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ادبیات مقاومت به عنوان گونه ای از انواع ادبی در میان ملت های مختلف نمونه
های مشترکی دارد .در کشور ما ایران ونیز کشور فلسطین نیز به دلیل مذهب واحد و
شرایط سیاسی خاص ،ادبیات مقاومت سابقه ای طوالنی دارد .سلطه استعمار در سالهای
قبل از انقالب و بروز جنگ تحمیلی در سالهای بعد از آن باعث بوجود آمدن این نوع
از ادبیات در ایران شد .در فلسطین نیز تسلط رژیم اشغالگر اسرائیل ومبارزات مردم
علیه این قدرت ستمگر باعث بوجود آمدن ادبیات مقاومت شد.در میان مضامین متعددی
که ادبیات مقاومت بخصوص شعر مقاومت در هر دو کشور ایران وفلسطین به خود
اختصاص داده است  ،مضمون شهادت وشهادت طلبی ،ایثار واز جان گذشتگی مردم
ورزمندگان وبه تصویر کشیدن صحنه های شهادت مبارزان برای آزادی وطن ،از اصلی
ترین آنها می باشد .این مقاله قصد دارد به واکاوی موضوع شهید وشهادت در اشعار
شاعران برجسته زن ادبیات مقاومت وپایداری ایران وفلسطین « ،طاهره صفارزاده»
و«فدوی طوقان» بپردازد وجلوه هایی از انعکاس این موضوع را در شعر این دو شاعر
معرفی کند .از جمله نتایج بدست آمده در این مقاله نزدیکی دیدگاه این دو شاعر راجع
به جایگاه شهید ،ادامه داشتن راه شهدا و سوگواری برای شهید است .در شعر صفارزاده
بر خالف شعر فدوی طوقان عنصر اندیشه بر عنصر احساس غالب است.به عبارت دیگر
در شعر فدوی عاطفه حزن محسوستر وتأثیر گذارتر از شاعر ایرانی است.
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کلید واژه ها :شعر مقاومت ،شهید ،شهادت ،طاهره صفارزاده  ،فدوی طوقان
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 زبان وارتباطات فرهنگی،همایش بین المللی جستارهای ادبی
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Abstract
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As a kind of literary forms among different peoples,
resistance Literature has common examples. Having single
religion and special political conditions, resistance literature
has long history in our country- Iran as well as Palestine.
Colonization’s dominance in the years before the revolution and
the outbreak of imposed war in the years after it causes to form
this type of literature in Iran. Thanks to Israeli’s occupier
regime dominance and people‘s struggles against tyrant,
resistance literature was appeared in Palestine too. Among the
numerous topics (themes of literature especially poetry of
resistance in both Iran and the Palestinian are dedicated), the
theme of martyr and martyrdom- seeking, self-sacrifice and the
sacrificing of the warriors and depicting the fighters’ martyrdom
scenes for home freedom are the main topics.
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This paper is going to explore the subject of martyr and
martyrdom in poems of Iran and Palestine resistance literature‘s
outstanding female poets- such as “Mrs. Tahere Saffar Zadeh
and Fadavi Tooghan” and also represents the manifestations of
this subject reflection in the poetry of these two poets. The results
obtained in this paper include similarity of these two poets vision
about the martyr status, continuing their ways and the mourning
for the martyr.
Unlike Fadwa Touqan’s poem, the element of reflection is
dominant on emotion ones (feeling) in Fadavi’poem. In other
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words, in Fadavi’s poem, affection and grief are more tangible
and effective than Persian poet’s.

Key words: Resistance poem, Martyr, Martyrdom, Mrs,
Saffar Zadeh, Fadavi Toghan.
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مقدمه:
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ادبیات مقاومت معموال به آثاری اطالق می شود که زیر تأثیر شرایطی چون استبداد ،اختناق
ونبود آزادیهای فردی واجتماعی شکل می گیرد ،بنابراین جان مایه این آثار مبارزه با بیداد داخلی
یا تجاوز بیرونی در همه حوزه های سیاسی  ،فرهنگی  ،اقتصادی واجتماعی وایستادگی در برابر
جریانهای ضد آزادی است(.حسام پور)717-711 :7831 ،
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مقاومت و پایداری در برابر استبداد وتجاوز در میان همه ملت ها ریشه تاریخی دارد ،ولی
در بعضی از دوره ها مضمون اصلی واساسی ادبیات این ملت ها را به خود اختصاص می دهد .در
ایران ،عصر مشروطه ،انقالب اسالمی وجنگ تحمیلی از دوره هایی است که ادبیات وبخصوص
شعر مقاومت در آنها نمود بارزی دارد.
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همچنین در شعرفلسطین توجه به ادبیات وبخصوص شعر مقاومت از سال  7493یعنی
زمان ایجاد دولت اسرائیل روبه فزونی نهاد بطوری که این تراژدی فاجعه آمیز موضوع اصلی
ادبیات این کشور شد.
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شعر فلسطین بیانی گویا از مقاومت مردم فلسطین وآزار وشکنجه آنان توسط رژیم غاصب
صهیونیستی است .شعر مقاومت فلسطین شعری انقالبی به مفهوم کلی انسانی آن
است(.رجایی)783:7831،

