه باف ت جمل هتوجّ  هایی بود که شاعر ب ال زدن. کلمات باال مترادف گویاییپور: خوانگریو، کِامین

 های خود به کاربرده است.آرایی و معنایی در سیاق جملهواج

اقی شکاک، بسامد فعل ماضی از فعل مضارع پیشی گرفته است و ای ن چن ین س یراهیم و میردر شعر حافظ اب. 1

پیش ی دارد ک ه ای ن  پورو هاشم رشید، فعل مض ارعامینکند. در شعر قیصر میت را در کوم آنها تقویت قطعیّ

 نگری در کوم آنهاست.نشان از آینده

گی ری  توان این رویکرد آنها را، واممیفعلیه بیشتر است و  حافظ ابراهیم شیوع جملۀ در شعر هاشم رشید و. 97

کید در ه بسامد غالب است و این بیانگر تأاسمی ۀشکاک، جملپیشین دانست. در شعر میری شعرای از سبك شعر

پور و حافظ ابراهیم، بسامد جموت اسمیه یکسان اس ت؛ ض من اینک ه امینکوم اوست. همهنین در شعر قیصر 

 فعلیه یافت نشد. پور و میرشکاک، جملۀامیندر شعر قیصر 
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يو فعلی و قیصة َم  بور و رهرِو رهشم رشیةا و حهفظ إبةاریم  شعةملَة  يف صحو  ادرا   م هرن  ل

 * مریشکهک
   حسنونةالهحبُ

 ه نذ مس ع  ج معا أعفاّت 
 يهشه ب جنهدمحة حمم ةیَ

 ق، ج معا  م جستی اللغا العابما
 صامللخ  
رررفعلی میحرررک   مرررنأر برررمررر،قمیرررا أر  یررر ررن ی حررر، رحرررم  ر بررراایم،  اررر )  إ یعررر    ررري   ألدبررر،ا کهررر ر الشرررعااجل ي ر یّأ الف ّر
ار )  )أحر ر . ي کلتر  اللغتر، ارشرککاامأز امث أب عأا ارض م، راللی األدب الأطين إهل، ن ع : قأیا )هؤاجل األربعا  .عايبرال

 ی ررن ی ح، رحم کذلک أح ر ر ّتع) ر  اض   ان م یااهترم اریای :النس جل الی عحأة  «مم یاة الن س جل»قیم ة ي  اباایم،
رررر   :فلسررر منمدرر الالررری « اخل لررر ة األط  » ي قیرررم ة  ّ الررر   احل) ّررراعرررأرة  )ررر همدیأاني میحرررک   ر برررأر مررر،، قمیرررا أیکرررذا ر

بشرکل ککننر  أن نعتر   ي ّراد احلرأاد  ألدبمرااثر ر ااآل یرذ بر،  )هنر   مشر ت : .هر   ار ) ع ي الرالنس جل اإلیاانمر :  خلهته 
 اآلخا.بعض األبم : کنمی لهعضه  

ي ارهرر،  رمبرر  أن ال راّررا األّررلأبما مررن منمرر ربنرر جل علرری یررذا ق رن   رر  مج لم هت)رر   مرراتهب بفهرر، ارضرر)أنر الررن   )هرر، مبرر  أن
ن  یذ  اآلاث ر یأ العن یا ب لتکاار ) ال راّا األّلأبما  .رالفكااللغا راألدب ن اما  من امه رن ماحتلملدراّا  ّر
لیلی  : رفعلی میحرک   برأر ر ا )  إباایم،  ری ررن ی ح، رحم   رقمیا أمر، الکلمهت الة  اره رمرا    حرعا دراّرا أّرلأبما  یّأ

 .اراأة
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