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 ناپذيرايي در شعر محمود درويش و موسوي گرماروديپايداري و 
 1دكتر اميرحسين رسول نيا
 استاديار دانشگاه كاشان

 مريم آقاجاني
 دانشگاه كاشان زبان و ادبيات عربي كارشناس ارشد

)95 -  116( 
 31/3/90تاريخ دريافت
 24/2/91: تاريخ پذيرش

 : چكيده
فعاليت خود  ةامروزه با اهداف و حوز ترين مباحثي است كهادبيات تطبيقي يكي از مهم

 هايو تفاوتها شباهت ةمطالع .ه پژوهشگران را به خود جلب كندتوج است توانسته
محمود درويش و علي  .پژوهش تطبيقي است هايفرازماني و فرافرهنگي جزو حوزه

ري آشناي ادبيات پايداري هستند كه يكي در فلسطين و ديگموسوي گرمارودي دو شاعر نام
از ، مقاومت ثبت كردند هايمبارزه و نامشان را در صحنهها و ستمها در ايران بر ضد چپاول

نويد ها در كنارشان ايستادند و رسيدن به آرمان آزادي را به آن، مردم و براي مردم گفتند
بر  در كنار اميد به از بين رفتن ظلم وستم با تكيه و ايثار ايستادگي، دعوت به مبارزه .دادند

اين  .دهدمي شان را تشكيلهايترين و زيباترين سرودهسازه اصلي فعال، عمل عليه باطل
نوشتار در پي آن است تا موضوع پايداري را در شعر اين دو شاعر به بوته تطبيق كشاند و در 

در ها و افكار آنها كنار ارج نهادن به صالبت و صفاي كالم اين دو شاعر به واكاوي انديشه
 . مقاومت بپردازد ةعرص

علي ، محمود درويش، ادبيات تطبيقي، ادبيات، مقاومت و پايداري: هاي كليديواژه
 موسوي گرمارودي

                                                                                 

  rasoulnia@kashanu. ac. ir: پست الكترونيكي نويسندة مسؤول. 1
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 مقدمه
مورد ، ترين مباحث مطرح شده در ادبيات جديدادبيات تطبيقي به عنوان يكي از مهم

را با مفهوم  اي طوالني ادبيات تطبيقيدوره« .گرفته است توجه پژوهشگران زيادي قرار
مكتب فرانسه ـ كه ، دانستند تا اينكه بعد از جنگ جهاني دوممي تأثير و تأثر يكي

دار اين نظريه بود و در تمام مراحل پيدايش و رشد ادبيات تطبيقي با آن همراه طاليه
 ،)77ص، 1999، الخطيب( ».متهم شد، به اينكه ادبيات را در بند تأثير و تأثر قرار داده بود ـ

اما اين  .ر عرصه ادبيات تطبيقي موضوع تأثيرپذيري امري است كه از آن گريزي نيستد
سخن را نيز بايد پذيرفت كه همواره اين تأثيرپذيري الزم نيست به صورت مستقيم 

كنند مي مختلف زندگي هايچه آنكه تأثيرپذيري بين دو شاعر كه در دوره .انجام گيرد
و ها از اين رو مطالعه شباهت .تواند رخ بنمايدمي و يا دو زبان متفاوت دارند نيز

يكي از ناقدان معتقد  .تطبيقي است هايفرازباني و فرافرهنگي جزو پژوهش هايتفاوت
وارد ، مربوط به تأثير و تأثّر مستقيم هاياي كه رنه ولك بر پژوهشنقد ريشه«است كه 

با وجود  )16ص، 1999، عبود( ». اي براي پيدايش مكتب آمريكايي بودخود مقدمه، كرد
اينكه در ادبيات تطبيقي كشورهاي مختلف مكاتب متعددي براي اين دانش مهم مطرح 

نقد  ةاما از بين مكاتب مطرح شده مكتب آمريكايي كه اساس خود را بر پاياند هكرد
ترين مكتب در بين مكاتبي چون مكتب فرانسه و سالفي مناسب ،جديد قرار داده

زيرا مكتبي است كه حاصل لقاح بين ادبيات تطبيقي و نقد جديد  .است شناخته شده
در بررسي تطبيقي اشعار محمود درويش و علي موسوي  )265ص ، همان( .است

 . اندگرمارودي نگارندگان به مكتب ادبيات آمريكايي توجه كرده

 و اهميت موضوع مسألهطرح  
و از طرفي ، ازگاري نداردراست آن است كه فطرت انسان با ظلم و ناراستي س

سرزمين نوعي ناسازگاري  هاياستبداد و غصب قدرت و سرمايه، شرايطي چون اختناق
دهد؛ و مي آورد كه اين ناسازگاري را به طرق مختلف نشانمي در وجود او پديد

 .گيردمي ادب مقاومت شكل، هنگامي كه اين ناسازگاري را در قالب كلمات بريزد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 97 / پايداري و ناپذيرايي در شعر محمود درويش و موسوي گرمارودي

 

دالوري و شجاعت مردم را در مقابل هجوم بيگانگان ، و مقاومتادبيات پايداري 
 .استوار و پرصالبت است، نمايد كه داراي آهنگي شكوهمندمي توصيف و ترسيم

با سالح  ،تجلّي ستيز با بيداد و ستم، بنابراين شايد بهترين تعريف از ادب مقاومت
آزمون عملي ، گرددمي در زماني كه يك ملّت در چنبر چرخ گرفتار .باشد» ادبيات«

كه در سطح واقعيت موجود و نبرد  يابد؛ چرامي ادب در اجتماع جايگاه خاصي ةوظيف
هنري و ادبي وي را در  هايانسان و از آن ميان فعاليت هايفعاليت ةپنهاني كه هم

  .شودمي رسالت ادبيات نيز مطرح، گيردبرمي
اي طوالني در مقاومت و پايداري مردم فلسطين و ايران دو ملتي هستند كه سابقه

اي از خوني كه در رگ نهضت اين دو كشور جاري بوده و دارند و سهم قابل مالحظه
همدلي و همسرايي ها محصول شعر شاعران انقالبي است كه با اين جنبش، هست

عواملي نيز باعث سرعت بخشيدن به جريان مقاومت در هر دو كشور شد كه  .داشته اند
، هاسخنراني، هارزان و ظلم ستيزان در سرتاسر جهان و الگوبرداري از آنپيروزي مبا

، و نيز مرگ مشكوك اشخاص سرشناس ،و بيدارسازي سران مذهبي و سياسيها نوشته
مردم ايران كه  ةمبارز .توان ذكر نمودمي محبوب مردم و مخالف رژيم را ،آزادي خواه

خود يكي از الگوهاي مقاومت براي ، در نهايت به پيروزي انقالب اسالمي ختم شد
 ةدر فاصل .اندداشته مهمي در آننقش  ،رود كه شاعران مبارزمي مردم جهان به شمار

است كه شعر فارسي حضور شاعران جريان  57تا سال  40 ةپاياني ده ،حدود ده ساله
 .ده استمقدمه ايجاد نشالبته شعر مقاومت در زبان فارسي بي .كندمي پايداري را تجربه

ديگر پيشرو است كه نخستين  هايدر اين زمينه نيمايوشيج مانند بسياري از زمينه
ملك  )338، 1384، چافي حسين پور( .شعري سياسي است» ققنوس«شعر او يعني  ةمجموع

شاعران اين  ،...علي موسوي گرمارودي و، فرّخي يزدي، نسيم شمال، الشعراي بهار
مصر است كه در پي پيروزي  م1952پس از انقالب در فلسطين نيز  .جريان هستند

گيرند مي منطقه نيز جان هايفلسطيني، مقاومت مسلحانه ةملل جهان در ساي هايانقالب
در اين گير و دار  .شود كه از زاري و نوحه كاري ساخته نيستمي و برايشان روشن

