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رسول کاظمزاده

چکیده
این مقاله در پی پاسخ دادن به این سؤال است که عوامل و مضمونهای مشترک پایداری در شعر
شاملو و درویش کدام است .برای رسیدن به این هدف اشعار شاملو و محمود درویش با روش
حوزة شعر پایداری و تبیین عناصر مشترک و تحلیل شیوههای ارائة مضمونهای پایداری از نظر
محتوایی و زبانی هر یک از این دو شاعر برجسته عالوه بر کمک به شناخت دقیق جهانبینی و
اندیشههای هر دو شاعر ،در تحلیل شعر پایداری در حوزة ادبیات جهان بسیار مؤثر خواهد بود
به شکلی که با تحقیقات گسترده در حوزة ادبیات پایداری ملتها میتوان به عناصر مشترک شعر
پایداری در ادبیات جهان دست یافت .اشعار محمود درویش و احمد شاملو شامل مضامونهای
مشترک زیادی در زمینه ادبیات پایداری از قبیل وطندوستی ،مقابلاه باا ملا و سات  ،آزادی و
غیره است .زندگی دو شاعر بر شعر آنها تأثیر فراوانی گذاشته است و هار دو شااعر باه ساب
اوضااع استبدادی و خفقان به بیان نمادین گرایش نشان دادهاند.
کلیدواژهها :شعر پایداری ،ادبیات مقاومت ،شاملو ،محمود درویش ،بیان نمادین.
تاریخ دریافت مقاله1396/6/1 :

تاریخ پذیرش مقاله1397/12/19 :

*نویسنده مسئولahmadzadeh1975@yahoo.com :

** دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان.
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توصیفی -تحلیلی بررسی شده است .بررسی تطبیقی شعر احمد شااملو و محماود درویاش در
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ادبیات پایداری ،نوعی از ادبیات متعهد و ملتامم اسات کاه از ساوی ماردم و پیشاروان
فکری جامعه در برابر آنچه حیات معنوی و مادی آنها را تهدید می کند به وجود میآید
(بصیری )89 :1384 ،و به مجموعة آثاری اطالق میشود که از زشتیها و پلشتیهاا ،بیاداد
داخلی یا تجاوزگر بیرونی در حوزههای مختلف سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی
با زبانی ادیبانه سخن میگوید (سنگری .)271 :1381 ،درواقع ،ادبیات پایداری بیانگر درد و
رنجهایی است که در برهههای تاریخی خاص بر ملتها وارد میشود و از مرگ در برابار
حیات و از آزادی در برابر اسارت سخن میگوید .ادبیات پایداری تحت تأثیر وضاعیتی
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چااون اختناااق و اسااتبداد داخلاای ،نبااود آزادیهااای فااردی و اجتماااعی ،قااانونگریمی و
قانونستیمی ،غص

قدرت و سرزمین و سرمایههای ملی و فردی و ...شاکل مایگیارد.

«جانمایة این آثار با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همة حوزههای سیاسای ،فرهنگای،
اقتصادی و اجتماعی و ایستادگی در برابر جریانهای ضادآزادی اسات» (رحماان دوسات،
.)166 :1379

ادبیات پایداری سعی میکند تا اهداف خود را با بهتصویر کشیدن اوضااع ساخت و
طاقتفرسایی محقق سازد که انسانها با آن روبهرو هستند و چهرة دشامن را باهتصاویر
بکشد که در پی نابودی مردم است .ادبیات پایداری در ایجاد بیداری و آگااهی ماردم و
پاسداشت حری ارزشها ،نقش مهمی ایفا میکند .ایان ناوع ادبیاات ،پایاههاای حضاور
واقعی انسان را فراه می ساازد تاا در مقابال آناان کاه زنادگی خاود را بار ارزشاهای
ثروتاندوزی ،طمعکاری و سلطهطلبی استوار میسازند ،مقابله کند .ادبیاات مقاومات از
درد و مظلومیت مردمی سخن میگوید که از استبداد و مل رنج میبرند و به مفااهیمی
چون آینده و امید پیروزی و دعوت به مبارزه و پایداری در برابر مل و ستودن آزادگای
و در راه آزادگی و آزادی جاندادن و توجه به وطن و جاندادن در راه آن میپردازد.
توجه به مصداقهای انسانی به عنوان جهانبینای و مکتا اجتمااعی ،حاصال عصار
جدید است؛ به این دلیل اگرچه در ادبیات کهن و کالسیک برخی از ملتها ،تعدادی
از آثار ادبی با موضوع مقاومت و مصداقهای آن شاکل گرفتاه اسات« ،مقاومات و
پایداری به لحاظ هنری در ردیف معنای دهگانة شعر ،نظیر مدح ،هجا ،مرثیه  ،غمل
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مقدمه

