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ایران و مصر در میان کشورهای جهان با توجّه به پیشینه فراوان در مبارزه با امپریالیسم ،بسیار
قابل اعتنا هستند و شاعران پارسی و تازی فراوانی را در خود پروراندهاند که دغدغه آب و
خاک و استقالل میهن ،لحظهای آنان را از این مسؤلیت ستبر غافل نساختهاست .در این میان دو
شاعر ایرانی و مصری تبار یعنی «طاهره صفّارزاده» و «معروف عبدالمجید» نظر به سابقه
درخشان در مبارزه با استعمار و فراوانی ادبیّات پایداری در آثارشان از اهمّیت بیشتری
برخوردارند و همین امر مؤلفان را بر آن داشت تا با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و بر اساس
مکتب امریکایی ادبیّات تطبیقی ،استعمارستیزی را در آثار این دو شاعر جستجو ،و با یکدیگر
مقایسه کنند .این پژوهش حاکی است که هر دو شاعر با نگاهی استعمار ستیز بخوبی
امپریالیسم را معرّفی نموده و از جنایتهای آن در وطن خود پرده برداشتهاند با این تفاوت که
معروف در معرّفی استعمار و اوضاع نابسامان جامعه خود ،غالباً به گذشته روی آورده و آن را
به دوران صدر اسالم تشبیهکرده است و از نمادهای تاریخی صدر اسالم بهره میبرد؛ امّا
صفّارزاده از نمادهای تاریخی ایرانی بیشتر بهره برده است و از زاویهای جهانشمول به این
واقعیّت مینگرد .بنابراین ،دیدگاه صفّارزاده نسبت به استعمار ،فراملّی است و بیشتر ،کشورهای
امریکایی و اروپایی را شامل میشود.
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 .1مقدمه
استعمار واژهای عربی و در لغت به معنای «طلب عمران» و «آبادکردن» است؛ ولی
امروزه استعمار به معنای نفوذ و دخالت کشورهای زورمند در کشورهای ناتوان به بهانه
آبادی و سازندگی است ( لغت نامه دهخدا  ،ذیل واژه) .بنابراین استعمار از لحاظ سیاسی به
معنای حاکمیت گروهی از قدرتهای خارجی بر مردم یا بر سرزمین دیگر است.
مارکسیستها به جای کلمه استعمار از کلمه مشابهی تحت عنوان «امپریالیسم» استفاده
میکنند .امپریالیسم در لغت از ریشه امپراتوری مشتق شدهاست؛ یعنی تشکیل امپراتوری
دادن و در معنای وسیع ،هر نوع گسترش و توسعه ارضی و سلطه قوی بر ضعیف را در
برمیگیرد و در اصطالح به حکومتی اطالق میشود که در آن حاکمی نیرومند بر
بسیاری از سرزمینهای دور و نزدیك حکومت داشتهباشد (همانند امپراتوریها)؛ ولی
بعدها ب ه هرگونه حاکمیت مستقیم و غیرمستقیم کشورهای قدرتمند و کشورهای دیگر
عنوان امپریالیسم دادهشد (آشوری .)15 :1387 ،امپریالیسم درواقع مفهوم جدیدتری را نیز
شامل میشود که همان توسعهطلبی کشورهای اروپایی در دیگر نقاط جهان در پانصد
سال اخیر است .این نوع گسترش و توسعه به زایش و بلوغ سرمایهداری نسبت داده-
میشود (ولفگانگ 12 :1376 ،ـ )7؛ به این معنا امپریالیسم گسترش قدرت سیاسی مستقیم
دولت یا جامعه ای خاص بر جوامع دیگر و استقرار مدیریت استعماری در این جوامع
است (دانشیان  .) 33 : 1361 ،برخی از صاحبنظران معتقدند که استعمار به دوران باستان
برمیگردد و اقدامات حکومتهای باستانی نظیر فینیقیه و یونانیها و سرانجام رومیها در
ایجاد پایگاههایی خارج از سرزمین خود به منظور استفاده از آنها برای تجارت یا جنگ
یا گسترش فرهنگ خود را نوعی استعمار میدانند (کاژدان)49 :1353 ،؛ امّا تاریخ واقعی
استعمار به مفهوم جدید آن از قرون شانزدهم و هفدهم آغاز میشود .پدیده استعمار از
آغاز پیدایش تاکنون مراحل گوناگونی را طی کرده و در هر مرحله به شیوههای متفاوتی
به حیات خود ادامه دادهاست .
«استعمار نو» نیز جدیدترین نوع استعمار است که به آن استعمار پنهان اطالق
میشود» (آشوری 17 :1387 ،تا  .)19استعمار در عصر خود پدیدهای چنان فراگیر بود که تا
پایان قرن نوزدهم میالدی تقریباً تمامی کشورهایی که امروزه کشورهای جهان سوم
نامیده میشوند و در قارههای آسیا ،افریقا و امریکای التین قرار دارند ،تحت سلطه
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پرسشهای اصلی پژوهش
در زمینه استعمارستیزی در اشعار طاهره صفارزاده و معروف عبدالمجید سؤاالت ذیل
مطرح میشود:
 .1برجستهترین عوامل استعمارستیزی در شعر این دو شاعر کدام است؟
 .2نگاه هر دو شاعر به این عوامل چگونه است؟
 .3شدت و ضعف این عوامل در شعر دو شاعر چگونه نمود مییابد؟
روش پژوهش
این گفتار در زمرة پژوهشهای کمّی قرارمیگیرد .اطّالعات به روش کتابخانهای و
سندکاوی و همچنین با استفاده از مقاالت و نشریات ،جمعآوریشده؛ سپس به روش
فیشبرداری ،مطالب از درون این منابع به شکل استقرای تام استخراج ،و در نهایت با
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مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای استعمارگر غربی درآمده بودند .بسیاری از این
کشورها امروزه موجودیت سیاسی مستقلی دارند .تا پایان این قرن ،فقط تعداد معدودی
از کشورهای جهان سوم بهطور مستقیم ضمیمه امپراتوریهای استعماری نشدند که
معموالً از ایران ،ترکیه (عثمانی سا بق) ،چین ،ژاپن ،تایلند ،حبشه و افغانستان نام برده
میشود؛ امّا این کشورها نیز به صورتهای دیگری عرصه حضور و نفوذ استعمارگران
غربی بودند (ساعی .)45 :1380 ،دوران نفوذ استعمار تا نیمه قرن بیستم نیز ادامه داشت،
ولی پس از جنگ جهانی دوم بسیاری از کشورها بتدریج استقالل یافتند و به صورت
مستقل اداره شدند .در سده اخیر ،هجوم استعمارگران به منابع فرهنگی و مادّی ملّتهای
ضعیف در همه زمینهها واکنش عمیقی را برانگیختهاست و بیش از همه شاعران بودهاند
که وظیفه مقابله با ستم استعمار را برعهده داشتهاند .البته این وظیفه شاعرانی بوده است
که به «هنر متعهّد» معتقد بودند .طاهره صفّارزاده و معروف عبدالمجید در شعر معاصر
فارسی و عربی این رسالت را برعهده گرفتند و شعر خود را حربه مبارزه با استعمار
قرار دادند .مطالعه آثار هر دو شاعر گواه این است که ادبیّات پایداری بخش وسیعی از
اشعار ای ن دو را به خود اختصاص داده است و زندگینامه هر دو شاعر بخوبی کارنامه
درخشان آنها را در ستیز با استعمار نمایان میسازد .از این رو مطالعه اشعار
ضداستعماری این دو شاعر گرانقدر خالی از لطف نیست.
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توجّه به چارچوب پژوهش ،به دستهبندی آنها پرداخته شده است .در این پژوهش متن
به عنوان واحد تحلیل مورد بررسی قرارگرفته است .همچنین با توجّه به نمادین بودن
اشعار دو شاعر ،مالک ،جمله و بند است و بنابراین واحد فحوا به عنوان واحد تحلیل
متن درنظر گرفته شده است .اساس این پژوهش مکتب امریکایی است .مکتب امریکایی
ادبیات تطبیقی فلسفه و نظریه جدیدی در مطالعات ادبی به شمار میآید؛ یعنی اینکه
ادبیات پدیده ای کلی و جهانی است و ادبیات ملتها و قومیتهای گوناگون اجزای آن
پدیده است و این اجزا در زمینة کلیت خود یعنی جهانی بودن از وحدتی انداموار و
انسجامی واحد بهرهمند است .در مکتب امریکایی برخالف مکتب فرانسوی باید دو
شرط تفاوت زبان و ضرورت ارتباط تاریخی را نفی کرد .چون در مکتب امریکایی
پژوهشگر ادبیات تطبیقی به دنبال ارتباط تاریخی نیست بلکه تاریخ فقط تکیهگاه اوست
نه چیزی بیشتر .در این دیدگاه پژوهشگر برای روشن شدن موضوع از مستندات
تاریخی مدد میگیرد (محسنینیا .)139 :1393 ،در این مکتب صرف وجود تشابه بین دو
ادب یا بین دو ادیب شرط کافی برای بررسی تطبیقی بهشمار میآید (خضری350 :1392 ،؛
پروینی .)66 :1391،براساس همین مکتب دو شاعر ایرانی و عربتبار ،که با یکدیگر
ارتباط تاریخی ندارند؛ اما ع ملکرد یکسانی در زمینة استعمار ستیزی در شعر خود
داشتهاند ،مورد پژوهش قرار گرفتهاند و اشعار آنها بهمنظور تطبیق و مقایسه انتخاب
شده است.
پیشینه پژوهش
در سالهای اخیر مطالعات متعدّدی در مورد استعمارستیزی به عنوان پدیدهای اجتماعی
و نمود آن در ادبیّات ملّتها انجامشدهاست .استعمارستیزی به عنوان یکی از رویکردهای
اجتماعی شعر معاصر توجّه بسیاری از پژوهندگان این عرصه را به خود جلبکرده
است .منصوره زرکوب( )1381بازتاب استعمارستیزی را در شعر معاصر عرب بین دو
جنگ جهانی مورد بحث و بررسی قرار دادهاست .وی با سیری در اشعار این دوره
اعتراض به بیگانگان ،هشدار در برابر نیرنگ استعمارگران و محکوم کردن پیمانها و
معاهدات فرمایشی را سه رکن اساسی موضوع استعمارستیزی در شعر معاصر میداند.
بصیری و نورمحمّدی( )1390با رویکردی تطبیقی به بررسی استعمارستیزی در اشعار
ملك الشعرای بهار و جمیل صدقی الزهاوی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که گرچه
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ناپایداری و تزلزل در اندیشه هر دو شاعر به چشم میخورد ،هر دو بعد از آگاهی از
نقشههای شوم استعمار ،موضع خود را در مقابل آن تغییر میدهند .رمضان رضایی
( )1392بازتاب استعمارستیزی در اشعار ملك الشعرای بهار و احمد صافی نجفی را
بررسی کرده است .از نظر وی هر دو شاعر حس وطندوستی ،آزادیخواهی ،مبارزه با
نفوذ بیگانگان در کشورشان را موضوعات محوری قرار داده اند؛ اما اشعار ضد
استعماری بهار در مقایسه با احمد صافی از استحکام الفاظ و مضامین عالیتری
برخوردار است.
طاهره صفّارزاده در ادبیّات فارسی توجّه مخاطبان بسیاری را در مورد نقد آثار به
خود جلب کرده است .در حیطه ادبیات پایداری نیز مقاالتی در زمینه شعر این بانوی
شاعر نگاشته شدهاست .مدرّسی( )1392درمقالة جلوههای مقاومت و پایداری در اشعار
طاهره صفّارزاده بر این باور است که صفّارزاده در حوزه انقالب اسالمی و در حیطه
ادبیات مقاومت دینی و آیینی اشعار فراوانی سروده است؛ اما اشعار وی در حوزه
انقالب اسالمی و دفاع مقدس از فراوانی بیشتری برخوردار است .احمدرضا ساعدی و
دیگران( )1393در مقالة تحلیل تطبیقی درونمایههای مقاومت در اشعار طاهره صفّارزاده
و زینب عبدالسالم عبدالهادی حبش با رویکردی تطبیقی و بر اساس مدرسه امریکایی،
شعر این دو شاعر مقاومت را مورد بررسی قرار داده و در نهایت مبارزه با دشمن
متجاوز و دفع ظلم و ستم دشمن را از عوامل بروز عناصر مقاومت در شعر این دو
شاعر دانسته و شهید ،مبارزه ،رهبری مبارزه و دشمن را از مهمترین درونمایه های
اشعار این دو شاعر قلمداد کردهاند.
شعر معروف عبدالمجید بیشتر از ناحیه دینی مورد توجه قرار گرفته و مقاالتی در
این زمینه نگاشته شده است؛ از جمله اعظم شمس الدینی و دیگران( )1392در مقاله ای
با نام بررسی و تحلیل درونمایههای شیعی در اشعار معروف عبدالمجید ،ارادت به
ائمه(ع) ،والیتمداری و اظهار تشیع را سردسته درونمایههای شیعی در اشعار معروف
دانستهاند .مهین حاجی زاده و دیگران( )1393در مقاله بررسی مدح علوی در دیوان بلون
الغار بلون الغدیر اثر معروف عبدالمجید به این نتیجه رسیدهاند که زبان شاعر در مقام
مدح زبانی رثا و صریح و از ابهام و پیچیدگی به دور است .اما تاکنون درباره
استعمارستیزی در اشعار صفّارزاده و معروف عبدالمجید پژوهشی صورت نگرفتهاست

