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چکیده
این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی -تحلیلی و با تکیه بهر تک هم اتریکهایی اتبیها
تطبیقی ،بنمای های همگون اتبیا پایداری را با تحوریهت تیهوان «ترایها اییاسهمین» از صهای
تحموت هُواری -شاعر تعاصر و تر قید حیها للطهطینی -و سه تمموعهش شهعری از رهاهر
صفارزات  -تهین بانوی اتبیا پایداری ایران -ک هر تو از شاعران ت عهد تر برابهر سهرزتین و
ترتم خوت هط ند با هم تقایط کند و بیش از پیش ،زوایای پنهان و ناگشوتة اتبیا پایداری را
تر ایران و للططین تعاصر بنمایاند .یال های این پژوهش نشان تیتهد ک بنمایه ههای اشهعار
این تو شاعر ،ورنتوس ی ،آزاتیخواهی و عدایترلبی ،یات قهرتانان و تبارزان ورهن ،اع هرا
ب اخ ناق ،اتید ب آیند و تعو ب تبارز و پایداری است« .صای تحموت ههواری» از اوضهاع
تاخلی و ظلم اسرائیل تیناید و شکو سر تیتهد و تر این تیان از زبانی نماتین بهر گرل ه و
صفارزات نیز از حاکمان تاخلی قبل از انقالب و ت ماوزان بعثی ب س و آتد است.
کلیدواژهها :شعر تعاصر لارسی و عربی ،تضهاتین اتبیها پایهداری ،صهای تحمهوت ههواری،
راهر صفارزات .
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 .1مقدمه
بررسی و تطایعش آثار اتبی تلّ های تخ لف از اهمیت خاصی برخورتار است ب گونه ای
ک شاخ ای از اتبیا با عنوان اتبیا تطبیقی ب بررسهی آثهار برتطه ش اتبهی زبانههای
تخ لف تهان تیپرتازت .اتبیا تطبیقی ،علمی است ک عموتاً ب بررسی روابط اتبیها
یک تلّت و یا تیگر تلّل تیپرتازت و تر آن از چگونگی ان قال آثار اتبهی یهک تلّهت به
اتبیا تیگر تلّ ها سخن گف تیشوت .ان قال آثار اتبی گا تربهارة واه هها و توضهوعها
است و گا تر حوزة تصاویر و قایبهای تخ لف بیانی تانند قطع  ،قصید و نمایشهنات و
اتثال آن و گا تر حوزة احطاس و عوارف (ندا.)26 :1973،
این شاخ از اتبیا تر عصر تهانی شدن ،ضمن گشهوتن تریهه ههای تدیهدی از
اتبیا ب روی خوانندگان ،تُهر پایانی بر خوتتهمبینی اتبی به شهمار تهیروت و تعیهار
تقیقی است ک با کمک آن تیتوان تایگا و توقعیت و وزن اتبیا تلی ههر کشهور را
روشن کرت« .اتبیا تطبیقی قاتر است از رریق شناساندن تیراثههای تفکهر تشه ره به
تفاهم و توس ی تلّ ها کمک تؤثر بکند» (غنیمیهالل.)44 :1373،
تر عرصش تطایعش اتبیا تلّ ها روشهای تخ لفی وتوت تارت .ظهور اتبیا تطبیقهی از
پیاتدهای نهضت اروپا (رنطانس) است ک تر اوایل قهرن نهوزتهم بهرای اویهین بهار تر
لرانط و ب تنظور بررسی روابط اتبی تیان یونان و روم و اتبیا اروپا ب رهور کلّهی و
بویژ اتبیا لرانط  ،سپس بررسی روابط اتبیا نوین اروپا با آنها شکل گرلت .تر این
تک م تنها ب تقایط تیان اتبیا تلّی کشورهایی پرتاخ تیشوت ک زبانههای ت فهاوتی
تارند و تیان آنها پیوندهای تاریخی وتوت تارت ،ک خوت ب تأثیر و تأثر تیانماتد .یکهی
تیگر از این روشها ،تک م اتریکایی است ک همزتانی ،ارتباط تاریخی تیان تو زبهان و
تأثیر و تأثر آنها از یکدیگر را اساس تطایع نمیتاند بلک همخوانی لکری بهین انطهانها
را تر تنارق تخ لف تهان ،تبنای تطایعا تطبیقی بهین تو زبهان قهرار تهیتههد« .رنه
ویک» 1ب عنوان پیش از تک م اتریکایی اتبیها تطبیقهی تهینویطهد« :اتبیها تطبیقهی
بیتوت ب توانع سیاسی ،نژاتی و زبانی ب بررسی اتبیا تیپرتازت؛ نیز اتکان ندارت ک
ب وانیم آن را تر روش واحدی تحصور کنیم» (ب نقل از :تکی .)196 :1987،از تعریف چنین
برتی آید ک ویک هیچ حد و ترزی را تر اتبیا تطبیقی به رسهمیت نمهیشناسهد .وی

با هنرها و علوم و تعهار

 1-1ادبیات پایداری

اتبیا پایداری و تقاوتت« ،نوعی از اتبیا ت عهّد و تل زم است که از سهوی تهرتم و
پبشروان لکری تاتع تر برابر آنه حیا تاتّی و تعنوی آنهها را تهدیهد تهیکنهد به
وتوت تهیآیهد» (بصهیری )26 :1388،و «تح هوای آن ،بیهان تالشهها ،اخالصهها ،ایثارهها و
پیکارهای تلّ ی است ک برای تلع تماوز تشمنان ،قد برالراش اسهت و تر ایهن تطهیر،
رنج تید و حرتانکشید است» (نماریهان .)202 :1388،انطهان آزاتیخهوا و ورهنتوسهت
هموار تر تقابل تشمن و زورگویی پایداری نموت و این اتهر ربیعهی اسهت؛ چهرا که
انطان ب گون ای آلرید شد است ک هرگز ظلم و س م را بر نمیتابد .پایداری یکهی از
ارزشهای انطانی و هنری است ک تر برابر ظلم تیگران ،ک تر حق سرزتینها و ترتتهان
روا تیتارند ،تورت اه مام و توت اتبا قرار گرل است (بلشمری.)20 :1981،
چهر قانی تالش بشر برای رسیدن ب آزاتی را ب ترازای رول تهاریخ تانطه و به
سنگنوش ها و نقاشیهایی ک ب این اتر پرتاخ اشار کرت اتّا بحهث اصهلی تر تهورت
تاریخ اتبیا پایداری را ب تنگ تهانی توم تنطوب ساخ و نقش اروپا و بویژ
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قائل ب تطایعش اتبیا ب عنوان کلیّت است و تقایط اتبیا
انطانی را تمکن تیتاند.
اتبیا لارسهی و عربهی از پربهارترین اتبیها تمهدن بشهری هطه ند که به تییهل
هممواری و نزتیکی لرهنگی هموار ارتبهاط ت قهابلی به صهور پنههان و آشهکار بها
یکدیگر تاش اند .این توضوع باعث همانندیهای بطیاری تر وزن ،شکل ،تح وا و لنهون
تیگر شعری تر این تو اتبیا شد است و هر تو ب گون ای یکدیگر را تأیید و تقویت
کرت اند ب گون ای ک سبم نزتیکی تلّ ها ب یکدیگر تیشوت .با توت ب این تعریهف و
تعیار ،اتبیا پایداری تر اندیش تو شاعر لارسی و عربی بها ههم تقایطه شهد اسهت:
صای هواری و راهر صفارزات ؛ اویی یکی از آزاتیخواهان و شهاعر تعاصهر و تر قیهد
حیا للططینی و تیگری راهر صفارزات  ،تهین بهانوی اتبیها پایهداری لارسهی که
تاکنون چند تمموعش شعری از او تن شر شد است .تر این تقایط از شهاعر اول تیهوان
«ترایا اییاسمین» و از شاعر توم تیوان س تمموع شعری اساس پژوهش قهرار گرل ه
است؛ تییل ان خاب این تمموع های شعری این است ک تضمونهای پایداری ،بیش ر تر
این تمموع ها ب چشم تیخورت.
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تالش تل ها برای تس یابی ب آزاتی و رههایی از ظلهم و سه م ،سهابق ای به ترازای
تاریخ تارت و ب همین سبم ،اتبیا پایداری را باید همزات تاریخ ظلم و س م بشر بهر
بشر و واکنش ب این ظلم تانطت .تر اینک تاریخ اتبیا پایداری تر تهان همگهام و
همطو با خوت اتب و همزات و همرا آن است ،شکی وتوت ندارت؛ چرا ک همزتان بها
پیدایش نطل بشر ،شکلگیری اتبیا و واکهنش اتیبهان به ظلهم و سه م تاتعه تر
حقیقت ،اتب پایداری نیز ت وید شد است؛ از این رو تماتی سنگنوش ها ،نقاشهیها،
تیوارنوش ها و هر آنه ب تست بشر و برای نشانداتن اع را به نابرابریهها و بهی
عدای یهای تاتع و تر قایم تخایفت با آن و تالش برای رلع این نابرابریها ب وتهوت
آتد باشد ،زیرتمموعش اتب پایداری است؛ اتا سابقش بحهث نظهری تهدّی تر زتینهش
اتبیا پایداری ب تنگ تهانی توم بر تیگرتت .پس از تنگ تهانی توم تر اروپا و
بویژ لرانط  ،ت فکران و هنرتندان تحت تأثیر تنگ و نهضت پایداری ب ایهن ن یمه
رسیدند ک باید تر تحوال تاتع شرکت لعال تاش باشند (چهر قانی.)14 :1381،

