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 بیشتری دارد. تأکید ،منفی جامعه

 .ما و دیگری ،دوستی وطنت، مشعر مقاوادبیّات تطبیقی،  واژگانکليدی:

                                                
 31/6/1331تاریخ پذیرش:    11/1/1331 . تاریخ دریافت:1

 m.h.amoosha@gmail.comرایانامه:  .2

   shams1516@yahoo.com: نویسندة مسئو  انامةی. را3

   farhad.tahmasbi@yahoo.comرایانامه: .4



 1331پاییز ، 31نامة ادبیّات تطبیقی، سا  هشتم، شمارة / کاوش2

 

 پيشگفتار. 3
 تعریف موضوع .3-3

، مبیارزه بیا ادبیّیاتایین  ماییةجانشرایط و تیاریخ سیاسیی و اجتمیاعی کشیورها دارد. ریشه در  ،شعر مقاومت

هنگیی و ایسیتادگی در اقتصادی، اجتمیاعی و فر های مختلف سیاسی،د داخلی در حوزهتجاوز خارجی یا بیدا

ی و لّییم هویییتفروپاشییی، تهدییید ه بییه سییرزمین مییادری، احسییاس خطییر از و حملیی تهییاجم .هاسییتآنبرابییر 

عیه، گییری مقاومیت در بیین طبقیات بییدار جامشدن غرور هر ملّت، باعث واکن ، مقابلیه و شیکلدارهجریح

 .شودشاعران و نویسندگان می ویوهبه

 ایین دو سیرزمین بییاد ةگذشیت هایسینّتدر  نظیر تجدییدبیا  ،آغاز این سبک ادبیی ،در ایران و فلسطین 

، بیه کیردرا تهدیید میی این دو کشیورمعنوی و مادّی  حیات آنچهدر برابر  و ملتزم تعهّدم یادبیّات آمد. وجودبه

. در این سبک شعری، شاعر مییرا  ملّیی و دینیی خیود را بیرای دفیاق در مقابیل مقاومت و بالندگی پرداخت

مقاومت بییانگر رنیو و درد، دغدغیه و بییم و امیید  ادبیّاتگیرد. کار میدشمنان، در قالبی هنری بهبیگانگان و 

د اسیت و موضیوعاتی همچیون و متعیدّگونیاگون ، اگرچیه آنفیاهیم و موضیوعات م .آینیده اسیتنسبت به 

گراییی، مقابلییه بیا اسیتبداد داخلییی و اسیتعمار خییارجی، بزرگداشیت شییهدا، آزادی، بییداری، پاییداری، ملّییی

 ةل و انگییزدلیی ،، امّیا بیدون شیکشودیمشامل را روشن  هایافق بازنمایی و مجاهدان و جانبازان، ایجاد امید

مفهوم مرکیزی و محیور اصیلی آن اسیت و سیایر موضیوعات  «وطن»طرح این موضوعات، پراکنده نیست و 

 مستقیم و فرعی با آن مرتبط است. غیر صورتبهصف مدافعان و دشمنان وطن  گیریشکل ویوهبه

و در تمجیید از  داننیددر فلسیطین میی ،شیاعران شیعر مقاومیت کیه او را جیزن نسیل اوّ  (1)طوقیانابراهیم  

در چنییین  ،(364: 2001 ی،سییالجیور.ک: قییرار دارد ) ادبیّییاتشییهیدان و مبییارزان فلسییطینی در اوج شییعر و 

 ةدر سییایه خیانییت سییران عییر ، توطئیی ،سییرزمین خییود را ةآینییدکییرد. او بییه دنیییا آمیید و زنییدگی  شییرایطی

هیدف  ،اسیاس همیین بردید. می تاریک و سیاه، وطنان همو سکوت و غفلت  هاصهیونیستاستعمارگران و 

گراییی قیرار داد و بیه اساسی شعر و هنر خود را، دمیدن روح مقاومت و امید با محور قیراردادن وطین اصلی و

 .(21: 2002ریفی، و الطّ 110: 2006شرا ،  محمّدر.ک: )به شاعر ملّی فلسطین ملقّ  شد  ،همین دلیل

دوسیتان و خواهان و وطینگیری استبداد و استعمار با آزادیبه در توجّهبا  هم (2)شما دوران زندگی نسیم  

زنیدگی ابیراهیم طوقیان دارد.  ةانی به شیرایط دورفراو هایشباهتکه بر ایران حاکم شده بود،  مرجی وهرج 

تعمار بیه راه خواهان علییه اسیتبداد و اسیکرد که آزادیزندگی می فاقاتیاتّشاک  حواد  و نسیم شما  در ک

، سیتم و تبعییب بیود. بییان مفیاهیم و موضیوعات سیاسیی، عیدالتیبیزندگی او آلوده به  ةند. دورانداخته بود
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 و طنزگونه، روح و ویوگی اصلی شعر نسیم شما  است. پسندهعامّ ،اجتماعی و اقتصادی به زبان ساده

رد. بیرای او در نسیم شما  به نحوی ستودنی توانسیت، شیور و هیجیان انقالبیی را در میردم بیه وجیود آو» 

)سیجودی، « رسیمی رهانیید ادبیّیاتواژگان  بندهای و قیدهرچه بیشتر شعرهای ، وی خود را از  تأثیرگذاری

1321 :160.) 

روییارویی  ر نسیم شما  و ابراهیم طوقیان اسیت وشعپووه  حاضر نگرشی تازه به شعر مقاومت بر مبنای  

دوستی، امیید بیه آینیده، دعیوت بیه مقایسه و وطن با هم هاآنر شعدر دشمنان آن را دو گروه مدافعان وطن و 

صیف دشیمنان  ،تیدرنهاکند و میدر مقابل وطن و ملّت بیان را  هاآن تعهّد واتّحاد و یکدارچگی و مسئولیت 

 کند.میفی شان از هم تفکیک و معرّشعرو مدافعان وطن را در 

 و هدف اهمّيّتضرورت، . 3-8
 نّفی کیاربرد ی جدیید اسیت.و نگرشی ابراهیم طوقان با رویکیرد باما  نسیم ش شعر ةهدف این پووه ، مقایس

 سیابقهکم کمیابی  ،ولی در شیعر ،داستانی معمو  است ادبیّاتدر  اگرچه، دیگری وروش تحقیقی خود )ما( 

 ادبیّیات واهنید در حیوزةخمنبعیی بیرای پووهشیگرانی کیه می عنوانبیهتوانید می همچنیین ،این تحقیق است.

 .العه کنند، مفید باشدمط مقاومت

 پرسش پژوهش. 3-1
فی مدافعان و دشمنان وطن از نگاه نسیم شما  و ابراهیم طوقیان چگونیه و معرّهای همسان و ناهمسان اندیشه -

 است؟

 پژوهش پيشينة. 3-4
 و مقالیه نامیهپایاندر قالی  کتیا ،  ،مختلیف هایجنبیهنسیم شما  و ابیراهیم طوقیان از  شعرزندگی، افکار و 

پیووه  حاضیر و موضیوق با عنوان  اینامهپایانمقاله یا  ،این . با وجوداست قرارگرفتهپووه  مورد مطالعه و 

ای کیه ایین تنهیا مقالیه ت.پرداخته باشد، نوشته نشده اس شاعردو  شعردر دوستان و دشمنان وطن  ةکه به مقایس

بیا  (10-11 :1331) آرمینابراهیمیی و مالّ قالیةمدو شاعر را با موضوق کاربرد اسلو  طنز با هم مقایسه کرده، 

موضیوق  ازنظیرهم  ،است که آن مقاله «های نسیم شما  و ابراهیم طوقانکاربرد اسلو  طنز در سروده»عنوان 

 .متفاوت استحاضر  پووه و هم ازنظر روش با 

رح حیواد  دوران ه شیبیا نگیاهی تیاریخی بی حم تر طشعرها طابراایم طوقار فطيدر کتیا  تیا( )بیسنی ازکی مح 

بیا  ،طدراسر طلیمیمةر ابراایم طوقار فدر کتیا   (1364) طیف شیرارهعبیداللّ وطوقان ابراهیم  هایرزندگی و برخی شع

ل همچنین طیه متوکّی ند؛ااو پرداخته شعرائل اجتماعی در مس تأثیربه بررسی  ،بیان و نگاه طنز طوقان ةشرح شیو



 1331پاییز ، 31نامة ادبیّات تطبیقی، سا  هشتم، شمارة / کاوش4

 

یوسیف و طوقان را بررسیی کیرده شعری  ساختار هایجنبهو برخی  مایهدرون، قطابراایم ئحدادر کتا   (2004)

در شعر ابیراهیم طوقیان  شاعران را سایر وقرآن، بیماری  تأثیر ضقاءطجدیرد أاباایم طوقا ف،طدر کتا   (2004) بکار

 (3) .قرار داده استبررسی مورد 

گراییی و بیه موضیوق وطین هعمید رطیوبیه ،نوشته شیدهبه فارسی هایی که نامهپایان ،ابراهیم طوقان ةدربار 

فلسیطین در شیعر ابیراهیم » :کردزیر اشاره  به مواردتوان می هاآن ةازجملکه او اختصاص دارد  هایشعرشرح 

 ،«نقد صورت و معنا در شیعر ابیراهیم طوقیان»(؛ 1322) احمدینوشتة  ،«اواز اشعار  ایگزیدهطوقان و شرح و 

بررسیی زنیدگی و نقید شیعر ابیراهیم »(؛ 1321) برزگیرنوشیتة  ،«حم تر شطها طابراایم طوقار ف،طعر»(؛ 1326)آذری اثر 

 عبیدی ، نوشیتة«بررسی وقایع سیاسی و اجتماعی فلسطین در شعر ابراهیم طوقیان»(؛ 1324) عظیمیاثر  «طوقان

(1322.) 

 هاآنشتر شده که بی چاپ تمجالّ در  ابراهیم طوقان ةدی دربارمقاالت متعدّ ،هانامهپایان ،اینبر  افزون 

را از جنبه و نگاهی خاص با شاعر دیگری مورد بررسی طوقان شعر ها نویسندگان این مقالهو بوده  ایمقایسه

ناسیونالیسم در اشعار مّلی عارف قزوینی  ةمقایس» :شودو مقایسه قرار داده که به مواردی از آن اشاره می

 کاربرد»(؛ 214-243: 1322) ممتحن و الهینوشتة  ،«ن()شاعر مّلی ایران( و ابراهیم طوقان )شاعر مّلی فلسطی

 .(10-11: 1331شا )ابراهیمی و حاجی عمومالّ اثر  ؛«نسیم شما  و ابراهیم طوقان هایسرودهاسلو  طنز در 

بررسی بازتا  عشق »(؛ 142-121: 1322) و همکاران کیانیبه قلم  ،«شهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقان»

خی پایداری در شعر فرّ»(؛ 122-31: 1323) سلیمی و صالحی ، نوشتة«هار و ابراهیم طوقانبه وطن در شعر ب

-103: 1332) سلیمی و نوروزینوشتة  ،«، نوآوری در سبک(مضمونیزدی و ابراهیم طوقان )همگونی در 

 ی و الهیفوزاثر  ،«سیاسی از منظر عارف قزوینی و ابراهیم طوقان هایجریانمردم در  ةجایگاه تود»(؛ 136

(1332 :131-160.) 