و همین امر مؤلفان را به بررسی این امر وا داشت .نوع زندگی مشابه هر دو شاعر در
تشابه افکار استعمارستیزانه این دو تأثیر زیادی دارد؛ زیرا هر دو شاعر بخش زیادی از
عمر خود را در خارج از وطن سپری کرده و از طرفی هردو شاهد تسلط استعمار بر
سرزمین خود بوده و طعم تلخ استعمار را چشیدهاند.
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 .2نگاهی گذرا به زندگی دو شاعر
طاهره صفّارزاده ،شاعر ،نویسنده ،محقّق و مترجم متعهّد در سال  1315در سیرجان در
خانوادهای متوسط با پیشینهای از مردان و زنانی با نگرش و رفتاری عرفانی و روحیه ای
ستم ستیز بهدنیا آمد .پس از پایان تحصیالت دانشگاهی به خارج از ایران رفت و ضمن
تحصیل در حوزههای نقد ادبی و نقد علمی موفق به کسب درجه ( )MFAشد .پس از
بازگشت به ایران همزمان با شاعری به تدریس در دانشگاه و ترجمه آثار مختلف
مشغول شد .در سال  2006از سوی سازمان نویسندگان آفریقا و آسیا به عنوان شاعر
مبارز و زن نخبه و دانشمند مسلمان برگزیدهشد(زرقانی .)669 :1383 ،او سرانجام در
چهارم آبان  1387در بیمارستان ایرانمهر دیده از جهان فرو بست .در حوزه تألیف و
ترجمه عالوه بر مقاالت و مصاحبههای علمی ،ادبی ،دینی و اجتماعی از صفّارزاده یك
مجموعه داستان و دوازده مجموعه شعر ،چهار گزیده اشعار و دوازده اثر ترجمه یا
درباره نقد ترجمه منتشر شدهاست (.)www.tebyan.net
معروف عبدالمجید محمّد به سال  1952میالدى در خانوادهاى شافعى مذهب در
استان قلیوبیه مصر به دنیا آمد .تحصیالتش را در دانشگاه االزهر ودر رشته زبان و
ادبیّات سامى به پایان برد؛ سپس در دانشگاه رم ایتالیا و در رشته کتیبههاى سامى دانش-
آموخته شد؛ پس از آن به تحصیل در رشته آثار باستانى روم و یونان باستان در
دانشگاههاى زوریخ سوئیس و گوتینگ آلمان پرداخت و از این دانشگاهها دانشآموخته
شد (خزعلی .)342 :1383 ،معروف عبدالمجید ،عالوه بر تس ّلط کامل بر زبان و ادبیّات
عرب به چند زبان زنده دنیا آشنایى کامل دارد .وى در سال  1984میالدى و پس از
چند سال مطالعه و تحقیق و جست و جو مستبصر شده به مذهب اهل بیت(ع) گروید و
هم اکنون به تدریس در محیطهاى دانشگاهى و فعالیت در رسانههاى گروهى و از
جمله رادی و و تلویزیون برونمرزى مشغول است .عالقه شدید وى به نویسندگى و
سرودن شعر سبب شد کتابهاى خود را با هزینه شخصى به چاپ برساند؛ رمان «أنا
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الحسین بن على» او با نام «مرگ سرخ» به فارسى ترجمه شده است
( .)haghbaalist.blogfa.comاز جمله آثار این شاعر می توان به رمان «أنا الحسین بن
علی » و دفترهای شعری «معلقة علی جدار األهرام» و «أحجار لمن تهفو لها نفسی»و
«ینصبون عندها سقیفة» اشارهکرد (.) www.yazainab.org
 .3عوامل استعمارستیزی در شعر معروف عبدالمجید و طاهره صفّارزاده

اروپاییها در قرن شانزدهم با ایران آشنا شدند و تماسها اغلب تجاری بود؛ امّا در قـرن
نوزدهم  ،ضرورتی نیز که اروپای غربی برای گسترش سیاسی و اقتصادی حس مـی-
کرد ،عامل مؤثّری شد و جنبههای رقابت آمیز کسـبکـرد  .اوّل بریتانیـا وارد معرکـه
شد؛ بریتانیا اصوالً کشور بیطرفی بود که به دلیل متصرّفات هنـدی خـویش بـه ایـران
عالقه داشت ( خوری  417 :1382 ،و .) 418

