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1 .مهمقد  

از طرف . استسازي مردم در تحوالت اجتماعی و سیاسی سهمی بسزا داشتهمسائل شعر امروز در بیدارگري و آگاه

سندگان در اثر هنري ي آن است و شاعران و نویبینی، عقاید و باورهاي پدیدآورندهدیگر هر اثري تبلوري از جهان

-توان گفت، که آثار ادبی با زندگی خالق اثر پیوند میمیصراحت به. انداز باورهایشان را آفریده خویش، دنیایی

در . یابدتحول شعر در هر زبان با توجه به ضرورت تحول ادبی و نیازهاي فضاي جدید اجتماعی تحقق می .خورد

زبان ادبی فرایندي اجتماعی  هاي اجتماعی خود پیوندي ناگسستنی دارد و تحول شعر درواقع شعر هر دوره با زمینه

  ). 22: 1387خسروي، (ت اس

در . طلبداي است که غوطه زدن در آن همتی واال میویژه شعر معاصر، دریاي گستردهي شعر فارسی بهپهنه        

ترین شاعران در عصر مشروطه است که با تکیه بر میراث ادبیات کالسیک این میان پروین اعتصامی ازجمله برجسته

تعداد اشعاري که . استظهور سیاسی و اجتماعی پدید آوردهنو هايمایهقی و درونفارسی، اشعاري با مضامین اخال

اي زیاد است کند، به اندازهو از ظلم اغنیا و رنج محرومان یاد می کندها از شاهان مستبد زمان انتقاد میپروین در آن

هاي ع جامعه به احیاء و معرفی ارزشکه پروین شاعر اخالقی است، با نقد اوضا جااز آن. تاسي حیرت شدهکه مایه

در میان ادبیات ملل دیگر، ادبیات معاصر فلسطین به شدت تحت تأثیر  .پردازدهاي اخالقی میپاك انسانی و اسطوره

. پیمایداوضاع و شرایط سیاسی این کشور قرار دارد و در مقایسه با سایر کشورهاي عربی مسیري متفاوت را می

هاي ادبی معاصر است که تمام دردها ترین جریانیژه شعر، یکی از نیرومندترین و زندهون بهادبیات مقاومت فلسطی

، ازجمله شعراي »فدوي طوقان«. کشدهاي ملت ستمدیده فلسطین را به تصویر میها و استقامتها، پایداريو رنج

گام با دیگر اشعاري آتشین  همي خویش با فلسطینی است که با به تصویرکشیدن اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه

مدافعان و مبارزان وطن خود به پیکار با دشمن پرداخته و نداي ملت خود را با آهنگی اندوهگین به گوش جهانیان 

  .استرسانده

، با ي استبداد حاکم بر جامعهفدوي طوقان و پروین اعتصامی، این دو شاعر زن مسلمان، به علت مشاهده       

سائل سیاسی و اجتماعی در اشعارشان، به عنوان عضوي از جامعه، نقش سیاسی و اجتماعی خود را مطرح کردن م

  .اندهایشان بیان کردهههاي غنی دین مبین اسالم، اندرزهاي دینی را در سرودها با اقتباس از آموزهآن. انددهکرایفا 

ان است و ادبیات ي ادبیات جهکارآمد در حوزه ید وهاي نوپا، مفجا که مطالعات تطبیقی یکی از دانشاز آن       

دهد؛ در این پژوهش می اي واحد با اختالفات ظاهري و زبانی مورد استفاده قرارمقوله صورت را بهملل مختلف 



 
 

  ٣

هاي پروین اعتصامی و فدوي طوقان سعی بر آن است، ضمن بیان مبانی نظري و نگاهی اجمالی به افکار و دیدگاه

شود؛ چرا که بررسی رداختهاندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح شده در اشعار این دو شاعر پ به تبیین

مندان به مطالعات تطبیقی اي به عالقهتواند براي مطالعات بعدي مفید واقع شود و دید تازهاشعار این دو هنرمند می

  .دببخش

  

  بیان مسـأله. 1-2

در ادب . سبات بین ادبیات ملل و اقوام مختلف جهاني روابط و منادرباره ادب تطبیقی عبارت است از تحقیق

چه از آثار ادبی قوم دیگر چه مورد توجه اهل تحقیق است؛ تصرّف و تغییري است که هر قومی در آنتطبیقی آن

که در معانی و ادب تطبیقی شناخت علل و اسباب واقعی تحوالت ادبی است و تغییراتی را . کندمی اخذ و اقتباس

هایی را که براي محقق به سبب حصر نظر در تحقیق کند و محدودیتشود، آسان میاسلوب مختلف حاصل می

کوب، زرین(کند حدي رفع می دارد، تاشود و او را از درك بسی دقایق محروم میادب قومی و ملی حاصل می

1392 :127.(  

از سوي دیگر ناگزیر است در ابعاد . کندیان ادبیات مختلف جهان بحث میهاي کلی مادبیات تطبیقی از پیوند        

ها را از غیر اصیل و بیگانه تمیز دهد تا بدین وسیله ارزش متنوع ادبی نفوذ کند و عناصر اصیل و ملی را بازیابد و آن

به تشریح خط سیر روابط و ادبیات تطبیقی . و اهمیت لقاح خارجی را در راه بالندگی ادبیات ملی و بومی نشان دهد

این نوع ادبیات قادر است از طریق شناساندن . بخشدها میروح تازه و شاداب به آنپردازد و هاي ادبی میپیوند

ها کمک مؤثر بکند و زمینه را براي خروج ادبیات بومی از انزوا و هاي تفکر مشترك به تفاهم و دوستی ملتمیراث

عنوان جزئی از کل بناي میراث ادبی جهانی در معرض افکار قرار دهد و جوامع بشري عزلت فراهم کند و آن را به 

  ).44: 1390غنیمی هالل، ( ها سوق بدهد را به سوي ایجاد روح تفاهم و تعاون میان انسان

اي از اي در  نقطهاین که چگونه اندیشه. بردي بشري پیتوان، به نقاط وحدت اندیشهدر ادبیات تطبیقی می       

بر  .یابداي دیگر مجال بروز میاي دیگر از جهان همان اندیشه به گونهشود و در نقطهجهان توسط ادیبی مطرح می

را مورد مطالعه قرار ) پروین اعتصامی و فدوي طوقان(این اساس، پژوهش حاضر بر آن است تا اشعار دو شاعر زن 

نظر به این که پژوهش حاضر به دنبال . و دینی را روشن کند ها از مسائل سیاسی، اجتماعیدهد تا طرز تلقی آن

ي مشروطه و فدوي طوقان شاعر معاصر فلسطینی بررسی تطبیقی در اشعار پروین اعتصامی شاعر ایرانی در دوره

ی و فدوي طوقان به اجمال است؛ به وضع ادبی دوران مشروطه، تاریخ ادبیات فلسطین، احوال شعري پروین اعتصام

  .شودمیتهپرداخ

  



 
 

  ٤

1-2-1 .ات مشروطهادبی  

گیري از زبان شعر، مکنونات درونی خود ادبیات هر عصري نمایانگر احوال حاکم بر آن زمان است و شاعران با بهره

بینی و باور شاعر نسبت به مسائل ي تفکر، جهانتوان به نحوهبا تجزیه و تحلیل اشعار آنان، می. کنندرا متجلی می

نهضت مشروطیت . استهبودهایشان تحت تأثیر چه عواملی توان روشن کرد که سرودهحتی می. تجاري دست یاف

گیري ادبیات این دوره تأثیر بسزایی بر جاي با توجه به مقتضیات خاص اجتماعی و سیاسی، در چگونگی شکل

ي واپسین در سه دهه آثار این دوره، شامل آن بخش از ادبیات فارسی است که از یک سو ریشه. استگذاشته

شمسی و 1299هاي منجر به کودتاي هاي عام آن تقریباً در سالشاه دارد و از سوي دیگر ویژگیپادشاهی ناصرالدین

یابی ي تالش مردم ایران براي دستادبیاتی که همه. شودهاي پس از آن در ادبیات فارسی پدیدار میحتی در سال

تغییرات سیاسی و ). 71: 1378کدکنی، شفیعی(استبدادي در آن بازتابنده است به حکومت قانون و رهایی از نظام 

اجتماعی ایران در عصر مشروطیت، نگرش جامعه را نسبت به مسائل اجتماعی و سیاسی متحول کرد، به موازات آن 

ه در شعور سیاسی و با توجه به تغییري ک. ویژه در شعر، به وضوح نمایان شدي ادبیات بهبازتاب این تغییر در عرصه

آمد و سرشار بار را ترك کرده، به کوي و برزن اجتماعی مردم جامعه رخ داد، شعر نیز، به لحاظ محتوا و هدف، در

  :هاي عام شعر در این دوره عبارت است ازویژگی. گرایی شداز خون، فریاد، زندگی و آرمان

رگی در بیداري احساس ملیت و هشیار شدن در برابر فرمان مشروطیت تأثیر بز: ي اندیشه و محتوادر عرصه) الف