ه چيز با نسل پيشين هم، آيند كه در چشم انداز ايشانمي نسلي متفكر و مبارز به صحنه
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فدوي ، توفيق زياد، سميح القاسم .كنندمي پيروزي را استشمامة متفاوت است و رايح
  )69، 1972، رجاء( .شاعران اين نسل هستند، ...ابراهيم طوقان و، طوقان

 تحقيق ةپيشين
تاكنون در مورد درويش و موسوي گرمارودي به صورت جداگانه كم وبيش مقاالت 

اما در مورد بررسي تطبيقي موضوع پايداري در اشعار اين  .اشته شده استارزشي نگ با
اين مقاله  .نشده است بدست دادهمقاله و يا پژوهشي ، دو شاعر معاصر عربي و ايراني

  .است نگاشته شدهدر راستاي پرداختن به اين موضوع 

 محمود درويش و علي موسوي گرمارودي
سراي ين و علي موسوي گرمارودي چكامهسطمردم فل ةقلب تپند، محمود درويش

اره در كنار مقاومت و پايداري وكساني هستند كه نامشان هم، انقالب اسالمي ايران نيز
در روستاي بروه نزديكي شهر عكّا زاده  م1942گردد كه يكي در سال مي به ذهن تداعي

در ، يپر از تنش خود را در حالي سپري كرد كه در هشت سالگ دوران كودكيِ، شد
و از همان  )همانجا( ويران و نابود ساختند، برابر چشمانش روستايش را به آتش كشيده

ور شد؛ و ديگري كه متولد فروردين ستمگران و ظالمان در قلبش شعلهة زمان آتش كين
اما ، پدر عالمش سپري كرد كناركودكي را با آرامش در  هايگرچه سال، است ش1320

كار او قرار  ةصفتان را سرلوحاني بودند كه مبارزه با فرعونپدر و استادان او از كس
هر دو شاعر ، شرايط اجتماعي مشترك )265صدستچين، ، 1368، گرماروديموسوي ( .دادند

سازد؛ حتي احتمال قوي وجود دارد كه موسوي گرمارودي آثار مي را به هم نزديك
فلسطين و شهرت جهاني  ةألمسبا توجه به جهاني بودن  .درويش را مطالعه نموده است

توان به اين ادعا صحه مي محمود درويش و آشنايي موسوي گرمارودي با زبان عربي
موسوي گرمارودي با سرودن شعري  ،»عبور«شعري  ةدر كنار اينكه در مجموع .گذاشت

  .دكنمي با مردم فلسطين همدردي» سالم بر فلسطين«به نام 
بلكه با هضم كردن درد  ،ي شخصي به ميدان نيامدنداهر دو شاعر نه تنها با انگيزه

حكم ها اشعار آن .مفاهيم زيبايي از مقاومت را به شعر وارد كردند، مشترك جامعه اشان
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سياسي خود در كنار مردم  هايبا فعاليتها آن .ضد رژيم را داشت هاياعالميه
ست از مبارزه نكشيدند و شكنجه و تبعيد شدند اما د، بارها به زندان افتادند، ايستادند

 . تمام نماي پايداري در ملت خود شدند ةآيين
به تطبيق ، پايداري را در اشعار اين دو شاعر هاياين نوشتار سعي دارد تا شاخصه

بيان ، در حد توان، گذاشته و نقش مهمي را كه اين اشعار در پايداري مردم ايفا كردند
مفاهيم مشترك و يا متفاوتي از پايداري بين  پاسخ دهد كه چهها نموده و به اين پرسش

 اين دو شاعر وجود دارد؟ جايگاه تعهد نسبت به وطن در اشعارشان كجاست؟ و آيا
شعر را به مسيري نو كشاند و يا اينكه در ، توان مدعي شد كه اشعار پايداري ايشانمي

  باقي ماند؟ ايمفاهيم تكراري و كليشه

 مبارزه طلبي و ميهن خواهي
مبارزه طلبي و ميهن خواهي است كه  ،شعر اين دو شاعر هايترين درون مايههمم

گيري سياسي خود را به موضع، دهد و در آنمي شان را تشكيليمانيفست شعر
شعر اين دو شاعر جزئي از شعر مقاومت در جهان است كه با  .دهندنشان مي صراحت

-و احساسها اي كه از رنجدر لحظه يابد و شاعر درستمي نام فلسطين و ايران تجلّي

ترين ژرفاي كند كه در ژرفمي هايي را بياناحساس، گويدمي شخصي خود سخن هاي
، تنها شاعر و مردم يك منطقه نيستند، شاعر مخاطبِ .احساس اكثريت افراد است، خود

به ديگر سخن اين  .اندبلكه تمام كساني هستند كه اين درد مشترك را درك كرده
انسان و ، بسيار جدي و مفاهيمي بنيادي همچون مبارزه هايعران در رهگذر درنگشا

از اين رو  .هويت كوشيدند و از تك بعدي نگري به نگاهي جامع و انساني رسيدند
-مي هاخود را در اشعار آن هايكه تصوير غم مردم به اين اشعار توجه دارند؛ چرا ةعام

بلكه درمانگر  ،داروي مسكن نيستها حقيقت كالم آندر  .يابندمي بينند و تسلّي خاطر
دانند و با اين مي است كه رسيدن به آرمان آزادي را در جوار مبارزه عليه باطل حتمي

  .كندمي آراستهنگرش شاعر با تدبر و تعقّل قاموس شعريش را 
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أ︻َ︣ـي ︫︖︣ و / و أن أ︣ق د﹝︹ًـ ا﹔︾﹠﹫︀ت ا﹜︣ا︻﹀﹤ / ﹞﹢تًـ ـ﹐︋َ︡ـ أن أر﹁︰ًـ ا﹜/ ...و﹜﹊﹟ ـ
 ) 181ص، 1989،درو︩( ا﹜︽︭﹢ن ا﹜︤ا﹀﹤ ا﹜︤︐﹢ن ﹝﹟ ﹋﹏َـ

زين گران / دانيد آيا هيچ؟خود نمي! / تبه شد عمرهاتان هاي! هاي و ها مردم ـ
  )آهن آجين، 1356، گرماروديموسوي ( .بيهوشي بسيار برخيزيد

 .دانندمي خالق و خروشان ملت ةاساسي را بازسازي و بازآفريني اراد ةمسألها آن
بلكه بايد نسبت به ، شعرسرايي كافي نيست، دانند كه براي برافكندن استعمارمي هاآن

درويش  .آگاهي پديد آورد، اجزاء اين كابوس فكري و رواني كه ملت را مسخ كرده
زيرا تاريكي را  .زندمي ن فريادااو در صف انقالبي .ضد جمود و مرگ رايگان است

 ةدهكد) 114ص ،2004 ،مغنيه( .داندمي مان و متجاوزانسكوت در برابر ظال ةنتيج
خود آن جا را  ةاشغالگر است كه با حمل هاياي از جنايت صهيونيستكفرقاسم نمونه

به خاك و خون كشيدند و ذكر نام اين مكان در بسياري از اشعار درويش يادآوري اين 
  .دجنايت است تا مردم هيچ گاه اين خاطرات تلخ را از ياد نبرن

أن / و و︮﹫﹤ ا﹜︡م ︑︧︐︽﹫︒ﹳ ︋︃ن ﹡﹆︀وم/ و ﹁﹫﹉ ﹝﹆︊︣ة و ﹜﹫﹏َ ...﹜﹟ ﹡﹠︀م! / ︀ ﹋َ﹀َ︣ ﹇︀︨﹛ ـ
 )220ص، 1989درو︩،( ...﹡﹆︀وم
ها و بيدادگريها جنايت ةكنند تا نقاب از چهرمي براي دعوت به مبارزه سعيها آن