قرن نوزدهم ،ایران شاهد رقابت دولتهای استعمارگر ،بریتانیا و روسیه در خاک خود
بود .در این دوران استعمار وارد ایران شد و فعّالیت خود را شروعکرد .در زمان قاجار،
امتیازات متعدّدی از سوی شاهان قاجار به دولتهای استعماری داده ،و قراردادهای
اقتصادی زیادی با دول اروپایی بستهشد که همه آنها در جهت غارت ثروتهای ملّی بود؛
از جمله عهدنامه گلستان ایران و روسیه( ،)1813عهدنامه ترکمانچای ایران و روسیه
( ،)1828معاهده پاریس ایران و انگلیس( ،)1856پیمان آخال ایران و روسیه(،)1881
قرارداد  1919ایران و انگلیس ،قرارداد ایران و شوروی ()1921؛ همچنین امتیاز رویتر،
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 3-1معرّفی استعمار
یکی از جریانهای ادبی دوران معاصر ،ادبیات پایداری است .این ادبیات به مبارزه و
پایداری در مقابل جریانهای ضد آزادگی و ایستادگی در برابر آنان تشویق میکند و
متضمن رهایی ،رشد و بالندگی جوامع انسانی است (غالی .)11 :1979 ،استعمار و مبارزه
با آن یکی از موضوعاتی است که در این جریان مطرح میشود .شاعرانی که کشور آنها
به نوعی طی تاریخ با پدیده استعمار روبه رو بوده است ،به این مسئله بیشتر توجّه
کرده ،و آن را یکی از موضوعات محوری شعر خود ساختهاند .طاهره صفّارزاده و
معروف عبدالمجید ،دو شاعر مبارز ایران و مصر از این دستهاند؛ چراکه موقعیت
راهبردی ایران باعث روی آوردن کشورهایی چون بریتانیا و روسیه به آن شد .فیلیپ
خوری در این باره مینویسد:
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قرارداد دارسی ،امتیاز خوشتاریا ،امتیاز کشتیرانی در رود کارون ،تاسیس بانك شاهی،
استخراج معادن ،امتیاز راه آهن جلفا به تبریز ،امتیاز انحصار توتون و تنباکوی ایران،
قرارداد التاری ،امتیاز بانك آلمانی ،امتیاز بانك استقراضی و امتیاز حفر شوش ،امتیاز
معادن نفت قصر شیرین از جمله امتیازاتی بود که اتباع و شرکتهای خارجی از ایران
گرفتند و در  1907روسیه و انگلیس قراردادی تحت عنوان سن پترزبورگ درباره ایران
بستند (ملك زاده .)114 : 1383 ،
آنچنانکه تاریخ مصر نشان می دهد ،این سرزمین در پایداری و مقاومت در برابر
استعمار ،تاریخچهای کهن و دیرینه دارد و در دوران معاصر و پس از نفوذ
استعمارگرانی چون فرانسه در سال 1798و به دنبال آن انگلستان(رک عنایت )14 :1376،این
مقاومت برجسته شدهاست .در سال 1952افسران جوان مصر به ریاست «مح ّمد نجیب»
و «جمال عبدالناصر» انقالبی را رهبری کردند که به سرنگونی پادشاهی مصر و سودان
انجامید .پس از مرگ وی «سپهبد محمّد انور السادات» به عنوان سومین رئیس
جمهوری مصر انتخاب شد که پیمان ننگین کمپدیوید را در کارنامه دارد .وی در6
اکتبر ( 1981مهر  )1360به دست «خالد اسالمبولی» ترور شد و به قتل رسید .بعد از
سادات «محمّد حُسنی سید مُبارَک» ،که افسر نیروی هوایی مصر و معاون سادات بود به
ریاست جمهوری رسید .وی طبق قانون سال  1971مصر ،کنترل کامل کشور را بر عهده
گرفت و تا قبل از قیام مردم در قامت دیکتاتوری تمامعیار از قدرتمندترین حاکمان
منطقه به شمار میرفت .خودکامگی و وابستگی حکومت مبارک و نیز احساس حقارت
مردم به دلیل وابستگی این کشور به امریکا و اسرائیل به اعتراضات خیابانی مردم ـ
معروف به «انقالب  25ژانویه» ـ منجر ،و دیکتاتور مصر پس از سی سال حکومت در
 22بهمن  11( 1389فوریه  )2011سرنگون شد و حکومت در دست ارتش قرار گرفت.
نگاهی کوتاه و اجمالی به تاریخ معاصر مصر این گفته را تأکید میکند که این سرزمین
همواره طعم تلخ استبداد داخلی و خارجی را چشید و با آن دست و پنجه نرم کرده و
همین امر از مردمانش افرادی انقالبی و مقاوم در برابر انواع استعمار ،ساختهاست.
معروف نیز دست پرورده و تربیت یافته همین آب و خاک است .از همان آغاز کودکی،
نزاع قدرتطلبان و توسعهطلبان را بر سر میهن خود بخوبی احساسکرد .او که میدید
کشورش در میان زورگویان و افزون خواهان استعماری دست به دست می شود و هر
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کدام به نوبت مهرههای خود را بر صفحه شطرنج میهنش مینشانند ،هیچگاه از اعتراض
و مقاومت دست نکشید و هربار شورانگیزتر و حماسیتر از قبل با قلم و بیان شیوای
خود نقشه ستمگران را برمال میساخت و پرده از خیانتها و دست درازیهای آنان
برمیداشت .او در اشعار خود بیان میکند قدرتهای استعماری کشورهایی که دچار
تفرقه هستند را بستر مناسبی برای حضور خود میدانند؛ از اینرو این قدرتها صلح را
شعار و دستاویزی برای سیطره و غلبه بر این کشورها و مردم آنها قرار میدهند .او از
قدرتهای استعماری با عنوان «فرعونیان» و «هامانیان» یاد میکند که به برهه زمانی
خاصی محدود نیست و همیشه و در همه زمانها میتوانند حضور داشتهباشند:

شاعر با این توصیف نشان میدهد بخوبی استعمار را شناخته و به چهره واقعی آن
پی برده است .از نگاه او استعمار به زمان خاصّی منحصر نیست ،بلکه هرجا مردم از
خود ضعف نشان دهند ،رد پای آن را میتوان یافت .استفاده از نماد فرعون و هامان به
مخاطب در درک ملموستر چهره استعمار یاری میرساند .صفّارزاده نیز از اوّلین شاعران
ایرانی است که مضامین ضد استعماری و ضد امپریالیستی را در شعرهایش به طور
مستقیم و بیپروا مطرح کردهاست  .وی در یکی از مصاحبههایش در پاسخ به این
سؤال ،که او شعر ضد استعماری را باب کردهاست ،اینگونه بیان میکند:
از لحاظ کاربرد اشارات مشخص  ،این پرده دری از طریق مـن در شـعر آمـد و ایـن
جرم بزرگی بود .در ادبیّات و هنر آن دوران ،فقط شاه هدف مالمت قرار مـیگرفـت؛
آن هم با اشاره و استعاره در شعر مقاومت که اینطـور بود.کسـی بـه نقـش اسـتعمار
نپرداختهبود در حالی که حکام داخلی فرمانبردارانی بیش نیستند.کتاب« طنین در دلتـا
» آغازگر این افشاگری است درباره نقش امپریالیزم بین الملل و البته ماجراهایی را بـه
دنبال داشت (...صفّارزاده 77 :1366 ،ـ .) 78
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وَ یَرفَعُون شعارَ السِّلمِ مَعذِرَةً /لِأُمَّةٍ فَرَّقُوا أَبناءَها شِیعاً /قُل إِنَّ فِرعَونَ باقٍ فِی مَعَابِـدِها/
ِنسـانِ مَـا
وَ إنّ هامانَ فِی أَهرامِها قَبعا /رَمزانِ حَیّانِ لِلطّاغُوتِ ما فَتِئا /یَستَعبِدانِ بَنِـی اإل َ
وَسِعَا( عبدالمجید )124 :1420 ،شعار صلح را بهانه و دسـتاویزی بـرای ملتهـایی قـرار
میدهند که در میانشان تفرقه ایجاد کردند .به آنان بگو فرعون همچنان در معابد آنـان
باقی است و هامان در کنج اهرامش نشستهاست؛ دو نماد زنده طـاغوت کـه تـا تـوان
دارند انسانها را به بندگی میگیرند».

گرایش طاهره صفّارزاده به این موضوع تا حدّ زیادی نتیجه تحصیل و زندگی در
غرب است .بویژه راهیابی او به محافل شاعران و نویسندگان آزاد اندیش ،پردههای
بسیاری را از مقابل نگاه کاوشگر او کنار میزد؛ چنانکه خود میگوید:
البته باید اعتراف کنم آن زمان نسبت به شبکههای جاسوسی بین المللی و غـولی
به نام امپریالیزم آگاهی چندانی نداشتم...آن وقتها فقط شاه را عامل همـه بـدبختیهـا
میدانستم و راستش در امریکا بود که در اثر مراوده و گفتگو بـا برخـی روشـنفکران
متعهّد ،خصوصاً شاعران و نویسندگان امریکای التین نقش امپریـالیزم را آنطـور کـه
باید شناختم  ...و با خود عهد کردم که مبارزه با اسـتعمار را سـرلوحه زنـدگیم قـرار
دهم»( همان.) 77 :

وی بارها یادآور میشود که« جهان ،اجیر جهانخوران است» (همان )10 :و به مخاطب
شعر خود نهیب میزند که « ای زخمی زمانه  /یغماگران  /به نقشه ملك تو خیرهاند»
(همان ،الف.)168 :1386 ،
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او از دولتهای استعمارگر و سلطهجو به «سفیانیان» تعبیر میکند :سفیانیان تمام جهان
را گرفتهاند (صفّارزاده ،الف.)145 :1386 ،
شاعر اعتقاد دارد آبادانی تنها شعار استعمار است و به دنبال آن ویرانی و تباهی
است که دامنگیر ملّتها میشود .او نیز چون معروف عبدالمجید ،تعبیر«فرعونیان» را برای
معرّفی استعمار بهکار میبرد:
ملك از جمیع جهات آباد است  /آبـاد از تمـدن فرعونیـان  /آبـاد از تمـدن دگـران /
فانتوم  /نئون  /پلیس /پالسکو ... /رواج صنعت و ماشین و حرف  /ماشین وسوسـه و
تعریف  /ماشین تخطئه و تحریف  /ماشین شستن پـاکیهـا  /ماشـین پخـش پلیـدیها
(همان ،الف.)19 :1386 ،

استفاده از نمادهای مشابه ،نشاندهنده دغدغههای مشابه دو شاعری است که طعم
تلخ استعمار را چشیدهاند و سعی در افشاگری دارند؛ استعماری که برای عمارت و
آبادانی آمده ،امّا جز ویرانی ،پلیدی و سرافکندگی حاصلی برای ملّتها نداشتهاست.
صفّارزاده برای نشاندادن عاقبت شوم پیروی از استعمار از زبان طعنه و توبیخ استفاده
میکند .او در شعری در رثای یکی از پیشتازان استقالل طلب ایرلندی ،دولتهای
استعمارگر را چنین معرّفی میکند:
و او که مـیدانسـت /کـه اتحـاد شـیاطین /جـداگر نهـانی ملتهاسـت /نگـونگر نظـام
هویتهاست /و پشتوانه این اتحاد /بانگ نفاق و تزویر است /که در تمام کوچه و پـس
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کوچهها /چندین هزار شعبه گشودهاست  /مقصود سـیری شـکم بانکیـان  /قحطـی /
گرسنگی و آفت را  /به کشتزارهای شمالی آوردهاست  /و این جنوب و شمال هـم /
در واژهسازی سلطهگران  /الفاظ ویژه جغرافیای تزویرنـد ( ...همـان  ،ب  25 :1384،و
.)26