او را با برخیی  شعرو  بوده تطبیقی صورتبهو مقاالتی که نوشته شده،  هاپووه نسیم شما ، بیشتر  ةدربار 

هیای پاییداری ماییهبین» شود:اشاره می هاآنکه به برخی از  انددادهعر  و یا ایرانی مورد مقایسه قرار  اعرانش

تصیویر جامعیه »(؛ 112-111: 1334) پیوریبیاوانپیشوایی علیوی و نوشتة  «نسیم شما  و صالح محمود هواری

بررسیی »؛ (334-312: 1323) فیر و همکیارانوارسیته ، اثیر««نسییم شیما » الیدّین گیالنیید اشرفدر اشعار سیّ

 (؛12-41: 1331)شیوازی  زاده و تقیویصیاد  ةت، نوشی«نسییم شیما  ةویر دشمنان ملّت در اشعار کودکانیتص

 رنجبیر و صیفایی به قلیم ،«الدّین گیالنی )نسیم شما (د اشرفبالو در شعر سیّ ةنظریّ شناختیجامعهانی بازخو»

نظییری و صییحرایی نوشییتة ، «در اشییعار نسیییم شییما  و احمیید شییوقی مشییروطیّتبازتیا  » (؛101-130: 1333)
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: 1311) نییاصیدریشیتة نو، «الیدّین گیالنیید اشیرفعدالت اجتماعی در شعر سیّ ةاندیش» ؛(123-144: 1326)

 ؛(121-161: 1323)موسییوی نوشییتة ، «بازتییا  قشییربندی اجتمییاعی در طنییز نسیییم شییما  و افراشییته» (؛34-33

 .(213-202: 1323)یان تصفری و همّبه قلم ، «ی در نسیم شما نگاهی به سیمای مجلس شورای ملّ»

 و چارچوب نظری پژوهش روش. 3-5
شیود، بیا ای ایجیاد مییوییوه هایرص که با لغیات، مفیاهیم، متیون و شیعخا ادبیّاتهای یک معانی و ویوگی

 سییشنانظیری و روش ازلحیا  ،این مبحیث ةطالعم .ارتباط مستقیم دارد ،آن ةرشرایط تاریخی و اجتماعی دو

 که زبان، میتن و گفتمیان گرددبرمی شناسینشانهو  1به تحلیل گفتمان انتقادی ویوهبه، شناختیزبانبه مطالعات 

: 1333محمیودی، ر.ک: )دانید اجتماعی و اییدئولوژیکی میرتبط میی با مسائل کالن جامعه و نهادهای ،آن را

بیه  ،تی، فرهنگیی و اجتمیاعییعنی بافیت میوقعیّ ،عوامل بیرون از متن بر بررسی افزون ،این دو روشدر . (161

و یکدارچیه از ابعیاد مختلیف زبیان و توصیفی کامل و  پرداختهگیری معنا و پیام شکلگی چگون در هاآن تأثیر

میا و » بیا اسیتفاده از شییوةتحلیل گفتمیان نوعی آن شناختی وجه جامعه با این تحقیقشود. میارائه متون زبانی 

 هیابرابیر آنرابری و مقاومیت در از قدرت، سلطه، نیاب سوناستفاده مسئلة  به اوّ ةاست که در درج (4)«2دیگری

اجتمیاعی  ةزبیان در عرصی یریکارگبیههنگیام ر اسیت کیه ای متکثّیگفتمان، پدییده ،پردازد. بر این اساسمی

در آن نقی   یشناسیزباناست که  یارشتهنیبی فعّالیّت ،و تحلیل گفتمانآید. گفتمان چند سطحی یم وجودبه

 .(23: 1323)فاضلی، محوری دارد 

هیا و اعی و تیاریخی اسیت کیه ارزشای اجتمیهیبازنمیایی زمینیه منظوربهروشی  ،رویکرد تحلیل گفتمان 

، چگیونگی تبلیور و درواقیعادبیی شیکل داده اسیت. تحلییل گفتمیان  هنجارهای رایو را در آثار ادبی و غییر

ظیام زبیانی و عوامیل ن میتن( و کیلّ ةزبانی )زمینیبانی را در ارتباط با عوامل درونگیری پیام واحدهای زشکل

ای ظرییف و رابطیه ،بیر ایین اسیاس، حقیایق. کندمیتی( بررسی وقعیّاجتماعی، فرهنگی و م ةزبانی )زمینبرون

هیای رفتیاری، اجتمیاعی و شیرایط تیاریخی، ظیامنادبی، بازتا   آثار خی دارند.پیچیده با جامعه و شرایط تاری

مطیرح  4گیرشیرایط مداخلیه و 3یشرایط علّ عنوانبههای تحقیق کیفی سیاسی و اجتماعی هستند که در روش

 .(2: 1313، 1فرکالفر.ک: ) شوندمی

                                                
1. Critical Discourse Analysis 

2. We and the others 

3. causal Conditions 

4. Intervening Conditons 

5. Fairclough 
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هسیتند، پووهشیگر بیرای  از این حیث که کاری ذهنی و تفسییری ،یحلیلهای گفتمانی، کیفی و تپووه  

یقیی از معنیا کار گیرد تا تحلیل و توصییف دقهب تواندمیعی را یندهای متنوّاها و فرهای خود، شیوهتحلیل داده

ق تنیوّ توانیدمیتعیداد پووهشیگران  انیدازةبههیای کیفیی در داده های تحلیل و رویکردهیاارائه کند. این شیوه

که هم در تحلییل گفتمیان و  «و دیگری ما» از رویکرد ،در این مقاله .(236: 1321 ،یریحر ر.ک:)داشته باشد 

، علیوم سیاسیی، شناسییجامعه ةدر حیوز« یدیگر»فهوم م .شده استمطرح است، استفاده  شناسینشانههم در 

و یا بیگانیه بیرای  2مفهومی نزدیک به دیگری به نام غریبه 1مطرح است که جورج زیمل ادبیّاتو  سیشنازبان

از  ایمجموعیهییا  نی، متیتهویّیییک فیرد نیسیت، بلکیه ییک سینّت،  ،گیرد. دیگری یا غریبهآن در نظر می

 کند.میآن کمک  تهویّبه فهم واقعی محتوا و  ،هاآنهای که شناخت و ویوگی هاستآن

بیه چشیم  4و هاییدگر 3نخستین بار در آثار کسانی چون هوسیر  ،به آن توجّهمفهومی است که  ،دیگری» 

جدییدی در  اندازهایچشیمبعید از جنیج جهیانی دوم، سیب   خصیوصبه ،به ایین مفهیوم توجّهو  خوردمی

ی و داشیتن شیناخت و فهیم واقعیی دیگیر (.2: 1322، خیانیامین)دزفولییان و « مباحث فلسفی و ادبی گردید

 ادبیّیاتحتیوای شیعر و سیو و همیراه ، باعیث فهیم دقییق مهم ةو مجموع تهویّتصویر و درکی درست از 

جامعیه را هیایی هسیتند کیه اخال  در مقابل دشیمنان و اهیریمن ها وها حامی و پاسدار ارزش. خودیشودمی

کیردن افکیار عمیومی بیا و همیراه هارهاسیطوادین و میبا استفاده از ابزارهای ن خواهدمیکنند. شاعر تهدید می

فیراهم کنید.  هیاآنو طیرد  خیودی غییردیگرهای با خود و تحریک احساسات، شرایط و زمینه را برای مقابله 

است، امّا کارزار اصیلی در پشیت پیرده  ادبیّاتتجلّی درگیری خودی و دیگران، اگرچه در اخال ، اجتماق و 

و صاح  نفیوذ گرفتیه تیا  گذارقانونی که دیگری و همراهانشان از جای، و در شرایط تاریخی و سیاسی است

، وارونیه و شیدهیدسیتکارتصیویری  هیاآنکنند. می مستبد و استعمارگر، زمینه را برای فروپاشی جامعه فراهم

و  هیااسیطوره یریکارگبهبا، هنری و با دهند و شاعر با خلق تصاویری زیاز تاریخ و اجتماق ارائه می واقعی غیر

خیود  قایسیةم .بیرود هیاآن طواقعی و اییدئولوژی مسیلّ خواهد به جنج گفتمان ساختگی، غیرمی ،احساسات

تطبیقی است که مبنا را بر تشیابه و اصیالت  ادبیّاتمبنای مکت  آمریکایی بر ،پووه  حاضردر )ما( و دیگری 

معیانی و  بیه بررسیی و تطبییق مفیاهیم، و کنیدنمی توجّیهت و روابیط تیاریخی یّیملّ و به نواد، دهدرا به متن می

 (11-12: 1322 مقدم،شرکتر.ک: ) تا خودی پردازدمی مختلف ادبیّاتها و های معرفتی در زبانحوزه

                                                
1. Georg Simmel 

2. Stranger 

3. Husserl 

4. Heidegger 



 1/ نسیم شما  و ابراهیم طوقان در شعر« ما و دیگری»مقایسة 

 

 موضوعتحليلی  پردازش. 8
 شمال نسيم و طوقان ابراهيم زندگی دوران اجتماعی –ت سياسی تحواّل. 8-3

گفتنید. جنیوبی میی ةانی بود که به آن سیوریعثم یامدراتوراز بخشی  ،در اواخر قرن نوزدهم میالدی ،فلسطین

هیای ایین سیرزمین و مناصی  متمیوّ ، بیشیتر زمیین ةنیدین خیانوادفئودالی بیود و چ ،نظام حاکم بر این منطقه

حیدان ، متّیادشیدههیای خانواده ،خاطر منافع متقابلبه ،سیسیا ازلحا سیاسی و دینی آن را در اختیار داشتند و 

عثمیانی قیانونی موسیوم  یامدراتورهای غربی بر دولت (.46: 1366کیّالی، ر.ک: )عثمانی بودند  ةحاکم ئتیه

هیای عربیی آن در بخی  ویوهبیه، دولتیی در دولیت عثمیانی به امتیازات خارجی، تحمیل کرده بودند و عمالً

و  فعّالیّیتیان نهاده بیود کیه لین کنسولگری خود را در قدس بناوّ ،233ا1تشکیل داده بودند. انگلستان در سا  

 .(210: 1320تاج، صفار.ک: )حمایت از یهودیان مهاجر بود  ،هدف اصلی آن

کتیابی بیه  در 1به نیام هییرش کالیشیری یهود یخاخام توسّطهای مهاجرت یهودیان به فلسطین هجرقّ لیناوّ 

 ،از آن پیس. ییک سیا  (41: 1321ؤوف، عبیدالرّر.ک: )زده شید  1261در سا   (1)در جستجوی صهیوننام 

یکیی از اهیداف  عنوانبیه ،ت صهیونیست در آلمان تأسیس و تأسیس دولت یهودی در فلسطیننخستین جمعیّ

یس برگیزار ئهر بیا  سیوصهیونیستی را در شی کنگرةنخستین  ،2ودور هرشیی، تئ1231مطرح شد. در اوت  آن

 ،. ایین کنگیره(321: 1321تاج، صیفا.ک: ر)خود را برای تشکیل دولت یهود مطرح کیرد  هایحلراهکرد و 

 گیذاری و هیدف خیود را تشیکیل مییهن و دولتیی در فلسیطین اعیالم کیردسازمان جهانی صهیونیسم را پاییه

 .(44: 1366کیّالی، ر.ک: )

ه بیا همدسیتی و همیاهنگی شریف حسین، امیر مکّ ازجمله ، برخی امرای عر  با شروق جنج جهانی اوّ 

یه دولیت عثمیانی را شیروق کردنید و برخیی قباییل عیر  در سیوریه، لبنیان و فلسیطین بیه با انگلستان، قیام عل

امضیا  م 1316شانزدهم ماه میه که بین فرانسه و انگلستان در  3وکقرارداد سایکس بی براساسانقالبیون پیوستند. 

