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 مقدّمه -1

به طوری که از  ؛استکهن برخوردار ایهعربی از دیرین ادبيّاتمقاومت در تاریخ  ادبيّات      

دیده عرب  ادبيّاتدوران پيش از اسالم و در روزگار پيامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع( نيز در 

قاومت در دورة م ادبيّاتاصطالح امّا  ؛دارد ای دیرینهمقاومت پيشينه ادبيّات. در ایران نيز شودمی

 ادبيّاتمقاومت جزو الینفک  ادبيّاتاست. تهیافتری گسترده داشته و شهرت معاصر کاربرد بيشتری

به ویژه از دهۀ پنجاه قرن بيستم در تمامی  ،در دورة معاصر ادبيّاتاین نوع  زیرااست؛ معاصر

به گسترش  توجّهبا  است.ایفا کردهی های سياسی و انقالبی حضور داشته و نقش موثرفعاليت

معاصر ایران و فلسطين، شاعران بزرگی  ادبيّاتویژه در به ،معاصر جهان ادبيّاتمفهوم مقاومت در 

طوقان و  اند که موضوع مقاومت را دستمایۀ اشعار خود قرار دادند. فدویکردهدر این ميان ظهور

ران هستند که تقریباً همزمان معاصر فلسطين و ای ةهای برجستۀ دورصفارزاده از شاعره طاهره

اند، مضامينی با خاص داشته توجّهکردند و از جمله مضامين مهم شعری که به آن زندگی

 است. رویکردهای مقاومت و پایداری بوده

 بیان مسئله -1-1

گفت توانصفارزاده می طوقان و طاهره های فکری فدویها در گرایشرغم برخی تفاوتعلی      

اند. داشته کسانی در ارتباط با مسائل سياسی جامعهیفکری و موضع تقریباً  شاعر، دیدگاهاین دو 

 ادبيّاتمانی، آشنایی نسبتاً عميق با مزهامّا  استگرچه ميان این دو ادیب، پيوند و ارتباطی نبوده

ترض، زندگی ی معشخصيّتبودن  سياسی و نگاه منتقدانه به مسائل اجتماعی، دارا تعهّدغربی، داشتن 

پذیرفتن از مضامين قرآنی باعث اشتراکات زیادی در افکار و در سایۀ حکومت خودکامه و تأثير 

مضامين مقاومت با زوایای مختلف آن به  شدهاست. در این نوشتار سعیمضامين شعری آنها شده

این هدف این پژوهش اثبات  ،بدین ترتيب ؛شودصورت تطبيقی در اشعار هر دو شاعر بررسی

تأثير  ،فرامرزی بوده و در همسو کردن افکار و اشعار شاعران، امری است که مقاومت مطلب

 کند.می ی ایفاتوجّهدرخور 
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 پیشینة پژوهش -1-2

-های مستقل چشمگيری صورت گرفتهاین دو شاعرة معاصر ایران و فلسطين، پژوهش بارةدر      

 کرد:ان به موارد زیر اشارهتواست. از آثار مرتبط موضوع مقالۀ حاضر می

-ادبيّاتدی و دیگران، نشریۀ طوقان نوشتۀ سيدحسين سيّهای فدوی پایداری در سرودههای جلوه

طوقان اثر علی  . نمادهای پایداری زنان در شعر فدوی4934بهار -4931، پایيز 6پایداری، شمارة 

، بهار و 1نشگاه فردوسی مشهد، شمارة عربی دا ادبيّاتاکبر احمدی چناری و دیگران، مجلۀ زبان و 

سی و های مقاومت و پایداری در اشعار طاهره صفارزاده نوشتۀ فاطمه مدرّ. جلوه4931تابستان

. انقالب در شعر طاهره صفارزاده، 4932، پایيز و زمستان 3پایداری، شمارة  ادبيّاتدیگران، نشریۀ 

 .4932خرداد ، 52رهنگستان، شمارة عصمت زارعی، فصلنامۀ نامه ف
 
 ضرورت و اهمیّت تحقیق -1-3

است و اميد چنان که پيداست تا کنون تطبيق مفاهيم پایداری در اشعار این دو شاعر بررسی نشده

 ر باشد.تملاست که پژوهش حاضر گامی برای تحقيقات بيشتر و کا

 

 بحث -2

 مفاهیم مشترک مقاومت و پایداری در اشعار طوقان و صفارزاده -2-1

های گردیده و پيامآراسته است که به رموز ادبیهای واالیی، مظهر اندیشهمتعهّد ادبيّات       

آورد. اکنون دنيا با مقاومت و پایداری های دردآشنا به ارمغان میارزشمندی را برای تمامی انسان

اند و با بر گشتهدار این مبارزة هر چند نابراای، طالیههای برجستهروست و چهرهدیدگان روبهظلم

-دمند. از جملۀ این نخبگان میهای خسته میروح اميد و پيروزی را در جان انسان ،های خودپيام

کرد که همانا سعی در ترسيم رنج و مظلوميت مردم و بيان جنایات توان به صفارزاده و طوقان اشاره

های ت و اندیشهدر خدمت انسانيّ گونه کهک و فریادی پرتحرّادبيّاتتجاوزگران داشتند و هر دو با 
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دوستی، تکریم مقام ستيزی، ترغيب به مقاومت، وطنشدند. استعمار وارد این عرصه ،است سياسی

که در  است... از جمله مضامين مشترک طوقان و صفارزاده  شهادت و شهدا، آزادی و عدالت و

 ها بحث خواهد شد:ادامۀ پژوهش به تفصيل از آن

 ارستیزیاستعم -2-1-1

 استعمار جهانی -2-1-1-1

های ک سو و لزوم افزایش آگاهی تودهیافزون پدیدة استعمار از گسترش و پيچيدگی روز     

است که اذهان شاعران را به خود مشغول مردم در جهت مبارزه با آن، از جمله مسائل بسيار مهمی

است. های جامعۀ جهانیت به واقعيتبينانه نسببرخاسته از درک عميق و واقع مسئلهکه این  کرده

آلودی که استعمار در با اشاره به شرایط حزن« کوابيس»فدوی طوقان در قسمتی از سرودة 

کشد و از کشت و ای از این جنایات را به تصویر میکشورهای تحت سلطه حاکم کرده، پاره

که است حدی که عمق جنایات بهگوید و اینکشتاری که در ویتنام جاری است سخن می

 سازد:می تأثّرهای عالم را مخبرگزاری

اَفتحُ مِذیاعی وأَطَوِّفُ فی جنباتِ المعمورةِ/ الوحشُ األسطوریُّ األعمی یأکلُ نفسَها/ الموتُ یُحَوِّمُ » 

يتنامَ/ رأسٌ کالزهرةِ ذَهبيّۀ/ قَطفَتها قُنبلۀ  زمنيّۀ/ فی فيتنامَ/ الحزنُ اليومیُّ یلقّحُ أرضَ ف /فی بلفاست 

