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نزارقبّانیوقیصرامینپور


1احمدرضانظریچروده

2بهرامخوشنودی
 چکیده

ترین تحوّالت ادبی در شعر معاصر در هر دو زبان فارسی و عربی، ادبیّات مقاومت است. مقاومت، نوعی ادبیّات یکی از مهم
کند، به مادی و معنوی آنها را تهدید می متعهّد و ملتزم است که از طرف مردم و پیشروان فکری جامعه در برابر آنچه حیات 

عوت به مبارزه، ترسیم چهرۀ بیدادگری، ستایش آزادی و آزادگی، گشودن ترین مسائل در حوزۀ آن، دآید و اصلیوجود می
های مبارزانِ راه آزادی و بزرگداشت شهدای آن است. پژوهش فشانیهای روشنِ پیروزی، انعکاسِ مظلومیتِ مردم، جانافق

پردازد که بیشتر پور میامین طور خاص به بررسی آن دسته از آثار دو شاعر معاصر و مسلمان، نزار قبّانی و قیصرحاضر به
بر اساس نتایج .اندطلبانه و با نوعی مخالفت صریح یا ضمنی با پدیدۀ جنگ سروده شدههای جنگمعطوف به نقد یا ردّ دیدگاه

توان تحوّل تدریجی آشکاری را در دیدگاه این دو شاعر دربارۀ مسألة میهن دوستی و جنگ و صلح مالحظه به دست آمده، می
ها طلبانه بوده است، امّا پس از گذشت سالو جنگو جزمی  یو انقالب دوارانهیامدر ابتدا آثار هر دو شاعر، دارای گفتمانی کرد. 

پور تردیدهایی ویژه در شعر امینها و تبعات ویرانگر جنگ، بهزدههای میهن و وضعیت اسفناک جنگو مشاهدۀ ویرانی
 اکانهآلود و شکّ أسای غیر متعارف دانسته،محتوای اشعارشان، به گفتمانی ی نزاع را مقولهشود که رفته رفته جنگ و مشاهده می

 یابد.جویانه تحوّل میستیزو صلحمدار، جنگو سپس انسان
 طلبی.وصلحپور، وطن دوستی، جنگواژگان کلیدی: شعر معاصر، ادبیّات مقاومت، نزار قبّانی، قیصر امین

مقدمه-1
وطن،   ای از تأمّالت انسان را به خود مشغول داشته، مسئله ی گسترده مسائل عاطفی، که حوزه ترین یکی از عمده

پرستی است؛ که از ادوار تاریخ و بین جوامع بشری به تناسب هیأت اجتماعی و ساختمان  دوستی و گاه وطن وطن
به وطن و عشق به آن  ی توجّه ئلهحکومتی و بنیادهای اقتصادی و سیاسی، وضع و حال یکسانی ندارد. از دیرباز، مس

 اش.  در اذهان جریان داشته و منظور از آن، زادگاه و محل پرورش و رشد افراد بوده نه معنای امروزی و گسترده

های عواطف انسانی در شعر فارسی است و در دیوان  تلقّی از زادگاه و زادبوم به عنوان وطن، از زیباترین جلوه
ی  توان دید؛ از ستایش عاشقانه و گاه شیفتگی به وطن را می ی بسیاری از تمایل و توجّهها شاعران ایرانی نشانه

ی ناصر خسرو و دید عاطفی مسعودسعد گرفته، تا دلبستگی سعدی و حافظ، همگی،  گرایانه فردوسی و نگرش واقع
دستی از سالمت        ی دور مدینه مفهوم مجرد وطن برای آدمی اشاره به»شان است. ی آنان به وطن و زادگاه نشانگر عالقه

نفس و شرافت و وجدان انسانی است. مفهومی کلی از آزادی و رفاه و امن و امان که به واقعیّات تاریخی متکّی 
ترین شاعر سرا و پرمخاطبترین عاشقانهنزار قبّانی، بزرگ« (911: 9631 )سپانلو، « است تا به واقعیّات امروز جامعه

اگر مجموعة شعرخوانان (. »139: 9639و اسوار، 16: 9631)فرزاد،« م. در دمشق زاده شد9116/ 6/ 19معاصر، در 
بی هیچ تردیدی، نزار قبّانی  -و نه فقط روشنفکران و گروه اهل شعر و نقد را  -دنیای عرب را در نظر بگیریم

اندازۀ نزار قبّانی درمیان عموم  پرنفوذترین شاعر زبان عرب در عصر جدید است. هیچ شاعر سنّتی یا نوپردازی به
های شعری او با هیچ یک از شاعران طراز اوّل دوستداران شعر نفوذ نداشته است و ندارد. وسعت دایرۀ نشر مجموعه

زبان عرب قابل مقایسه نیست. تیراژ دیوانهای او و کثرت طرفداران وی در تمام نقاط دنیای عرب، بسیار چشمگیر 
ترین مرز مشترک عواطف انسانهاست. حتی انقالبیّون و روشنفکران نیز در حاالت شخصی است. زیرا عشق، عمومی

                                                            
 واحد آستارا استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 9
 واحد آستارا استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی 1
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نزار را شاعر ( »996: 9631)شفیعی کدکنی،« و ناگزیرِ خود به عشق نیاز دارند و نزار شاعر عشق است و شاعر زن
 (. 991: 9631شناسند)شفیعی کدکنی،زن و شراب می

ت و در این کار، در عصر ما بسیار موفّق است، به حدّی که غالب ناقدان نزار هرچه باشد شاعر زن و شراب اس
دهند و قرار می -ترین شاعر شعرهای عاشقانة تاریخ ادبیّات عرببزرگ–ربیعهمعاصر عرب او را در طراز عمربن ابی

یر حاالت یک م: صفحات متعدّد( و از  حق نباید گذشت که او در تصو9119کنند )فهمی،او را با وی مقایسه می
ق.( در قرن اوّل هجری داشت)شفیعی 16-13ربیعه )عاشق امروزی  همان توانایی را دارد که عمربن ابی

 (.991-991: 9631کدکنی،
م.( پس از یک دوره بیماری 9113ش. )9611همتای عرب سرانجام در اردیبهشت ماه سرای بینزار این عاشقانه»

جنازۀ نزار به دستور حافظ اسد، رئیس (. »16: 9631)فرزاد،« ازایستادطوالنی در لندن درگذشت و از سرودن ب
جمهور سوریه، با احترام نظامی و تشریفات رسمی، بر دوش هزاران نفر از دوستداران شعرش تشییع و بنا بر وصیّت 

 (.693م: 1113)عبّود،« خودش در زادگاهش دمشق به خاک سپرده شد
اردیبهشت  1د گُتوند )شهری بین دزفول و شوشتر در استان خوزستان(، پور، فرزند مراد، متولّقیصر امین

ش. مدفون در گُتوند، دکترای زبان و ادبیّات فارسی از دانشگاه تهران، شاعر، 9633آبان  3ش.متوفّی: تهران، 9663
پیوستة پژوهشگر، کوشندۀ ادبیّات کودک و نوجوان، عضو هیأت علمی دانشکدۀ ادبیّات دانشگاه تهران و عضو 

 فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
پور در میان شاعران بعد از انقالب اسالمی از برجستگی خاصّی برخوردار است. تاکنون تردید قیصر امینبی»