شعر پایداری از قوی رین عواتلی است ک نقش عمد ای تر تلهوگیری از آتیخ گهی
اعراب باقیماند تر سرزتین اشغایی با واقعیت ب وتوت آتد و تراهتی توتهوت ،تاشه
است .بنابراین تا زتانی ک شاعران با نیروی لنی و ذاتی خویش و با تکی بر لهن و هنهر
خوت تر سرزتین اشغایی ،صدای این تراهتی را به گهوش تیگهران برسهانند ،نخواهنهد
گذاشت ک تحریفی تر قضیش للططین صور گیرت و ب بیان سات  ،توضوع للططین بها
گذشت زتان از یاتها تحو نمیشوت بلک بر گرتا و شهعل وری آن الهزوت خواههد شهد
(نقاش .)230 -231 :1972،شهعر پایهداری للطهطین تر سهرزتین اشهغایی ،پرقهدر تهرین
پایداری ،غضبناک رین کین علی تشمن صهیونیط ی و پابرتاترین ایمان به پیهروزی به
شمار تیروت .چ بطا با وتوت این شعر ،حقیق اً پیروزی و غلب بر تشمن تر تس رس و
نزتیک باشد« .شعر پایداری با اصرار و پالشاری تمام تر تقابل تبلیغا صهیونیط ی به
پا خاس است؛ هر چند اتکان تارت ک تر این را آزارههای لراوانهی را ت حمهل شهوت»
(تحمدعطی .)45 :1974 ،

تلت عرب ب تثاب اتت واحدی ب شمار تیروت ک تر رول تاریخ؛ عواتل تخ لفهی
از تمل زبان ،لرهنگ ،تاریخ و سرنوشت تش ره ،تیان آنان وحد و همبط گی ایمات
کهرت اسههت .از ایههن رو ناسیوناییطههم عربههی تر اتبیهها تعاصههر نمههوت لراوانههی تارت و
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لرانط را تر این تیان بیش ر از بقی تانط است.

 1-2ضرورت پژوهش

راهر صفارزات یکی از شاعران توانمند و تشههور اتبیها لارسهی اسهت که تهاکنون
پژوهش لراوانی تر تورت شهعر وی صهور گرل ه اسهت؛ اتّها یهزوم شهناخت بیشه ر
تضمونهای شعریِ وی از تید اتب تقاوتت و تقایطش آنها بها شهاعر تعاصهر للطهطینی،
صای تحموت هواری ،ضرور اصلی نگارش این پژوهش بوت است.
 1-3روش پژوهش

این پژوهش با رهیال ی توصیفی -تحلیلی و با تکی بر تک م اتریکایی اتبیها تطبیقهی
از روش ک ابخان ای و اسناتی بهر تیبرت؛ بدین ترتیم ک  ،اب هدا تنهابع تربهارة اتبیها
پایداری و اتبیا تطبیقی تورت بررسی قرار تیگیرت و تر اتات با این رویکرت ب تحلیهل
و واکاوی اش راکا شعری صای هواری با راهر صهفارزات پرتاخ ه تهیشهوت .روش
تقایط ای تر اتبیا تطبیقی اتریکایی« ،نقد تط قیم و بیواسطش اتبیا  ،بدون تکیه بهر
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تربرتارندة الکار ،اندیش و تفاهیم تلیگرایانش ایشان تر برابهر اتهت عربهی اسهت .آنهان
هموار سرزتین خوت را بخش تفکیکناپذیری از «ورن بزرگ عربی» تیتانند و پیوسه
تر آثار خوت تیکوشند تا تهان عرب را به آزاتسهازی للطهطین از چنگهال اشهغایگران
ترغیم کن ند .اتبا و شعرا از ترت و رنج حاکم بر کشورهای عربهی آزرت خهارر شهدند و
همصدا و همنوا با آنان ،اندو  ،آالم ،تشکال و ناکاتیهای همورنانشان را تر آثار خهوت
تنعکس کر تند و تطائل آنان بدون شک تر شعر تعاصهر للطهطین و شهعر تلهی عهرب
بازتاب ویژ تارت.
صنع ی تیگوید« :تنگها ،انقالبهای ات ماعی هط ند .تنگ و انقهالب بها پیهروی از
اتیال انطانی تر زتان و تکهانی خها  ،تور ای واحهد به قصهد تسه یابی به اههدالی
تشخص و با تشارکت نیروههای انطهانی ،به کهارگیری ابزارهها و شهیو ههای تخ لهف
خشونت و کش ار و سرانمام صر هزین و نیروی انطانی و تمربی و تایی تحقق شهد
است (صنع ی .)13 :1389،تنگ تحمیل شد بر ایران از سال  1359شمطی تا  1367شمطی
و پیاتدهای آن و وقوع تحهوالتی تر تاتعه و تهأثیر آن تر تمهام عرصه ههای زنهدگی
ات ماعی ،سیاسی ،اق صهاتی ،هنهری ،اتبهی و  ...بخهوبی تر شهعر شهاعران ت عههد ر
نمایاند است .راهر صفارزات نیز یکی از شاعران ت عهدی است ک با شعر خویش به
بیان آالم قبل از انقالب اسالتی و نیز توران تنگ تحمیلی پرتاخ است.
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تربارة صای هواری ،تقای یا پایاننات ای ک ب رور تطه قل به شهعر یها شخصهیت او
بپرتازت ،نوش نشد است؛ تز اینکه تر تملهش سهور ( ،1387ش  ،)121 :41تقایه ای بها
عنوان «تط اری تر شعر پایداری یبنان و للطهطین» به چهار رسهید اسهت که تر آن
ترتمش قطعش کوتا «بیطت و س گل» هواری تید تیشوت و «توسی بیهد » نیهز همهان
قطع را تر روزناتش رسایت ( ،1389ش  )19: 7034ترتم و چار کرت اسهت .تر تقابهل
تر تورت راهر صفارزات  ،تقهاال ارزشهمندی نگاشه شهد اسهت؛ از تمله  :یهونس
شعاعی و لارمه تدرسهی( )1390تر تقایه «تملهی تضهاتین اع قهاتی تر شهعر رهاهر
صفارزات » تر نشری گوهر گویها (ش  ،2تورة  ،)5به بررسهی پهار ای از ترونمایه ههای
اع قاتی و تینی تر اشعار وی پرتاخ است؛ احمد غنهیپهور تلکشها  ،احمهد خلیلهی،
سیدتحطن تهدینیاچوبی ( )1391تر تقایش «تحلیل تؤیف های اتبیا پایهداری تر اشهعار
راهر صفارزات » ،تر نشری اتبیا پایداری (س  ،4ش  )7ب بیهان برخهی از تضهمونهای
تقاوتت تر اشعار صفارزات تیپرتازت؛ نطرین گلبهانهی و عیطهی تارابپهور ( )1392تر
تقای «اسطور وارگی تفاهیم زنان تر شعر راهر صفارزات » ،تر تملش زن و لرهنگ (ش
 )18نیز تعانی و برتط سازی زنان را تر اشعار صفارزات تورت واکاوی قرار تات است.
لارم تدرسی و زهرا خمط تقال ( )1393تر تقایش «تلو های تقاوتهت و پایهداری
تر اشعار راهر صفارزات » تر نشریش اتبیها پایهداری (س پهنمم ،ش  )10نیهز برخهی از
ترونمای های تقاوتت را تر اشعار صفارزات بررسی کرت است.
تر تورت تقایطش تطبیقی اشعار شاعران پایداری نیهز تقهاال لراوانهی نگاشه شهد
است؛ اتّا تقای ای ک با توضوع این پهژوهش ارتبهاری تاشه باشهد ،یالهت نشهد؛ یهذا
ضرور ایماب تیکند پژوهشی تربارة تقایطش بنمای های این تو شاعر اتبیا پایداری
نوش شوت تا از این رریق ب وان هم نقش آنها را تر رشهد و باینهدگی اتبیها پایهداری
شناخت و هم راهی ب تره الکار و اندیش های آنها باز کرت.
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آثههار اتبههی خهها ّ و پههسزتینههش تههاریخی آنه ها  -بههرخال تک ههم لرانطههوی -بههوت»
(شرکت تقدم .)62 :1388،نزتیکی بیش ر با تفکرا «گوت » 2تر راس ای همکاریههای تیهان-
تللی و رسیدن ب حقایق انطانی بر پایش تعماری اتبی ت ملی تر اتبیها انطهانها تر ههر
زتان و هر تکان از اهدا تک م اتریکایی تر اتب تطبیقی است.