A

یکی از مضامینی که در شعر مقاومت همه ملت ها وجود دارد مضمون شهادت است .شهادت
در راه آرمانهای بلند یک کشور وافتخار آفرینی در صحنه های پیکار حق علیه باطل وبخون
خفتن سربازی که در راه حق به شهادت می رسد ،از صحنه های پرتکرار شعر مقاومت است.
شاعران شعر پایداری در میان ملت های مختلف بخصوص کشورهای اسالمی با تکیه بر آموزه
های قرآن کریم که شهادت در راه خدا را عبادت می داند وشهید را جاودانه ای که نزد خدا روزی
می گیرد توصیف می کند ،به وصف رشادت های رزمندگان وجانبازی وشهادت آنها می پردازند
ودر این میان خود نیز آرزوی شهادت دارند.
در میان شاعران شعر مقاومت ایران وفلسطین به عنوان دو کشور اسالمی که پیشینه تجاوز
واشغال گری در میان آنها وجود اشته است ،دو شاعر زن مسلمان « :طاهره صفارزاده» و«فدوی
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طوقان» از شاعرانی هستند که به مفهوم شهید وشهادت نگاهی ویژه داشته اند .هر چند در
مواردی متفاوت عمل کرده اند ولی نگاه این دو به جاودانه بودن شهید وآرمان او ونیز آرزوی
شهادت وستایش جایگاه شهید یکسان است.
در پژوهش حاضر نگارندگان برآنند تا ضمن ارائه مفهوم شهید وشهادت از دیدگاه قرآن
وروایات به بررسی تطبیقی واژه شهید در شعر دو شاعر پرآوازه ایرانی وفلسطینی خانم طاهره
صفار زاده وخانم فدوی طوقان با توجه به اشتراکات زمانی و شرایط سیاسی دو کشور بپردازند.
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پیشینه تحقیق:
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در مورد طاهره صفارزاده مقاالت فراوانی نوشته شده که بسیاری از آنها در کتابی با عنوان

«بیدار گری در علم وهنر»(شناخت نامه طاهره صفاررزاده) به کوشش «سید علی محمد
رفیعی»در سال  7831از انتشارات هنر بیداری به چاپ رسیده است .همچنین مقاله «:تحلیل

o
e

مولفه های پایداری در شعر طاهره صفارزاده» نوشته «احمد غنی پور ملکشاه» و همکاران در
مجله ادبیات پایداری کرمان ،پاییز وزمستان  7847به چاپ رسیده که به طور مختصر به بحث
شهید پرداخته .نیز مقاله «:تحلیل تطبیقی درون مایه های مقاومت در اشعار طاهره صفارزاده
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وزینب عبد السالم عبد الهادی حبش» نوشته « احمد رضا صاعدی» وهمکاران مجله ادبیات
پایداری کرمان پاییز وزمستان  7848از جمله مقاالتی است که نزدیک به موضوع این مقاله می
باشد.در میان کتابهایی که در زمینه شهید و شهادت به زبان عربی نوشته شده می توان به کتاب

c
r

«:الشعر والشهادة فی الشعر العربی فی صدر اإلسالم والعصر األموی» اثر عبدالرحمن عالوی
الجبیلی اشاره کرد.در این کتاب مؤلف ضمن تبیین واژه شهید از منظر روایات اهل سنت با ذکر
نمونه هایی از اشعار شاعران صدر اسالم تا عصر اموی به بررسی این واژه پرداخته است .همچنین

A

مقاله « الشهادة والشهید فی الشعر العربی المعاصر» از امیر مقدم متقی که در مجله آفاق الحضارة
اإلسالمیة سال  7981ق به چاپ رسید نیز از جمله این پژوهشهاست .نگارنده در این مقاله به
بررسی واژه شهید در اشعار شاعران معاصر عرب پرداخته است.همچنین مقاله « صورة الشهید
فی شعر احمد دحبور ومعین بسیسو» از رقیه رستم پور ملکی و فاطمه شیرزاده که در مجله
لسان مبین سال  7847منتشر شد نمونه است که در آن مؤلفان با ذکر نمونه های شعری به
تطبیق تصویر شهید در شعر این دو شاعر فلسطینی پرداخته اند.
در مورد شاعر فلسطینی فدوی طوقان نیز هر چند پژوهشهای مختلفی انجام شده ولی
تاکنون به موضوع شهادت در شعر وی به صورت مستقل نپرداخته اند .همچنین مقاله ای با این
عنوان یعنی تحلیل تطبیقی شهید در شعر این دو شاعر بدست نیامد.
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 -3معنای لغوی واژه ی شهید
«شهید» بر وزن فعیل ،صیغه مبالغه به معنای کشته شده در راه خدا،و«شهادت» مصدر از
فعل «شهد» وبمعنای گواهی دادن و کشته شدن در راه حق میباشد(.دهخدا).این واژه در فرهنگ
لغت دارای داللتهای مختلفی است .این کلمه و مشتقات آن بیش از  713بار در قرآن کریم ذکر
شده و این امر خود نشان دهنده اهمیت موضوع شهادت در دین مبین اسالم است .معانی وارده
را می توان به شکل زیر خالصه کرد:
-7حضور :فمن شهد منکم الشهر فلیصمه(بقره)731:
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-1سوگند« :شهد له بکذا »..یعنی سوگند خورد که (...ابن منظور،ماده شهد)1893:8،ویا

در آیه«:فشهادة أحدهم أربع شهادات باهلل» (نور )1:شهادت به معنای سوگند یاد کردن است.
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-8علم داشتن وتقدیر کردن« :شهد اهلل انه ال اله اال هو»(آل عمران،)73:به کسی که علم

باطنی دارد خبیر،وبه کسی که صاحب علم ظاهری است شهید اطالق می شود(.الجبیلی:1338،
)1

o
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-9پیامبر« :انا أرسلناک شاهدا»(احزاب)88/98
-8امین دانا :از اسماء ذات اقدس الهی است(.ابن منظور)1893:8،
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-1از نزدیک دیدن :بمعنای معاینه یعنی به دقت دیدن(همان)
-1زنده:یاکسی که نزد پروردگارش زنده است(.همان)

-4

معنای اصطالحی شهید
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کلمه شهید اصطالحی اسالمی است.همچنین اولین رکن دین اسالم شهادت دادن به خدا
وسپس به پیامبر(ص) است :اشهد ان ال اله اال اهلل ....واشهد ان محمدا رسول اهلل...