هاي غرب داشت و شاعران را به طرح مسائل تازه در شعر خویش واداشت، بر روي هم این مسائل عبارتند پیشرفت

- ي زحمتدعوت به زندگی جدید براساس علم، حمله به مفاسد ناشی از تمدن جدید و توجه به زندگی طبقه: از

ي مشروطیت و تا ي تهیدست مضمونی است که در شعر شاعران دورهتوجه به طبقه: ي مثالکش و تهیدست، برا

شود صریح آن در دیوان فرخی یزدي و پروین اعتصامی دیده میي و نمونه استداشتهچندین سال قبل وجود 

  ).46: 1387کدکنی، شفیعی(

ي زن، و تربیت جدید، ستایش علوم جدید، مسألهوطن، آزادي، قانون، فرهنگ نو، تعلیم : موضوعاتی مانند        

ترین مضامین و مفاهیمی است که تحت تأثیر از جمله مهم... انتقاد از اخالقیات سنّتی، مبارزه با خرافات مذهبی و

شاعران در رویارویی با این موضوعات . ي بروز و ظهور پیدا کردي مشروطه اجازهارتباط با غرب در ادبیات دوره

هاي متعدد آنان معانی متفاوتی دارد، وطنی که سیداشرف از در دیدگاه» وطن«ي یکسان نداشتند؛ براي مثال، رویکرد

گوید، وطنی است که خصوصیات کامل اسالمی و شیعی دارد، در صورتی که هنگامی که عشقی از آن سخن می

خواهان رمانتیک آن را ي ترقید همهترین معنی آن است و ماننجوي ایران در ناب و گوید، در جستوطن سخن می

  .جویدي عرب میدر روزگار ساسانیان و پیش از غلبه



 
 

  ٥

-شعر فارسی براي برآوردن یک نیاز اجتماعی عمیق، به زبان کوي و برزن نزدیک می: ي زبان شعريدر عرصه )ب

نی واژگان اروپایی نیز با خود معا. در این دوره واژگانی رواج یافت که برگرفته از زبان مردم کوچه و بازار بود. شود

ي کاربرد واژگان اروپایی در پیشینه. ي نظم اجتماعی و سیاست آوردند و وارد شعر فارسی شدندعرصهر اي دتازه

برخی از شاعران سبک هندي به خاطر زیستن در محیط . توان در آثار منظوم میرزا ابوطالب یافتشعر فارسی را می

ي مشروطه بردند، اما در دورهوپایی را که در آن دیار رواج یافته بود، در شعر خود به کار میهاي ارخاص هند واژه

میرزا از الممالک فراهانی و ایرجادیب. کاربرد چنین واژگانی در میان شاعران برجسته و پیشرو بسیار متداول بود

سی و اجتماعی غربی وضع شد، در شعر که در برابر اصطالحات سیا اصطالحات سیاسی. جمله این شاعران بودند

کردند که از این راه بردند، تصور میشاعرانی که این نوع واژگان را در آثارشان به کار می. این دوره بسیار رواج دارد

  .توان شعر و ادب فارسی را اصالح کردمی

صورخیال هیچ جایی پرجوش است که براي  ي مشروطه آن مایه پرشور وشعر دوره: ي صورخیالدر عرصه )پ

بدین سبب است که منتقد . ي صور خیال متکی نیستاساس هنر در این دوره بر نوآوري در عرصه. گذاردباقی نمی

ي ي شعر دورهي امروزي که با معیارهاي جدید تکامل یافته در اروپاي پس از جنگ جهانی دوم، دربارهتجربهبی

شعر سید اشرف، (ي مشروطه حتی منتقدان سنتی نیز  آثار اصلی دوره. داندکند و آن را نظم میمشروطه داوري می

هایی براي با وجود این در تجارب ایرج میرزا، عشقی و بهار کوشش. دارندرا خوش نمی) عارف، عشقی و فرخی

یان این دوره شود و اگر قلمرو نو نیما یوشیج و ابوالقاسم الهوتی ـ که در پایابی به بیان نو به روشنی دیده میدست

  .شوداي در بیان شعري نمودار میانداز تازهشمار آورده شود، چشم قرار دارد ـ بخشی از شعر این دوره به

هاي شناخته شده کالسیک و سنّتی است، در این دوره، شکل شعر فارسی مشتمل بر قالب: ي شکلدر عرصه )ت

براي مثال مستزاد که در شعر کالسیک . تغییر کرده است هابا این تفاوت که راه و رسم به کار گرفتن این قالب

توان رفت، در این دوره ناگهان چنان متداول شد که آن را میاي غیرمعمول و نوعی هنرنمایی به شمار میتجربه

قصیده، دیگر از آن محبوبیت عامی که در عصر قاجار داشت، . شکل اصلی و عمومی شعر این روزگار تلقی کرد

هاي الممالک و ادیب پیشاوري از قالببهار، ادیب: چوننبود، با وجود این هنوز در شعر شاعرانی همبرخوردار 

آید، در این عصر غزل چندان مورد توجه ي شعر مردمی، شکلی مقبول به شمار نمیي شعر است، اما در شاخهعمده

  .توان بیان کردقالب مثنوي نیز می  ياین سخن را درباره. هاي این دوره رنگ و بوي سیاسی داردغزل. نبود

تصنیف که اشکال تغزلی و گاهی . یکی از بهترین انوع شعر که در اواخر این دوره شکوفا شد، تصنیف است      

هاي مردمی و در فرهنگ عوام تاریخی دراز دارد، در طی این دوره به خدمت شعر یا سروده» حراره«اجتماعی آن در 

ترین و کارآمدترین شکلی بود که شعر مشروطه آن را تصنیف بزرگ. چاشنی اجتماعی زدندخواص درآمد که به آن 



 
 

  ٦

ترین موفقیت را به دست آورد، عارف قزوینی است و ترین شاعري که در این زمینه بیشبزرگ. ها بردبه میان توده

  ).78: همان(پس از او بهار قرار دارد 

این تعهد اجتماعی و سیاسی، . می و زبان ساده به میان عوام راه یافتي مضامین مردشعر مشروطه به واسطه       

به این ترتیب، شعر پس از مشروطه، . ادبیات را به سوي ادب تعلیمی مخصوصاً توجه به مضامین اخالقی سوق داد

ز غافل نبوده ضمن توجه به مسائل سیاسی و اجتماعی از توجه به مضامین اخالقی، پند و اندرز و سخنان حکیمانه نی

عشقی، ي بهار، ایرج میرزا، ادیب الممالک، عارف قزوینی، میرزاده). 4: 1392نوسر، رضوانیان و محمودي(است 

هاي عمده در عصر یزدي، نیما یوشیج و پروین اعتصامی از شخصیتاکبر دهخدا، سیداشرف، الهوتی، فرخیعلی

  ).81: 1378کدکنی، شفیعی( مشروطه هستند 

ترین شاعران یکی از مستقل) مسیشجري ه1285- 1320(مند شعر فارسی امروز روین اعتصامی شاعر توانپ      

اي است از حکمت و اندرز کالسیک با نوعی شعر او آمیزه. ي مشروطه و با نفوذترین آنان استبخش اخیر دوره

 .انی از رمانتیسم نیز در آن هستسرایان کهن است و گاه نشهمدردي و واکنش در برابر محیط که گاه یادآور سخن

ي مشروطه و از توان وي را در شمار شاعران پایان دورهتعلق دارد؛ می) مسیش1299(ي کودتا پروین گرچه به دوره

لیم جمله شاعرانی دانست که با سیاست درآویخته و در عین حال از توجه به مسائل زندگی، نکات اخالقی و تع

به شعر پروین گرچه قالب کهن داشت؛ از خون، فریاد، سیاست و توجه . استزیدهمضامین حکیمانه غفلت نور

  ).90: 1378همان، (بود مسائل ژرف زندگی آکنده

هـاي اجتمـاعی زمـان او در شـعر     زیست و اختناق سیاسی و دشـواري پروین در روزگاري پر از آشوب می           

تـوان از آن بـه   اي کـه مـی  اما وي با لطافت روح و متانت اندیشـه است؛ شاعران پوشیده و آشکارا مطرح شدهاغلب 

ي این مسائل گذشته و با طرح کلیات اخالقی، بیان فقر و محرومیـت و  اي عرفان جدید تعبیر کرد، از کنار همهگونه

  ).173: 1391یاحقی، ( استاشت اجتماعی و اخالقی بسنده کردهنیازهاي شدید عاطفی به نوعی برد

ي ادبی ایران بود، نه فقط در بین تمام ي جداگانه در شعر عصر و تقریباً در سراسر گذشتهروین یک پدیدهپ      

شد، به شیوایی و استواري استادان گذشته قدرت و مهارت چه در شعر، وعظ و تحقیق خوانده میزنان شاعر در آن