 1-5سؤال پژوهش

پژوهش تر تهت پاسخ ب سؤال زیر نگاش شد است:
تهم رین بنمای های پایداری تر شعر تو شاعر کدام است؟
 1-6زندگینامة صالح محمود هواری

(تؤسطش تائزة عبدایعزیز سعوت ایبابطین یإلبداع ایشعری).

با توت ب اینک شاعر تر قید حیا است و هنوز ب تاریخ نپیوس است ،ک هاب یها
تقای ای ک ب نقد وی پرتاخ باشد تشاهد نشد و تنها بر اساس تطایعا نویطهندگان
تیتوان ،زبان شعری وی را سمبوییطم تانطت .شهاعر بها توته به توقعیهت تحیطهی
خویش از قدر بیبدیل رتز تر تهت بیان اهدا پایداری خویش سوت تط اسهت.
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صای تحموت هواری تر سال  1938م تر روس ای سمخ از توابع ربری للططین تید به
تهان گشوت .وی تر شش سایگی تر اثر بمباران تنطق و نیز حملهش نیروههای اسهرائیلی
ب همرا خانوات تمبور ب تره للططین و کوچ ب سوری شد ک آثار این کوچ تر شعر
وی بخوبی نمایان است .وی کارشناسی حقوق و نیز کارشناسی زبان و اتبیا عربهی را
از تانشگا تتشق تریالت کرت و اکنون بیش از سی سال است ک ب تدریس زبان عربی
تیپرتازت .صای هواری از سال 1979م تاکنون عضو اتحات ایک اب ایعرب بوت و ت سال
نیز ب تدوین برنات های آتوزشی و تربی ی برای تانشآتوزان و تانشهمویان سهرزتینهای
اشغایی پرتاخ است .وی تارای تیوانهای شعری و نیز قص های لراوانی برای کوتکهان
است ک تیتوان ب آنها اشار کرت :ایدم یورق زی ونا ( ،)1972ایمطر یبدأ ایعهز (،)1977
ایمو علی صدر ایبرتقال ( ،)1983بطیئاً یمر ایدخان ( ،)1984أم أحمهد ال تبیهع تواویلهها
( ،)1990ترایا اییاسمین ( ،)1998تا قای ایغیم یلشمر ( )2000و التکطهر اینهای ( .)2006وی
همهنین تو تمموعش قصائد برای کوتکان ب ناتههای عصهالیر بهالتی ( )1981و هنهاتی
تغنی ( )1987و نیز س نمایشناتش غنایی برای کوتکان تارت .صای هواری از شخصهی های
تشهور للططینی است ک تاکنون توایز لراوانی تریالت کرت است ک تیتوان به ایهن
توارت اشار کرت :وی تر سال  1963و  1964تولق ب تریالت تایزة اول شهعر از تملهس
اعالی آتاب و لنون تتشق و نیز تر سال  1978تولق ب تریالهت تهایزة اتحهات ایک هاب
ایعرب شد است .وی همهنین ب تییل ک اب «ق لوا ایحمام» برتهرین کهار نمایشهنات ای
برای کوتکان و نیز تایزة لرهنگی یونیطف برای کوته عرب را نیز تریالت کرت است
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 1-7زندگینامة طاهره صفارزاده
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راهر صفارزات  ،شاعر ،نویطند  ،تحقق و ت رتم ت عهد تر سهال  1315تر سهیرتان تر
خانوات ای ت وسط با پیشین ای از ترتان و زنانی با نگرش و رل اری عرلانی و روحیه ای
س مس یز ب تنیا آتد .پس از پایان تحصیال تانشهگاهی به انگلطه ان و سهپس اتریکها
رلت و ضمن تحصیل تر حوز های نقد اتبی و نقد عملی تولق ب کطم ترته (ام
ا) شد .پس از بازگشت ب ایران همزتان با شاعری ب تدریس تر تانشگا و ترتمش آثهار
تخ لف تشغول شد .تر سال 2006م از سوی (سهازتان نویطهندگان آلریقها و آسهیا) به
عنوان شاعر تبارز و زن نخب و تانشمند تطلمان برگزیهد شهد .او سهرانمام تر چههارم
آبان  1387ش تر بیمارس ان ایرانمهر تید از تهان لرو بطت .تر حوزة تأییف و ترتمه
عالو بر تقاال و تصهاحب ههای علمهی ،اتبهی ،تینهی و ات مهاعی از صهفارزات یهک
تمموع تاس ان ،توازت تمموع شعر ،چهار گزید اشعار و توازت اثر ترتم یا تربارة
نقد ترتم تن شر شد است (نک ب  :اکبری و تلیلی.)46 :1389،
تر نگاهی لراگیر و کلّی تیتوان اشعار صفارزات را ب س تورة شهعری تسه بنهدی
کرت (خلیلی و تیگران :)110 :1392،تورة نخطت ،شاعر تر این تور  ،تمموع ههایی چهون
رهگذر ته اب و تل ر توم را سروت .تهم رین ویژگی شهعرهای ایهن تور  ،غلبهش حهس
رتان یک بر لضای کلّی شعر است .تورة توم ،با آثهاری چهون سهدّ و بهازوان ،رنهین تر
تی ا و سفر پنمم همرا است .این تور تر قیاس با تورة نخطت ،نشان از تالش زیهات و
عرقریزان روحی شاعری تارت ک تر تط موی زبان و سهبکی تهاز  ،را خهوت را یال ه
است .شعرهای این تور از تولق رین نمونه ههای شهعری صهفارزات اسهت که ضهمن
برخورتاری از اندیشش قوی ،توهر شعری را نیز از تست نهدات اسهت .تورة سهوم ،که
تمموع هایی چون ترتان تنحنی ،بیعت با بیداری ،تیدار صب و  ...حاصل آن است بها
الول شعر صفارزات روب رو هط یم .تر این تور  ،شاعر ب وررش کلیبالی و شعار ال هات
از همین رو تر اشعار این تورة او از توهر شعری چندان اثری نیطت.
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وی برای بیان تفاهیم تورت نظر خویش از به رین لرم و قایم بهر بهرت اسهت و سهعی
تارت با اس فات از کلما  ،نوعی نیرو ب وتوت انطان تلقین کند.

 .2بنمایههای مشترک پایداری در شعر دو شاعر
هواری و صفارزات تر بطهیاری از تضهمونهای شهعری تر حهوزة اتب پایهداری تارای
تیدگا های تش رکی هط ند ک بیانگر تشاب شعری این تو تر این زتین اسهت .تر اتاته
ب ه بررسههی تهم ههرین ترونمای ه هههای تش ه ره تر شههعر پایههداری تو شههاعر از تمل ه
ورن توس ی ،آزاتیخواهی و عدایترلبی ،یات قهرتانان و تبارزان را شهات  ،تعو به
تبارز و  ...خواهیم پرتاخت:
 2-1وطندوستی

و أنا یا أُتِّی أب هِلُ إیى حُزنِکِ /أس َقوی بایحُزنِ عَلَی  /و أقولُ و لی ایقَلمِ شُهمُونٌ ...و
شُمُونْ /بَاعوهِ و قایُوا ههذا زَتَهنٌ تَلعُهونْ /و ای ِّهینِ ..و زی هونِ ایحهمِّ /و ههذا ایقمهرِ
ایمطعونْ /تا خُنَّاهِ وال نَ َصَوَّرُ یوتاً /أنّا سَنَخُونْ (هواری)21 :1998،
ترتم  :ای تاترم! تن زاری تیکنم بر اندوهت /با حزن بر آن ،رلم قهوا تهیکهنم /و
تیگویم تر حایی ک تر قلبم اندو هایی است /تهو را لروخ نهد و گف نهد ایهن زتهان
تلعون است /و انمیر  ...و زی ون عشق /و این تا نیز خورت  /ب تو خیانهت نکرتنهد
و تصور نمیکنیم روزی را ک  /تا خیانت خواهیم کرت.