پور یکی از شاعران دوران جنگ و دفاع های شعر او نوشته شده است. قیصر امینمقاالت زیادی دربارۀ ویژگی
در شعر بر اخالق و عرفان که خاصّ اوست استوار است. زبان شعر او همدلی است. مقدّس است. بینش و نگرش او 

واقع یک شاعر زبان درد است و درد در کاینات جاری و ساری و از ترکیبات وجودی هر کسی است. او به
 (.11: 9633)شریفیان؛ صادقی،« اومانیست به معنی واقعی است

شعر بعد از انقالب است، در باب خود  یها تجربه نیتر قکه از موفّآن نیدر ع  صر،یمعتقدند که شعر ق یاریبس
ی و جزمی به گفتمان یو انقالب دوارانهیل گفتمان اماز تحوّ حیروشن و صر ینمودار شیها شهیو افکار و اند یو
 شیبه سه دهه به نما بیدر طول قر رای جیتدر یسیدگرد یاکانه است. در واقع شعر او نوعآلود و شکّ سیأ
به  تاًیگرا را داشت، نها تیو قطع یخواه انقالب انسان آرمان انیکالمش، آهنگ و ب یکه روزگار یگذارد. شاعر یم

 (.33-31: 9633 ،ی)قوچان افتیمدار تحول  و انسان یکالن، جهان یبا نگرش یشاعر

 هدفوضرورتتحقیق-1-1

فارسی و عربی، ادبیّات مقاومت است. در بررسی شعرِ ترین تحواّلت ادبی در شعر معاصر در هر دو زبان یکی از مهم
طور خاص به بررسی طلبانة آثارشان توجّه شده است. در پژوهش حاضر بهشاعران این حوزه بیشتر به مسائل جنگ

های پور خواهیم پرداخت که بیشتر معطوف به نقد و ردّ دیدگاهآن دسته از آثار دو شاعر: نزار قبّانی و قیصر امین
اند، هرچند سوابق فعالیت هر دو شاعر طلبانه و با نوعی مخالفت صریح یا ضمنی با پدیدۀ جنگ سروده شدهجنگ

مذکور در حوزۀ شعر مقاومت و انقالبی بسیار چشمگیر است و بدانها نیز اشاره خواهد شد. در این راستا، رسیدن به 
 پاسخ سؤاالت زیر مطمع نظر بوده است:

 ستیزی چیست؟طلبانه و حسّ جنگپور نسبت به مسائل جنگو قیصر امین دیدگاه نزار قبّانی -9
 ستیزی در آثار این دو شاعر یافت ؟                        های مشترکی در باب موضوع جنگتوان تشابهات و دیدگاهآیا می -1

وزه جنگ هستیم وقتی شاهد تحول گتمان  شاعری با نگاهی جزمی  به سمت  وسوی گفتاری شکاکانه در ح
 خصوصا با آن آرمان خواهی مفرط ضرورت پژوهش در باره آن بیش از پیش آشکار می شود.
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پیشینةتحقیق-1-2
ترین آنها، در  پور منتشر شده که مهم های گوناگون شعر امین های مختلفی در باب جنبه پیش از این، پژوهش

، 9611ش زیبا اشراقی، حمیدرضا توکّلی و مهدیه نظری )ای با عنوان:یادمان همزاد عاشقان جهان، به کوشمجموعه
انتشارات مروارید(گرد آمده است. از میان مقاالت تحقیقی مندرج در این مجموعه، دو مقالة ذیل بیشترین ارتباط را 

 با موضوع پژوهش حاضر دارند: 
پژوهی، شمارۀ پنجم،  ادبپور(، مجلة  (، )سه صدا، سه رنگ، سه سبک در شعر قیصر امین9631فتوحی، م.،) -9
های سبکی خاصّ هریک  پور را به سه دوره با ویژگی اندیشة امین . فتوحی در این مقاله، دگردیسی 61-1صص

شود که مولود سه مرحله از حیات شعری او از  پور سه سبک برجسته از هم متمایز می در شعر امین»کند:  تقسیم می
ه سبک، شاعر سه واکنش متفاوت و گاه متقابل، نسبت به جامعه و جهان ش. است. در این س9633تا  9611های  سال

 .دهد. هرکدام از سه سبک مذکور تعلّق به یک دهه از زندگی شاعر دارد نشان می
(، )شهیدی که شاعر شد(، شهروند. در این مقاله قوچانی با زبان و بیانی ژورنالیستی به 9633قوچانی، م.، )  -1

 پور پرداخته است. های ایدئولوژیک امین موضوع تحوّل دیدگاه
 توان دید: های او دربارۀ جنگ، مطالبی را در دو اثر ذیل می در باب شعر قبّانی و دیدگاه

زاده، ج.،)مظاهر ادب المقاومه فی شعر نزار قبّانی(. این مقاله دربارۀ شاعر پرآوازۀ معاصر سوری، نزار  سعدون -9
 های آن در شعر قبّانی پرداخته است. بررسی ادبیّات مقاومت و مؤلّفهقبّانی نوشته شده و نویسنده به 

ای از آزادی در وجود زنان  های دیگر. وی در این مجموعه به بیان شاخه (، بلقیس و عاشقانه9631قبّانی،ن.،) -1
هجوم افکار  پا بر لبة تیغ گذاشت و مورد« عشق و زن»پردازد. قبّانیبا چاپ این اثر و با پرداختن به موضوع می

ای از رسالت خود که  متعصّبانه و پوچ خوانندگان قرار گرفت. امّا با همة مشکالتی که در این راه پیش آمد،لحظه
های ضدّ جنگ او را  همان آزادی زنان از چنگ و دندان حاکمان و خلفای جهل بود، دست نکشید. بعضی از دیدگاه

 توان دید در این مجموعه می

بحث-2
مقاومتچیست؟-2-1

در « مقاومت»است. معموالً کلمة « دفعه عنه»به معنای « قاوم الشیء»، «قاوم»در زبان عربی، واژۀ مقاومت از ریشة  
استفاده می گردد. زمانی مقاومتی « دفاع»، از کلمة «هجوم»می آید؛ حال آنکه در مقابل واژۀ « طغیان»مقابل کلمة 

خواهند علیه دیگر و یا دیگرانی طغیان کنند. طبیعی است که طرف مقابل سعی صورت می گیرد که کس یا کسانی ب
می کند تا در مقابل این طغیان، مقاومت، و آن را از خود دفع نماید. چنین مقاومتی، مشروع و شریف است چرا که 

 191:9619)مجیدی،« هدف آن، برطرف ساختن ظلم و ستم و دفاع از بی گناهان است

ومتادبیاتمقا-2-2
ادبیات مقاومت، معموالً به آثاری اطالق می شود که زیر تأثیر شرایطی چون اختناق، استبداد داخلی، نبود آزادی »

های فردی و اجتماعی، قانون گریزی و قانون ستیزی با پایگاه های قدرت، یاغضب و غارت سرزمین سرمایه های 
ثار مبارزه با بیداد داخلی یا تجاوز بیرونی در همة حورزه های ملی و فردی ... شکل می گیرد. بنابراین، جانمایة این آ

)حسام پور و « سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و ایستادگی در برابر جریان های ضدّ آزادی است
 (.911-919: 9631حاجبی،