و  ...که قدما در شعر مطرح میکردند ،وجود نداشته است (شمیسا.)36 :1376 ،

ضرورت ،اهمیت و هدف
شعر پایداری در سیر تاریخی بسیاری از ملتها نمود خاصی دارد .طبیعی است که تهاج
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این مقاله به بررسی تطبیقی جلاوههاای پایاداری در شاعر احماد شااملو و محماود
درویش و تبیین عناصر مشترک و تحلیل شیوههای ارائة مضمونهای پایداری اختصااص
دارد .در ایران دورة مشروطه پس از آشنایی مردم با حقوق اجتمااعی ،عادالت و آزادی،
شعر پایداری در شعر شاعرانی چون ادی الممالک فراهانی ،بهار ،ایار میارزا ،دهخادا،
عشقی ،عارف قموینی ،فرخی یمدی و چناد تان دیگار پدیاد آماد .در دورة پهلاوی از
دست رفتن آزادیهای اجتماعی و فردی و نیم تسلط برخی از کشورهای بیگاناه بار اماور
رسمی ایران ،موج مهور جنبشها و قیامهای متعددی علیه رژی پهلاوی شاد کاه در
این میان ادبیات پایداری و بویژه شعر پایداری با حضور شاعرانی چون کسرایی ،ابتها ،
شفیعی کدکنی ،اخوان ثالث و شاملو در سطوح مختلف ملی و مذهبی گساترش یافات.
شاملو اشعار متعددی را دربارة حوادث تاریخی زمان خود سروده که به موضاوع آزادی
و مبارزه با استبداد و مل مربوط میشود و با زباانی صاریب باه دفااع از آنهاا پرداختاه
است .زمینة اصلی شعرهای او را عواطف ناشی از تأثّرات اجتماعی رق مایزند .شااعر
او سارگذشت مهر و کین ،یأس و امید ،عشاق و نفارت ،غا و شاادی ،درد و دریا و
حمله و گریم است؛ اما محور اصلی تمام ایان عاواطف اجتماع است و مردمش .کمتار
شعری از وی می خوانی که اثری از دردهای مردم و فضای مسلط بار جااامعه را در آن
نابینی (پورنامداریان.)83 :1374 ،
از سوی دیگر در قرن بیست با اشغال کشور فلسطین طی چندین ساال ،هممماان باا
مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال بیگانه ،شاعران نیم با سالح قل خود به مقابلاه باا
مل و تجاوز و دفاع از هویت ملی خاود برخاساتند .باه ایان دلیال شاعر پایاداری باا
موضوعاتی چون ستایش آزادی و عدالت ،دفاع از وطن ،مبارزه با مل و تجااوز و امیاد
به پیروزی شکل گرفت .محمود درویش یکی از شاعران فلسطینی است که شاعر خاود
را بسان ابماری هنری برای مقابله با تجاوز بیگانگان و مبارزه با مل بهکار گرفته اسات.
درویش ده سال اجازه ترک حیفا را نداشته و سه سال زندانی بوده است.
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مقاومت ،اقدامی آگاهانه و آزادیخواهانه در برابر عملای مالماناه اسات کاه بسایاری از
انسانها برای حفظ شرف انسانی و هویت ملی و میهنی بدان روی میآورند .ادبیاات نیام
هنر نمایشدهنده و ارائهکنندة زندگی انسانها است و دردها ،رنجهاا و شاادیها و تماامی
عواطف آنها را مثل هر هنر دیگری در خود نشان میدهد .تعهد اجتماعی ،شااعر را بااه
اعاتراض وا میدارد و اعتراض زمانی که با بینش و اصالت همراه باشد به بیداری منجار
میشود .از دیدگاهی دیگر ،بیداری ،آگاهی و شعور اجتماعی شااعر باعاث اعتاراض او
میشود که این اعتراض در زمینه تعهد اجتماعی قاابل باررسی اسات .بررسی و تطبیاق
جلوههای پایداری در شعر درویش و شاملو اهمیات زیاادی دارد .باا بررسای و مقابلاه
12

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره،4پاییز و زمستان 1396

12
12

اشعار دو شاعر با روش تطبیقی مکت

امریکایی میتوان به تشابهات مضمونی شعر آنان

پی برد و چگونگی برخورد شاعر با مسائل سیاسی و اجتماعی را تبیین کرد که درنهایت
مقابله و تطبیق به شناخت دقیق جهانبینی و اندیشههای هار دو شااعر در تحلیال شاعر
پایداری منجر میشود.
پرسشهای پژوهش
 .1مضونها و عناصر مشترک شعر پایداری در اشعار شاملو و درویش چیست؟
 .2مصداقهای ادبیات مقاومت و پایداری در شعر درویش و شاملو کدام است و شاعر
چگونه با آنها برخورد کرده است؟
پیشینۀ پژوهش
اگرچه برخی تفاوتها در مورد مقاومت و پایداری از نظر مصداقها و شمول مفاهی قائال
شدهاند ،مقاومت بهعنوان واژهای عربی و پایداری بهعنوان واژهای فارسی عوامل معنایی
یکسانی دارد .از این نظر از هر دو واژه در ادبیات فارسی استفاده میشود .غسّان کنفانی
برای اولین بار در مجموعهای با نام «ادبیات مقاومت فلسطین» از این عنوان استفاده کرد
و از آن پس این اصطالح بین شااعران و نویساندگان و محققاان عارل شاکل گرفات
(محمدی روزبهانی.)26 :1389 ،
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و مل از سوی یک طارف ،مقاومات و دفااع طارف دیگار را در پای خواهاد داشات.

بنمایههای پایداری بهصورت مستقل در شعر اغل

شاعران بررسی شده اما تااکنون

پژوهشی دقیق و تطبیقی در بال مقایسه و تطبیق جلوههای پایداری و مقاومت در شاعر
شاملو و محمود درویش و تبیین تشابهات انجام نشده است .در مقاله «بنمایههای ادبیات
پایداری در شعر محمود درویش» از محمدرضا نجاریان که در نشاریة ادبیاات پایاداری
دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر شده ،نویسنده جلوههای مقاومت از قبیل هویت ملای،
تحریک غیرت ملی ،تهدید دشمن ،نصیحت دشمن و  ...را در اشاعار محماود درویاش
بررسی کرده است .ه چنین پژوهشی در قال

پایاننامه در دانشگاه شیراز تحت عناوان

«جلوههای پایداری در شعر محمود درویش و قیصر امینپور» به صورت تطبیقای انجاام
شده است (دربان.)1392 ،

روش پژوهش و چارچوب نظری
مشترک احمد شاملو و محمود درویش استخرا  ،و سپس با تطبیق و مقابلة شعر دو
شاعر به تحلیل و تبیین و نقد پرداخته شده است .با عنایت به این نکته که دو شعر
مورد تطبیق ارتباط تاریخی ندارد و به دو زبان متفاوت سروده شده است برای این
پژوهش از مکت

