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 چكیده
شهید و شهادت از موضوعات دیرینة ادبیات پایداری است و از سوی غالب شاعران متعهد، مورد اقبال قررار ررتترا اسرتر در    

اندر  دوران معاصر نیز شاعران دو ملّت تلسطین و ایران کا دارای تقارب ترهنگی و سیاسی هستند، شهید و شهادت را ارج نهاده
محمود درویش و علی موسوی ررمارودی دو شاعر نام آشنای ادبیات پایداری هستند کا یكی در تلسطین و دیگرری در ایرران   
بر ضد چپاولها و ستمها مبارزه نموده و نامشان را در صحنا های مقاومت ثبت کردند، از مردم و برای مردم رفتند، در کنارشان 

با آنها نوید دادندر از مهمترین درون مایا های شهید و شهادت در اشرعار ایرن دو شراعر     ایستادند و رسیدن با آرمان آزادی را 
ستایش شهیدان و مقام شهادت، استفاده از رنگهای سرخ و سبز با منظور نشان دادنِ این دو مضمون، و ظرال  رریرزی و ظلر     

 ناپذیری می باشدر
 

 درویش، علی موسوی گرمارودیادبیات تطبیقی، شهید، شهادت، محمود  :کلیدی واژگان
 
 مقدمه  

پایداری از مفاهیم و معانی برجسته ادبیات جهان است و به ملت خاصی تعلق ندارد. برای ادبیات پایداری نمیی  
توان محدوده زمانی خاصی را در نظر گرفیت؛ چیون از آزیاز آفیرینش بشیر، عنییر پاییداری و مقاومیت از         

بیر آن االی ش شیود. در دوره     ضروریات زندگی اجتماعی انسان بوده است، بدون اینكه عنوان ادبیات پایداری
معاصر با توجه به اهمیت البقه بندی و بررسی دقیق علوم گوناگون خاصه ادبیات و نیز به سبب نیو  مبیارزات   
مردمی در جهان، عنوان مقاومت و ادبیات پایداری در حوزه مطالعات ادبی قرار گرفت و توانست ذهن شیاعران  

بدیهی است که مردم کشورهای مختلف در کشمكش های داخلیی   متعهد ملل مختلف را به خود معطوف نماید.
و خارجی، انگیزه های متفاوت و متنوعی را دنبال می کنند، اما به هنگام دفا  از کشیور خیویش، انگییزه هیای     

 (  3: 9831آنان به یكدیگر نزدیک می شود و به نوعی ادبیات پایداری عمومیت می یابد. )صولتی؛ 
انی خاصی ندارد و در انحیار ملت خاصی هم نیست و در هر کشوری که مردمش العم این ادبیات محدوده زم

سیاسی را چشیده باشند، جلیوه هیای ادبییات     -تلخ استبداد، نابرابری، زور، خفقان و مسائل مختلف اجتماعی 
هیای میردم   پایداری را می توان دید. ادبیات پیداری در سیر تكاملی خود تا برآورده نمودن آرمان هیا و اییده   

 (1مبارز پیش می رود؛ پس خواه ناخواه عنیر اصلی آن را مبارزه تشكیل می دهد. )همان: 
توان یافت. اگر بیا   مقدس و ادبیات فلسطین می  بهترین نمونه های ادبیات پایداری را در ادبیات هشت سال دفا 
نگیزی که در الول تاریخ، بییدادگری و  های شورا دید وسیعتر به ادبیات پایداری بنگریم، همه سروده ها و نوشته

بیدادگران را محكوم کرده اند و آزادگی و آزادگان را ستوده اند، جزء ادبیات پاییداری خواهنید بیود. ادبییات     



 9811 بیرجند اسفند -زبان و ادبیات فارسی  نهمین همایش ملی پژوهشهای/      2

مقاومت انسانی و جهانی که ریشه در نو  دوستی بشری دارد، به رنجها و مییبتهای بشیری در سیطج جهیان و    
دهید. ادبییات پاییداری چهیره       انه مردم در سراسر جهان حساسیت نشان میحرکتهای مبارزه جویانه و حق اللب

دارد و به هنگام ترسیم اشكال مختلف تضادهای زندگی انسان، در هیچ قالیب ملیی و چیارچوب      انسانی عامی
شكافد و مخاالیب آن ژرفیای وجیدان     را می گنجد. شعر و داستان مقاومت، مرزهای قومی  اجتماعی خاص نمی

توان به صورت یک شعار مستقیم نگریست، بلكه اینها بیشتر  است. به همین سبب چنین آثاری را نمی عام بشری
شیوند. اینگونیه چشیم     هستند که به هنگام باز ایستادنش همه مردم به یک اندازه متأثر می همانند تپش دل آدمی 

  .کند آثار ادبی متمایز میانداز به ابعاد نگرش انسانی موجود در ادب مقاومت، حوزه آن را از سایر 

محمود درویش که نامش با ادبیات مقاومت فلسطین قرین است، از او بعنوان بزرگترین شاعر مقاومت فلسیطین  
شود. سیّد علی موسوی گرمارودی نیز که از ابتدای انق ب در آسمان ادبییات اییران درخشییده اسیت،      یاد می

 اسیت  شود. این پژوهش به دنبال آن ادبیات پایداری شناخته می بعنوان یكی از شاعران متعهد معاصر در عرصه

در  و بكشاند تطبیق بوته به شاعر دو این شعر در در زمینه ادبیات پایداری، درون مایه های شهید و شهادت را تا
 در ایین خییوص   آنهیا  افكیار  و ها اندیشه واکاوی شاعر، به دو این ک م صفای و ص بت به نهادن ارج کنار

 .بپردازد
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 تیر پرجمع یا آمد و در خانواده ایبا دن یاشغال نیالبروه، در تلسط یم در روستا1491در مارس سال  شیمحمود درو
شردران    از رانده یكی( او 49: 1491ر )النقاش  شد یم لیدختر تشك 3پسر و  5بزرگ شد کا عالوه بر پدر و مادر، از 

 -البرروه  - یو یها روستا یلیلبنان رتت  چرا کا اسرائ بااش  با همراه خانواده یبود کا در سن شش سالگ ینیتلسط
 یدر وطرن را، بسر   یزنردر  یو سرتت  ییتنهرا  شیر کا با زادراهش بازرشرتر درو  دینكش یر طولدندیرا با آتش کش

 (964: 1444ر )جحا  دانست یم گرید یدر کشورها یارزشمندتر از پناهندر
 یجز رخردادها  یزیکا اشعار او چ یا از همان آغاز ذهن او را با خود مشغول کردر با رونا ن،یتلسط نیسرزم اشغال
 ق یر ر )توتشرود  یخت  مر  نیبا تلسط تیدر نها ز،ین شیها سروده نیتر یر تا آنجا کا شتصدهد یرا بازتاب نم نیتلسط
 نیگزیآزاد جرا  نِیتلسرط  یایر او، رؤ یو برا جرا   دشرو  یمحرو مر   شی( در واقع، شاعر در شعر محمود درو95: 1444

رراه از مقاومرت    چیه یها از خون و خطر رفت، از شعر خستا شد، ول ( او سال112: 1333  یکدکن یعیر )شفشود یم
 ردرخشد¬یشاعران مقاومت م گریاست و نامش در کنار د نیر او پرچمدار شعر مقاومت تلسطدیدست نكش

کفرر  » یرا در روسرتا  رسرتان یدوره دب التیرذارنرد و تحصر  « األسد رید» یرا در روستا شیابتدائ التیتحص شیدرو
آنهرا   نیمنصب شدر آخر نیدار چند و عهده وستیپ ستیبا حزب کمون شیمرحلا از زندر نیاداما داد و در ا «نیاسی