لییس بیود، تحیت ه در اختییار انگا کیغییر از حیفیا و عکّی ،شد، بالد عربی به کشورهای فعلی تقسیم و فلسطین

 .(113: 1333منّاق، ر.ک: )المللی درآمد بین ةیک ادار ةسلط

حماییت از بیه  ، از جنیج جهیانی اوّ پیس هیا کیه قیمومیّیت فلسیطین را برعهیده گرفتیه بودنید،انگلیسی 

انگلستان طیی وقت  ةوزیر خارج 4و بالفور پرداختندو تشکیل دولت صهیونیستی فلسطین یهودیان به مهاجرت 

                                                
1. Hirsch kalicher  

2. Theodor herzl 

3. Sykes – Picot Agreement 

4. Balfour 
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آمریکیا و بیشیتر کشیورهای  ،ای از تشکیل دولت صهیونیستی در فلسیطین حماییت و طیی چنید سیا یهاعالم

سیاسیی،  ةاعیرا  و فلسیطینیان در چنید جبهی ،مقابیل ةیل این دولت حمایت کردنید. در جبهیاروپایی از تشک

اعیرا   ة  کشید، حملروز طو 11که  .م1323پرداختند. قیام برا  در سا   اشغالگراننظامی و ادبی به مقابله با 

 و شیروق سیبکی ادبیی از شیعر مقاومیت و نهادهای سیاسی هاگروهتشکیل  ،.م1342در  سالمقدّبیتح به مسلّ

 بود. هاآن ةازجمل

سیاسییی، اقتصییادی، اجتمییاعی و ادبییی  ابعییاد در ،ش هییی 1221 سییا  در مشییروطیّت پیییروزی ،در ایییران 

شیدن مبیاحثی نیوگرایی فکیری و اجتمیاعی و عمیومی باعیث ،این انقال های فراوانی ایجاد کرد. دگرگونی

)مجلس شورای ملّی( و افیزای  نقی  میردم و نخبگیان  خانهعدالت سیتأسهمچون آزادی، حکومت قانون، 

بیه  ،مثبیت باشید تیأثیرات منشیأآنکیه  یجابیهاین انقال   ،انتظارات برخالف در امور سیاسی و اجتماعی شد.

ان انگلییس و مسیتبدّ یسوبهرا  تتحواّلمنجر شد و مسیر  مشروطیّتردانندگان و گ اختالف بین صفوف ملّت

را  مشیروطیّت ،و سوناسیتفاده از آزادی و قیانون شگری، خودسری، اغتشیاسابق سو  داد. حاکمیّت افراطی

سیا   در مشیروطیّتمجلس  ،و درنهایتاستبداد مبتال کرد  تندبادبه  ،برسد کاملو قوام قبل از آنکه به پختگی 

 (.612-611: 1366لطنه، السّاحتشامر.ک: شد )علیشاه به توپ بسته و تعطیل  محمّدبه فرمان  1326

های این دوره، رقابیت روس و انگلییس بیرای کسی  منیافع سیاسیی و اقتصیادی و انعقیاد ویوگی ازجمله 

اسیتبداد  ،مشیروطیّتروزی از پی پس ،بر این افزون. ایران است رسمی غیربرای تقسیم  1301قرارداد موسوم به 

و نگهبانیان  که با انقال  مشروطه از دست داده بود بود اشرفتهازدستگیری اقتدار با تمام قوا درصدد بازپس

هیا، کابینیه یدرپییپیسیقوط  .ه بودنیدخواهی بیه صیدارت و وکالیت برگشیتاستبداد با پوشیدن لباس مشروطه

در  را ی از نیاامنی و آشیفتگیادرت مرکیزی، دورهضیعف قی هیا،دخالت انگلییس و روس در عیز  و نصی 

ت و آران و عقایید در تحیواّلهیا و ایین دگرگیونی» کشور رقم زد و کشور را تا مرز بحران سقوط پیی  بیرد.

فکیری و...  هیایتقیّخالّهنیری،  هیایآفرین های ادبی، که نگرش یاگونهبهتام نهاد،  تأثیر ،ایران نیز ادبیّات

 (.31: 1311نیا، )صدری« لی برای ظهور پیدا کرد، مجاادبیّاتدر 

 گرایی محور اصلی و مرکزیوطن .8-8

د. نیچرخوطین اسیت و سیایر مفیاهیم حیو  آن مییمفهوم مرکیزی در شیعر نسییم شیما  و ابیراهیم طوقیان، 

خیاطر دشیمن خیارجی، دولیت نیج و بیوی سیاسیی دارد و فلسیطین بیهر هعمیدطیور بیه ،گرایی طوقانوطن

در حیالی اسیت کیه در  ایین رفتن بوده است.در حا  ازدست هاصهیونیستانگلستان و مهاجرت  ةنشاندتدس

بیرای  هیاآن و نیوکری سوناسیتفادهو ظلیم حاکمیان،  عیدالتیبیبیه خیاطر  عمیدتاًما ، اییران ییم شینس ةدور
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 ،. با ایین وجیودارددشعر او رنج و بوی اجتماعی  ،فروپاشی قرارگرفته بود و از این جهت ةبیگانگان در آستان

داننید کیه بیه حالیت ضیعف، بیچیارگی و احتضیار باشکوه می ةوطن را عزیز، زیبا و دارای پیشینهر دو شاعر، 

 :کندمیبیان  گونهنیاعشق به آن را  ،«شون» ةتاده است. ابراهیم طوقان در قصیداف

 اخلصرررررررررررر طرا رررررررررررر  طشططنرررررررررررر طيأطشورررررررررررري.ط1
 فطتسررررررررررررررری طسررررررررررررررر   طإطينةرررررررررررررررا ططشوررررررررررررررري.ط2
رررررررررررررررررررزطأطشوررررررررررررررررررري.ط3 طلررررررررررررررررررر طال ة  ب بفة

 

طاملنةرررررررررررررررررررررر طنرررررررررررررررررررررر ط رررررررررررررررررررررر ةطأطشورررررررررررررررررررررري 
طشاهلنررررررررررررررررررررررررررررررر طبررررررررررررررررررررررررررررررر طالهررررررررررررررررررررررررررررررر ةطيشط
طیرررررررررررررررررررررررررررررررراطالنةررررررررررررررررررررررررررررررررد نةرررررررررررررررررررررررررررررررر طال  طأ 

 

ط(111:ط1991)
اگیر  م!ای وطن. 2هرچند دشمن را خوش نیاید. ؛ یهست من ةآرزو و خواست ةهم متعلّق به من وتو  وطن من!. 1)ترجمه: 

 هیایگلاین جوانان کیه ماننید  م!ای وطن. 3دارد.  تو در سالمت باشی من نیز سالم هستم و شادی و شرف من با تو معنا

 (.کنممیبه تو تقدیم را  شاد هستند

های  نور و در هیوای  زنیدگی، لیذّت و داند که در تدّهباشکوه و زیبا می چنانآنوطن را  ،او در جای دیگر

 بیند:امید می

رررررطاجلررررر   ططمرررررقوي  ّبةکر ططيطالبهررررر ء طشططن ء طشالسة

 

رررررررررررطيطجررررررررررر ء طالاةطشططجررررررررررر   طشالنةططشاحلمررررررررررر   ط  طقاکی 
 

ط(111)مه ف:ط
 هیوای در امیید و لیذت و نجیات و زنیدگی. توسیت هایتده در زیبایی و نور و عظمت و شکوه من، ینسرزمترجمه: )

ط(.توست
در  ،غیم و انیدوه خیود را ،دانید. شیاعرر، بسیتر، میادر و جایگیاه زنیدگی مییرا تیاج سی وطن نیز،نسیم شما  

کیرده اییران اشیاره  ةبیار بیه گذشیت 24 او .دهیدمیدوستی سرکرده و فریاد وطن اندادن وطن، بارها بیازدست

از اصیطالحات ملیک کییان، مملکیت دارییوش و مفیاهیم  .(324: 1323، فر و همکیارانوارستهر.ک: ) است

 پرافتخیار ةبیا ذکیر گذشیت یوکنید. می یادآوریگذشته ایران را  ةستفاده کرده و حدود و ثغور گستردمشابه ا

 :به گرفتاری و مشکل دچار شده است خود، گذشتة عظمت با وطن کند کهیادآوری می ،وطن

 کو رستم و کو بهمن و کو کیاوه و کیاووس

 اموسککو سطوت قابوس و چه شد شوکت 
 

 طییوس ةکییو فّییر فریییدون و چییه شیید طنطنیی 

 دادند همه جان به دو صد حسرت و افسیوس
 

 (241: 1321نسیم شما ، )

شیرایطی کیه کشیور میورد  و درجامعیه اسیت  هیایچیال و  هاتواقعیّ ةرندیدربرگما  نسیم ش شعرمضامین 

 یسیازبرجسته ینوعبیهکنید و های مختلف بیه وطین اشیاره مییبارها و به شیوه بارها و هجوم بیگانگان است،

 را برای مخاطبان  باورپذیر کند: بودن وطنخطر درتا دیدگاه  زنددست می
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 وطیییین بیییتالو ا غییییم هیییزار در غرقیییه ای

 عزیییز مییادر ای پیکییرت چیسییت ز عریییان

 شیید خییاک تیییره بسییترت ای مییادر عزیییز

 تییاج کیییان چییه شیید ،فریییدون ةآن دخمیی

 از هیییس سییمت راه گریییز و نجییات نیسییت
 

 وطییین مبیییتال اجیییل گیییر ِ نادهییی در ای 

 میادر عزیییز ای و گینو و گییوهرت لعییل کیو

 نوباوگیییان تیییو ز غمیییت در عیییزا وطییین

 تان چیه شیدکشمیر و بلیخ و کابیل و هندوسی

 وطییین دوایبییی ،ای مبیییتال بیییه درد و غیییم
 

 (12-10)همان:  

 و نمانیدبیار در بند ذلّت و زنیدگی مشیقّتتا وطن   ؛است اقتدار گذشتهبازیابی  به دنبا  بازگرداندن و طوقان

 :گرداندرا بر او ةعزّت گذشت

ررررررررنرررررررر طامل برررررررردا طشطایرررررررردط لةطالطن ط  داعم ررررررررن طاملةن ة

 

 یمرررررررررررردالطنایرررررررررررردطبرررررررررررر طنهمرررررررررررردط ررررررررررررد طال ةط 

 

ط(112ط:1991)
 (.برگردانیم خواهیممی را گذشته عزّت و افتخار بلکه خواهیمنمی را دردآورمان زندگی و ابدی تحقیرترجمه: )

جوانییان را بارهییا بییه یییاری  وطیین، ةذشییتی بییرای بازگردانییدن مجیید و عظمییت گهایربییراهیم طوقییان در شییعا

 :خواندیفرام

 ایطعررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب بن طا  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقا.ط1
 شلنهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ةطالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقون.ط2
 رفهرررررررررررررررررررررررررقاطع لمررررررررررررررررررررررررر ا ط  رررررررررررررررررررررررررقاطشطا ط.ط3

 

طفطننه رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر آفطا ط 
طفیرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنه ةطالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررقون

طسرررررررررررررررررررررررررررررر مم ط ررررررررررررررررررررررررررررررد  ط  لرررررررررررررررررررررررررررررردا ط
 

ط(122:طمه ف)
کیه ایین وطین بهتیرین  باید وطین را سیرافراز کنییم. 2خیزید که زمان برخاستن است.  پاای جوانان وطن به. 1)ترجمه: 

 (خیزید و مجد و عظمت جاودانه و بزر  خود را زنده کنید. پابه. 3. است

رررررررررررررررطية طحررررررررررررررر.ط1 رررررررررررررررا رررررررررررررررب بطشطال     م  طس 
 صرررررررررررررررررررررر  ط رررررررررررررررررررررراائ   طعیرررررررررررررررررررررر .ط2

 

طغرررررررررررررررررررررررررررررررررررد طلیطمررررررررررررررررررررررررررررررررررر  طأ ررررررررررررررررررررررررررررررررررر طن طإ 
طثررررررررررررررررررررررررررررررم طامله ررررررررررررررررررررررررررررررد دفرررررررررررررررررررررررررررررر طاأ

 

ط(282)مه ف:طططط
پشیتکارتان بیرای بییرون کیردن جنایتکیاران . 2بگو، شما امیید فیردا هسیتید.  هاآنبه جوانان سالم کن و به . 1)ترجمه: 

 (استوار باد.