صفّارزاده در معرّفی چهره استعمار حساسیت بیشتری بهخرج میدهد .او نیز گرچه
«فرعون» را نماد استعمار میداند به این تعبیر راضی نمیشود و از استعمار به شیطان
تعبیر میکند که با وسوسههای پنهانی اتحاد ملّتها را از بین میبرد و دستاویزش نفاق و
تزویر است .دوران حضور این بانوی شاعر در امریکا سبب شد وی به گونهای دقیق،
اصل اساسی استعمار نوین را به تصویر بکشد؛ اصلی که تحت عنوان کمکهای به
اصطالح عمران و آبادی و دیگر کمکهای مالی دولتهای استعمارگر بر ملتهای مستضعف
جهان سوم تحمیل میشود که در حقیقت نه برای عمران و آبادی بلکه برای احداث
جادههای استعمار و به منظور استثمار و بهره برداری است و بس:

معروف استعمارگران را عامل اصلی همه تباهیها و خرابیها و از بین رفتن آزادی و
آرامش و امنیت در جامعه میداند:
قَد کان لِی عشٌ ،وکُنتُ البُلبُلَ الحُرَّ الطَّلیـق /فَـأتَى المغُـولُ مـعَ المَطـامِعِ والمَقـامِع وَ
الحَریق.../شَرفٌ یُباحُ وَأُمَّة تسبَى ،و دائِرَةٌ تَضیق /مِلیار یوسُفَ أَرهَقَتهُم ظُلمَـةُ الجُـبِّ
العَمیق /مِلیار هابِیلَ بِال قَبرٍ وَ ال قَلبٍ َشـفِیق /قَابیـلُ یَشـرَبُ فـی جَمـاجِمِهِم ،و أنَّـى
یَستَفِیق( /عبدالمجید ،همـان )108 :مرا النهای بود و بلبلی آزاد و رها بودم؛ ناگهان قـوم
مغول با سالح تطمیع و سرکوب و آتش سر رسیدند...چه شرفهایی که مباح گردید و
چه ملّتها که به اسیری بردهشد و چه سرزمینها که از شدت غصب دشمنان عرصه بـر
آنها تنگ شد .ملیاردها یوسف در تاریکی چاه عمیق گرفتار آمدند و ملیاردهـا هابیـل
بدون قبر و قلبی دلسوز ماندند .قابیل از جمجمهشان مینوشد امّا بهبودی نمییابد.
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این کشته اهل نازی آباد است /آن کشته اهل دولت آباد /حلبی آباد /و ایـن آبـادی از
قماش همان آبادی است /که از دروغ واژه عَمَرَ می آید /و با وساطت باب اسـتفعال/
به تخریب /به چپاول /به استعمار میرسد(همان)50 :؛ در جای دیگر مـیگویـد :مـرام
سلطه /مریض است /و سلطه /این مـرض مـزمن /مـرض تـاریخی /ارث پلیـد امـاره
است /و درمان و مرگ ندارد /و این مرض موذی /آنگونه زشـت و کریـه اسـت /کـه
مرگ هم گریزان است از او( همان.)45 :
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او در این اشعار از ترفندهای مختلف استعمار در به بند کشیدن مردم یاد میکند که
فقط به عنف و زور منحصر نیست ،بلکه در بعضی موارد از سیاست تطمیع استفاده
می کند و در بعضی دیگر از سیاست تهدید و قلع و قمع بهره می برد .او برای اینکه
فریاد مظلومیت مردم سرزمینش را به گوش همگان برساند ،یوسف و هابیل را نماد
جوانان غیور و مردمان شریف سرزمینش قلمداد میکندکه در حمله دشمنان مغول
صفت بی یاور ماندند .صفّارزاده نیز آزادی از دسترفته توسط استعمار را چنین زیبا به
تصویر میکشد:
آن سبزه /که از ضخامت سیمان گذشت /و قشر سنگی را  /در کوچه شبانه بابـل /تـا
منتهای پرده بودن /شکافت /آن سبزه زندگانی بـود /آن سـبزه زنـدگانی بـود /و پـای
باطل تو /پای بویناک /با کفشهای کور /آن سبزه را شکست /آن سبزه /رویـش آزادی/
آن سبزه /آزادی بود( صفّارزاده.)89 :1365،
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نمادهای ملموس در شعر صفّارزاده در معرفی چهره استعمار نقشی کلیدی دارد.
شاعر با تعبیری زیبا سبزه را نماد زندگی و آزادی مردمی میداند که استعمار آن را
لگدمال کرد و زندگی و هستیاش را از وی گرفت که همان آزادی است.
معروف عبدالمجید نیز شاعری صریح اللهجه و بیپروا است .او از اینکه درددل
خود را آشکارا به زبان شعر درآورد و آن را چون پتکی بر سر مستکبران بکوبد ،ابایی
ندارد؛ از همین رو آشکارا از یهود و اسرائیل به فرزندان بوزینگان و مسخ شدگان یاد
می کند که دوستی و رابطه با آنان قدس و فلسطین را به معدن تباهی و بت پرستی
تبدیل میکند؛ امری که هدف و خواسته این دو استکبار جهانی است:
وَ یَقُولونَ :تَعالَوا نتَصالَح مَع أَوالدِ القرَدَهْ!  /وَ نُطَبِّـعُ آیـاتِ الفُرقـانِ النـازِلِ /مَـع تَـوراةِ
المَمسُوخِینَ خَنازِیرًا /وَ نُصلِّی خَلفَ ( الحِبرِ األَعظَمِ) /فِی )القُدسِ) المَملُوءَةِ بِالکَهَنَـةِ
وَ األَصنامْ (عبدالمجید ،همان )173:میگویند بیایید با بوزینه زادگان صلح کنیم و آیـات
قرآن را به روش تورات مسخ شدگان درآوریم و پشت سر کاهن بزرگ در سـرزمین
قدس که پر است از بتها و کاهنان ،نماز بگذاریم.

صفّارزاده نیز به تصاحب اراضی فلسطینی توسط اسرائیل اشاره میکند و از سربازان
مصری میگوید که در جنگ با اسرائیل کشته شدهاند و گوری برای آنها وجود ندارد؛
امّا باغستانهای دره نیل در اجاره افراد دیگری است:

استعمارستیزی در اشعار طاهره صفّارزاده و معروف عبدالمجید

برادران ما در سینا میمیرند /قبری برای آنان نیست /باغستانهای دره نیل را /اجاره
داده اند( صفّارزاده.)34 :1386 ،
با توجّه به آنچه گذشت ،میتوان گفت صفّارزاده و عبدالمجید شاعرانی اجتماعی
هستند؛ امّا اجتماع آنها به کشور خودشان منحصر و محدود نمیشود؛ بلکه آنها نگرشی
جهانی دارند .هردو به گونهای طعم تلخ استعمار را چشیده اند ،امّا پس از رهایی از آن
ملّتهایی را که همچنان زیر یوغ این پدیدة شوم بودند ،فراموشنکرده اند با این تفاوت
که صفّارزاده به جامعة جهانی نظردارد و عبدالمجید به جامعة بزرگ عربی .از این رو
رکن اصلی و اولویت اوّلیة شعر خود را پرداختن به استعمار و معرفی آن و مبارزه با آن
قرارداده و برای این منظور زبان و بیانی نمادین برگزیده اند.

من اهل مذهب پرسشکارانم  /اسکندر گرفت  /یا تو تقدیم کردی ؟  /خریدار خریـد
؟  /یا تو فروختی ؟ ( صفّارزاده ،ب ) 97 :1384 ،یا در جایی دیگر میگویـد  :و مـا بـا
دستمزد خویش کاال فروش دکـه بیگانگـان شـدیم  /و خـادمین جشـنهـای رسـمی
گانگسترها  /و خانهمان  /انبار اسلحه دشمن بود  /ما خواب بودیم  /ما بیش از آن بـه
خواب بودیم که همهمه پای دزدان  /دزدان داخلی و خارجی  /بیدارمان کنـد (همـان،
الف 28 :1384 ،و .)29

شاعر نشان می دهد مبارزه با استعمار فرهنگی به هوشیاری و بیداری نیاز دارد .مردم
نباید خود را به خواب غفلت بزنند و نسبت به سرنوشت میهن خویش بیاعتنا باشند.
او از طرفی با طرح چنین سؤاالتی نشان میدهد عالوه بر مردم ،شاعران نیز نسبت به
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 2 -3استعمار فرهنگی
هر قدرت استعماری ،فرهنگی استعماری هم یدک میکشد  .کار این فرهنگ تکریم
استعمارگر و تحقیر قوم استعمار است  .یکی از ارکان فرهنگ استعماری(یا استعمار
فرهنگی) القای این تصوّر باطل بوده است که استعمار شدگان ،بی هیچ مقاومتی  ،بار
استعمار را کشیدند و آلت فعلی بیش نبودند (سعید .)25 :1377 ،صفّارزاده در اشعار
ضداستعما ری خود این امر را مورد توجّه قرارداده است .او تنها دولتهای استعمارگر را
مورد مؤاخذه قرار نمیدهد ،بلکه به ملّتها نیز نهیب میزند و هشدار می دهد که آنها
زمینه حضور هرچه بیشتر استعمار را در کشورهایشان فراهم میکنند:

سرنوشت آب و خاک خود ،وظیفه ای خطیر بر عهده دارند و همین امر است که آنان را
متعهّد و پایبند میسازد.
معروف اسالم را مظهر تمدّن میداند نه دنیای پرطمطراق؛ امّا توخالی غرب که در
دریای شهوت و هوسرانی غرق شدهاست و به این فرهنگ پوچ خود مباهات میورزد؛
امّا افسوس که دنیای غرب نمیداند یا نمیخواهد بداند که فرهنگ و تمدّن از والیت
علی(ع) سرچشمه میگیرد:
قُتِلَ الخَرّاصُونَ /وَ سُحِقَ اإلِعالمِیوُنَ /وَ مُحِقَت شَبَکاتَ (اإلِینتِرنِت) جَمیعَـا /! ..فَلِمـاذا
ال یَأتِی خَبَرُ وَالیَتِكَ الیَومَ /عَلى تِلكَ الصَّفحاتِ المَحمُومَهْ ..؟ /أَم أَنَّ العَـالَمَ مَهـوُوسٌ
بِفَضائِحِ /رُؤَساءِ الجُمهُورِیَّهْ ؟ ( /عبدالمجید ،همان )171 :مرده باد دروغگویـان و نـابود
باد مطبوعات چیان و نیست باد تمام شبکههای اینترنتی .چرا خبر والیتـت در چنـین
روزی در آن صفحات سیاه نیست؟ یا شاید دنیا مبهوت و شیفته رسـواییهای رؤسـای
جمهور است؟
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یکی از راههای استعمار برای بهرهکشی مادی و معنوی کشورهای ضعیف ،استعمار
و تهاجم فرهنگی است .دولتهای استعمارگر تنها به ثروت و اموال ملی هر کشور بسنده
نمیکنند ،بلکه فرهنگ ،زبان ،اندیشه و هویت ملّتها را نیز به یغما میبرند .صفّارزاده در
این باره میگوید :
دیریست /دزدهای معتبر فرهنگی /خانههای چوبی را /از افسانههای سَلتی ربودهاند/
زبان سلتی را ربودهاند /آنسان که نفت و فطرت و خرد ما را /در باغهایمان /جان
جوانهها را /از اشتیاق رویش خالی کردند (...صفّارزاده  ،الف .)28 : 1384 ،
بنابراین استعمار فرهنگی با شعار احیای فرهنگی و تمدن ،ابتدا فرهنگ ملّتها را به
یغما میبرد و آنان را از فرهنگ خویش بیگانه میسازد؛ سپس ثروت ملّتها را به تاراج
میبرد .پس تعبیر«دزد فرهنگی» بهترین تعبیری است که صفّارزاده بهکار میبرد .امریکا
در فرهنگ استعماری مدینه فاضله معرّفی میشود بهگونهای که «فیلم امریکایی تنها
جایی است که محتکر به مجازات میرسد» (همان.)71 :1365 ،
اصطالحاتی مانند «تقلید کورکورانه ،غربزدگی و استعمار فکری زیاد استفاده
می شود .مقصود از این الفاظ این است که ملّتهای ضعیف نباید در برابر کشورهای
نیرومند خود باخته شوند؛ زیرا در اثر خودباختگی به وضع موجود و آینده خود فکر
نمیکنند و به آن توجّهی ندارند و همین غفلت و بیاعتنایی است که خواسته

استعمارستیزی در اشعار طاهره صفّارزاده و معروف عبدالمجید

وَکَأنَّ الرُّوحَ تَنزَّلَ فِی لَیلِ القَدرِ /عَلى أمرِیکَا /..وَکَأَنَ اهللَ اختَارَ خَلیفَتَهُ فی الـدُّنیا /مِـن
أمرِیکَا /..وَکَأَنَّ رَسوُلَ اهلل تَنَبَّأَ فِی غارِ حَراءٍ آخَرَ فِی أمرِیکَا (/..عبدالمجید ،همان)174 :
گویا روح در شب قدر فقط به امریکا نازل میشود و گویا خداونـد جانشـینش را در
دنیا از امریکا بر میگزیند و گویا رسول خدا(ص) در غار حرایـی دیگـر در امریکـا بـه
پیامبری مبعوث شد».
نقشههای عمیق استعمار گران در ممالك اسالمی به تزلزل عقاید ،بیبند وباری ،بـی-
عفتی و صدها مفاسد دیگر منتهی میشود و پس از اینکـه بـه مقاصـد بـاال رسـیدند،
یعنی عقاید ملتهای ممالك اسالمی را متزلزل ساختند و بیعفتی به اوج خود رسید و
در نتیجه بسیاری از احکام الهی عمالً کنار گذاشتهشد ،اجرای برنامه جدیدی را برای
ربودن سرمایههای معنوی ممالك اسالمی آغاز مـیکننـد و آن نقشـه جدیـد عبـارت
است از اتحاد ادیان و مذاهب یا به تعبیر دیگر آزادی ادیان»( زمانی.)1369:5،

صفّارزاده در یکی از مصاحبههای خود به این امر اشاره میکند:
امّا حرف من در مورد عدم شیفتگی به قدرتهای مادّی و صوری کـه در بسـیاری
شعرهایم نیز آن را مرکز توجّه قرار دادهام  ،این است کـه خیانـت فـرد بـه جامعـه از
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استعمارگران است» (زمانی .)132 :1369 ،این غربزدگی باعث شده است حاکمان
کشورهای اسالمی ،استعمارگرانی چون امریکا را مظهر همه آمال و آرزوهای خود
بدانند:
لَم یَبقَ ِلحُکّا ِم العَ َربِ /سِوى أَن یَدعُوا أَنفُسَهُم سامًاَ /و یُسَمُّوا الدُّ َولَ العَرَبیِةَ
أمرِیکا!! (/عبدالمجید ،همان )175 :برای حاکمان عرب فقط همین مانده که خود را سامی و
دولتهای عربی را امریکا بنامند.
صفّارزاده نیز بیان میکند حکام و سرسپردگان داخلی خواهان خدمت به ابرقدرتها
هستند:
(ع)
و کوفیان می گویند /باید در اختیار ابرقدرتها باشیم /و امت بزرگ علی  /و امت
بزرگ حقیقت میگوید« نه »( صفارزداه  ،الف  45 : 1386،تا .) 49
اینگونه باورها و برداشتها ناشی از کوتهفکری صاحبان آنان است که فرهنگ و
اعتقادات و داشتههای خود را هیچ میانگارند و دین و فرهنگ اجانب را بهتر میدانند(
بهی .)66 : 1377،این عقیده در اشعار معروف نیز به چشم میخورد .از نظر او سرزمینی
اهمّیت دارد که دین اسالم در آن اقامه شود نه سرزمینی چون امریکا که بویی از اسالم
و قرآن نبردهاست:

طریق جاذبهای صورت میگیرد که قدرتهای سلطهگر در برابـر نفـس ضـعیف او بـه
نمایش میگذارند .البته این فرد مورد نظر یـك تحصـیل کـرده و یـا اصـطالحاً یـك
روشنفکر است .در دنیای معاصر کارشناسان استعمار همواره در کمین خریداری ایـن
ضعیفها و ضعفها هستند تا از طریق نفـوذ فرهنگـی و یـا خیانـت سیاسـی آنهـا،
ورشکســتگی اســتقالل یــك ملــت را بتــدریج و بــرای زمــان الزم تــدارک ببیننــد»
(صفّارزاده. )64 :1366 ،

این بحث مهم از نگاه تیزبین و ذهن سرشار معروف عبدالمجید نیز دور نماندهاست.
او که دغدغه دین و مذهب از او شاعری متعهّد ساخته و نبوغ و استعداد خود را در راه
حمایت از دین اسالم بهکار گرفتهاست ،چنین داد سخن سر میدهد:
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وَ یَقُولُونَ :تَعَالَوْا نَتَحَاوَرُ فِی األَدیانْ !! /أَنُحَاوِرُ َقَتَلَتنا /..وَ الوَاحِدُ مِنهُم یَتقَلَّـدُ َسـیفاً/
ال حَرفاً ..؟!( عبدالمجید ،همان )173:و میگویند بیایید در مورد ادیان و مذاهب گفتگـو
کنیم .آیا با دشمنان و قاتالنمان به گفتگو بنشینیم در حالی که یکی از آنـان بـه جـای
گفتگو ،شمشیری حمایل کردهاست»؟

به نظر شاعر گفتگوی ادیان ،که به اتحاد و آزادی ادیان منجر میشود ،نقشه دیگر
استعمار برای سرکوبی ملتهای ضعیف است .شاعر در این اشعار به دوگانگی و تضاد در
حرف و عمل استعمار اشاره میکند و همین امر را دلیل نامشروع دانستن آنها قلمداد
می کند و تضاد هم از این باب است که با سخنهای زیبا ملتها را فریب میدهند اما لبه
تیز شمشیرشان از زیر لباسشان پیداست؛ از همینرو شاعر واژه« قَتَلَة» را بهکار میبرد.
بنابراین در برابر تهاجم امپریالیسم ،که با مارک «امپریالیسم فرهنگی» بروز میکند ،باید
با سالح دین ،ایمان و عقیده ،وارد میدان شد.

ملتها برای عظمت خود و بیرون آمدن از زیر یوغ استعمار ،قبل از هر چیز به عقیـده-
ای محتاج هستند که نشاطشان را برافروزد و در مقابل حـوادث روزگـار ،خـویش را
حفظ نمایند ...؛ زیرا محال است که ملتی بدون داشتن ایمان بتواند به هـدفهای خـود
برسد(غزالی.)134 :1991 ،

هنگامی که سخن از استعمار به میان میآید ،همة ذهنها به چپاول و غارت اموال و
میراث ملّی کشور معطوف میشود .امری که استعمارگران در گذشته با اعمال قدرت
براحتی بهآن دست مییافتند .در دورة معاصر استعمار شکل دیگری به خود گرفت و
برای رسیدن به مقصد و هدف اصلی خود به جای استفاده از قدرت و اعمال زور،
سلطة خود را از طریق فرهنگ بر جوامع مورد نظر حاکم میکند .از اینرو باید گفت در
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دوران معاصر امپریالیسم یا استعمارفرهنگی مهمترین موضوع این زمینه است و این امر
از نگاه تیزبین و نافذ دو شاعر دور نمانده است .معروف و صفّارزاده به ملتها هشدار
میدهند که مبادا زمینه حضور استعمارگران را فراهم سازند و از سوی دیگر با به
کارگیری تعابیری چون « راهزن فرهنگی» و« قاتل» از دولتها و حکام میخواهند که از
خود بیگانگی و خودباختگی باعث نشود آنان از درک اسالم به عنوان مظهر تمدن باز
مانند و استعمار را مظهر تمدن قلمداد کنند .دو شاعر امریکا را قدرتی معرّفی میکنند
که با تسخیر افکار و اذهان ملّتها به بهرهکشی از آنها میپردازد.

