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نزار قبانیزوه وقرضاعلیشعر پایداري درهاي مؤلفهبهتطبیقینگاهی 
1خلیل بیگ زاده

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه رازي کرمانشاه
افشین رحیمی هرسینی
دانشجوي زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات پایداري دانشگاه رازي کرمانشاه

چکیده
شاعر سوري )1923- 1998( نزار قبانیشعر در وضوع و مضمون همسانمباپایداريهايلفهؤم
ادبیات تطبیقی که پهنۀ مکتب فرانسويتأسی ازبا،انایرشاعرانقالبی )1342(رضا قزوهعلیو

بررسی در این مقاله،پژوهش آن محدود به تعامالت تاریخی، تفاوت زبان و تأثیر و تأثر است
خود هايسرودهمقاومت،این دوشاعردهد کههاي پژوهش نشان میافتهی.استدهدیروتحلیل گ

ایی و ساحت معنهمسانفرایند ساختاريبا اعتراضو انتقادانتظار،مضمونموضوع و با را
نزار قبانی به آثارۀ برخیترجمبرخی موارد؛ باقزوه درشعراي کهند؛ بگونهاسرودههمگون

شعر، انتساب ازحذف نام شاعربااست که نزدیکچنانشعري یممفاهلحاظ ساختار زبانی و 
این موضوع نشان می دهد که بی تردید.از ذهن نخواهدبوددوراین دو شاعراز یکبه هرآن

این شاعرازخود )شعرهاي سپید(هاي سرودهدرآشنایی داشته وقبانینزاررقزوه بخوبی با شع
.تاسهبودرتأثمبگونۀ تبادر یا مستقیمعرب

.قبانینزاررضا قزوه،علیمقاومت،پایداري، شعرشعرادبیات تطبیقی،:اژگان کلیديو

kbaygzade@yahoo.com:رایانامه- 1
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مهقدم
به شرح مبارزات، که در طول تاریخشودپایداري به مجموعه آثاري گفته میدبیات ا

اعم ازدین، معتقدات، آئین، هاي خودهاي یک ملت در دفاع از داشتهرنجها وفداکاري
از هنگام پیدایش ادبیات پدید ادبیات پایداريبنابر این . می پردازد...اجدادي ووسرزمین آبا

هاي لفهؤومضمون همان مادبیات مقاومت نیز گرچه در محتوي .شکل گرفته استآمده و 
ویژه در جریان مبارزات مردم و باخیرسدةطور خاص دربااماست؛ شامل ادبیات پایداري را

هاي ادبیات مطرح شد صهیونیستی به عنوان یکی از شاخهرمقابل اشغالگري رژیمفلسطین د
ادبیات فلسطین توسط نویسنده ومنتقددر1966سال دراصطالح مقاومت نخستین بار«و

)1948-1966(در اثري به نام ادبیات مقاومت در فلسطین اشغالی غسان کنفانی،،فلسطینی
نخستین بار درسنگري رواج این عنوان رابته محمدرضاال.)76:79،اسکندري(»مطرح شد

)18: 89سنگري،(.داندالجزایرمیخصوصاًاستعماري مردم مغرب عربی،جریان مبارزات ضد
توسط چه کسی وکجاکه نخستین بار درحال ادبیات مقاومت یا پایداري فارغ ازاینبه هر

.2،مظلوم مردمکشیده وترسیم چهرة رنج. 1:مولفه هایی ماننداستهرواج یافتمطرح شده و
. 6، ستایش شهیدان ومبارزان. 5، القاي امید به آینده. 4دعوت به مبارزه، . 3ها،بیان بیدادگري

.استرا در درون خود پروردهستایش آزادي وآزادگی
) 1923-1998(نزار قبانی آثاربررسی تطبیقی  مضامین پایداري درحاضرۀمقالموضوع 

یافتن بنابر این . ان استایرانقالبی شاعر)1342(رضا قزوه علیو ة عربنویسندشاعر و
در گسترة موضوعی است کهشاعردوساختاري و محتوایی در شعر اینهمسانهاي زمینه

ادبیات تطبیقی عالوه بر تقویت شخصیت قومی یک ملت و . ادبیات تطبیقی قابل بررسی است
هاي هنري و فکري آن در میراث ادب جهانی، نقش مهمی در آشکارساختن بیان سهم کوشش

). 3: 1388پروینی، (ها وتقویت و استحکام مبانی آن دارد پیوندهاي فکري و فرهنگی ملت
رضا قزوه، هاي موضوعی پایداري در شعر نزار قبانی و علیبه مؤلفهبرآیند نگاه پژوهشگران

که پهنۀ بر اساس مکتب فرانسوي ادبیات تطبیقیاین مقالهدر است کهآنان را بر آن داشته
، ساحت پژوهش را پژوهش آن محدود به تعامالت تاریخی، تفاوت زبان و تأثیر و تأثر است

.تبیین کنند
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عنوان نزار قبانی درابتدا عمدتاً به موضوعات عاشقانه و غنایی پرداخته است واگر چه
، دوران زندگی خودمرحلۀ دیگري ازا درام؛استودکردهرا از آن خعاشقانه سرایی بی همتا

به موضوعات ،از رژیم صهیونیستیمیالدي1967درسال باز شکست اعرابعدخصوصب
تماعی موضوعات اجاشعار فراوانی را درواکنش نشان داده وخودۀی ومحیط جامعاجتماع

اشعارش نقش دیوان وانی که برعن-به شاعر عشق وانقالب،دلیلوسیاسی سروده است وبه همین 
نزار ترجمه وۀنه در ایران غالباً اشعار عاشفانا متأسفاام؛استگردیدهمشهور،بسته است

این مقاله  نیز .استگردیدهترجمه و چاپتري سطح بسیار نازلدرواشعار انقالبی اودهشمنتشر
اي مقایسهتا؛رآمده استدرپی احساس ضرورت چنین موضوعی شکل گرفته وبه رشته تحریر د

گرفته باشد و شخصیت وتفکرانجامان با شاعري عرب زبان ایربین یکی از شاعران انقالبی 
است که کردهتالش پژوهشن ای.دبه جامعه ادبی عرضه گردواضح ترواقعی نزار قبانی بیشتر و