 :خواندیفرام ،برای دفاق از وطن ،ختلف راشهرهای مبارها مردم، جوانان و  نیز شما  نسیم

 جا خیزید، اییران از شماسیت ملّت ای ملّت ز

 رشت و تبریز و صفاهان و خراسان از شماست
 

 مجلس و مشروطه و تعیین سلطان از شماست 

 پس شما را غیرتی سرشار کی خواهید رسیید
 

 (1321 :31) 
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سیو بیا را هیم هیایخیودکنید و برخیی پنهان قیدرت اشیاره میی نسیم شما  در جایی دیگر به بازنمایی روابط

 ایگونیهی بیهو .بیند. شعر او با شرایط تاریخی و اجتماعی وطن ارتبیاط عمییق دارددشمنان در مقابل وطن می

 کشد:گرایانه و به زبان ساده این احوا  را به تصویر میواقع

 گرییه کینای د  غافل بر احوا  وطن خیون

 وکیلییی نییه وزیییری نییه شییهینییه امینییی نییه 
 

 گریه کنخیز ای عاقل به این دشت و دمن خون 

 آه و واویییال وطیین یییک تیین نییدارد مرهمییی
 

 (112)همان:  

 گوید:نیستند. طوقان در این باره می نیبخوشوطن  ةسبت به آیندن ،هر دو شاعر

 یررررررررررررررررررررق  طط الهابررررررررررررررررررررهرررررررررررررررررررر طی طأم مرررررررررررررررررررر طأ

 

  قاصررررررررررررررررررالن طقلرررررررررررررررررر طسررررررررررررررررررقدطتثمرررررررررررررررررر طهل ط 
 

ط(312:ط1991)
 (تو را پیر و فرتوت خواهد کرد.ترس از آن روی توست که روزی سخت فرا !ای عر رجمه: )ت

 گوید:او در جای دیگری می

رررررررررررررالطتی ط رررررررررررررفط طا طا ططي    نطشمرررررررررررررم جررررررررررررردطم 

 

رررررررررررررررطلاجرررررررررررررر ء ط   قادمرررررررررررررر طبررررررررررررررر طیرررررررررررررر اطالس 

 

ط(211)مه ف:ط
 (بینم.امید نمی یسوبهها، کورسویی مرا سرزن  نکن اگر بین این سیاهی)ترجمه: 

 :ندیبیمدرمان گرفتار دردهای بیرا د است که ایران سیم شما  هم فریادش به همین دلیل بلنن

 بازخواسیتای بیگفت این سخن دیوانهدوش می

 عییاقلی گفتییا کییه از دیوانییه بشیینو حییرف راسییت

 مملکیییت از چارسیییو در حیییا  بحیییران و خطیییر

 ایین رنجیور مهجیور از شفاسیت ،با چنین دسیتور
 

 ستدوایدرد ایران ب 

 دواستیدرد ایران ب

 چون مریب محتضر

 دواستیدرد ایران ب
 

(1321 :113) 

 دافعان وطنم .8-1

جویند تا خیود را طیرف مغلیو  می یاریخود در تقابل با استعمار و مهاجمان  هر دو شاعر از گذشته و پیشینة

شیاعران میورد بررسیی . نیدشرایط نیاگوار تیاریخی زنیده نگیاه دار وجود باو امید را در د  وطن  نشان ندهند

و گیاه بیه آن اشیاره  تندیییلیین میدافعان هسدر ردییف اوّ خیود با عشقی که بیه وطین دارنید، ،پووه  حاضر

 :خوانندیفرامی، هوشیاری و دفاق از وطن را به بیدار شانمخاطبان و کردهخود را وقف وطن  هاآن. اندکرده

 يلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب دطایررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريطف طا ط
 

 شطزعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررم أطالطحلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ب ط 

 

ط(323:ط1991،ط)وقا ف
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 (ق به حز  یا رهبری خاص.ق به وطنم است، نه متعلّقل  من متعلّ)ترجمه: 

کنید کیه گربیه  وآمیدرفتآهسیته بایید »کند که به خودش یادآوری می ،طنز بندیترجیعنسیم شما  هم در 

 گوید:داند و میوطن می خوارغمو حامی زارق  ،. او خود را در این شعر«شاخ  نزند

 کنیییرنجبییر بییازم حمایییت مییی ز زارعییین

 شییه نخور تموم مینسیم شما  بهر وطن غصّ
 

 کنییبیازم شیکایت میی خورمفیتز ظالمان  

 شییکس نرسد به داد تو حبس بال کالم میی
 

 (1321 :32) 

ا در صیف دوسیتان و ر دوسیتوطنخواهان، شهدا، رهبیران و حاکمیان مجاهدان، آزادی هاآناز خود،  پس

را  هیاآنیسیتادگی کنید و ااصفهان اشاره میی مردم تبریز و هایدالوریدانند. نسیم شما  به می مدافعان وطن

 :داندتقدیر می ةشایست

 ملّیییییییت تبرییییییییز خیییییییدا یارتیییییییان

 بحیییییر و بیییییر ةنیییییام شیییییما در همییییی
 

 کارتییییانکمک اسییییت خییییداییدسییییت  

 گشیییییت بیییییه میییییردی و هنیییییر مشیییییتهر
 

 (123)همان:  

 گوید:شجاعت مردم اصفهان می دربارةو ا

 ای میییأوای شییییران آفیییرینصیییفهانا گشیییتها

 ای سرمشییق بییر شیییراز و کرمییان آفییرینداده
 

 وییییران آفیییرین ،ای بنییییاد اسیییتبدادکیییرده 

 ییزد و کرمیان آفیرین ،کمتآمده در زیر حُ
 

 (124)همان:  

بیه فعّیا  شیده بودنید اییران  در شرایطی که نیروهای واگرا و گرییز از مرکیز در منیاطق مختلیف ،نسیم شما 

ملّیت فکر وحدت ملّی را تقویت کنید. او  کند تااشاره می کشور و مردم شهرهای مختلف هاقومهای ریدالو

 :داندمدافع کشور می تریناصلیرا  هاآنوطن دانسته و  ةکارهمهرا 

 آنکه کشور را از این ذلّت رهاند ملّیت اسیت

 آنکه سلطان را سیر مسیند نشیاند ملّیت اسیت
 

 رساند ملّت استآنکه کشتی را سوی ساحل  

 بخ  سلطنت هیم ملّیت اسیتو تاج ریگتاج
 

 (112)همان:  

بیرای شیهدا و  ،ولی از میان صفوف میردم ،دارد توجّهگرایی قومی و عربی ملّی ینوعبه اگرچه ،ابراهیم طوقان

بیاالترین  ار هیاآنسیروده و  هاآنبرای چندین قصیده و شعر  اعتبار و ارج فراوانی قائل است. او جانبازان وطن

کییانی و ر.ک: ) پیردازدد و جانباز میییییقصیده به موضوق شهی هنُداند و در بی  از مدافع وطن می هایانسان

کیه بیه  1323سا   در حادثة ندبة سه تن از مجاهدان فلسطینی به مناسبت شهادت وی، .(131: 1322همکاران، 
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( را سرود کیه بیا خونین ةشنبسه) « رااء اثءطاحل طالث ط» ةقصید ،(161: 2001 یاغی،ر.ک: قیام برا  هم معروف شده )

 شد:این بیت شروق می

  ررررررررررررررررر طاملن رررررررررررررررررق ضطن طملةرررررررررررررررر طتهةرررررررررررررررررا ط

 

رررررررررررررررررررر   بررررررررررررررررررررر  طر  ش  طاجل طا طه ررررررررررررررررررررر طب طشتان 

 

ط(272:ط1991وقا ف،ط)
 (.لرزیدند خود به هاطنا  حلقه در هاکوه هایقلّه همچون سرها و شد نمایان تو نحس ستاره که ترجمه: هنگامی)

هیدان شی قصییده، و در پاییان پیردازدهای شهیدان وطن میتخارات و ویوگیبه بیان اف ،(6)«همدال ةط» ةصیداو در ق

 گوید:می هاآن ةدربارو  (131همان: ر.ک: )داند را متعلّق به خدا و وطن می

ط  طش  طیبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  طاأ ط.ط1
طنفسرررررررررررررررررررررررررررررر طوررررررررررررررررررررررررررررررق طمهةررررررررررررررررررررررررررررررر  ط.ط2

 

   طاأطي طوررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رططیثنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ط 
  ررررررررررررررررررررررررررررررر  طمجررررررررررررررررررررررررررررررر طدش ررررررررررررررررررررررررررررررر طاهل طشط

 

ط(197)مه ف:ط
اسیت  یهمّتی بردارفرمیان. وجودشیان 2.کندیها را خم نمنابهنگام کمر آن یهستند که دردها یکسان هاآن. 1 :ترجمه)

 .(در مقابل  در هراسند یادیز یهاکه همّت

. شیاعر شیهیدان را در مقابیل سیرایدو مجروحیان راه دفیاق از وطین مییبیرای جانبیازان ، را «يالفدای» ةاو قصید

 انید.وطن را به هدفی در دسترس بیرای بیگانگیان تبیدیل کیرده یخودخواهدهد که با طمع و می کسانی قرار

یا تنها بیه شیعارهای فریبنیده و  ؛انداختیار کرده و سکوت یطرفیبیا  ؛یا در خدمت مقاصد دشمن هستند هاآن

شیهیدان  ،یین گیروها بیرخالف ورزنید.کنند و از بیذ  جیان و میا  در راه وطین دریی  مییتوخالی بسنده می

و  ننیدکپیا مییبیه آتی  ،زننیدوی ، خود را به قل  سیداه دشیمن مییبرای رسالت خ هستند که یبرکفانجان

 :د که ارکان  ویران شده استنسرزمینی را دوست دار

طعرررررررررررررررررررررررررنطسررررررررررررررررررررررررر م  طالطتسررررررررررررررررررررررررر  ط.ط1
طل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر طمهقمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر بد ط.ط2
طبررررررررررررررررررررررررررررر طجنبمررررررررررررررررررررررررررررر  ط رررررررررررررررررررررررررررررر فق ط.ط3
ط رررررررررررررررررررررررررررر صرررررررررررررررررررررررررررر م طلررررررررررررررررررررررررررررقطت ی ط.ط2
طهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر احب ططبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر دا طشط.ط1

 

 فرررررررررررررررررررررررررررررررررق طراح ررررررررررررررررررررررررررررررررر طرشحررررررررررررررررررررررررررررررررر  
ررررررررررررررررررررررررررررررررررط فنررررررررررررررررررررررررررررررررر  ط  نطشسرررررررررررررررررررررررررررررررررر دت   طم 

 ظررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر طبغ ی ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ی ی ط
 م الررررررررررررررررررررررررررررررررررد طلفررررررررررررررررررررررررررررررررر طالنةررررررررررررررررررررررررررررررررر رطشط

 م ر  نهرررررررررررررررررررررررررررررررررررر طارررررررررررررررررررررررررررررررررررردط ررررررررررررررررررررررررررررررررررررد ط
 

ط(313)مه ف:ط
. 3. اسیتبه کفن تبدیل کرده  اش، بال  او راافکار و دغدغه. 2است.  برکفجاناو از سالمت  ندرسید که . 1)ترجمه: 

. 1 .دکنیت و چون ل  بگشاید، آت  به پا میاو ساکت اس. 4. است ورشعلههدف   یسوبهاش قلبی هست که در سینه

 (او سرزمینی را دوست دارد که ارکان  در حا  از بین رفتن است

را بیه مناسیبت شیهادت احمید مرییود، یکیی از «   را طدم رق»ة بر قصاید شهید و جانبیاز، قصیید افزون طوقان،
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، طل شیهادتد که جوانان بیا عیزم و اراده و دمشق را مورد خطا  قرار دا ،مجاهدان فلسطینی سرود و در آن

بیر مجاهیدان، شیهیدان و جانبیازان،  افیزون (.66-61همیان: ر.ک: )تو را به اسیتعمارگران نخواهنید فروخیت 

 و اعتماد دارند و بیر حفیآ آن حیریس هسیتند توجّهکه به خاک وطن  یداراننیزمابراهیم طوقان، مسئوالن و 

 نویسد:یدهد و مد ستای  قرار میموررا 

طعیررررررررررررررر طاالرضطّبرکطهللاطي.ط1 طحرررررررررررررررای  
طسررررررررقء ططیرررررررر طدرررررررر  طالررررررررب دطمررررررررنط رررررررر ةط.ط2

 