، «اإلتحراد »آورد و با مجالت  یرو ینگار وزنامابا ر یبودر و نیتلسط بتش یسازمان آزادا ییاجرا تایدر کم تیعضو
 (149: 1439  یکردر )النابلس یهمكار «ةینیالشؤون الفلسط»و « الفجر»، «الكرمل» ،«دیالجد»
 یخودمان برا عنروان تررار    نیما در سرزم: »دیرو یم نیداشت، چن «تیتا ید» یناما آلمان کا با هفتا ییدر رفتگو یو

نام برده شرده   «بیحاضران غا»انجام شده بود کا در آن از ما با عنوان  یسرشمار کیما  ابیر در غ یکرد یم یزندر
نبودر من رسماً اخراج نشدم، امرا   یترار رروه کیاز  یم بر خالف بار نتست، بتش1492بودر مهاجرت من در سال 

را  فرا یح سرال اجرازه ترر     برا ده   کیر ر نزدکرد یخودخواستا مجبور م یدیکا مرا با تبع کردم یم یزندر یطیدر شرا
در دانشگاه با مسكو رتت ر سرپ    لیسا سال در زندان بودمر بعد از مهاجرت جهت اداما تحص نینداشت ر عالوه بر ا

 ال،یصربرا و شرت   یرروهر  یمحل اقامت من برود، بعرد از کشرتارها    روتیکا ب یدر قاهره و بعد ظرف ده سال لدو سا
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کردمر بعد با امان بازرشت  و  یو چند سال در آنجا زندر تت یرر  یرا تر  کردم، با تون  و از آنجا با پار روتیب
 (116: 1491)النقاش  « م با رام اهلل آمدمر1446از آنجا در سال 

المللری و نشرر    ای است کا او بیش از پیش با تعالیتهای بین م( تبعید او در پاری ، برها1441-1446سالا ) 6ی  دوره
نویسندران تلسطینی اسرت، از جملرا برا انتشرار       زدر او کا رئی  اتحادیا ادبیات عرب در کشورهای غربی دست می

و « ژا  دریردا »رمارد و همرراه برا    همت می« الكرمل»های ادبی و مدرن جهان عرب، با نام  یكی از مهمترین تصلناما
کرا یكبرار اجرازه    م پر  از آن  1446کندر درویش در سال  المللی نویسندران را تأسی  می پارلمان بین« پی بربوردیو»

یاتت برای دیدار با مادر خود با تلسطین سفر کند، حق اقامت دائ  در آن جا را نیرز از سروی اسررائیل کسرب کرردر      
ترأثیر   داد، در تغییر سیاست اسررائیل نسربت برا وی بری     م او را عذاب می1439شاید بیماری قلبی درویش کا از سال 

در »روید:  م جراحی کردندر او خود در این رابطا می1443و  1439سالهای  نبوده باشدر پزشكان، قلب او را دو بار در
اولین عمل، قلب  برای دو دقیقا ایستادر با من شو  الكتریكی دادندر ولی قبل از آن، خودم را دیدم کا باالی ابرهرای  

د را حر  کرردم کرا برا     سپید در پرواز هست  و تمام کودکی خود را بتاطر آوردم و تسلی  مرگ شدمر تنها زمانی در
 )همان(« زندری بازرشت ر

اما سومین عمل جراحی قلب نتوانست کمكی با بهبود حال وی کند و محمود درویش سرانجام نهر  مراه اوت سرال    
هرای شرهر هوسرتون ایالرت تگرزاس       سالگی در پی عمل جراحی قلب باز در یكری از بیمارسرتان   69م در سن 1223

 (112آمریكا دررذشتر )همان: 
سالگی آغاز کرد و زنردری   11در خصوص تعالیتهای ادبی محمود درویش باید اشاره کرد کا وی سرودن شعر را از 

مجموعا شعر، چند اثرر ارزشرمند    12متجلی رشتر وی  62شعریش با طور جدی در تلسطین اشغالی از اوایل دها 
 در زمینا نثر با اضاتا چندین مقالا داردر

عصاتیر بال أجنحة/ اوراق الزیتون/ عاشق من تلسرطین/ العصراتیر تمروت     وی عبارتند از:  از مهمترین تألیفات شعری
 تی الجلیل/ أحبّک أو ال أحبّک/ لماذا ترکتَ الحصانَ وحیداً؟/ جداریة/ حالةُ الحصار و ررر 

تألیفات محمود درویش در زمینا نثر عبارتند از: یَومیات  الحزنِ العادِی/ شَیءٌ عَن الوَطَن/ وِداعراً أیههراَ الحَررب ، ودِاعراً     
 زبان دنیا ترجما شده استر   11أَی ّها السِّل  / عابِرو نَ تِی کالمٍ عابرٍر آثار این شاعر و نویسنده با 
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در ق  با دنیا آمده استر پدرش از بزرران اهل ررمارود الموت قرزوین برودر    1312علی موسوی ررمارودی در سال 
کارشناسی خود را در رشتا علوم قضایی، و کارشناسی ارشد و دکتررای خرود را در رشرتا     موسوی ررمارودی مدر  

شعر و ادبیات کشور حضور مرؤثر داشرتا اسرتر     دوره در عرصا ادبیات تارسی از دانشگاه تهران ررتتا و در چندین 
االسالم سید محمد موسوی  شودر نام پدرش حجت علی موسوی ررمارودی از پیشتازان شعر مذهبی امروز شناختا می

کررد، سرپ     مردم را راهنمایی مری « ررمارود»ررمارودی بودر پدر سید علی موسوی ررمارودی ابتدا در مسجد جامع 
ا ق  و سپ  نجف، هجرت و آنگاه دوباره با ق  بازرشت و در همانجرا سركنی رزیردر سرید     در دوران جوانی وی ب

رترتر او دوره  « باقریا»علی موسوی ررمارودی نتست نزد پدرش مقدمات را ترا ررتت و پ  از آن با دبستان ملی 
عزیمت نمرود و نرزد    دبیرستان را در مدرسا شهید بهشتی )دین و دانش سابق( ه  سپری نمود و پ  از آن با مشهد

 علمای آن سامان، با تراریری علوم دینی پرداختر  
اولین رویداد سیاسی با وقوع پیوستا در زندری سید علی موسوی ررمارودی، غائلا در انجمنهای ایالتی و والیتی بود 

اهلل ربرانی   تکا وی در مدرسا تیضیا حضور داشتر او تا آستانا دستگیری و زندانی شدن نیز رتت کا با کوشرش آیر  
شیرازی نجات یاتتر با ورود با دانشگاه با برخی تعاالن سیاسی آشنا شد و با شدت ررتتن مبرارزات او علیرا رژیر     
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با وسیلا ساوا  دستگیر و نزدیک با چهار سال در زندانهای اوین و قصر حب  رردیردر الزم   1351پهلوی، در سال 
 در مرکز مستندسازی سیما تهیا و تولید شدر« وی ررمارودیعلی موس»نیز مستند  1339با ذکر است در سال 

شورای انقالب، موسوی ررمارودی را با سرپرستی سرازمان آموزشری نرومرز منصروب کرردر همران        1359در اسفند 
از صورت یرک  « وزارت ترهنگ و آموزش عالی»با ادغام در تشكیالت   62اواخر دها  مؤسسا ترانكلین سابق کا در 

با انتشارات علمری و ترهنگری   « انتشارات علمی و ترهنگی شرکت »نیز با نام  1393شد و از آغاز سال مؤسسا خارج 
ترهنگی ایران در تاجیكستان بود و  )بنگاه ترجما و نشر کتاب سابق( ادغام شدر عالوه بر این ررمارودی مدتی رایزن 