- هاي اخالقی عصر اعتراض میسامانیه بر بیصراحت و کنایخصوص از این جهت نیز که با هداد؛ بلکه بنشان می

  ).538: 1383کوب، زرین(کرد 

است و ، اخالقی، اعتقادي و عرفانی بودهدهد پروین داراي شخصیت دینیدالیل زیادي وجود دارد، که نشان می      

وده و به احکام و تکالیف باالتر از این، داراي تشرّعی عملی هم ب. استبودهتقادي و انسانی کامالً مطلع از مبادي اع

  ).206: 1383فیضی، (است داشتهاخالقی و عرفانی خود با دقت عمل ملتزمانه 

اي دینی است، او شکیبایی و ایستادگی در برابر پروین شاعر تربیت و اخالق است و اخالق او مبتنی بر اندیشه      

ها الَّذینَ یا اَی«ي توجه داشت، وي با استعانت از آیهداند که باید همواره به آن هاي روزگار میمشکالت را از درس



 
 

  ٧

در هنگام مخاطبان خود را صبر و استقامت ، )200/ عمرانآل(» صابِروا و رابِطُوا و تَّقوا اهللاَ لَعلَّکُم تُفلحونَامنوا اصبِروا و 

  .خواندها فرا میمواجه شدن با سختی

  وار نیستـــببینی که سهل است و دش  ی     واري ار دل شکیبا کنــبه دش     

  )   198: 1387اعتصامی، (                                                                 

پرهیز از هوي و هوس یکی دیگر از اندرزهاي دینی در شعر پروین است که وي با تأثر از کالم نورانی قرآن       

- اندرز می هاي شهوانی، همنوعان خود را به دوري از هوس)135/ نساء(» بِعوا الهوي أَن تَعدلُوافَالتَتَّ«: فرمایدکه می

  .دهد

  تــــهاسهــتا به پس پرده ببینی چ در       ـــوي را بــي الوان هردهــپ    

                  )     299: 1387اعتصامی، (                                                                                        

شعر پروین انعکاس صداي مظلومان و محرومان جامعه بود؛ اعتراض بر فقر، ظلم و فساد اغنیا در کالم او در         

-یگر قرار مکننده بود، این نکته او را در شمار شاعران عصیانآشنا اما  به شدت محکومآن ایام یک آهنگ غریب نا

  )538: 1383کوب، زرین(افزود او، وقر و وزن زیادي به سخن او می گر آرام که آرامش و وقاردهد؛ یک عصیان

هاي سیاسی و اجتمـاعی او اسـت و هویـت    یکی از نکات قابل تأمل در اشعار پروین اعتصامی توجه به نگرش      

هاي سیاسـی و  از تلقیاست، سروده  وي اشعاري کهاست، خوردهتاریخی او به صورتی تنگاتنگ با این موضوع گره 

ي شـعرش بـراي اجتمـاع فـایلی بـازکرده و آن را      پـروین در پرونـده   .استشدهفرهنگی او از اجتماع عصرش ملهم 

-جاي شک نیست پروینی که در دیوان بانو اعتصامی نهفته اسـت، کامـل   .انگاشته استموضوعی اساسی و جدي می

توان به دست آورد، نشانی شـاعر ایـن دیـوان را نخسـت بایـد از اعتقـادات       وجود او می ترین تصویري است که از

-پیشگی وي واضح و حیـرت گرایانه و سیاستچرا که هیچ بعدي از ابعاد پروین مثل ابعاد اجتماع ؛سیاسی او جست

  .آور نیست

تر از چنان محکمباز هم ،سرایی شدهقیمگویی و غیرمستگزیر از چکیدهجا که بنا به مالحظاتی ناپروین حتی آن     

ویژه زبان سمبولیک شاعر به او این اجازه را شقوق شاعري وي به .سرایان هم عصرش پا به میدان نهاده استسیاسی

داشت و پیشبرد اسالمیت ي نگهکه در مظان اتهام واقع شود، به طنز و جد اخطارهایی که الزمهآناست که بیبخشیده

ترین اشعار سیاسی بعد از و در این طراز شعرش عریان ست، به آشنا و بیگانه تذکار نمایدا در عصر او و انسانیت

  ).169: 1383فیضی، (نماید مشروطه می

کند و دیوانش نیز با قدرت و قوت حاکی از آن است، شاعري بوده پروین، بنابر آنچه که تاریخ از او روایت می      

او در . اجتماعی و اهل فهم و درد به تمام معنا - ي شخصیت سیاسیقد به اصالح، دارندهاست؛ داراي موضع، معت

زیست که دروغ، ریا، جهل و ستم جاي همه چیز را در ایران آن روزگار گرفته بود، پروین از اوضاع اي میزمانه

گرا و در آشنا، دروندرد کلی پروین شاعري طوربه. آشوب بودي عصر خود مضطرب و دلنامساعد حاکم برجامعه

زند و با سالح قلم به ستیز با ي اشعار پروین، عشق به خدا موج میدر واژه واژه. عین حال خشمگین و معترف بود
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ي ها بود، براي یافتن دریچهنهادند، او شاعر ارزشرفت که داغ محرومیت را در پیشانی جامعه میپرستانی میدنیا

گاه از شعر ماندگی، سختی و اضمحالل سیاسی آن روز را در نظر گرفت، آن، درفقري نگرش پروین باید چهره

  ).170: 1383فیضی، (هاي سیاسی را استخراج کرد گریز و متفکر باورگرا، مردمشیواي زن درون

ت مهم ي این موضوعااست؛ فساد زمامداران از جملهسی زیادي در اشعار خود مطرح کردهپروین مسائل سیا        

وي با آزردگی خاطر . خوبی آگاه استي خود بهرخی از زمامداران جامعهشاعر به فساد و عدم شایستگی ب. است

  .کندکند و از این رفتار نامناسب کارگزاران دولتی انتقاد میاین معضل را در اشعار خود مطرح می

  ز سفله و بخیل در این بارگاه نیستج           گهتصد جور دیدم از سگ و دربان به در               

  )200: 1387اعتصامی، (                                                              

فقر و محرومیت از جمله مسائل اجتماعیِ مهم در عصر زندگانی پروین است؛ روح لطیف شاعر از این معضل     

گیر اقشار مجروم جامعه است که به فقر و محرومیتی که گریبانهسخت آزرده است و این آزردگی او را بر آن داشت

خود را به تصویر بکشد و از این معضل اجتماعی  يبار فقراي جامعهتفاوت نباشد و احوال فالکتشده است، بی

  :کشدانتقاد کند و از زبان رفوگري فقر حاکم بر زندگی فقرا را چنین به تصویر می

  ...تـش از دزد ایمن اســي درویاي         خانهد و مایهنه دم و دودي، نه سو   

  ...رمن استـکشتم ادبار است و فقرم خ   وي سپیدم حاصلی       ـنیست جز م     

  )174: همان(                                                                                   

  

  ادبیات فلسطین. 1-2-2

 شود که توسط مردم فلسطین به وجود آمدهگفته می... ي آثار ادبی اعم از شعر، داستان وطین، به مجموعهادبیات فلس

چرا که . شوداطالق می ي مقاومت فلسطین باشد، نیزي ادبی که دربارهتر به هر نوع نوشتهاست، در مفهوم عام

به مسأله و موضوعی جهانی تبدیل شده  ي جغرافیایی خاص تجاوز کرده وفلسطین از حد چهارچوب یک منطقه

دهد و نوع ي میراث ادبی فلسطین را تشکیل میبخش عظیم و عمده» شعر«ي قابل توجه این است که نکته. است

  .ادبی داستان تقریباً در انزوا قرار دارد

بات مردم فلسطین است؛ ي آرمان و مطالکه آیینهادبیات مقاومت یا به معناي عام آن ادبیات سیاسی فلسطین       

، نمودهاي مبارزه و مقاومت، هاي اشغالگري اسرائیلها، جلوهانتقادي فلسطینی، خودي داخلیشامل انتقاد از تفرقه

است که به منثور سیاسی فلسطین نیز ادبیاتی  ادبیات منظوم و. شود، آوارگی و رویاي بازگشت به وطن میغربت

پردازد و نه عالیق و نیازهاي فردي، این نوع ادبیات که از دیرباز تاکنون به انی میي انسوضعیت و مطالبات جامعه

هاي آوارگی، ظلم و کشتار و تبعیض علیه آن نمود ي یک ملت مظلوم و بیان رنجالمعارفی براي گذشتهةعنوان دایر
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هاي مردم ثیر مهمی در تحقق آرمانپاي سیاست تأاین ادبیات با توجه به کارکردهاي متنوع و گسترده، هم. استیافته

  ).1: 1392گودرزي، (فلسطین داشته است 

شود که عبارت است ادبیات فلسطین با توجه به حوادث سیاسی و تاریخی این کشور به چند دوره تقسیم می        