از روایات منقول از ائمه (ع) چنین برداشت میشود که شهید کسی است که در راه خدا
جان خود را در میدان جنگ از دست می دهد .تقریباً همه فقهاء بر این قول اتفاق نظر
اما درباره وجه تسمیه شهید ،علماء دالیل مختلفی را ذکر کرده اند از جمله:

7

تنها فخر رازی این تعریف را نپذیرفته است (.فخر رازی)719/73
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ازهری با تأویل آیه  714سوره آل عمران میگوید :ارواح شهیدان در دار السالم

زنده وحاضرند حال آنکه ارواح دیگران غائب بوده و تا روز قیامت نگه داشته
میشوند(.همان)1883:
-1

شهید از آن روی شهید نامیده می شود که خداوند و مالئکه شاهد حضور او در

بهشت و گواه بهشتی شدن او می باشند(.همان)
-8

او کسی است که روز قیامت به همراه پیامبران علیه مخالفان دین حق اقامه

شهادت می کند.
-9

او شاهد و ناظر فضل و کرامت الهی است .

-8

او به مقام شهود و مشاهدة حقایق واال رسیده است و اهل غفلت نیست .
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(الجبیلی)77:1338،
-1
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مقام شهید در قرآن وروایات:

در قرآن مقام شهید بسیار واالست واجر عظیم دارد:

«وَمَن یُقَاتِلْ فِی سَبِیلِ اللَّـهِ فَیُقْتَلْ أَوْ یَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِیهِ أَجْرًا عَظِیمًا »(نساء﴾19
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پس کسانی باید در راه خدا جهاد کنند که (دست از جان شستهاند و) زندگی این جهان را
به آن جهان میفروشند .و هر کس در راه خدا جهاد کند و کشته شود یا فاتح گردد ،زود باشد
که او را اجری عظیم دهیم.
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همچنین شهید مورد رحمت ومغفرت الهی قرار می گیرد،رحمتی که بسیار بهتر از نعمت
ها ودارای های دنیاست:
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«وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِی سَبِیلِ اللَّـهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِِّنَ اللَّـهِ وَرَحْمَةٌ خَیْرٌ مِِّمَّا یَجْمَعُونَ» (آل
عمران)781/

A

اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید ،آمرزش و رحمت خدا از آنچه در این جهان گرد
مىآورید بهتر است.

همچنین در میان روایات منقول از ائمه(ع) شهید از آنچنان مقامی برخوردار است که می
تواند شفیع دیگر بندگان شود:
« امام صادق»(ع) از پدران بزرگوارش نقل میکند تا میرسد به پیغمبر اکرم که
پیغمبر(ص) فرمود« :روز قیامت سه دسته از مردم مورد توجه و تقرب خداوند متعال هستند و
شفاعت آنها دربارهی دیگران پذیرفته خواهد شد و آن سه دسته عبارتند از :انبیاء ،علماء و شهدا».
(مجلسی،78:1،باب شفاعة األنبیاء والعلماءوالشهداء)
ونیز امام صادق(ع) به نقل از رسول خدا(ص)فرمود:
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«أشرف الموت قتل الشهادة»باشرفترین مرگها ،کشته شدن بنحو شهادت است(.همان،
،41:3باب وجوب الجهاد وفضله)
«علی بن الحسین»(ع)فرمود«:ما من قطرة أحبّ إلی اهلل عزِّ وجلِّ من قطرتین قطرة دم فی
سبیل اهلل وقطرة دمعة فی سواد اللیل» .دو قطره نزد خدا از همه قطره ها گرامی تر است ،قطره
خونی که در راه خدا ریخته شود وقطره اشکی که در تاریکی شب ریخته شود(.همان،41:73،باب
وجوب الجهاد وفضله)
بجز جایگاه رفیع شهادت در میان روایات وارزش واعتبار شهدا ،ائمه ما خواستار چنین
مرگی بوده اند :
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همان طور که حضرت «علی»(ع)درباره تمنای شهادت فرموده اند«:نسأل اهلل منازل الشهداء

ومعایشة السعداء ومرافقة األنبیاء» از خداوند منازل شهیدان و زندگانى با سعادتمندان و دوستى

S
f

و مصاحبت با پیامبران را مى خواهیم(.نهج البالغه،خطبه )18
بنابراین بر اساس آموزه های دینی ما مسلمانان ،شهادت ارزشی واال وشهید شفاعت کننده

o
e

مؤمنان برای واردشدن به بهشت است واین طبیعی است که شاعران انقالبی مسلمان نیز با تأسی
به همین دستورات به ستایش جایگاه شهید در اشعارشان پرداخته باشند.
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iv

نگاهی به زندگی وآثار طاهره صفارزاده:

h
c

 11آبان  7878در شهر سیر جان به دنیا آمد پدرش وکیل دادگستری بود واهل ذوق
وادب.دوره ابتدایی وراهنمایی را در سیر جان گذراند.واز همان دوران چیزهایی به نظم ونثر می
نوشت که مورد تشویق معلمان قرار می گرفت.وی در سال  7884از دانشگاه شیرازمدرک لیسانس
ادبیات انگلیسی گرفت وبعد از آن راهی تهران شد .مدتی مترجم شرکت نفت بود .وپس از آن
برای ادامه تحصیل اول به انگلستان وسپس به آمریکا رفت و در دانشگاه آیووا مشغول تحصیل
شد .وبه درجه دکتری وعنوان استاد هنرهای زیبا دست یافت .حضور او در میان نویسندگان بین
المللی باعث باز شدن افق دید وآشنایی با مسائل پشت پرده کشورهای جهان سوم مانند ایران
شد.ودر همان دوره دست به فعالیت های سیاسی و روشنگرانه در این زمینه زد .فعالیتهایی که
بعد از بازگشتش به ایران باعث شد در مراحل استخدام در دانشگاها دچار مشکل شود .ولی بعد
از مدتی به دلیل کفایت علمی در دانشگاه ملی استخدام شد.دکتر صفارزاده ریشه عمیق دینی
داشت لذا در این دوران تمام وقت خود را صرف مطالعات قرآنی وتفسیر کرد وکتاب «سفر پنجم
»خود که در برگیرنده اشعار مقاومت با مضامین دینی است را در این دوره سرود ودر دو ماه به
چاپ سوم رسید.همچنین وی به ترجمه قرآن به زبان فارسی وانگلیسی همت گذاشت.وی صاحب
سبک جدیدی در شعر معروف به شعر «طنین» است که از گونه های شعر مقاومت وطنز سیاسی
به شمار میرود .به دلیل همین زبان گزنده وبه اتهام نوشتن شعر مقاومت دینی بود که در سال
 7888از دانشگاه اخراج شد .دکتر صفارزاده بعد از انقالب ودر طول دوران دفاع مقدس نیز با

r
A
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همایش بین المللی جستارهای ادبی ،زبان وارتباطات فرهنگی
اشعار انقالبی وپرشور خود از رزمندگان وبسیجیان حمایت می کرد که نمونه این اشعار را در
کتاب شعر« دیدار صبح» ( )7811می بینیم.وی همچنین به عنوان شاعر مبارز ودانشمند نخبه
جهان اسالم در سال 1331انتخاب شده است.
تأثیر شدید از اندیشه های قرآنی ومذهبی ،استفاده از مفاهیم قرآن کریم ومتون دینی ،
تأثیر از شخصیت های دینی مانند امام حسین(ع) ،حضرت زینب وحضرت زهرا(س) ،از
خصوصیات شعر صفارزاده است .
از جمله آثار این شاعر انقالبی می توان به دفترهای شعر :رهگذر مهتاب ( ، )7897طنین
در دلتا(،)7894سفر پنجم(،)7881بیعت با بیداری()7883دیدار صبح( ،)7811از جلوه های
جهانی ( )7831اشاره کرد .همچنین وی در زمینه ترجمه قرآن ومتون دینی مانند ترجمه دعای
ندبه وکمیل به زبانهای فارسی وانگلیسی کارهای ارزشمندی ارائه کرده است.

D
I
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S
f

نگاهی به زندگی وآثار فدوی طوقان

فدوی طوقان شاعر مشهور فلسطینی در سال 7471در شهر نابلس فلسطین ودر خانواده

o
e

ای سنتی به دنیا آمد .وی پس از ورود به دبستان به دلیل ماجرایی که در راه رفتن به مدرسه
برایش پیش آمد از رفتن به مدرسه باز داشته شد.ولی این مسأله باعث نشد که از کسب علم باز
بایستد.لذادر منزل و با استفاده از کتابهای پدرش با علوم مختلف بخصوص ادبیات آشنا شد.

v
i
h

(طوقان.)78:7438،وی از طریق برادرش «ابراهیم طوقان» که از شاعران بزرگ نهضت آزادیبخش
فلسطین بشمار می رفت با دنیای شعر آشنا شد(.الجیوسی)811/1:7411طوقان در سال 1338
در  31سالگی در بیمارستان نابلس چشم از جهان فرو بست.

c
r

دفاتر شعری وی عبارتند از :تنها من با آن روزها(،)7481آنرا یافتم(،)7481عشق را بما عطا
کن(،)7413در مقابل در بسته(،)7411شب وشهسواران(،)7414تنهابر تپه دنیا(،)7418تمّوز

A

وچیز دیگر(،)7434آخرین لحن(.)1333مجموعه کامل اشعار وی در سال 1333در بیروت به
چاپ رسید .همچنین گزیده هایی از اشعار وی به زبانهای انگلیسی،آلمانی ،وفرانسوی وچند زبان
دیگر ترجمه شده است.از مهمترین آثار نثری وی میتوان به«برادرم ابراهیم»( )7491وزندگینامه
مشهورش«سفر کوهستانی-سفری سخت»( )7438اشاره نمود.
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بررسی مفهوم شهید وشهادت در شعر طاهره صفارزاده وفدوی

طوقان
در کنار مؤ لفه های پایداری مانند عشق به سرزمین مادری ،صلح جویی وستم ستیزی،
آزادی وآزادی خواهی ،دعوت به مبارزه علیه ظلم وستم و...شهادت وشهادت طلبی نیز از پررنگ
ترین مفاهیم شعر مقاومت است .در شعر مقاومت طاهره صفارزاده وفدوی طوقان نیز مفهوم
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همایش بین المللی جستارهای ادبی ،زبان وارتباطات فرهنگی
شهادت جایگاه واالیی دارد.ستایش شهید  ،آرزوی شهادت  ،سوگواری برای شهید از جمله
مضمامین مشترک این دو شاعر است .توصیف صحنه وداع شهید با خانواده بخصوص مادر از
جمله مضامینی است که فدوی طوقان بیشتر از صفارزاده به آن پرداخته واز جمله تصویرهای
زیبا وتأثیر گذار شعر طوقان شده است.