آن بتوانند پس از جنگ و درگیری و پدیدۀ مقاومت، نوبت به ادبیات مقاومت می رسد. تا ملّت ها به واسطة »
اندیشه ها، از خود گذشتگی ها و مفاخر تاریخ مقاومت خود را در ادبیات نشان دهند. تشجیع مردم به نجات و دفاع 

(. 911)همان: « از ارزش های ملّی و دینی در برابر مهاجمانی که در پی تحمیل قدرت خود هستند، استفاده می کنند
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چهرۀ ظالم و صیحة مظلوم در صورت غاصب مستبد است. ادبیات  ادبیات مقاومت، همان فریاد شجاعانه در(.»
(. ادبیات پایداری می کوشد از منافع 11: 9633سعدون زاده،«)پایداری از فرزندان ملّت می خواهد که ننگ را نپذیرند

 (.196-191: 9619)مجیدی،« مادی و معنوی و کرامت انسان دفاع نماید

ریشهوپیشینةادبیاتمقاومت-2-9
در ادبیات یونان باستان،  "یشة ادبیات مقاومت رامی توان در فرهنگ همة ملل و دوره های تاریخی آنها پیدا کردر

(در 61: 9636)داد،« جنگ خدایان با قهرمانان یا مصایب و سختی هایی که در برابر اقوام داشته اند گره خورده است
داشته است. مقاومت در برابر شرایط سخت طبیعی،  مقاومت به طور آشکار در شعر جاهلی وجود»ادبیات عربی 

جنگ با امپراطوری ایران و روم، و رویارویی با مرفّهان بی دردی که از احوال نیازمندان خبر نداشتند، از جمله 
 (.3م: 1111)سعد قندیل،« مضامین شعر پایداری در دورۀ جاهلی است

فلسفةکلّیادبیّاتمقاومت-2-6
« من»مت، زنده نگه داشتن روح مقاومت و بیداری مردم است. ادبیات مقاومت، ادبیات جنگ فلسفة ادبیات مقاو»

سعد «)است؛ در عین حال که سعی می کند تا خواسته های گروهی و آرمان های وطنش را نیز برآورده سازد 
امیده می شود. ن« جهاد»(. فلسفة مقاومت دردین مبین اسالم بیرون راندن دشمن است وعموما 3م: 1111قندیل،

 معنای لغوی و کاربرد دینی آن، در مجموع، بر می گردد به تالش برای تبلیغ و دعوت به جنگ بادشمن.)همان(

نمادهایشعرمقاومتایرانوعربدردورۀمعاصر-2-5
می نمادهای شعر مقاومت ایران در دورۀ معاصر، گاه در قالب کلمات مشخص و گاه در قالب اعالم خود را نشان »

دهند.به عنوان مثال، خون، خشم، جنگل، خنجر، شقایق، زخم، زندان، ستاره، فریاد، خزر، رگبار، گلوله، از مهم ترین 
(.همچنین از اسطوره های ایرانی، چون آرش کمانگیر، کاوه، درفش کاویانی، 13: 9633)روزبه،« این واژه ها هستند

 (.911: 9633)روزبه،« یران فراوان می توان یافت.رستم و سهراب سیمرغ و... در شعر مقاومت معاصر ا
عمدۀ نمادهای شعر معاصرعرببه ویژه شعر مقاومت، سندباد، ادونیس، حالج، ایوب، صالح الدین ایوبی، زرقاء 
الیمامه، امری ء القیس، عنتره، قصص دوران جاهلی، کلیب، یمامه دختر کلیب )نماد خون های به ناحق ریخته( و 

و قیام سید الشهداء )شعر امل دُنقُل مصری( به عنوان نماد  عقبیل می باشند.همچنین از امام حسین مواردی از این
مقاومت در شعر معاصر عرب استفاده می شود.و حضرت یوسف )مظهر و نمادی از پایداری و مقاومت برای حفظ 

 ر گردیده است.پاکدامنی( در شعر معاصر عرب است که به کرّات در شعر مقاومت معاصر عرب تکرا
ادب مقاومت در مفهوم امروزی خویش بعد از جنگ جهانی دوم و با انحصارطلبی دولت های آمریکایی و »

اروپایی شکل گرفت. حوادث قرن بیستم مانند شکل گیری رژیم صهیونیستی و اشغال فلسطین و تهاجم به 
اعث آفرینش آثاری یگانه ای در حوزۀ ادبیات کشورهای اردن، سوریه، لبنان و مصر وپیروزی انقالب اسالمی ایران ب

 (.19: 9633)شکری،« ( ملل شرقی و اسالمی شدresistance literatureمقاومت )
( ایران به عنوان بخشی از ادبیات پایداری ملل، در defend the sacredشعر مقاومت و شعر دفاع مقدّس )»

نقش به سزایی داشت. نقش ادبیات مقاومت فلسطین به انعکاس اوضاع و احوال خاص جبهه های نبرد با متجاوز، 
طور کلی برانگیختن، بسیج کردن، ایجاد هوشیاری قومی، وطنی و گرایش اندیشة عمومی به سمت قیام است که به 

به گونه ای که تمام بازیگران و بازیگردانان عرصة فلسطین آن را به »: ه(؛ 9133)کنفانی، « وسیلة مبارزه کمک می کند
(. در ایران 161-163م: 9113عطوات،«)شعر مقاومت دانستند»ل انجام خدماتی که پیش تر ذکر شد، شایستة عنوان دلی

نیز مسائل و حوادث دوران انقالب و موضوع جنگ با ابعاد و گستردگی فراوانش، چشم انداز جدیدی در ادب باز 
 کرد و تصویر تازه ای را در شعر دفاع مقدّس پدید آورد.
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.درآمد2-1
( ادبی )ادب مقاومت( genusدوستی وصلح وجنگ در اشعار دو شاعر برجستة این نوع )فصل حاضر، شامل وطن

پور در شعر فارسی است که دارای رویکردی ضدّ جنگ در عصر حاضر؛ یعنی نزار قبّانی در شعر عرب و قیصر امین
م.(، األعمال الشّعریّه الکامله، 9113قبّانی، نزار،)» طلب هستند. در بیشتر موارد، شواهد شعری از دو کتابو صلح

که شامل همة « (، مجموعة کامل اشعار، تهران: مروارید9619پور، قیصر،)امین»و « بیروت: منشورات نزار قبّانی
ان، باشند، ارائه شده است. در اشعار غیر کالسیک )شعر نو( هر مصراع با نشانة ) / ( در پایشعرهای این دو شاعر می

ایم، امّا در اشعار عربی، جهت سهولتِ از مصراع بعدی جدا شده است. مصاریع فارسی را پشت سر هم نوشته
خوانشِ متن، هر مصراع در سطری جداگانه قرار گرفته است. عالوه بر این، همة اشعار برجسته و ایرانیک )سیاه و 

 اشعار به مخاطب یاری رساند.  اند تا در، یافتنِکج( و در سبکی جداگانه از متن تایپ شده

(Patriotismوطندوستی)-2-6
کمتر شاعری است که عشق وطن در وجودش غلیان نکند. این عشق و احساس شدید به خصوص وقتی که میهن 
شاعر که پناهگاه و کیان او به شمار می آید در اثر جنگ دچار ویرانی شده باشد در بسامد زیادی از اشعار او نموده 

د، چرا که شاعر مقاومت، بیشتر به جنبه های انسانی موضوع توجّه می کند، لذا از خرابی وطنش که هویّت می شو
ملّی و گذشته و حال و آیندۀ اوست احساس نگرانی و اضطراب می کند و به تدریج روحیّة جنگ ستیزی اش بیدار 

یکباره در وجدان و ضمیر شاعر شکل می شود و در راه جستجوی صلح و آشتی قدم می گذارد. امّا اندیشه به 
نگرفته است؛ زیرا همین شاعرمتعهد، با سرودن اشعار حماسی در زمان جنگ، سعی در تهییج هموطنان به سوی 
مبارزه با دشمنان نموده ولی امروز که آتش جنگ وطنش را به سوی تباهی و ویرانی کشانده است و آبادی ها را به 

ر بدل کرده، اندک اندک تفکّر اومانیستی او گل کرده و یک گام در مسیر انسانیّت پیش خرابه ها و به تلّی از خاکست
 رفته است؛ در نتیجه خواهان صلح و برقراری امنیّت است.