امریکایی ادبیات تطبیقی استفاده شد؛ زیرا برای تطبیق در مکت

امریکایی ارتباط تاریخی شرط نیست (ولک.)142 :1373 ،

بررسی تطبیقی
بررسی تطبیقی شعر احمد شاملو و محمود درویاش در حاوزة شاعر پایاداری و تبیاین
عناصر مشترک و تحلیل شیوه های ارائاة مضاامین پایاداری هار یاک از ایان دو شااعر
برجسته عالوه بر کمک به شناخت دقیق جهانبینی و اندیشههای هر دو شاعر در تحلیل
شعر پایداری در حوزة ادبیات جهان بسیار مؤثر خواهد بود به طاوریکاه باا تحقیقاات
گسترده در حوزة ادبیات پایداری ملتها میتاوان باه عناصار مشاترک شاعر پایاداری در
ادبیات جهان دست یافت .شاملو و درویش مفاهی پایداری و مقاومات را باا انگیامهای
اجتماعی در اشعار خود ارائه کردهاند .هر دو شاعر با فعالیتهای اجتماعی و سیاسی خود
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این مقالة با روش توصیفی -تحلیلی نوشت ه شده است ،ابتدا موضوعات و مضامین
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اما از مبارزه و پایداری دست نکشیدند و به آینده و پیروزی امید داشتند .عناصر مشترک
شعر پایداری در اشعار شاملو و درویش را میتوان حول محور عناوین زیر تقسی نمود:
 .1وطن
ه شاملو و ه درویش برای خود در برابر وطن ،که در زیر بار هجاوم دشامن اسات،
ومیفه و رسالتی قائل شدهاند .عشاق باه وطان یکای از اصالیتارین مضاونهای اشاعار
پایداری هر دو شاعر است .شاملو معتقد است که ایران جایی است کاه چاراغش در آن
خانه میسوزد ،نانش در آن سفره است .در اینجا به زباان فارسای ساالم مای گویناد و
14
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جوابشان بنژور و گودمرنینگ نیست (دیانوش .)280 :1385 ،شاملو در غال

اشاعار خاود

از یادکرد وطن غافل نیست:
بگذار  /بر زمینِ خود بایست  /بر خاکی از بُاراده المااس و رعشاه درد / .بگاذار
سرزمین را  /زیرِ پای خود احساس کن  /و صدای رویشِ خود را بشنوم / :رُپرُپاه
طبلهای خون را  /در چیتگر  /و نعاره ببرهاای عاشاق را /در دیلماان (شااملو:1389 ،
.)810

شاملو از سر درد و احساس ،تأثر خود را نسابت باه ویرانای باا واژگاان «زماین» و
«خاکی از بُرادة الماس و رعشه درد» بیان میکند و با کاربرد عامدانه واژگان «چیتگار» و
«دیلمان» در پی آن است که هیچ گوشه ای از وطن برای او تفاوتی ندارد .از نظر شااملو
وطن جایی است که در آن صدای رویش گیاه نشان از سرزندگی و حیات است و «امید
به رویش» را بیان می دارد و «رُپرُپه طبل خاون» نشاانی از ایساتادگی و آزادی اسات.
«نعره ببرها» ه چنین نماد شیرمردانی از جنس اعتراض و مل ستیمی است .شاملو هنوز
بر این باور است که مبارزانی امید به بهبود اوضاع دارند.
در حالی که اشعار محمود درویش ماالمال از زندگی پردردسر فلسطینیهاا حکایات
دارد ،او مل رژی صهیونیساتی را در فضاایی بسایار عااطفی تصویرساازی ،و اوضااع
نامطلول جامعه را در قال

شعر بازسازی می کند:
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در کنار مردم به پایداری پرداختند و زندانی شدند و زیر فشارهای استبداد قرار گرفتناد؛

بالدٌ علي أُهْبَةِ الفجر .صرنا أَقلََّ ذكاءً  /ألَنََّا نُحَمْلِقُ في ساعة النصر / :ال لَيْلَ في ليلنا
المتأللئ بالمدفعيََّة .أَعداؤنا يسهرون وأَعداؤنا يُشْعِلون لنا النورَ  /في حلكة األَقبية (محمود

درویش .)178 :1 ،در آستانه سپیدهدم صبب سرزمینی است ،ک نور گشتهای ؛ زیرا هنگام
پیروزی بهه خیره میشوی  :در ش ِ ما که با توپ ،روشن گشته ،شبی وجود ندارد؛
دشمنان ما بیدارند و برای ما در سیاهی جامههایشان ،آتش روشن میکنند.
محمود درویش حتی هنگام شادی نیم از مل تصویرسازی میکند به بیان حقایق
پشت پرده این ناعدالتی میپردازد و قصیده را رشتهای از جنس نور میخواند که این
رشتهها در گیتار به او خود میرسد.
المشي فوق الغمام /دم في النهار /دم في الظالم /دم في الكالم /يقول :القصيدةُ قد
تستضيفُ الخسارة /خيطاً من الضوء يلمع في قلب جيتارة (درویش .)345 /2 :2009 ،راه رفتن
میمبان خسارت است ،این قصیده به شکل رشتهای از جنس نور است که در گیتار
میدرخشد و پذیرا و میمبان خسارت است.
از سوی دیگر ،عشق به وطن بخش عمدهای از ضمیر و اندیشة محماود درویاش را
به خود اختصاص داده و به شکل گسترده در اشاعارش نماود یافتاه اسات .اولاین شاعر
درویش که در سن  23سالگی سروده شده با نام «بطاقه هویه» (کارت شناسایی) یکی از
اشعار ملیگرایانة او است .در این شعر فعل امری «سجّل» بهشکل ترجیعای خطاال باه
یک منشی اسرائیلی تکرار می شود .این شعر ،که طنم ویاژهای دارد (سالیمان)215 :1376 ،

هویت فلسطینی را مطرح می کند کاه در آن زماان تنهاا در چناد رقا و عادد خالصاه
میشد« :سجّل  /أنا عربيّ  /و رقم بطاقي خمسون الف  /و اطفال ثمانيه  /و تاسعهم سيأتي
بعد صيف  /فهل تغضب؟»
شعر «خاطرات زخ فلسطن» (یومیاات جارح فلساطینی) نیام از ایان ناوع اشاعار
درویش است ،او در این شعر می گویاد کاه وطانش چمادان سافری نیسات و او نیام
مسافری رهگذر نیست .ه چنین درویش در شعر «احبک او ال احبک» وطن را بهشاکل
عشق ماندگار خود جلوهگر میکند .در واقع سر شعر محمود درویش پیوند میاان عشاق
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روی ابر ،خونی در روشنی است ،خونی در تاریک .خونی در سخن ،میگوید :قصیده
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که هرگم از یادش نمیرود .بخش عمدهای از فکر و احساس او را عشق به وطن شاامل
میشود .در اصل ،درویش هویت خود را در وجود معشوق یعنی وطن می یابد:
« وطني ليس حقبة  /و أنا ليس مسافر  /إنني العاشق و األرض حبيبة» (درويش :1989 ،