 -1-7ستایش شهید

D
I

از نظر طاهره صفارزاده شهادت در راه وطن افتخار است و شهید مانند گلی است که در
میان تابوت هایی که از جنس درختان باغ است آرمیده در مکانی که بهشت است ومنسوب به
حضرت زهرا(س):

S
f

از راه خاک آمده ای /از راه خون  /از ابتدای روز جدال /از ابتدای جاده ی تابوت /اینجا
بهشت است /بهشت زهرا/درخت های باغ دوباره چوب شدند /تابوت شدند /تابوت ها گل داده اند
/گل های بی کفن وغسل(.صفارزاده)14:7831،

o
e

در این شعر تکرار حرف (از) نشان دهنده آغاز راهی است که شهید طی کرده ،راهی که
انتهایی برای آن به تصویر کشیده نشده .همچنین صحنه ای که از گل وباغ وچوب بدست داده
نشان دهنده تخیل قوی شاعر وارتباط او با طبیعت است.

v
i
h

از نظر وی مقام رزمندگان وشهیدان ایران به این دلیل واالست که دنباله روی شهدای
کربالیند.راه عاشورا راه بیداری است ورزمنده ای که شهید شده بیدار است وبه کربال می پیوندد.
شهادت پر گشود ن است و گسستن رشته الفت از زمین و حرکتی به سوی آسمان و حقیقت و
بیداری کامل:

c
r

A

سالم برتو /سالم بر تو که بیداری /وآنکه بیدار است  /بر می خیزد /به عاشورا می پیوندد
/وآنکه می پیوندد /رها می شود(همان)94:
در این ابیات ارتباط عمیقی میان واژه هایی که در یک حوزه معنایی قرار دارند،وجود دارد:
بیداری ،برخاستن،پیوستن،رها شدن ،که همگی نشان دهنده رسالت شهید وشهادت است.
فدوی طوقان در مناسبتهای مختلف برای شهیدان نغمه سرایی کرده و به ستایش شهدا
پرداخته است .به عنوان مثال قصیده ای را با عنوان «کسانی که دوستشان داریم رفتند» به روح
سه تن از شهیدان آزاده ای تقدیم کرده است که در حمله اسرائیلیها به بیروت جان خود را از
دست دادند(.طوقان )883:1333،شاعر همچنین قصیده «ترانه کوچک ناامیدی» را در پاسخ به
نامه ای که خانم"عائشه أحمد عوده"از زندان مرکزی نابلس به او نوشته بود سرود (.همان)114:
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همایش بین المللی جستارهای ادبی ،زبان وارتباطات فرهنگی
وی در مقدمه قصیده«هرگز نمی گریم» آورده است :تقدیم به شاعران مقاومت در سرزمین
اشغالی از  13سال پیش (..همان )877:قصیده«به شهید وائل زعیتر»(همان)131:نیز نمونه
دیگری از این دست قصائد اوست.
همچنین وی در قصیده دیگری با عنوان«جرم قتل در روزی که مثل روزها نیست»،
شجاعت دختر دانش آموز شهید« منتهی حورانی» را می ستاید و تأکید می کند که سختی
اسارت ذره ای از امید و شهامت او نکاسته است .شاعر در این چکامه پیراهن منتهی را نمادی از
پرچم سرافراز فلسطین میداند وشهید را الگویی برای زنان آزاده دنیا از هر کیش و آیینی قرار
میدهد:

D
I

ویوم احلبیبة يف األسر هبّت علیها الریاح/تفتّح مریوهلا يف الصباح  /شقائق محراء وباقات ورد  /ورفرف مریوهلا

رایة يف صفوف املدارس (..طوقان)811:1333،
ترجمه:

S
f

روز اسارت معشوق بادها بر او وزیدند/صبحگاه لباس فرم مدرسه ای شکفت/و به الله هایی

o
e

سرخ فام ودسته هایی از گل سرخ در آمد /وپیراهنش بسان پرچمی در کالسهای درس به اهتزاز
در آمد..

شاعر از گلهای سرخ رنگ برای بیان رمزگونه شهادت بهره برده است.همچنین تکرار

v
i
h

کلمه«مریول» به معنای پیشبند یا لباس فرم مدرسه ،تداعی کننده معصومیت وبی گناهی شهید
است که در اوج طراوت گل عمرش به دست بیدادگران با قساوت پرپر شده است.ب

c
r

پیداست که طوقان به مانند صفارزاده در وصف شهدا وپاکی آنها از واژه هایی چون گل
والله ودیگر پدیده های طبیعی استفاده کرده است .

 -2-7تمنای شهادت

A

ریشه یابی اصل تمنای شهادت در فرهنگ شیعه به واقعه عاشورا باز می گردد،فلسفه
شهادت طلبانه امام حسین(ع) درانتخاب این راه  ،مبانی تعالیم دینی واخالقی شیعیان است.
مرگ آگاهی معصومین (ع) بخصوص حضرت علی (ع) وامام حسین(ع) طبق روایات فراوان در
فرهنگ شیعه به عنوان اصل تمنای شهادت پذیرفته شده واین ویژگی اخالقی حاصل تعالیم
مکتب تشیع است(».کاکایی)11:7833 ،
صفارزاده راجع به روزهای حماسه وفضای حاکم برآن دلتنگ است .وی با یادآوری عشق
رزمندگان وعاشقانه جانباختن آنها دچار حسرت واندوه می شود و از جاماندن از خیل شهدا
اندوهگین ودلشکسته است :
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همایش بین المللی جستارهای ادبی ،زبان وارتباطات فرهنگی
ما ساکنان واقعه بغضیم  /ای نبض های ساکت /وای شقیقه های شکسته /ما دلشکیته ایم/ما
بازماندگان(.صفارزاده)91:7839،
آه ای شهید /دست مرا بگیر /با دست هایی /کز چاره های زمینی کوتاه است /دست مرا
بگیر /شما بلند پروازترید /وما زیر این همه آوار فلج شدیم وزمین گیر(.صفارزاده )91:7831،
واژه های بغض ،شکسته  ،آه ،فلج وزمین گیرشدن و ...همه نشان دهنده افسوس وحسرت
شاعر از جاماندن از خیل شهداست.
برای شاعری فلسطینی مانند فدوی طوقان سرزمین غصب شده اش ارزشی بس واال