  :از

طور کلی تقلید بهشعر این دوره  .شودها در شام که فلسطین بخشی از آن محسوب میحکومت عثمانی :ي اولدوره

ي طبیعی دوران رودنبالهاین دوره  شاعران .هاي آنان بیشتر اغراض دینی استاز سبک قدما و رکود بود و سروده

بعضی از قصاید و قطعات تقلید از شاعران عصر انحطاط بود و شعر به علت  .ماندگی فکري هستندضعف و عقب

  .بودداف اصلی خود دور ماندهازي از اهپردهاي بدیعی و قافیهتوجه به هنر

میالدي سازمان ملل طرح قیمومیت بریتانیا را که به این کشور و به سازمان ملل پیشنهاد کرده  1922در  :ي دومدوره

کرد و به بریتانیا مسئولیت داده ي کشورشان سلب میاین طرح حق اعراب فلسطین را در اداره .تصویب کردبود، 

ي ورود یهودیان را از تمام نقاط دنیا براي تشکیل سرزمین یهود فراهم کند، اما مبارزه اي شرایطشد که به گونه

میالدي 1948ي صهیونیستی بریتانیایی را سی سال به تأخیر انداخت و دولت یهودي در اعراب فلسطین تحقق توطئه

  .به وجود آمد

میالدي قیامی بزرگ با اعتصاب 1936در این دوره فلسطین از هر نوع مبارزه فروگذار نکرد، سرانجام آوریل      

 ي آن لغو تصمیم تقسیممیالدي فلسطین معروف شد که نتیجه 1936عمومی شروع شد، این واقعه به انقالب 

ي نقالب نخستین رویدادي بود که زمینهاین ا. ورود یهودیان به فلسطین شدفلسطین و اعالم به پایان رسیدن 

تحول اصلی شعر در حول و حوش انقالب . عران مقاومت فلسطین را بنیاد گذاشتپیدایش نسل اول شا

در این مرحله شاعر دیگر بلندگوي حاکمان نبود، بلکه براي مردم و همراه مردم . میالدي به وقوع پیوست1936

ترین بهره را در افزایش شناخت خویش ي فرهنگ خود و بیشدر توسعه شاعران باالترین نقش را. کردزندگی می

بدین ترتیب، شعر این . ساالران شعر معاصر فلسطین به شمار آوردسزاوار است، شاعران این مرحله را قافله. داشتند

جنگ جهانی دوم ي آمد، این نسل، نسل اصیل مقاومت است که در فاصله ي انقالبی دري یک اعالمیهدوره به گونه

ل میهن، شهدا، دادخواهی و مفاهیم پربار آزادي، رهایی، استقال جویايزیست و همواره میالدي می1948ي و فاجعه

  .بودانتقام 

شود که دوران میالدي یعنی تأسیس دولت اسرائیل در فلسطین آغاز می1948ي این دوره با فاجعه :ي سومدوره

میالدي طوفانی را آغاز کرده بود؛ رو به خاموشی  1936ج سترگی که در سال مو .آوارگی و بدبختی فلسطین است

اي از ناامیدي ي سیاست و چه در ادبیات و شعر بیرون آمد و در هالهگونه چه در زمینهگرایید و از آن حالت انقالب

و بدبینی در میان روش پیشین خود بازماندند و روح یأس  يهر یک از نویسندگان و شعرا از ادامه .فرو خزید
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خوردگان که از رنج، از این لحاظ شاعران پس از این سال را به نام شکست .اعراب به ویژه فلسطینیان قوام یافت

  .شناسدگویند، میاشک و بهشت گمشده سخن می

ن فلسطینی توان نام برد که روح سرگشته و ناامید انسارا می» فدوي طوقان«ترین شاعران این دوره، از درخشان     

است؛ ي فلسطین و پیرامون آن شعر سرودهمیالدي در منطقه1948کند، نسلی که پس از را در شعرش وصف می

  ).1: تابابایی، بی( 1نسلی است که باید آن را نسل شکست، نسل حزن و نسل سرشکسته خواند

نگی دوشادوش مردان این سرزمین هاي مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهگونه که در عرصهزنان فلسطینی همان      

ها پیشتاز هستند، ادبیات معاصر هاي ادبی نیز حضور فعال دارند و حتی در برخی زمینهکنند؛ در حوزهحرکت می

هاي مختلف به است؛ آثار فراوانی در حوزهفلسطین به دلیل تأثیرپذیري از اوضاع و شرایط سیاسی این کشور توانسته

گیرد و به شدت از آن ي ادبیات مقاومت شکل مین مضامین شعري این سرزمین در سایهگماجاي گذارد؛ اما بی

  .متأثر است

این وجه تسمیه . نامندمی» خنساء فلسطین«فلسطین است که او را  معاصر ترین شعرايفدوي طوقان از برجسته      

راهیم و دیگر شهداي جنبش مقاومت هاي حماسی زیبا و پرسوز و گداز در رثاي برادرش اببه سبب سرودن چکامه

» نازك المالئکه«فلسطین است، فدوي در نزد شاعران صف اول فلسطین از منزلت واالیی برخوردار است و همراه با 

فدوي طوقان از جمله شعرایی . روندمشهورترین شاعران عرب به شمار میاز » سلمی الخضراءالجیوسی«میهنشو هم

توان وعات گوناگون به سبک سنّتی و جدید شعر بسراید، زندگی شعري شاعر را میاست در موضاست که توانسته

تر عاشقانه، احساسی و ي اول که شعر آن تأثیرپذیري از مکتب رمانتیسم است و بیشدوره: به دو دوره تقسیم کرد

شعر شاعر با  ي دوم که به خاطر به وجود آمدن حوادث دردناك فلسطینبرخاسته از دردهاي درون است، دوره

ها بعد از جنگ فدوي به دلیل دگرگونی شرایط و توسعه طلبی صهیونیست. شودموضوعات اجتماعی همراه می

هاي میالدي احساسات خصوصی خود را از خویش به وطن و احساسات ملی و از اندیشه فردي به اندیشه1967

دفاع و مقاومت دلیران و ن و قربانی شدن مردم بیهایش از اشغال سرزمین نیاکااجتماعی سوق داد و در تمام سروده

  ).7: 1392رضایی، (است گفتههاي آنان سخن رشادت

: به عنوان مثال .هاي فدوي طوقان استهاي بارز در سرودههاي متعالی قرآن کریم از ویژگیتأثیرپذیري از آموزه     

ي مطلق خداوند سبحان در تدبیر امور ي ارادهدربارهاست و قرآن کریم، حکم مطلق را از آنِ خداوند متعال دانسته

هاي قرآنی، نیز، با پیروي از این اندیشه، فدوي )82 /یس(» فَیکُونُ لَه کُنانَّما اَمرَه اذا اَراد شَیئًا اَن یقُولَ «: فرمایدمی

به عنوان . داردغیر حق برحذر میخواند و از ستایش فرا می اوندي مطلق خدمخاطبانش را به تسلیم در برابر اراده

گوید و خطاب به از قضا و قدر الهی و حکمرانی مطلق خداوند، سخن می ،»مشیةالملک« يهنمونه در قصید
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رگاه خواهد که تنها مطیع دستورات و احکام الهی باشند و از غیر حق روي برگردانند و تنها بر دها از آنان میانسان

  :دالهی سر تعظیم فرو بیاورن

  ). 395: 2011طوقان، ( ... /الملک ۀو کل شیء دبرته حکم/ هإالّ الذي قضا/ یصیبکمهو الذي قضی و لن

و هر چیزي که در / جز آن که او فرمان داده است / رسدنمی راند و به شمااو کسی است که حکم می(

  / ... )ستا فرمانروا يیشی خواستهموردش بیند

براي تذکر به  ،دهد که وي به دلیل تأثر از وضعیت سیاسی و اجتماعی کشورشمیاشعار فدوي طوقان نشان      

از جمله مباحثی که . استکشیدهي خود را به تصویر هموطنان خود مسائل سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه

سازي وطن، پرده ادپرهیز از تفرقه در راه آز: توان به موضوعاتی نظیراست، میفدوي در این زمینه به آن توجه داشته

-کردن سیاستي دشمن، دعوت به قیام و پایداري، ستایش آزادي و آزادگی، محکومهاي موذیانهبرداشتن از توطئه

 ).3: 1389مال ابراهیمی، (اشاره کرد ... از دالوري شهدا و قهرمانان ملی وگرایانه استعمارگران، تمجید هاي سرکوب

ي وطنانش را در برابر فاجعهف و دلنشین موفق شد احساسات پاك خود و همفدوي طوقان با سرودن اشعاري لطی

ي هاي ملتش را با نغمهدردناك فلسطین به تصویر بکشد، وي به عنوان یک زن، به خوبی توانست آالم و آرمان

  .انگیز به گوش جهانیان برساندحزن

روح لطیف فدوي از این رفتار غیرانسانی . است ظلم و ستم از جمله مسائل سیاسی حاکم بر سرزمین فلسطین       