 )347هذا هو العرس الذی ال ينتهي /في ساقة ال تنتهي /هشذا هشو العشرس الفلسشطيني\ إال
شهيداً أو شريداً (درویش :) 83 -81 ،1984 :این همان عروسی است کاه تماام نمایشاود .در
میدانی که انتها ندارد .در شبی که تمام نمیشاود .ایان هماان عاروس فلساطینی اسات.
دوست به دوست نمیرسد جم شهید و آواره.
16
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محمود درویش در البهالی اشعارش فلسطین را معشوقهای میداند که صهیونیس
آن را بهزور غص

کرده است و گاه دوری از وطن را به کرکسی تشبیه میکند که رمم

عظمت فلسطین است و خش را در چش فرزندان پیرامونش خاموش میکند :أیها
النسر الذی یرسف فی األغالل /من دون سب  /ل یمل منقارک األحمر فی عینی /سیفا
من له  .محمود درویش شاعری با عواطف سرشار است و این عاطفه با وطنش
فلسطین بدون هیچ شکی در ارتباط است .او شاعر «جرح الیساوم» و شاعری دراماتیک
است.
 .2مبارزه با ظلم و ستم
تجربة اشیای فیمیکی بنیان مجاز را فراه میسازد .مفاهی مجازی بهدلیل وجود فیمیکی
و چیمی شکل می گیرد که شکل استعاری به مثابة وجاود فیمیکای در آن مفهاومساازی
شده است .در این میان ما معموالٌ تجربههای انتماعی مانند احسااس ملا و سات را باا
تجربههای جسمانی و طرحوارههای ملموس مفهوم سازی مایکنای (ر.ک :لیکااف:1395 ،

 )107و نگاشتی تازه از موضوع و تجربة با وضوح کمتر از طریاق تجرباه هاای قبلای و
بیشتر تجربة فیمیکی بیان میکنی (بارسلونا.)46 :1390 ،

شاملو و درویش هر دو بهعنوان شاعر ،ضمیر قدرتمناد جامعاة خاود هساتند و هار
احساس اجتماعی را بهشکلی گسترده در شعر خود نشان میدهند .اینجا است که هر دو

از مل و ست به مردم میرنجند و شعر خود را بسان فریاد مظلومیت انسانها بهکار مای-
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و وطن است (حماود .)342 :1996 ،تصویر وطن در ذهن درویش تصویر معشاوقی اسات

گیرند و با استفاده از مضامینی چون مل و ست و درد و رنج انسانی به مبارزه با مل و
پایداری در برابر مالمان میپردازند و مردم را به مل ستیمی دعوت میکنناد .شااملو در
این شعر با به کاربردن عباراتی چون« :از بر تاریک اشعار شابانه بیارون آمادن» و «در
کوچههای پر نفس قیام فریادزدن» مردم را به قیام علیه مل فرا میخواند:
استادان خش من ای استادان دردکشیدة خش !  /من از بر تاریک اشاعار شابانه
بیرون میآی  /و در کوچههای پرنفس قیام  /فریاد میزن  / .من بوسة رنگهاای نهاان
را از دهانی دیگر  /بر لبان احساس خداوندگاران درد خویش /جای میدها (شااملو،
.)249 :1389

تعبیرهای «خش »« ،بر تاریک»« ،اشاعار شابانه»« ،کوچاه پارنفس»« ،خداونادگاران
درد» ه درواقع تداعیگر و تصویر گر همین احساس خش از مل و ست جامعه اسات.
تجس مل به مردم را در تصاویری همچون این تصویر میتوان مشاهده کرد:

مل چون شعلهای است که همه چیم را بهکام خود فرومیکشاد .ایان تصاویر کلای
مل و ست است .تصویری برساخته از زبان درد ،نگاشتی تاازه از ملا کاه باا تصاویر
آتش و سوختن برای مخاط

ملموستر شده است .تداعی واژگان و ترکیبااتی همچاون

«سوختن»« ،چشمان سرد»« ،پاشیدن خاکستر فریاد»« ،سرماهای اندوه» ،فرونشاندن آتاش
سوزان لبان» و «چشمان شعلهور» در حول محور همین تصویر و مفهوم ذهنی است.
حتی شاملو در «شعر شبانه» از دفتر «ابراهی در آتش» حاضر است با خون خود خأل
میان انسانها را پرکند تا مل ستیمی ادامه یابد:
«مردی چنگ در آسمان افکند /هنگامی که خاونش فریااد و  /دهاانش بساته باود /
خنجی خونین  /بر چهره ناباور آبی! /عاشقان /چنینند» (همان.)686 :
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وقتی که شعله مل  /غنچه لبهای تو را سوخت  /چشمان سرد من  /درهای کاور
و فروبسته شبستان عتیق درد بود / .باید میگذاشتند خاکستر فریادمان را بار هماهجاا
بپاشی  /باید میگذاشتند غنچة قلبِمان را بار شااخههاای انگشات عشاقی بامرگتار
بشکوفانی  /باید میگذاشتند سرماهای اندوه من آتش سوزان لبان تاو را فرونشااند /
تا چشمان شعلهوار تو قندیل خاموش شبستان مارا برافاروزد / ...اماا ملا مشاتعل /
غنچه لبانت را سوزاند  /و چشمان سرد من  /درهای کور و فروبساته شبساتان عتیاق
درد ماند( ...همان).
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درواقع آیینة تمام عیار ایستادگی و مقاومت در برابر مالمان است .او برای این موضاوع
حتی تلمیحی به داستان هابیل دارد:
«هل كان اوّل قاتل ش قابيل ش يعرف أن نوم أخيه موت؟» (درویش)529 :2000 ،