اقامتش در تاجیكسرتان برا جرد جریران شرعر       مدتی نیز مسؤولیت تاالر وحدت تهران را بر عهده داشتر او در مدت
-www.iran)  معاصررر آن کشررور تارسرری زبرران را دنبررال کرررد و در ایررن برراره مقرراالت تحقیقرری متعرردد نوشررتر  

newspaper.com) 
هرای مانردرار    از سوی بنیراد چهرره  « چهره ماندرار بتش شعر»با عنوان  1335سید علی موسوی ررمارودی در سال 

کن  کرا برا    من اتتتار می»ضمن قرائت بتشی از شعر پیامبر اعظ  )ص( رفت:  مراس  این انتتاب انتتاب شدر او در 
شودر در سالی کا با نام پیامبر برزرگ اسرالم    یاد می ام و امروز با عنوان یک شاعر آئینی از من  شعر علوی بزرگ شده

های نبروی را   اندیشا اسالمی رام برداری  و رذاری شده است، باید در راستای اهداف نبوی و توسعا مفاهی   )ص( نام
 )همان(« در هما جامعا اسالمی خود جاری کنی ر

آباد/ در مسلخ عشق/ سرود آسمانی/ صردای سربز/ رزینرا شرعر       عبارتند از: تا ناکجا یررمارود یآثار موسو نیمهمتر
در »مجموعرا شرعر   «/ ط خرون خر »مجموعا شعر «/ چمن اللا»مجموعا شعر «/ باران اخ »ررمارودی/ مجموعا شعر 

«ر عبرور »مجموعرا شرعر   «/ سرود رربار»مجموعا شعر «/ در تصل مردن سرخ»مجموعا شعر «/ سایا سار نتل والیت
 )همان(

 
 و شهادت دیمفهوم شه ر3

« شرهد »از ریشرا  « شرهید »واژه ر شهید و شهادت از جملا مواردی هستند کا در اسالم از جایگاه خاصی برخوردارنرد
شده و معرانی متتلفری بررای آن در نظرر ررتتا شده است  شهید را از آن رو با این نام خوانده انررد کررا   استتراج 

رفترا انرد برا هنگرام مرگ، ترشتگان بر جسدش حاضر شده و او آنان را می بیند، یرا اینكرا وی برر روی زمین می 
 (512: 1342ر )ابن تارس  اتتد  زیرا یكی از نامهای زمین شاهدة است

در جای دیگر در معنای این واژه آمده است کا شهادت با معنای اقرار اسرت و شرهید کسی است کا اقرار می کنردر  
با معنای یار و یاور نیز رفتا شده اسرتر ضرمن آنكرا دلیل دیگر درباره وجا تسرمیا واژه شرهید ایررن اسررت کررا      

 (919: 1342)راغب اصفهانی  پروردرار خرود حاضرر اسرتر  چنرین کسری در محضرر
در اصطالح، شهادت، مرگ سرخ و مقدسی است کا انسان آزاده، با شرناخت آن را در راه عقیرده و ایرده ای مقردس   
انتتاب می کندر در اعتقراد و براور ملرل متتلرف جهران، شرهادت عبارت است از مرگ سرخ قهرمانران و سرربازان   

دست دشمن کشتا و قربانی عقیده و مررام خرود یرا ترردایی ایررده و سرررزمین        تداکاری کا در نبردهای خونین برا
خرویش می رردندر این مرگ را شهادت و کشتگان را شرهید نامنرد و بررای عمروم ملرتهرا اینگونا مرگ هرا شركوه،   

 (115: 1361ر )رضوانی  عظمت و قداست خراص دارد
انجام وظیفا شرعی و عقلی خرود کشتا شده است، ولی آنها کرا در  شهید با معنای عام با کسی می رویند کا در راه 

راه دتاع از ناموس و اموال خود یا مسلمین کشرتا می شوند، هر چند ثواب شهید دارند، ولی احكام شهید را ندارنردر 
یرا می روند در همرا کسرانی کرا عقیده حق داشتا اند، در مسریر حقیقرت ررام برر مری دارنرد و در همرین راه از دن

 (513: 1911ر )قمی  مانند آنان اسرت -نا حك  شان –زمره شهدا هستند و اجرشان 



 5/       درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری محمود درویش و علی موسوی گرمارودی 

شهید هر شتصی است کا آراهی بیشتری نسبت با دیگرران دارد و ایرن عنروان را بررای اترراد بسریاری مری ترروان        
ترری  »ی مقدس و پا  کا با تعبیر قررآن  اسرتفاده کرردر در اسرالم، کشرتا شردن آراهانا و از سر انتتاب در راه آرمان

نامیده می شودر شهادت نام دارد و کسی کا با چنین مقرامی دسرت مری یابرد، شهید است  البتا پذیرتتن « سربیل ااهلل
مرگ، هنگامی ارزشمند است و قداست دارد کا از سویی آراهانرا باشد و از سوی دیگر، رضرایت و خشرنودی خدا 

 (191: 1359باشدر )شریعتی   را در پری داشرتا

 
 درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری درویش و گرمارودی .4

و شرهادت در   دیاسررت، مفهرروم شره    ردارییر پا راتیر نمونرا ای برارز از ادب  یو ررمارود شیاز آنجا کا اشعار درو
و  دانیشره  شیچون  شهادت، سرتا  ینیمضام یقسمت، با بررس نیخروردر در ا یاشعارشان با وضروح برا چشر  مر

 پرداختر  یدو شاعر خواه یداریدر اشعار پا یریو ظل  ناپذ یزیسرخ و سبز، ظال  رر یمقام شهادت، تعامل رنگها

 
 . شهادت4-9

ایثار و از خودگذشتگی برای تحقق آرمانهای انسانی جوامع اس می و تحت سلطه استبداد، مبتنیی بیر پشیتوانه    
های دینی و عقلی که منتج به مقاومت در برابر سلطه گران و استعمارپیشگان و الازوتیان گیردد، زوال از ارزش  

تلف، همواره به دنبال همگانی کیردن ایین   بسیار واالیی برخوردار است. شاعران ادبیات پایداری در جوامع مخ
ارزش در کشورهای خود بوده و هستند؛ چرا که اگر این هنجار به یک امر فطیری در دلهیای میردم و مبیارزان     

 تبدیل شود، هیچ قدرتی نمی تواند آرامش و امنیت عمومی کشورها را بر هم زند.  
، وظیفه بیدارگری ملت و تشویق و تحریک آنهیا بیه   شاعران و ادیبان هر ملت بعنوان پیشگامان فرهنگی و فكری

سوی ارزشها و هنجارها را بر عهده دارند. شهادت اللبی و دعیوت بیه ایثیار جیان و میال در راه رسییدن بیه        
آرمانهای اصیل جوامع اس می از جمله مضامینی است که در تمام ادوار و ادبیات کهن فارسی و عربیی وجیود   

که بخش عمده آن را ادبیات مقاومت به خیود اختییاص داده اسیت، بیه صیورت      داشته و در ادبیات معاصر 
 ملموس تر و برجسته تر تداوم یافته و از پرکاربردترین مفاهیم شعری ادبیات مقاومت به شمار می آید.

ای ایده آل بود که میردم تمیام اعتقیادات، اییده هیا و      ای که حضرت امام )ره( بنیانگذار آن بود، جامعهجامعه
آرزوهای خود را در مقایسه با رژیم پهلوی  در تحقق خواسته امام می دیدند. معموالً جیوامعی کیه از همیدلی    
برخوردارند، در تمام شؤون ملی و امنیتی موفق ترند؛ بنابراین آرمان و خواسته امام )ره( با پشتیبانی و خواسیت  

ل در برابر سختیها بودند و در این راه از جیان  مردم تحقق عملی یافت؛ زیرا مردم دارای روح امید، صبر و تحم
 خود نیز دریغ نمی ورزیدند. پس شهادت اللبی از همان اوایل انق ب در دل مردم نهادینه شد.