 لمهررررررررررررررررررر طای   مررررررررررررررررررر إ مررررررررررررررررررقرطینهررررررررررررررررررر ط 
  ع م ررررررررررررررررر ررررررررررررررررر طشد طشیررررررررررررررررر طمه  ررررررررررررررررر  طاحل ط

 

ط(292)مه ف:ط
و اعتمادشیان بیه  توجّهغیوری که  یهاانسانحریس هستند.  شانیهانیزمآفرین بر افرادی که در نگهداری . 1)ترجمه: 

 (گاه مبارزان هستند.ها و پناه و تکیهاینان حامیان کشور در مقابل سختی. 2ست. خاک کشورشان ا

 گوید:و می کردهستای  را  هاآن ماند وبه مجاهدین و جانبازان از نگاه نسیم شما  هم پنهان نمی توجّه

 هلیییییییییه ای گیییییییییروه مجاهیییییییییدین

 بدهیییییییید جیییییییان بیییییییه ره وطییییییین

 بیییییه جهیییییاد حکیییییم حجیییییو شیییییده

 رو و متّحییییییییییدبشییییییییییوید هییییییییییم

 اسییییییت گیییییینو نهییییییان مییییییا وطیییییین
 

 بشییییییوید یییییییک ره و یییییییک دلییییییه 

 بیییییییه نشیییییییاط و شیییییییادی و هلهلیییییییه

 بشییییییییییییتا  بهییییییییییییر مقاتلییییییییییییه

 بکنییییییید کوشیییییی  و جهیییییید و جییییییدّ

 راحلیییییییه ةوطییییییین اسیییییییت توشییییییی
 

 (1321 :133-200) 

بیا  و روحیانیون هسیتند. ودی و مدافع وطن مطرح هستند علماخ عنوانبهگروه دیگری که در شعر نسیم شما  

عیدالت  ،اینکیه ویوهبیهبا میردم  هاآنقاجار و ارتباط  اجتماعی دورة یهاحرکتشیعه در  علمای تأثیر به توجّه

بیه اینکیه نسییم شیما  خیود در  توجّیهبیا  بیود و هیاآن غیةدغد نیتیرمهماجتماعی و مقابله با ظلم و نابرابری، 

 شت:ادنظر  ترین مدافعان وطن مدّیکی از اصلی عنوانبه را هاآنبه  توجّه، روحانی بود

 امیییییروز نگهبییییییان خالیییییییق علماانیییییید

 

 بعییید از علمییییان حییییافآ ملّییییت وکالانیییید 

 

 (121)همان: 

و  تعهّیدو م خیدمتگزاروکییالن ، کردنیدی که به برقراری عدالت کمک مییکسان نسیم شما  روحانیت و 

فعان وطین و در ردیف میدا، فتندردان  و مقابله با خرافه و جهل میدنبا  علم و جوانان و دخترانی که بهی حتّ

از ایین جهیت طییف میدافعان وطین از نگیاه نسییم  :شاید بتوان گفیت. (11-13 ر.ک: همان:)داند خودی می

 تر است.قتر و متنوّشما  گسترده
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 دشمنان وطن )دیگران( .8-1
دشیمنی  ةواسیطبه، اسیت پووه در این  بررسیهر دو شاعر مورد  نظر وطن که مدّ مفهوم و موضوق محوری

صیف دشیمنان  ،پی  آمیده اسیت. در ایین بخی  برای آن شرایط حسّاس و خطرناکایی خاص، هو دسیسه

دوسیتان دشیمنان وطین، هماننید  ،بیدون شیک که شودیمبررسی اند، که آن را به مرز فروپاشی رسانده وطن

، نشیاندهدست، اسیتعمار انگلییس، دولیت ابیراهیم طوقیان شیعردر شیوند. را شیامل میی ایگستردهطیف  ،آن

انید. فیی شیدهدشمنان اصلی معرّ عنوانبه ،الن و فروشندگان زمینعر  و دالّ کارانتیخ، حکّام هاهیونیستص

تیر اسیت. براسیاس ییک تحقییق ، برجسیتهمردمت نسبت به وضعیّ یتوجّهیبو  یعدالتیب ،نسیم شما  شعردر 

اجتمیاعی  یختگیگسیازهموعی طلبیی کیه نیهای اجتماعی، ریاکاری، تقلّ  و فرصیتمانیسا، نابآمدهعملبه

فر و همکیاران، وارستهر.ک: )نسیم شما  دارد  شعردر را مضمون(  224شوند، بیشترین فراوانی )محسو  می

1323 :311). 

 ینبیالفور را ننگی ةمعاهید ،دکنییبیند و به آن حملیه میدشمنان فلسطین می رأسدر انگلیس را  ،ابراهیم طوقان

 هیاآن او .(11: 2004طیه، ر.ک: )پردازد های آن میبه توصیف استعمار و حیله ه قصیدهشمارد و در شانزدمی

 :گویدو می داندهای غارتگر میرا گر 

 ائبمرررررررررررررررررررررررررر طالررررررررررررررررررررررررررر ةطمن طنظرررررررررررررررررررررررررراطبه طشا ط

 

 احقاضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره طيطتهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ط 

 

ط(91:ط1991)
ارت را غی هیاآنخورنید )امیوا  و ثیروت های وطین را مییرا بنگر که آ  حوضچه ییهاگر انت با چشم)ترجمه: 

 (.(.کنندمی

بیه انگلییس  هیانگاه، هیاترکعربی دیگر در ابتدا به خاطر مقابله بیا  یهانیسرزمدر فلسطین همانند برخی  

، هیاآنشیدند کیه دولیت قییّم  توجّهبالفور، برخی روشنفکران فلسطینی م پس از صدور اعالمیةمثبت بود ولی 

بیالفور  ،«ال ئمر »در قصییده  ،. ابراهیم طوقاناستان ها بر سرزمینشصهیونیست هموار کردن راه سلطة درصدد

  او را از خیون شیمارد و جیام شیرادشمنان فلسطین میی نیتریاصلردیف وقت انگلستان را در  ةوزیر خارج

 .(112همان: ر.ک: ) انددشهیدان فلسطین می

 یهاتیشخصیم بسییاری از نیا و دانداز عوامل نابودی ایران می ،رانسیم شما  هم بیگانگان و دشمنان خارجی 

روس و انگلییس و  وییوهبیههیای خیارجی ارضیایتی از دولیتکنید. انتقیاد و نخود مطرح می شعررا در بیگانه 

: 1323فر و همکیاران، وارستهر.ک: )بار در دیوان نسیم شما  مطرح شده است  32 ،هاآن ةقراردادهای ظالمان

توان به میوارد زییر کند، میمی ان را در نابودی ایران مطرحگانگمواردی که نسیم شما  نق  بی ازجمله. (322

 اشاره کرد:
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 خیییاک اییییران شیییده وییییران ز سیییه فییییل
 

 فیییییل فیییییل، آلمییییان روس فیییییل، انگییییل 

 

(1321 :101) 

 ور بییر مییذه  و آیییین مییااجنبییی شیید حملییه

 

 هیم مملکیت هیم دیین میا رودیای دریغا می 

 

 (111)همان:  

 :دیگویماو خطا  به مرنارد بلویکی 

 خو  بردی پو  اییران را بیه پلتییک آفیرین

 قصییر ییالقییی بنییا کییردی بییه بلویییک آفییرین
 

 با فشنج اشیرفی کیردی تیو شیلیک آفیرین 

 یارا خییورده زباننیریشییعرهای اشییرف شیی
 

 (11)همان:  

 یاوتتفییبیتی نجبا و کند و به نظام سنّالن زمین را در فلسطین سرزن  میابراهیم طوقان فروشندگان و دالّ 

 .(131: 1322کیانی و همکاران، ر.ک: )تازد فلسطین می ةمسئلدر  ،خود عصرهمشاعران عر  

 گوید:داند و میخاک ایران می ةدهندباددزد و برهمانند او، مستبدین داخلی را شریک  ،نسیم شما 

 مسیییییتبد اسیییییت ،تیییییا مصیییییدر کیییییار

 جیییان کنیییدن و سیییعی میییا جفنیییج اسیییت
 

 تیییییا د  بیییییه نفیییییا  مسیییییتعد اسیییییت 

 ن قافلیییه تیییا بیییه حشیییر لنیییج اسیییتایییی
 

 (1321 :111) 

، «گیوش شینوا کیو»، «مر  ییک دختیر از سیرما»، «قوقولی قو»، « زارق در زیر شالّ»ی همچون هایراو با شع

ردمی که قیرار بیود م .کشدندگی طبقات پایین را به تصویر میو... ز «وکالی دزد و مجلس دزدان»، «فسنجان»

 :اندبودهمستبدین  هم هاآنت قیّند و علّت شکست و عدم موفّیاب با مشروطه به اهداف واال دست

 ام اییین خییاک وطیین را بییه اجییارهمیین داده

 اد  چیسیت مشروطه چه مغلوطه چه این سونِ
 

 در هیییر قیییدمی پیییو  گیییرفتم بیییه شیییماره 

 طل  چیستمجلس چه و ملّت چه و مشروطه
 

 (23)همان:  

 روست:هند که فلسطین با دو گونه دشمن روبکاعالم می صراحتبه یادهیقصطوقان هم در 

طشط.ط1 طوررررررررررررق لنررررررررررر ط صرررررررررررر  فط شطحرررررررررررق  
طّبالطتقاصرررررررررررررررررررقاطبمرررررررررررررررررررنه طفرررررررررررررررررررأت طش.ط2
طنرررررررررررررررررررررررررررر ی طالطّبد طشاضرررررررررررررررررررررررررررر   مط.3

 

 شآ رررررررررررررررررررررراط شطاح مرررررررررررررررررررررر  طشاا نرررررررررررررررررررررر   
 لنرررررررررررررررررررررررررررررررررر ط اکطال قاصرررررررررررررررررررررررررررررررررر طشا الال ط

 صررررررررررررررررررررررر  شّبحلسرررررررررررررررررررررررن طتنفررررررررررررررررررررررر طشالا ط
 

ط(218:ط1991)
اد این دو، ما بیه ذلّیت حتّا ةجیدرنت. 2فریبکار.  یطلبفرصتتوانا و رو هستیم، قدرتمندی ها با دو دشمن روبم .1)ترجمه: 
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 (مدارا.خوبی و  و زمانیو گلوله کردن ما دارند، ساده است، گاه توسّل به زور  کنشهیری که برای انقشه. 3 ایم.افتاده

نج با هیم بیه هر دو هماهداخلی که  طل فرصتو هم  ندیبیمهم استعمار خارجی را  ،طوقان در این شعر 

 کردن فلسطین هستند.های مختلف به دنبا  ذلیلشیوه

داخلیی  انطلبفرصیتو  انکیارانتیخ توجّیهتیز انتقیاد خیود را م ةست اشاره شود که نسیم شما  هم لبجال  ا

 گوید:کند و میمی

 هییا بییردی تییومیییل داری بنویسییم کییه چییه

 میییییل داری بنویسییییم ز حکایییییات شییییما

 تییو را فییاش کیینمجا سییرّ میییل داری همییه
 

 هییا را بییه کجییا بییردی و بسییدردی تییوپییو  

 زان فرسیییتادن کاغیییذ بیییه والییییات شیییما

 صیییحبت دزدی آن رنیییید قزلبیییاش کیییینم
 

 (1321 :204) 

را  هیاآنو جیرم  دانیدسد و عامل به تاراج رفتن کشیور مییاند را مُفنی که در مرکز نشستهمسئوال ،شما  نسیم

 .داندکمتر از بیگانگان نمی

 رفییت ملّییت و تییاراج گشییته دییین بییر بییاد

 

 در مرکییز اسییت مفسیید و بنشسییته در کمییین 
 

 (10)همان: 

ی از مراحیل ازنید تیا سیند زنیدهست را فریاد میلسطین ابا صدای بلند سرنوشتی که در انتظار ف ابراهیم طوقان

ا در ابییاتی طنیز بیا حکومت قیّم انگلیسیی در فلسیطین ر نشاندگاندست . اوبه یادگار بگذاردفلسطینیان  مبارزة