هواری ،ورن را بطان تحبوب خویش تیتاند ک هر نوع رازی تر آن خونین شهد
است و تر اتات اعالم تی کند ک آیا کطی هطهت که نهور تزتیهد شهد را به پنمهر
بازگرتاند .آواز خواندن نماتی برای بیان کلما حهق اسهت و پنمهر  ،نمهات رههایی و
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تقویش ورن از تهم هرین بنمایه ههای اتبیها پایهداری اسهت .شهاعر تر برابهر تعههد و
تطئویی ی ک تر این زتین بر توش خوت احطاس تیکند ،سعی تر تقویت روحیهش تلّهی
تارت و حاضر است تان و تال خوت و لرزندانش را تر را ورهن لهدا کنهد .تهاتر رتهز
ورن از تست رل است ک هُواری بخوبی از آن اس فات کرت و حزن و انهدو خهویش
را بر آن اعالم ساخ و نیز بیان کرت است ک هرگز بدان خیانت نخواهد کرت .شاعر بها
نگریط ن ب ورن خویش قو و انرهی تیگیرت .زی هون نمهات و عالتهت صهل اسهت
(شوایی و تیگران .)490 :3 ،1388،انمیربن نیز تانند ترخت زی ون و تاه ،یکی از ترخ انی
است ک نمات لراوانی و برکت است ،ب عالو انمیربن نمات تاوتانگی و لهم برتر است
و تر آلریقای شمایی این ترخت ،نمات باروری پس از ترگ است (همان.)257- 261 :1 ،
شاعر تر این ابیا  ،یفظ «تاتر» را اس عار برای ورن خویش تیگیرت:
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یا حَبیبِی کُلُّ سِرٍّ لِیکَ یُدْتَی /هکهذا صَهاحَ ایمغنّهی /تَهنْ یُعیهدُ إیهى اینَّوالهذِ ضَهوْءَها
ایمِطْرُوقَ /یا قَمرَ ایمَنوبِ تأخَّرَ ای ُّفاحُ /هَذا ایعامْ /و یم تَحمِلْ عَذارى ای َّبغِ /غیرَ ایدَّتعِ
تَمرِی تح َ ُ األیغامْ /و یا نارَ ایمَنوبِ بأیِّ قاللشٍ /سنَربِطُ نبضَهنا؟!! /قُهویی یِمَهن رَبطُهوا
ایطَّهفینشَ بایغبههارِ و أبحَهروا /کَیهفَ ایلّمههوءُ إیههى بنههاتقِکمِ /علههى صَهدأ ایغُبههارِ تنههامْ؟!!
(هواری)42 :1998،
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ترتم  :ای تحبوب تن! هر رازی تر وتوت تو زخمی تهیشهوت /اینگونه آوازخهوان
لریات زت /چ کطی باز تیگرتاند ب پنمر ها ،نور تزتید شد اش را /ای تا تنهوب
ترخت سیم تأخیر کرت /اتطال /و حمل نکرت توتون بکر را /غیر از اشکی ک تر زیر
آن ،بمبها تاری است /و ای آتش تنوب با کدام قالل  /نبضمان را ربط خهواهیم تات/
بگو ب کطانی ک کش ی را ب غبار بط ند و تریانورتی کرتند /چگون است پنا برتن
ب تفنگهای ان /ک بر پژواه غبار تیخوابد؟!!.

شاعر ب تقدس بوتن سرزتین للططین اشهار تهیکنهد و از احمهد زع هر ،یکهی از
هزاران کوته شهید للططین ،نهام تهیبهرت که همنهام پیهاتبر( ) اسهت؛ پهس از وی
تیخواهد ک گل سرخش را ک نمات توید توبار است (شهوایی و تیگهران)744 :4 ،1388،
ب سوی غز ببندت و نیز از او تیخواهد ک تریا را ت هم نطهازت .سهورا  ،نمهات تنفهذ و
تحل وروت یک ناشناخ است (همان ،)654 :3 ،1388،تریا نیهز نمهاتی از تلّهت تظلهوم
للططین است
تلکَ هی األر ُ تزیِّنُ هوتَتَها /ی طالرَ نحوَ قیات ِها /هَل تأذنُ یی یا أحمهدُ /أنْ أتهیمَّمَ
بصعیدِ حمارتِها؟! /غزَّةُ تعراتُکَ یها أحمهدُ /لهاهبطْ لهوقَ تآذنِهها /و اعقهلْ ورتتَهکَ
ایحمراءَ /إییها و توکَّلْ /ال ت ّهم ایبحرَ بطوءِ اینیَّ ْ /و ابَحثْ عن ثقمٍ غاتضْ /ی طلَّلُ تن
ایمو ُ ییخطفَ أحالتاً /شاغبْتَ کثیراً کی تبْنیها /أَرعِمْ توعَکَ یلفقراءِ /یینضهمووا اییهومَ
إییکْ /سَیمیءُ ق الٌ آخرُ /لی آخرِ ترسٍ ت علَّم ُ /غزَّةُ ترکضُ نحوَهَ لاتشِ إییهها /هها
هی تَخبزُ أرغفشً یلشُّهداءْ (هواری)56 :1998 ،
ترتم  :آن سرزتینی است ک کماو اش را آراست /تا ب سمت قیاتت سفر کنهد /ای
احمد آیا ب تن اتاز تیتهی /با سنگهایش تیمم سازم /غز تعرا توست ای احمد/
پس باالی تحل اذان آنها لروت آی /و گل سرخت را ببند /به سهوی آن توکهل کهن/
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روزهای پراتید آیند است؛ سپس وی ترتم را ب تییل اینک تبارز نمیکننهد ،سهرزنش
تیکند و از گرت و غبار گرل ن تفنگ آنان سخن تیگوید ک کنای از عدم اسه فات از آن
است.

تریا را ب سوءنیت ت هم نطاز /و از سوراخی نایال نی تط مو کن /ک تو پیوس از
آن وارت تیشوت تا برباید رؤیاهایی را ک  /لراوان تبارز کرتی تا آنهها را بنها سهازی/
گرسنگیا را ب لقرا بهشان /تا اتروز گِرت تو آیند /تنگهی تیگهر خواههد آتهد /تر
آخرین ترسی ک آن را تیآتوزی /غز تیتوت ب سوی تو پس ب سوی آن بهرو /هها
این تیپزت قرصهای نان را برای شهدا.