هموطنان ر هایی از ظلم و ستم دشمنان صهیونیستی را باست، به همین دلیل در اشعار خود صحنهسخت آزرده شده

، ظلم »ۀالغالیالقیود«کند، به عنوان مثال، وي در شعر کشد و از این رفتار ظالمانه انتقاد میمظلوم خویش به تصویر می

کند که عشق و است، به زنجیر محکمی تشبیه میمنان به وي و هموطنانش تحمیل شدهستمی که از سوي دشو 

تر شود، شود که هر چقدر هم ستم دشمنان بیشاست؛ ولی خطاب به دشمنانش متذکر میمحبت آنان را دربند کرده

ب آنان علیه متخاصمان ادامه خواهد و جوش و انقال توانند عشق را از وجود آنان سلب کنند و جنبباز هم نمی

  .داشت نخواهندتا رسیدن به رهایی دست از قیام بریافت و 

فَ/ أغالل حبیأضیق، أضیق بِ/ ۀود الغالیالقیعی ثورتیأمضی و تمضی م /و یمضی لی / ودأحاول تحطیم تلک القی

  ).213: 2011طوقان، ( خیالی

/ هاي من با من در حرکت استروم و جنبشمن می/ تر کنه و تنگزنجیرهاي عشقم را فشار بد/ زنجیرهاي گران(

  . )و خیالم آزاد شود و برود/ کنم که این زنجیرها را پاره کنمسعی می

فدوي در طلب  .هاي فدوي طوقان استخواهی از جمله مسائل اجتماعی مهم مطرح شده در سرودهآزادي      

ها ي زنجیرها و سیاهیکه حتی زیر رگبارهایی از گلوله و آتش با وجود همهاراده است قدر باآزادي و نیل به آن، آن

هاي استعمارگران در تالش است؛ ضمن خنثی شود، شاعر به علت آگاهی از توطئهسرد نمیخواهی دلاز آزادي

میهنش  هاي مقاومت و پایداري را براي آزاد ساختن وطن در میان مبارزان همهاي دشمنان، رشتهساختن توطئه

  :سرایدآورد و چنین میخواهی بر میآزادي تحکیم بخشد، به همین دلیل در اشعار خود فریاد
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و ! /  حریتی! حریتی! تییرّحناضل داعیا أنا أ/  و أظلُ محموالً علی مد الغضب/ و أظلُ رغم اللیل أقفو خطوها

  ).497: 2011طوقان، ( !حریتی! حریتی! حریتی/ یردد النهر المقدس و الجسور

! امآزادي! امو خواهان آزادي/ کنمو همواره سوار بر موج فریاد مبارزه می/ دارمها در پی او گام بر میرغم تاریکیبه(

  ! )امآزادي! امآزادي! امآزادي: / خوانندها میرود مقدس و پل! / امآزادي

گیري طور چشمآن است که این دو شاعر، به بیانگر ،هاي پروین اعتصامی و فدوي طوقانتأمل در سروده      

ها اي از آنمباحث باال به شمه اند که دراندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی را در اشعارشان مطرح کرده

است که   ...دعوت به پرستش خدا، ایمان به معاد و: مراد از اندرزهاي دینی، در این جستار مضامینی مانند. اشاره شد

هاي متعالی قرآن کریم از ویژه با اقتباس از آموزهلب شعر تحت تأثیر تعالیم دینی بهپند و اندرز در قابا هدف 

ي پوشانی دارند، اشعار سروده شده در زمینهجا که اخالق و دین، همي شاعران تراوش کرده است، از آنقریحه

: و هدف از مسائل سیاسی، مسائلی از قبیل توان جزو اندرزهاي دینی به شمار آوردتعالیم اخالقی را نیز می

است و هدف از مسائل اجتماعی، مسائلی ... استعمارستیزي، مبارزه با استبداد و خودکامگی، مبارزه با ظلم و ستم و

هایشان، گونه مسائل در سرودههدف شاعران از طرح این. است... ی، زن، کودکان یتیم وعدالتآزادي، بی: از قبیل

چه ذکر شد، پژوهش حاضر بر آن با توجه به آن. خود است يیت سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعهانعکاس وضع

ترین اندرزهاي دینی، است، با بررسی تطبیقی اشعار مندرج در دیوان پروین اعتصامی و فدوي طوقان، به تحلیل مهم

  .مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح شده در اشعار دو شاعر یاد شده بپردازد

  

  ضرورت و اهمیت پژوهش. 1-3

ي ادبیات بومی ي مطالعه، پا از عرصهدر این شیوه .ت دو چندانی برخوردار استامروزه مطالعات تطبیقی از اهمی

محور  .شودها مشخص میر و وجوه اشتراك و افتراق آنشود و روابط ادبی ملل، میزان تأثیر و تأثّفراتر گذاشته می

 در این راستا .ها استهاي ادبی جهانی و رابطه ادبیات ملی و میهنی با آنتبیین جریان پژوهش در ادبیات تطبیقی،

 شود؛کند و از راه اثرپذیري باعث پویایی و بالندگی ادبیات ملی میبه غناي ادبیات جهانی کمک می ادبیات تطبیقی،

-ادبیات تطبیقی ضرورت دارد؛ دیدگاهت پژوهش در ادبیات جدید و نیاز نقد ادبی جدید به چنین به دلیل اهمیهم

هاي ادبی مطرح در اشعار پروین اعتصامی و فدوي طوقان به صورت تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد؛ چرا 

برد و با پژوهش توان به روابط ادبی دو ملت مسلمان ایران و فلسطین پیمی ها است کهي این پژوهشکه در نتیجه

هاي ادبی را گشود و راه را براي تحقیقات وسیع تطبیقی براي محققان هموار ن بسیاري از گرهتوادر این زمینه می

ادبیات کمک  کردنجهانیساخت، تا این که در نهایت بتوان با الگوبرداري صحیح به شکوفایی ادبیات بومی و 

  .شایانی کرد
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  ي پژوهشپیشینه. 1-4

ي پروین اعتصامی تحقیقات متعددي در سطوح دهد که دربارهیي موضوع مورد پژوهش نشان ممطالعه در پیشینه

  :افته به قرار زیر استیترین کارهاي پژوهشی انجاممهم. استیافتهنامه و مقاله انجام مختلف از جمله کتاب، پایان

  کتاب) الف

است، محتواي این شدهتألیف کریم فیضی، این کتاب در قم، انتشارات مطبوعات دینی چاپ  »راز پروین«کتاب  - 

است، فصل کتاب، به شعر و شخصیت پروین اعتصامی اختصاص دارد، نویسنده کتاب را در دو فصل تنظیم کرده

ي این از جمله. استگانه نگارش یافتهدر مباحث نه» پروین اعتصامی، مادر ادبیات فارسی«اول کتاب با عنوان 

اعی پروین، فقرنوازي و فقرستیزي، شخصیت اخالقی و عرفانی هاي سیاسی و اجتمتوان به بحث در نگرهمباحث می

هاي مطرح شده در فصل اول کتاب، نگاه مستندي است به زندگی پروین و شرایط مقوله. اشاره کرد...پروین و

سیاسی و اجتماعی دوران حیات وي همراه با دورنمایی از اخالق، شعر و سیرت سلوکی او، فصل دوم کتاب به 

شانزده قصیده از قصاید پروین اختصاص دارد که نویسنده با دیدي فلسفی و عالمانه و با تأکید بر  شرح و تفسیر

 .استها پرداختهدار و ارزشمند قصاید به شرح و تفسیر آنابیات مایه

قدمیاري  .استب در تهران انتشارات سخن چاپ شدهبه کوشش مجید قدمیاري، این کتا» ي پروینمعجزه«کتاب  - 

هاي او، نقدها و ها و نامهادداشتآوري یي زندگی پروین و جمعین کتاب ضمن نگاهی اجمالی به تاریخچهدر ا

را در رابطه ... کدکنی، عالمه محمد قزوینی وجمعی از نزدیکان و منتقدان ادبی از جمله، محمدرضا شفیغیخاطرات 

ارد که مضامین اشعار پروین بدیع است و پروین در قزوینی عقیده د: براي مثال .استبا اشعار پروین گردآوري کرده

... داندقزوینی این نبوغ پروین را اکتسابی می .استها به اظهار رأي در مسائل فلسفی، اخالقی و اجتماعی پرداختهآن

شناسی، فهرست اعالم و پروین به روایت عکس درج شده اي از اشعار پروین، کتابدهي کتاب گزیخاتمهو در 

  .است

اکبري تبریزي، این کتاب در تهران انتشارات ثالث به ي رحیم چاوشنوشته» حکیم بانوي شعر فارسی«کتاب  - 

...  ستیزي واز تولد تا جاودانگی، رستاخیز واژگان، ستم: مؤلف، این کتاب را در ده قسمت از قبیل. استچاپ رسیده

. استافکار و مضامین اشعار پروین اعتصامی پرداختهاست و در هر قسمت متناسب با موضوع به تحلیل تألیف کرده