تَتَرَعإلرَعُ بسماد النابالم/  فی کلِ مکانٍ طيرُ الموتِ/ یَنشبُ مخلبَه المعقوفَ یغلغله/ تَنَثَّرَ عَبإلرَ بَریدِ 

-/ غول اسطوره :رادیو را باز کردم و در گوشه و کنار دنيا سير نمودم»( 523: 2115،)طوقان .«العَالمِ

است/ که  / سر مانند شکوفۀ طالییزنددور میرک در بلفاست / م خورد:ای نابينا خودش را می

کند/  کود بمب / در ویتنام/ اندوه روزانه سرزمين ویتنام را بارور میچيندآن را می بمب ساعتی

و از  دهد/و نفوذ می آویزدچنگال پيرش را می  /پرندة مرک در هر مکان پراکند /را می پاالمنا

 «              .شودهای عالم پخش میگزاریطریق خبر

ضمن اشاره به هرج و مرج حاکم بر دنيا، ...« از معبر سکوت »صفارزاده نيز در سرودة       

ست يکه گورستانی برایشان نها و ایندردمندانه از شهدای صحرای سينا و بر زمين ماندن اجساد آن
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درة نيل در تصرف کسان  هایکند: باغستاناین واقعۀ تلخ را چنين تفسير میعلّت  گوید وسخن می

در حالی که در این ؛ زندگونه به استعمارزدگی سرزمين مصر نيز گریزی میاست و این دیگری

دهند و حق زیستن و زندگی کردن را تنها داران میحق وتو را به اشراف و سرمایه ،دنيای آشفته

 ؛اندیشدبه برادران مبارزش می خواهد به طریقی بيان کند کهبرای آنان قائلند. شاعر با این شعر می

به ستمدیدگان عالم که ؛ شناسدها حد و مرزی نمیهایی ستمدیده که برای همدردی با آنبه انسان

وقار درخت بيدی است که روی  /هرج و مرج غریبی است»رسی برایشان نيست:  هيچ فریاد

برادران / شوندناپدید می« شد ما پيروز خواهيم»آلود های مهمردم در جاده /رودخانه خم شده است

در لهستان حق  /اندهای درة نيل را اجاره دادهباغستان/ قبری برای آنان نيست/ ميرندما در سينا می

« نشانند.زمينی کنار هر خوراک میدر تایوان آدم را مثل سيب /وتو به اشراف تعلق دارد

  (26-21: 4913)صفارزاده،

 ترسیم فضای سلطه  -2-1-1-2

در  .بارداست که مرک از در و دیوارش می در شعر این دو شاعره، جهانیجهان تبلور یافته      

است و های خود را از دست دادهاندیشۀ طوقان و صفارزاده، جهان در تاراجی بزرک، زیبایی

رای این ها جز بنند و البته همۀ اینيها در این جهان مجبورند، ویرانی دنيای آرام را به چشم ببانسان

 کنند.خواهند منافع خود را تأميننيست که فرعونيان می

طنم با حضور وکند؛ میچنين توصيفاین« طاعون»ها را در شعر این ویرانی طوقان نمونۀ     

است. هجوم اشغالگران تاتار شبيه انتشار استعمارگران و بيدادگران زیبایی و لطفش را از دست داده

تواند نمادی باشد از ماهيت همان نيروی متجاوزی که خون عون میاست، طابيماری طاعون

  ماند:مکد که از آن همه بهار، خزانی بيش نمیزندگی را آن قدر می

یومَ فَشا الطاعونُ فِی مَدینَتِی/ خَرَجتُ للعراءإل/ مَفتوحهَ الصَّدرِ  لی السَّماءِ/ أَهتَفُ مِن قَرارةِ األحزانِ »

سُوقی نحونا السّحابَ یا ریّاحإل/ و أنزلی األمطارَ/ تُطَهّرِ الهواءَ فِی مَدینتی/ وَ تغسلِ بِالریّاحِ هَبّی وَ 

: 2115طوقان، ) «البُيوتَ و الجبالَ و األشجارَ/ هَبّی و سوقی نحونا السّحاب/ یا ریاح/ وَلیتنزلِ األمطارَ!
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 / ازگشودمآسمان  / برهنه خارج شدم/ سينه بهافتیزی که طاعون در شهرم انتشار رو»( 191

/ ای بادها بوزید و ابرها را به سوی ما بياورید/ و باران ژرفای اندوهم بادها را فریاد برآوردم

ها را بشوید/ بوزید و ابرها را به ها و کوهها و درخت/ و خانهپاک کندببارانيد/ تا هوا را در شهرم 

 « سوی ما بياورید/ ای بادها/ ببارانيد باران!

جهت در بدین ؛گذاشتهها را بردلاست که حسرت روزهای شيرین و آبادی داد، خزانیاستب      

نفس کشيدن در این فضا  حتّی شود کهبستر حوادج دنيا، گاهی عرصه چنان بر انسان تنگ می

که ميان پيام و ضمن این« آبادی ددان»است. صفارزاده در ابياتی از سرودة دردناک سخت و

کند، توانسته این بند و اسارت را به زیبایی به تصویر بکشد؛ از عرانه برقرار میای شاکلمات رابطه

ها نيز به خوبی های استعمارگران در کشور که از سوی آننشاندهنظر او نفوذ بيگانه و حضور دست

به طوری که این  ؛استشوند، فضای حاکم بر کشور را آلوده و غير قابل تحمل نمودهحمایت می

های هوای خدعه و باروت/ هوای ظلم و دروغ/ و باغ» دارد:میاندیشی واشاعر را به چارهشرایط، 

ددان  /آلوده از نفس سمی ددان باشد /های فرستندة هوا/ انصاف نيست/ باغ های باالباغ /مشجر

ددان در پناه عقابان/ ملک از  /آموزددان دامگذار/ددان دست نشانده/ ددان دست /دشمن بيداران

 «سم هوا باید کرد. ی/ فکری برا خوردهوا به درد تنفس نمیامّا  /است جميع جهات آباد

 ( 21الف: 4965)صفارزاده،

 هویّتبرای حفظ  ستیز -2-1-1-3

باوری و است که برای تقویت خودانسانی هویّتملّی، سنگ بنای دستيابی به  هویّتحفظ      

به  ملّتک یملّی برای  هویّترسد. ضروری به نظر می کامالًاعتماد به نفس در مقابل بيگانگان 

ملّی، هم عامل همبستگی  هویّتبود.  است که فقدان آن به منزلۀ مرک خواهدمنزلۀ روح برای بدن

و معرفۀ آن در ميدان ملل دیگر است.  مشخّصو هم وجه  ملّتک یگيری روح جمعی در و شکل

ملّی آن در معنای عام و  هویّت، به ملّتک یآرزوی  در واقع قوام و دوام زندگی توأم با عزت و

 دارد.گسترده بستگی
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ها دارد، این تلميحی به ماجرای تاریخی اشغالگری صهيونيست« آهات من شباک... »قصيدة       