D
I

دارد.آنقدر که تنهاآرزویش مردن ومدفون شدن در خاک پاک وطنش است:
کفاين أموت علی أرضها  /وأدفن فیها /وحتت ثراها أموت وأفنی /وأبعث عشبا علی أرضها /وأبعث

S
f

زهرة(طوقان)888:1333،

ترجمه:مرا مردن در خاک وطن بس است /واینکه در آن دفن شوم /واینکه زیر خاکش

o
e

بمیرم وفانی شوم /وبه گیاهی تبدیل شده وبر خاکش برویم  /وبه گلی تبدیل گردم..
تکرار ضمیر "ها" که به وطن و سرزمین فلسطین برمیگردد نشان دهنده اهمیت واالی
خاک سرزمین مادری در ذهن شاعر است .تمنای شهادت ومرگی باعزت در اکثر اشعار فدوی

v
i
h

طوقان دیده شود.شاعر خطاب به درخت میگوید:

عرشت غصونه /علی جوانب الطریق /أعشق موتی فی مواسم الفداء و العطاء /أعشق
یا شجر املرجان ّ
املضرج الغریق(همان)881:
موتی حتت ظلک ّ

c
r

ترجمه:ای درخت مروارید که شاخه هایش رابراوج گسترانده  /برکناره های راه /عاشق مردنم
هستم در مناسبتهای جانفشانی و بذل مال وثروت /عاشق مردنم هستم زیر سایه غرق آغشته به
خونت.

A

درخت در اشعار طوقان نماد وطن وامت عربی است.وی در این ابیات ازعشق خود درباره
بذل نفس ونفیس در راه سرزمین وامتش پرده برداشته است.ودر جای دیگری خطاب به
سرزمینش میگوید:
اطمئن  /أنا والدار وأوالدي قرابنی خالصک /حنن من أجلک حنیا ونموت(همان)898:
یا فلسطنی ّ
ای فلسطین مطمئن باش  /من وخانه وفرزندانم برای رهایی وآزادی تو قربانی می شوند /ما
بخاطر تو زندگی میکنیم ومی میریم.
در این ابیات شاعر فراتر از قبل سخن گفته وهمه چیز حتی خانه وخانواده اش را در مسلخ
عشق قربانی و نثار وطن کرده است.
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طوقان معتقد است آرزوی رهایی فلسطین تنها با آتش وخون جامه عمل خواهد پوشید:
واألمل الظامئ مهما ذوی

لسوف یُروی بلهیب ودم(همان)783:

ترجمه:امید عطشناک هر قدر پژمرده باشد با حرارت آتش وخون سیراب خواهد شد.
 -3-7سوگ سرود
صفارزاده به داغداران وماتم زدگانی که در پی تابوت شهدا روانند وعده بهشت می دهد وبا
دعوت به صبر وشکیبایی مردم را به مبارزه با جالوت روزگار دعوت می کند مبارزه ای که از نظر
وی نتیجه ای جز رهایی ونجات نخواهد داشت:

D
I

ای داغداران باور کنید شما هم اهل بهشتید /پیش شما که لشگر صبرید /لشگر صبر ایوب
/لشگر صبر طالوت /جالوت خواهد شکست(صفارزاده)87:7831،

S
f

شاعر به اوضاع کشور اشاره دارد و به مرگ هموطنانش  ،پدران ،برادران و همسرانی که
دیگر جای خالیشان پر نمی شود و از کور دالنی می نالد که چون کوفیان عهد شکن فقط به
دنبال توطئه و نیرنگ هستند:

o
e

و داغداران/در باران/چه فوج فوج می آیند/تو بی پدر شده ای /تو بی برادر/تو بی همسر/و
کوفیان عهد شکن/در دوردست خیابان/دستهای توطئه را می جویند(.همان ) 93 :

v
i
h

طوقان نیز در داغ از دست دادن برادر مجاهدش "نمر" غمنامه ای شاعرانه میسراید:

c
r

املغشی باجلراح/أهکذا بال وداع
یا منر ،یا حبیب أختک الکسریة اجلناح/یا منر یا جرحا جدیدا غار فی قلبی ّ
یا حبیبنا ویا/امرینا اجلمیل/فراق اعوام محلنا ثقله/لکنه فراق عمر/لکنه فراق عمر(طوقان)911،1333:

A

ای نمر،ای محبوب خواهر پروبال شکسته ات /ای نمر ای زخم جدیدی که در قلب آکنده
از جراحتم فرو رفته ای /آیا اینطور بدون خداحافظی ای محبوبمان وای/سلطان زیبایمان /سالها
سنگینی فراق را حمل کردیم /ولی آن فراق عمر است  /ولی آن فراق عمر است.

 -4-7استمرار راه شهید:
از جمله خصوصیات شعر صفارزاده امیدواری است .امید به نجات ورهایی وشکستن حصار
ظلم وبی عدالتی  ،حتی زمانی که از مرگ و سوگواری سخن می گوید  ،در شعرهای او موج می
زند .وی معتقد است رهایی روزی محقق خواهد شد .واین شهیدان هستند که با خون سرخ خود
راه رسیدن به رهایی را به ما نشان می دهند .هر ملتی برای آزادی و نجات از ستمگران ،چاره
ای جز ادامه دادن راه شهدا ندارد:

www.SID.ir

همایش بین المللی جستارهای ادبی ،زبان وارتباطات فرهنگی
راه شما و ما و خلق فلسطین /راه تمام خلق های تحت ستم /از معبر شکنجه ی سلطه /به
هم پیوسته ست/ما راه را دنبال می کنیم /دنبال این همه تابوت سرخ/بر شانه های روشن حقِّ
/ما راه را/دنبال می کنیم /و فتح با ما خواهد بود(صفارزاده )81:7839،
از نظر صفارزاده آرمان شهید نه تنها هرگز از میان نمی رود بلکه خون سرخ او در شریان
تاریخ تا همیشه جریان دارد .شهید گرچه رفته است اما انجام رسالت او بر عهده دیگران است.
خون او در رگها جاری است و یک شهید تبدیل به هزاران شهید خواهد شد:
این پهلوان که بود/از خون بسته به دنیا آمد/در خون باز/درخون جاری خود می رود/تکثیر
می شود و می ماند/هر تن /هزار تن/هفتاد تن/هفتاد هزار تن/و این قبیله ی بدر/و این قبیله ی
زهرا/و این قبیله ی ثار اهلل است/که تکثیر می شود/و می ماند( .صفارزاده ) 83 : 7831،