نویسنده عقیده دارد، شعر پروین، شعر تهذیب و تعمیم اخالق است و پروین توانسته است با اسلوب و آراء فلسفی 

ستیز معرفی کرده و در دوست و ستمو کلمات اخالقی خویش از سایرین متمایز باشد، وي پروین را شاعري انسان

 .استآوردهشناسی او را اي از اشعار پروین و کتابکتاب برگزیدهي خاتمه
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ي سید محمد برهانی، این کتاب در تهران انتشارات نوشته» بینی توحیدي در شعر پروین اعتصامیجهان«کتاب - 

اي با عنوان آشنایی با زنان پژوهشگر نویسنده در این کتاب ضمن نگارش مقدمه. استنسل نواندیش چاپ شده

ي پروین با تکیه بر اشعار او و مقایسه با اشعار شاعران دیگر همچون اریخ معاصر ایران، به بررسی تجلی اندیشهت

کند و آن را هنر مؤلف در این کتاب هدف پروین را هدایتگرانه و مسئوالنه بیان می. استپرداخته... مولوي، حافظ و

نویسنده . کندکند و حکمت را رمز سعادت پروین بیان میداند و به استغناي وي در حکمت اشاره میپروین می

داند و نیز جایگاه واالي زن در اشعار پروین، دعوت بینی او را توحیدي میعشق پروین را عشق به حق و جهان

ي کتاب دیوان اشعار، مقطعات و فهرستی از را مورد بررسی قرار داده و در خاتمه... پروین به عدل و اخالص و

  .استوجود در دیوان پروین اعتصامی را آوردهلغات م

  

 پایان نامه) ب

، این پژوهش »دیدگاه پروین اعتصامی در اشعارشضامین تربیتی، دینی و اجتماعی از بررسی م«ي نامهپایان - 

هدف نویسنده در این . استنوشته شده) 1394(نور مرکز جنوب تهران،  توسط فاطمه میرصابري، در دانشگاه پیام

این پژوهش در پنج فصل، با استفاده از روش تحلیل محتوا بر روي . پژوهش، شناسایی اشعار پروین اعتصامی است

است که از مجموع اشعاري که مورد هاي پژوهش نشان دادهیافته. استبیت از اشعار پروین انجام گرفته 5000

درصد  22صد مربوط به مضامین اجتماعی، در 37درصد مربوط به مضامین تربیتی،  41است، گرفتهبررسی قرار 

  .استمربوط به مضامین دینی بوده

؛ این پژوهش توسط »الصباح و پروین اعتصامیبررسی تطبیقی مضامین اجتماعی در اشعار سعاد«ي نامهپایان - 

عار سعاد و است، نویسنده با هدف بررسی مضامین اجتماعی در اشنوشته شده) 1394(فریبا غنی در دانشگاه کاشان 

ي ادبیات و مضامین شعري کویت و عراق در زمان این دو شاعر، اشعار سعاد و پروین، ضمن بیان کلیاتی درباره

در پایان وجوه تفاوت و اشتراك در اشعار این . استپروین را مورد بررسی قرار داده و به تطبیق اشعار آنان پرداخته

-تفاوت آنان این است که سعاد تنها به وجود فقر در جامعه اشاره کردهاز جمله وجوه . استدو شاعر را بیان کرده

از وجوه اشتراك آنان این است که در تبیین . استیابی موضوع در اشعارش پرداختهاست، ولی پروین به ریشه

  .استموضوع آزادي، سعاد جامعه را به چاه و پروین آن را به قفس تشبیه کرده

، این پژوهش توسط »المالئکههاي اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی و نازكایشبررسی گر«ي نامهپایان - 

نامه، ضمن بررسی اوضاع نویسنده در این پایان. استنوشته شده) 1388(اهللا سبحان کاوسی در دانشگاه قم عزت

اي اجتماعی در هالمالئکه گرایشسیاسی، اجتماعی و ادبی ایران و عراق و شرح احوال پروین اعتصامی و نازك

-ستیزي، نوععدالتی، ستمدر این پژوهش فقر، یتیمی، زن، بی. استاشعار هر دو شاعر را مورد بررسی قرار داده



 
 

  ١٥

ي بیان است و تفاوت در طریقههاي اجتماعی مشترك در اشعار هر دو شاعر بیان شدهاز جمله گرایش... دوستی و

  .استشدههر دو شاعر در شعر از وجه تمایز آنان بیان 

  مقاله) ج

  :توان به موارد زیر اشاره کردمی ،استشدهي پروین تدوین از مجموعه مقاالت و مقاالتی که درباره - 

، )1385(ه اهتمام منوچهر اکبري در تهران صدمین سال تولد پروین اعتصامی بي یکي مقاالت کنگرهخالصه) 1

نور «: مقاله در رابطه با  افکار و مضامین شعري پروین از قبیل دوو اي از بیستاي از اکبري، خالصههضمن دیباچ

پروین عارفی «از محبوب طالعی، » نگرشی کلی بر زوایاي فکري، سیاسی و اعتقادي پروین«از مهین پناهی، » یزدانی

  .استو چاپ شدهگردآوري ... از فاطمه مدرس و» اخالقگرا  و اجتماعی

مین سالگرد درگذشت پروین اعتصامی، به کوشش سید محمود طباطبایی اردکانی یادمان پروین به مناسبت پنجاه) 2

در این یادمان ضمن اشاره به سخنرانی محسن  .استشدهچاپ ) 1376(در تهران انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی 

ضامین اشعار ي زندگی و شعر پروین، بیست وسه مقاله در رابطه با افکار و مخلیجی و محمود طباطبایی درباره

ستیزي در شعر ستم«داري، از احمد تمیم» انعکاس مسائل سیاسی و اجتماعی در دیوان پروین«: پروین از قبیل

  .استشدهگردآوري ... از سوسن امیر قاسمی و» پروین و اخالق«از سید محمد حسینی، » پروین

ي فاطمه مرادي نوشته» پروین اعتصامیضرورت تعلیم و تربیت زنان در اندیشه قاسم امین مصري و «ي مقاله - 

-، دوره28ي قزوین، شماره) ره(ي مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه امام خمینیزاده، این مقاله در مجلهو رضا سمیع

امین درباره تعلیم زنان و تأثیر آن در هاي قاسماست، نویسنده در این پژوهش اندیشهشدهمنتشر ) 1392(ي هفتم، 

ي قاسم پذیري پروین از اندیشهو به وجوه شباهت بسیار بین این دو شخصیت و تأثیر ا بررسی کردهشعر پروین ر

  .استامین اشاره کرده

ي رمضان نوشته» ي مضامین اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی و احمد صافی النجفیمقایسه«ي مقاله - 

نویسنده . استمنتشر شده) 1390(ي پنجم ، دوره25ي رهي مطالعات ادبیات تطبیقی، شمارضایی، این مقاله در مجله

در آن به مضامین اجتماعی مطرح در اشعار پروین اعتصامی و احمد صافی از قبیل وطن پرستی، دفاع از آزادي، بیان 

  .استاشاره کرده... درد فقرا و 

نعمتی و ایوب مرادي که در  ي فاروقنوشته» مضامین شعري مشترك پروین اعتصامی و عائشه تیمور«ي مقاله - 

. استشدهمنتشر ) 1392(ي هفتم ، دوره25ي ي مطالعات ادبیات تطبیقی دانشگاه پیام نور کرمانشاه، شمارهمجله

است و کردههاي اسالمی اشاره ي غنی آموزهگیري این دو بانوي شاعر از سرچشمهنویسنده در این پژوهش به بهره

ي واژگانی و معنایی از قرآن کریم را از جمله مضامین شعري مشترك در و استفاده توصیه به صفات دینی، اخالقی

  .استاشعار پروین اعتصامی و عائشه تیمور بیان کرده
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  :توان به موارد زیر اشاره کردمیدر رابطه با اشعار فدوي طوقان  هاي انجام یافتهاز پژوهش

  نامهپایان )الف

، این »مضامین مقاومت و پایداري در اشعار طاهره صفارزاده و فدوي طوقانبررسی تطبیقی «ي نامهپایان - 

است، نویسنده در این پژوهش، نوشته شده) 1391(پژوهش توسط فرزانه احمري در دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 

هایی در هتضمن بررسی مضامین مشترك در اشعار این دو شاعر به تأثیرپذیري آنان از ادبیات مقاومت و وجود شبا

است و بر فراگیربودن امر مقاومت که هاي سیاسی و مضامین موجود در اشعار صفارزاده و طوقان اشاره کردهگرایش

دوستی، تکریم مقام شهادت و شهدا، وطناستعمارستیزي، حس . استها است، تأکید کردهساز این شباهتزمینه

  .اندکه در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتهاز جمله مضامین مشترکی هستند ... عدالت، آزادي و