است که  شعر تجسم دقيق و تبلور احساس حقارت، ذلّت، کينه، خشم و عصيان نسبت به اهانتی

-سر قصيده حکم گویا مرارتی گزنده بر سرتا ؛داردردم فلسطين روا میحکومت اسرائيل در حق م

است که گذرنامه ایفرماست. قصيده از آغاز تا انتها تصویر تجمع فلسطينيان آواره در برابر پنجره

اسرائيلی به آوارگان عرب سربازان پردة دهند و تصویر اهانت بیرا از طریق آن تحویل می

 هویّتشاعر از  زند.ای که در درون انسان عربی موج میشم و کينهفلسطينی و تجسم شدت خ

وقفۀ بدخواهان و دشمنان که آرزویی جز محو فلسطين از نقشۀ فلسطينی خود در برابر تالش بی

  دهد:کند و در مقابل اشغالگر به مقاومت و پایداری ادامه میتاریخ و جغرافيا ندارند، دفاع می

آه نَستجدی العُبورَ/ و یُدوّی صُوتَ جُندیٍّ هَجينِ/ لطمۀً تَهوی عَلَی وَجهِ الزِّحامِ:/  نتظارٍ وَ اصطِبارٍ/ا»

)عَرب، فَوضی،: کالب  رإلجِعوا، التَقرَبُوا الحاجِزَ، عَوِّدوا یا کِالب(/ تَسُدُّ الدَّرب فِی وَجهِ الزِّحامِ/ 

: 2115)طوقان، «ارٌ/ )عَرب، فَوضِی،  کاِلب..(!آه،  نسانيَّتی تَنزفُ قلبی/ یَقطُرُ المُرَّ، دَمی سمٌّ و ن

دای زشت کنيم/ صآه عبور از پل را گدایی می /و دندان بر جگر داشتنانتظار ( »111-115

تر بروید، به پل نزدیک ها عقبگرها، سگها، آشوب/ عربنوازد:سربازی بر چهرة ازدحام سيلی می

از  /کندمی ی/ آه، انسانيت من خون قبندد.م میپيش روی ازدحا / راه راها(نشوید، برگردید سگ

 « ها(گرها، سگها، آشوب/ )عربچکددلم زهرابه می

ای قوی در مقابل استعمار و با اندیشۀ اسالمی خود با اراده« پرچم»صفارزاده هم در سرودة       

ک یاو زمانی کند؛ از نظر دعوت می هویّتایستد و مردم را به ایستادگی برای حفظ استثمار می

افراشته دینی و ملّی اوست همواره بر هویّتو سرزمين پا برجاست که پرچمش که نمودی از  ملّت

ی دارد که هرگز تحت لوای ملّتنشان از عزّت و سربلندی  ،افراشتگی پرچم زیرا ؛و در اهتزاز باشد

/ در پای پرچم هيهات ایم/ در پای پرچم// ایستاده ما» اند:ظلم نرفته و خواری آن را نپذیرفته

سردار و سربلند/ و ایستادگی ما/ به ایستادگی  /ه/ و پرچم ایستاده/ زیر پرچم حقا الذلّهيهات منّ

 (36: 4931)صفارزاده،« است.پرچم/ در زیر پرچم
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 گرانانذار سلطه -2-1-1-4

دمان با سرودن گاهی به خاطر اعمال نادرست و ظالمانۀ حاکمان و همچنين غفلت مر، شاعران       

شان تلنگری در شيوة عملکرد آنان باشد. طوقان هایسروده ،اشعاری با این مضمون اميدوار بودند

کند که اگر اعمال کافران و کفرشان باعث رفتن آنها به اذعان می...«  الی وجه الذی»در شعر 

حال  ؛ایمکردهدلگردد، پس چيست فرجام گناه ما که وطن را به دروازة ورود به دوزخ مبدوزخ

 شد:فرما میآن که بایستی آرامش برآن حکم

/  / زقوماً، لماذا / التُّفاح صارَ اليَومَ / وَطَنِی أَصإلبَحَ باباً لِسِقیرِ؟ / آه یا حُبِّی لِماذا؟ آه یا حُبِّی الغَریب» 

/ حَبَسَ النور،  للّه بالدی؟ لماذالم یَعد ضَوإلءُ القمرِ/ مُستحمّاً لبستاتين الزهر؟/ آه یا حُبی لِماذا/ هَجرَ ا

آه عشق  / آه ای عشق غریب من» (131-134: 2115)طوقان، «تَخلّی عن بالدی/  لِبحار الظُلمات ؟!

چرا  / چرا؟ استو چرا درخت سيب امروز زقوم شده / است؟/ وطنم دروازة دوزخ شدهمن چرا

چرا روشنی  / است؟ا ميهنم را واگذاشتهچرا خد / آه عشق من چرا / ها نيست؟مهتاب، گرمابۀ بستان

 «است؟!و وطنم را به دریای ظلمات سپرده / را از آن گرفته

آورد و بنيان داند که این خيل قربانيان، روزی خشم خدا را فرو خواهندآیا استبداد هنوز نمی        

-با اشاره به عذاب کی از اشعارشیکرد. صفارزاده در کن خواهندظلم و استبداد ظالمان را ریشه

های عذاب برای های الهی در دوران گذشته برای ظالمان، حوادثی چون سيل و زلزله را نيز نشانه

نيستند و ها نيز در اماندیدهکند که در این عذاب، ستمداند و در نهایت، بيان میظالمان امروز می

 ظالمی هم نخواهد بود: ،اشداگر مظلومی نب زیرا ؛سوزانداین عذاب، تر و خشک را با هم می

فشان/ در زمستان/ و زلزله/ در تمام فصول گردشگران در عصر ما/ طوفان و سيل/ در تابستان آتش»

/ باد صرصر/ طوفان نوح/ ابر آتشبار /اجدادشان /ها  نوادگان قهر زمان هستندنآ/ ... /جهانی هستند

ها هم زدهستم/ اندستم را/ مهمور کردههای کفر و تاریخ/ سایۀ آتش خيز/ صاعقه/ صاعقه/ صاعقه
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 «سوزاند.رسد/ خشک و تر/ همه را با هم میآتش که می /ها امان نيستندگاهدر خيمه

 (421-422: 4931)صفارزاده،

 ترغیب برای مقاومت -2-1-2

ده نگه کوشد تا با زنمی متعهّدادیب . خواندشاعر مقاومت مردم را به قيام عليه ستمگران فرا می       

کند. از نظر شاعر، داشتن روح اميد از بروز خمود و سستی در وجود مجاهدان و مبارزان جلوگيری

است و در راه این مسير، است که پيوسته در آرزوی رسيدن به بلندی و اوجانسان مطلوب، فردی

يان طلبی مطوقان برای ایجاد روحيۀ مبارزه هاست.حاضر به تحمل همۀ مشکالت و ناهمواری

ها و ترغيب ایشان به مقاومت و قيام عليه ستمگران، تعصب قومی خود را که اعراب به آن عرب