آنها خیلی صریح گفتند که ما تو را زندان نمیاندازیم که مشهورشوی و چنـد تـا
نویسنده خارجی هو و جنجال راه بیندازند ،بلکه زنده به گورت میکنیم  ...ولی مدام
وسائلی جور میشد و مصاحبههایی انجام میگرفت که به تخطئه کردن عقاید هنـری
من ،که به سرودن شعر سیاسی و ضد استعماری منجر شده بود ،بپردازند و این کارها
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 3-3اشاره به فساد و اختناق حاکم در سرزمین دو شاعر
یکی از مسائلی که پیوسته در اشعار صفّارزاده و معروف مطرح شده ،خفقان حاکم بر
کشور آنهاست .دولتهای وقت تمام تالش خود را میکنند تا سد راه این شاعران شوند.
استعمار ستیزی از مضامین ممنوع آن دوران تلقی میشده که پرداختن به آن گاهی
نابودی شاعر را در پی داشته است؛ چنانکه صفّارزاده در این باره میگوید« :اخالق ،دین
و مباحث ضد استعماری ،مناطق «مینگذاری» شدهای بود که هرکس به فکر قدم نهادن
در آنها میافتاد به طریقی نابودی خودش را پیریزی میکرد» ( صفّارزاده)71 : 1366 ،؛ اما
علی رغم تمامی مشکالت و خطرهایی که در این عرصه وجود داشت ،افرادی چون
صفّارزاده و عبدالمجید به راه خود ادامهدادند؛ زیرا آنها این امر را رسالت شاعری خود
میدانستند و ایمان داشتند که شعر رسالتی است در جهت رهایی انسان از زنجیر ظلم و
استعمار و تجاوز که شاعر آن را به دوش میکشد :شاعر باید شاعر به واقعه هستی
باشد /و نبض واقعه هستی باشد ( صفارزاده .) 99 :1365 ،با وجود این دولتها نیز برای
مقابله و سرکوب آنها از چیزی فرونگذاشتند وتهدید ،زندان کردن ،به انزوا کشیدن،
اخراج از کار ،جنگ روانی و  ...از اموری بود که حاکمان برای ساکت کردن این
شاعران بدانها متوسل میشدند .طاهره صفّارزاده در مورد یك نمونه از این برخوردها
نسبت به خودش چنین میگوید:

با مرموزترین شیوهها انجام میشد  ...مثالً مدتها شعرهای بلند« سفر زمـزم» و « سـفر
اول» ،که نمونههای شعر ضد استعماری میباشند و نشـانگر سـبك خاصـی در شـعر
امروز ،مورد انتقاد قرار میگرفت ،سبك و محتوای هـر دو را میکوبیدنـد  (...همـان،
.) 86 : 1336

معروف نیز در زمان حکومت مبارک ،بیست و هشت سال در تبعید بود .او در این-
باره میگوید« :کشور مصر سالها زیر سلطه حکومت ظالم مبارک بود و ما جرأت
فعالیتهای این چنینی (آشکارا) را نداشتیم بهگونهای که من بیست و هشت سال تبعید
بودم و از خارج ،امور را هدایت میکردم ( .)www.farsnews.netصفّارزاده از فضای
خفقان آور حاکم بر کشور به شب تعبیر میکند؛ طوری که شب یکی از پربسامدترین
واژگان در اشعار سیاسی او بهشمار میآید .شب همه جا و همه کس را فراگرفته است
و حاکم دژخیم ،خواهان ملتی فرورفته در خواب جهل و بیخبری است بهطوری که
اصال متوجّه رخدادهای زمانشان نشوند :
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من شب را میکاوم  /نهاد شب را مـیکـاوم /کـه کـوه و دشـت و تعلـق را فراگیـرد
/همسایه را فراگیرد  /باید خوابید  /باید به امر دژخیمان خوابید  /و آمـدن روز را  /و
رفت و آمد همسایه را ندیده گرفت (...همان 11 :و .)12

سرنوشت کشور و آب و خاک در نظر معروف بسیار حائز اهمّیت است و او خود
را از آن جدا نمیداند؛ از اینکه میبیند کشور به دست حکامی بیاراده افتاده است که
فقط به فکر منافع خویشند از صمیم قلب اندوهگین و گلهمند است .شکایت او به
حکام سرزمین مصر منحصر نیست و همه حاکمان فاسد و عشرت طلب جامعه عربی
را در بر می گیرد و شکایت خود را با به تصویر کشیدن اوضاع کشور این چنین بیان
میکند:
مَا أَقبَحَ عهرَ العَرَبِ المُستعرِبَةِ /وَ قَد بَاعَت َشـرفَ عَشـیرَتَهَا /مَنـذَ (أَبِـی بَکـر) /حَتّـى
خُلَفاءِ الذَّهَبِ األَسوَد /وَ دَرَاوِیشِ مُنَظَّمةِ المُؤتَمَرِ اإلِسالمِی ( /عبدالمجیـد ،همـان)165:
چه زشت و ناپسند است هرزگی عرب مستعربه که از زمان ابوبکر تا حاکمان طـالی
سیاه و درویشان سازمان کنفرانس اسالمی ،شرف قبیله خود را فروختهاند».

شاعر معتقد است این عشرتطلبی به زمان خاصی منحصر نیست و قدمتی دیرینه
دارد؛ از زمان ابوبکر که حکومت به صاحب اصلیش نرسید ،بوده و تا اآلن ،که عصر
نفت و طالی سیاه است ،ادامه دارد و این فساد نه فقط دامنگیر حاکمان مصر که سران
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بی اراده دیگر کشورهای اسالمی و ارتش آنان را ،که از انقالبها و قومیگریها بهره می-
برند ،نیز درگیر نمودهاست؛ پس« مصیبتی که طی تاریخ دامنگیرمان شده ،ناشی از فساد
عقل عامه مردم و فساد حاکمان است .بنابراین اگر عقل مردم را با آموزش همه جانبه
اصالح کنیم ،ملت بیدار میشود و در نتیجه برای فاسد ضمیران مجال بقا نمی-
ماند»(غزالی .)137 :2005 ،شاعر که وضعیت بد و ناگوار جامعه را در وهله اول ناشی از
فساد و تباهی حاکمان می داند در موارد بسیاری این کوس رسوایی و تباهی را بر سر
حکام عرب میزند و چنین افشاگری میکند:
هَا هِیَ خَمَّاراتُ عَواصِمُنا /مَآلى بِخَوَارِجِ هَـذَا العَصـرِ /یَقُومُـونَ اللَّیـلَ ..مُجُونًـا /! ..وَ
یَنامُونَ عَلى أَرصِفَة العِهرِ /وَکُلٌّ مِنهُم یَحلُمُ /..وَیُغّنِّی فِی الحُلمُ عَلى لَیالهْ(! ..عبدالمجید،
همان )104:اینجا میخانههای پایتخت ما و انباشته از خوارج زمانه است که شـب را بـا
بی حیایی و هرزگی سر می کنند و در رؤیا با لیالیشان عشقبازی میکنند».

َضـارَتُهُ/
وَ ها هُوَ واقِعُنَا المُرُّ /وَ هذا عَالَمُنا العَرَبِیُّ /وَتِلكَ أَمَانِیهِ الکُبرَى /..وَثَقَافَتُهُ /وَ ح َ
وَ رَؤاهُ (! ..همان) و این است واقعیت تلخ ما و این است جهان عربی ما و ایـن اسـت
آرزوهای دور و درازش و فرهنگ و تمدن و رؤیاهایش.

صفّارزاده نیز زمانی که در خارج از ایران بهسر میبرد از چهره واقعی شاه ایران ،که
یکی از سرسپردگان امپریالیسم بود ،پرده برمیداشت و تا جایی که میتوانست ماهیت
واقعی او را برای جهانیان افشا میکرد .نظر یکی از نویسندگان درباره او مؤید همین
مطلب است:
من خوشوقتم که به امریکا آمدم ...به خاطر آشنایی با شاعری ایرانی که تصـور غلـط
مرا نسبت به یك گوشه جهان اصالح کرد  .ما از طریـق رسـانههـای گروهـی جیـره
خوار  ،شاه ایران را یك رهبر سیاسی مستقل و دوسـت ملـتش مـیشـناختیم و حـال
آنکه او صمیمیترین دوست امپریالیزم در خاورمیانه است(صفّارزاده.)83 :1366 ،