بسامد که ازرا یهاي ساختاري و محتوایهمسانیشاعرهایی روشن از آثار دوبا ذکر نمونه
ۀ ساختاري و محتواییستددوحاصله را درجیانت، نشان دهد که اندبودهبیشتري برخوردار

یادآوري این نکته به این جهت است که اوال وجود مضامین مشترك در .استکردهبنديبخش
هات آثار دو شاعر یا نویسنده طبیعی است و پرداختن به آن صرفا به منظور مشخص نمودن ام

ها به معنی اثرپذیري یکی ازدیگري نیست و چه بسا دو فکري آنهاست، ثانیا وجود این همسانی
شاعر یا نویسنده حتی یک بار آثار دیگري را مطالعه نکرده باشند؛ اما آثارشان سرشار از مفاهیم 

رضا ر علیثیر شعر نزار قبانی بر شعأاگر چه در این مقاله موضوع ت. همسان و نزدیک به هم باشد
.استقزوه چه در محتوا و چه در ساختار به اختصار  بررسی شده

ه که به نوعی بشودمییافتشعرشدرايسرودهکمترشاعري است که علیرضاقزوه 
خصوصبنزار قبانی شهرت اصلی اگر چه ودباششتهدانمضامین انقالبی ودینی ارتباط 

موضوعات دري ي بسیارهاا سرودهام؛استغناییادبدرشزندگی ادبیۀهاي اولیدرسال
بنابر این . استقبانیقزوه ودر شعرهمسانینومکه مضدینی و ادبیات مقاومت دارد

.و اعتراض استانتقادانتظار،: موضوعات همسان در شعر این دو شاعر عبارت از
هاي سرودهر برخی دمطالعه اي است کهبگونهاین دوشاعرشعردرهمسان زبانیساختار

و» خیاباننخلستان تااز«، »درروزگار قحطی وجدان«هاي منظومه:ندنمارضا قزوه علیسپید
عشق «کتاب خصوصبنزار قبانی ةترجمه شدهايودهرسباهاآنۀومقایس» موال ویال نداشت«
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ربسیاعرشاشود که زبان این دومهدي سرحدي دریافته میۀترجم» ماندنمیپشت چراغ قرمز
این موضوع نشان .استقابل توجهی هاي همسانیداراي زبانیعناصربه هم نزدیک بوده ودر

تأثرمهاي فوق از لحن حاکم برآثار قبانی قزوه درسرایش منظومهدهدکه به احتمال می
البته این احتمال هم دور از ذهن نیست که شاید مترجمین آثار قبانی درشعرهایی که . تاسهبود

هاي خود درترجمههوقزشعرزبانی از ساختار،اندداشتهی همسانقزوه نظر مضمون با اشعاراز
و وهمگرایی ساختارهمسانیاز این احتماالت،کیفارغ از صحت وسقم هر.اندبهره برده
ه هیچ ارتباطی با چاین واقعیت است که شاعران مقاومت اگربیانگراین دوشاعراشعارمحتواي 

مبارزه مبتنی برآزادگی وي فکرهايمؤلفها ام؛با آثار هم نیر آشنا نباشنداشته ویکدیگر ند
.به هم نزدیک می شوندنیززبانیعناصرۀمضامینی است که گاه درعرص

با این موضوع نگاشته اي تاکنون مقالهدهد کهنشان میده شانجامهاي بررسی:پیشینه تحقیق
که استنزار قبانی تقریر گردیدهآثار شعري با سرایانفارسیآثاردر مطابقت ا مقاالتی ام؛دهنش

؛1391نیا،ناصرمحسنی،»نزار قبانیشعر سهراب سپهري وبررسی تطبیقی طبیعت در«:عبارتند از
عایشه دهقانیان و جواد،قبانیرنزافریدون مشیري ورآثادرعاشقانه مضامین تطبیقی بررسی«

نزار البیاتی واخوان ثالث،یلی مفهوم منجی نجات بخش در شعربررسی تحل«؛1392فالحی،
مفهومی عشق با نگاهی تطبیقی به اشعار شاملو زیبایی شناسی پدیدة«؛1389ناظمیان،رضاقبانی،

وشاملواحمداندیشۀوجایگاه زن درشعر«؛ 1392نژاد،صدیقه علی پور و ربابه یزدانقبانی،و
.1387ی ممتاز،نسرین شکیبقبانی،نزار

ایرانی را از منظر علیرضا قزوه شاعر سوري وشعار نزار قبانی شاعراین مقاله ا:پردازش موضوع
و یک هدف پایداري و مقاومت بررسی کردهنوممحتوایی با مضنیز هاي ساختار زبانی و مؤلفه

ایران به و فرهنگیادبیۀن هرچه بیشتر نزار قبانی به جامعشناسانداست که پی گرفتهثانوي را
ادبیات مقاومت جاي ۀهایش درحیطسرودهبخشی از که استعنوان شاعري مبارز وآزادیخواه

.گیردمی
و شعريواژگانی ساختار ) الف

هاي شاعرانه و ترکیب سخن در محور ساختار زبانی، عناصر واژگانی، زبان شعري، صفت
اگر اسم شاعر را از برخی اشعار قزوه و اي است که نشینی کالم  در شعر دو شاعر بگونههم

از کتاب از نخلستان تا خیابان » در روزگار قحطی وجدان«هایی مثل قبانی بخصوص در سروده
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نمی ماند  نزار قبانی، از کتاب عشق پشت چراغ قرمز» ند، شعر را همآنان زبان را می بای« قزوه، 
ها سان است که امکان انتساب اشتباه آنهاي یادشده در شعر آنان بقدري هم، مؤلفهحذف کنیم

بنابر این به اقتضاي مجال و امکان، این همسانی در دو . به هر یک از دو شاعر دور از ذهن نیست
گیري از واژگان همسان و یا نزدیک به هم و دیگربهرهگردد که یکیبخش بررسی می

:همسانی در ساختار کلی شعر است
همسانی واژگانی- 1

دهد که قزوه با شعر  قبانی آشنایی ژگان همسان در شعر قزوه و قبانی نشان میحضور وا
تواند ناشی از تداخلی باشد که در عرصۀ ادبیات ها میاگر چه بعضی از این همسانی. استداشته