اش از سطح ملّی و عربی به سطح انسانی و گذاشته و با گسترش افق شعریاند کنارشهرة آفاق

کند تا یها معرفی مهای مقاومت دوران معاصر برای عربجهانی، جنگجویان ویتنامی را، اسوه

مباالتی اعراب شود. شاعر که از بیهای ایشان جاریشاید از این رهگذر، خون غيرت در رک

باشد بر  یگزنده )أجنحۀ جارحۀ( نام نهاده تا بلکه تلنگرخونش به جوش آمده، شعرش را آرزوی

  (41: 4931دار کند: )چناری،رفتۀ آنها و تا شاید تعصب و غرور آنها را جریحهغيرت به خواب

ألَرإلضُ ازِلنا فِی غُرَفِ التَخیدِیرِ/ عَلَی سُرَرٍ نَنَامُ / وَ العَامُ یَمُرُّ وَراءَ العَامِ/ وَراءَ العَامِ وَراءَ العَامِ / وَ ام»

 یا  خیوَتَنا/ تُميد بِنا وَ السَقیفُ یَهيلُ رُکاماً فَوقَ رُکامٍ/ وَ الکَذبُ یُغَطينا مِنی قِمَّۀِ هامَتِنا/ حَتَی األقدامِ

آهل لو مِليون محارب/ مِنی أَبإلطالِکَ/ قَذَفتهُم رِیحٌ شَرقيۀ / فَوإلقَ  /قُولُوا حَتام؟/ أوّاه و آه یا فِيتنامَ 

 الصَحراءِ العَربيۀِ/.../ عَفواً یا أهلَ البَيتِ/ جَارِحۀ  هَذی األَمإلنِيَّۀ/ لَکِنَّا لم یَبقَ لَدَینَا/ مِنیکُم االَّ قَعقَۀُ

های غفلت بر روی تخت /زدگیهای غفلتپيوسته در اتاق» (553-561 :2115)طوقان، .«الصُوتِ

و  /لرزاندزمين ما را می /گذردهم می ها به دنبال/ و سالگذردها به دنبال هم می/ و سالخوابيممی

/ ای برادران گيرد.تا پاها، ما را فرا می / دروغ از فرق سرشودها پيوسته بر سرمان آوار میسقف

-/ از قهرمانانت را/ باد شرقی میجنگجو/ آه و افسوس ای ویتنام/ کاش یک مليون يد تا کی؟گویب

این آرزو گزنده  /باشد.(ها میببخشيد ای اهل بيت )مقصود عربانداخت/ در صحرای عربی/ .../ 

 « چيزی جز فریادهای تو خالی شما. باقی نمانده است/ برای ماامّا  /است
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است که تمثيلی از آن وار در فرهنگ بشری به ویژه فرهنگ شيعیای اسطورهعاشورا، حماسه       

افت. ی خواه جهان، به ویژه ملل آشنا با فرهنگ حسينیستيز و آزادیهای ظلمتوان در  نهضترا می

جستن به این اسطوره، با تمسک« در راه صبح»شيعی، در سرودة  یصفارزاده نيز به عنوان شاعر

ی از امام همواره مبارزان در طول تاریخ با تأسّ زیرا ؛بارزان به مقاومت داردسعی در ترغيب م

در این حکومت شب/ در این حکومت نظامی » اند:کردههایی از پایداری خلقحماسه )ع(حسين

-می/ که بيداری/ و آن که بيدار است/ بر...داری/ سالم بر تو/ میشب/ تو روز را از انهدام نگه

 (5الف: 4965)صفارزاده، «شود.پيوندد/ رها میو آن که میپيوند/ را میخيزد/به عاشو

 دعوت به بیداری -2-1-2-1

گوید برای آمدن کند و میخواهان اشاره میطوقان به مشکالت مبارزه و مقاومت آزادی      

به آزادی باید صبری به وسعت روزگاران داشت و این صبر، شکنجه و کشتار هم به همراه دارد. 

نه تنها عزم و ارادة  ،آزاردرنج و سختی تجاوز دشمن که جان آزادمردان وطن را می ،اعتقاد شاعر

 دارد:میافزاید و آنان را به خيزش و رستاخيز واسازد، بلکه بر صالبتشان میآنان را تضعيف نمی

فَالنَّهرُ ماضٍ، راکضٌ  لی مصبِّه/ و  فَلیتنهری کما تَشاءُ هذه الصُخورُ / وَ لیتَنهری کما تَشاءُ هذه األحجارُ/»

 (132: 2115)طوقان، «خلفَ مُنحنی الدُروب، فِی/ رِحابَۀِ المَدی/ یَنتظرُ النَّهارُ/ مِن أجلنا یَنتظرُ النَّهارُ

رود / رود به راهش میخواهند.طور که میها همانها و این سنگپس بگذار فرو ببارند این صخره»

/ روز منتظر است./ روز به خاطر ما انتهادر وسعت بی /هاپس پشت کوچهو در  /سرچشمه یبه سو

 « منتظر است.

صفارزاده نيز، پایداری و مبارزه با بيگانگان در راه حفظ وطن را رمز جاودانگی نسل آن      

نباید از هيچ تالشی در راه حفظ آن دریغ  که او باور دارد ،جهتبدین ؛داندروزگار سرزمينش می

 ثابت و محکم قدم بردارد: که او از مجاهد انتظار دارد .هرچند این راه بسيار سخت باشد ؛کرد

گردد/ صبوری سينه گشاد می /است/ و چونکه از فراز گردنه بگذشتی رفتن از فراز گردنه سخت»

و آن گلولۀ  /است از گردنه/ از خط مستقيم/ که سخت باریک /مدام جهاد/ تو را گذر خواهد داد
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« تو استوار قدم بردار/ تو استوار قدم بردار. /توست ک/ در توست/ در گاممهل

 (19الف: 4965)صفارزاده،

 

 امید به آینده -2-1-2-2

ای پرداخته، برای آنان چاره ملّتبه بيان مصائب « لی العام الجدید  هصال»فدوی در قصيدة        

نگاه »است. قابل تحمل شدهبرایش غيراميدی شاعر در پی صبح است و شب سياه نا .اندیشدمی

از نظر شاعر سال نو فرصتی برای نو  .استای روشندهینآبه  دخوشبينانه و امي ،شاعر در این قصيده

 (416: 4931)رضایی،« ها و آرزوها.است؛ فرصتی برای بيان آرمان شدن

يدُ/ فرحۀَ الخِصبِ لِدنيانا الجدبيۀِ/ أَعطنا أَجإلنحۀً أَعإلطِنا حُبّاً فَنَبنی العالمَ المنهارَ فينا/ مِن جدیدل/ و نُع»  

نَفیتَحإل بها أُفقَ الصُعُودِ/ نَنیطَلقی مِن کَهفنا المحصورِ مِن عزلۀِ/ جدرانِ الحدید/ أعطنا نوراً یشُّقُ الظلماتِ 

: 2115)طوقان، «الحياةِ المدهمَّۀَ/ وعلی دَفقِ سَناهُ/ ندفَعُ الخَطوَ الی ذِروةِ قمَّۀِ/ نَجتَنی مِنها انتصاراتِ

دوباره بسازیم/ بازآوریم/ و شادمانی  عشق را ارمغان ما کن تا دنيای ویران درونمان را» (231-239

/ و از غار در گشایيمهایی ارمغان ما کن تا راه اوج را بمان/ بالسبز شدن را برای دنيای خشکسالی

نی را ارمغان ما کن/ تا تاریکی انبوه را و از انزوای دیوارهای آهنين رها شویم./ روش مانبسته

افرازی زندگی را پيروی و سر / و از آنگام برداریمه اش به سوی قلّبشکافد/ و بر موج روشنایی

 « بچينم.