او از این موضوع (داستان هابیل) استفاده میکند و خش و کیناة خاود را از ملا و
کشتار بیرحمانة انسانهای بیگناه نشان میدهد:
علی صورتی خنجری  /و علی خنجاری صاورتی ،کلّماا  /بعادنا عان النهار ما ّر
المغولیّ ،یا صاحبی ،بیننا /کأنّ القصائد غی و األساطیر ،ال الشرق شرق  /و ال الغارل
غرل ،توحّدا أخوانتنا فی غریمة قابیل  /ال تعات أخاک ،فاأن البنفساج شااهدة القبار
18
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(همان.)584 :
همچنین درویش راه خالص شدن از زندان مالمان بمرگ اسارائیلی را از پیاامبر ص
سؤال میکند ،چرا که پیامبر اکرم (ص) عمر پربرکت خود را صرف مبارزه با مل کرد:
الو  / ...أرید محمد العرل  /نع من أنت  /سجین فای باالدی  /باال أرض  /باال
عل  /بال بیت  /رموا أهلی ألی المنفی  /و جاؤوا یشترون النار مان صاوتی  /ألخار
من مالم السجن / ...ما أفعل؟  /تحدّ السجن و السجّان  /فإنّ حالوة األیمان  /تاذی
مرارة الحنظل (درویش.)157 -156 :1989 ،

درویش در شعر زیر فلسطینیان را به اتحاد و قیام برای مبارزه دعوت میکند:
ایها اللح الفلسطینی یا موسوعة البارود منذ المنجنیق  /ال الصواریخ التی صانعت
ألجلک فی بالد الغرل ،یا لح الفلسطینی فی دول القبائل و الدویالت التای اختلفات
علی ثمن الشمندر و البطاطا  /و امتیاز الغاز  /و اتحدت علی طرد الفلسطینی من دمه /
تجمّع أیها اللح الفلسطینی فی واحد  /تجمّع و أجمع الساعد  /لتکت ساورة العائاد
(درویش 2000 ،ل :)143 :ای گوشت فلساطینی ،ای ﺩﺍﻳﺮﺓﺍﻟﻤﻌ�ﺎﺭﻑ بااروت از زماان
سنگانداز تا زمان موشکهایی که بهخاطر تو در غرل ساخته شادهاناد و ای گوشات
فلسطینی در کشورهای قبیله و کشورهایی که بر سر قیمت چغندر قند ،سای زمینای
و امتیاز گاز اختالف دارند و بر سر بیرونراندن فلسطینیهاا از خاون خاویش متحاد
میشوند .ای گوشت فلسطینیان در پیکر جمع شوید و بازوی خود را جماع کنیاد تاا
سوره بازگشت را بنویسید.

Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir at 9:13 IRDT on Tuesday August 25th 2020

درویش نیم صدای نهضت فلساطین در برابار ملا و سات اسات .اشاعار درویاش

 .3آزادی
شاملو و درویش هر دو از حق آزادی ملتها سخن میگویناد و بارای تاک تاک انساانها
خواستار آزادی هستند .آزادی و امید به آزادی یکی از مضونهای اصلی ادبیات پایاداری
است .زمانی که آزادی انسانها به دست برخی از بین میرود  ،نیاز به پایداری و مقاومت
در برابر مالمان احساس میشود .شمار فراوانای از سارودههاای شااملو براسااس تاأثیر
مستقی رخدادهای سیاسی و اجتماعی و به منظور افشاکردن اساتبداد و خفقاان ساروده
شده است .از این میان ،تعداد درخوری از آنها با ناام و نشاان معترضااناجتمااعی و یاا
خاطرة جانباختگان سیاسی همراه است.
خفقان دوران پهلوی ،مل و شکنجه و زندانیشدن بخشی از مضونهای اشعار شاملو
در حوزة شعر پایداری را تشکیل میدهد .شاملو از دید سیاسی پیرو نظامی مردمساالر و
پیشرفته و رسته از ستمگری و نابرابری و تهیدستی است و از نظار فرهنگای آرزومناد
فرهنگ و تفکر و بینش همگانی پویا و شکوفا و تهی از تناگاندیشای ،انحصاارطلبی و
ارتجاع و ایستایی است.
شعرهای هشداردهنده اینچنانی در «هوای تازه» پیشدرآمدی است بر سارودههاای
دیگری که از حسرت «آزادی» و خاموشی «سرود آزادی» دم مایزناد؛ از «دیاوارهاا»ی
«فروریخته» و «غیال انسانی» مینالد و از «غیال بمرگ»ی که همانا ناپیدایی انساان آزاد
و وارسته و آزادهمنش در زیستگاه استبداد زده است« .تراناه بمرگتارین آرزو»ی شااملو
(دشنه در دیس ،دیماه  )1355نمونه گویایی از اشعار پایداری او است.
شاملو با شاعر زیباای «نگااه کان» در ساوگ فاروخفتن آزادی در  28مارداد 1332
می نشیند و با سرودن شعر «با چش ها» ،بر انقالل سفید میتازد و با «مرگ نازلی» قطره
اشکی بر فرار مبارزان راه آزادی میافکند و در شعری دیگر اینگونه عشاق خاود را باه
آزادی بیان میدارد:
آه اگر آزادی سرودی میخواند
کوچک
همچون گلوگاه پرندهای
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وارسته از استبداد است؛ از دید اجتماعیخواهان جامعه انسانی بسامان و آبرومند ،آزاد و
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آه اگر آزادی سرودی میخواند
کوچک
کوچکتر حتی