 :کندیادآوری میفشان را اهداده و مورد خطا  قرار دا« اقاییةه طاأأ»عنوان 

طشفمةرررررررررررررررر طعافنررررررررررررررر طب ررررررررررررررر طصررررررررررررررردی   طشط.ط1
ط جینررررررررر طمرررررررررنطل ف ررررررررر طیرررررررررق طایررررررررر  شط.ط2
طتایررررررررررررررردشفطعرررررررررررررررنطالرررررررررررررررب د ططاجرررررررررررررر ء ط.ط3

 

 اح  لررررررررررررررر نسررررررررررررررر طان دابررررررررررررررر طشط مرررررررررررررر طن ط 
 شعررررررررررررررررررردطبیفرررررررررررررررررررقرط فررررررررررررررررررر طالط  لررررررررررررررررررر 

  ط  نرررررررررررررررررررررررر طشاالزالررررررررررررررررررررررررر أفنجیررررررررررررررررررررررررقا،ط
 

ط(331:ط1991)
از لطف شیما . 2. سرزمینمان را فراموش کنیم اشغا دانیم چطور قیمومیت شما و می باوفاا شما را دوستانی م .1)ترجمه: 

خواهید ما را از فلسیطین بییرون کنیید، یم .3. شودبدون شک اجرا میبالفور  ةوعد گفتید که زده شدیم روزیخجالت

 (خواهید.می کنی ما راه ریشهتنها ترک وطن، بلکشما نه چشم، ولی

کنید. شیاعر از سسیتی، نان محسیو  مییدر ردیف دشم ،به منافع ملّی هستند توجّهاو رهبران ضعیفی را که بی

ارادگیی، ت بیه کشیور و بییطلبیی، خیانیخیاطر منفعیتهرا بی ناآنیبه وطن انتقیاد و  هاآنی توجّهضعف و بی

را آغازگر شیعر بییداری و روشینفکری فلسیطین قبیل از  طوقان «نر  طامللیصرقفأ» . برخی قصیدةکندسرزن  می

 گوید:یم این قصیده طنز دربا زبان و ا (.223 تا:یب خفاجی،ر.ک: دانند )اشغا  می
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ط نررررررررررررررررررررر   طامللیصرررررررررررررررررررررقفطلیقونمةررررررررررررررررررررر.طأ1
رررررررررررنط  ررررررررررر  طارررررررررررق  ط.ط2 طا نررررررررررر   طالهررررررررررر میقفطم 
طشاج  ررررررررررررررر  طمرررررررررررررررن  طیرررررررررررررررادةطعیمنررررررررررررررر .ط3
طی ررررررررررررررررردین طب م ررررررررررررررررر طمرررررررررررررررررنطبررررررررررررررررر دطي.ط2

ط

طال  رررررررررررررررررم نررررررررررررررررر  طاأط طحلررررررررررررررررر میقفطعررررررررررررررررر  
طال  نرررررررررررررررررررررررررررررررررررقد طال  قیةررررررررررررررررررررررررررررررررررر طيطاللةططّبر ک ط

طمم ررررررررررررررر  ررررررررررررررر باطا ررررررررررررررردطمرررررررررررررررنطف رررررررررررررررق طأ
قاط رررررررررررررررررم طت ررررررررررررررررر طالب مةررررررررررررررررر  طف سرررررررررررررررررّی

ط

ط(219:ط1991)
. کنییدمیی عمیل بزنیید حرفیی اینکه بدون شما. 2کشید. ت هستید و مصائ  آن را به دوش میشما امین ملّ. 1)ترجمه: 

هیایی از بخی  .4 .کنیدیمیامیّیه را احییا ن بنیکنید، عظمت دوراجلسی که بر پا میم .3. شما قدرتمند بازوان بر آفرین

 (گذاریم از دستمان در برود.آسوده باشید که نمی کشور هنوز در دست ماست. پس

عیدم شیرکت در تظیاهرات را امضیا  ةنامیتعهّدرهبران و افرادی که به زندان افتاده و برای آزادی خود  ،طوقان

را  هیاآند و کنیرا تقبیح میی هاآنکار « حراار طاألرإ» ةدهد و در قصیدمورد انتقاد قرار میرا  اد شدندآز کرده و

 د:کنیید میأرا ت هاآنبودن ه، پوشالینامتعهّدداند که امضای می قهرمانانی

ط رررررررقل   حررررررراار طاررررررردط  رررررررف  طعرررررررنطب ط.طأ1
ط ررررررررررررر نررررررررررررر  طرجررررررررررررر  ط  ررررررررررررر ّب طمن  ط.طأ2

 

   ط   ءیررررررررررررررر طیرررررررررررررررق طتقامررررررررررررررر طال فررررررررررررررر ال 
 ب رررررررررررر  طاج ج جررررررررررررر  أ  رررررررررررر طعی نررررررررررررر طشط

 

ط(199ط)مه ف:
شیما میردان  ،گونه که میا دانسیتیمآن. 2بودنتان برداشتید. تعهّدنامه پرده از روی قهرمانشما در روز امضای . 1)ترجمه: 

و حیرف کنیید مییتنهیا سیخنرانی  ،عمل و اقدام یجابه)رنج و لعا  و قهرمانان اعتراض هستید های خوشسخنرانی

 ((.زنیدمی

تیر اسیت و ، طیوالنینسبت به ابراهیم طوقان ،نسیم شما  شعرزدان در و د کارانانتیخصف  ،بدون شک 

 چندین شعر با عناوین دزد و دزدان واقعی دارد.

 خاک ایران را تو با زرق و وجی فروشی می
 

 عاقییل و دیوانییه از اطییوار تییو دارد عجییی  
 

(1321 :62) 

 داند:می فروشانوطنی را او در جای دیگری دزدان واقع

 دزدی کییییییییه خانییییییییه را بفروشیییییییید

 لعییییییل و گهییییییر خزانییییییه را بفروشیییییید
 

 شیییییییییهانه را بفروشییییییییید ةاندوختیییییییی 

 ایییییین مملکیییییت یگانیییییه را بفروشییییید
 

 (21)همان: 

 ةسیلط ةمیزمیین را مقدّ کند و فروشالن زمین اشاره میروشندگان و دالّد به فدر موارد متعدّ همابراهیم طوقان 

 نویسد:فلسطین می ةرهبران آن دور ةبار. او درداندبیگانگان می



 13/ نسیم شما  و ابراهیم طوقان در شعر« ما و دیگری»مقایسة 

 

ط اطلررررررررررررقطیصررررررررررررق طمنرررررررررررر طزعررررررررررررم حب رررررررررررر.ط1
طفیسررررررررر  طيالطیصررررررررر طعرررررررررنطوه مررررررررر ط.ط2
طعررررررررررنطمبمهرررررررررر طاالرضطّفرررررررررر طلمصرررررررررر  ط.ط3

 

 مثرررررررررر ط  نررررررررررد طعسرررررررررر طیفمرررررررررردطصرررررررررررم م  
 عم طلرررررررررررررررررررقالطوه مررررررررررررررررررر میرررررررررررررررررررق طالررررررررررررررررررر  ط

 تسرررررررررررررررررریی طفمهرررررررررررررررررر طعظ مرررررررررررررررررر طب هرررررررررررررررررر  ط
 

ط(291:ط1991)
ثمیر واقیع  مثمیر اشروزهت، شیاید گرفیگانیدی بیرای کشیورش روزه میی ری مثیلای کاش از ما هم رهب. 1)ترجمه: 

رهبیران میا . 3 ردییم، مییو طعیام  نباشید اگر رهبری روزه بگیرد گذرند.از طعامشان در فلسطین نمی هاآن .2شد.می

 (روزه نفروختن زمین بگیرند و جایی برای قبر خود و آرام  اجسادشان باقی بگذارند. ،خو  است

در کنیار ه خواسیته ییا ناخواسیته بینید کیالن و فروشیندگان زمیین را میی، دالّتعهّیددر کنار رهبران بی ،طوقان

 د:انگان نشستهبیگان

ط اطایررررررر طا ررررررر طشورررررررنإتیررررررر طالرررررررب دط.ط1
طایطّبئررررررررررررررر طاالرضط طلفررررررررررررررر طبه ابررررررررررررررر  ط.ط2
ط ررررررررر طاطمبقتررررررررر طيف ة ررررررررر.ط3 طن رررررررررأ   طارض 

 

 دشفطالفهررررررررررررررررر طاو ررررررررررررررررر  یفه رررررررررررررررررقفطشططال 
 صررررررررررررررررررر ط ررررررررررررررررررردةا  طاخلطشالطتهیة ررررررررررررررررررر طاف ط

 اترررررررررررررراکطل رررررررررررررر کطارضرررررررررررررر  طوقهلرررررررررررررر طّب شط
 

ط(293:ط فمه)
 و حیرص هیم شیانینفهمی تعلّی و فهمنیدینم را این هاآن. است وطن بگویی را اسم  اگر سرزمین، آن. 1)ترجمه: 

بیه . 3و فریبکیار اسیت.  گرلیهیحدانی که دشمن و ترسی از عاقبت کار نداری و نمیت ،زمین ةای فروشند. 2 است طمع

دو انگشیت( بیرای قبیرت بیاقی  ةانیدازن و زمینیی کوچیک )بیهفکر کی یاافتهیپرورشدر سرزمینی که در آن  تمرگ

 (بگذار.

مخاطبیان را بیر ایین  چشیمان کند و با بیان عواق  این کار،را سرزن  میفروشندگان زمین  او در جای دیگر

 گشاید:خطر می

طف طيیمهررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ط لررررررررررررررررررررررررررررررررررررر طا ط.ط1
طلررررررررررررررررررق طسررررررررررررررررررق طبرررررررررررررررررريأ طنط اطمررررررررررررررررررط.2

 

 ا ا طف رررررررررررررررررررررردطالثةررررررررررررررررررررررالثةررررررررررررررررررررررطبمرررررررررررررررررررررر  ط 
 عیررررررررررررررررررررر طیررررررررررررررررررررر اطالرررررررررررررررررررررب ءطشوررررررررررررررررررررري

 

ط(313)مه ف:ط
چیه کسیی را بیر ایین بیال  ،فرزنیدان وطینم . غییر از2فروش خاک وطن از دست رفتن ثروت اسیت.  همانا. 1)ترجمه: 

 (سرزن  کنم.

از کلمیات  شیانفداند و در توصیا عامل بدبختی و خیانت به وطن میر هاآنالن(، )دالّ «  سرا الس ط» ةاو در قصید

 (:26: 2002 ریفی،الطّر.ک: کند )ها را به هر مناسبتی تحقیر میو آن کندعار و ننج استفاده می

طالررررررررررررررررررب دطفهصررررررررررررررررررب  ططامةرررررررررررررررررر ط  سررررررررررررررررررا  ط
 

 عیررررررررررررر طایررررررررررررر طالرررررررررررررب دطب   یررررررررررررر طعررررررررررررر ر ط 

 

ط(331:ط فمه)
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 (شرمندگی است )ترجمه: امّا دالالن زمین گروهی هستند که وجودشان برای اهالی وطن و مردم سرزمین، مایه

 د:کشور هستن عی خیر برایکه مدّ برند، در حالینابودی می یسوبهکشور را  هاآن ،ناز دید طوقا
 د  رررررررررررررررررررر طش رررررررررررررررررررر طیرررررررررررررررررررر   ط اا رررررررررررررررررررر شط

 

ررررررررررررررمهه طشط ررررررررررررررعیرررررررررررررر طیرررررررررررررردیه طبشط   اا ی ع 

 

ط(331)مه ف:ط
 (شود.یکشور خرید و فروش و ویران م ،هاآنحامیان این مرز و بوم هستند که به دست  هاآن)ترجمه: 

های خود دچار اختالف و تفرقیه هسیتند و خیود را خاطر تمایالت و خواستههبی را که بها و احزاگروه ،طوقان

 د:کنکنند، نقد میفی میمعرّعاشق کشور 
طحرررررررررررر بطشطط ررررررررررر  ط  حیرررررررررررر طف رررررررررررردة  یررررررررررررق  

 

 عرررررررررررررررنطضررررررررررررررررهم طسرررررررررررررررر ح   طاح مرررررررررررررررر  

 

ط(292:طمه ف)
افراد ضعیفی هستند کیه  هاآنآید، امّا وجود میههای جدیدی با و خوا  و خیهمراه رؤیاها به حزبیهر روز )ترجمه: 

 (سالحشان خوا  و خیا  است.