»کنمبندرهاي جهان را در چشمانت نهان می«: گویداز جمله رویدادهاي معمول است؛ قزوه می
چنین قزوه و ، هم»در بندر آبی چشمانت«و نزار قبانی کتابی دارد با عنوان ) 90: 1374قزوه، (

این رویداد، پیروزي . سرایندهایی همسان میقبانی یک رویداد تاریخی را در واژگان و عبارت
ها در سال هزار و بر صلیبی- در روستایی به نام حطین در فلسطین اشغالی- صالح الدین ایوبی

/ در حطین میدانی نیست/ ایوبیان مصر صبورند«: گویدهفت است که قزوه میصد و هشتاد و 
/ در میدان اصلی شهر/ وعقربه هاي ساعت/ شمشیر صالح الدین بر صلیب مانده است

در انتظار آن مسافر / در انتظار آن قطاریم«:گویدو قبانی می) 72: 1374قزوه، (»اندخوابیده
از / از یرموك/ آیدبیرون می/ از بدر/ آیدها بیرون میسالکه چون تقدیر از رداي/ نادیدنی

واژگان ، در این دو سروده) رضا افضلیوبالگ ،1369قبانی، (»از شمشیر صالح الدین/ حطین
هایشان نیز از این رویکرد بهره این دو شاعر در دیگر سروده. ه استهمسان دیدنی و قابل توج

هاي کاسیو امسال به ساعت«: گویدکه قزوه میگردد؛ چنانمیاي از آن ذکراند که نمونهگرفته
در این روزگار «: گویدو قبانی می) 104: 1369قزوه، (»مان قضا شداطمینان کردیم و نماز صبح

دقت در این دو ).59: 1386قبانی،الف،(»کنندکه گل سرخ را با یک ساعت سیکو معاوضه می
.دهدي اثبات سوق میسروده مدعاي مطرح را بیشتر به سو

همسانی ساختاري
آنان زبان را «رضا قزوه و شعر از علی» در روزگار قحطی وجدان«مطالعۀ نه چندان عمیق شعر 

از نزار قبانی به همسانی ساختار شعري این دو شعر به آسانی پی برده » بایند، شعر را هممی
خود : ها، مانندمضامین همسان در آنکه روح انتقادي حاکم بر این دو منظومه و شود؛ چنانمی
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گیري از واژگان همسان یا یکسان به روشنی نشان باختگی در برابر فرهنگ غربی ونیز بهره
ز آن تأثیر خود با شعر نزار قبانی آشنایی داشته و ادهد که قزوه هنگام سرودن شعرمی

در / بیا بی خیال باشیم«: گویدهاي زیر گویاي این مدعاست؛ قزوه میاست که نمونهپذیرفته
هاي روزگار دم پایی/ در روزگار جوك و غیبت/ هاي صد و هشتاد درجهروزگار چرخش

در «: گویدو قبانی می) 91: 1369قزوه، (»مسترهاي آمریکایی/ هاي الابالیآدم/ الانگشتی
انمان را و نیمی از وجد/ که نیمی از انگشتانمان و نیمی از دفترهامان/ روزگار ایدز فرهنگی

و یک حرف سبز بر جاي / که یک شاخۀ سبز/ در روزگار آلودگی هوا / استبلعیده
اي است که با حذف ها بگونههمسانی ساختاري سروده). 62: 1386قبانی، الف(»استنگذاشته

می ترسم «: گویدچنین قزوه میهم. ها، گویی هر دو سروده از یک شاعر هستندنام شاعر از آن
می ترسم شلوارهاي جین و چارلی کار / به گردن بعضی زنگوله بیاندازند/ ام تمدنروزي به ن

و قبانی ) 1369:101قزوه، (»روندهاي مایکل جاکسون به دانشگاه میپسرخوانده/ دستمان بدهد
وحواله هاي امریکن / و شلوار هاي جین/ در این زمانۀ تا دندان مسلح به موسیقی جاز«:گویدمی

و در / از اسکندر مقدونی بزرگتر می دانند/ روزگارهایی که سیلوستر استالونه رادر/ اکسپرس
دقت ). 60: 1386قبانی،الف، (» یابداز حضرت مسیح مقبولیت بیشتري می/ آن مایکل جکسون

ها دهد که با حذف نام شاعران، گویی سرودهدر ساختار و نیز محتواي هر دو سروده نشان می
.وده هستنددو پاره از یک سر

تحلیل محتوایی با مضمون پایداري و مقاومت) ب
عمول وبعضا امري متطبیقی ادبیات عرصۀنزدیک به هم درمشابه وپرداختن به مفاهیم همسان، 

نویسندگان چنین اغلب شاعران وآثارمعمول بدان جهت که در؛بدیهی به شمار می رود
ادب یل که موضوعات مورد بحث در حوزةن دلبدیهی به ایمواردي به تواتر یافت می شود و

به عنوان .سرزمینی استومسلک یا کشورها ازهردین وغالبا موضوعاتی مشترك میان انسان
به نوعی نیروي محرکه یا ه هرشاعري است وجمله مفاهیم الینفک مورد توجمثال عشق از

.رودبه شمار میهنرمندانرژي اولیه درحرکت هرحداقل 
ورا بر اساس این مشترکات مضمونی استوار می سازندهاي خودران تقسیم بنديشگپژوه

مختصات هاي محدودترحوزهدریاعرفانی وعاشقانه،،المثل مختصات ادبیات حماسیفی
که چناننمایند؛ غیره را معرفی میودفاع مقدسمقاومت،انقالب اسالمی،ادبیات جنگ،
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نمایشنامه غنایی،شرح مختصات ادب حماسی،به دسته بندي وشمیسا در کتاب انواع ادبی 
پایداري،هاي ادبیات جنگ،پرداخته یا سنگري در کتاب ادبیات دفاع مقدس به بیان ویژگی...و

.استاالخره ادبیات دفاع مقدس پرداختهبمقاومت و
رسالت شعر و شاعري.1

کند و یا به موضوعی اعتراض د میکند که وقتی کسی دیگران را نقعدالت و انصاف حکم می
اگر . کند، بیش و پیش از همه در اصالح و تبري خویش از زذیلۀ مورد انتقاد سعی کندمی