لذا با اميد و آرزو پيوند دارد و در زمرة فطریات انسان ؛استانتظار، نوعی اميد داشتن به آینده      

ای که زندگی بدون اميد و به گونه ؛استيت زندگی با اميد و آرزو عجينزیرا ماه ؛آیدمیبه شمار

« هفت سين»هایی چون اميد و انتظار در سروده طور که شاهدیم اینندارد و همانانتظار مفهومی

رسد؛ زمانی که او سيادت احمد )ص( و آل او و تحقق عدل جهانتاب را صفارزاده به اوج خود می

امروز/ در بامداد خرم نوروز/ بر » داند:ها حتمی و قطعی میمروز و نه فردا و فردادر بامداد نوروز ا

آن هفت سين مبارک/ نزول فرمودند/ سالم/ سالم/ سالم سالم بر مقام سالم/ که  /سفرة مجلل سال
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سپاسگاه دائمی روح/ سالم بر سيادت  /سالم بر سپيدة نور/ سالم برسجده/ نام پاک خداوند است

سالم بر سالمت وعده/ در روزگار عدل جهانتاب/  /سالم بر سبطين/ سالم بر سجاد /ل اواحمد وآ

 (1-3 :4913صفارزاده،«)سالم/ سالم/ سالم.

 وطن دوستی -2-1-3

 زیرا ؛استک پيوند طبيعییکند و این پيوند، طوقان بين مادر و زمين )وطن(، پيوند برقرار می     

-گویکشيدن گفتفرزندان خود هستند. شاعر با به تصویرها شاهد رشد و تربيت هر دوی آن

آميز مادر با فرزند مبارز و دلبندش و نيز با برقراری پيوند ميان زمين، مادر و معشوقه، عشق محبت

کند که وطن در نگاه مادر، عزیزتر از فرزند او بيان می .داردخود به وطن را به مخاطبش اظهار می

  از مادر است: و در نگاه فرزند، عزیزتر

کَ/ یا وَلَدِی/ یا کَبَدِی/ مِنی أجإللِ هَذَا اليَوم/ مِنی أَجإللِهِ وَلَدإلتُکَ/ مِنی أَجإللِهِ أَرإلضَعإلتُکَ/ مِنی أَجإللِهِ مَنَحإلتُ»

تُلِعَتإل مِن أرإلضِها قیاو کُلَّ ما یُمإلکِنُ أَنی تَمإلنَحَهُ أُمُومُهإل/ یا وَلَدِی، یا غَریسَۀً کَریمَۀً/ / دَمَی وَ کُلَّ النَّبإلضِ 

گر ای ج ای فرزندم/» (151: 2115)طوقان، «الیکَریمَۀِ/ اذهَبإل، فَما أَعَزَّ مِنیک یا/  بُنیَّ  لّا األرإلضَ.

/ به خاطر آن زایيدمت/ به خاطر آن شير دادمت/ به خاطرآن بخشيدمت/ به خاطر امروز /امگوشه

ای نهال  !ای فرزندم /تواند ببخشدر میچه که ماد را/ هر آنگيم زندهایخون و تمام لحظه

 به جز زمين است؟/ چه چيزی عزیزتر از تو/ از بسترِ با ارزشت کنده شدی/ برو، گرانبهایی که

 « پسرم!

تنها راه نجات فلسطين از تباهی را، « نهاکفانی أظلّ بِحِضی»طوقان در قصيدة دیگری به نام      

معتقد است با مرک در خاک وطن، جسم به ؛ زیرا داندافشاندن خون و نثار جان در راه آن می

  شود:آید و در رستاخيزی دوباره زنده میهيأت گياهی در می

کَفَانی أَمُوتُ عَلَی أرإلضِها/ وَ أدفنُ فِيها/ وَ تَحإلت َ ثَراها أَذوبُ وَ أَفینَی/ وَ أبإلعَثُ عُشیباً عَلَی أرإلضِها/ وَ » 

« ا کَفُّ طِفلٍ نَمَتیهُ بِالدی/ کَفانِی أظَّلُ بِحِضینِ باِلدِی/ تُراباً/ وَ عُشیباً/ وَ زَهإلرَةً.تُعَيِّثُ بِه/ أبعَثُ زَهرةً  

و در خاکش دفن شوم/ و در زیر خاکش  /کند که بر خاکش بميرممرا کفایت می» (135همان: )
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ودکی از / و شکوفه شوم/ به دست کبر سرزمينش به صورت گياه سر برآورم شوم/ ذوب شوم و فنا

 .« دهم / و شکوفهگياه شوم / بسنده است مرا در آغوش وطن/ خاک شوم/ شومچيده وطنم

گذشتگی ک رژیم سياسی نيرومند و مسلح بدون فداکاری و از جانیاست قيام عليه بدیهی     

ک رژیم، اعتقاد به یکردن ندارد و برای فداکاری و جانبازی جهت سرنگون مردم انقالبی امکان

ها بدون اعتقاد به چنين است. انسانها باشد ضروریها و اهدافی که واالتر از جان انسانرزشا

کنند. صفارزاده هم حفظ میزنند و وضع نابسامان موجود را تحملهایی دست به قيام نمیارزش

ه در کوچه در خيابان در شهر/ هر جا ک» داند:فشانی در راه وطن میها را ضامن جاناین ارزش

-است/ صفوف متحد جنگلی/ که عاشقانه میروی/در کوچه/ در خيابان/ صفوف خيابانیمی

خواهند/ که حق هميشه بماند/ وطن هميشه خواهند/ باطل برود/ بيگانه برود/ و میجنگند/ و می

 (  99-91الف: 4965)صفارزاده،« بماند.