  مقاله )ب

ي زن در ابراهیمی، این مقاله در نشریهي عزت مالنوشته» پرستی در شعر زنان فلسطینیهاي وطنجلوه«ي مقاله - 

- نویسنده در این پژوهش به بررسی جلوه. استمنتشر شده) 1389(ي یکم، ، دوره4ي فرهنگ و هنر تهران، شماره

است که شعر معاصر فلسطین به ویژه شعر فدوي، و بیان کرده پرستی با تکیه بر شعر فدوي طوقان پرداختهاي وطنه

  .استپرداختهپرستی ي وطني خود به ترویج روحیههمگام با آرزوهاي ملی در راستاي ایفاي رسالت سازنده

ي منوچهر اکبري، خیریه عچرش و نوشته» شانیهاي پایداري در اشعار فدوي طوقان و سپیده کاجلوه«ي مقاله - 

ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان، ي ادبیات پایداري دانشکدهعلی احمدي، این مقاله در نشریه

هاي مقاومت در اشعار نویسندگان در این پژوهش به تشریح جلوه. استشدهمنتشر ) 1394(، 12ي سال هفتم، شماره

ي مردم، دعوت کشیدهي رنجدهد؛ ترسیم چهرههاي پژوهش نشان مییافته. اندو سپیده کاشانی پرداخته فدوي طوقان

از وجوه بارز و متمایز شعر پایداري ... به مبارزه و پایداري، شهامت و جسارت در گفتار، دفاع از حقانیت قدس و

  .این دو شاعر فلسطینی است

ي نوشته» اشعار فدوي طوقان و طاهره صفارزادهومت و پایداري در بیقی مفاهیم مقابررسی تط«ي مقاله - 

ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ي ادبیات پایداري دانشکدهعبداالحد غیبی و فرزانه احمري، این مقاله در نشریه

ایگاه ادبی نویسندگان در این پژوهش ضمن تبیین ج. استشدهمنتشر ) 1394(، 13ي باهنر کرمان، سال هفتم، شماره

اند فدوي طوقان و طاهره صفارزاده، به تأثیر چشمگیر این دو شاعر و اشعارشان در روند مبارزات سیاسی اشاره کرده

هاي مشترك پایداري در اشعار ایشان نظیر؛ استعمارستیزي، دعوت به بیداري، مایهو با رویکردي تطبیقی برخی از بن

دهد که اشعار هر دو شاعر ي پژوهش نشان مینتیجه. اندد بررسی قرار دادهرا مور... دوستی، عدالت، آزادي ووطن

- کشیدههاي رنجي انعکاس آالم ملتکند و آینهپرستی را در وجود هموطنانشان زنده میروح غیرت، همت و وطن

  .است
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آزادي، این مقاله در ابراهیمی و آزاده ي عزت مالنوشته» طوقانتحلیل نمادین رنگ در دیوان فدوي«ي مقاله - 

نویسنده در این پژوهش . استمنتشر شده) 1392(ي پنجم، ، دوره2ي ي زن در فرهنگ و هنر تهران، شمارهنشریه

دهد که فدوي از نتایج پژوهش نشان می. استپربسامدترین مفاهیم نمادین رنگ از دیوان فدوي را استخراج کرده

است و کردهدر اشعار خود به صورت نمادین استفاده ... و اجتماعی و هاي مختلف براي بیان مضامین سیاسیرنگ

  .ها در اشعار او استهاي سیاه، سبز و قرمز از پرتکرارترین رنگرنگ

سیاوشی و  ي صابرهنوشته »پوربررسی سنجشی نمادهاي پایداري در شعر فدوي طوقان و قیصر امین«ي مقاله - 

ي ادبیات و علوم انسانی دانشگاه رازي کرمانشاه، ي ادبیات تطبیقی دانشکدهنامهشموال شکاري میر، این مقاله در کاو

نویسندگان در این پژوهش به بررسی نمادهاي مشترك در شعر . استشدهمنتشر ) 1394(، 19ي سال پنجم، شماره

در اشعار این دو شاعر، دهد که رنگ هاي پژوهش نشان مییافته .اندپور پرداختهقان و قیصر امینمقاومت فدوي طو

ها را به ها، آنفدوي و قیصر با توجه به خصوصیات فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی رنگ. استنقش ممتازي داشته

هاي سرخ، سیاه، آبی، سبز و زرد به ترتیب نمادي رنگ. اندهاي خودشان به کار گرفتهسازيشکل گسترده در تصویر

ماتم و خفقان، آرامش و امیدواري، شادابی، جدایی و اندوه در اشعار هر : ندجهت تصویرپردازي مفاهیم متنوعی مان

آکنده از درد،  ها، فضاي سیاسی حاکم بر سرزمین خود را کهاست با استفاده از رنگفدوي توانسته. دو شاعر هستند

نماد قراردادن عناصر طبیعت است با استفاده از پور نیز توانستهکشد و قیصر امینخوبی به تصویر باست، به... خون و

  .ي خود را به خوبی به خواننده منتقل کندگرایانهمفاهیم آرمان... هاي مختلف وو رنگ

ي حسین سیدي و شیرین سالم، این مقاله در نوشته» هاي فدوي طوقانهاي پایداري در سرودهجلوه«ي مقاله - 

) 1391(، 5ي کرمان، سال سوم، شمارهنی دانشگاه باهنر یات و علوم انساي ادبي ادبیات پایداري دانشکدهنشریه

پرستی، وطن: نویسندگان در این مقاله مضامین پایداري مطرح شده در اشعار فدوي طوقان مانند .استمنتشر شده

هدف نویسندگان در این پژوهش تبیین فرهنگ پایداري و  .اندقرار دادهرا مورد بررسی ... آزادي، امید، ایثار و

ستیزي است و بررسی اشعار فدوي و نقش وي در بیداري ي فداکاري و ظلمهمان روحیه: ومت در جهان یعنیمقا

  .مردم و مبارزه با استعمار است

ي پروین و فدوي به صورت جداگانه تحقیقات دهد که دربارهي پژوهش حاضر نشان میمطالعه در کارنامه        

اي ها تحقیقات ارزندههاي آناست و در ابعاد مختلف اندیشهو مقاله انجام گرفته نامهگوناگونی اعم از؛ کتاب، پایان

دینی، مسائل  ي تحلیل اشعار این دو شاعر با لحاظ کردن اندرزهاياست، اما در عین حال، دربارهصورت پذیرفته

  .استنگرفتهتطبیقی تحقیق و پژوهش مستقلی انجام  صورتبه سیاسی و اجتماعی 

  هاي پژوهشالسؤ. 1-5

  ست؟چگونه اهاي پروین اعتصامی و فدوي طوقان بازتاب مسائل سیاسی و اجتماعی در سروده) 1



 
 

  ١٨

  اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح در اشعار پروین اعتصامی و فدوي طوقان چیست؟ )2

فدوي طوقان در رابطه با وجوه شباهت و تفاوت و علل اشتراکات و افتراقات در اشعار پروین اعتصامی و ) 3

  اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی چیست؟

  

  فرضیات پژوهش. 1-6

استعمار، استبداد و : ي زمان خود مانندپروین اعتصامی و فدوي طوقان از  مسائل سیاسی حاکم بر احوال جامعه) 1

عدالتی،  آزادي، بی: مان خود مانندي زاز مسائل اجتماعی حاکم بر احوال جامعه ؛ و...خودکامگی، ظلم و ستم و

هاي این دو گیر در سرودهاند و بازتاب این مسائل به صورت چشممتأثر بوده... وضعیت زنان، احوال کودکان یتیم و

  .شودشاعر دیده می

 پرستش و ستایش خداي یگانه، ایمان به معاد، دعوت به: پروین اعتصامی و فدوي طوقان اندرزهاي دینی مانند) 2

چنین هاي قرآن کریم و تعالیم دین مبین اسالم است و همرا که متأثر از آموزه... صبر و استقامت، دوري از اهریمن و

عدالتی، آزادي، بی: و مسائل اجتماعی مانند...  ستم و استعمار، استبداد و خودکامگی، ظلم و: مسائل سیاسی مانند

است، در بودهي معاصرشان  سیاسی و اجتماعی حاکم بر محیط جامعه گر احوالرا که جلوه... زنان، کودکان یتیم و

   .انداشعارشان بیان کرده

هاي قرآن کریم و تعالیم دین اسالم و مسائل سیاسی رسد که در رابطه با اندرزهاي دینی متأثر از آموزهبه نظر می) 3

پایبندي . باشدداشتههایی وجود ا و تفاوتهو اجتماعی مطرح شده در اشعار پروین اعتصامی و فدوي طوقان شباهت

. ترین عامل اشتراك در مضامین اشعار دو شاعر مورد مطالعه استبه باور مشترك و پیروي از دین مبین اسالم، مهم

عوامل جغرافیایی، تأثیر فضاي سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و وقوع جنگ در کشور فلسطین از عواملی است که 