ت را به انسان كنند تا ويراني بنيادهاي پوشالي و كاذبي كه شكسمي بردارند و تالش
خويش  ةدر برابر مردم جامعها اين انگيزه از تعهد آن .نشان دهند، كندمي تلقين

شك اين شاعران اولين شاعراني نيستند كه تعهد را به شعر وارد  بي .گيردمي سرچشمه
كند و به معناي واقعي مي صورت عملي پيداها اين تعهد و التزام در شعر آن اما ،كردند

اغلب نويسندگان و منتقدان نفوذ مفهوم تعهد را در  .شودمي واردها عر آنكلمه به ش
دو «: گويدمي بداوي در اين باره. م. م .دانندمي بر ادبياتها تأثير انقالب ةنتيج، شعر

و  1948تراژدي فلسطين در : عبارتند از، رويداد مهم كه باعث گسترش مفهوم تعهد شد
براي شاعر و هنرمند اين «: نويسدمي مير فطروس نيز )22، 1376، سليمان( ». انقالب مصر

 ،روبنايي و سازندهة پذيرفتن شكست نيست بلكه به عنوان يك پديد ،مسأله، روزگار
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، 1357، ميرفطروس( ». داندمي ولؤخود را در برابر روابط ناهنجار اجتماعي متعهد و مس
ماهيت شعر كامالً ، داشتو حتي معتقدند كه اگر اين مسأله وجود ن )147و146صص

 ةاز اين رو تنها با يك شاعر روبرو نيستيم بلكه همان شاعر يك چهر .شدمي دگرگون
اش در زيرا باعث شدند تا مفهوم تعهد به معناي واقعي .سياسي و مبارز است، انقالبي

 . اي به شعر ببخشنددور شوند و رنگ و هواي تازهها شعر وارد شود و از كليشه
﹨︡﹝﹢ا ︋﹫︐︀ً ﹜﹊﹪ ︑︊﹠﹪ / ﹁︐﹢ا ︗︣︀ً ﹜﹫︺︴﹢ک ︮︊︀ح / ﹜﹫︺︴﹢ک ر︀ح...ا ︋︀︋︀ًأ︠︢و ـ
ص ، 1989 ،درو︩( ︖︺﹏ ﹝﹟ ︵﹀﹏ ﹡︊﹫︀ً︋︀﹜︪﹫︀︵﹫﹟ ا﹜︐﹪ ︑َ ی﹟ أدر﹡َ/ .../︧﹟َ ﹨︢ا/ و︵﹟
 ) 204و  203
و دل مشغولي / گذردمي كز پيش روي اين كلبه/ رودي، و غم/ اي است دلم كلبه ـ

باز نمي / مرا از شنيدن نواي غم آلود هماره آن/ امخون خفته تغسيل جنازه خواهران به
 ) حماسه درخت، 1363، گرماروديموسوي ( !دارد؟

پسندد و از اين رو به وجود ظالمان را نمي سببمحمود درويش فرار از سرزمين به 
-مي )ع( از حضرت نوح ،به عنوان نمونه در اشعاري .نمايدمي ماندن و مقاومت توصيه

 وجود توفان ترك نكند و با فراخواني اين شخصيت سببتا سرزمينش را به  خواهد
در وطن بمانند و مبارزه ها خواهد به مردم ميهنش بگويد كه در برابر توفان ستممي
 . كنند
﹋︀﹡️ ﹡︐︀︀ / إ﹡ّ︀ ︮﹠︺﹠︀ ︗﹠ّ﹤/ ﹤﹞︀﹝...وا﹜︡︑﹪...﹨︊﹠﹪ ︾︭﹟ ز︐﹢ن/ ︀ ﹡﹢ح  ـ

 ﹤و ﹜︐﹊﹟ أر︲﹪ ﹇﹫︀﹝/ إ﹡ّ︀ ︗︢ور ﹐ ︑︺﹫︩ ︋︽﹫︣ أرض/ ︀︀ ﹡﹢ح ﹐︑︣﹏ ︋﹠/ ︮﹠︀د﹅ ا﹜﹆﹞︀﹝﹤
)︩117و  116ص، 1989، درو(  

 : مبارزه طلبي در شعر اين شاعران در دو بعد قابل بررسي است ةمسأل
كند و به عرب بودن خود مي گرايي را فريادمحمود درويش با صداي رسا قوم

 ةشعرهاي سياسي در زمينة ن نمونتريكه از جمله صريح ريزكند و در ابيات مي افتخار
فهماند كه مي طلبد و به اشغالگران صهيونيستمي مبارز، آرمان مقاومت فلسطين است

 : افزايندمي هر روز به تعداد مبارزان خود، با زاد و ولدها عرب
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و ︑︀︨︺﹛ ︨﹫︃︑﹪ / و أ︵﹀︀﹜﹪ ︔﹞︀﹡﹫﹤ / و ر﹇﹛ ︋︴︀﹇︐﹪ ︠﹞︧﹢ن أ﹜︿ / أ﹡︀ ︻︣︋﹪ / ︨︖َـ﹏  ـ
  )73 ، ص﹨﹞︀ن( ﹁﹏ ︑︽︱︉؟/ ︋︺︡ ︮﹫︿ 

گويد و مي موسوي گرمارودي به طور مستقيم از شيعه بودنش سخن، در مقابل
دهد و با شيعه بودنش مبارزه و حراست از مرزهاي مي افتخارش را در شيعه بودن قرار

 : سازدمي شرف را وظيفه خود
فشان من جام خون / خون و همتم / من پاسدار مرز شرف / ام من شعر شيعي

در دست من / ام شيعيمن شعر / .../بر آستان شامگهان / چون كاسه شفق / سخن را 
،1381، كيهان فرهنگي( شب هايتا بردرم به پرتو خود پرده/ فراروي مردمان ، چراغ
 ) 29ص

 رسد كه وطن و معشوق را يكيمي زيبايي شعر محمود درويش آن جا به اوج خود
و اين هيچ دليلي ندارد جز آنكه  ،گزينداز مرگ را برميدرويش زندگي بدتر  .داندمي

اي است كه تصوير وطن در نگاه او تصوير معشوقه .همه چيز را فداي ميهنش نمايد
شود و آن چنان با تار و پود احساس او تنيده شده كه تمام هرگز از نظرش ناپديد نمي

اي است كه فلسفهةر نتيجاين زيبايي د و بي گمان ،لحظات زندگي او را پر كرده است
 قلبي عاشق را به تصوير، اشعار او براي خودآگاهي .نمايدمي در وجود او اين گونه رخ

رسد مي اين وحدت به جايي .ميردمي تپد و به عشق وطنمي كشد كه به عشق وطنمي
 ! ماند كه شعر او براي وطن است يا معشوق؟مي كه خواننده در بعضي ابيات متحير

/ و ﹜﹊﹠ّ﹠﹪ ﹐أ﹇﹢ل/ ︀ً أ﹝﹢تـو ذ︋/ و ︫﹠﹆︀ً أ﹝﹢ت / أ﹝﹢ت ا︐︣ا﹇︀ً / ﹢ت ا︫︐﹫︀﹇︀ً أ﹝ ـ
 )178ص ، 1989درويش، (  ﹞﹢ت︊َـ﹠︀ ﹐ًـ/﹝︱﹩ ︊َـ﹠︀ و ا﹡﹆︱﹩ 

شود كه درويش مي اما مخاطب با تكيه بر واژگان به كار رفته در اشعارش متوجه
 : يابدمي هويت خود را در وجود معشوق يعني وطن