 نوستالژی وطن -2-1-3-1

کی ی ،ترتيببدین ؛استآميختهأس و عصيان شاعرانه دریعی درد غربت و دوری از وطن با نو      

است که در این نوع از شعرها غم غربت، های شعر این دو شاعره، غم دوری از وطنمایهاز درون

اند و همواره در حسرت کشيدهآن دو، غم غربت را به خوبی به تصویر؛ زیرا مشهود است کامالً

هایش ، نامۀ منظوم فدوی طوقان به برادرزاده«طفلينرساله  لی»دة قصي برند.سر میجدایی از وطن به

-کند، او در این نامه از دلتنگیها زندگی میاست که شاعر دور از آن «عمر»و  «کرمه»های به نام

نویسد؛ از اشتياقی که برای دیدارشان دارد و از دردی که در غربت متحمل هایش برای آنان می

  است:شده

تی أودُّ لو أطيرُ/ عَلَی جِناح الشُوق لَو أطيرُ/ لکنَّ توقی یا صغيرتی مقيّدٌ أسير/ یُعجزُنی یا یا کرم»  

کَرمتی العُبور/  فَالنَّهر یَقطعُ  الطَریقَ بَيننا/ وَ هُم هُنا یُرابطون/ قد نَسفوا الجُسورَ/ و حَرَّمونی مِنک یا 

/ بر بال خواهد پرواز کنمای کرمه دلم می» (119: 2115)طوقان، « ... ./ صَغيرتی/ و حرَّموا العُبور

/ ای کرمه یارای عبورم نيست/ ميان من من اشتياقم در بند استعزیزک امّا  /پرواز کنمشوق کاش 
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عزیز من  /ها را ویران کردندپل اند/ها این جا در کمينکند./ آناست که راه را قطع میو تو رودی

 « عبورم را تحریم کردند./ مرا از دیدن تو محروم کردند

اند و مدتی دور از خانه و کاشانۀ ژیک وطن در اشعار شاعرانی که از وطن دور افتادهحس نوستال    

 «دلتنگی»است. در شعر شود. صفارزاده نيز از این مضمون به دور نبودهاند، مشاهده میخود زیسته

ای از شرایط در این شعر با ترسيم هاله او کنيم.تجلّی این حس را به زیبایی درک می صفارزاده

است/ برای دلمان تنگ شده» کند:حاکم بر کشور خود دلتنگی خود را برای کشورش بيان می

شناسيم/ نان نان خودمان تعارف تعارف شناسيم/ برای تقلبی که خوب میخاکی که خوب می

 (25ب: 4965زاده،)صفار« های تنگ دیروز خودمان.خودمان هوا/ هوای صبحگاهی خيابان

با مرور خاطرات ميهن  ،ماندکند و مدّتی از وطن جدا میفردی که از وطن خویش مهاجرت می     

کند. در ی خود پيدا میهویّتو پناه بردن به احساسات نوستالژیک خود، راهی برای احساس بی

دارد گره دیگر تعلق صفارزاده، غربت شاعر با غربت مادری که به جای« سفر اول»ابياتی از سرودة 

های شهرش مادر ویليامز دلتنگ نقاشی» دارد:زدگی عام اشارهک نوع غربتیاست که به خورده

« است.روم که سر راه کویر ایستادهمی ایپورتوریکو بود/ من به بوی کاهگل خانه

 (41: 4913)صفارزاده،

 گرایانهیحس ملّ -2-1-3-2

های الهی نيز از آن که در آیين است های مثبت آدمیز ویژگیکی ایدوستی ا ميهنیوطن  حبّ     

خاطر گاه چنان رنگ افراط به خود گرفته  این تعلق .استاد شدهیبه عنوان صفتی نيکو و پسندیده 

های جامعۀ زمان طوقان برای انتقاد زیرکانه از نابسامانی است.پرستی تعبير شدهکه از آن به ميهن

تر به نمایش ه، فر و شکوه و عظمت گذشتۀ سرزمينش را با زیبایی هر چه تمامخود، با پلی به گذشت

رفتيم و است. شاعر معتقد است ما که قافله ساالر کاروان بشر بودیم، به خواب عميق فروگذاشته

است، امروز با چيرگی دیو استبداد، ماندیم. سرزمينی که روزی مهد فرهنگ و تمدن بودهعقب

است. او نيز در ماند که آن هم بازتاب فرهنگ بيگانگانجای رنگ از آن برکمنور و فروغی بی

با خطاب قرار دادن مشرق زمين و به ویژه اعراب، سرافرازی اعراب را به آنان « اليقظه»قصيدة 
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توانند بر شرایط نامساعد کنونی بيند که با آن میکند و در وجودشان نيرویی میادآوری میی

 گردند:چيره

لَفَّ شُمَّ الجبالِ و السَهلَ والحَزنَ و هامَ  / ودِالسُّ أیُّها الشَّرقُ أَیُّ نورٍ جَدیدل الحَ فی عَتیمَۀِ اللَّيالی»

وَتَمَطَّی، مِن طویلٍ  / وَ  ذا أنت یَفتحُ النورُ عينيک، فَتَصإلحو علی الضياءِ الوليدِ / الرُبی و رَملَ البيدِ

 «ربع العروبۀِ الممدودِ و تَطَلَّعَتإل فی حماکَ،حمی االمجادِ، /  هجودل خمودل و مَسَحإلتَ الجُفونَ بعدَ

های سياه درخشيدن نور جدیدی در ميان تاریکی شب ای شرق کدامين» (416: 2115)طوقان، 

 و ها را در هم پيچيد.ها و ریگ  بيابانهای پر غرور، دشت، زمين ناهموار، باالی تپهکوه گرفت.

-و از سکوتی طوالنی برمی شوی.گشاید و تو در نوری جدید بيدار مینت را میناگهان نور، چشما

افتۀ عربيت یها، آثار امتداد و در سرزمينت، سرزمين بزرگی زداییخيزی و خواب از چشمان می

 « شود.پدیدار می

همواره صفارزاده هم بسان طوقان به منظور تشویق مردم به آزادی خواهی و جهاد عليه استعمار،      

آید ها به جنبش درکرد تا شاید رک غيرت آنادآوری مییتاریخ درخشان کشورش را برای مردم 

و در مقابل متجاوزان بایستند. نمونۀ بارز این اشعار که شاعر در آن همواره به گذشتۀ خود افتخار 

جهت مقابله  گذشتهآوردی افتخاراتادیاست، هدف شاعر از سروده، « سفر سلمان»کند سرودة می

شب پایدار  /ربودخوابش نمی/ دهبان پارسی/ از بستر شکایت و شب برخاست» با استعمار است:

در مستی شراب  /شب را نشانده بود /همپایۀ خدایان/ همتای اختران /اقوتیبر تخت طاقگونه / بود

بيدار  /سیدهبان پار /رامشگران به خدمت او بودند/ رامشگران به خدمت شب /شبستان و دلبران

-گذر می/ های خستۀ برزیگرانو چشم/ های خالی ایواناز چشم /های خون و خطرو خواب  /بود

 .(44: 4956)صفارزاده،...«  کرد/
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 تکریم مقام شهادت و شهدا -2-1-4 

 تقدیس مقام شهادت -2-1-4-1

-طبق اخالص میشهادت زیباترین وجه زندگی معدودی از افراد بشر است که جان خود را در      

هم بر کنند. این زیبایی قطعاً با هنر که اساس آنمعامله می« خدا»را با « خود»نهند و به فرمودة قرآن 

 زیبایی استوار است، نسبت دارد.