کند و یا وقتی نزار قبانی اي نسبت به مسائل جامعه انتقاد میشاعري چون قزوه از بی تفاوتی عده
ت که اول خود به وظایفش کند، الزم اسقوم عرب را به خاطر گفتار بی کردار سرزنش می

آگاه بوده و با رعایت الزامات وظایف اجتماعی و شاعري به کمبودها و نواقص فردي و 
. نباشد» عالم بی عمل چون زنبور بی عسل«اجتماعی خود نیز بپردازد؛ تا مصداق 

از این دو شاعر با زبانی شاعرانه، ضمن برشمردن وظایف شاعران، خود و جامعه شاعران را
: گویدکه قزوه میاند؛ چنانتیررس نقد محفوظ نکرده و انتقاداتی را متوجه این گروه نیز دانسته

شاعر یعنی موي / نه مبانی، نه بیان می خواهد/ کنم شاعري زخم زبان می خواهدمن فکر می«
: 1369قزوه، (»اصالً شاعر نیست/ راحت می خوابدشاعري که با خیال/ دماغ سیاست بازان

و از همنوازي برون / که از ارکستر موسیقی کنار می کشد/ شاعر امروزي کسی است«.)107
امسال شعرها چنگی به دل «.)54: 1386قبانی، الف(»یژة خود را بسرایدتا قصیدة و/ می رود

/ بعضی خودشان را باور کردند/ بعضی خودشان را کشف کردند/ ها مثل هم بودرباعی/ نزد
) 98: 1369قزوه، (»هایشان خود کشی کردنددر مصاحبهبعضی/ گم کردندبعضی خودشان را 

/ کنداي آماده میو فنجان قهوه/ بر کنارة زبان خویش قدم می زند/ او شاعري خود شیفته است«
انی، قب(» کندشاخه گلی به خود هدیه می/ وزوخود هر ر/ نمایدو آن را به خود تعارف می

.)55: 1386الف
برآیند آنانتظار و. 2

اعتقاد به ظهور منجی موضوعی است که تقریباً در همه ادیان و مذاهب به نوعی وجود داشته و 
.استبدان پرداخته شده

فوتوریسم یعنی اعتقاد به دوره آخرالزمان وانتظارظهورمنجی غیبی و مصلح جهانی و بزرگ، «
فوتوریسم . می داردهاي موضوعی است که دراصول عقاید ما، جایگاه مهازجمله مؤلفه
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مذهب (و جوداییسم) مذهب زردشت(زوراستریانیسم: هاي آسمانیاي است که درکیشعقیده
کاتولیک، پروتستان، ارتودوکس و به طورکلی در میان :و سه مذهب عمدة مسیحیت) یهود

مدعیان نبوت، به مثابۀ یک اصل مسلم قبول شده و همگی باالتفاق بشارت ظهور همچو 
هم در ظهور یک)تشیع و تسنن(دو مذهب عمدة اسالمدراین راستا،...انددهمصلحی را دا

البته بشاراتی که دراین باره درکتب آسمانی . ر دارندظدر دوران واپسین زمان، اتفاق ن» مهدي«
زبور، زند، حکی، : شمار است که از کتب غیراسالمیمقدسه وکتب مدعیان نبوت واردشده، بی

، انجیل متی، دیدوپاکتیل، جاماسپ، انجیل یوحنا، دانیال را به )هند(ونیصفیناه، اشعیاه، شاکم
مردي بیرون آید «:گویددرکتاب جاماسب نامه شاگرد زردشت می...عنوان نمونه میتوان نام برد

از زمین تازیان از فرزندان هاشم، مردي بزرگ سر و بزرگ تن و بزرگ ساق، وبه دین جد 
چون برق «:استآمده30و27آیه 24درانجیل متی فصل ».کندو زمین را پر داد. خویش بود

گردد، فرزند انسان نیز چنین آید و تا مغرب ظاهر میکه از مشرق بیرون می
آید با قدرت و جالل خواهنددید فرزند انسان را برابرهاي آسمان که می...خواهدبود

).55: 1382خسروشاهی، (»...عظیم
و ضمن معرفی منتظر، تشریح جزئیات به وضوح بحث شدهدر مذهب تشیع این مسأله با 

انتظار درمذهب شیعه همواره دستمایۀ بسیاري از آثار . وظایف منتظران نیز بیان شده است
هایی که در این زمینه نگاشته شده و آثار هنري بزرگان دین، علم و ادب بوده و چه بسیار کتاب

هاي فراوانی در موضوع یات و شعر نیز منظومهدر عرصه ادب. استکه به منصه ظهور رسیده
از «منظومۀ . استانتظار و ظهور منجی مجال بروز پیدا کرده و به جامعۀ ادبی عرضه گردیده

رضا قزوه یکی از همین تولیدات ادبی است که به موضوع انتظار و ظهور علی» خاك تا ماه
گیري هاي شاعر با بهرهات و دلگویهانتظاراي از پرداخته و در آن پاره) عج(حضرت ولی عصر 

و مردي / توفانی در راه است«:گویداو می. استاز عناصر زبان اعتراضی به مخاطب عرضه شده
مردي می آید که از شعار و حرف زیادي بدش / کندکه به درجه تیمسارها نگاه نمی/ آیدمی
: 1369قزوه، (»یکان نداردکلکسیون پو / استها سواري ندادهمردي که به پاترول/ آیدمی

را در ابتدا و انتهاي سروده تکرار و » و مردي می آید/ فانی در راه است تو«شاعر عبارت .)147
: گویدچنین در جایی دیگر میاو هم. است؛ تا مخاطبش را بیشتر و رساتر انذار دهدتأکید کرده
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و خواب دیدم به استقبال مردي /بامردانی می روم که پیشانیشان سبز است/ و خواب دیدم هنوز«
.)140: همان(»در افق هاي دور دست رهاست/که اسب سپیدش/ می رویم

او در . استنزار قبانی نیز یک شاعر شیعی است و بارها در شعرش به معتقداتش اشاره کرده
عه و منظومۀ بلندي به مؤلفۀ انتظار پرداخته و در خالل آن، انتقاداتش را از فضاي حاکم بر جام