وطندرشعرقبّانی-2-6-1
 نزار قبّانی با شور و شعفی زایدالوصف از وطنش سخن می گوید:

راء/و أقلع ثیابی/و أستحمّ فیها/عندما أشرب الکأس عند ما أشرب الکأس األولی/أرسم الوطن دمعه خض
()هنگامی که 911/ 6م: 9113)قبّانی، الثاّنیه/أرسم الوطن علی شکل إمرأه جمیله/و أشنق نفسی بین نهدیها

جام نخست را سر می کشم/ وطن را چونان اشکی سبز تصوّر می کنم/ و لباسهایم را درمی آورم/ و در آن 
آب تنی می کنم/ هنگامی که جام دوا را می نوشم/ وطن را به شکل زنی زیبا می بینم/ و خودم را بین دو 

 پستانش می آویزم(
دلپذیر با چنین توصیفات زیبای نزار نسبت به وطنش، مانع او نمی شود که از ویران  امّا این شور و شوق 

شدن اساسی میهنش که در اثر جنگ با دشمنان حاصل شده است حرفی به میان نیاورد. وی در ادامه چنین 
 می سراید:

/ 6)همان:  و عندما أشرب الکأس الثاّلثه/أرسم الوطن علی شکل السّجن/أرسم الوطن علی شکل مشفقه
()و آنگاه که جام سوم را می نوشم/ وطن را به شکل زندان تصوّر می کنم/ وطن را همچون چوبة دار 911

 می بینم.(
این بخش از شعر نزار نشان می دهد که وی از نتایج ناگواری که پدیدۀ شوم جنگ برای کشورش به بار آورده، 

وبة دار و یا زندان تبدیل شود، دارای امنیّت و آرامش و در بسیار ناخرسنداست، چرا که پیش از آن که وطن به چ
حالت صلح و آشتی به سر می برد. لذا نزار در شعرش، درونمایة وطن را با رویکردی جنگ ستیز و طالب صلح و 

 آشتی به تصویر کشیده است.



 1936همایشملیپژوهشهایشعرمعاصرفارسیآذر/666

پوروطندرشعرامین-2-6-2
 ر شعر قیصر نیز جایگاه واالیی دارد:این که وطن دوستی و وطن خواهی عین ایمان اسالمی است، د

 طرح کمرنگی است در یادم هنوز
 

 اندوه من انبوه تر از دامن الوند
 

 من به یاد دشت آبادم هنوز 
 (13: 9611)امین پور،                      

 بشکوه تر از کوه دماوند غرورم
 (11: 9633)همان،                         

 پور، اشاره های لطیفی به ناکجا آباد هست که در واقع وطن آرمانی شاعر به حساب می آید: در بعضی از آثار امین
 ،(11: 9633خسته ام از آرزوها/  آرزوهای شعاری/  شوق پرواز مجازی بال های استعاری )امین پور 

 او در نهایت تالش می کند دنیای کهن و موروثی را در هم ریخته و آرمان شهری نو بیافریند:
 )ولی/  شاعران آرمان شهر را آفریدند/  که در خواب هم خواب آن را ندیدند )همانجا 
  ما در عصر احتمال به سر می بریم/  در عصر قاطعیت تردید/  عصر جدید/  عصری که هیچ اصلی/  جز

 (11اصل احتمال، یقینی نیست )همان: 
نماد ایران ( را نمی پذیرد و در فضایی حماسی  ویرانی و مرگ جنگل )« قطعنامة جنگل»امین پور همچنین در شعر 

 و غرورآمیز فریاد جاودانگی ایران را در برابر تمام حمالت سر می دهد.
  جنگل بلند و سبز/  به پا خاست/  و با تمام قامت/  این قطعنامه را/  با نعره ای بلند و رسا خواند:/  جنگل

/  جنگل همیشه جنگل/  خواهد ماند )امین هجوم طوفان را/  تکذیب می کند/  جنگل هنوز جنگل
 (.613: 9619پور،

(peaceصلح)-2-7
یک نکتة شگفت انگیز این است که همة شاعرانی که دم از صلح و آشتی، و مبارزه با جنگ طلبی زدهاند، خود 

اند. نزار قبّانی روزگاری شاعر مقاومت بوده اند و با شعرهایشان، ملّت ها را به جنگ علیه ستمگران تشویق می کرده 
وقتی به ستایش کودکانی می پردازد که برای جنگ با اسرائیل به سوی صهیونیست ها سنگ پرتاب می کردند، گویی 

 چندان از جنگ بدش نمی آید، بلکه تنها راه رهایی و نیل به آزادی را همان می داند:
/ 3م: 9113فجروا/و استشهدوا )قبّانی،أطفال الحجاره/بهروا الدنیا/ما فی یدیهم إلّا الحجاره/قاموا/و ان

()کودکان سنگ/ بر دنیا پیروز شدند )غلبه کردند(/ در حالی که چیزی جز سنگ در دستهایشان نبود/ بر 116
 پا خاستند )قیام کردند(/ و درخشیدند/ و شهید شدند.(

 و در جایی دیگر می گوید:
)به کودکان سنگ اشاره می کند( کیست؟/ این، فرزند  ()او916/ 6من هو/هذا الولد الزّارع/قمح الثوره )همان: 

 کشاورز )یک کشاورز زاده( است/ )همان( گندم انقالب.(
سمیح القاسم یکی دیگر از شاعران مقاومت جهان عرب نیز در ابتدا با روحیه ای سازش ناپذیر وارد دنیای شعر 

گ و خونریزی تمایل نشان داد. هیجان او را در شعر و ادبّیات پایداری شد، امّا بعدها، او نیز به سوی صلح بدون جن
که تصویری از همراهی عناصر خود فروخته عربی با اسرائیل است ببینید. او در این « تغریبه إلی محمود درویش»

شعر، از کودکانی سخن می گوید که از سوی دشمن آسیب می بینند و به جای گرفتن انتقام آن ها، شاهد تکذیب 
 منافقین و خائنین به ملّت فلسطین هستیم: حقیقت از سوی

/ 1م: 9116و أعداءُ اطفالِنا یَضربون/و أصحابنا یکذبون/و لم یبقِ فی األرض/غیرُالّذین/یحبّوننا میّتین )القاسم،
()دشمنان، کودکانمان را می زنند/ و یارانمان تکذیب می کنند/ در زمین باقی نمانده است/ غیر از 313

 ما را دوست می دارند.(کسانی که/ مُردۀ 
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در نهج البالغه است.  عدر مصراع دوم )أصحابنا یکذبون( خشمی نهفته است. خشمی که یادآور سخن موال علی
 آنجا که پرچم جنگ را در روز جمل به پسرش می دهد و می گوید:

 «خطبة 91 :9639طالب،)علیّ بن ابی« عَضَّ عَلی ناجِذِک/ ترجمه: دندان های نیشت را به هم بفشار(
 یازدهم((.