« و ما قَتَلُوهُ و ما صَلَبُوه ولکنَّ شُبِّه لَهُم»با اقتباس از آیۀ ...« وم یجریمۀ قتل فی »طوقان در قصيدة     

دهد برای شهادت طفل ها، نمادی قرار می( واقعۀ عروج حضرت عيسی را به آسمان451/)نساء 

ها بر قداست امر شهادت «منتهی»تا از طریق او ضمن تأکيد بر جاودانگی « منتهی»فلسطينی به نام 

گردد و گونه که اگر مسيح به زمين فرستاده شود، حق پيروز میکند. به عقيدة طوقان همانیپافشار

د، پيروزی مبارز نيز به فراموشی دوران غفلت و آغاز عصر جدید منجر شودوران جدیدی آغاز می

 گردد: می

و ما قَتَلوا مُنتهی وَ ما صَلَبُوها/ وَلکنَّما خَرجَتإل مُنتهی/ تَعَلَّقَ أقیمارَ أفیراحِها فِی السَّماء الکَبيرةِ/ و » 

آنها منتهی را » (511: 2115)طوقان، «تُعإللِنُ أنَّ المَطافَ الجَدیدَ ابإلتَداتُعإللِنُ أنَّ المَطافَ القَدیمَ انتهی/ وَ 

/ پهناور بياویزد.هایش را در آسمان رفت/ تا ماه شادی بلکه منتهی بيرون نکشتند و به دار نياویختند/

 « گری آغاز شد./ و طواف دیگوید طواف کهنه به پایان رسيدو ب

الکرسی به شهيدان مقامی واال با اقتباس از آیۀ قرآنی آیه« بيدارانسفر »صفارزاده هم در سرودة    

که در صفات شهيدان خواب، است؛ اینبخشيده و صفات آنان را در حد صفات حق تعالی دانسته

شما » اند: غفلت و مرک راه ندارد و آنان هماره به امر خداوند نگاهبانان زمين و زمان و مؤمنان

اش نگاهبان خوابد/ بيدارینه می /زندد/ صفت او را دارید/ نه چرت میشهيدان/ هميشه بيداری

 (11الف: 4965)صفارزاده،« ان زمانزمين است/ نگاهب
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 تداوم راه شهدا -2-1-4-2   

نماد عذاب و  ،استاثر طوقان، مخاض که به معنای درد زایمان« ..، خمس أغنيات»در قصيدة      

سان ه ب ؛د شودکند تا پيروزی متولّل میلسطين آن را تحمّاست که خاک ف شکنجۀ شب اشغال

رچند مبارزان در راه ه ،ترتيبدینب ؛گرددمادری که برای تولد فرزندش دچار رنج و زحمت می

-شود و مبارزان دیگری راه آنان را ادامه میآرمانشان کشته شدند، زمين از وجودشان خالی نمی

ماند. هرگز خون مبارزان از زمين وطن ا خودکامگی بر زمين نمیگاه پرچم نبرد و ستيز بدهند. هيچ

خواهان، خاطرة آزادی اد ویتالش استبداد برای از بين بردن  .روداد نمییشود و از پاک نمی

 ادشان جلوة بيشتری دارد:یگذرد، بيهوده است و هرچه از شهادت آنان می

يلِ/ رَعشۀُ المخاضِ/ ویُقنِعُ الجلَّادُ نفسَهُ/ بقصۀِ العجزِ، بِقصّۀِ الریحُ تَنقلُ الریاحَ/ وأرضَنا تَهزها فی الل» 

 الحطامِ و األنقاضِ/ یا غَدنا الفتَّی خَبَّر الجلَّادَ/ کيف تکونَ رعشۀُ الميالدِ/ خَبِّره کيف یُولدُ األقاحُ/

باد گرده » (131: 2115)طوقان، «وکيف یُبعثُ الصباحُ/ مِن وردةِ الدّماءِ فی الجراحِ مِن ألم األرض،

/ و جالد به خودش قصۀ ناتوان شدن، قصۀ گيرد.میو زمين ما را شبانه درد زایيدن فرا  /افشاندمی

چگونه /  که رعشۀ ميالد ها، جالد را خبر ببرفردای جوان یا قبوالند/را می یخاکستر شدن و ویران

ها در جراحت ادان از گل زخمچگونه بامدروید/ و از درد زمين می خبر ببر چگونه گياه /است

 « روید.می

که در راه تحقق بلکه به جهت این ؛گرددخون شهيدان پایمال نمیکه صفارزاده هم باور دارد      

اذعان « سفربيداران»چنان که او در سرودة آن؛ ابدیراهشان تداوم می ،شودمی اهداف الهی ریخته

کند. شاعر در ادامۀ ای از شهداء تبدیل میبه قبيلهک شهيد را یشود می دارد خونی که ریخته می

آورد به وضع موجود نيز اد مییهای صدر اسالم را به که با آوردن کلمۀ بدر جنگسروده با این

 /هزار تن/ هر تن» داند:کند و شهيدان عصر کنونی را ادامۀ نسل شهيدان بدر و کربال میمیاشاره

-که تکثير می /و این قبيلۀ ثار اهلل است /و این قبيلۀ زهرا/ بيلۀ بدرهفتاد تن/ هفت هزار تن/ و این ق

 ( 94الف: 4965)صفارزاده،« ماند.شود/ و می
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 آزادی و عدالت-2-1-5 

 تعابیری از مفاهیم آزادی -2-1-5-1

کی از مفاهيمی است که هر انسانی برای آن احترام واالیی قائل یطلبی روحيۀ آزادگی و آزادی     

آن باشد که این کند، و هرگاه قدرتمندی در پیتا اوج فداکاری از حریم آن پاسداری می است و

-خواهددر برابر او ایستادگی نموده و به قيمت جان آن را پاس ،موهبت الهی را از او باز ستاند

 داشت. 

جه و زیر گلوله، شکن حتّی است که طوقان با تمام قدرت و تحت هر شرایطیایآزادی واژه     

کنند با او این واژه را تکرار می ملّتکند و همۀ میعذاب خواستار آن هست و به خاطر آن مبارزه

 ،تا جایی که مبارزه در راه آزادی در کل سرزمين نهادینه شود و در وجب به وجب این خاک

ی روی رود و روشنایندای آزادی سر داده شود و وقتی این اتفاق بيفتد شب و تاریکی از بين می

  آورد:می

حُریَّتی!/حُریَّتی!/ صُوتٌ أردّدهُ بِملءِ فَمِ الغَضب/ تَحتَ الرصاصِ وَ فِی اللَّهب/ و أظلُّ رَغمَ الليلِ »

أقفو خُطوها/  و أظلُّ مَحموالً عَلَی مَدِّ الغَضبِ/ وَ أنا أُناضلُ داعياً حُریّتی!/ حُریَّتی! / حُریَّتی!/ و یُرددُ 

و الجُسورُ/ حُریَّتی!/ و الضَفتان تَرددان: حُریَّتی!/ و مَعابرُ الرِیحِ الغُضوبِ/ و الرَّعدُ و النَّهرُ المقدسُ 

-آزادی» (136: 2115)طوقان، «ا/عصارُ و األمطارُ فِی وطنی/ تَرددها معی:/ حریتی!حریتی!حریتی!