نام دارد که با الهام از کتابی » در انتظار گودو«این منظومه . استها مطرح کردهرویکرد دولت
البته نوع نگاه قبانی در .استسروده شده» ساموئل بکت«به همین نام از نمایشنامه نویس ایرلندي 
اي انتقاد که با اشاره به انتظار ظهور منجی، از جامعهاین شعر اندکی متفاوت است؛ چنان

از رداي «کندکه به این بهانه از تکاپو و قیام براي آزادي بازایستاده و منتظر کسی است که می
و مارا از ستم و / گودوبیا اي «: گویداو می. جامعه را نجات بخشدبیرون بیاید و»سالها

درایستگاه / ما مثل گوسفند/ خالصمان کن/ و از ابوجهل و ابوسفیان/ رهایی بخش/ ستمکاران
ات نج/هاها را از چنگال انسانو انسان/ اشکمان را بخشکان/ بیا اي گودو/ زندانی هستیم/ تاریخ

در انتظار آن «:گویدچنین در این معنی میاو هم.)رضا افضلی، وبالگ1369،قبانی(»بده
.)همان(»بیرون می آید/  از رداي سالها/ رکه چون تقدی/ در انتظار آن مسافر نادیدنی/ قطاریم

حاکمانو کردار تماعیجااعتراض .3
آید، به چشم میقزوه بیشتررضاعلیر نزار قبانی ودرشعآن بسامدیفراوانکه اياولین مؤلفه

قزوه شاعري است که در ایران به شاعر اعتراض .ضع موجود استبه وانتقاداعتراض وموضوع 
، انتشار شعري با عنواناوادبی کشور و شهرت اولیه که معرفی او به عرصۀشهرت دارد؛ چنان

پس نخست هاي علیه وضع موجود جامعه در ماهاياست که در واقع بیانیه» ز نخلستان تا خیابانا«
/ ، فریاد سهم من استاما/ از من جان بخواه/ اي دوست«:اشدبمی67بهمن ماه یعنیاز جنگ 

صحابی » ابوذر « ده بار به اسم قزوه در این شعر.)1369:123،قزوه(»که سهم ابوذر بودچنان
ابوذر سمبل اعتراض به وضع موجود جامعه پس است کهکردهاشاره) ص(با وفاي پیامبر اسالم 

دردا که ابوذر یک تن «:است) ع(ت موالي متقیان علی خالفو غصب ) ص(از رحلت پیامبر 
/دردا که اعتراض ابوذر/ دردا که به ابوذر طعنه می زدند/دردا که به ابوذر تنه می زدند/ بود

چنین شاعر چندین بار کلمات داراي بار انتقاديهم.)124:همان(»ها گم شددرالبالي همهمه
راه درد از چهار«:به کار برده است...و دریغا» ادرد«، »سرزنش«، »اعتراض«از جمله را

/ هستند) ع(اینان برادران علی / که اعتراض ابوذر مرا به خود آورد/راه فقرچهاراز/گذشتیم
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من می گذشتم و / ؟شوندها رسوا نمیچرا شریح قاضی/ :من می گذشتم و ابوذر فریاد می زد
اینجا کسی انبان نان / :امشب به علی خواهم گفت/از کنار این همه تفاوت نمی گذشت/ ابوذر

اینجا نهج /کشداینجا عقیل درد فقیري نمی/ گوینداینجا چقدر دروغ می/ گیردبه دوش نمی
قزوه در اعتراض.)1369:127،قزوه(»دهندهاي چوب گردویی زجر میبخانهدرکتا/البالغه را

مردان به دولتچنینهم؛»سرة بی خیالی شده بودندا سوار سرممردم ا«:به مردم استاین شعر نیز
شاعر وقت «:به شاعراننیز؛ و »پرتاژ تسلیت چاپ می کنندر/المالو با پول بیت«:و مسؤولین

شود از دربار قدر که میآن/پس از ده سال هوا مساعد شده است/ یعنی شاعر هواشناسسناش
هاي مهم نیست اگر صندلی/ ا با سر دویدحافظ رتا کنگرة/ هاي تخت جمشیدفرح و جشن

شاعر باید مگسش /زنندناجور میمهم نیست اگر به اسالم وصلۀ/ زنندچرخ غرور می/ چرخ دار
:همان(اي بگوگویی قصیدهی اگر راست میراست/ شاعر باید چشمش کور باشد/را بپراند

121(.
اوو اولین برنامهردبه همین موضوع اشاره کاش هاي سیاسیرنزار قبانی نیز در بسیاري از شع

و اجتماعی پرداخته است، در یک شعر سیاسیموضوعات که به مبارزبه عنوان شاعري
اي حاشیه(» ش علی دفتر النکسهمهوا«آگین و سراسراعتراض که این شعر خشم. اعتراضی است

اسرائیل میالدي از1967، پس از شکست اعراب در ژوئن سال نام داشت)بر دفتر شکست
او در این خصوص بازتاب سیاسی و انقالبی این . می در جهان عرب بر پا کردطالتسروده شد و 

در سراسر جهان عرب آغاز جایی هایی در برابر این شعر از هرعکس العمل«: گویدسروده می
... یی از دیگري هایی از یکی و خارهاگل... هایی از جاي دیگر هایی از جایی و دشنامبوسه. شد

جانب گروهی و تکفیر از جانب تقدیس از ... هایی از جانب دیگر ولهگلغزلی از جانبی و 
ها و مجالت پیاپی هاي آنان قریب شش ماه به روزنامههاي خوانندگان و تفسیرنامه. دیگر

به ،ها مجبورشدند به بحث در این بابها و مجله، به حدي که صاحبان این روزنامهرسیدمی
تاب این باز.)197: 1386ب،قبانی(» ، پایان دهنداستج شدهمعقول خارکه از حدود عنوان این

هاي ي بود که بعضی از کشورهاي عربی از جمله مصر انتشار کتابشعر در جهان عرب به حد
ا و هنزار قبانی در این شعر صراحتاً به دولت. را به این کشور ممنوع کردندورود وينیز قبانی و 