امّا با گذشت زمان، به مرگبار بودن جنگ پی می برد و اگر چه سالهای زندان و شکنجه و مبارزه را نیز یادآوری 
بیا با هم رنگین کمانی «)تعالی لنرسم معاً قوس قزح»می کند، امّا صلح را برتر از همة آنها می بیند. وی در شعر 

 بکشیم( می گوید:
و أنا أرسم عینیک، علی جِدران سجنی/و اذا حال الظّالم/بین عینیَّ و عینیک،/علی جِدران مِن عشرین عام/

()بیست سال است که/ من چشمان تو را بر دیوارهای زندانن نقّاشی می کنم/ 631: 9631)عبّاس،...« سجنی 
 وقتی تاریکی میان چشم من و چشمان تو،/ بر دیوارهای زندانم حایل شود ... (

 از یادآوری خاطرات گذشته به شیوۀ نوستالژیک، از صلح و آشتی سخن می گوید:سمیح پس 
و سآتیک بطفله/و نسمّیها طلل/و سآتیک بدوریّ و فلَّه/و بدیوان غزل )همانجا() و برایت کودکی خواهم 

 آورد/ و او را طلل می نامیم/ و برایت گنجشک و زنبق خواهم آورد/ و دیوانی از غزل(.

شعرقبّانیصلحدر-2-7-1
اگرچه نزار قبّانی را شاعر عشق، شاعر زن، شاعر پستان و به نام هایی از این دست خوانده اند و این به سبب آن 
بوده است که وی در سروده های خود از عشق، بسیار سخن رانده است، ولی آیا نزار به راستی شاعر عشق است؟ 

اتّجاهات الشّعر العربی المعاصر(، پاسخ این پرسش را موکول احسان عبّاس در کتاب رویکردهای شعر معاصر عرب )
به زمانی دانسته است که مخاطبان به نقطة کشف روانی )الکشف النّفسی( برسند. به اعتقاد او نزار خود در شعر 

ن به نقّاشی با واژگان )الرّسم بالکلمات( به این لحظة کشف و روشنگری دست یافته است و با توجّه به آن، می توا
نزار از عشق در معنی و مفهوم عاطفی مورد نظر دیگران سخن نمی »پرسش صدراالشاره پاسخ داد و آن این است که 

گوید؛ بلکه، وقتی که آن را یکی از دو نیروی نزاع بزرگ می شمارد )حرف یا شعر جنسیّت(، از عشق در معنای 
 (.111: 9631)عبّاس،« جدید آن سخن می گوید

عشق مسکّنی بود که »د عشق، همان است که نزار خود به آن معترف است و تصریح می کند که این معنای جدی
(. نیروی بشکوه همین عشق است که نزار را وادار می کند که پس از بیش از 131/ 9م: 9113)قبّانی،« آن را آزمودم

نه تر به سوی صلح طلبی و جنگ دو دهه سرودن اشعار جنگ طلبانه، از موضع ناپخته خود فرود آید و بسیار مشتقا
ستیزی سوق داده شود. نزار که از ویرانی های پدیدۀ شوم جنگ به تنگ آمده و خسته شده است، آغوش زن را 
پناهگاه و یا به قول خودش مسکّنی می بیند که می تواند لحظه ای خستگی هایش را در آنجا به در کند. او پستانهای 

کند، ریگزاری که می تواند پیشینة فرهنگی دنیای عرب را در خود جای دهد و  معشوقش را به ریگزار تشبیه می
 مرهمی بر زخم ها و آالم او باشد:

()آیا فرو بریزم؟/ بر 611/ 9م: 9113أ أتکوّم/علی رمال نهدیک/مُتعباً/کطفلٍ لم ینم مِن یوم والدته )قبّانی،
 طفلی که از روز تولّدش نخوابیده است!(خسته ام/ چونان  ]بسیار[ریگزار پستانهایت/ در حالی که 

آری، صلح، که نزار اندیشة جهانی شدنش را در سر می پروراند )السّالم العالی(، نهایت عشق است که در آن 
مردان به کودکی و پاکی و صفا نزدیک می شوند. نزار، خود در دفتر نقّاشی با واژگان که ما را در لحظه های کشف و 

 ی دهد؛ متذکّر می شود که همة مردان کودک اند:شهود دیگری قرار م
 (119/ 9)همان: « چرا نمی توانی دریابی/که همة مردان کودک اند»

 گونه می بیند:و زنی که همة خشم و غضب مرد را تحمّل می کند، او را بدین
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« باشندای محبوب من، مانند کودکان هستی/کودکان را دوست می داریم؛/اگرچه نسبت به ما بدی کرده »
 (111/  9)همان، 

نزار پس از آنکه به لحظة کشف و شهود نزدیک می شود و این گونه بیان او شاید با اسطوره ها نیز آمیخته می 
 شود، پنج نامه به مادرش می نویسد و به این کودکی پنهان مردان اشاره می کند:

که در چمدان هایش/اسباب بازی هایی و هرگز به زنی برخورد نکردم/که موهای بور مرا شانه کند/و زنی »
« ) برایم حمل کند/و وقتی برهنه ام، جامه ای بر من بپوشاند/و وقتی بر زمین می خورم دست مرا بگیرد

 (111: 9631؛ نیز، عبّاس، 161/ 9همان: 

پورصلحدرشعرامین-2-7-2
که در تنفّس صبح انقالب زاده شد و  شعر او آینة تصویر حقیقی اوست»پور نامداریان درباره شعرقیصر می گوید: 

غبارآلوده از جنگ، از کوچة آفتاب که گاه هوایش را ابر اختالف و تردید مکدّر می کرد، به تأمل و جستجوی 
حقیقت برآمد؛ حقیقتی که عقل و اندیشه به تنهایی قادر به وصل آن نبود و عشق و شوریدگی دیگری طلب می کرد، 

جرقّه هایی از حقیقت پدید آید و فضای تاریک امری قدسی و پوشیده را روشن کند. در  تا از برخورد عقل و جنون،
شعرهای قیصر آنجا که تأمّل و تردید و عشق و شوریدگی جای هیجانهای عاطفی مهارناپذیر جوانی را گرفته است، 

ینه های ناگهان می بینیم که برق گاهگاهِ این جرقّه ها را از خالل تصویرهای ساده و شگفت آور زبان و زندگی در آ
 (.911-919: 9611)اشراقی و دیگران،« در گلها همه آفتابگردانند و دستور زبان عشق بیشتر می شوند

این سخن پورنامداریان را می توان در این مورد بخصوص یعنی دیدگاه قیصر دربارۀ جنگ، نیز صادق دانست. او که 
زار ازقنبله )بمب( و دبابه )تانک( و قذیفه )خمپاره( و بندقیه )تفنگ( و در زمان جنگ و دورۀ جوانی خویش، مانند ن

صاروخه )موشک( سخن می گفت، سال ها بعد از این دیدگاه عدول کرد و صراحتاً به شاعری ضدّ جنگ و صلح 
 طلب بدل شد.