از گلوگاه یک پرنده!
(شاملو)844 :1389 ،

مخاط

از طریق زبان شعر شاملو و با نگاهی به استعارههای کالن شعر او براحتی

این نکته را درمییابد که سرود آزادی رونقبخش هر دیوار فروریخته خواهد بود.
«گلوگاه پرنده» نشانی از خفقان جامعه است و سرودخوانی پرندهای کوچک درواقع
20
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بارقة امیدی در کورسوی راه آزادی است .پرندة کوچک نماد آزادهای امیدوار است که
در کنار دیوار فروریخته ،یعنی سرزمین ویران ،هنوز از مبارزه برای آزادی دست
برنداشته است« .گلوگاه» نماد از هر وسیلة تبلیغی است که میتواند چون شعر شاملو
بیانگر آزادی و مبارزه باشد« .قل »« ،فریاد»« ،گرهکردن مشت» ،همه و همه نمودی تازه
از مبارزه و نمودی تازه از زبان است .زبان همیشه گفتار و بیان مستقی نیست ،بلکه
بهگونههای مختلف و با هر وسیله ای بسته به فرهنگ جامعه می توان زبان مبارزه را
عوض کرد.
او حساسیت و نگرانی خود را از نبود آزادی در جامعه در شاعر «از مارگ» از دفتار
«آیدا در آینه» اینگونه ابراز میکند:
هراس من ا باری ا همه از مردن در سرزمینی است
که ممد گورکن
از بهای آزادی آدمی
افمون باشد (همان)632 :

تضاد مفهومی و زبانی «ممد گورکن» و «بهای آزادی» بر بحث آشناییزدایی و
حسنتعلیل شعر افموده است .هراس از مردن در هر انسانی خواهناخواه وجود دارد.
سیاسی شاملو را در سرودة هجوآمیم «نبوغ» (در
ﹺ
ﹺ
ستیمی
شاید بهترین مصداق مصلحت

باغآینه) بتوان یافت.
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هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمیماند

در آیینه این شعر میبینی که شاه پروس« ،سلطان فرهدریک» ،با پیشکشکردن زن
خود «لوئیم» به مستبدی چون ناپلئون و با چش پوشیدن از ناموس و شرافت و آبرو و
حیثیت ،نومیدانه و مذبوحانه در تالش است تا برای چند صباحی ه که شده است،
فروپاشی سلطنت و سروری خود را به تأخیر بیندازد .شاملو با بهتصویرکشیدن این
صحنة مضحک و مفتضب بر آن است تا چیمی از بنیاد پوچ و پوشالی سیاستهای
مصلحتجویانه و کنش و منش بس فرومایه و شرمآور مستبدان را بازنمایاند.

این شعرها در کل ترجمان پیامدهای نظامی سرکوبگر و غیرانسانی و وجاود فراگیار
بیعدالتی و تهیدستی و خوارزیستی است .بیشترین بخش از جغرافیاای شاعر متعهاد و
پایداری شاملو به این موارد اختصااص دارد؛ از آن جملاه اسات« :شاعری کاه زنادگی
است»« ،لعنت» و «بودن» (در هوای تازه)« ،نامه» ( ،1333در شکفتن در مه)« ،بر سانگفرش»
و «کیفر» (در باغ آینه)« ،عقوبت» (در شکفتن در مه)« ،چلچلی» (دیمااه  ،1344در ققناوس

در باران)« ،ترانه بمرگترین آرزو» و «از منظر».
محمود درویش نیم در قصیدة «اغلقوا المشهد» از زندانیشدن خود سخن می گوید:

«القاضی! و هذا شأنی الشخصی – إنّ  /ضاقت بی المنماناة أمتادت بای األرض /
ولکن رعایاک یجسّون کالمی غاضبین و یصیحون» (درویش:)653 :2000 ،
ای قاضی! این مقام فردی مانند من است .قطعا زندان من تنگ و باریک است در
حالی که میهن من گسترده است .مأموران تو از شنیدن کالم من خشمگین می شاوند
و فریاد میکشند.

ه چنین در شعر «برقیه من السجن» از زنجیرهایی که بر دستش بسته شده است ناله
میکند:

21
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برای میهن بیآل و خااک  /خلاق پاروس  /باهخاون کشایده شادند  /ز خشا
ناپلئون…  /آنگه فرهدریک وطندوست  /آراسات چاون عاروس /در جاماة زفااف /
زنش را  /تا بازپس ستاند ازین رهگذر  /مگر  /وطنش را…  /هنگام ش …  /خااموش
شد به حجله سلطان فرهدریاک  /شامعی و شاهوتی  /وآندم کاه آفتاال درخشاید /
برگورهای گ شدة راه و  /نای راه…  /خااک پاروس را  /شاه فااتب  /گشاادهدسات /
بخشید همچو پیرهنی کهنه مردهریگ  /به سلطان فرهدریک / ،زیرا که مام میهن خلاق
پروس بود  /سرخیل خوشگالن اروپای عصر خویش! (همان 421 :ا )423
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کالشفق المغنی  /و یدای فی االغالل» (همان.)130 :

یا در شعر «جداریه» به شکنجهشدنش توسط پمشک فرانسوی زندان اشاره میکند:
« رأیت طبیبی الفرنسی  /یفتب زنمانتی  /و یضربنی بالعصا  /یعاونه إثناان مان شارطه
الضاحیه» (همان.)717 :

هنر درویش در استخدام و بهکارگیری واژههای مختلف زبانی و تلفیق آنها در دو
محور جانشینی و همنشینی ،تناس

دلپذیری را در معنا و لفظ خلق کرده است؛ چنانکه

میگوید« :وانتمائی إلى خُضرة الموت حق».
22


 .4نمادپردازی
نمادها از وسعت معنایی برخوردار است و بر همین اساس مفاهی و مصداقهای

دو فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،2شماره،4پاییز و زمستان 1396

متعددی را شامل میشود .یونگ در بال نماد میگوید:

22

یک کلمه یا یک نمایه هانگامی ناامادین مایشاود کاه چیامی بایش از ماافهوم
آشاکار و بدونواساطة خاود داشاته باشد؛ ایان کلماه یاا نمایاة جاانبة ناااخودآگاه
گستردهتری دارد که هرگم نه میتواند بهگونهای دقیق مشاخ شاود و ناه باهطاور
کاامل تاوضیب داده شود و هیچکس ه امیدی به این کار ندارد (یاونگ.)16 :1381 ،