:گویدداند و میها میري نادرست آنرهبمان عرب می تازد و این شکست را دستاوردکاح
مرگ را به خبر/ هاي قدیمیو مرگ کتاب/خبر مرگ زبان عربی را به شما می دهم/دوستان«
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و کلمات مورد تجاوز و توهین /هایی کهنه، پاره پاره شد چون کفشماسرزمین / شما می دهم
اي که راهنماي ما به پایان اندیشه/خبرمرگ... دهم خبرمرگ به شما می/ ار گرفتندو دشنام قر

» ...شمهوا«یانی این بند که اولین بند شعر پاجملۀ).155: 2013قبانی، (»سوي شکست بود
داعیۀ رهبري جهان اعتراضی است به جمال عبدالناصر ، رئیس جمهور وقت مصر که،است

یان قوم دادن به جاي عمل که در منزار از فرهنگ سخنرانی و شعارهم چنین . عرب را داشت
: کندوري معرفی میرایی مشرق زمین را سخنرانی و سخنکند و داعرب مرسوم است انتقاد می

با تمام دارایی مشرقی خود از / چرا که وارد آن شدیم/ شکست ما در جنگ عجیب نبود«
و وارد شدیم به / بودگز مگسی را نیز نکشتهي کسی که هرهابا کمربند/ سخنرانی و سخنوري

ش با در قسمتی دیگر از شعرچنین نزار مه).155: م2013قبانی، (»جنگ با کمربند ساز و دهل
توان ، کشورهاي عربی،تر به نظر می رسدرساتر و بلیغ،اي که از هر سخن صریحزبان کنایه
و آهنگري «:گویدکشد و میبه نقد میرا اراده و عزمی راسخ براي مبارزهها و نبودنظامی آن

نگهدورنظرالبته موضوعی که نباید از).همان(»نزد شما نیست که شمشیرهایی بسازد
احساس ا انگیزه، ام؛اعتراض است، این است که گرچه درون مایۀ شعر این دو شاعرشودداشته

مبناي که حال آن،نهدبنا میی هاي دینش را برمبناي آموزهاعتراضو نگرش قزوه دینی است و
.استگرایی یعربحس ناسیونالیستی وشعر اعتراضی قبانی 
بی دردانتقاد از مرفهین 

خود فرو برده و در پی رفاه و سر در الك ه به مشکالت جامعه انتقاد از قشري که بی توج
ند هستودآلگلگرفتن از آبها کسانی که در پی ماهیگذرانی خود هستند و بدتر از آنخوش

، از دیگر استفاده می کنندشخصی خودو منافعاهدافو از هر موقعیتی براي پیشبرد
ي که مشکالت افراد. موضوعاتی است که در بسیاري از شعرهاي قزوه به آن پرداخته شده است

دانند؛ تا با سوء فرصتی میهاي طبیعی را به منزلۀ، تحریم و بحرانو تنگناهایی نظیر جنگ
د و مادي بی حمنافع هاي موجود اقدام به کسب سودهاي کالن وستفاده از تنگناها و نارساییا

چنان چلوکباب سلطانی آقا همحاجتا/، حجامت ملت بوداین همه خون«: ندحصر می کن
قزوه، (» کندلهماو با تلفن زیمنس مع/ به تسبیح شاه مقصودش بنازد/ تا قلیان بکشد/ کوفت کند

مادرم آب و آئینه و قرآن را /شودبسیج می/ هاي کهنه سربازیشبرادرم با پوتین«.)1369:92
که ناوگان / اما بعضی خاطرشان جمع است/ را می خواند» فاهللا خیرحافظا « پدرم / می آورد
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امروز پسر همسایه مان شهید «.)102: همان(نداردکاري شانسرپوشیدهبه استخرهاي / آمریکا
و /کندناسب سواري دعوت دوستانش را به قهوه و / اعث نمی شود که ساسان اما این ب/شد

).103:همان(» خردنبراي سگش بستنی 
ها را به باد انتقاد کرده و آنافراد اشارهازبه این دستههایشراي از شعقبانی نیز در پاره

ازدواج / زدهسکناس تاها ادیکی در طلب میلیار/گريیکی در پی سودا«: گویدو میگیردمی
یکی در /یکی در جست و جوي قصري بی مانند در لندن/ هاي صیقلی تمدنچهارم و آغوش

یکی در جستجوي تخت و / ها در طلب خون بهاي خویشتنبارهدر کا/ کار سمساري سالح
.)مدرسۀ راهنمایی شهید بهشتی ساريوبالگ: 1392، قبانی(»سپاه و صدارت

یندهفلسطین و امید به آ
صیبتی است که قلب هر انسان مصهیونیستی و آوارگی مردم بی پناه فلسطینتشکیل رژیم

ايو نویسندگان در آثار خود اشارهان این، بسیاري از گویندگبنابر.آوردرا به درد میاي آزاده
و شعورزااي، ذرهندشعر اگر نگوید اینجا اشک و آه و خون چه کردواندحداقلی به آن داشته

ا از این ام؛اي نام شاعر به خود می نهندو عجیب است که چگونه عدهآن نیستدرشور مردي
و چند و چونی مقاومتتش نبه فلسطیدر شعرشقزوهرضاعلی.کنندیادي نمیانسانیتراژدي
ابوالفضل با مشک تشنه بر / هاي فلسطینی را نگاه کناردوگاه«:گویداست و میپرداخته

/ اندو ریگان هم کاندید صلح نوبل شدهگورباچف/ ؟شنويصداي گریه رقیه را می/گرددمی
ازمان ساام/ پوشدعرفات شلوار اسرائیلی می/ از قرآن قابوس چاپ می شودزیباترفهدقرآن 

اصغر باید تا ماه علی/ تا به علی اصغر شیرخشک برسد/ استملل هنوز تشکیل جلسه نداده
و هاي فلسطینیاین شعر ضمن تشبیه اردوگاهدرقزوه.)1369:109،وهقز(»کندآینده صبر
سران بی تفاوتیگیري از زبان طنز از با بهرهو کربالییانبه صحراي کربالآوارگانش