 /باید به کار   باید برای جنگ/  از لولة تفنگ بخوانم/  با واژۀ فشنگ .../  دیدم که لفظ ناخوش موشک را
برد .../  بگذار شعر من هم/  چون خانه های خاکی مردم/  خرد و خراب باشد و خون آلود/  باید که شعر 

خاکی و خونین گفت/  باید که شعر خشم بگویم/  شعر فصیح فریاد .../  باید سالح تیزتری برداشت/  
 (631-631: 9619دیگر سالح سرد سخن کار ساز نیست )امین پور،

آشکارا موضع جنگ ستیزی و صلح طلبی اش را اعالم می « دستور زبان عشق»صر در سه قطعه از مجموعة قی
(. در قطعة اوّل، از 6( و )1(، )9کند. حتّی عنوان این اشعار نیز خبر از صلح و آشتی می دهند: طرحی برای صلح )

ن که به جنگ رفته است به کانون گرم کودک و مادری سخن می گوید که چشم انتظار پایان جنگ هستند تا پدرشا
 خانواده بازگردد.

   /کودک/  با گربه هایش در حیاط خانه بازی می کند/  مادر، کنار چرخ خیّاطی/  آرام رفته در نخ سوزن
 (91شاید پدر! )همان:  -عطر بخار چای تازه/  در خانه می پیچد/  صدای در!/  

 ر لحظة شهادت، در دلش آرزویی چُنین را در خاطر مرور می کند:در قطعة دوّم، از شهیدی سخن می گوید که د
  شهیدی که بر خاک می خفت/  چنین در دلش گفت:/  اگر فتح این است/  که دشمن شکست،/  چرا

 (93همچنان دشمنی هست؟ )همان: 
د در لحظة ( نیز، شعر را با مصراع نخست قطعة دوّم می آغازد و در آن، شهی6امین پور در طرحی برای صلح )

شهادتش با خون خود بر روی سنگ چیزی می نویسد که بیانگر دیدگاه صلح طلب و ضدّ جنگ او و نیز قیصر 
 )شاعر( است:

   /: شهیدی که بر خاک می خفت/  سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت/  دو سه حرفی بر سنگ
 (91به امیّد پیروزی واقعی/  نه در جنگ،/  که بر جنگ )همان: 
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است و کاربرد دقیقی که قیصر « بر»و « در»نکتة جالبی در این شعر وجود دارد و آن، استفاده از حروف اضافة 
بسیار آگاهانه و بجا از آن بهره گرفته است، در حقیقت، شعر امین پور، آینة تمام نمای اندیشه و شخصیت خود 

ی صلح و آشتی شدن را با بررسی تاریخی اشعار و اوست؛ و ما این استحالة اندیشگی او از جنگ طلب بودن به پیرو
 سروده هایش در می یابیم، چنانکه خود می گوید: 

  :(639هر چند سرخِ سرخ به خاک افتاد/  امّا/  این ابتدای سبزی او بود )همان 
 در شعر قیصر، نماد جاودانگی، طراوت، نشاط، تکامل و پختگی است.« سبز»واژۀ  

نکتة دیگری که نشان می دهد بیشتر سروده های امین پور در جهت سنگین تر شدن کفّة صلح طلبی است، مسألة 
نمادهایی است که از طبیعت و محیط اطراف خود کسب کرده، گاه با توسع معنایی در شعر خود به کار برده است. 

 ه مخاطبان القا می کند. این نمادها همگی روحیة محبّت، دوستی و آرامش و صلحی پایدار را ب

«صلحبهترازجنگاست»اندیشة-2-7-9
با وجود همة دشمنی ها و مشاهدۀ ظلم و ستمی که بر مردم عرب وارد می شود، باز هم نزار از جنگ و خونریزی 
 نفرت دارد. وی که گاه ناامید و مأیوس می شود و برای رسیدن به صلح و آرامش، کورسویی را سراغ ندارد که به
دستیاری آن به آینده خوش بین باشد، به گونه ای نوستالژیک روزهای گذشتة وطنش را به یاد می آورد، روزهای 

می نویسد، تصاویری زیبا از میهن « المع الحُرّ»پیش از جنگ و ویرانی را. نزار در نامه ای که در پاسخ شاعر لبنانی 
 را به وجد می آورد.دوران بدون جنگ را ترسیم می کند که هر خواننده ای 

  ای المع الحُرّ، ای کسی که چه بسیار دوست داشته ام نام زیبایش را به عاریت بگیرم،چگونه مرا به بیروت
فرا می خوانی در حالی که خودت خوب می دانی که بسان یک خال در قلبم نقش بسته و در تمام رگهایم 

عت هایم را با ساعت گل های صحن برج جاریست، همچون شکر )شیرینی( در سیب؟ ...اگر بگویم سا
بیروت تنظیم می کنم، کسی آیا به این می اندیشد؟ به ساعت برج بعد از آنکه با گلوله های تفنگهای 
دوربین دار به پایین افتاد؟آیا مجنونی هست تا قلبش را با ساعت قلب آن گلها تنظیم کند به رغم آنکه در 

 نم! آتش جنگ سوختند؟ آری ... آن مجنون م
 این اندیشة اومانیستی که صلح بهتر از جنگ است در شعر امین پور نیز به زیبایی نمود پیدا کرده است:

  شهیدی که بر خاک می خفت/  چنین در دلش گفت:/  اگر فتح این است/  که دشمن شکست،/  چرا
 (93: 9619همچنان دشمنی هست؟ )امین پور،
د و ذهن مخاطب را به چالش می کشد و از او می پرسد که آیا فتح و شاعر سؤالی را برای خواننده مطرح می کن

 !پیروزی، شکست دادن دشمن است؟ پس چرا پس از آن همه پیروزی، هنوز و همچنان دشمنی ها پابرجاست 
 در شعر امین پور، اندیشة صلح طلبی با مضمون انتظار بازگشت پدری که به جنگ رفته نیز بیان شده است:

 ریه هایش در حیاط خانه بازی می کند/  مادر، کنار چرخ خیّاطی/  آرام رفته در نخ سوزن/  کودک/  با گ
 (91: 9619)امین پور، !شاید پدر  -/  !عطر چای تازه/  در خانه می پیچد/  صدای در

نیز از جنگ گله مند است و از آتش و دود و خرابه های حاصل از جنگ و کودکان « قصّة جنگ»قیصر در شعر 
 یدی که تنها نشانه ای که از آنان به جا مانده عروسک خون آلودشان است سخن می گوید:شه

 موسیقی شهر بانگ رودارود است
 بر خاک خرابه ها بخوان قصّة جنگ

 

 خنیاگری آتش و رقص دود است 
 از چشم عروسکی که خون آلود است

 (119: 9619)امین پور،               
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وطنیجهانصلح،وآرمانِ-2-7-6
اینکه قیصر و نزار به اندازه ای میهن خویش را دوست داشتند که به آن عشق می ورزیدند، تنها در محدودۀ مرزهای 

 سوریّه و ایران متوقّف نمی شد، بلکه آنها در راه آرمانی بزرگ تر؛ یعنی اندیشة جهان وطنی گام برمی داشتند.
در فضایی نمادین، مردم فلسطین را « پنجره»ی انسانها می سراید. شعر قیصر برای همة انسانها نگران است، زیرا برا