تر باغهایمان /تان توان هها را /از اشه یاق رویهش خهایی کرتنهد /و تها بها تسه مزت
خویش /کااللروش تکّش بیگانگان شدیم /و خاتتین تشهنهای رسهمی گانگطه رها /و
خان تان /انبار اسلحش تشمن بوت /تا خواب بوتیم /تا بیش از آن تر خواب بوتیم /ک
همهمش پای تزتان /تزتان تاخلی و خارتی /بیدارتان کند (صفارزات 1384،ایف.)31 :
 2-2آزادیخواهی و عدالتطلبی

«اخ ناق و اس بدات تاخلی و سهلم آزاتیههای لهرتی و ات مهاعی» یکهی از زتینه ههای
شکل گیری اتبیا پایداری اسهت (ر.ه :خضهر .)45 :1968،ههر انطهان آزاتیخهوا هنگهام
تهاتم و اشغال سرزتین خهویش توسهط بیگانگهان و اشهغایگران ،قلهبش آزرت خهارر
تیشوت و خون انقالبی تر رگهایش ب توش تیآید و با سالح شعر و سخن ب تلاع از
ورن و کیان خویش تی پرتازت و رایم آزاتی و عدایت است .صای ههواری عشهق به
آزاتی و رهایی و کمک ب تیگران را ب زیبایی تر شعر خهویش نمایهان سهاخ اسهت.
وی با آورتن یفظ «یو» آرزوی خویش را تر زتوتن غبار خفقان از چهر تلّهت خهویش
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نگا صفارزات ب هیچ وت  ،نگاهی بهوتی و تقیّهد نیطهت؛ اندیشهش او تر تبهاتل بها
تناسبا سیاسی– ات ماعی تهان شکل تیگیرت .شاعر بیان تیکند ک عالو بر ورنش،
کشورهای تیگر از تمل الغانط ان تحت ظلم و س م تشمنان قرار گرل اسهت و تهرتم
تر آنما بدون هیچ گناهی کُش تیشوند .تعهد قوی و عشق او ب تیگر کشورها ،بیانگر
شعر قوتی و تلّی صفارزات است .وی نیز برای بیان ایهن توضهوع از عنصهر تکهرار تر
کلما لغان و الغان بهر برت است« :تغرالیای تور و س م /اعالم کرت  /لغان و نای و
الغان هم /ورن تارند /تر سرزتین لغان و الغهان /تر الغانطه ان انطهان بیگنها  /کشه ار
تیشوت» (صفارزات .)47 :1386،
شاعر ،نقاب از چهرة تنایت حاکمان تاخلی و خارتی برتهیتارت و تهرتم را تهورت
نکوهش قرار تیتهد؛ زیرا وتوت تشمنان تر ورن و قدر یال ن آنها تر ورن را ناشی
از سهلانگاری ترتم تیتاند .شاعر تشمنان را تحقیر تیکند و آنها را تزت تیناتد:
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یو کان بإتکانی /أنْ أتمعَ کلَّ األقفا ْ /لی أر ِ بالتی /کی أرتیَها تن أعلى صخر ْ/
لی قلمِ ایواتی /یو کهان بإتکهانی /أنْ أسه دعی کهلَّ ایهد ءِ ایم أَهِّهمِ /لهی حَطَهم
ایغابا ْ /کی أسکبَ ُ لی کو ِ عموزٍ /یرتمفُ على ایطرقا ْ /و کعصفورٍ یعمنُ بهایغیمِ
قصائدَ ُ /أقْ اتُ ایشمسَ إیى /کلِّ ایشُّرُلا ْ (هواری)100 :1998،
ترتم  :ای کاش اتکانش را تاش م /تا تمام قفطها را تمع کنم /تر سرزتین کشهورم/
تا آنها را پر کنم از باالترین صهخر هها /تر قلهم سهرزتین /ای کهاش اتکهانش را
تاش م /ک تمام گرتای تمکن را لرا بخوانم /تر هیزم تنگلها /تا آن را تهاری سهازم
تر کلبش پیرترتی /ک تی یرزت بر راهها /و همانند گنمشکی ک قصایدش را بها ابرهها
تخلوط تیکند /رهبری کنم خورشید را ب سوی تمام بایکنها.
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آزاتی ب عنوان یکی از تضمونهای تش ره تر شعر صفارزات نیز تملی یال اسهت.
صفارزات رشات و تییری ترتم را تهیسه اید که رایهم آزاتی هطه ند؛ زیهرا وتهوت
اس عمارگران تاخل ورن ،تشکال و سخ یهای زیهاتی را بهرای آنهها به وتهوت آورت
است «و قاتت بلند ایمان /ب سوی تنگ و شهات برخاسهت /شهما که رایهم آزاتی
هط ید /هموار گاتهای اتانم /اعصاب ان را یگدکوب کرت است» (صهفارزات  1384،ایهف:
.)32

اندیشش صفارزات تر تورت تبارز با س م و تالش برای ایمات عدایت از اع قهات او به
عدایت خداوند نشأ گرل است ک خدا نیز انطان را ب تانبداری از حق و تبهارز تر
را آن لرا تی خواند و شهاعر تر برخهی از اشهعارش به ایهن تههم پرتاخ ه و به ایهن
بیعدای یها اع را کرت است .وی ب بیان بیعدای ی حاکمان س مگر و تط بد تر زتانهش
خوت تیپرتازت ک ترتم ب علت تکر و سیاست بهازی آنهها از عهدایت و آزاتی تحهروم
شد اند« .بنا ب تصلحت روزگار /ناگا  /از عدایت و آزاتی تیگوید /لرقی ب نهزت تلهت
تنیا نداش ند /چراک تهل پراکند ست /و تکر و سیاستبازی /همیشه بها ههم هطه ند/
همیش همراهند» (همان.)51 :
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بخوبی نمایان ساخ و از قفس سخن گف است  -نمهاتی از اسهار و زنهدان  -که
شاعر آرزو تارت کاش تیتوانطت تمام آنها را تمع کند و نیز تیخواهد ک گرتها را به
خان تمام تلّت تظلوم خویش برساند و همانند گنمشک -ک نماتی از آزاتی است -ب
خان للططینیها سر بکشد.

 2-3یاد قهرمانان و مبارزان راه شهادت
لخر نوعی تدح است ک ری آن ،شاعر کارهای خوب و پطندید خوت را تیس اید و
لضایل و تکارم اخالق خوت را ب تصویر تیکشد .گاهی لخر ،خهوت شهاعر را تر بهر
نمیگیرت بلک قوم یا تماع ی را شاتل تیشوت ک شهاعر به آنهها تنطهوب اسهت و
اعمال نیک و تمد و عظمت آنها را تیس اید ک ب آن «لخر گروهی» گف تهیشهوت
(ابراهیمی کاوری و تیگران.)106 :1392،

سالمٌ یزی ونشٍ نازلَ ْ /لوق "تلّ اینهدى" /أسهلَمتْ روحَهها واقفَه ْ /سهالمٌ یکهلِّ اینّطهاءِ
ایلَّواتی /خرتْنَ یُزغرتْن یلشُّهداءِ" /ب هلِّ ایفهرسْ" /سهالمٌ"ألُمِّ أَنَهسْ" /تحهتَ قصهفِ
ایعدى تنشلُ ایماءَ /بایدَّیوِ ...تطقی ایحرَسْ /سالمٌ یعهینِ خدیمهشَ لهی "عهینِ عیشَه ْ"/
تُعمِّرُ تن سَهَرِ ایمقل ینِعریشَ ْ /ی حمی ریورَ بالتی /سهالمٌ یکهلِّ األیهاتی /سهالمٌ یکهلِّ
ایعیونِ ای ی /أنْشَبَتْ نارَها تخرْزاً /لی عیونِ األعاتی /سالمٌ "یعائششَ ایشرکطیَّ ْ" /بوته ِ
ایمنازیرِ /بین ایخنازیرِ /ترلعُ عکَّازَها بندقیَّ ْ /قریباً ..قریباً (هواری 9 :1998،و )8
ترتم  :سالم بر زی ون ایط ات  /بر بلندای تل اینهدی /روح ایطه ات اش سهالتت بهات/
سالم بر تمام زنانی ک  /خار گش ند و برای شهدا بانگ برآورتنهد /تر تهل ایفهرس/
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یکی تیگر از تضمونهای تش ره شعری تو شاعر ،ک تر تایتای اشعارشان ب آن
پرتاخ اند ،س ایش قهرتانان ورن و شهدا است ک بیانگر حس ورنتوسه ی آنهاسهت.
هواری تر این قطمت از شعر خویش به زی هون ،که نمهات اصهایت و بقها و اسه قالل
للطههطین اسههت ،تروت لرسه ات اسههت .زی ههون نمههات و عالتههت صههل اسههت (شههوایی و
همکاران .)490 :3 ،1388،وی از چند تن از زنان تقاوم ،ک توشاتوش تهرتان ،تر تقابهل
اس بدات و اشغایگری ظایمانش اسرائیل پایداری کرت اند ،یات تیکند و ب ذکهر گوشه ای از
حماس های تییرانش آنان تیپرتازت .وی ب ام انس اشهار تهیکنهد که به نگهبانهان ،آب
تیرساند و نیز تر اتات ب خدیم اشار تهیکنهد که خانه اش را به پناهگهاهی بهرای
تبارزان توان بدل ساخ است و بر تماتی تبارزان ایطه ات تر برابهر ظهایم و اشهغایگر
(اسرائیل) سالم تیلرس د .تنظور از ریورایبالت ،نوتوانان و تنظور از األیهاتی ،تقهاوتین
هط ند .خدیم تیتواند رتز تمام تاتران للططینی یا سرزتین للطهطین باشهد .شهاعر از
اسرائیلیان ب عنوان خوه یات تیکند .خوه ب تقریم تر سراسر تهان ،نمهات کثالهت و
پرخوری است و همهنین نمات تلو لروشی و خوتپرس ی است (شوایی و همکهاران،1388،
 .)133 :3زنمیر تر ابیا زیر ،نمات و عالتت ترت و رنج است.

Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir at 0:30 IRST on Wednesday December 8th 2021

بُنمایههای همگون پایداری در شعر «صالح محمود هُواری» و «طاهره صفارزاده»

صفارزات نیز تر قایم شعر ،یات و خاررة قهرتانانی را ک برای حفظ ایران تانفشانی
کرتند ،زند نگ تاش است .او تالوریهای تدالعان تیهن را اینگون توصیف تیکند:
136
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و نوتوانان /تور از حصار تمزی و تحلیل /یکشب ترت توان شدند /پهلهوان شهدند/
تر تبه  /رزتندگان تنبال تقصد ثاراهلل /همار  /تمموعش شهات را /تانند نعم هی /از
هم ربوت اند /آوازة تالوری آنان /چونان حکایت همیشش تظلوتان /پشت حصاری از/
رسان های تمعی سلط  /اسیر تیتاند (صفارزات  1384،ایف)34 :

یا تر تای تیگر ب این تطلم (س ایش تالوران ورن) اشار تیکند
سههال گذشه  /سههال تالوری تههرتان بههوت /سههال تحاربه بها نههاترتان /تهههان /اتیههر
تهانخواران بوت /تهان /پر از خصوتت با تظلوتان /تهان پر از عداو بها تها بهوت»
(همان.)12 :

از ویژگیهای شعر ورنی شاعران تلّی ،س ایش از شههیدان اسهت که تر بطهیاری از
اشعارشان انعکاس یال است.
شهات برای انطانهای پاکباخ و از تنیا وارس ای که خداتوینهد و عاشهقان
را تیپویند ،را تیانبری است ک آنها را زوتتر و سریع ر از آنها ک از را ههای
تیگر تر پی رس گاریند ب هدلهای واالیی تر تطیر قرب ایهی تیرساند» (عمید
زنمانی.)30 :1384،

شهات و شهات رلبی یکهی از زیبهاترین تفهاهیم تهورت توته تر شهعر شهاعران
انقالب است .اندیشش صفارزات برگرل از تک هم اسهالم اسهت .او تنزیهت شههیدان را
چنین ارزیابی کرت است
آ ای شهید /تست ترا بگیر /با تس هایی /کز چاترهای زتین کوتهاه ر /اسهت /تسهت
ترا بگیر /تن شاعر هط م /با تان زخمتید  /تن آتد ام که پهیش شهما باشهم /و تر
توعوت /توبار با هم برخیزیم» (صهفارزات  )41 :1386،و یها تاننهد «تهو ههم شههیدی/
شاهدی /شهات تات ای /بهشت تن ظر توست (همان.)54 :
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سالم بر ام انس ک  /تر زیهر بمبهاران تشهمنان آب را بیهرون تهیکشهید /بها سهطل...
نگهبانان را سیراب تیساخت /سالم بر چشم خدیم تر عین عیش  /که خانه اش را
از شم بیداری چشمان تعمیر تیسازت /تا پرندگان سرزتینم را حمایت کند /سالم بهر
تمام تس ان /سالم بر تمام چشهمانی که  /آتهش سهورا کننهد اش را تمهع کهرت /تر
چشمان تشمنان /سهالم بهر عایشه شرکطهی /تر برابهر زنمیرهها /تر برابهر خوکهها/
عصایش را ب عنوان اسلح باال تیبرت /نزتیک است  ...نزتیک.

 2-4دعوت به مبارزه

تعی تبلٌ تنْ زَبیمٍ و تینٍ /و بحرٌ تن ایبرتقالِ /تعی غیمشٌ تن حنینٍ /و تکفی إلشعالِ
غابا ِ کلِّ ایقلوبِ ای ی /اس ورنَتْ لی تالیی /تعی حمرٌ عاشقٌ تهن رتهالِ "رله ْ" /و
کوکب ٌ تن تقاییعِ "تیر ایبل ْ" /تعی کلُّ أرفهالِ حیفها ایغهوایی /تعهی حهبوکم  ...و ههو
کا ٍ /یرلعِ ایمنازیرِ عنّی /و قهرِ اح الیی (هواری 11 :1998،و .)10
ترتم  :همرا تن کوهی از زی ون و انمیر است /و تریایی از پرتقال /همرا تن ابری
از غم و اندو است /ک کالی است برای سوزاندن تنگلههای تمهام قلبههایی که  /تر
تپ هایم سکنا گزید است /همرا تن سنگی عاشق از تپ های رل است /و سه ار ای
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شاعران عرب ،ن اتروز بلک از آغاز عمر شاعری ب کند کاری کلما قوامتهند قیام و
خیزش و بیداری تر روح تل ها تلتشغول بوت اند .تر این تیان به ایهن نک ه نیهز بایهد
توت کرت ک سروت های تربارة بیدارسازی و تعو ب قیام ،ایزاتاً تارای شاکلش کلمهاتی
نزتیک ب شعار و تط قیمگویی نیطت ،بلک هر سروت ای که از شهعارزتگی تور شهد
باشد ب عمر خوت الزوت و سرتای تأثیرگذاری آن لراهم ر شد است (بید .)1 :1390 ،
از تیگر تضمونهای شعری هر تو شاعر ،تعو ب تبهارز اسهت؛ ههواری از غهم و
اندو ترونی خویش سخن تیگوید و وسعت آن را برای سوزاندن تمام قلبههایی کهالی
تیتاند ک تر تپ های ورنش سکنا گزید اند و تر این قطمت از شعر خهوت به زی هون،
انمیر و پرتقال اشار کرت است .زی ون نمهات صهل اسهت (شهوایی و همکهاران:3 ،1388،
 .)490انمیربن نیز تانند ترخت زی ون و تاه ،یکی از ترخ انی است ک نمات لراوانهی و
برکت است .ب عالو انمیر بن نمات تاوتانگی و لهم برتر است و تر آلریقهای شهمایی
این ترخت ،نمات باروری پس از ترگ است (همان .)257- 261 :1 ،پرتقال نیز تانند تمام
تیو هایی ک هط های ت عدت تارند ،نمات باروری است (همهان .)184 :2 ،تر اتاته  ،وی
تماتی للططین را همرا و یهاور خهویش تهیتانهد و همراههی کوتکهان حیفها و عشهق
همورنان خویش را برای کنار زتن زنمیرها و تلهع اشهغایگران کهالی تهیتانهد .وی تر
اثنای کالم خویش از سنگ و لالخن سوت برت است .سهنگ نمهات تهاتر –زتهین اسهت
(شوایی و همکهاران .)633 :3 ،1388،لالخن نمات نیروی ضعیفی است ک با قدر غایم ب
تبارز برخاس است (همان .)398 :4 ،زنمیر تر این ابیا  ،نمات ترت و رنج است .انمیر
ب نظر تر این شعر ،نمات همورن است .پرتقال نمات لرهنهگ و تمهدن للطهطینی اسهت.
سنگ تیتواند نمات تبارز یا اسلح باشد.

Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir at 0:30 IRST on Wednesday December 8th 2021

بُنمایههای همگون پایداری در شعر «صالح محمود هُواری» و «طاهره صفارزاده»

138

دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی – عربی سال ،1شماره ،2پاییز و زمستان 1395

138
138

شاعر ب پایداری شهر قانا اشار کرت ک هموار پایدار اسهت و به کبهوتر و شهبنم
اشار تیکند ک ب ترتیم نمات بقای عشهق و زنهدگی و برکهت هطه ند و از بهاران یهات
تیکند ک نمات حیا و حاصلخیزی است و تر اتات ب آینهد ای روشهن اتیهد و نویهد
تیتهد .وی اعالم تیکند ک این شهر توبار از خاکط ر بر تیخیزت ک کنای از انقهالب
است و از کبوتری سبز نام تیبرت ک کبوتر ،نمات صل  ،همهاهنگی ،اتیهد و خوشهبخ ی
بازیال و رنگ سبز نمات صل و آراتش است .این کبوتر تهیخواههد تر ههوای آزاتی،
حماسش شبنم سر تهد:
لشدَّ ْ تذعَها باألَر ِ و ان فضَتْ /تغازلُ رائرَ األتطارِ /لوقَ سریرِ تتع هها و تغزیُه ُ/
یقولُ ت رتمُ األحزانِ /:تا قدْ صارَ صارَ و تا انحنَتْ قانها /و هها ههی تطه ظلُّ بموتهها
ایعاری /تقاتلُ ُ ..و تق ل ُ /و ها هی تط فیقُ تن ایرتاتِ /حماتشً خضراءَ تک مُ /لی ایهواءِ
ایطلقِ تلحمشَ ایندى (هواری)40-39 :1998،
ترتم  :پس ریش اش را ب زتین تحکم کرت و تاز و بارراو گشت /با پرندة بارانها
عشقبازی کرت /بر روی تخت اشکش و با او غزل گفت /ت رتم غمها تهیگویهد /:بها
وتوت آن پیشاتد قانا سرخم نکرت /و آری! او پیوس با ترگ خاییش /تبارز تهیکنهد
و او را تیکشد /و آری! او از خاکط ر توبار ب پا تیخیزت /کبوتری سبز تینویطهد/
تر هوای آزات حماسش شبنم.

شاعر ب تاوتانگی للططین اتید تارت و ایطه اتگی و پایهداری خهویش را تر برابهر
حمل و غارتگری اسرائیل بیان ،و عنوان تیکند ک تا آخرین قطر خون نام للطهطین را
از یات نخواهد برت .وی از باتام ،ک نمات تاوتانگی است ،سوت برت است .باتامبُهن نمهات
و تفهوم تاوتانگی تارت (شوایی و همکاران:)14 :2 :1388،
و سأبقى واقفشً تحت ایغارَ ْ /أک مُ اسمَ للططینَ /و أزرعُ عهوتَ ایلَّهوْزِ األخضهر /لهوقَ
قبورِ ایشهداء /و سأصنعُ تن حزنی األبیضْ /یفلططینَ تنار ْ (هواری.)50 :1998،
ترتم  :و تن ایط ات تر زیر غار تیایط م /اسم للططین را تهینویطهم /و چهوب
باتام سبز را تیکارم /بر روی قبر شهدا /و خواهم سهاخت از انهدو سهفید /تنهار ای
برای للططین.
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از لالخنهای تیربل  /همرا تن تمام کوتکان ارزشمند حیفا هط ند /همرا تهن عشهق
شماست ...و آن کالی است /برای کنار زتن زنمیرها از تن /و کنار زتن اشغایم.

.)33

صفارزات تر تایی تیگر و با تمطّک ب حاتثش عاشورا ،سعی تر ترغیم تبهارزان به
تقاوتت تارت؛ زیهرا همهوار تبهارزان تر رهول تهاریخ بها تأسّهی بهر اتهام حطهین (ع)،
حماس هایی از پایداری را خلق کرت اند:
«تر این حکوتت شهم /تر ایهن حکوتهتنظهاتی شهم /تهو روز را از انههدام نگه
تیتاری /سالم بر تو /... /ک بیداری /و آن ک بیدار اسهت /بهر تهیخیهزت /به عاشهورا
تیپیوندت /و آن ک تیپیوندت /رها تیشوت» (همان)5 :
 2-5نارضایتی از اوضاع نابسامان

یکی تیگر از بنمای های تش ره اتبیا پایداری ،اع را ب نابطاتانیهای تاتع اسهت.
شاعر با تیدی ان قاتی و با عمقنظر ،این نابطاتانیها را تی بیند و زبان ب ان قهات و گالیه
تیگشاید .صای هواری ترگ و شهات کوتکان غز را از هر عزتی باالتر تیتاند و به
خروسانی اشار تیکند ک تر زیر ترخت نخل ،ک نمهات راسه ی و علهو قاتهت اسهت،
تشاتر تیکنند و کطی ک برند شوت ،تایک تا پاتشاهی للطهطین تهیگهرتت؛ سهپس
وی از رعد و برق سخن تیگوید ک سالحش را ب کوته غز ای تیتهد تا با قطهر ای
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صفارزات با ایهام از تضمونهای تینی و تذهبی خوت تر تلاع از تیهن و عشهقورزی
نطبت ب آن تر تقابل اس عمارگران تیایطه د و تهرتم را به ایطه اتگی و تقاوتهت لهرا
تیخواند:
«تا ایط ات ایم /تر پای پرچم /تر پای پهرچم هیهها  /هیهها تهنّ ایذیه  /و پهرچم
ایط ات  /زیر پرچم حق /سرتار و سربلند /و ایط اتگی تا /ب ایطه اتگی پهرچم /تر زیهر
پرچم است (صفارزات 1384،ب.)86 ،
شاعر تر تای تیگر ب س ایش قهرتانی و خیهزش و بیهداری تالوران تهیپهرتازت و
حرکت تالورترتان را تولند توصیف تی کند ک تر رویهارویی بها تشهمن آرام و قهرار
ندارند و برای اینک تشمن را شکطت تهند ،هموار ب تقاوتت و تبارز با تشمن اتات
تیتهند:
«بر ضد اتّحات تعرّ  /این رش ش رلوع و غروب /برناتش شبان روز شماست /توصیف
تاوتانش توتید /تولند  /بیخواب /بیقرار /پیوس رو ب ساحل ناآراتی /پیوسه رو به
صخرة تشمن تارید /و تر شکطت هر شورش /توبار تیشهورید» (صهفارزات 1384،ایهف،
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هذا ایوتعُ ایمای ُ تن أیِّ خلیَّ ْ /تهن أیِّ سهرابٍ /ههذا ایمهاءُ ایمُهرْ /لهی ههذا ایوقهتِ
ایمُضْنی /یربیعکِ یا غزَّ ْ /ت شاترُ تحتَ اینخلشِ أعرا ُ ایدّیَک ْ /تَنْ یغلهمْ /یأخهذْ تها َ
ایملک ْ /ی قدَّمُ قندیلٌ غزَّاویٌّ /یط ویی اآلنَ على کلِّ األقمارْ (هواری.)22 :1998،
ترتم  :این ترت نمکین از کماست /از کدام سراب /این آب تلهخ /تر ایهن زتهان به
تنگنا آتد  /ب خارر بهار ای غز  /خروسان زیر ترخهت نخهل تشهاتر تهیکننهد/
کطی ک پیروز شوت /تا شاهی را تیگیرت /چرا ،غز ای را پیش تهیگیهرت /االن بهر
تمام اقمار تطلط تییابد.

وی نارضای ی خویش را از اوضاع توتوت بیان تیکنهد و یهاریگری تهیخواههد که
ذر ای روغ ن ب وی بدهد تا چرا ،را روشن نگ تارت و تر اتات  ،تهرگ بهدون تییهل را
بطیار سخت تیتاند ،روغن نماتی از اتید ب رهایی است
تظلمٌ ..تظلمٌ کهفُ هذا ایمطاءْ /لَمَنْ یی بقلیلٍ تن ایزَّیْتِ /أکطو ب عُرْیَ هذا ایطرا ْ!!/
أنا ت رَعٌ بایفرا /ِ،أهشو ریورَ ایغبارِ وراءَ ایزُّتا ْ /لیُطْلقُ صیَّاتُها اینهارَ نحهوی /أتهو ُ..
أتو ُ  /و تا أصعمَ ایمو َ  /تونَ اح ما ْ!! (همان.)92:
ترتم  :تاریک است ...تاریک است غار این غروب /چ کطی ب تهن انهدکی روغهن
تیتهد /تا با آن عریانی این چرا ،را بپوشانم /تن سرشار از لرا ،هط م /پشت شیش
پرندگان را ضعیف تیسازم /یات آنها ب سویم آتش تیگشاید /تیتیرم ...تهیتیهرم /و
چقدر سخت است ترگ /بدون تییل.