) 347ص، همان(إ﹡ّ﹠﹪ ا﹜︺︀︫﹅ و ا﹔رض ︊﹫︊﹤/ وأ﹡︀ ﹜﹫︦ ﹝︧︀﹁︣ / ﹜﹫︦ ﹆︊﹤ و︵﹠﹪  ـ

خواهد تا به تكامل برسد؛ زيرا اصرار بر ماندگاري مي از زمين» األرض « «او در 
او حاضر  .شهادت و آوارگي واقع شده است، اما وطنش بين قداست .اين وطن دارد
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-مي د و به طور نمادين به دامان خديجه پناهسر خم كنها نيست در برابر فشارها و ظلم
 : برد

/ ﹐︑︡︠﹙﹪ ﹁﹪ ا﹜︽﹫︀ب / ﹐︑︽﹙﹆﹪ ا﹜︊︀ب ! ﹤︡︠︖/ و ا﹔رض أ﹡️ / أ﹡︀ ا﹔رض  ـ
︨﹠︴︣د﹨﹛ / ︨﹠︴︣د﹨﹛ ︻﹟ ︖︀رة ﹨︢ا ا﹜︴︣﹅ / ︨﹠︴︣د﹨﹛ ﹝﹟ إ﹡︀ء ا﹜︤﹨﹢ر و ︊﹏ ا﹜︽︧﹫﹏

)619ص، همان(︖﹙﹫﹏ـ﹝﹟ ﹨﹢اء ا﹜
درويش در اين قصيده بياني ، وهي از ناقدانخديجه نماد زمين است و به تعبير گر

بين زمين و معشوقش  ايعارفانهو اتحاد  )40ص، 2009 ،بلقزيز( گيردمي صوفيانه به كار
 اي كه همديگر را تداعيبه گونه، نشاندمي آورد و گاه آن دو را به جاي هممي پديد
، عثمان( ،شوندمي متحدشود و هر دو با زمين مي شاعر در دامان خديجه مستقر .كنندمي

 . را جدا نمايدها بي آنكه مرزي آن )140ص ، 1988
او  ،در ابتداي قصيده .نيز صادق است» عاشقٌ من فلسطين« ةاين موضوع در قصيد

ش هايبرد و مخاطب را در چند وادي به سمت عاشقانهمي را به كار» رأيتُك«بارها كلمه 
 : گويدمي او سخن از حاالت معشوق و دوري .كندمي هدايت
رأ︐﹉ٌ / ...و أ﹫﹝︀ ﹝﹟ ا﹜︣ / و أ︻︊︡﹨︀ ...︑﹢︗︺﹠﹪/ ︻﹫﹢﹡﹉ٌ ︫﹢﹋﹤ٌ ﹁﹪ ا﹜﹆﹙︉  ـ

رأ︐﹉ٌ / ﹁﹪ ا﹜︪﹢ارع...﹞﹢ا﹇︡ـرأ︐﹉ٌ ﹁﹪ ا﹜/ ︋﹑زاد ...﹝︧︀﹁︣ةٌ ︋﹑أ﹨﹏/ ﹞﹫﹠︀ء ـأ﹝︦ ﹁﹪ ا﹜
)82ـ 79ص ،1989 ،درويش(﹁﹪ ا﹔︾︀﹡﹪ ا﹜﹫︐﹛ و ا﹜︊﹣س

مرگ و زندگي ، متضاد با مفهوم اميد و نااميديدرويش در اين قصيده از واژگان 
اما در نهايت  .كند كه حاكي از تضاد دروني حاكم بر خود شاعر نيز هستمي استفاده

مقاومت و » أنا زين الشباب و فارس الفرسان«گيرد و با گفتن مي تصميم خود را
 . شودمي داند و پيروزي حاكممي پايداري را ثمربخش

، كه شعر تسليم سرودندها در برابر آن ،طلبي خودر مبارزهموسوي گرمارودي د
تمام وقايع غم انگيز ملت شدند و خود را  كه تسليمِها كند و از آنمي گيريموضع
: گويندمي منتقدان نيز در اين باره .كندمي انتقاد، اي جدا بافته از خيل مردم دانستندتافته

زند و باعث مي اجتماعي به زيبايي شعر صدمهاين وسواس شعر تسليم از اينكه مسائل «
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پنداري نادرست است و در واقع توجيه و گريز خود از تن دادن به ، شودمي جوانمرگي
-و حقيقت تسليم شدن در برابر بي )138ص، 4ج، 1378، لنگرودي( ». وليت استؤمس

ا در ذهن اين سؤال ر ،و مخالفت با شاعران متعهد از ديگر سو ،از يك طرفها عدالتي
 ،!عدالتي ها؟يا دامن زدن به بي، گيري از مسائل استكناره، كند كه اين تسليممي ايجاد

عالوه بر ستم پيشگان ، از اين رو .داردمي واها گرمارودي را به مبارزه در مقابل آنكه 
ي اعتقاد و به تعبير برخدرد و بينهد و به نقد شاعران و روشنفكران بيمي گام را فراتر

 : پردازدمي )350ص ،1384 ،چافي حسين پور( »نشينروشنفكران كافه«پردازان به نقد  نظريه
/ ناميدمي كفن سياه/ چادرت را  هآنك!/ خواهرم، تر كنسنجاق را زير غبغب محكم ـ

بر او ببخش / كفن سياه تو امروز گلگون است/ كرد مي شايد فقط در رنگ اشتباه
اي او در كافه/ اندهم اكنون كه نعش تو را به ناكجا برده /است» روشنفكر«!/ خواهرم
با شعر هفت توي پر ابهام/ كند يامي و مرگ تو را تحليل علمي/ نوشدمي دكانشسته و /

 ) هفده شهريوردر فصل مردن سرخ، ، 1358، گرماروديموسوي ( .سرايدمي ايدر سوگ هم مرثيه
لحن حماسي و ، آيدمي ي به كمك شاعرطلبخواهي و مبارزهآن چه در بيان ميهن

نسبت ها انتخاب واژگاني است كه براساس تغيير نوع نگاه به مسائل اجتماع در شعر آن
در اين جا است كه شاعر مصلحت نگري را كنار  .قبل وجود دارد هايبه شاعران جريان

  .شودمي گذاشته و با ديد مسلّحانه وارد ميدان
، درويش(︋︤يِـ ﹝﹆︀︑﹏...أ︊︮️ﹳ ﹇َ︡ـ︧︀ً/ ︻︊︀د︑﹪﹙﹫︉ ﹁︅ذا ا︐︣﹇️ ︻﹙﹩ ︮ ـ
)240ص،1989
/ : و جمله هماره/ درود بر گردباد! / سالم بر طوفان/ شوممي موج/ گيرم مي اوج ـ

كه هزار فرعون را / شودمي و اشك نيلي/ كند مي خدا در گريبانم رخنه/ هرچه بادا باد 
  )اي شعر، 1363، گرماروديموسوي ( .كشدمي به كام در

برخي به اين نكته اذعان دارند كه نسل اصيل مقاومت همواره جستجوگر مفاهيم 
، 1968، ياغي( .دادخواهي و انتقام هستند، شهدا، استقالل ميهن، رهايي، پربار آزادي

او  واژگان، و تصاوير و نگاه نوي شاعر به انسان و اجتماعها تازگي در تركيب) 314ص
خروش و خشونت ، ممكن و برگزيدن واژگاني آكنده از خشمرا به باالترين بسامد 
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-مي دارد كه به استواري و برومندي الفاظمي فرعون و رزم وا، شمشير، مانند گردباد
  .انجامد
︻﹙﹩ / و ︾﹫﹢م ا﹜︭﹫︿ ﹐︑︧﹆﹪/ ︖︣︀ ︲︣︋﹤ ︨﹫︿أنُـ ا﹜ً︣ـ ﹐ ︑َ/ أ︠︊︣وا ا﹜︧﹙︴︀ن ـ