D
I

S
f

دکتر طاهره صفارزاده به تعبیر خون بسته که از قرآن گرفته شده اشاره می کند و بعد
عروج انسان را نشان م ی دهد در خون باز و این که شهید تبدیل به قبیله ای می شود.تکرار واژه
خون در این ابیات یاد آور حماسه خونینی است که از سید الشهدا (ع) شروع شده وتا همیشه
تاریخ وتا زمانی که ظلم وجود دارد ادامه می یابد وتکثیر می شود.

o
e

وشاعر بر این باور است که شهید همواره زنده است و راهش ادامه دارد.

v
i
h

او زنده است /راهش ادامه دارد /و من که با جهالت می جنگم /جنگ و شهادتم /ادامه
دارد…(همان)99:
صفارزاده با استناد به آیات قرآن ،جاودانگی شهید را چون جاودانگی خدا معرفی می کند،
شهید همیشه بیدار است وخواب او را فرا نمی گیرد:

c
r

شما شهیدان /همیشه بیدارید صفت او را دارید /نه چرت می زند/نه می خوابید(.همان)91:

A

طوقان نیز علیرغم کشتار دژخیمان ،خونهای ریخته شده را به هدر رفته نمی بیند بلکه آن
را سرمنشأ تحول و بوجود آمدن زندگی جدیدی می داند:

املیالد/خّبه کیف یولد األقاح/من أمل األرض ،وکیف یبعث
خّب اجلالد/کیف تکون رعشة
ّ
یا غدنا الفيت ّ

الصباح/من وردة الدماء يف اجلراح(طوقان)893:1333،

ترجمه:ای فردای جوانمان جالد را خبر کن /اینکه لرزه تولد چگونه است/او را خبر کن از
چگونگی تولد بابونه ها/از درد زمین،واینکه چطور صبح میدمد/ازگل سرخرنگ خونهایی که در
زخمهاست.
شاعر در این مقطع از اسلوب انشائی بهره گرفته و با بکاربردن نداء،امر،استفهام،وتکرار فعل
"خبّره" با عاطفه ای سرشار از حرارت ،نوید بخش به ثمر نشستن خون شهیدان است.
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طوقان زنی آشنا با تراژدی مرگ است .او بر این باور است که هر فلسطینی در طول مدت
عمرش دائما با مرگ دست وپنجه نرم میکند ودرزمان مردنش مرگ راشکست میدهد.زیرا
باشهادتش به حیات جاوید میرسد:
مت (.همان)177:
یافلسطین أنت!/أیها الرافض للموت هزمت املوت حنی/الیوم ّ
ترجمه :تو ای فلسطینی!/ای کسی که زیر بار مرگ نمی روی مرگ را شکست دادی/
هنگامی که امروز مردی.
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 -8-1زن و شهادت
از جمله موضوعاتی که بعد ازبررسی در اشعار صفارزاده با موضوع شهادت -به آن با وضوحی

S
f

که در شعر طوقان وجود دارد ،-دست نیافتیم جایگاه زنان در مقوله شهادت است.
صفارزاده تنها در جایی که به توصیف سوگواران شهدا می پردازد به همسران آنها اشاره
ای گذرا دارد:

o
e

و داغداران/در باران/چه فوج فوج می آیند/تو بی پدر شده ای /تو بی برادر/تو بی همسر/و
کوفیان عهد شکن/در دوردست خیابان/دستهای توطئه را می جویند(.صفارزاده)99:7831،

v
i
h

ولی در شعر فدوی زن به عنوان نماد شجاعت و استقامت به کار رفته است .زن گاه به
عنوان مادر شهید ،دختر مبارز یا خود شهید در اشعار وی حضور یافته است تا جلوه ایستادگی
را در اذهان خاطرنشان سازد.

c
r

به طور مثال در83سپتامبر سال 7411م یکی از شدیدترین جنگهای مقاومت در ارتفاعات
نابلس فلسطین به وقوع پیوست ودر آن «مازن ابوغزاله» قهرمانانه به شهادت رسید.با تمام شدن

A

ذخایر و پس از 8روزمقاومت سرسختانه ،مازن رو در روی دشمن قرار گرفت وبرای نجات
همراهانش کمربند انفجاری به خودبست وبه میان دشمن خیز برداشت.هرچند که پس از انفجار
پیکرش تکه تکه شد اما توانست با به هالکت رساندن چند تن از صهیونیزمها راه را برای عقب
نشینی همراهانش باز کند.فدوی طوقان درقصیده«الفدائی واألرض» وداع این شهید با مادر
قهرمانش را به تصویر میکشد.این مادر مانند دیگر مادران شیردل فلسطینی با افتخار فرزند
برومندش را به مسلخ عشق و ایثار و نبرد با اهریمنان فرومایه روانه می سازد .او با گامهایی لرزان
اما باشکوه برای بدرقه فرزند پیش میرود:
:یا ولدی!سقطت قبل موعد الوصول /فدربنا طویلة شقیة/
:ال حتزنی اذاُ
ترجمه:
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(مادر):فرزندم! (فرزند):اگر پیش ازرسیدن به مقصد برزمین افتادم اندوهگین مشو/چون راهمان طوالنیوسخت است/
اذهب!وعوذته باسم اهلل والفرقان (طوقان)831:1333،
وحوطته أمه بسورتَی قرآن
ّ
:یا ولدي اذهب! ّترجمه:فرزندم برو! و مادر او را در حصار دو سوره از قرآن قرار داد .برو! و او رادر پناه نام
خداوند و قرآن نگهداشت.
ومادر در آخرین نجواها به فرزندش چنین میگوید:

D
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یا ولدی /یا کبدی /من أجل هذاالیوم من أجله ولدتک /من أجله منحتک /دمي وکل النبض /وکل ما

بن اال
میکن أن متنحه أمومة /یا ولدي یا غرسة کرمیة /اقتلعت من أرضها الکرمیة /اذهب فما أعز منک یاّ /
األرض(همان)834:
ترجمه:

S
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o
e

ای فرزندم /ای جگر گوشه ام /به خاطر امروز /بخاطراین روز ترا زادم /بخاطر این روز به تو
بخشیدم /خونم وهر تپشم را/وهمه آن چه که حس مادرانه میتواند ببخشد/ای فرزندم ای نهال
بزرگوارم /بزرگواری از سرزمینت ریشه کن شده /بروای پسرک عزیزم که/هیچکس عزیزتر از تو
نیست مگر سرزمین.

v
i
h

در تحلیل این قصیده میتوان گفت شاعر آن را در سه مقطع و با وزن های متعددی سروده
است.در مقطع اول وسوم که صدای مازن ابوغزاله شنیده میشود بحر متدارک(فاعلن یا فعلن)،

c
r

ودر مقطع دوم که اختصاص به راوی دارد بحر رجز(مستفعلن) دیده میشود.

تکرار حرف ندای "یا" برای تحبیب وتلذذ ذکر نام فرزند،وتکرار شبه جمله "من أجله" برای

A

تأکید آمده است.وآنجا که مادر با سوره قرآن فرزندش را بدرقه میکند واو را در حرز وپناه کتاب
خداقرار میدهداسلوب دعاکه عنصری اسالمی بشمار میرود به وضوح مالحظه میشود.همچنین
تکرار فعل«اذهب» براصرار وپافشاری مادر در روانه کردن فرزند به میدان نبرد داللت دارد.
این در حالی است که ما از این نوع گفتگو ها یعنی گفتگوی مادر با فرزند شهیدش را در
شعر صفارزاده نمی بینیم.

-8

نتیجه

-7

موضوع شهید وشهادت از جمله موضوعاتی است که قسمت زیادی از اشعار این

دو شاعر را به خود اختصاص داده است .ستایش مقام شهید ،شهادت طلبی وآرزوی شهادت،
جاودانگی شهید وادامه داشتن راه او از جمله موضوعات مشترک میان دو شاعر است .همچنین
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فدوی طوقان به خانواده از جمله مادر شهید در صحنه های وداع با شهید توجه داشته ولی در
شعر صفارزاده چنین صحنه هایی دیده نمی شود.
-1

صفارزاده در شعر خود از اسلوب تکرار استفاده کرده است .این تکرار یا تکرار در

لفظ است ویا تکرار در معنا که با الفاظ مشابه انجام شده است .صفارزاده آنجایی که در مورد
بیداری رزمندگان وشهدا ،ویا تشویق به ادامه راه آنها سخن گفته از تکرار بهره گرفته
است.همچنین طوقان از تکرار گاه برای پافشاری بر موضع،یا به تصویر کشیدن غیر مستقیم حجم
فاجعه،یا تشویق وابراز فضیلت شهادت استفاده کرده است.فدوی در اسلوب تکرار،تقریبااز همه
اشکال تک رارلفظی یعنی واژگان،عبارتهاو ضمائر برای تثبیت معنا و تصویر در ذهن مخاطب بهره
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برده است.
-8

بررسی مقایسه ای بین دو شاعر نشان میدهد شعر طوقان از بار عاطفی بیشتری

نسبت به شعر صفارزاده بهره برده است.حال آنکه اشعار صفارزاده بیشتر مبتنی بر تفکرو تعقل
است.

-9
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خطاب صفارزاده در اشعارش بیشتر به خود شهیدان است وکمتر از کلمه وطن ویا

ایران استفاده کرده ولی خطاب طوقان بیشتر به سرزمین فلسطین است .شاید این مطلب دلیل

o
e

نقدی باشد که به اندیشه صفارزاده وارد کرده اند وآن این که وی معتقد به جهان وطنی اسالمی
است و عنصر عربی اسالمی را به عنصر ایرانی ترجیح می دهد .گرچه با توجه به دیگر اشعار وی
این مسأله نمی تواند چندان درست باشد.

v
i
h

هردو شاعر در وصف شهید از واژگانی همچون گل و باغ وکلمات مشابه دیگر استفاده کرده
اند .همچنین رنگ سرخ  ،رنگ شهادت ،در شعر هردو شاعر نمود بارزی دارد.
-8

c
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طاهره صفارزاده از شهدا طلب کرده که دستش را بگیرند تا به خیل شهیدان

بپیوندد ،ولی سخنی از عشق به شهادت به میان نمی آورد در حالی که طوقان خود را عاشق
مردن وشهادت برای وطن می داند.
-1

کردن جان وریخته شدن خون می دانند.
-1

A

هر دو شاعر تنها راه رسیدن به پیروزی در برابر استبداد و استعمار را مقاومت وفدا
از نظر دو شاعر راه شهید همواره ادامه دارد وآرمان او هیچگاه نمی میرد.امید به

آینده روشن در شعر هردو موج می زند.
-3

اسلوب نداء در اشعار فدوی طوقان از بسامد باالیی برخوردار است.ولی در شعر

طاهره صفارزاده به آن میزان نیست.
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