 تصویر می کند که در انتظار آزادی هستند. پنجره، نماد رهایی و روزهای پرامید آینده است:
 در انتهای کوچة شب، زیر پنجره
 این سوی شیشه، شیون باران و خشم باد

 

 قومی نشسته خیره به تصویر پنجره 
 بغض گلوگیر پنجره در پشت شیشه

 (613: 9619)امین پور،                  
نزار نیز اگر چه دو مفهوم معشوق و میهن در نظر او به هم آمیخته اند، امّا این وطن و میهن تنها منحصر به مسقط 

وجدانش الرَّأس )زادگاه( و سرزمین مادری نیست، بلکه شامل همة جهان است. چنانکه در قضیة فلسطین که اعماق 
 را خلیده و مجروح کرده است می گوید:

یا فلسطین، ال تزالین عطشی/و علی النفّط نامت الصّحراء/یا فلسطین، ال تنادی علیهم/قد تساوی األموات و 
()ای فلسطین، تشنگی ام 111/ 6م: 9113األحیاء/قتل النّفط ما بهم من سَجایا/و لقد یقتل الثّری الثراء )قبّانی،

شانی/ در حالی که صحرا بروی نفت خوابیده است/ ای فلسطین، ایشان را به خود مخوان/ زیرا را فرو نمی ن
 مرده ها و زندگان یکسان شده اند/ نفت کرامت ایشان را کشته است/ و ثروت خاک را. (

 چنین می سراید: صو دربارۀ قدس، قبلة نخستین مسلمانان و شهر مقدّس معراج پیامبر
موع/صلیّت حتّی ذابت الشموع/رکعت حتّی ملنّی الرّکوع/یا قدس، یا مدینه تفوح بکیت حتّی انتهت الدّ

أنبیاء/یا قدس، یا مدینه األحزان/یا دمعه کبیره تجول فی األجفان/من یوقف العدوان/علیک یا لؤلؤ األدیان/من 
نابل الخضراء و یغسل الدّماء عن حجاره الجدران/یا قدس، حبیبتی/غداً غداً سیزهراللّیمون/و تفرح السّ

()گریه می کنم تا اینکه اشکهایم تمام شود/ نماز می گزارم تا همة شمع ها ذوب 6/939)همان:  الغصون
شوند/ به رکوع می روم تا آنکه پاهایم خمیده شده به خود بپیچند/ ای قدس، ای شهری که پیامبران از آن 

شمنانت را باز جوشیدند/ ای قدس، ای شهر غُصّه ها/ ای اشک بزرگ که در پلک ها جاریست/ چه کسی د
می دارد/ از تو؟ ای مروارید درخشان دین ها/ چه کسی خونها را از دیوارهای سنگی پاک می کند؟/ ای 
قدس، ای معشوق من/ فردا، فردا درختان لیمو شکوفه خواهند داد/ و خوشه های سبز گندم و شاخه ها 

 شادمانی خواهند نمود.(
، دردمند فجایع جهان معاصرند. سمیح القاسم در باب فاجعة اتمی دیگر شاعران مقاومت نیز همچون نزار و قیصر

 هیروشیما چینین می گوید:
 (111/ 6م: 9116هیروشیما تُخاطِبنی/آخٍ من صخبِ الرّوح فی موتها/آخٍ من صَمتِها )القاسم،

 (!)هیروشیما مرا مورد خطاب قرار می دهد/ آوخ از فریاد روح در مرگش/ آوخ از سکوتش       
با لحنی عرفانی و حماسی، رهایی قدس از اشغال صهیونیست ها را فریاد «  معبر سرخ»حسینی نیز در شعر  حسن

 می زند و اعالم می کند که راه قدس از کربال می گذرد. گویا خواسته است بعثی ها را هم پایة یهودیان قرار دهد:
 اینان که زِ عرصة بال می گذرند
 تا قدس ره زِ بند بیداد شود

 

 می گذرند« ال»با زمزمة  سرود  
 از معبر سرخ کربال می گذرد

 (911: 9631)حسینی،                    
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پوردربابعواملجنگوویرانیتفاوتدیدگاهقبّانیوامین-2-6
دیدگاه بیان یک نکته در اینجا ضروری می نماید و آن تفاوت دیدگاه نزار در مورد عوامل تخریب و ویرانی وطن با 

 قیصر در این مورد است، امین پور، هر چند خود از معتقدان به جنگ بود و زمانی عقیده داشت که:
   /دیگر قلم زبان دلم نیست/  گفتم:/  باید زمین گذاشت قلم ها را/  دیگر سالح سرد سخن کار ساز نیست

واژۀ فشنگ .../  دیدم که لفظ باید سالح تیزتری برداشت/  باید برای جنگ/  از لولة تفنگ بخوانم/  با 
 (636-631: 9619ناخوش موشک را/  باید به کار برد )امین پور،

 امّا پس از گذشت سالها و تجربه کردن جنگ و مشاهدۀ نتایج زیان بارش، به صلح گرایید و چنین سرود:
 :به شهیدی که بر خاک می خفت/  سرانگشت در خون خود می زد و می نوشت/  دو سه حرف بر سنگ  /

 (91)همان: !امید پیروزی واقعی/  نه در جنگ/  که بر جنگ
در شعر اخیر، شاعر پیروزی واقعی را از بین بردن دشمن در جنگ نمی داند، بلکه پیروزی در جنگ، بر جنگ پیروز 

 ( .16: 9633شدن است.)حسینی، 
جنگ طلبی داشتن و سپس جنگ ستیزی  تا اینجای بحث، نزار و قیصر در نوع اندیشه و کیفیت آن یعنی ابتدا روحیة

و طرفدار صلح بودن، با یکدیگر مشترک هستند؛ امّا قبّانی مشکالت میهنش را تنها به پدیدۀ جنگ مربوط نمی داند، 
بلکه علیه رهبران بی کفایت و حاکمان دیکتاتور عرب نیز به پا خاسته و با اشعاری کوبنده مردم را بر ضدّ آنان 

پور با بیانی روحانی و از دل کند، قیصر امینینکه نزار قبّانی رهبران ناالیق عرب را نکوهش میشورانده است. با ا
یازد. او رهبرش را طالیه دار و مقدّمِ مردان حق، از گروه انسانهای نورانی برخاسته به ستایش رهبرش دست می

نهایی است که پیوسته و در همه حال رو به سوی پور(، و از جملة انسا)نورنَوَرد: ترکیبی بسیار زیبا و بدیع از امین
 گردد.قبله و خدا دارند و قلبشان همچون گل آفتابگردان به سوی خورشیدِ حقیقت می

 مردی که طالیه دار مردان خداست
 قطبی که مدار چشم او قبله نماست

 

 از طایفة نورنَوَردان خداست 
 قلبش گل آفتابگردان خداست

 (191: 9619پور،)امین                  
 سراید:در جایی دیگر چنین می

 لبخند تو خالصة خوبی هاست
 پیشانیت تنفّس یک صبح است

 

 لختی بلند، خندۀ گل زیباست 
 صبحی که انتهای شب یلداست

 (111)همان:                           
از حاکمیّت جوّ پلیسی برای اعمال ارعاب و ترس در میان مردم بر شدّت انتقاد  «ثورهُ الدَّجاج»ولی قبّانی در قصیدۀ 
 می کند و می گوید:

م: 9113)قبّانی، کلّ نهارٍ/یأتینا البولیسُ قُبَیل صاله الصُّبح/َستَجوبنا/و یُهدِّدُنا/و یُعلِّقُنا/بین السُّیوف و بینَ الرُّمح
() هر روز/ کمی زودتر از طلوع صبح پلیس به سر وقتمان می آید/ بازجویی می کند/ و تهدیدمان 113/ 3

 می کند/ و آنگاه میان شمشیرها و نیزه ها/ آویزانمان می سازد.(
 در جای دیگر می گوید:

خّمس نجمات/یَجرُّنا مِن خَلفهِ کأنّنا کان هناک الخوفُ مِن أمامِنا/و الخوفُ مِن وراء نا/و ضابطٌ مُدجَّحٌ م
()ترس و هراس همة اطرافمان را فرا 11/ 3)همان:  غَنَم/کان هناک قاتلٌ محترفٌ/و اُمّهٌ تُسلّخُ مثلَ الماشیه

گرفته است/ و افسر امنیّتی پنج ستاره/ ما را به زور و همچون گوسفند به دنبال خود می کشد/ آدم کشان این 
 ند/ و ملّت را چون چهار پایان سالّخی می کنند.(سرزمین حرفه ای ا

نزار در متن یاد شده به خوبی نشان می دهد که گسترش ترس و ارعاب از سوی حکومت در جامعة عرب به 
فرهنگی فراگیر و عمومی تبدیل شده است و این ترس نیز با کشتار و تحقیر مردم و مخالفان توسطّ حکومت نهادینه 
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دۀ وی، عمومی شدن ترس، تنها به عرصه های عمومی زندگی مردم منحصر نشده، بلکه تا گردیده است. به عقی
 عرصه های زندگی خصوصی افراد نیز دامن گسترده است:

و اخیراً: دخلوا غرفهً نومی .../و استباحوا حُرُماتی/بَعثَروا أعطیتی .../شَمشَموا أحذیتی/فَتَحوا أدویتی .../دَلَقوا 
()و سرانجام: مأموران داخل 119/ 3)همان: عربیٍّ/ذلک العصرُ الذّی أفتی بقتل الکلماتمَحبرتی/أیُّ عصرٍ 

اتاق خوابم شدند/ و حریم زندگی خصوصی ام را مباح کردند )دریدند(/ پوشش ها و پرده های اتاقم را پاره 
ن را بر زمین پاره کردند/ کفش هایم را بوییدند/ در مرکّب دانم )دواتم( را گشودند/ و رنگ و جوهر آ

این چه روزگاری است که در آن به سر می بریم؟/ روزگاری که در آن، فتوای قتل و مرگ  !ریختند/ آه
 واژگان را داده ان(

نتایجتحقیق-9
پور در باب وطن و جنگ ستیزی )صلح(به دست آمده است به نتایجی که از بررسی آثار نزار قبّانی و قیصر امین

 باشد:شرح ذیل می
پور موج می زند. این عشق و احساس به وطن در وجود هر دو شاعر معاصر مسلمان: قبّانی و امین عشق .9

 شدید به خصوص وقتی که میهنِ این دو شاعر در اثر جنگ دچار ویرانی می شود،شور بیشتری دارد. 

و مشاهدۀ  امین پور، هر چند خود از معتقدان به جنگ بود، امّا پس از گذشت سالها و تجربه کردن جنگ .1
نتایج زیانبارش، به صلح گرایید. او پیروزی واقعی را از بین بردن دشمن در جنگ نمی دانست، بلکه به 
زعم او، پیروزی در جنگ، بر جنگ پیروز شدن است. نزار و قیصر هردو ابتدا در روحیة جنگ طلبی داشتن 

ا قبّانی مشکالت میهنش را تنها به و سپس جنگ ستیزی و طرفدار صلح بودن، با یکدیگر مشترک هستند؛ امّ
پدیدۀ جنگ مربوط نمی داند، بلکه علیه رهبران بی کفایت و حاکمان دیکتاتور عرب نیز به پا خاسته و با 

پور با بیانی روحانی و از دل اشعاری کوبنده مردم را بر ضدّ آنان شورانده است. در حالی که قیصر امین
زد. او رهبرش را طالیه دار و مقدّمِ مردان حق، از گروه انسانهای یابرخاسته به ستایش رهبرش دست می

داند که پیوسته و در همه حال روی به سوی قبله و خدا دارند نورانی )نورنَوَردان(، و از جملة انسانهایی می
 گردد.و قلبشان همچون گل آفتابگردان به سوی خورشیدِ حقیقت می

جود همة دشمنی ها و مشاهدۀ ظلم و ستمی که بر مردم عرب وارد با و«  صلح بهتر از جنگ است»اندیشة  .6
می شود، باز هم نزار از جنگ و خونریزی نفرت دارد. وی که گاه ناامید و مأیوس می شود و برای رسیدن 
به صلح و آرامش، کورسویی را سراغ ندارد که به دستیاری آن به آینده خوش بین باشد، به گونه ای 

گذشتة وطنش را به یاد می آورد، روزهای پیش از جنگ و ویرانی را. این اندیشة نوستالژیک روزهای 
اومانیستی که صلح بهتر از جنگ است در شعر امین پور نیز به زیبایی نمود پیدا کرده است. اینکه قیصر و 

ی نزار به اندازه ای میهن خویش را دوست داشتند که به آن عشق می ورزیدند، تنها در محدودۀ مرزها
سوریّه و ایران متوقّف نمی شد، بلکه آنها در راه آرمانی بزرگ تر؛ یعنی اندیشة جهان وطنی گام بر می 
داشتند. قیصر برای همة انسانها نگران است، زیرا برای انسانها می سراید. او در فضایی نمادین، مردم 

ی و روزهای پرامید آینده است. نزار فلسطین را تصویر می کند که در انتظار آزادی هستند. پنجره، نماد رهای
نیز اگر چه دو مفهوم معشوق و میهن در نظر او به هم آمیخته اند، امّا این وطن و میهن تنها منحصر به 
مسقط الرَّأس )زادگاه( و سرزمین مادری نیست، بلکه شامل همة جهان است. چنانکه در قضیة فلسطین که 

است و قدس، قبلة نخستین مسلمانان و شهر مقدّس معراج اعماق وجدانش را خلیده و مجروح کرده 
 خارخاری در ضمیرش ایجاد کرده است. صپیامبر

ترین عواملی که هم نزار و هم قیصر را به سمت و سوی صلح و نفرت از جنگ سوق داد، یکی از مهم .1
با لحنی عاطفی و مسألة مردم جنگ زده و مقاومت آنها بود. امین پور از خشن ترین اتفّاقات دوران جنگ 
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به بیان احساس مظلومیّت مردم « تنفّس صبح»در دفتر « شعری برای جنگ»لطیف سخن می گوید. وی در 
جنگ زدۀ ایران و پایداری و رشادت آنها در برابر دشمن می پردازد؛ مع الوصف مردم را فاتح و پیروز 

و استبداد شده اند چنان ناامیدانه معّرفی  معرّفی می کند. در مقابل، نزار قبّانی مردم عرب را که دچار جنگ
 می کند که گویی نخفته اند، بلکه مرده اند.
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