، 1989، درويش(!︻﹙﹩ را ﹥︣ف ︱ّ︣ـ︑َ/ ﹝﹑﹫﹟ ﹝﹟ ا﹔︫︖︀رو/ ︗︡را﹡﹥ أ︻︪︀ب ︮﹫︿
246(
رزم اما / جنگ نازيباست / در رسالت رزم / صاحب عزم / واژه مرسلي پيدا كن ـ

  )برخيز واژه اي پيدا كنخط خون، ، 1363، گرماروديموسوي ( .زيباست
طبيعي است اما ، وجود اختناق شديد در هر دو جامعه علتدر پرده سخن گفتن به 

كه گويي كمرنگ شدن تخيل را در پي دارد و تصاوير واقعي و گرايش به صراحت 
مبارزه طلبي شاعر  ةخواهد كه بيانگر روحيمي شجاعت خاصي، آفريندمي رئاليستي

 : يابدمي اين موضوع در شعر موسوي گرمارودي نمود خاصي .است
موسوي ( .زنيممي گلخند/ دلير تو ةبر چهر/ وز دور/ دهيممي طاغوت را دشنام

 ) شعر بزرگ خلق خميني، 1358، رماروديگ
 .ش داردهايدر حالي كه محمود درويش گرايش به عدم بازگويي صريح تجربه

كند اما غالباً در مي تجربياتش را در نمادهاي ساده بيان» أوراق الزيتون«گرچه در 
بته ال .آوردمي شعرگونه رو هايبه نمادها و قصه ،»آخرالليل« ةخاصه در مجموع ،آثارش

اما  .كشاندشعر را به مسير ابهام نمي ،واردرويش در بيان اين نمادهاي استعاره
، به عنوان نمونه در ابيات زير .سمبوليسم بيش از رئاليسم در شعر او جريان دارد

 : داندمي به صليب آويخته) ع( فلسطين را همچون حضرت عيسي، درويش
الديوان، ، 1989، درويش(︋︀ً ︻﹙﹩ ا﹜﹠︀رو ﹋﹠️ ﹝︭﹙﹢/ ︗︀ء ا﹜︭︡ی/ ن﹝﹟ ︾︀︋﹤ ا﹜︤︐﹢ ـ
)430ص

 : سرايدمي و يا زماني كه
/ ﹜︐﹀︷﹢ا ا﹜︺︧﹏/ ردَـوا ا﹜︢︋︀ب ︻﹟ ︮﹢﹡﹊﹛/ ﹝︀زال ﹁﹪ ︮﹢﹡﹊﹛ ︋﹆﹫﹤ ﹝﹟ ا﹜︺︧﹏ـ 

﹜﹫﹠︱︕ ا﹜︺﹠︉/ ا﹜﹊︣وم ﹩ردَـوا ︋﹠︀ت آوی  ︀︀ر︨/ ﹝︀زال ﹁﹪ ﹋︣و﹝﹊﹛ ︻﹠︀﹇︡ ﹝﹟ ا﹜︺﹠︉
) 9ص، ا﹜︪︺︣﹤درويش، االعمال (

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 1391،پاييز  4، سال 3، شمارة ادب عربي/ 106

داند كه مي را نمادي از اسرائيل غاصبها و بار ديگر شغالها سيك بار مگ
را از سرزمينشان برانند تا فلسطين به شكوفايي برسد و طعم ها بايد آنها فلسطيني

 . آزادي را بچشد

 ـ اميدبخشي به مبارزان و رزمندگان
طول  كه اين دو شاعر در هاييو تبعيدها زندان، هاو مشقتها سختي ةعلي رغم هم

اميد خود را از دست ندادند و در اشعارشان ديگران را نيز ، راه مبارزه به جان خريدند
پيروزي  ةرسيدن به لحظ براي ةمبارز ةضامن ادام، تا اميد .كنندمي به اميدواري دعوت

به ، ظلمت كه جز يأس و نااميدي چيزي با خود ندارند ةتير هاياز پس ابرها آن .باشد
اميد را با شكست بي ترديد  ةنظر دارند و بارق، آن سوي افق آرميده روشنايي كه در

  .دهندمي نويدها به جان، ستم
︀ ز﹨︣ة ! / ︀ ︮︊﹪/ ︸﹏ُـ ا﹜﹊﹢﹋︉ ، ﹐︋︃س، أ︠︢وا/ ︪︊﹪ ـ︭︀ن ا﹜ـأ︠︢وا ﹝﹠﹉ ا﹜ ـ
) 203ص ، 1989، درويش( .إ﹡ُ﹠﹪ أ︋︭︣ ﹁﹪ ︻﹫﹠﹫﹉ ﹝﹫﹑د ا﹜︽︡/  ︰︊﹡ ︀︡ي ، ا﹜︊︣﹋︀ن

شاعرانه  هايبينيتصويري از خوش، به آيندهها ذكر آن است كه اميد آن نكته شايان
كه بياني  -كنند و اين ذهنيت چه در لفظ مي در واقعيت تأملها بلكه آن ،نيست

 ،كند و اين چنينمي يخودنمايها و چه در فكر و محتواي شعر آن - حماسي است
» هماوردخواني«شاعر روي  .ندكشمي تراژدي جنگ و ظلم را در مسيري نو به چالش

-ورزد و از اين جاست كه در برابر حوادث روزگارش مسخ نشده و روزنهمي پافشاري

  .كندمي اي روشن از تابش اميد را به جاي نوميدي انتخاب
 .آري آمده است: و ديگران همه گفتند/ رستم آمده است : يكي گفت، درون شهر ـ

 ) به پيشاني سپيد غرور سالم صبح، 1359، گرماروديموسوي (
داند و مي مبارزان را همچون رستم، شاهنامه هايموسوي گرمارودي با احياي افسانه

 : گردندمي ترديد با پيروزي بازفرستد كه بيمي را به ميدان كارزاريها آن
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جنگ ديو / دوباره زنده شدند/ درون ايرانشهر/ پور سام نريمان و همرهان اكنون ـ
، چنان چوآينه/ و نام هر يكتان / اندبه رزم اهرمن اين زمانه آمده/ آسودندسپيد فسانه 

  )همانجا( .كه صبح طالع اميد را در آن نگريم/ تابنده ماند جاويدان
انگيزد و با آوردن مي گيرد و مسيح را برمي محمود درويش نيز از اسطوره كمك

 .پردازدمي خشي مبارزانبه اميدب» خروج المسيح أخضر مثل النبات«كلماتي چون 
تواند رمزي در برانگيخته شدن ملت عليه ظلم و مي برانگيخته شدن مسيح از يك طرف

  .ستم باشد و از ديگرسو مسيح نماد مبارزي است كه رستاخيز و پيروزي را در پي دارد
أ︠︱︣ ﹝︓﹏ ا﹜﹠︊︀ت ︽︴﹪ ﹝︧︀﹝﹫︣ه و ﹇﹫﹢دي / ︖︣ح وا﹜︣ ـ﹞︧﹫ ﹝﹟ ا﹜ـ︠︣وج ا﹜و ﹨︢ا  ـ

) 622ص،  1989، درويش( ﹨︢ا ﹡︪﹫︡ي و/ 
 هايتصويرپردازي، زيبايي كه در بسياري از اشعار محمود درويش وجود دارد ةنكت
 سازدمي مخاطب را با تصويري جديد روبرو ،او در هر گذرگاه .اواست ةهنرمندان

و در عين حال انسجام بين الفاظ و تصاوير را از دست  )111و110ص، 1968، الخطيب(
به عنوان نمونه ابيات زير در سه تابلو  .جويدمي دهد و از تقليد خشك نيز دورينمي