/ به رغم وآتش زیر گلوله /خوانماست که با دهان پر از خشم آن را میصدایی ام!/ام!/ آزادی

و خواهان  /کنممی ، مبارزههمواره سوار بر موج فریاد/ و دارمدر پی پای او گام برمی هاتاریکی

خوانند: ام!/ دو کرانۀ رود می/ آزادیخوانندها میرود مقدس و پلام!/ آزادی  ام!آزادی /امآزادی

-خوانند:/ آزادیر وطنم با/ من میها دام!/ معبر بادهای طوفنده/ و رعد و طوفان و بارانآزادی

 « ام!ام!آزادیام!آزادی

در کتاب سفر پنجم نيز آغاز سخن صفارزاده برای مبارزه با ظلم و استبداد است و « سبزه»شعر      

طلبی است که اشعارش در اوج خفقان و افول حق تمام لذّت شاعر از سرودن این اشعار به این
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برای رسيدن به هدف،  حتّی کند که قادر هستنداد مییهایی انساناست. در شعرش از سروده شده

 ،کنند و چون گياهی زنده هستند که با تالش و پافشاریها و مشکالت را تحملبرترین سختی

-ها را مصداق کامل انسان زنده میآیند و شاعر این انسانشکافند و باال میسنگ سخت را می

شاهی )سختی داند که از زیر پای ستمهایی میا معيار سبزهآزادی ر ،به عبارتی دیگر ؛شمارد

 کند:سيمان( رویش می

در کوچۀ شبانۀ بابل/ تا منتهای پردة بودن  /آن سبزه/ کز ضخامت سيمان گذشت/ و قشر سنگی را»

آن سبزه را  /های کورآن سبزه زندگانی بود/ و پای باطل تو/ پای بویناک با کفش /شکافت

 (444: 4956)صفارزاده،« رویش آزادی/ آن سبزه  آزادی بود.شکست/ آن سبزه 

 

 عدالتیاعتراض به سازمان ملل و سران سایر کشورها نسبت به بی -2-1-5-2

برد و هاست که از اشغال و غصب توسط رژیم غاصب صهيونيست رنج میکشور فلسطين سال     

-اند و هيچاری دراز نکردهیظلوم دست ملل به سوی این مردم مهای عربی و سازمانمتأسفانه رژیم

-فدوی طوقان از این اند.های اشغالی فلسطين انجام ندادهسازی سرزمينآزاد برایگونه اقدام جدی 

ها ملّتکه چرا سایر است و از این اندوهناک ،بيندبار تنها میکه سرزمينش را در این اوضاع اسف

ای  :آوردمیفریاد بر ،است و با قلبی محزون دمنگله ،نداهکرددر این شرایط سخت، سکوت

 رسيد: خواهد کی و چگونه این اشغالگری به پایان !سرزمينم

و أری العالَمَ تنّيناً خُرافياً/علی بابِ بالدی/ وأُنادی: یا حبيبی/ مَن یُفک اللُّغزَ مَن یَکشَفُ / سرَّ » 

بينم/ و فریاد وطنم می ة/ بر دروازایفسانهچون اژدهای اجهان را » (193: 2115)طوقان،« الکلمات؟

 «ابد.یها را میطلسم واژه /گشاید و چه کسیا را میچه کسی معمّ زنم: ای عشق من/می

صفارزاده نيز با خطاب قراردادن استعمارگران که به بهانۀ ایجاد شرایط بهتر « همنوایی»سروده       

اند، بر زیر پا نهاده شدن ها را به استعمار کشيدهتملّو بهانۀ برقراری آزادی و آرامشی دروغين، 

 همان ،زنندکه دم از آزادی و حقوق بشر می آنان ،کند. از نظر شاعرحرمت حقوق بشر اشاره می
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گوی سبقت را از دیگری  ،یک کنند و در کشتار هرشرمی نقض میکه آنها را با بی کسانی هستند

برابری، سازمان ملل نيز که خود را حامی حقوق بشر و مجری عدالتی و نابیربایند که در این می

رغم موضعی که در حرف زدن و شعار دادن دارد علی زیرا ؛تقصير نيستداند، بیقوانين جهانی می

 شود: خواه نادیده گرفته میا نایخواه  ،طرفانه اتخاذ نموده و بدین جهتموضعی بی کامالًدر عمل 

از قيد زیستن  /تا مردمان را/اندی/ در هيأت کشتارگران/ ظاهر شدهدهندگان بخشش آزادوعده»

در ميدان / ... است/های هجوم ددمنشانه/ به نمایش درآمدهبر صحنه /برهانند/ و حرمت حقوق بشر

این پایگاه سرپرستی  /چون سازمان ملل /رقابت عجيبی برقرارکرده /هاعام/ سنگينی وزن بمب قتل

 (413-413: 4931)صفارزاده،« شود. نادیده گرفته /شکنانسط قانونقرار بود تو /قانون

 

 گیرینتیجه -3

وجوه اشتراک زیادی داشت  ،بودند که در ایران و فلسطين تأثّری مادبيّاتطوقان و صفارزاده از       

است که ساز مضامين و معانی مشترک در آثار آن دو شدهزمينه ،این اشتراکات ،و به طور مسلم

گردید، طور که مشاهدههمان ؛هایی از این اشتراکات در این پژوهش بررسی و ارائه گردیدنهنمو

اند از این روست که همواره در مقابل ظلم و ستم و ی قائلتعهّدهر دو ادیب برای خود رسالت و 

-حق ها و تشویق آنان بهملّتگری به رسالت شعر و شاعر در بيدار توجّهبا ایستند و استعمار می

 ،اند و هدف هر دو شاعرداشته توجّه بسيارخواهی، طوقان و صفارزاده به این مهم جویی و حق

کردند شعر و سياست است. این دو شاعر سعیگستری تا رسيدن به مدینۀ فاضلهدادخواهی و عدالت

که وقتی به است  های انسانیبه قدری درگير اجتماع، ميهن و درد را با هم پيوند بزنند. ذهن آن دو

 ،روشنگرانه یبرند، سياست نه به شکل شعارسرایش شعری با رویکردی سياسی دست به قلم می

-هایشان شکلبلکه به صورت مفهومی که در عرصۀ زندگی انسان تأثيری مستقيم دارد، در سروده

آیينۀ کند و پرستی را در وجود هموطنان زنده میغيرت، همت و وطن . اشعار هر دو روحگيردمی

 است. دیدهرنج هایملّتسرزمين و  انعکاس آالم و دردهای
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