دوران هشت سال دفا  مقدس نیز از نمونه های عملی شهادت اللبی، ایثار و مقاومت است کیه پیشیرفته تیرین    
یار رژیم بعثی صدام حسین قیرار میی دادنید، امیا اییران بیه کمیک        کشورهای دنیا تسلیحات جنگی را در اخت

امدادهای زیبی خداوند و راهنمایی های رهبر فرزانه انق ب و همچنین پشتیبانی اقشار عمومی جامعه توانسیتند  
در برابر موشک های پیشرفته کشورهای اروپایی بایستند. تشریج و توضیج شهادت اللبی فرزندان امام، از جمله 

امینی است که در شعر شاعر متعهد انق ب یعنی سید علی موسوی گرمارودی انعكاس پیدا کرده و شایسیته  مض
 چنین می گوید:« باران اخم»بحث و بررسی است. گرمارودی در شعر 

وقتی خفاشان/ صمیم شب را آلوده می کنند/ من به ارتفا  شک می کنم/ زیرا بیر زمیین قنیاری هیایی را میی      
دلهایشان، ارتفا  شب سبكتر است/ و پیش از حادثیه ارزیوانی انید/ و در الییلس آن خیون از       شناسم/ که در

 (19: 9831خفاشان نمی هراسند. )موسوی گرمارودی؛ 
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در ابیات فوش، ارزوانی بودن قناریها ) یعنی مبارزان ( پیش از حادثه و زلتیدن در الییلس آن خیون از آثیار و    
 نها برای شهادت است.نشانه های شهادت اللبی و آمادگی آ

آرزو می کند که مرگ، در حریر سرخ به سرازش بیاید و این نمادی بر شهادت اللبی « کولی مرگ»وی در شعر 
 است:

 (19آه ای کاش مرگ در حریر سبز یا سرخ یا آبی بیاید. )همان :
البیعیی ییا    در حقیقت گرمارودی فقط در صورتی دوستدار مرگ است که از نو  سرخ و شهادت باشد و مرگ

 سایر انوا  مرگ را نمی پسندد.  
در راستای همین مضمون، پرداختن محمود درویش به موضو  شهادت، همواره تشویق به مرگ به عنیوان تنهیا   
روش مقاومت در راه بازگرداندن سرزمین زضب شده نیست. تعداد زیاد شهدا گاهی شاعر را به اندازه ای میی  

ند تا از مرگ دست بردارند و این درخواستی اسیت کیه در ابییات ذییل، آن را     ترساند که از آنها التماس می ک
فریاد می زند. او در این ابیات، آهنگی زمگین دارد و از کشته شدن کسانی که بدون شفقت، از حق زنیدگی و  
ه بهره مندی از لذات آن محروم شده اند، سخت آشفته خاالر گشته است. مثل انسان فلسطینی برای میرگ در را 

نماینده اال عیاتی   -والن آفریده شده که بدون آن ارزشی ندارد. درویش پس از ترور دوستش )ماجد ابوشرار( 
م به شدت ناراحت می گردد و از دوستان خود می 9131در سال  -بخش فلسطین در کشور ایتالیاسازمان آزادی

 خواهد که نمیرند و امیدوار باشند:
لی ً/ و أحبّونِی قلی ً/ التموتوا مثلَما کنتُم تموتونَ/ رجاءً ال تموتوا/ إنتظرونِی سینًً  أصدقائی شهدائی فكِّروا فِیَّ ق

 (931: 9131أخری سنًً/ سنًً أخری فقط/ التموتوا اآلنَ ال تنیرفوا عنِّی. )درویش؛ 
یرید/ امید دوستان من، شهدای من، اندکی به من فكر کنید/ و کمی مرا دوست بدارید/ آنگونه که می مردید، نم»

 «دارم نمیرید/ یكسال دیگر منتظر من بمانید/ فقط یكسال/ االن نمیرید، از من روی نگردانید.
اندوه و زم شاعر به اندازه ای است که با خود می گوید به چه دلیل باید عاشق سرزمینی شوم که عزییزانش را  

 از او گرفته اند:
ه مِن بَعدِ الجنازاتِ األخیرةِ/ و لِماذا أعشقُ األرضَ التی تسرقُكُم منِّیی/ و  ما الّذی أفعلُه مِن بَعدِکم؟/ ما الّذی أفعلُ

 (931تحفیكُم مِن البحرِ. )همان:
بعد از شما چه کنم؟/ بعد از جنازه های اخیر چه کنم؟/ چرا به سرزمینی عشق بورزم که شما را از من گرفت/ »

 «و شما را از دریا پوشاند.
اما از مرگ دوستانش به اندازه ای زمگین می شود که در ایین عشیق شیک میی     درویش عاشق سرزمین است، 

کند. اگرچه شهادت در نگاه فلسطینیان برانگیزاننده رضایت، فخر و زرور است و انسان فلسطینی در آن زنیدگی  
ی دوباره و بازگشت به سرزمین از دست رفته را مشاهده می کند، ولی شاعر گاه در نگهداری ایین ارزش معنیو  

شكست می خورد. به ویژه هنگامیكه دوستان و همرزمان خود را می بیند که در داخل سیرزمین و خیارج از آن   
سروده است، از بزرگی « ماجد ابوشرار»که در مرثیه «اللقاء األخیر فی روما »به خاک افتاده اند. درویش در شعر 

 ز مرگ دوستش مخفی نماید:این فاجعه فرو می ریزد و نمی تواند احساس نارضایتی خود را ا
 (983حبیبِی/ مِن الیّعبِ أن أتأمّلَ موتَ حبیبِی/ و ال أرمِی األرضَ فی سُلًِّ المُهم تِ. )همان:

 «ای دوست من/ سخت است به مرگ دوستم بیندیشم/ و زمین را در سطل زباله ها دور نمی اندازم.»



 1/       درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری محمود درویش و علی موسوی گرمارودی 

کاری را داشته است، در این قییده بیه چییزی بیی    زمین که همواره در اشعار شاعران، استحقاش شهادت و فدا
ارزش و نامرزوب تبدیل می شود که شاعر برای لحظاتی هرچند کوتاه و گذرا تمایل پییدا میی کنید آن را در    

 سطل زباله بیندازد.
موسوی گرمارودی نیز به همین مضمون اشاره نموده و می گوید: ما اگر میرگ را انتخیاب کنییم و در ارزیوان     

 آزادانه زندگی کنیم، بهتر است: شهادت 
زین گونه زیستن/ ابریشمین چون شمع/ قاالع چون رشته های باران/ روشن چون آفتاب خنده کیودک/ مریرور   
چون گردن و نگاه گوزنان/ در جنگل جوانی و ماندن چون انفجار/ در خود فشردن/ در خود گشودن/ در خیود  

 (31: 9818ن در ارزوان پاک شهادت )موسوی گرمارودی؛ شكستن چون فریاد/ با اختیار مرگ آزاده زیست
 و در شعر دیگری در مورد شهادت اللبی مبارزان و سربازان چنین می گوید:  

 (  52در چشم او بیداری/ در دست او س ح/ حیّ علی الف ح. )همان :
 منظور شاعر از ف ح و رستگاری همان رسیدن به شهادت است.