 : سروده شده است
 /.../إنَـ ا﹜﹙﹫﹏ زا /﹏︀ دا﹝﹪ ا﹜︺﹫﹠﹫﹟ و ا﹜﹊﹀ّ﹫﹟  ـ
 /.../︋︺﹫﹠﹫︀ ︑﹆︀︑﹏/ .../﹞️ رو﹝︀﹡﹫︣ون ﹝︀ت و ﹜﹛ ︑َ ـ
)13ص، 1989، درو︩(︨︐﹞﹕ ا﹜﹢ادي ︨﹠︀︋﹏/ ︖︿َـ و ︊﹢ب ︨﹠︊﹙﹤ ︑َ ـ

كند تا ظلمي را كه بر انسان فلسطيني چيره گشته مي اول سعي ير در تابلوشاع
اي را كه در كينه» بعينيها تقاتل«دوم با به كارگيري استعاره در  يدر تابلو .نشان دهد

كشد و به مخاطب مي در چشماني خشم آلود به تصوير، فلسطيني ستمديده است ةسين
اكنون ظالمان ، عظمتش از بين رفت ةون با همكند كه نرمي خود اين نكته را القا

و در تصوير سوم  .همچون نرون قطعاً از بين خواهند رفت ،مبارزه ةسرزمين نيز در ساي
سنبل كه رمز زندگي و شادابي هستند و  هايرسد و دانهمي مبارزان به نتيجه تمجاهد
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و انسان فلسطيني  نشينندمي بار ديگر به ثمر، با عذاب و رنج و درد خشك شده بودند
 . شودمي به سوي آرمانش رهنمون ،با اميد به آينده

 ظالم گريزي و ظلم ناپذيري
 ةصداي نهضت ملتشان در برابر ظلم هستند و اشعارشان آيين ةهر دو شاعر به مثاب

تقديم ها شعري كه آن .تمام نماي فرازها و فرودهاي قيام و انقالب بر ضد ظالمان است
زند و در كنار اندوهي مي شعري است كه در وراي آن انديشه موج ،مردمشان كردند
هر دو شاعر براي رسيدن به اين  .زندمي رهايي و ناپذيرايي ظلم را فرياد، ژرف و عميق

-مي بسيار بهره، مفهوم و نيز تأثيرگذاري و به تأمل واداشتن مخاطب از نمادهاي ديني
ظلم و بدبختي ، بدي، شر ةيل به عنوان اسطوربه عنوان نمونه هر دو شاعر از قاب .جويند

  .نمايندمي استفادهها گناه و اسطوره محنتبي هايو از هابيل به عنوان انسان
، ا﹜︪︺︣﹤درويش، األعمال (﹨﹏ ﹋︀ن اوَـل ﹇︀︑﹏ ـ ﹇︀︋﹫﹏ ـ ︺︣ف أن ﹡﹢م أ︠﹫﹥ ﹝﹢ت؟ ـ
) 529ص

 حد آن را معين/ نجركه تنها خ/ فراسوي برادري/ الفتي است/ ميان هابيل و برادر ـ
  )سوگند به انجيرخط خون، ، 1363، گرماروديموسوي ( .كندمي

سازند تا كينه و نفرت خود مي ايآن را دست مايه، گيري از اين داستانبا بهرهها آن
 : بي گناه نشان دهند هايانسان ةبي رحمان را از كشتار

، ﹩َـ﹞︽﹢﹜ـ︀ ︻﹟ ا﹜﹠︣ ﹝َ︣ـ ا﹜︋︺︡﹡/ ﹋﹙ّ﹞︀، ﹩︮﹢ر︑ یو ︻﹙﹩ ︠﹠︖︣/ ی︠﹠︖︣ ﹩︻﹙﹩ ︮﹢ر︑ ـ
︊︀︮ ︀﹩ ،︀﹠﹠﹫︋ /︣﹫︵︀︨﹔و ا ﹜﹫︾ ︡︀︭﹆﹛َـ︡ا ، و ﹐ ا﹜︽︣ب ︾︣ب/ ﹐ ا﹜︪︣ق ︫︣ق، ﹋︃نُـ ا﹢︑

ا﹔︻﹞︀ل ، درويش(﹁︅نُـ ا﹜︊﹠﹀︧︕ ︫︀﹨︡ة ا﹜﹆︊︣، ﹐ ︑︺︀︑︉ أ︠︀ک/ إ︠﹢︑﹠︀ ﹁﹪ ︾︣︤ة ﹇︀︋﹫﹏ 
﹥︣︺︪﹛584ص، ا(
و / اندنهايگها هابيل/ اكنون نيز/ قابيالني ديگر، برادران/ آدمي ديگر است / يعقوب ـ

بي جان مايه / امروز ما / قتل برادر بود ةو اگر قابيل را جفت جويي انگيز/ قابيالن بسيار
 ) خط خون، 1363، گرماروديموسوي ( .كشندمي برادر/ اي هيچ انگيزه
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هستند ) ع( علي موسوي گرمارودي نيز با اين ذهنيت كه ظالمان از نسل فرزند نوح
 : كندمي اين شخصيت را اين گونه فراخواني، گردندمي در نهايت هالككه 

با بدان / اين قدر/ تا من امروز / داشت مي در كشتي جايي/ كاش فرزند نوح  ـ
بر قله / در كشتي/ نكند نوح و همراهان/ ايم؟راستي كدام نجات يافته/ نشستمنمي

 !ايم؟كه در تنور آب او افروخته/ از تف آتش ما بدان / مصون مانده باشد/ آرارات
  )سوگند به انجير، همان(

ترين منابع الهام اين شاعران براي بيان يكي از مهم ،خاصه قرآن كريم ،ميراث ديني
سازي آماده» طريق دمشق« ةدرويش در ابياتي از قصيد .رودمي ناپذيرايي ظلم به شمار

 بيان 60 انفال آية ةاندك تصرف از سوربا  ،فلسطين براي از بين بردن ظلم اسرائيليان را
 : نمايدمي
 .﹞﹆︭﹙﹤ـو أ﹝︐︪﹅ ا﹜/ ﹇﹞︣ﹳ ا﹜﹞︣﹙﹤  ﹩﹁﹪ ︗︓︐ و ﹠︪﹅ّـ/ ...ا︨︐︴︺︐﹛ أ︻َ︡ـ ﹜﹛ ﹝︀ ـ

)537ص، 1989، درويش(
قلم معتقد است كه بايد حق غصب  ةسور 1 سوي گرمارودي نيز با اشاره به آيةمو

 : شده را از ظالمان بازگرفت
تمام كتاب نون و / و با آن / برداشت/ از كالهخود نادرها/ ي درناها را بايد پر زينت ـ

  )فرصت كم استخط خون، ، 1363، گرماروديموسوي ( .رونويسي كرد/ القلم را 

 ظلم ستيز هايـ الگوپذيري از چهره
از ، اين دو شاعر در بيان مقاومت و پايداري و تشويق به مبارزه با ظلم در اشعارشان

ديني  هاييا از چهره ،ستيز غافل نيستند و به اين منظورظالم هاينمونه الگوپذيري
تا نشان دهند كه ، پردازندمي گيرند و يا به تجليل و بزرگداشت مردان مبارزمي كمك

 . راه الگوهاي خود را در مبارزه ادامه خواهند داد
شدن است كه راه خالص ) ص( پيامبر، مورد توجه درويش هاييكي از شخصيت

 سؤال) ص( از پيامبر، رااند هاز زندان بزرگي كه اشغالگران براي او و هموطنانش ساخت
با ظالمان مبارزه  ،در طول حيات خود) ص( زيرا پيامبر )102ص ، 1987، زائد( .كندمي

 . آن حضرت به امت مسلمان است هايكردند و ظلم ستيزي يكي از آيين

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 1391،پاييز  4، سال 3، شمارة ادب عربي/ 110