و مقاومت مردم فلسطین و پیروزي کندتقاد مینموضوع فلسطین اهاي بزرگ نسبت به ترقد
: گویدکه میچنانداند؛ر را در گرو این مقاومت میکند و صلح پایداها را گوشزد میآن

مثل کبوتر می شود / گشایدروزي زمین پر می/ بر شانه باد/ روزي درختان پرچمی خواهند شد«
دا زمین را جور دیگر می فر/ غرق کبوتر می توان دید/ فردا زمین را/ دریا کبوتر می شود ماه

یستادگی ومقاومت است وپرچم نشان پیروزي و فتح درخت نماد ا.)59: 1374قزوه، (»توان دید
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کنندوکبوتر نیز که کوهنوردان هنگام فتح یک قله پرچم خود را برفراز آن نصب میچنان
.همواره سمبل صلح دوستی وآرامش است

، در کندبشري احساس مسؤولیت مین یک شاعر متعهد که نسبت به جامعۀبه عنواقبانی نیز
:استمقاومتش را با زبان طنز مطرح کردهفلسطین و موضوع» خشمهاي خوشه«شعر بلند

و هزاران /را مصادره کردیدماخانۀهزاران/دنیا بر این ماجرا کف زد/ سرزمینی را دزدیدید«
مخاطب شاعر .)1354:11قبانی، (»دنیا براي دالالن کف زد/ کودك ما را فروختید

کفایتی است که در برابر مردم فلسطین احساس درد المللی بیهاي بینقدرتمندان و سازمان
و انبراي دزدکه کنند؛ چنانکنند، بلکه هجمه و قساوت اسراییل غاصب را تشویق مینمی

مردم را در موضوع انتفاضۀ»کودکان سنگ«چنین شعر بلند هماو.دننزمیوکف دالالن
در مقابل اشغال سرزمینشان اي را که با دست خالی و کودکان آزادهسراید میفلسطین 

براي چیدن «: کندبه آنان القا میراپیروزيبه امید و دستایمیکنند، در شعرشستادگی میای
قبانی، (»د ریختوهمی است که به زودي فروخواه/که این روزگار یهودي/ زیتون مهیا باشید

ودي کنایه از بی یه،آرامشصلح وزیتون نماد.)وبالگ مدرسۀ شهید بهشتی ساري: 1392
.ریزدبزودي فرو میبنایی است که و دوران سخت قساوت آنان رحمی وشقاوت

گرایی و تفرقهانتقاد از فرقه
ها خدمت در وزارت خارجۀ سوریه و سفر و اقامت در چند کشور جهان نزار قبانی پس از سال

جه ز کار در وزارت خارخوانی دیپلماسی با روحیاتش اه به عدم همبه عنوان دیپلمات با توج
کند و در بیروت به خاطر محیط گیري میهاي دولتی کنارهاستعفا داده و از کلیه فعالیت
گزیند و انتشاراتی را به نام خود دایر هاي فرهنگی اقامت میفرهنگی مناسبش براي فعالیت

نزار مجبور به ریزد و در نهایت هاي داخلی لبنان اوضاع را به هم میاما بروز جنگ. کندمی
یکی از مضامین پر رنگ در شعر نزار ) 1390:7قبانی، .(شودترك بیروت و اقامت در لندن می

قبانی انتقاد از فرقه گرایی و مصیبت هایی است که از این رهگذر بر بیروت و مردم آن وارد 
: 1377ی، قبان(»دریاي بیروت را پر می کند/ نژاديزهر «: گویداو در این معنی می. شودمی
زیبا رویی به نام / برشانه هاي مردم مدیترانه/ و هفتاد و پنجهزارو نهصددر سال یک«.)76

آن را با بنزین نژاد پرستی آتش / تصمیم گرفتند/ و مردمش به اتفاق آراء/ بیروت غنوده بود
.)82: همان(»به دریا بریزند/ نظیر و وحشیانه و احمقانهبیدریک مراسم/ و خاکستر آن را/ بزنند
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ی تر به انتقاد از تفرقه میان مسلمانان اشاره کرده علیرضا قزوه نیز در چند مورد، البته با دیدي کلّ
و گوش شاعران / تاهزار پرچم را در لبنان و افغانستان آتش بزند/ و کسی نیست«: گویدو می

با باروت / اي بیروتهکه خیابانروزي /  آیدمردي می«.)59:1369قزوه، (» فلسطین را بکشد
تکثیر / چون قارچ/ و شاه ها/ برهفتاد نیزه/ هفتاد تکه شده است/  کابل) 155:همان. (فرش شود

.)87: 1374قزوه، (»شوندیم
هاي داخلی لبنان بخصوص در بیروت دستمایۀ البته پرداختن به موضوع نژاد پرستی و جنگ

از آغاز تا انجام به » د شویدها متحخرگوش«شعر بلند که شود بسیاري از شعرهاي نزار قبانی می
شهري «، »از جمهوري جنونستان دیدن کنید«هاي چنین سرودههم. استرداختهاین موضوع پ

او در . انددر این مایه سروده شده» بیروت را دوست داشته باشید«و » که نامش بیروت بود
وریل، جنگ لبنان وارد چهارمین سال خود روز سیزدهم آ«: گویدمی» ها متحد شویدخرگوش«

کیک تولد / الرمانه جشن گرفتهاي شیاح و عینمرگ سالروز تولدش را در میان خرابه/ شد
: 1377قبانی، (» خواندندHAPPY BIRTHDAYشامپاین نوشید و افراد مسلح برایش/ برید

کال است و به آغاز دراین شعر ترکیبی شگفت و پارادوکسی» سالروز تولد مرگ«ترکیب .)90
هاي داخلی لبنان اشاره دارد که ارمغانی جز مرگ و ویرانی براي مردم این کشور به درگیري

.همراه نداشت
متهم کردن شاعر

این که یکی منفی بدنبال دارد؛ چنانانتقاد و اعتراض همواره پیامدها و بازخوردهایی مثبت و
کند و دیگري که مخاطب این اعتراضات قبال میل خود دانسته و از آن استانتقادات را حرف د

است، به دفاع از خود می پردازد و به تبع آن بخصوص که انتقاد از دایرة انصاف به دور باشد و 
آشوبد و سعی می کند، منتقد را به ل مخاطب در پذیرش نقد منصفانه اندك باشد، بر مییا تحم