 
 مقام شهادت. ستایش شهیدان و 4-2

مری   خاصری  جلوة پایداری در ادبیات کا است مفاهیمی از آنان، از ستایش و مبارزان شهادت، شهید، مایا های درون
 مستثنی آن از نیز ررمارودی موسوی و درویش محمود شعر .می رود کار با بتشش و تداکاری رمز عنوان با و یابد

 این نمادهرا  و ستوده اند را ملی نمادهای این جامعا شناختی، و شناختیزیبایی  عوامل نظر ررتتن در با بلكا نیست،

 .است شاعر آرمانهای شدن متبلور برای آیینا ای
بتشش جان در راه خدا باالترین مرتبا ایثار و رذشت است کا خداوند در عوض آن پاداشی عظری  برا مجاهرد مری     

حد واال داشتا باشد، قطعاً شایستا ستایش و ثناست و ایرن  دهد و آن مقام واالی شهادت استر کسی کا مقامی تا این 
 امر مه  در شعر سید علی موسوی ررمارودی و محمود درویش از بیشترین نتیجا برخوردار استر

 و مری کنرد   مقاومرت  کا است انسانی بندها، و قیدها تمام استر علیرغ  سربلند من وطن انسان» می روید:  درویش
 را جرانش  می کند، تحمل را صحرا تشنگی کا است کسی من می کندر انسان وطن حفظ را انسانیش و قومی کرامت

 (11: 1491)درویش  « استر آزادی با رسیدن آن و است خاشع و خاضع امر با یک جز و می کند تدا
 ررمارودی موسوی ماه می یابدر و و سرخ رل رسیده، شهادت با و شده شكاتتا رلولا با کا مبارزی سینة در درویش

استر درویرش مری    شده سربلندیش و اتتتار باعث کا شهیدش می داند دوست سینة بر مدالی چون را رلولا این نیز
 روید:

وجدوا فی صَدرِه قندیلَ وَردٍ ..... و قمرُ/ هو مُلقیً میّتاً فوشَ حَجَرٍ/ و وجدوا عُلبًَ کبریتٍ و تیریجِ سفرٍ/ و علیی  
 (                                   119: 1434یش  )دروساعدِه الرَضِّ نُقوشُ. 

در سینا اش قندیل رُلی را یاتتندرررر و ماه را/ در حالیكا او مرده بر سنگی اتتاده بود/ و یک قوطی کبریت و رذرناما »
 «پیدا کردند/ بر بازوی لطیفش نقشهایی بودر

 موسوی ررمارودی نیز در این راستا چنین می روید:
)موسروی   اندیشه چون خدا/ گاهی درون سینه چون گل مدال زخم گلوله/ بر سینه شیهادت سیهراب.  گاهی در 

 (35: 1363ررمارودی  
شاعر، مرگ سهراب را با بازسازی در زمان خود، با وسیلا رلولا می داند و نا خنجرر  ترا اسرطوره شرهادت جوانران      

 کشور را تداعی سازدر  
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 چرون  طوتانهرا،  برابرر  در سرود مبرارزه  و هستند دشمنان کنندة نابود و ویرانگر زلزلا، چون درویش نظر در مبارزان

 و استواراست: محك  ریشا ها چون بلكا نمی لرزد، شاخا ها
 أخبِروا السّلطانَ/ لِألزانِی مَنطقُ الشّمسِ و تأریخُ الجَداول/ و لهیا الَبیعُ الیزّالزلِ/ و األزیانِی کَجُیذورِ الشّیجرةِ.      

 (199: 1434)درویش  
با سلطان خبر دهید/ برای منطق خورشید و تاریتچا رودخانا ها، ترانرا هرایی وجرود دارد/ و آن دارای طبیعرت و     »

 «  سرشتِ زلزلا هاست/ و ترانا ها همچون ریشا های درخت هستندر
 و بشرورند  اهرریمن  برر  می کنند ترا  شرکت رزم در -ایران اتسانا ای پهلوان -رست   همچون نیز ررمارودی مبارزان

 بازرردند: پیروزمندانا
 دیگیران  اسیت/ و  آمیده  گفت: رستم یكی شهر، رزم/ درون و حماسه این بازوتان/ در ناز و باد مقدمتان صفای

 (13: 1354)موسوی ررمارودی   .است آمده گفتند: آری همه
هر    و رهرایی  تبلرور  اشرعار ایرن   در معشروق  اینكرا  آن، و می کند جلب را توجا شاعر، دو هر شعر در زیبایی نكتة

 برا  معشروق  از کرا  چهرره ای  غالباً و هستند وضع واحدی در معشوق و عاشق حقیقت استر در عاشق با سرنوشت

 رویكرد این با استر شاعر سهی  او پیروزی و شكست در و شریک، عاشق در غ  کا است تردی می آید، در نمایش

 سرط   هر   و را براز نمایرد   خود خالقانة تلقی ه  عشق، راه شهید ستایش ضمن در تا می سراید شعر زیبا شناختی

 درویش می روید: .دهد ارتقا موضوع این با نسبت را متاطب شناخت
ذبَّلَ العاشقَ عینَیهِ/ و أعطی یدَه السّمراءَ للحنّاءِ/ و علی سقفِ الزّزارییدِ تَجییءُ الطّیائراتُ/ الیائراتُ/ الیائراتُ/      

 (  533: 1434)درویش   راشًِ.تخطفُ العاشقَ مِن حضنِ الفَ
 ترجمه

سو کرد/ و با دستاِن رندمگونش حنا را بتشید/ و برر سرقف هلهلرا هرا، پرنردران مری آینرد/        چشمان عاشق را ک »
 «پرندران/ پرندران/  عاشق را از آغوش پروانا می ربایندر

 موسوی ررمارودی نیز چنین می سراید:
/ و صدای رگبار  حجلً خون خفته است در جاودانه که / آورید یاد به مرا هماره دستان/ عروس بسته حنا ای آه

 (46: 1359)موسوی ررمارودی   . می گوید« مبارک باد»را  شهادت که / اوست همیشه ترانً سرب/
 شرهید  کرا  بدانند باید ظالمان است کا آن می ورزند، اصرار آن با شاعر دو هر کا شهید ستایش در دیگر زیبای نكتة

 تا داد قربانی باید خواستا و ایده راه در و آزادی آرمان با برای رسیدن کا دارند اعتقاد و است زنده هماره ملت برای

 درویش می روید: .دست یاتت پیروزی با
فإذا ماتَت بأرضٍ/ أزهرَت فی کلِّ أرضٍ/ کانَت األزنیًُ الزّرقاءُ فكرةً/ حاولَ السّلطانُ أن یطمسَها/ فریدَت میی دَ   

 (199: 1434)درویش  جمرةً. 
/  تفكر و اندیشا ای هستند مانند کبود رنگ می دهند/آوازهای شكوتا دیگری سرزمین در هر بمیرند/ زمینی در ارر »

 «./در نتیجا، تولد با ردازه آتش تبدیل شد محو و نابود کند آنرا ات خواست پادشاه
 موسوی ررمارودی در این راستا می روید:

 سرخ/ تیا  مردن فیل شو/ در است/ تو زاده خزان برگریز سرخ/ ارمران شهادت می شكوفد/ و دستها که وقتی

 (36: 1353)موسوی ررمارودی   .بماند سبز/ زنده عشق
در مورد شهید خزعلی ابراز می دارد کا او آتریده شد و پ  از مدتی خودش خالق حماسا خون موسوی ررمارودی 

رشتر او بیان می کند کا شهید خزعلی با تریادهایش دیوار شب )نماد ظل  و ست  ( را شكست، اما بتاطر استبداد و 
و تاریک آن قدر آواز عردالت خرواهی   خفقان حاک ، با تیر صدایش را بریدندر او همانند مرغ حق، در آن اوضاع تیره 

 و مبارزه با ظل  و آزادری سرداد تا در نهایت او را با شهادت رساندند:



 1/       درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری محمود درویش و علی موسوی گرمارودی 

ای بازبان پیرگلت پژمرید و رفت/ پیراهن از جفای خزانی درید و رفت/ در بوستان خلیق شیكوفید و ناگهیان/    
ا صفیر تیر صدایش بریید و رفیت/   خ ش شد حماسه خون آفرید و رفت/ دیوار شب شكست به فریاد آرزو/ ام