  .آوردمضامین اشعار این دو شاعر به وجود میهایی را در تفاوت

  

  پژوهش) اهداف(هدف . 1-7

  بررسی تطبیقی اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی و فدوي طوقان

  اهداف جزئی

و بیان وجوه شباهت در اشعار پروین اعتصامی و فدوي طوقان در رابطه با اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی  - 

 .اجتماعی مطرح شده

بیان وجوه تفاوت در رابطه با اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی مطرح شده در اشعار پروین اعتصامی و  - 

 .فدوي طوقان
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یابی به علل تفاوت و شباهت در رابطه با اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی بیان شده در اشعار دست - 

 .انپروین اعتصامی و فدوي طوق

تبیین انگیزه و هدف پروین اعتصامی و فدوي طوقان از مطرح نمودن اندرزهاي دینی، مسائل سیاسی و اجتماعی  - 

  .در اشعارشان

  

  روش پژوهش. 1-8-1

: خذ علمی مانندآمنابع و م در این پژوهش از. تحلیلی است -  اي و توصیفیروش انجام پژوهش به صورت کتابخانه

. استشدهاستفاده هاي اینترنتی پایگاه و هاي تحقیقاتی، نشریات علمیو پژوهشی، طرح، مقاالت علمی هاباکت

و اشعار » ي اشعار پروین اعتصامیمجموعه«اشعار پروین اعتصامی براساس کتاب : حاضر ي آماري تحقیقجامعه

  .است »ۀالکامل ۀاألعمال الشعری«فدوي طوقان براساس کتاب 

  

  تروش گردآوري اطالعا. 1-8-2

-ي اصلی پژوهش و یادداشتي آثار، اسناد و مآخذ مرتبط با مسألههاي پژوهش از طریق مطالعهاطالعات و داده

  .استشدهآوري هاي یادداشت جمعبرداري خطی در برگه

  

  روش تجزیه و تحلیل اطالعات. 1-8-3

بندي شد؛ سپس با توجه به تهاي بر اساس عناوین اصلی و فرعی دسمواد و اطالعات حاصل از مطالعات کتابخانه

هاي ها در فصلبندي شده و پس از ثبت مبانی نظري و دادهشده و رئوس مباحث، پژوهش فصلهاي پردازشداده

اشعار پروین اعتصامی و  - ي آماري پژوهشهاي تحقیق با تکیه بر جامعهمرتبط، در راستاي پاسخ دادن به پرسش

، و در خاتمه استشدهدست آمده پرداخته هیقی و تحلیل محتوایی اطالعات ببه بحث و بررسی تطب - فدوي طوقان

  .استشدهنتیجۀ مباحث مطرح شده و پیشنهادات الزم در بخشی جداگانه مطرح 

  هاي تحقیقمحدودیت. 1-9

 اي بودن پژوهش،در دسترس نبودن کامل منابع دست اول عربی، ترجمه نشدن بسیاري از منابع عربی و بینارشته

.دیطلبتري را میهاي تحقیق حاضر است که نیاز به تالش بیشبخشی از محدودیت
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  فصل دوم

 مبانی نظري پژوهش
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2-1 .مهمقد 

مرور در تاریخِ . اي ارتباطی تنگاتنگ با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و حتّی اقتصادي داردادبیات هر جامعه

هاي متمادي، بر شاعران و نویسندگان در طول سده. رساندات فارسی، صحت این مدعا را به اثبات میزبان و ادبی

این . انداند، از طریق بیان و قلم خود، نقش مؤثري در بیدارگري اذهان مردم داشتهاساس رسالتی که احساس کرده

هاي اصلی پژوهش حاضر، اندرز يمسألهبا توجه به . تر و مشهودتر استویژگی در ادبیات عهد مشروطه ملموس

این فصل در  .گیرددینی، مسائل سیاسی و اجتماعی در اشعار پروین اعتصامی و فدوي طوقان مورد مطالعه قرار می

هاي ادبی مرتبط با  به تبیین مبانی نظري و نظریه شناسی ادبیات و بیان ارتباط ادبیات و جامعهضمن تعریف جامعه

  .شودداخته میموضوع پژوهش پر

  

  اتشناسی ادبیجامعه. 2-2

شناسی ادبیات عبارت است از توجیه مطالب و حوادث اجتماعی مندرج در کتب نظم و نثر زبان فارسی، آن جامعه

هاي نویسندگان و شاعران در مورد مسائل اجتماعی روزگار خود نظرهم به صورت بسیار مختصر و بیان نقطه

ي اوضاع حاکم هاي ادبا دربارهشناسی ادبیات یا اجتماعیات در ادب فارسی، توجه دیدگاهجامعه ،)13: 1377سلیم، (

ي زندگانی، آداب و هاي فرهنگی، شیوهها و ناهنجاريها، تعیلم و تربیت، هنجاربر جامعه، گفتار و رفتار و ارزش

، وضعیت ادیان و علوم و بسیاري موارد ي بیگانگان بر زبان و فرهنگ، نهادهاي اجتماعیرسوم و باورها، تأثیر حمله

تأمل . کندشناسی را ممکن میهاي غنی آثار ادبی، کشفیات بزرگ جامعهگیري از گنجینهبهره. دیگر را بر عهده دارد

چی، فطوره(گذارد دهد که تاریخ در ادبیات و ادبیات در تاریخ تأثیر مینشان می... ها وها، کنایات، اسطورهدر طنز

1384: 13.(  

-جاي میشود، بهاوضاع اجتماعی هر عصري، تأثیر ژرفی بر هر اثر هنري که در آن دوره عرضه می جامعه و        

ي این تأثیر گونه آگاهی آن را در اثر خود جاي داده و اگر از او دربارهچنان تأثیري که نویسنده بدون هیچ. گذارد

اي که در آن قت این است که هر هنرمند یا ادیبی اثرش از جامعهپرسیده شود، شاید آن را انکار کند، ولی حقی
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نامه یا روانشناسی مؤلف، یا شرایط اقلیمی، طبقاتی و ي ارتباط متن با زندگیمسأله. گیردکند، تأثیر میزندگی می

جویاي روابط  امروزه، نه آنانی که. چنان اعتبار و اهمیت خودش را دارا استفرهنگی حاکم بر آفاق خالقیت او هم

گونه مطالعات هستند و نه آنان که به جستجو پنهان یک اثر با شرایط تاریخی و عصر مؤلف هستند، دشمن این

که هر کدام اند هر دو طرف نیک دریافته ،گونه مطالعات هستندپردازند، منکر آني ساخت، صورت و بافت میدرباره

  ).17: 1370کدکنی، شفیعی( ادبیات باشد  تواند مصداق تحقیق درست درها میاز این روش

هایشان را از محیط ها و ایدهي آن برداشتیکی از ابزارهاي کارآمدي که هنرمندان ادبی، شاعران، به وسیله       

ر حیات شعر تصوی«: گویدمی) م1792- 1822( ، شاعر انگلیسی،1»شلی«. کنند، شعر استزندگانی خویش بیان می

هاي تغییر شعر آفرینش اعمال بر طبق صورت. شودي خود بیان میجاودانهورت حقیقت محض است که به ص

ي ارتباط با شعر کلی است و نطفه. استهناپذیر طبیعت بشري است، به همان گونه که در مشیت خالق وجود داشت

زمان به شعر قوام . د داردها یا اعمالی را که در انواع ممکن طبیعت بشري موجود است، در درون خوهمه نوع انگیزه

   ).192: 388 دیچز،(» پروردبخشد و همیشه صوري تازه و زیبا از حقیقت جاودانی را که در خود دارد، میمی

  

2-3 .ات و جامعهادبی  

ادبیات یک جریان مبادالتی است که به . نویسنده، کتاب و خواننده: ي سه رکن مهم استوار استهر ادبیاتی بر پایه

آشنا پیوند هنر، تکنولوژي و تجارت افراد مشخصی را با جماعتی نا: العاده پیچیده یعنیابزار انتقالی فوقکمک یک 

شناختی، اخالقی و فلسفی مؤثر است در طول این جریان حضور نویسندگان در ایجاد مشکالت تغییر روان. دهدمی

کند و وجود جماعتی خواننده مشکالت مطرح می شناسی، سبک، زبان و تکنیک راو آثار آنان مسائلی از نوع زیبا

توان از هزاران دیدگاه مختلف مورد تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادي را در برخواهد داشت و ادبیات را می

  .بررسی قرار داد

یر متون با ي اشخاص، آثار، بیوگرافی ذهنی و تفسها غالباً تنها به مطالعهدر حقیقت، تاریخ ادب در طول قرن        

. استکردهنگاري سیاسی اکتفا هاي تاریخدر نظر گرفتن بافت جمعی به عنوان نوعی دکور به دور از کنجکاوي

: 1379اسکارپی، (شناختی حتی در بهترین آثار تاریخ ادب کامالً محسوس است انداز واقعی جامعهفقدان یک چشم
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