آمد، که در سطور قبل گفتهچنان. بیرون براندهر وسیله حتی توسل به تهمت و افترا از صحنه 
قزوه و قبانی شاعرانی هستند که بخشی از شهرت خود را مدیون اشعار انتقادي و اعتراضیشان 

و «: گویدکه قزوه میگیرند؛ چنانهستند؛ اما به همین دلیل آماج اتهام مخاطبان خود قرارمی
از گلیمم / ببخشید اگر پایم را/ اهللا شهیداو کفی ب/ دلتنگ نیستم/ تهمت صله شعرهاي من شد

که بر من حد پیش از آن«.)119: 1369قزوه، ( »تقصیر کوچکی گلیم بود/ دراز کردمبیشتر 
هربار که قصیدة .)108:همان(»کردممن بر خویشتن حد وجدان جاري / تهمت جاري کنید
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.)42: الف1386قبانی، (»امصیدهوق/ برروي من/ ها آغاز شدآتش باران توپخانه/ قبولی نگاشتمم
م که پیکر شعر را به گلوله تا با تو بگوی/ اگر مرا دوست می داري احوال پرس کلماتم باش«

/ آیدهربار که از کاروانسراي واژگانش بیرون می/ او شاعر است«.)69: 1390قبانی، (»بستند
).50:1386قبانی، الف(»که در انتظار اوست/ خود روي پلیس را می بیند

نتیجه
در سرودن نزار قبانی دهد، اگر چه شهرت اولیۀنشان میدر این مقالهها ماحصل بررسی

ا وي شاعري ام؛استهاي عاشقانۀ او ترجمه و منتشر شدهودهرلب سغهاي عاشقانه است و اشعر
رتماعی و سیاسی نیز پرداخته است و شاعامین عاشقانه به موضوعات اجضاست که در کنار م

. ددرگتلقی میمقاومت
ساختار واژگانی و شعري همسانی دارد و از منظر محتوایی نیز قزوه ارضنزار قبانی و علیشعر 

هاي موضوعی و مضمونی همسان و مشترکی در گسرة شعر پایداري و مقاومت دارد؛ مؤلفه
و همسانی در عبارت از همسانی واژگانی در ساحت ساختاريهاکه برخی از این همسانیچنان

این دو شاعر در ساحت محتوایی پایداري و مقاومتعالوه بر این، شعر. باشدساختار شعري می
،انتظار و برآیند آني،رسالت شعر و شاعر:  ها عبارت ازهایی دارد که برخی از آننیز همسانی

انتقاد از ،آیندهفلسطین و امید به،انتقاد از مرفهین بی درد،اعتراض اجتماعی و کردار حاکمان
.باشدمیم کردن شاعرمتهو نیزگرایی و تفرقهفرقه

هاي ساختار شعري همگون و نیز مؤلفهنظر به حضور واژگان همسان و یا یکسان و 
و فضل تقدم قبانی بر در شعر پایداري و مقاومت این دو شاعر موضوعی و مضمونی همسان

نظر عر سورياین شايهاهایش به سرودههقزوه در سرودرضاعلیعاکرد کهدتوان امیقزوه 
.تأثیر پذیرفته استداشته و از او

منابع 
.79، ص 139شماره ، مجلۀ کیهان فرهنگی،»ادبیات مقاومت«،)1376(اسکندري، عبدالمجید، .1
، »یقیاز منظر ادبیات تطببررسی سفرنامۀ ابن بطوطه«، )1388(پروینی، خلیل و فرشته کنجوریان، .2

.37- 19دانشگاه شهید باهنر، سال اول، شمارة اول، صص: ، کرماننشریۀ ادبیات تطبیقی
فریدون مشیري وآثار درعاشقانه مضامین بررسی تطبیقی «،)1392(دهقانیان، جواد و عایشه فالحی، .3

.8، بهار و تابستان، شمارة »نشریه ادبیات تطبیقی«، کرمان، »قبانیر نزا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1393شهریور13ین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، دوم/ 218

هاي ارزشنشر، بنیاد حفظ آثار وآشنایی با ادبیات دفاع مقدس، )1389(سنگري، محمدرضا،.4
.دفاع مقدس، چاپ اول

نشریۀ قال و ، »جایگاه زن در شعر و اندیشۀ احمد شاملو و نزار قبانی«،)1387(ممتاز، نسرین، شکیبی.5
.2، شمارة مقال

دة مفهومی عشق با نگاهی تطبیقی به زیبایی شناسی پدی«،)1392(نژاد، پور، صدیقه و ربابه یزدانعلی.6
.8، شمارة 92، بهار و تابستان نشریۀ ادبیات تطبیقی، »اشعار شاملو و قبانی

، بغداد، مکتبه االعمال الکامله للشاعر نزار قبانی شاعر الحب و الثوره، )2013(قبانی، نزار، .7
.هانی

چاپ ،نشر ثالث:موسی بیدج، تهرانۀ، ترجمهاي دیگرعاشقانهبلقیس و،)1390(،................8
.اول

انتشارات بوستان، :تهرانحسن فرامرزي،ۀترجم،اتوبوسجمهوري در، )1377(،.................9
.چاپ اول

: ترجمۀ غالمحسین یوسفی و یوسف حسین بکار، تهران،داستان من و شعر، )1386(،..................10
.انتشارات توس،چاپ دوم

.افضلیرضاۀ، ترجمدووگدرانتظار، )1369(،................11
:مهدي سرحدي، تهرانۀ، ترجمماندنمیعشق پشت چراغ قرمز، )1386(،..................12

.چاپ اولنشرکلیدر،
.، وبالگ مدرسۀ شهید بهشتی ساريکودکان سنگ، )1392(،...............13
.چاپ اولنشر همراه،:تهران، از نخلستان تا خیابان، )1369(رضا،علیقزوه،.14
.چاپ اولانتشارات محراب اندیشه،:تهران،آتششبلی و،)1372(قبانی، نزار،.15
هفتمین همایش ،»نزارعت درشعر سهراب سپهري وبررسی تطبیقی طبی«،)1391(ناصر، نیا،محسنی.16
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