)همان، بری ترا   چون مرغ حق در این شب دلگیر و جان گزای/ حق حق سرود تا ز لبش خیییون چكید و رفت. 
:95-99) 

سید علی موسوی ررمارودی در شعری کا در سوگ شهید علی اندرزرو سروده است، با همرین مفراهی  اشراره مری     
 نماید:

ونت از محراب حق جوشید باز/گشت ما را خون تو اندرزگو/ خونت اقیانوس و ای شهید ظهر بیدار از نماز/ خ
جان ما سبو/ دشت ما را از شهادت باغ کن/ وین کویر تفته جان راغ کن/ برفیروز از خیون پاکیت نییک نیام/      

 (139-133:  1363)همان  مشعلی از بام تاریخ قیام. 
یگران دانستا و بیان می کند کا ترو برا خونرت مشرعل تراریخ را      او در این شعر، خون آن شهید را مایا پند و اندرز د

 روشن نگاه داشتی و باعث تداوم مبارزه شدیر
نیز شهید را با سپری تشبیا کرده کا سراسرر تواضرع و بلنرد منشری اسرتر او در ایرن شرعر        « تواضع»شاعر در شعر 

منفعت آنان را برای دیگران در این می دانرد کرا   ویژریهای ایثار و تواضع و تروتنی شهیدان را ستوده است و سود و 
 عامل حفاظت از کیان و شراتت و ناموس و ارزشها هستند:

تواضعی که در نیزه نیست/ در دل سپر نشسته است/ سپر تواضع خویش را توشه وار بیه پشیت دارد/ دسیتمایه    
 (94بی تا :)همان   حفاظت و صبوری/ تا هر تیر، هر گزند و هر شمشیر را به جان بخرد.

سید علی موسوی ررمارودی، ستایش مقام واالی شهیدان را  همچون سرود ررم اذان، پا  و باوقار می داند و مقامی 
 همچون غرور قلا ها، رتیع و بلند برای آنها قائل است:

چون زانوی شریف تواضع، زمین گزین/ چون قامت زرور قلل آسمان گیذار/ ای چیون سی م سیاده کیودک،      
گرم/ای چون سرود اذان، پاک و با وقار/ چون آذرخش تو را تیغ عزم، تیز/ بانگت به گوش خیم چیو   صمیم و

 (33:  1363)همان  تندر به کوهسار. 
موسوی ررمارودی نقطا مقابل شهادت را شقاوت می داندر وی این دو حالت را با ه  مقایسا کررده و برا توجرا برا     

می رسد، با سعادت دنیا و آخرت دست می یابد و کسی کرا برا نراحق،     مفهوم شعر معتقد است کسی کا با شهادت
 خون مردم بی دتاع را می ریزد، در دنیا و آخرت خوار و ذلیل خواهد شد:

 (15)همان :  بین شهادت و شقاوت فاصله به درازای تفنگی است/ تا در کدام سوی آن ایستاده باشی.
اشاره نمودر زن در ادبیات پایداری « زنان سلحشور» یداری می توان با از دیگر جلوه های ارجمند در حوزه ادبیات پا

جایگاهی ویژه داردر هر دو شاعر مورد نظر ما زنان سلحشوری را در اشعار خود ستوده اند کا نمونا ها و اسوه هرای  
 کاملی از استقامت و انتفاضا بوده اندر
پرداختا کا از جملا زنران شرهیدی   « محبوبا متحدین» با ستایش« محبوبا شب»سید علی موسوی ررمارودی در شعر 

است کا خونش در راه آزادی و آرمان های انسانی ریتتا شردر شراعر ضرمن توصریف بزرررواری و عظمرت مقرام        
شهادت کا باعث زیبایی معنوی در این بانوی تداکار شده، میعاد با او را میقات خود دانستا و از عشق معنروی خرود   

استر آنچنان کا در عشقش خود را مطهر و پاکیزه نموده، و از خون پرایش وضرو ررتترا و او را    با وی ستن رانده 
تالوت می کندر وی مقام آن شهید را تا حدی رتیع و واال دانستا کا معتقد اسرت هر  چرون آیرات قررآن بایرد او را       

یرادکرده اسرت ترا مقرام واالی او و     تالوت کردر وی از این بانوی شهید با واژرانی چون آیا، کتاب آسمانی و پیرامبر  
 پاکی و قداست آن شهیده را ترسی  کند و بر او درود و سالم می ترستد:
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و تو ای بانوی خون/ ای گیسویت بافته از حریر شب رنگ/ ابروانت توازن دو آییه مكیرر/ و ای چشیمانت دو    
 (  13)همان  بی تا :  اکبر. کتاب آسمانی از یک پیامبر/ میعاد با میقات  من است/ س م بر تو و اهلل

 تكامرل  برا  ترا  می خواهرد  زمین پرداختا  از -یكی از بانوان مبارز –با ستایش خدیجا « قصیدة األرض»درویش در 

حاضرر   او اسرتر  شده واقع آوارری و شهادت قداست، بین وطنش اما داردر وطن ماندراری این بر اصرار زیرا برسد 
 برد: می پناه خدیجا دامان با نمادین طور با و کند خ  سر ظلمها و تشارها برابر در نیست

أنا األرضُ/ و األرضُ أنتِ/ خدیجًٌ ال تَرلقِی البابَ/ ال تدخلِی فی الریابِ/ سنَطردُهُم مِین إنیاءِ الزّهیورِ و حبیلِ     
 (614: 1434ر )درویش  الرسیلِ/ سنَطردُهُم عَن حجارةِ هذا الطّریقِ/ سنطردُهُم مِن هواءِ الجلیلِ

من زمین / و زمین توئی/ خدیجا! در را مبند/ با ناپیدا قدم مگذار/ از رلدان و از بندِ رخت بیرونشان خرواهی  کررد/   »
 «از سنگِ این راه )دراز( بیرونشان خواهی  کرد/ از هوای الجلیل بیرونشان خواهی  کردر

 اتحراد  می ریررد و  کار با بیانی صوتیانا قصیده این در درویش ناقدان، از رروهی تعبیر با و است زمین نماد خدیجا

 را همردیگر  کرا  رونرا ای  با می نشاند، ه  جای با را دو آن راه و می آورد معشوقش پدید و زمین بین عارتانا ای
 جدا را آنها مرزی آنكا می شوند، بی متحد زمین با دو هر و می شود مستقر خدیجا دامان در تداعی می کنندر شاعر

 (192:  1433)عثمان   .نماید

 
 . تعامل رنگهای سرخ و سبز در اشعار پایداری درویش و گرمارودی4-8

 کرا  آنجرایی  از بگیرردر  مایا وی ترهنگی و دینی بن مایا های از اشعار ررمارودی، در رنگها نمادین بسترهای بیشتر

 و مری دهرد   شركل  دینری  حماسرة  را اشعارش اغلب محور اوست، تكری از دغدغا های دینی و مذهبی آرمانگرایی
 .باشد نگرشی چنین تناسب وی با در اشعار رنگها ترکیب و کا رزینش است روشن

 از کرا  اسرت  خیال رسرترده ای  وی اشعار زیبایی در مؤثر عناصر از یكی کا رفت باید نیز درویش محمود مورد در

 رمزی، اشكال در را خود، رنگ بیان مقصود برای او داردر ممتازی و مه  جایگاه او شعر در بر می خیزدر رنگ رنگها

 می ریردر کار با استعاری و کنایی
 و دیروان ررمرارودی   در یكردیگر  برا  دو آن تقابل و تعامل در سبز و سرخ رنگهای نمادین داللتهای بررسی با اینک