/ ︋﹑ ︻﹙﹛ / ︋﹑ أرض / ︨︖﹫﹟ ﹁﹪ ︋﹑دي / ﹝﹟ أ﹡️  ﹡︺﹛/ ﹞︡ ا﹜︺︣ب أر︡ ﹝ﹳ/ ...ا﹜﹢ ـ
﹔︠︣ج ﹝﹟ ︸﹑م / و ︗︀ؤوا ︪︐︣ون ا﹜﹠︀ر ﹝﹟ ︮﹢︑﹪ / ﹞﹠﹀﹩ـر﹝﹢ا أ﹨﹙﹪ إ﹜﹩ ا﹜/ ︋﹑ ︋﹫️ 
ن︑َ/ ﹝︀ أ﹁︺﹏؟/ ...ا﹜︧︖﹟  ﹠︷﹏ـ︑︢︉ ﹝︣ارة ا﹜/ ﹞︀ن ـ﹁︅نُـ ﹑وة ا﹖ /َ︡ـ ا﹜︧︖﹟ و ا﹜︧︖︀َـ

)157و 156 ص، 1989، درويش(
در اشعار اين ، آوردمي شورا كه دل هر مسلماني را به دردروز عا ةمصيبت و فاجع

» في وجه حبيبتي « «گرچه محمود درويش در شعر  .دو شاعر نيز نمود يافته است
و ﹫﹟ أَ︡ـقﹳ ...« :گويدمي برد و خطاب به فلسطينمي به طور نمادين از كربال نام

  )299ص، همان(»أری ﹋︣︋﹑ء/ ﹁﹫﹉ 
يابد و او در مي مارودي كربال جايگاه بسيار واال و ارزشمندياما در شعر موسوي گر

 ةبه فرهنگ عاشورا و اسو، كنار افتخار به شيعه بودن و در كنار تهييج توفاني مبارزه
توجه دارد و آن حضرت را ) ع( و اهل بيت آن حضرت) ع( شهادت يعني امام حسين
سرايد كه مي ضرت شعردهد و آن چنان در سوگ آن حمي الگوي ظلم ستيزي قرار

كار خود قرار  ةرا سرلوحها پاسداري از اين ارزش ،شود كه شاعرمي مخاطب متوجه
به خلق اشعاري اقدام كرده است كه به  »خط خون«موسوي گرمارودي در  .داده است

آن را كم نظير نموده و هر گاه  ،ه آغاز و پاياني به ياد ماندنيخاص ،بدايع هنري ةواسط
  .گيردمي پيشگام اشعار او قرار »خط خون«، آيدمي اعر سخن به مياناز اين ش

كه مهر مادر / وآب را/ اندهكه به احترام تو قيام كرد/ درختان را دوست دارم ـ
همه چيز / خوني كه از گلوي تو تراويد / .../شرف را گلگون كرده است، خون/ توست

يا حسيني / يا سرخ است: اينك هرچيز/ !ر رنگد/ و هر چيز را در كائنات دو پاره كرد
 ) خط خون،1363،گرماروديموسوي ( .تو انتها نداري/ پايان من است/ پايان سخن/ .../نيست

 : سرايدمي ،كندمي و آن جا كه نفرت خود را از يزيد و يزيديان بيان
مخنثي كه / مكيدمي كه اكسيژن هوا را/ زالويي درشت/ دروغ بود/ يزيد كلمه نبود ـ

كه / و سالم بر تو/ »سرقت نام انسان«/ :اي با گناهي درشتبوزينه/ همت مردي بودت
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بل از اين رو كه دشمنت اين / نه از آن جهت كه عطشانت شهيد كردند/ مظلوم تريني
  )جاهمان( .است
برد و او را الگويي براي مي نام 1»لوركا«محمود درويش از شاعر بزرگ اسپانيايي  

 : گويدمي ،سرايدمي اي كه به نام اونمايد و در قصيدهمي ن ملت معرفيمتعهدان و ملتزما
﹇︡ : ﹞︦ ا﹜︪︀رع ﹜﹙︪︀رع/ إن زأر...و ر︀ح/ و إ︻︭︀ر ﹝﹫︀ه...ز﹜︤ال، ﹨﹊︢ا ا﹜︪︀︻︣ ـ

.﹝﹟ ︻﹫﹢ن ا﹜︊﹣︨︀ء/ ﹙﹛ ا﹜︭︡﹇︀ت، و ︋︃︫︺︀رک ︀ ﹜﹢ر﹋︀/ .../﹁︐︴ ︀ ︣︀︖︣/ ﹝︣ت ︠︴︀ه 
) 69و  68ص، 1989، درويش(

-مي رهايي ةرا اسطورها بالد و آنمي گرمارودي نيز به مردان مبارز وطنشموسوي 
ملت با وجود ، فهماند كه تا كساني چون اين مبارزان هستندمي داند و به دشمنان

آورد و در ابياتي كه در تجليل از جالل آل نمي در برابر ظلم سر تسليم فرودها شكنجه
 : داند كه هيچ گاه سر خم نكرديم او را همچون درختي، سرايدمي احمد
به / درخت الغري آرام رست و ريشه دواند / ما كه بارو داشت  هايدل ةكنار خان ـ

چه بادها وزيد از چهار سوي / : و از همان آغاز/ ناگهان نه ولي از همان نخست بلند 
موسوي ( .به پاي ايستاد و ريشه دواند، ولي درخت/ كه ريشه كن كندش / درخت 

 ) در سوگ آن درخت كه ايستاده مرد، 1356، ماروديگر

 بزرگداشت سلحشوران و شهيدان
از مفاهيمي است كه در ، مبارزان و ستايش از آنان، شهادت، شهيد هايدرون مايه

 .رودمي يابد و به عنوان رمز فداكاري و بخشش به كارمي خاصي ةادبيات پايداري جلو
بلكه با در نظر  ،نيز از آن مستثني نيست شعر محمود درويش و موسوي گرمارودي

و اين اند هاين نمادهاي ملّي را ستود، شناختيشناختي و جامعهگرفتن عوامل زيبايي
 . شاعر است هاياي براي متبلور شدن آرماننمادها آيينه
، علي رغم تمام قيدها و بندها .انسان وطن من سربلند است«: گويدمي درويش

انسان  .كندمي اش را حفظكند و كرامت قومي و انسانيمي ومتانساني است كه مقا
كند و جز به مي جانش را فدا، كندمي وطن من كسي است كه تشنگي صحرا را تحمل
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 )22ص، 1971، درويش( ».يك امر خاضع و خاشع است و آن رسيدن به آزادي است
 گل سرخ و ماه ،همبارزي كه با گلوله شكافته شده و به شهادت رسيد ةدرويش در سين

 دوست شهيدش ةو موسوي گرمارودي نيز اين گلوله را چون مدالي بر سين .يابدمي
 : داند كه باعث افتخار و سربلندي اش شده استمي
و و︗︡وا / ﹁﹢ق ︖︣، ﹝﹫︐︀ً، و ﹨﹢ ﹝﹙﹆﹩ٍ/ و ﹇﹞︣...و و︗︡وا ﹁﹪ ︮︡ره ﹇﹠︡﹏ ورد ـ

︣﹀︨ ︭︣︑ و ️︣︊﹋ ﹥︊﹚︻ /217ص ، 1989، درويش(و ︻﹙﹩ ︨︀︻︡ه ا﹜︽︰ِـ ﹡﹆﹢ش ( 

بر سينه / گاهي درون سينه چون گلمدال زخم گلوله / گاهي در انديشه چون خدا  ـ
 ) اما چگونه زيستن، 1363، گرماروديموسوي ( شهادت سهراب

دشمنان هستند و سرود  ةويران گر و نابود كنند ،مبارزان در نظر درويش چون زلزله
محكم و ها لرزد بلكه چون ريشهنميها هچون شاخ ،هامبارزه در برابر طوفان