رررررررررررررررر.ط1  نةرررررررررررررررر  طإ   طفالطتف  رررررررررررررررقاطّببطال ة 
 مرررررررررررررا  أشهللاطالطی اجررررررررررررر طاخلررررررررررررر  طشط.ط2

 

طعیررررررررررررر طسرررررررررررررقدطالهقااررررررررررررر طمغیرررررررررررررقطّبب ط 
طفقضرررررررررررررررر طش رررررررررررررررر  طالهرررررررررررررررر می ط رررررررررررررررر   

 

ط(192:طمه ف)
 ،بیه خیدا قسیم .2 را این در به روی فرجام ناگوار بسیته شیده اسیت.زیباز نکنید ای تفرقه و اختالف را دره. 1)ترجمه: 

 (ست.هفته و در میان کارگزاران اختالف که کارتان آش امیدی به رهایی شما نیست در حالی

ه کنید و از زبیان زارق و کیارگر خطیا  بیاند، انتقیاد مییز وزیر و وکیل که اربا  مردم شدهنسیم شما  هم ا

 گوید:می هاآن

 یمییییمیییا زارعیییین مظلیییوم هیییر روز در بال

 افسیییوس حیییق زارق امیییروز پایمیییا  اسیییت

 گویا که خون ملّت بیر میالکین حیال  اسیت
 

 یمیگاهی به چنج اربا  گه دسیت کدخیدا 

 حاصل از این ادارات فریاد قییل و قیا  اسیت

 بییییال نبینییییی بییییزنتییییوانگر  ةای خواجیییی
 

 (1321 :201-202) 

 :تازدمی های مختلفبه بهانه حاکم یعدالتیببر  داند وعدالتی در جامعه میبیها را عامل تبعیب و آن او

 ری انیییییدرین سیییییرمای سیییییخت شیییییهر

 ای خداونیییییید کییییییریم فییییییرد وحییییییی

 خیییورد هیییر شییی  جنیییا  مسیییتطا میییی

 میییییا بیییییرای نیییییان خیییییود در انقیییییال 
 

 پیییییی  بخیییییاری مسیییییت میییییی اغنییییییا 

 لطنهداد مییییییا گیییییییر از فییییییالن السییییییّ 

 کبیییییا میییییاهی و قرقیییییاو  و جوجیییییه

 اگییییر ممتیییید شییییود اییییین دامنییییه وای
 

 (20)همان:  



 21/ نسیم شما  و ابراهیم طوقان در شعر« ما و دیگری»مقایسة 

 

، اعیم از دسیتانبهقلمبینید، برخیی در صف دشمنان وطن می همرا  هاآنقان هایی که ابراهیم طوگروه ازجمله

کند که چیرا در مقابیل اشیغالگران و متجیاوزان ییا را سرزن  می هاآننگار، نویسنده و شاعر است. او روزنامه

 :کنندن زمین حمایت میالن و فروشندگاو یا از دالّ هستندساکت 

طصرر  ف ن طشلی  ررریم ط  ررراطسررر اطمررر طيطلی ررقةط
 

طیجرررقیة ررر طصررر  ئفه طی ررر  طعیمررر ط  ررر فطشطا 
 

ط(313:ط1991)
هیا را دگرگیون کنیید وگرنیه بهتیان و . روزنامهها یک سطر و باطل و گمراهی یک رود استحق در روزنامه)ترجمه: 

 (شود.بر شما چیره می ناسزا

 نتيجه .1
هیر  شعرمحور و هدف اصلی ولی  ،عی داردهای متنوّطرح، نگاه و گفتمانابراهیم طوقان و نسیم شما ،  شعر اگرچه .1

طلبیی برخیی در دسیتی و فرصیتخاطر تهاجم مستقیم و غیر مستقیم دشمنان خارجی و هیمدو شاعر، وطن است که به

هیای اجتمیاعی و ملّیی در حیا  خواهند با زبیان شیعر، سیاختمیشاعران است. فروپاشی قرار گرفته  ةداخل، در آستان

ستیزند و همسانی زیادی همچون حملیه بیه بیگانگیان و هر دو ستم .ندشده را احیا کنمنزوی «خودی و مای»پاشی و روف

 ا دارند.هکارگزاران داخلی آن

را به دفیاق از  و مدافعان وطن یخی، ملّتتار ةاس و شکنندمقطع حسّ یک در ادبی خود، ةمیرا  ارزند هر دو شاعر با .2

 ،حیدمتّ مدافعان وطن( از نگاه شاعر، باید، بییدار،) خودی. دنکنهای اعتقادی و اجتماعی تشویق میشی و ارزت ملّهویّ

 .آفرین بایستددر مقابل بیگانه و غیر خودی آشو تا  فداکار باشد ، امیدآفرین وشجاق

 ، جهیل، خرافیه،، ناکارآمیدیعیدالتیبییهمچیون  ،صیفاتی نسییم شیما  عمیدتاًهیای سیروده در بیگانه ییا دشیمن. 3

حیالی  . ایین درداردهای منفی در جامعیه و وابسیتگی بیه بیگانگیان ت خصلتسرخوردگی سیاسی و اجتماعی، حاکمیّ

ن و رفتن وطن به دست بیگانگان و اسیتعمارگران و نیوکری و وابسیتگی نخبگیاازدست ة،است که طوقان عمدتاً دغدغ

 کند.جسته میغیر خودی را برغفلت ملّی و اتحاد این دو دسته دشمن 

سیتیزی، نفیی در استبداد هیای میدافعان وطین راویوگیی شناسید،به دشمنانی که برای وطین میی توجّهبا  نسیم شما  .4

و مقابلیه بیا  شیناختن حیقّ ملّیتتت قیانون و آزادی، بیه رسیمیّدخالت بیگانگان، عدالت اجتماعی و اقتصادی، حاکمیّ

 اسیت. پربیارترتیر و او غنیی شیعراجتماعیات و مسائل فرهنگیی در  ،و به همین دلیل کندمیصاحبان زر و زور خالصه 

او،  ةنشیاندله با استعمار انگلیس و دولت دسیتمقاب دربا نگاهی سیاسی  ،را «آرمانی خود» شرایط بازیابی ابراهیم طوقان،

و  ندایی در دفاق از وطن و سیتای  شیهاحساسات ملّ برانگیختن فروشان،الن و زمینحمله به نوکران داخلی اعم از دالّ

 .آمده برانگیزدوجودهها را علیه شرایط بتا آن کندخالصه میجانبازان 

 هانوشتیپ .4
مصیادف بیا  اشینوجیواندوران  .ای فرهیختیه و اهیل شیعر بیه دنییا آمیددر نیابلس در خیانواده .م1301ابراهیم طوقان در سا  ( 1)
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او از همیین دوران، فیروش حانه بیا اشیغالگران بیود. هیای فلسیطینیان و آغیاز درگییری مسیلّها و خرید زمیینمهاجرت صهیونیست

(. 211: 1331کیرد )ر.ک: البعینیی، را حیس میی هیاآندیید و خطیر میی وطنان همها را با های فلسطین و خشونت انگلیسیزمین

 ا در دانشگاه آمریکایی بیروت دنبا  کرد و پس از مدّتی اقامت در بیروت، به زادگیاه  برگشیت.طوقان، تحصیالت عالی خود ر

هیای شیعر او سیوژه تیرینمهمترک فلسطین و مهاجرت به بیروت، عشق به سرزمین مادری و وطن را در کنار غزلیات  به یکیی از 

 .(313: 1332طیه، ر.ک: ) شیدهیای عشیق و وطین عر او ترانههمیشگی طوقان، ش همراه ودوست  ،ابوسلمی ةتبدیل کرد. بنا به گفت

مدیریت بخ  عربیی رادییو قیدس را بیه  .م 1336طوقان در زادگاه  در مدرسة النّجاح و رشیدیه به تدریس پرداخت و در سا  

 36 در .م 1341زدن به آشو  و تحریک میردم، از کیار برکنیار و پیس از سیفری بیه عیرا  در سیا  عهده گرفت. او به بهانة دامن

 (.21: 2004ی درگذشت )ر.ک: بکّار، سالگ

  در قیزوین بیه دنییا  هیی. 1221که در سیا   از مشروطه در ایران است پس ة، شاعر دور«نسیم شما »گیالنی  الدّیناشرفد سیّ (2)

نامیة نسییم یّت، هفتهدر جوانی به تحصیل علوم حوزوی در قزوین، نجف، کربال و تبریز پرداخت. پس از اعیالن مشیروط. آمده بود

در ایین  ،نسییم شیما  بازاریکوچیهقلیم سیاده و در چهار صفحه با مندرجات طنز، فکاهی و شعر منتشر کیرد.  شما  را در رشت،

طنیز و هجیو، شیعر  ةماییاو بیا دسیت ةپردازد و شعر عامیانیدفاق از حقو  محرومان می و ت اقشار ملّتدوره به شرح و بیان محرومیّ

ر.ک: نصیی  از تعلییم و تربییت اسیت )جاهل، زنان مظلوم و دختران بی ة، فعله، کاس ، تودکشاورز انندت و فقیر مطبقات فرودس

، کییارخیانتو رجییا   طل فرصییتنییاالیق، جهییل و نییادانی، عناصییر  انکمییا(. ازنظییر او اسییتعمار، اسییتبداد، ح324: 1363یوسییفی، 

: 1324 شییخلووند،ر.ک: زمانه دانست که قلم و جان  را در ایین راه فرسیود ) دردآشنایدشمنان ملّت هستند. او را باید  ترینمهم

314.) 

 این دو نویسنده )طه متوکّل و یوسف بکّار( هرکدام چند اثر دربارة ابراهیم طوقان دارند.( 3)

 .اندبرای این اصطالح استفاده کرده "us and them" برخی پووهشگران ازجمله ون دایک، از( 4)

 المقدّس است که یهودیان این نام را برای جنب  خود انتخا  کردند.نام کوهی در بیت صهیون( 1)

 شنبة خونین انقال  سرود.در سالگرد شهیدان سه .م 1323( طوقان، این قصیده را چهار سا  پس از انقال  6)

 کتابنامه

 هاکتاب الف:
 ، تهران: زوّار.، به کوش  سیّد مهدی موسویخاطرات ؛(1366لطنه )السّاحتشام. 1

 املناهل. : داروتی ب ،عابطمه صاشفطعهااءط؛(1991) بیجن ،البعیين. 2
 شر.راسات والنّ للدّ  ةالعربیّ  ةسسّ ؤ بیوت: امل ،وقا فط)اضقاءطجدید (ط ماباایط؛(2002) وسفیبّکار، . 3
 .ةالعربیّ  ةالوحد وت: مرکز دراسات، بی احلدیثطهاطالهايبال ةططشاحلا   طيطاهاتتّ اإل ؛(2002) ياخلضر  یسلم ،ياجلیوس. 4
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات. :، تهرانپژوهش کيفی یهااصول و روش ؛(1321ریری، نجال ). ح1

 : چشمه.تهران شهره باقری و عبدالحسین فرزاد، ةترجم، و شعر معاصر عربفلسطين  ؛(1316) خالده سلیمان،. 6

 : دار صادر و دار بیوت.وتی ب ،لیمیمة طدراس ، اباایم طوقا ف ؛(1992طیف )شراره، عبداللّ . 2
بیه اهتمیام  ،ین حسینیالدّاشرف ةیادنام ،ین حسينی، شاعر مردمالدّد اشرفبررسی شعر سيّ ؛(1324شیخلووند، فاطمه ). 2
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 سخن. :خانی، تهرانمحمّداصغر علی