 خواهی  پرداختر درویش

 
 . شهادت الزمه حیات4-8-9

 نشان پی در چنین چینشی، با وی استررویا معنادار کامالً -ناخودآراه یا خودآراه - ررمارودی اشعار در سرخ رنگ

 رنرگ  برا  توجا عدم یا طرد اشعار وی، در توجا قابل نكتة استر تحوّل و تغییر برای خود، قوی ارادة و تمایل دادن

 آبی، رنگ طرد کا معتقدند روانشناسان .مه  است بسیار روانشناسی لحاظ از کا است -و صداقت آرامش نماد - آبی

 اخرتالل  این جبران با سرخ، رنگ کمک با انسانهایی معموال چنین و است آرامش در اختالل یا خوردن بر ه  نشانة

 (96:  1336با محرّ ، معنا می شودر )لوشر   نیاز عنوان با کا عملی می پردازند،
هویرت   و ترهنگری  تهراج   دغدغرا هرای   تبراهی،  مبارزه برا  از ناشی هیجانات انقالبی، شوق و شور کا است روشن
 هیجان و شور بروز زمینا های هما و هما اغراق آمیز مكاتب غربی، الگوسازی های غرب محوری، از ناشی رریزی

 سررخ،  رنگ کا آنجا از استر  بینش همین مبیّن خود آبی، رنگ با و بی توجهی نمود ایجاد درررمارودی را روحی

 نیرز  ررمارودی دارد، عهده را بر مقدس دتاع و انقالب ادبیات مضامین با شعرهایی در تصویرسازی را نقش بیشترین

 معنادار می ریرد، بوی شهید و شهادت را می پراکند و برای با کار سرخ را رنگ هرجا نیست و مستثنی این قاعده از

 بهره می برد: نیز است، زندری رنگ کا سبز رنگ از سرخ، رنگ کنار در مرری، چنین شدن
 (69: 1353)موسوی ررمارودی     ریواس. چون / برآیم سبز و  /بمیرم سرخ که /روزی خوشا



 99/       درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری محمود درویش و علی موسوی گرمارودی 

مری   تهمیده« سبز برآمدن» کنایی عبارت از کا «زنده شدن»مفهوم  کنار در« ریواس»واژه  کاربرد تصویرسازی، این در
 حیات شهادت، کا است این مسألا کنندةبیان  و ساختا نمودار سبز، و سرخ رنگ دو تقابل در را زیبایی جلوه  شود،

 .می آورد خود دنبال با را واقعی
 وی .است حیات دوباره آن نتیجة کا می داند مبارزه ای و مقاومت رمز را سرخ اللا های و سنبلهای سبز نیز درویش

 :می روید چنین وطن راه در مبارز یک زبان از
المُحبَطینَ یُذکّرُ الموتَی بِمَوتِ الحُبِّ قبل أوانِه/ و ضَیعُوا علیی التّیابوتِ    ال تضعُوا علی قبرِی البنفسجَ، فهو/ زَهرُ 

 (63: 1434)درویش   سبعَ سنابلَ خضراءَ إن وُجِدت، و بعضَ شقائقِ النّعمانِ إن وُجِدت.
 قبل ق،عش مرگِ با را مرده شتص و است سقوط کنندران رِل آن/ چراکا بر روی قبر من، رلهای بنفشا قرار ندهید»

 قررار  شرد،  پیردا  اللرا  تعردادی  و رنرگ  سبز خوشة هفت ارر تابوت، این روی یادآور می شود/ بر آن رسیدن سر از

 «.دهید
 انقالب وطن، راه شهیدان خون است کا این است و بیانگر حاصلتیزی خیزش و رمز« شقائق النّعمان»ابیات  این در

 .انگیزد بر می آزادی با رسیدن برای مردم در را خیزشی و
 غلتیدن( سرخ شدن )در خون با کا است این آن معنی و است مبارزه و رمز جنگ آتش، و زندری  رمز سبز، اینجا در

 .می آورد روی آن با دوباره زندری، و سرسبزی وطن، راه در 

 
 . سرخی الزمه سرسبزی4-8-2
 :چنین می روید زمینا این در استر ررمارودی ماندن سرسبز الزما سرخی، راهی شاعر ایندو دیدراه از
 (113: 1395)موسوی ررمارودی   چراغ. برافروزان خون، حباب از / باغ به شو برپا سرخ، بهار ای

 بررردانردن  باعث) غلطیدن خون شهید )در این سرخی یعنی اوست  شهادت نماد سرخی و اندرزرو رمز شهید بهار،

 .است شتصی ررمارودی نمادین تصویرهای از اینمونا  مثال، استر این شده باغ با بهار سرسبزی
 :است کنار ه  آمده در سبز و سرخ رنگهای هدتی چنین با نیز درویش محمود اشعار در

ًً َحمیراءَ.        ًً/ جَعلَتهیا فیی الرُیروِب برکی ًُ الزّیتوِن کاَنت دائمًا خضراَء / کاَنت یا حبیِبی/ إّن خمسییَن ضَیحّی  زاب
 (123:  1434)درویش  

 برکرا ای سررخ   برا  آنرا غروب هنگام در قربانی/ همانا پنجاه من/ محبوب ای بود/ سرسبز پیوستا زیتون، جنگلهای»

 «.ساخت مبدّل رنگ،
 را خرود  جران  دارد کا اشاره ملت تلسطین خونهای با ه  باز سرخ، برکا ای با زیتون سرسبز جنگلهای شدن تبدیل
 جنگلهرای زیترون )رمرز    خود، سرسربزی  خون سرخی اهدای با می خواهند آنها .می کنند تدا تلسطین نجات راه در

 .بررردانند تلسطین( را آزادی

 
 . رمز جاودانگی4-8-8

 را سرخ مرگ و درویش ررمارودی کا آنجایی از اما می کنند  تعبیر سرخ، رنگ با را وطن راه در مرگ شاعران، اکثر
 خرطّ » مجموعة بر می رزینندر در را رنگ سبز مرگ، رونا این از تعبیر برای می دانند، جاوید زندری برای مقدما ای

 :هدتی است چنین بیانگر سبز، و سرخ رنگهای تقابل راهی« خون
 (41:  1363)موسوی ررمارودی   سرخ. سبز ای سبز/  ای آه/ سبز برآیم و بمیرم سرخ روزی که خوشا

 جاویرد  با حیرات  اشاره سبز، رنگ .است دانستاحسین )ع(  امام از نمادی ابیات، این در سبز را و سرخ ررمارودی،

 سررخی  زیررا  اسرت   برا آن  رسریدن  از شهید شادابی و سرور از نشانا ای و شهادت از نمادی سرخی، و بوده شهید

 .دارد محبوب پیشگاه در انسان کام رضایت از نشان چهره،
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 چنرین  بیران  بررای  را سربز  و سررخ  رنرگ  سروده اسرت، دو  تلسطین مورد در کا« نشید األرض»درویش در قصیده 

 :می آورد ه  کنار در مقصودی
 سیّدتِی األرضُ/ أیُّ نشیدٍ سیَمشِی علی بَطنِکِ بَعدِی؟/ هذا إخضِرارُ المَدَی و احمِیرارُ الحِجیارةِ/ هیذا نشییدِی.    