 : استواراست
﹜﹙︃︾︀﹡﹪ ﹝﹠︴﹅ ا﹜︪﹞︦ و ︑︀ر /  رًـه﹢د ذُ﹁﹪ ︻ﹳ ︦ﹳ︊ًــﹳأنُـ ا﹜︊︣ق ﹐ / ︣وا ا﹜︧﹙︴︀نأ︠︊ِ ـ
 ) 247ص ، 1989، درو︩( هو ا﹔︾︀﹡﹪ ﹋︖︢ور ا﹜︪︖︣/ و ﹜︀ ︵︊︹ ا﹜︤﹐زل/ ︖︡اولـا﹜

كنند مي در رزم شركت ،اي ايرانپهلوان افسانه، مبارزان گرمارودي نيز همچون رستم
 . تا بر اهرمن بشورند و پيروزمندانه بازگردند

: يكي گفت، درون شهر/ .../در اين حماسه و رزم/ صفاي مقدمتان باد و ناز بازوتان ـ
در سايه ، 1359، گرماروديموسوي ( .آري آمده است: و ديگران همه گفتند/ رستم آمده است
 ) ه پيشاني سپيد غرورسالم صبح بسار نخل واليت، 

اينكه معشوق در اين ، كند و آنمي را جلب توجه ،زيبايي در شعر هر دو شاعر نكتة
در حقيقت عاشق و معشوق در وضع  .با عاشق است سرنوشترهايي و هم اشعار تبلور

 در كه است فردي، آيدمي در نمايش به معشوق از كه ايچهره غالباً واحدي هستند و
شاعر با اين رويكرد زيبا  .است سهيم او پيروزي و شكست در و شريك عاشق غم

خود را  ةانهم تلقّي خلّاق، سرايد تا در ضمن ستايش شهيد راه عشقمي شناختي شعر
  .بازنمايد و هم سطح شناخت مخاطب را نسبت به اين موضوع ارتقا دهد
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︖﹪ء ︻﹙﹩ ︨﹆︿ ا﹜︤︾︀ر︡ ︑َو / .../و أ︻︴﹩ ًـً︡ـه ا﹜︧﹞︣اء ﹜﹙﹠ّ︀ء/ ︺︀︫﹅ﹳ ︻﹫﹠﹫﹥ذَ︋ُـ﹏ًـ ا﹜ ـ
 .︡ادـو ﹝﹠︀د﹏ ا﹜/ ︴︿ﹳ ا﹜︺︀︫﹅ًـ ﹝﹟ ︱﹟ ا﹜﹀︣ا︫﹤ـ︑/ ︵︀︣ات/ ︵︀︣ات/ ا﹜︴︀︣ات

)︩584و  583︬︮، 1989، درو ( 
 ةكه جاودانه در حجل/ عروس هماره مرا به ياد آوريد ! / آه اي حنا بسته دستان ـ

كه شهادت را / هميشه اوست  ةتران/ سرب » رگبار«و صداي / خون خفته است 
 ) حجله خونسرود رگبار، ، 1357، گرماروديموسوي ( .گويدمي »مبارك باد«

آن است ، ورزندمي زيباي ديگر در ستايش شهيد كه هر دو شاعر به آن اصرار ةنكت
كه ظالمان بايد بدانند كه شهيد براي ملت هماره زنده است و اعتقاد دارند كه براي 

اه ايده و خواسته بايد قرباني داد تا به پيروزي دست رسيدن به آرمان آزادي و در ر
  .يافت
︀ول / ﹋︀﹡️ ا﹔︾﹠﹫﹤ ا﹜︤ر﹇︀ء ﹁﹊︣ه / أز﹨︣ت ﹁﹪ ﹋﹏ِـ أرضٍ / ﹁︅ذا ﹝︀︑️ ︋︃رضٍ  ـ

 ︀︧﹝︴ ︡ت ﹝﹫﹑د ︗﹞︣ة/ ا﹜︧﹙︴︀ن أن︽﹁. )︩247ص، 1989، درو(  
تو  /.../ارمغان برگريز خزان است/ و شهادت سرخ /شكوفدمي هاوقتي كه دست ـ

در ، 1358، گرماروديموسوي ( .زنده بماند/ تا عشق سبز/ در فصل مردن سرخ/ زاده شو
 ) فصل مردن سرخ

 برآيند

يكي ، از بررسي تطبيقي پايداري در اشعار اين دو شاعر معاصر برمي آيد كه پايداري
 چراكه حضور مبارزان شاعر و شاعران مبارز تأثير بسيار .مهم ادبيات است هاياز عرصه

و تأثيري كه محمود درويش و علي موسوي  .كندمي مهمي در پايداري مردم ايفا
آنان  ةباعث شده تا اشعارشان كه در واقع شناسنام، اندگرمارودي نيز به جا گذاشته

شوربختي مردم زمانشان را با عمق ها به وادي فراموشي سپرده نشود؛ آن، است
لني گذاشتند و جام بلورين استعمارگران و ع ةوجودشان درك كرده و پا در ركاب مبارز

 .بارها به پستي نيستي كشاندند، بيدادگران را كه از شراب غرور و جهالت لبريز بود
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مقاومت كه نه قبل دارند و  ةاين دو شاعر و نيز شاعران عرص هايفشاني و تالشجان
صواب به  ةاز جاد، تا بدان جا است كه اگر شعر زمانمان را شعر مقاومت بناميم ،نه بعد

 . دور نخواهيم ماند
نقش مهم و بنيادي  ةنتيج، اي از جهاني شدن شعر فلسطينسهم قابل مالحظه

-محمود درويش در تاريخ شعر عرب است و موسوي گرمارودي نيز با سرودن چكامه

پايداري و نيز آييني بودن آثارش به عنوان يكي از بنيان گذاران شعر انقالب  هاي
و بازتاب فرياد ها آواز زيباترين پايداري، اشعار اين دو در واقع .است شناخته شده

از مرز ها خوترين واپسگراييو زشتها عدالتيمردمي است كه در مقابل بيدادها و بي
واكنش  .جاودانه گشته است، گذشته و با ورود مفهوم تعهد سياسي به شعرها كهكشان
نيست؛ زيرا ايشان به اصل واقعيت واقف  اجتماعي هايخالي از پيچيدگي، اين دو
بنابراين در مسأله تعمق و تفكر كرده و چون مبارزي بي پروا به ميدان آمدند تا  .هستند

 2. »الظلمِ اليبقي مع الملك«ثابت كنند كه 

 : هانوشتپي
گرچه  .بود 27اسپانيايي و يكي از اعضاي گروه نسل  ةشاعر و نويسند) 1936 – 1898( لوركا .1

نوك تيز پيكانش را  ،اما زبان او اين ويژگي را دارد كه خود به خود، لوركا شاعري كامالً سياسي نيست
اي اسپانيا به گونه ةبرخوردش با تضادها و تعارضات دروني جامع ةبه سوي قدرت نشانه رود و نحو
ن امر موضوعي نبود كرد و هميمي تحمل ناپذير ،هواخواه فرانكو هايبود كه وجود او را براي فاشيست

، سرودمي نوشت ومي لوركا آن چه را .كه قدرتمندان و نيروهاي افراطي به راحتي از كنار آن بگذرند
را ها الهامي از حاالت مبارزاتي بود كه خود در خلق آن شركت داشت و شعرش عشق و مرگ انسان

 – Gibson, p: 22( .سرودجنگيد و ها آنبراي وطن و مردمانش را دوست داشت و  .كردمي بيان

44(  

، فصل خامس، است كه در جامع األخبار) ص( اين جمله قسمتي از حديث پيامبر گرامي اسالم .2
 . ذكر شده است 119ص

 : منابع
 منابع فارسي 

 . ش1384، چاپ اول، تهران، اميركبير، شعر معاصر فارسي هايجريان، علي، حسين پور چافي
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