 نشر فرهنج اسالمی. دفتر :، تهرانفلسطين ةدانشنام ؛(1320تاج، مجید )صفا .3

 م خلّا .انتشاراتی تجسّ ةسمؤسّ: ، تهرانفرهنگ جامع فلسطين ؛(1321) ---------. 10

 ا.سوار، عکّ األ ةسمؤسّ  :(، القدس طیهافطعنطاباایم طوقا فطال نقزط)م  ؛(1991ل )طه، املتوکّ . 11
راسریات ة للدّ العربیری سریةاملؤسّ  :برییوت ،عرها (طاسر  طياایم طوقا فطشرس ئی طشدرطشرا طابأ)حدائقطاباایم ط ؛(2002) -------. 12
 شر.والنّ 
 وزیع.شر والتّ للنّ  ةیّ هلاأل ، عمان:اباایم طوقا ف،طحم ت طشعها  ؛(2001عطا ) وسفی ،يریفالطّ . 13
 القدس. دار :بیوت ،دیقافطاعه ر ؛(1990) براهیمإ طوقان،. 12
 العات.اطّ :کاظم نراقی، تهران ةترجم، آژانس یهود ؛(1321) محمّدوف، سلیم ؤعبدالرّ. 11

مرکیز مطالعیات و تحقیقیات  :پیران، تهرانفاطمه شایسته ة، ترجمتحليل گفتمان انتقادی ؛(1313فرکالف، نورمن ). 19

 ها.رسانه

 امیرکبیر. :کالم، تهرانمحمّد جواهر ةترجم، نویس فلسطينتاریخ ؛(1366کیّالی، عبدالوها  ). 11
 وزیع.نشر والتّ للّ  ةاالهلیّ  : دارردنأ ،احلدیثطالهصاطعهااءطفیس  طي ؛(2009) ّمدحم شراب، ّمدحم .11
 .ةراسات الفلسطینیّ الدّ  ةسسّ ؤ م: ، بیوتشا اطالههدطالهث  ينأطاتریخطفیس  طي ؛(1999ناع، عادل )م .19
 رجبی.: تهران ،)دیوان شعر( باغ بهشت ؛(1321نسیم شما  ). 20

 مجالّت: ب
هیای پاییداری نسییم شیما  و صیالح محمیود مایهمقایسه بن» ؛(1334پوری )لوی، محسن و مسعود باوانیشوایی عپ. 21

 .112-111 صس ،66 ةشمار، پژوهی ادبیمتن، «هواری

پـژوهش زبـان و  ةمجلّـ، «های شیاهنامهدیگری و نق  آن در داستان» ؛(1322خانی )دزفولیان، کاظم و عیسی امن. 22

 .24-1 صس ،13 ة، شمارفارسی ادبيّات

ین گیالنیی )نسییم الدّد اشرفبال در شعر سیّ ةنظریّ شناختیجامعهبازخوانی » ؛(1333رنجبر، محمود و علی صفایی ) .23

 .130-101 صس ،13 ة، شمارشناسی تاریخیجامعه، «شما (

 .163-112 صس، 10، شماره مجله بينابساختار شعر پایداری،  ؛(1321سجودی، فرزان ). 24

مطالعـات  ةمجلّ، «بررسی بازتا  عشق به وطن در شعر بهار و ابراهیم طوقان» ؛(1323لیمی، علی و پیمان صالحی )س. 21

 .122-31 صس ،11 ة، شمارتطبيقی ادبيّات

 ادبيّـات ةنامـکـاوش، «خیی ییزدی و ابیراهیم طوقیانپاییداری در شیعر فرّ» ؛(1332و سمانه نیوروزی ) --------. 26

 .136-103 صس ،3 ةمار، سا  سوم، شتطبيقی

صیس ، 12 ةشیمار سوم، سا  ،تطبيقی ادبيّات فصلنامة ،«تطبیقی ادبیّاتهای مکت » ؛(1322) قهیصدمقدم، . شرکت21

11-11. 
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 ،«بررسی تصویر دشمنان ملّت در اشعار کودکانه نسییم شیما » ؛(1331زاده، محمود و طاهره تقوی شوازی )صاد . 22

 .12-41صس  .6 ةر، شماکودک ادبيّاتمطالعات 

 ،1 ة، شیمارفرهنـگ ةنامـ، «ین گیالنییالیدّد اشیرفعدالت اجتماعی در شعر سییّ ةاندیش» ؛(1311نیا، باقر )صدری. 23

 .33-34 صس

العـات اطّ ةمجلّـ، «ی در نسییم شیما نگاهی به سیمای مجلس شورای ملّ» ؛(1323تیان )صفری، جهانگیر و رقیّه همّ. 30

 .213-202 صس ،212-211 ة، شماراقتصادی - سياسی

چهیارم،  سیا  ،علـوم انسـانی و اجتمـاعی ةپژوهشـنام، «گفتمان و تحلیل گفتمان انتقیادی»(؛ 1323محمّد )فاضلی، . 31

 .101-21صس چهاردهم،  شمارة

هیای سیاسیی از منظیر عیارف قزوینیی و ابیراهیم مردم در جریان ةجایگاه تود» ؛(1332فوزی، ناهده و فروغ الهی ). 32

 .160-131 صس ،24 ة، شمارفارسی ادبيّات ةمجلّ، «نطوقا

 ،پایـداری ادبيّـات ةمجلّـ، «شهید و جانباز در شعر ابراهیم طوقیان» ؛(322اهلل )میرقادری، سیّد فضلکیانی، حسین و . 33

 .142-121 صس ،1 ةشمار

، ریـزی و گردشـگریرنامهب ةمجلّ، «خسروناصر ةگفتمان و تصویر دیگری در سفرنام» ؛(1333حمودی، معصومه )م .34

 .112-160 صس ،11 ةشمار

هیای نسییم شیما  و ابیراهیم کاربرد اسلو  طنز در سیروده» ؛(1331)ت و معصومه حاجی عموشا ابراهیمی، عزّالّم .31

 .10-11 صس ،32 ة، شمارتطبيقی ادبيّاتمطالعات  ةمجلّ، «طوقان

 ةمجلّـ، «ی عیارف قزوینیی و ابیراهیم طوقیانیسم در اشعار ملّناسیونال ةمقایس» ؛(1322متحن، مهدی و فروغ الهی )م .36

 .214-243 صس ،10 ة، سا  سوم، شمارتطبيقی ادبيّاتمطالعات 

 ،یئادب غنـا ةپژوهشـنام، «شیما  و افراشیته میطنز نسبازتا  قشربندی اجتماعی در » ؛(1323وسوی، سید هاشم )م .31

 .121-161 صس ،2 ةشمار

پـژوهش  ةمجلّـ، «در اشعار نسیم شیما  و احمید شیوقی مشروطیّتبازتا  » ؛(1326ایی )نظری، علی و قاسم صحر. 32

 .144-123 صس ،2 ةار، شمفارسی ادبيّاتزبان و 

ین گیالنیی الیدّد اشیرفتصویر جامعه در اشعار سییّ ؛(1323ی )فر، افسانه، دلشاد عامری و افسر افشاری نادروارسته. 33

 .334-312 صس ،1 ةشمار ،6 ةدور ،ادبفرهنگ و  ةپژوهشنام ،«نسیم شما »

 هانامهانیپاج: 
دانشیگاه  :کرمانشیاه ارشید،کارشناسیی ةنامیپاییان ،در شعر ابراهيم طوقـان و معنانقد صورت  ؛(1326) زهره آذری،. 40

 .رازی

، در شـعر احمـد مطـر و نسـيم شـمال بررسی تطبيقی مضامين سياسی و اجتمـاعی ؛(1331) محسن اصغری پهلوان،. 41
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 .دانشگاه قم :قم ارشد،کارشناسی ةنامپایان

 .دانشگاه علّامه طباطبایی: تهران ارشد،کارشناسی ةنام، پایانو حياته شعره ابراهيم طوقان، ؛(1321) مهدی برزگر،. 42

 رشید،اکارشناسی ةامن، پایانبررسی وقایع سياسی و اجتماعی فلسطين در شعر ابراهيم طوقان ؛(1322) حمید عبدی،. 43

 دانشگاه قم.: قم

 دانشیگاه :تهیران ارشید،کارشناسیی نامیة، پاییانبررسی زندگی و نقد شعر ابـراهيم طوقـان ؛(1324) کاظم عظیمی،. 44

 .ستربیت مدرّ



 

 

 
ط كة  (ط-حبق طيطاأدبطامل  رفط)فصیمة طعی مة ط

  یةمة طاآلدابطشالهیق طاإلنس نمة ،طج مه طرازي،ط ام ن   
ط22-1 ،طص طط2118یر.ط /طط1221یر.طش/طط1397ط ای ،ط31الهددطط ،ثة منالسةن طال

ط1باایم طوقا فإ   طشطيطعهاطنسم طال ةطط« اشفننطشاآل»رن طعن صاطم  

ط2اباایم طآرمن
 کرج، ایران،  ة االسالمیةجامعة احلرّ  ،أستاذ مشارک يف قسم الّلغة العربّیة وآداهبا

ط3ع قع طيمهصقم طح ج
 ، هتران، ایراناالحباثعلوم و ال مرکز ،ة االسالمیةجامعة احلرّ  ،الّلغة العربّیة وآداهبا فرعيف  اهر و کتدّ ال طالبة

ط4فای دطوه  سي
 ، هتران، ایراناالحباثعلوم و ال مرکزة االسالمیة جامعة احلرّ  ،وآداهبا الفارسّیةأستاذ مشارک يف قسم الّلغة 

ط املیلةط
أبنریریال  جانریریب واخلونریریة حلریری ّ االعریریدال األ عب واملریریدافعع عریریو الریریوطو،  ریریدّ لّشریریلة ل الوطنیریریمریریایریریال للمشریریاعر واآحإدب املقاومریریة، أروح )جریریوهرة( 

بریراهیم طوقریان املعریرو  بریه شریاعر فلسریطع الریوطين عاشریا يف إمال( و یو احلسرییين )نسرییم الّشریالریدّ شریر أد یّ مود. الّسریعب على املقاومة والصّ الشّ 
جع مو شعرال املقاومة يف هذیو البلدیو. یسریعى هریذا الب ری  مریو اریالل الوصریف یران وفلسطع ویعتربان منوذإاستع مو اتریخ فرتتع حسّ 

رمها مریو اریالل الوصریف شریعوو ریع   اعریو.شعر هذیو الّشریة يف سس املقاومة والقوّ أمقارنة  «ارونحنو واآ» لیل معتمدا على منهج والتّ 
عریریف، اریرون( يف املعرفریة والتّ سریلوب الب ری  )حنریو واآأل لری  وفقریا ً دیو لریه. وذعدال الوطو اارجا ودااال واملدافعع عنریه واملؤیرّیأحاجزا ً بع 

دقال، أو یسرییون يف طریریا اجلهریل عریدال الریوطو، حلفریال يف دااریل الریبالد، تریراهم یيفهریرون يف لبریاس األصریأ إنّ  رمها. الریوطو يف شریععدال وحمّب أب
اال لعمریالل يف الریدّ ل إنّ االسریتعمار واالسریتبداد. بریل تعریود  علرییطو مشریاكل الریو  ریقتصری اعریو الروة والقمع. كال الّشریلثّ االستبداد أو اواخلرافة و 
، ر الّشریریریاعریويف شریریریع وملریریریوال الریریریوطووطریریریان. يف مصریریریااب األ هریریریمدور ة مثریریریل اجلهریریریل واالستسریریریالم و لبیّ ّسریریریعب بریریریبعص اصریریریا م ال أبنریریریال الّشریریریوحریریریّ  

علریریریى  يف األغلریریریبیركریریریز مال االي ونسریریرییم الّشریریریدّ اخلریریریارجي والریریری عریریریدال الریریریوطو یركریریریز طوقریریریان علریریریى العریریریدوّ ا أبولكریریریو فیمریریریا یتعلریریری الّصریریریفات نفسریریریها
 ة للمجتمع.لبیّ فات السّ االي والصّ الدّ االستبداد 

 .نارو ان واآأالوطو،  شعر املقاومة، حبّ األدب املقارن،  الكی   طالدةلمیمة :
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