صفارزات نیز همین تضهمون را تر اشهعارش آورت اسهت؛ شهاعر ،نقهاب از چههرة
تنای کار حاکمان تاخلی و خارتی برتیتارت و ترتم را تورت نکهوهش قهرار تهیتههد؛
زیرا وتوت تشمنان تر ورن و قدر یال ن آنها را ناشی از سهلانگاری ترتم تهیتانهد.
شاعر تشمنان را تحقیر ،و آنها را تزت خطاب تیکند:
تر باغهایمان /تان توان هها را /از اشه یاق رویهش خهایی کرتنهد /و تها بها تسه مزت
خویش /کااللروش تکّش بیگانگان شدیم /و خاتتان تشهنهای رسهمی گانگطه رها /و

Downloaded from jcsfa.modares.ac.ir at 0:30 IRST on Wednesday December 8th 2021

از خون خویش تمام تاتداران تنیا را کنار بزنهد و تملکهت پهاکی و عهز را بنها نههد.
خون ،نمات تماتی ارزشهای همبط بها آتهش ،گرتها و زنهدگی اسهت که بها خورشهید
خویشی تارت .خون ب رور کلی ب عنوان تحمل زندگی یحاظ تیشوت .تر ک اب تقدس
آتد ک خون ،زنهدگی اسهت (شهوایی و همکهاران .)135 :3 ،1388،چهرا ،،یهاتآورِ تملهیِ
تأثیرا آسمانی است و تر عین حال تؤتن را شات تیکند (همان.)494 :2 ،

خان تان /انبار اسلحش تشمن بوت /تا خواب بوتیم /تا بیش از آن تر خواب بوتیم /ک
همهمش پای تزتان /تزتان تاخلی و خارتی /بیدارتان کند (صفارزات  :31 :1384،ایف).

صفارزات تر اشهعارش اع هرا سهر تهیتههد .شهاعر ،لقهر و تحروتیهت تهرتم و
نابطاتانی اوضاع ورن را بیان تیکند و ب شکایت از حاکمهان زتهان خهوت تهیپهرتازت:
«قحطی /گرسنگی و آلت را /ب کش زارهای شمایی آورت ست /و این تنهوب و شهمال
هم /تر واه سازی سلط گران /ایفهاظ ویهژة تغرالیهای تزویرنهد /چندانکه تر تصهر
عدوانی» (همان.)28 :
 2-6امید به آینده

ی ش علْ عرائسُ ایدّلْلى /قناتیلَ أتامَ بی نِا /و ییضحکِ ایطّرابُ لی /عیونِ کلِّ ورتةٍ /تنامُ
خار َ ایطّیا ْ (هواری.)1998:44،
ترتم  :تا روشن کند شعل های گیا خرزههر  /چراغههای روبه روی خانهش تها را /و
بخندت سراب تر /چشمان هر گل سرخی ک  /خار از حصار بخوابد.

شاعر تر شعر خویش از لارم سخن تیگوید ک نماتی اسهت بهرای تمهام تهاتران
للططینی ک حاتیان تیطوزی برای لرزندان خویش هط ند و اعهالم تهیکنهد که صهبر
زیباست ک از اسلوب قرآنی سوت برت است و نیز لارم چشم ب آینهد ای روشهن تارت
و تر تقابل سخ یها کوتا نخواههد آتهد و تر برابهر سهوزانندگان خیمه اش(اسهرائیلیها)
پایداری تیکند .بات تر اینما تیتواند نماتی برای اشغایگر و ظایم (اسرائیل) باشد
هل تدرونَ یماذا /هربَتْ لارمشُ ایحلوةْ /تن تحت ایدَّیْفِ إیى ایمزرابْ!!! /کانهتْ وایلّه ِ
تقولْ /:ایصبرُ تمیلْ /و سیأتی ایوقتُ ایصَّای ُ تدّاً /یخیارشِ کهلِّ شهقوقِ ایخیْمه ْ /تطهرٌ
ی طلَّلُ تحت یحا ِ األوالتِ /و لارمشُ ایحلو ْ /بایحمِّ تُغطیهمْ ییناتوا /ایهرّی ُ تههزُّ ل یهلَ
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یکی تیگر از بنمای های تش ره پایداری تر شعر تو شاعر ،ایمات اتید نطهبت به آینهد
روشن است .شاعر تر ورای ابرهای تیرة ظلم و س م ب روشنایی الهق لهرتا نظهر تارت و
تیکوشد با نوید تاتن شکطتِ بیترتیدِ س م و پیروزی حق ،بارق های اتید را تر قلبهها
روشن نگ تارت .هواری تر قطع ای تیگر از شعرش ب ظلم اسرائیلیها به روش تمثیهل
اشار تیکند و اسرائیل را بطان تزیرة تماور تهیتانهد و توی مهرتان آنهان را همههون
اتیری تلقی تیکند ک تهانع از وروت آب به تزیهرة آنهان (للطهطین) تهیشهوت .تیهوار
(حصار) نمات تدایی و نیز ب وت تیگری نمات حفظ اتنیت ب شمار تهیروت ،چهرا که
انطان را تر تقابل بدیها و شر حفظ تیکند:
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اتید و خوش بینی ب آیند از تمله عهواتلی اسهت که تر اشهعار صهفارزات تیهد
تیشوت .شاعر ت عهد ،وظیفش خوت تیتاند که وق هی تاتعه از نظهر شهرایط سیاسهی و
ات ماعی لضای غم و اندو حاکم باشد ،اتید و خوشبینی را تر تخارم ایمهات کنهد .او
تر اغلم اشعارش همیش ب آیند ای روشهن بهرای کشهورش اتیهدوار اسهت و له و
پیروزی ورن تر برابر تشمنان را نوید تیتهد:
«ای بندیان ظلم تهانخواران /الطار لاتحانش انطان نزتیک است /الطار لاتحانش انطان/
لمر شکوهمند رهاییست /اینک تیری ست کان رلوع /تر قاتت بلند شما تابیهد سهت/
زیرا شما ز خویش رها هط ید /ای نطل ناب /ای نطل بَدر» (صفارزات  :25 :1384،ایف).
نتیجه
شعر صای هواری و راهر صفارزات هر تو سرشار از تران های ورن و ورنپرسه ی ،و
لریات پایداری تر برابر تشمن تر شعرشان رنینانداز است .سرزتین برای تو شاعر همه
چیزشان است و صای هواری از تاتر ب عنوان رتزی برای آن یات تیکند و هر تو غهم
و اندو خویش را ب تییل ظلم و س می بیان تیکنند ک بر آنان روا تیشهوت .اخ نهاق و
نبوت آزاتی و خف نموتن لریاتها و اع راضها تر گلو ،اتید ب آیندة روشهن ،تعهو به
تبارز و یات آزاتیخواهان و اع را ب اوضاع نابطاتان از بنمای های شعر این تو اسهت
با این تفاو ک صای هواری نطبت ب اوضاع تاخلی ،که ن یمهش اشهغایگری اسهرائیل
است ،اع را تیکند و صفارزات تر تو بخش شعری به ظلهم حهاکم تاخلهی قبهل از
انقالب و تر بُعد تیگر ب تماوز بعثیها تع ر است؛ اویهی بیشه ر تلّهی و ترونورنهی
تیاندیشد و توتی تلّی و لراتلّی.
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ایقندیلْ /و قلیالً بعدَ قلیلْ /ت ظاهرُ باینَّومِ تُعطِّرُ غفوتَها /بشمیم عرارِ تخیمهها ایواقهف/
لی وت ِ ایحطَّابینْ (هواری.)1998:49،
ترتم  :آیا تیتانید چرا /لارمش شیرین گریخت /از زیر چکش آب ب سوی ناوتان /به
خدا قطم تیگفت /صبر زیباست /و وقت صای تداً خواهد آتد /برای توخ ن تمهام
ترزهای خیم  /بارانی ک زیر یحا لرزندان ،تند تیبارت /و لارمش شیرین /با عشهق،
آنان را تیپوشاند تا بخوابند /بات ،ل یل چرا ،را تکان تیتات /و اندکی بعد /تظاهر به
خواب تیکند ،چرتش را تعطر تیسازت /با بوی خوش خیمش تقاوم و ایط ات اش /تر
تقابل سوزانندگان.

تر زتینش بهر گیری تو شاعر از نمات تر شعر ،باید گفت ک صفارزات کم هر از نمهات
بهر تیبرت و اغلم ب صور صری و روشن اع را خوت را بیان تیکند؛ اتها صهای
هواری ب علت اوضاع تحیطی خویش از نمات اس فاتة بیش ری کرت است .هر تو شهاعر
با وتوت همش سخ یهایی ک تر را تبارز وتوت تارت ،اتیدوار ب آیندة روشنی هط ند ک
روزی خواهد رسید و بطاط ظلم و بیدات را از تیان خواهد برت.
پینوشتها

1 . René Wellek
2. Goethe.
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