صفّارزاده فقط روایتگر خفقان حاکم بر سرزمین خود نیست ،بلکه« شعرهای او ناظر
به اندیشهای درگیر با مناسب ات جهانی است  .نگاه شاعر به هیچ وجه بومی و مقید
نیست .اندیشه او در تبادل با مناسبات سیاسی ـ اجتماعی جهان شکل میگیرد»(احمدی،
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از نظر معروف خوارج فقط به زمان امام علی(ع) منحصر نبودند ،بلکه در هر جامعه-
ای وجود دارند و همین امر باعث شد که فرهنگ و تمدن جامعه نیز دستخوش تغییر
گردد و به قهقرا رود:
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 .)34 : 1384او از خفقان و اختناق جهانی سخن میگوید؛ از آزادی بیانی که توسط
سلطهجویان از جهانیان ربوده شدهاست؛ از اینرواست که شخصی چون ژنرال دوگل،
بیادبترین مهمان جهان شناخته میشود (همان ،ب)27 :1386 ،؛ زیرا
دوگل در تورنتو اشارهای کرد به اوضاع /و دوگل در اتاوا اشارهای کرد به اوضاع  /و
دوگل در مونترال سینهاش را صاف کرد و گفت /زنده باد کوبك آزاد» (همان.)32 ،
واکنش و پاسخ سلطهگران در برابر گفته او این بود:
چمدانش را از دیوار شب به روزی بلند پرتاب کردند» (همان.)32 ،
عبدالمجید نیز بسیار زیبا و تأثیرگذار با افسوس از وضع کنونی جامعه ،گذشته
درخشان جامعه اسالمی را بهیاد می آورد و آن را با وضعیت اسفبار کنونی مقایسه
میکند .جامعها ی که زمانی از فرهنگ و تمدن و تاریخی کهن و درخشان برخوردار
بود ،اکنون به مملکتی عقب مانده تبدیل شده است که هر زیادهخواهی دستی بدان دراز
می کند .در چنین موقعیتی و با چنین وضع وخیمی فقط یك نفر میتواند جامعه را از
این منجالب نجات دهد و به صبح روشنایی برساند:
حبِ الدَّکناءِ /یَعُودُ إِلَینا مِن َمنفَاهْ ..؟!(عبدالمجید ،همان)105:
ف السُّ ُ
عَلَّ القَ َمرَ الغَائِبَ /خَل َ
باشد که آن ماه تابناک غایب از نظر از پس ابرهای تیره و تار و از تبعیدگاهش به سوی
ما بازگردد.
صفّارزاده نیز یادآور این امر می شود:
همه /همه /همرازند /و جنگ جاودانه حق  /به پیشواز محو ستمها  /به پیشواز آمدن
عدل  /به پیشواز آمدن اوست( صفّارزاده  ،الف.) 41 : 1386
بحث «ظهور» و «منجی» در این اشعار آشکارا نمایان است و عقیده دو شاعر را
نسبت به این مباحث اعتقادی نشان میدهد .بنابراین هر دو در تمنای ظهور نجات
دهندهای هستند که این وضع ناگوار را پایان دهد .میتوان گفت هر دو شاعر به آینده
خوشبین هستند .اصوالً شعر انقالبی شعری است خوشبین به آینده؛ زیرا انقالبیگری
به این معناست که شاعر طالب تغییر وضع موجود است؛ در این صورت طبع ًا وضع
مطلوبی در نظر دارد که امیدوار است به آن برسد (النقاش .)1972:91 ،شاعر متعهد مصر
فقط از فساد و تباهی حاکمان شکوه نمیکند؛ زیرا اینان عالوه بر فساد و تباهی به ایجاد
فضای رعب و اختناق نیز دست میزنند و با ایجاد وحشت سعی میکنند مردم را از
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انقالب و مداخله در سرنوشت سیاسی و اعتراض به اوضاع مملکت منصرف سازند و
همین امر خشم معروف را برمیانگیزد:
کَم أَبدَعَ الشَّعبُ وَ أبتَکَرَت قَریحَتُهُ /فَلَم یَکُن أَجرُهُ إِال بِأَن ُقمِعَا /یَبنی« ِسـنِمّارُ» قَصـرًا
ال تُضارِعُهُ /قُصُورُ عادٍ /فَال یُجزَى بِما صَنعَا (! ..عبدالمجید ،همان )125:چـه بسـیار کـه
ملت به ابداع و ابتکار دست زد؛ اما پاداشی جـز سـرکوبی عایـدش نگشـت .سـنمار
قصری بنا نهاد که قصرهای عاد نیز همپایهاش نبود؛ اما پاداشـی در خـور سـاختهاش
نداشت».

صفّارزاده نیز شاه ایران را چون فرعون و ضحاک ماردوش به تصویر میکشد و
استعمارگران را مارهایی می داند که از مغز جوانان این مرز و بوم تغذیه میکنند و
هویت آنها را به یغما میبرند:
سال گذشته  /سال هالکت آن ماردوش بود  /با نیش مارها  /که یاوران بزرگش
بودند  /و در هالکت هویت ما  /هر صبح و شام  /از مغزهای خوب جوانان خوردند
(صفّارزاده  ،الف .)70: 1384 ،

أُفٍّ للسُّلطانِ /إِذا قَامَ یُهَرِّجُ فِی ذاکِرَةِ البَشَرِیَّهْ /! ..أُفٍّ لِلرَّاعِی /لَو قَامَ یُجَرجِرُ شَعبًا فِـی
األَسوَاق /کَما األَغنام /وَ یُلجِمُ أَلسِنَةَ الصِّدقِ /وَ یَقطَعُها /وَ یَحُزُّ األَعناقَ عَلـى الظَّّنَّـةِ /وَ
ِلسـبیِ /وَ یُرهِـبُ أَطفَـاالً /وَ یُحـارِبُ
التُّهمَة /وَ یطبقُ قَانونَ الهَمَجِیَّهْ /وَ یسُوقُ النِّسوَةَ ل َّ
ِلشـعرِ إِذا قَـامَ یُجَـاهِرُ /بِعَـدَاءِ
شَیخًا وَ صَبِیّ /وَ یُؤَلِّفُ شِعرًا /وَ یُجاهِرُ بِعَداءِ نَبِیّ /أُفٍّ ل ِّ
نَبِیّ (! ..عبدالمجید ،همان )41:اف بر سلطان اگر خاطره بشـریت را بـه آشـوب و فتنـه
اندازد .اف بر رهبر اگر ملتی را چون گوسفندان در بازارها بکشاند و زبانهای راسـتین
را لگام نهند و قطع کند و گردنها را به گمان و تهمت بزند و قـانون وحشـیگـری را
اجرا کند و زنان را به اسیری ببرد و کودکان را بترساند و به جنگ با کوچك و بزرگ
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آری در چنین فضای سرشار از سرکوب و اختناق ،استعدادها و قریحه مردم نیز به
باد فنا گرفته میشود .دو شاعر با استفاده از تمثیلهایی بسیار بدیع توانستهاند این
سرکوب را چنین زیبا به تصویر کشند .معروف از بین رفتن استعدادها و نوآوریهای
مردم را به نابودی سنمار تشبیه ساخته است که برای ساختن قصری زیبا و بی بدیل،
جان خود را از دست داد .البته این سرکوب باعث نمی شود که شاعر رعب و وحشتی
به خود راه دهد .از همینرو سالح سرخ زبانش را به واگویی این وضع ناگوار و برائت
از آن به کار میگیرد:
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رود و شعری بسراید و در آن آشکارا با پیامبر(ص) دشـمنی ورزد .اف بـر شـعری کـه
آشکارا به دشمنی با پیامبر(ص) برخیزد».

صفّارزاده نیز بیان میکند که هرگز عقبنشینی نخواهد کرد« :اصوال من حاال دیگر
خوب می دانم که آدم وقتی با استعمار در افتاد ،درگیریش ابدی است» (صفّارزاده : 1336 ،
 .) 99گرچه استعمار و حامیانش درجهت ساکت کردن مبارزان اقدام میکنند ،مبارزان
بیدار عرصه را خالی نخواهند کرد:
لبهای دوخته  /دیشب را  /چون هر شب  /یا رب کردند  /بر بوریای مسجد بیـداران
/جایی برای خفتن نیست (همان  )105 :و آنچه می بالد در تو  /فریاد سرکشی است /
که هیکل ستبر ستم  /قصد فرونشاندن آن را دارد  /تو کیستی ؟  /تـو ملـت سـتمزده
دنیایی  /من شاعرم  /و آبروی ستم را همواره برده ام (همان .) 72 : 1366 ،

104


فصلنامه مطالعات تطبیقی فارسی -عربی سال ،1شماره ،1بهار و تابستان 1395

104
104

از آنچه در این بخش گفته شد برمیآید که دو شاعر با استفاده از تعابیرنمادین و
تمثیل گونه مانند«شب» « ،فرعون» « ،ضحاک» «،خوارج» به گونهای تأثیرگذار ،فضای پر
از اختناق جامعه را به تصویر کشیدهاند و ایمان دارند که وضعیت بد و تأسفبار
جامعه ،ناشی از فساد حاکمان است .هر دو شاعر در اشعار خود ظهور و منجی را تنها
راه رهایی جامعه از چنگال استعمار میدانند و در راه مبارزه با استعمار از سالح شعر
خود استفاده می کنند و در این راه هیچ پروایی ندارند؛ زیرا معتقدند که کلمه سالحی
است که شاعر با آن از مقاصد ،افکار ،دغدغهها و وجود تهدید شده خویش دفاع می-
کند و زمانی که یك ملت به سالحی مستقیم تبدیل شود ،پیروزیش در قدرت غلبه و
رویارویی با ظلم تحقق مییابد و همین امر ارزش مطالبه پیکارگرانهاش را حفظ خواهد
کرد (مقالح.)38 :1992 ،
 3ـ  4پایداری و مقاومت
پایداری و مقاومت یکی از ارکان اصلی شعر صفّارزاده است .او در اشعارش استقامت
را سرلوحه کار خود قرار داد  .وی از توقف و رکود ملتها بیزار بود .توصیه وی به
عنوان شاعر متعهد به مردم کشورش و سایر ملتها این است که به رغم موانع و
مشکالت ،از مبارزه و تالش دست برندارند و پایداری پیشه کنند؛ چرا که« :رفتن به راه
میپیوندد  /ماندن به رکود» ( همان  .)94 :1365 ،او به خوانندگان اشعارش یادآور میشود
که:

استعمارستیزی در اشعار طاهره صفّارزاده و معروف عبدالمجید

انسان حقطلب و آزاد به آسمان میماند  /که در نهایت دلتنگیها  /همگام با زمـین /
عبور خودش را جایز میداند  /و در نهایت تاریکیها  /بیاعتنا به فصل به پیش مـی-
راند  /بهسوی نقطهای ناپیدا  /بهسوی وعدهای از معلوم» (همان ،الف .)20 :1384 ،

انفعال و توقف و شعار دادن خالی ،صفت مبارز واقعی نیست .از نظر او مبارز اصیل
قائم به ذات و هوشیار است .او آگاهی و بیداری را الزمه مبارزه میداند و از حاضران
در این عرصه میخواهد که مکر و فریب دولتهای سلطهجو را لطف قلمداد نکنند و
بدانند که الطاف این دولتها جز اموری پوچ و پوشالی بیش نیست :

اما رهرو کسی است /که در فصول شبانه /و در ظهور نئونهای رنـگ /آفتـاب را مـی-
پیماید /وقتی در آفتاب قدم بر میداری /با آفتاب  /سایه تو /زاویه قائم میسازد /قائم
به ذات باید بود /انسان مؤمن /انسان دلشکسته کـه نیـك مـیدانـد /در سنگسـارهای
جهانی  /الطاف این و آن /سنگرهای شیشهای /و چترهای کاغذی فانی هستند(همان :