 (135:  1434)درویش  
 سرنگ  و سرخی زمان سرسبزی / این رتت؟ خواهد راه تو پهنة در سرودی چا من، از بعد من/ سرور ای زمین، ای»

 «استر من سرود این است/
مری   برقررار  و صرفا  صرل   با توأم زندری آن در کا است آینده ای با امید نشانة کا زمان سرسبزی شعر، قطعا این در

 بهتر، عبارت استر با شده غاصب، سرخ اشغالگران خون با کا سنگی یعنی آمده  سرخ سنگ با مالزم و همراه شود،

 ابزار ساده ترین با باید اینكا جز نیست آرامش، چاره ای و حیات و آزادی با رسیدن برای کا است این شاعر منظور

 .کرد مبارزه جنگی
 :می کند دنبال را هدتی چنین رنگ، دو این آوردن ه  کنار از دیگر بار« طریق دمشق»درویش در سروده 

العربیِّ نهارُ/ أحاصِرُکُم قاتِ ً أو قَتیل/ و أسألُكُم شیاهداً أو شیهید/ متیی    إزَسلِی یا دمشقُ بِلَونِی/ لِیُولَدَ فی الزّمنِ 
 (535)همان:  تَفرِجونَ عن النّهرِ/ حتّی أعودَ إلی الماءِ/ أخضرَ/ أحمرَ.

 برا  می کرن   محاصره را شما / من شود متولّد روز زمان عربی، در / تا بده شستشو را خودت من خون با دمشق، ای»

 ترا  می شروید/  خارج آب از موقع چا شده/ دیده یا بیننده می پرس  با صورت شما از و شده/ کشتا یا کشندهحالت 

 «.سرخ سبز/ بررردم/ آب سوی با

 
 . ظالم گریزی و ظلم ناپذیری4-4

 فرودهیای  و فرازها نمای آیینً تمام اشعارشان و هستند ظلم برابر در ملتشان نهضت صدای مثابً به شاعر دو هر

 اندیشیه  آن ورای در که است شعری کردند، تقدیم مردمشان آنها که شعری است. ظالمان ضد بر انق ب و قیام

 بیرای  شیاعر  دو هیر  می زنید.  فریاد را ظلم ناپذیرایی و رهایی عمیق، و اندوهی ژرف کنار در و می زند موج

 بیه  می جویند. بهره بسیار دینی، نمادهای از مخاالب واداشتن تأمل به و تأثیرگذاری نیز و این مفهوم به رسیدن

بیی   انسیانهای  عنوان به هابیل از بدبختی و و ظلم بدی، شر، اسطورة عنوان به قابیل از شاعر دو هر نمونه عنوان
 درویش در این راستا می گوید: .می نمایند استفاده محنتها اسطوره و گناه

 (521:  2111أخیه موتٌ؟ )درویش؛ یعرفُ أنّ نومَ  -قابیلَ -هَل کانَ أوّلُ قاتلٍ 
 «می دانست که خواب برادرش، مرگ بود؟ -قابیل –آیا اولین قاتل »

 موسوی گرمارودی نیز می گوید:
معین می کند. )موسوی گرمارودی؛  را آن خنجر/ حد تنها برادری/ که فراسوی است/ الفتی برادر/  و هابیل میان
9818  :13) 
ً  کشیتار  از خیود را  نفیرت  و کینیه  تیا  می سازند دستمایه ای را آن داستان، این از بهره گیری با آنها  بیرحمانی

 دهند: نشان گناه بی انسانهای
علی صورتِی خَنجرِی/ و علی خَنجرِی صورتِی/ کلّما بَعَدنا عَن النّهرِ مرّ المرولیُّ، یا صاحبِی/ ال الشّرشُ شیرشٌ/ و  

:  2111قابیلَ/ ال تُعاتِب أخاکَ/ فإنّ البَنفسجَ شیاهِدةُ القبیرِ. )دروییش؛    ال الرربُ زربٌ/ توحّدا إخوتَنا فی زریزةِ 
534) 



 98/       درون مایه های شهید و شهادت در اشعار پایداری محمود درویش و علی موسوی گرمارودی 

بر صورتم خنجری است/ و بر خنجرم، صورت من است/ ای دوستم، هرگیاه دور شیویم از رودخانیه ای کیه     »
شیته  مرول از آن عبور کرد/ نه شرش، شرش است/ و نه زرب، زرب/ با برادرانِ ما، در زرییزه قابییل وحیدت دا   

 «باشید/ برادرت را سرزنش نكن/ همانا بنفشه، شاهدِ قبر می باشد
 موسوی گرمارودی نیز می گوید:

 قابییل  اگر بسیار/ و و قابی ن یگانه اند/ نیز/ هابیل ها دیگر/ اکنون قابی نی / برادران، است دیگر یعقوب/ آدمی

میی کشیند.   )موسیوی     بیرادر  / انگییزه ای  هیچمایه  جان بی / ما بود/ امروز برادر قتل انگیزة جویی جفت را
 (911:  9818گرمارودی؛ 

 می گردند، ه ک نهایت در نوح ) ( هستند که فرزند نسل از ظالمان که ذهنیت این با گرمارودی موسوی علی

 می کند: فراخوانی اینگونه را شخییت این
 نجات کدام راستی بدان نمی نشستم/  با قدر/ این / امروز من تا / می داشت جایی کشتی / در نوح فرزند کاش

 در که / بدان ما آتش تف از باشد/  مانده میون قله آرارات/  بر کشتی/  در همراهان/  و نوح نكند یافته ایم؟/ 

 افروخته ایم؟ )همان( او آب تنور
میی   شیمار  به ظلم ناپذیراییبیان  برای شاعران این الهام منابع مهمترین از یكی کریم، قرآن خاصه دینی، میراث

 بیا  را، اسیرائیلیان  ظلیم  بردن بین از برای فلسطین آماده سازی «دمشق الریق»قییدة  از ابیاتی در رود. درویش

 چنین بیان می نماید: 11 آیً انفال سورة از تیرف اندک
 (581:  9131المِقیَلًَ. )درویش؛ أعدَّ لَهُم ما استَطَعتُم/ و ینشقُّ فی جُثّتِی قمرُ المرحلًِ/ أمتشّقُّ 

تا آنجا که می توانید، برای آنها آماده سازید/ و در جسمم ماه یک روزه را می شكافم/ در حالیكیه گییوتین را   »
 «می ربایم.
 بازگرفت:   ظالمان از را زیب شده حق باید که است معتقد قلم سورة 9 آیً به اشاره با نیز گرمارودی موسوی
کیرد.   رونویسیی  / را و القلیم  نیون  کتاب تمام / آن با نادرها/ برداشت/ و ک هخود / از را درناها زینتی پر باید

 (985:  9818)موسوی گرمارودی؛ 

 
 نتیجه گیری  

شاخص ترین ویژری اشعار محمود درویش و علی موسوی ررمارودی، همراهی و ه  زیستی آنها با مبارزه و دعوت 
استر آنها با سرودن اشعارشان سعی در برانگیتتن مرردم بررای داشتن کشروری بررا   با پایداری و انقالب علیا ست  

دور از سرت  و درریری داشتا اندر اشعار آنان مصداق روشنی از اتكار و عقاید و وضعیت جامعررا شران، و مبرارزه و    
ن و ایران را برا خروبی   مقاومت مردم کشورشان می باشدر این دو شاعر، شریرینی شرهادت و بری براکی مرردم تلسطی

با تصویر کشیده اندر احساس مسؤولیت آنان در قبرال شهیدان و شهادت باعث شده کا این موضروع را اشرعار خرود    
منعك  کنند و ترالش آنان در حفظ یاد و خاطره شرهیدان در خرور سرتایش اسرتر ایرن دو شراعر متعهرد، برررای         

حسرت نمی خورند و اشک نمی ریزند، بلكرا تصرویر آنان از شهیدان  شرهیدان رثرا نمی رویند و با خاطر نبودِ آنها 
تصرویری اسرت بررق آسرا کرا تمرام ترالش و انررژی خرود را بررای برانگیتتن غرور جوانان در جنگ و مقاومرت  

 علیا ظل  و ست  مبذول داشرتا اند  با همین دلیل اشعارشان سرشار از حرکت و نبض انسانی اسرتر
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