22

براساس وسعت معنایی نماد تعاریف متعددی نیم برای آن ارائه شده است؛ بهعنوان
نمونه:
نماد گونه ای از استعاره است باا ایان فارق کااه در اسااتعاره تنهاا یاک مشابّه-
مستعارله -وجاود دارد و باا حاذفش مشبّهبه -مستعارمانه -باهعنوان اساتعاره بااقی
میماند؛ حاال اینکه در نماد بیش از یک مشبه و گاه مشبههای متعدد در میاان اسات
که با حذف آنها ناماد پدیاد میآید .بنابراین در نماد از توان معنایی و مافهومی لفاظ
بسی بایش از اساتعاره باهرهگیری میشود (حمیدیان.)142 :1381،

آنچه این نوع ادبیات را به استفاده از نماد ناگمیر کرده است ،نه فقط حاکمیت
فضای اختناق ،تهدید و ارعال که زیبایی ،ایجاز و قدرت در رساندن مراد و مقصود
بوده است.
شاملو جمء شاعران نمادپرداز شعر معاصر فارسی است و برخای از اجاما و عناصار
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«فی الحل  ،ینض الخیاال الیاک  /تبتعادین عنای  /و تخاصامین االرض  /تشاتعلین

تشکیل دهندة شعرش مفااهی نماادین دارد و باه مساائلی و مفااهیمی فراتار از معاانی
ماهری واژگان داللت میکند .در واقع شاملو بهعناوان یکای از نماادپردازان سیاسای و
اجتماعی شعر فارسی سعی میکند عالوه بر ایجاد تحاول در نمادهاای کالسایک شاعر
فارسی از نمادهای جدید نیم در شعر خود بهره ببرد تا از این طریق ،عالوه بر گاسترش
عمق و عرصة معنا در شاعر خاود با کمک ابهاام هناری ،جاوهر ادبای شاعرش را نیام
افمون کند.
در اشعار شاملو نوعی روح تعهد و التمام باه مساائل سیاسای و اجتمااعی باهچشا
می خورد که در واقع بنمایة اصلی آثار اوست .اختالف دیدگاه شاملو با شاعرای ساانتی
و نگرش جدید او به دنیای برون یکی از عمادهتارین دالیال تحاول معناایی نمادهاای
ادبیات کالسیک در شعر اوست .نگاه جدید شاملو باه نمادهاای شاعر سانتی حااکی از
شاعری است که تمایل فراوانی به حضور در بین مردم و پرداختن به دردها و آمال آناان
دارد .از این رو در تالش است تا اوضاع جامعة خود را ترسی کند؛ اماا بناا بار اوضااع
سایاسی و اجتماعی حاک بر جامعه نمیتواناد باهصاورت مساتقی و آشاکار باه ذکار
رخدادهای جامعه بپردازد؛ بنابراین بهترین ابمار پوشیده سخن گفتن ،نماد است.
گرایش شاملو به بیان نمادین ،عاالوه بار اوضااع استبدادی و خفقاان و نباود آزادی
بیان ،ناتیجة تاالش او بارای آفرینش ابهام و در نتیجاه غنایکاردن جاوهر ادبای کاالم
است؛ به همین دلیل خوانندة شعر او باه منظاور رسایدن باه زیرسااخت معناایی نمااد،
نااگمیر اسات کاه از همة تجربهها و اندوختههای ذهنی و تجربای خاود مادد بااگیرد؛
بهعنوان مثال در شعر «خفاش ش » ،شاملو شعر را باا صافات منفای بارای شا
میکند و ش

آغااز

را نماد فضای اجتماعی جامعه در نظر میگیرد:

هرچند مان نادیدهام این کور بیخیال  /این گنگ شاا کااه گاایج و عاابوس
اسات  /خود را به روشان ساحر  /نمدیکتر کند  /لیکن شانیدهام کاه شا تیاره ا
هرچه هست ا  /آخر ز تنگههای سحر گه گذر کند( ...شااملو.)130 :1389 ،

داشتن اندیشه ها و بیانِ و تلفیق آنها باه سه چیم متفاوت اسات .اگار بپاذیری کاه
شعر و بویژه شاعر شااملو تحلیال و بررسای انتقاادی مساائل اجتمااعی ،و صاورتی از
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تحول اندیشه و نگاه سیاسی -اجتماعی او باه دناایای اطااراف خاویش اسات .شااملو

23
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انجام می دهد ،باید بدانی که ایدئولوژیها ،بنیادین و جمو مشترکات اجتمااعی اسات کاه
شخصی و ذهنی نیست و در کنار دانش اجتماعی و نگرشها جمو حافظة اجتماعی است.
از طریق واکاوی زبان و طرحوارهها ،که شامل تعدادی از مقولاههاای قاراردادی اسات،
می توان ایدئولوژی را درک کرد .ممکن است بسیاری از واژگان طرحاواره نماادین شاد
(ر.ک :ون دایک.)29 – 23 :1394 ،

در شعر «دیوار» شیر نماد مبارز آزادیخواهی است که با وجاود خفقان و تهدیادهای
پیدرپی مالمان و دژخیمان هراسی به دل راه نمیدهاد و رعا
پهالوی بهراه انداخته است ،ماوج
24
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24
24

و وحشاتی کاه رژیا

نامیشود که او منکسار و خماوش برجاای خاود

بنشیند و در او ملمت و تاریکی جامعة خویش بهدنبال طلاوع صابب روشان آزادی و
رهایی است.
یک شیر  /مطمئناً  /خوف است دام را!  /هرگم نمینشایند او منکسار باهجاای /
مطرود راه و در  /مطرود وقت کار  /چاشمش میان ملمت جویاای روشانی اسات /
میپرورد به عمق دل ،آرام  /انتقام! (همان)162 :

در شعر زیر ،بیایان نماد حکومت پهلوی است که خشک و بدونبهره است و منظور
از سگ نیم مأموران حکومت پهلوی هستند که در جامعه پر از خفقان و استبداد (بیایان)
در خوال و فراموشی بهسر میبرند:
بیابان را ،سراسر ،مه گرفتهست  /چراغ قریه پنهان است  /ماوجی گارم در خاون
بایابان اسات / ...بایابان را سراسر مه گرفته است [میگوید به خاود ،عاابر]  /ساگان
قریه خاموشند (همان.)114 :