.)111
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معروف عبدالمجید ،گرچه حجم زیادی از ابیات خود را به توصیف چهره استعمار
و آشکار کردن اوضاع اسفبار جامعه و توبیخ حکام بیاراده و فاسد و وجود اختناق در
جامعه اختصاص می دهد ،تمام مشکالت جامعه را در این عوامل محدود نمیکند؛ بلکه
اعتقاد دارد اگر مردم در مقابل ظلم و ستم سکوت کنند و به سبب ترس و وحشت از
حکومت ،نسبت به سرنوشت خود بیاراده شوند به دست خویش سرنوشت خود را به
تباهی سپردهاند .بدیهی است که تداوم ترس در میان مردم ،ناخواسته یا به صورت
قهری یا آنان را به اطاعت از حکومت وامی دارد و یا به گزیدن گوشه عزلت و ترجیح
امنیت فردی و زندگی شخصی و خصوصی خویش بر امنیت جمعی و یا هر وظیفه
اجتماعی دیگر مجبور میسازد (محسنی .)435 :1391،از نظر معروف ،استعمار و استکبار
فقط زمانی از بین خواهد رفت که همه مردم احساس مسؤلیت کنند و به پا خیزند و در
برابر رفتار تبهکارانهآنها مقاومت ورزند:
لَیسَت فِی عُنُقِی لِزِیدَ بَیعَةُ /کلُّ رِجالِ َمدِینَتِنا« إِبنُ عَقِیل» /وَ جَمِیعُ نِساءِ مَدِینَتِنا«
طَوعَة»(عبدالمجید ،همان )48 :مرا با یزید هیچ بیعتی نیست .همه مردان شهر ما ابن عقیلند
و همه زنان شهرمان ،طوعه.
رویارویی و مقاومت از دیدگاه معروف مرد و زن نمیشناسد و از آنجا که هر روز
عاشورا و هر سرزمینی کربالست ،باید هر انسانی هم خود را یار حسین و حسینیان
بداند .بنابراین هر مردی اگر خود را ابن عقیل نداند و هر زنی اگر بسان « طوعه» از
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حامیان امام حسین(ع) نباشد ،هیچ انقالبی به وقوع نخواهد پیوست؛ از این رو امثال ابن
عقیلها و طوعه هاست که تداوم بخش خط سرخ شهادتند و در این راه از جان
میگذرند .این مضمون را در شعر صفّارزاده هم شاهدیم؛ آنجا که میگوید:
و حنجرههای زخمی /زیر فشار ظلم ابر باطلها /مدام میخوانند «/ما در محاربه هستیم
 /با هرکه با حسین به جنگ است /و در صلحیم /با هرکه با حسین به صـلح اسـت»/
حسین نام دیگر حق است /حق آینه است /که چون شکسته شود /هر ذرهاش /دوباره
آینهای خواهد شد /سپید و روشن و کامل /هـر ذرهاش بطالـت نـاحق را /افشـاگرانه/
ابراز میکند» (صفّارزاده  ،الف .) 37 : 1384 ،

معروف عالوه بر اینکه در مقابل دشمن از سالح شعر مدد میگیرد ،سالح شمشیر
را نیز از یاد نمیبرد ،یعنی هم با سخن و هم با عمل به دفاع و مقاومت میپردازد:
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سَیفِی لَم یُصنَعْ لِألَغمادْ /! ..فَإِن ازدَادَت طَرفَةَ عَینٍ أُخرَى /فَلتَشهَد أَنِّی لَستُ بِمُـزدادْ/
لَستُ بِمُزدادْ /..لَستُ ..بِمزدادْ(! ..عبدالمجید ،همان )51:شمشیر من برای غالف سـاخته
نشدهاست؛ پس اگر به اندازه پلك زدنی طوالنی شـود ،تـو شـاهد بـاش کـه مـن بـر
زندگیش نمیافزایم...نمیافزایم....نمیافزایم.

صفّارزاده نیز مبارزه را وظیفه عموم مردم میداند و آن را به طیف ،گروه یا قشر
خاصی منحصر نمیداند .او بارها در اشعارش به مردم بیاعتنا تاخته و بر این باور
است که دولتهای استعمارگر برای رسیدن به اهداف شوم و پلید خود ملتها را به سمت
بیاعتنایی و عدم آگاهی سوق میدهند .با وجود این هشدار می دهد هنوز هم افراد
هوشیار و بیدار وجود دارند:
من اهل مذهب بیدارانم  /و خانهام دو سوی خیابانی است  /که مردم عایق  /در آن
گذر دارند (صفّارزاده ،همان .)102 :
صفّارزاده در جای جای اشعار سیاسی ـ اجتماعیش در بعد ملی و جهانی پس از به
تصویر کشیدن سایه سیاه سلطه ،بشارت دهنده روشنایی آزادی است .او از سلطهجویان
داخلی و خارجی به دقیانوس تعبیر میکند و متذکر میشود که همچون اصحاب کهف
باید دقیانوس زمان را به هیچ گرفت و شکوه و عظمت ظاهری و پوشالی آن را درهم
شکست:
از آفتاب میگفتم  /در سایه نیز روشنی بسیاری است  /از خندههای تاریخی  /قامـت
دقیانوس است  /که از گذشتن سایه یك گربه بر لب بام  /بر خود لرزید  /و یـارانش
بدل به یار غار شدند (همان.)113 :

استعمارستیزی در اشعار طاهره صفّارزاده و معروف عبدالمجید

او به کسانی که پایداری میورزند اطمینان خاطر میدهد که پیروزی از آنِ ایشان
است؛ اگر این راه را همچنان ادامه دهند:
راه شما و ما و خلق فلسطین  /و راه تمام خلقهای تحـت سـتم  /از معبـر سـکوت و
سلطهگری  /بههم پیوسته است  /ما راه را دنبال میکنیم  /و فتح با ما خواهـد بـود /و
صبحگاه  /از دل تاریك بیرون میآید  /و در حقیقت  /از پس تاریکی برمیآید (همان
 ،الف.)20 : 1384 ،

بنابراین از مطالعه اشعار دو شاعر چنین برمیآید که مقاومت جزء جداناشدنی
موضوعات اشعار دو شاعر به شمار میرود و هر دو مردم را به مبارزه هوشیارانه و
آگاهانه پیداری دعوت میکنند و برای نشان دادن این مهم امام حسین(ع) را مظهر
مقاومت معرفی میکنند.

بسامد موضوعات شعر طاهره صفّارزاده
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یافتههای پژوهش
یافته های تحقیق حاکی است که بیشترین میزان توجه دو شاعر به استعمار فرهنگی
است که از نظر بسامد  %35اشعار آنها را دربرمیگیرد .ترسیم چهره استعمار ،اولویت
دوم دو شاعر است که میزان آن در شعر صفارزاده به  %28و در شعر عبدالمجید به
 30%می رسد .پایداری و مقاومت در شعر صفارزاده به نسبت شعر عبدالمجید کمرنگتر
است و در شعر صفارزاده به %12و در مقابل در شعر عبدالمجید این میزان به%20
افزایش یافته است .فساد واختناق حاکم بر کشور نیز منظور نظر دو شاعر بوده که %25
اشعار صفار زاده و  %15اشعار عبدالمجید دربرگیرنده آن است .بر این اساس میتوان
اذعان کرد که دو شاعر در پرداختن به استعمار فرهنگی رویکردی یکسان دارند؛ اما
شدت و ضعف این توجه متفاوت است که در نمودارهای ذیل میزان آنها نمایش داده
شده است.

بسامد موضوعات شعر معروف عبدالمجید
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نتیجه
استعمارستیزی به عنوان پدیده سیاسی اجتماعی در ادبیات متعهد بازتاب و نمود قابل
توجهی یافته است .طاهره صفارزاده و معروف عبدالمجید از شاعران جبهه متعهد به-
شمار میآیند که به این موضوع توجه ویژهای کردهاند .آنچه بر شدت و قوت این
موضوع در شعر آنها دامن می زند ،اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و مصر و پیشینه آن
است .این دو شاعر ،رسالت اصلی شعر خود را مبارزه با استعمار قرار دادهاند .در این
مسیر صفار زاده نسبت به عبدالمجید رویکرد تندتر ،صریحتر و بیپرواتری دارد .آنها
مقدمه کار خود را معرفی استعمار و ترسیم چهره آن و افشای ماهیت پلید آن قرار داده-
اند و برای این مهم ،شیوه و زبانی نمادین برمیگزینند؛ به عبارت دیگر میتوان گفت
بهکارگیری رمز و نماد از شگردهای هنری این دو شاعر بهشمار میآید .معروف
عبدالمجید بیشتر از نمادهای صدر اسالم همچون بنی امیه و خوارج بهره برده و
صفارزاده از نمادهای تاریخی ایران باستان مانند ضحاک مدد جسته است.
آنها در مبارزه با استعمار ،نگرشی فرامرزی دارند .عبدالمجید جهان عرب را در
کنار مصر قرار داده است و صفارزاده عرصه جهانی را مد نظر دارد .بهطور کلی آنچه در
ارتباط با استعمار بیشتر مورد توجه قرار میگیرد ،تاراج ثروت ملی ملتهاست؛ اما
صفارزاده و عبدالمجید مسئله استعمار فرهنگی را در رأس توجه قرار داده و بیش از هر
موضوع دیگری به این امر پرداختهاند؛ پیروی این امر به معرفی استعمار ،فساد و اختناق
جامعه و ضرورت مبارزه ،مقاومت و پایداری نیز تأکید میکنند و هر دو شاعر قیام و
شهادت امام حسین را الگوی سازندة مقاومت و پایداری همه ملتها معرفی و اذعان میکنند

استعمارستیزی در اشعار طاهره صفّارزاده و معروف عبدالمجید

که راه سبز مقاومت و پایداری از خط سرخ شهادت میگذرد.
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