در شعر محمود درویش نیم با نمادهای متعددی روبهرو هساتی  .او نیام بار اسااس
فشارهای اشغالگران و استبداد آنها مجبور به استفاده از نماد برای بیان مفاهی و مضامین
متعلق به حوزة شعر پایدارای در اشعار خود شده است .در شعر درویش نیم «ش » نماد
غربت و مل و مگر است:
ليل طويل  /يرصد االحالم في صبرا (مديح الضل العالي)
يا «زيتون» نماد اعالم استقالل فلسطين است:
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کنشاجتماعی است و از طرفی به دلیل وجهاة تااریخی و فرهنگای کاار ایادئولوژیکی

غصن زيتونه بكي ،في المنافي علي حجر ،باحثاً عن اصوله (درویش.)183 :1989 ،

لیمو نیم در شعر درویش نماد عشق خالصاانه اسات کاه در فضاای تاریاک جامعاه
پنجره های اسارت و مل را به سوی آزادی میگشاید:
من زهره الليمون تولد زهره الليمون ثانيه و تفتح في الظالم نوافذ الدور القديمه للمدی
(همان)420 :

درویش در شعر خود نمادهایی برای توصیف رژی غاص

اسرائیل نیم دارد؛

بهعنوان مثال «جالد» در این شعر نماد اسرائیل است:
«إن هذا اللحن لغم في االساطير التي نعبدها ،قال عبداهلل :جسمي كلمات ،ودویّ ،هكشذا
الدنيا ،و أنت اآلن ،يا جالد أقوی ولداهلل ،و كان الشرطي» (همان.)260 :

رنگ سفید در این ابیات محمود درویش نماد روشنی پاکی و صلب و صفا است.

رنگ سبم در شعر محمود درویش بر امید و آرزو داللت دارد.
لخضرة أعين األطفال
ننسج ضوء رايتنا (همان :(51 :برای سبمی (شادمانی) چشمان کودکان،

نور

پرچ هایمان را افراشته نگه میداری .
نتیجه
ادبیات پایداری سعی میکناد اهاداف خاود را باا باهتصویرکشایدن اوضااع ساخت و
طاقتفرسایی محقق سازد که انسانها با آن به روبهرو هستند و چهرة دشمن را بهتصویر
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البحر ابیض و السماء ،قصیدتی بیضاء ،و التمساح ابیض
والهواء و فکرتی بیضاء دهشتنا ،بیضاء لیلتنا
و خطوتنا و هذا الکون أبیض ،أصدقائی ،و المالئکة الصغار
و صورة االعداء ابيض ،كلَّ شيء صورة بيضشاء (درويش  2000 :الشف:)379 -378 ،
دریا سفید است و آسمان  ،قصیده ام سفید است و و تمساح سفید است و هوا و فکر
من سفید است و ترس و حیرت ما سفید است .شبهایمان سفید است و قادمهایمان و
این هستی سفید است و دوستان ومالئک کوچک و صاورت دشامنان سافید اسات.
همه چیم دارای صورت سفید رنگ است.

25
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پاسداشت حری ارزشها  ،نقش مهمی ایفا میکند .با خواندن مجموعههای شعر شاااملو
درمییابی که زمینة اصلی شعرهای او را عواطف ناشی از تأثّراتاجتماعی رق مایزناد.
از سوی دیگر در قرن بیست با اشغال کشور فلساطین طای چنادین ساال ،هممماان باا
مقاومت مردم فلسطین در برابر اشغال بیگانه ،شاعران نیم با سالح قل خود به مقابلاه باا
مل و تجاوز و دفاع از هویت ملی خود برخاستند .محماود درویاش یکای از شااعران
فلسطینی که شعر خود را بسان ابماری هنری برای مقابله با تجاوز بیگانگان و مباارزه باا
مل بهکار گرفته است.
شاملو و درویش با انگیمهای اجتماعی ،مفاهی پایداری و مقاومت را در اشعار خاود
26
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26

ارائه کرده اند .هر دو شاعر باا فعالیتهاای اجتمااعی و سیاسای خاود در کناار ماردم باه
پایداری پرداختند و زندانی شدند و تحت فشارهای استبداد قرار گرفتند؛ اما از مباارزه و
پایداری دست نکشیدند و به آینده و پیروزی امید داشتند.
 ه شاملو و ه درویش برای خود در برابر وطن کاه در زیار باار هجاوم دشامناست ،ومیفه و رسالتی قائل شدهاند .عشق به وطن یکی از اصلیتارین مضاونهای
اشعار پایداری هر دو شاعر است.
 شاملو و درویش هر دو بهعنوان شاعر ،ضمیر قدرتمند جامعة خاود هساتند و هاراحساس اجتماعی را به شکلی گسترده در شعر خود نشان می دهناد .اینجاا اسات
که هر دو از مل و ست به مردم میرنجند و شعر خود را بساان فریااد مظلومیات
انسانا به کا ر میگیرند و با استفاده از مضامینی چون ملا و سات و درد و رناج
انسانی به مبارزه با ملا و پایاداری در برابار مالماان مایپردازناد و ماردم را باه
مل ستیمی دعوت میکنند.
 شاملو و درویش هر دو از حق آزادی ملتها ساخن مای گویناد و بارای تاکتاکانسانها خواستار آزادی هستند .آزادی یکی از مضاونهای اصالی ادبیاات پایاداری
است.
 شاااملو و درویااش جاامو شاااعران نمااادپرداز هسااتند و برخاای از اجااما و عناصاارتشکیلدهندة شعرشان مفاهی نمادین دارد و به مسائلی و مفاهیمی فراتر از معاانی
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بکشد که در پی نابودی انسان است .ادبیات پایداری در ایجاد بیداری و آگاهی ماردم و

ماهری واژگان داللت می کند .گرایش شاملو و درویش به بیاان نماادین ،عااالوه
بار اوضااع استبدادی و خفقان و نباود آزادی بیاان ،نااتیجة تااالش آنهاا باارای
آفرینش ابهام و در نتیجه غنیکردن جوهر ادبی کالم است.
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