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چکیده
ادبيات تطبيقي، راه نسبتاً تازه اي  است براي مقايسه ي آثار ادبي کشورهاي مختلف با هم که به 
شناخت و دريافت  تازه تري از همساني ها و همسويي هاي فرهنگي و ادبي شاعران و نويسندگان آن 
کشورها و نيز تأثير و تأثّرهاي آنان از يکديگر مي انجامد. ادبيات پايداري نيز به بخشي از آثار ادبي 
مّلت  هايي گفته مي شود که از هجمه ي  خارجي يا استبداد داخلي، زخم خورده اند و به همين دليل، 
رنج ها و فريادهايشان در اين آثار، بازتاب يافته است. بررسی ادبيات پايداري  و تحليل آن در آيينه ي 
ادبيات تطبيقي، راهي است براي شناخت بهتر اين نوع ادبي. در اين مقاله با نگاهي توصيفي- تحليلی 
به آثار دو شاعر پايداري از دو سرزمين، درون مايه هاي مختلف و همسان سروده هايشان بررسي و 
واکاوي شده  است. يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد، احمد مطر و مجيد زماني اصل به عنوان دو 
شاعر نوپرداز جنوبي در کشورهاي ايران و عراق، با وجود اختالفات زباني، فرهنگي و جغرافيايي، 
به سبب همساني ها و همسويي هاي ديني و مذهبي، قومي، عشيره اي و...در بيش تر مضمون ها و 
درونمايه هاي پايداري سروده  هايشان، اشتراک دارند و اين اشتراکات، به خلق آثار مشابهي انجاميده 
 است؛ درونمايه هايي از قبيل»نگراني  و اعتراض به وضع موجود، آزادي و آزادي خواهي، بيداري و 
بيدارسازِي جهاني، توّجه ويژه به عاشورا و شهادت، ستم ستيزي و عدالت پيشگي، جهان وطني، جنگ 

و دفاع  از کانون هاي پايداري در منطقه)عراق، فلسطين، غزه و...( و نقد حاکمان و سياست مداران.
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                              ما هرگز خودمان را نخواهیم شناخت؛ اگر فقط خودمان را بشناسیم. 

     )فردیناند برونتیر(     

1( مقّدمه
ادبيات، آيينه ی تمام نماي زندگي انسان هاست  و هر اثر ادبي، آيينه اي کوچک تر و البتّه ُمشتي 
نمونه ی خروار. ادبيات تطبيقي طرز تازه اي است که در کم تر از يک قرن، همواره کوشيده است تا 
اين آينه ها را روبه روي هم قرار دهد تا از اين رهگذر به نتايج تازه تري برسد؛ در عصر ارتباطات، 
واژه هايي چون تعامل، مقابله، مقايسه و حتّي مقارنه، واژه هاي آشنايي هستند. امروزه، فراواني و 
گستردگي وسايل ارتباِط جمعي، به رونق روزافزوِن ادبيات تطبيقي انجاميده است. ادبيات تطبيقي 
را »بررسي روابط ادبيات مّلي يک کشور در خارج از مرزهاي آن و نيز بررسي روابط ادبيات 
مّلي با ادبيات زبان هاي ديگر و نيز با ساير رشته هاي علوم انساني و هنرهاي  زيبا مانند فلسفه، 
تاريخ، علوم  ديني، روان شناسي، جامعه شناسي و غيره«)عبود،م، 1999؛ به نقل از پرويني،1389: 
55( تعريف کرده اند. اين دانِش روشمند، با قياس، تطابق و مقارنه ي آثار ادبي ملل، در واقع به 

شناخت، رشد و توسعه ی ادبيات کمک مي کند.

1-1( مکتب هاي ادبیات  تطبیقي
مفهوم يابي هاي گوناگون و نگرش هاي متفاوت به ادبيات نوپاي تطبيقي از سوي پژوهشگران، 
سبب به وجود آمدن مکتب هاي متفاوِت ادبيات تطبيقي گرديده  که تاکنون سه مکتب متفاوت 

ادبيات  تطبيقي در ميان نوشته هاي پژوهشگراِن آن، قابل شناسايي است:
الف( مکتب ادبیات  تطبیقي فرانسوي 

درمورد اين مکتب آمده است:»نظريه پردازان فرانسوي، ادبيات  تطبيقي را شاخه اي از تاريخ 
ادبي  بين  روابط   بررسي  ادبيات  تطبيقي  را  پژوهشگر  وظيفه ی  و  به حساب مي آورند   ادبيات 
فرهنگ هاي مختلف، عمدتاً بين فرهنگ فرانسه و ساير فرهنگ ها مي دانند.«)شيرواني، 12:1389(
مهم ترين ويژگي هاي مکتب ادبيات تطبيقي فرانسوي از اين قرارند:1 ( تاکيد بر وجود تفاوت 
زباني ميان دو فرهنگ و ادبيات؛ 2( تاکيد بر وجود رابطه ی تاريخي ميان فرهنگ و ادبيات دو 
مّلت مورد بررسي؛ 3( تأکيد بر ارائه ی مستندات و مدارک تاريخي؛ 4( اثر گذاري و اثر پذيري 
آثار ادبي از هم؛ 5( پيوند کم تر با نقد ادبي جديد؛ 6( گستره ی محدود. )ر.ک: محسني نيا، 1393: 

106- 97 و سيدي، 1389: 22- 17(
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ب( مکتب ادبیات تطبیقي آمریکایي
اين مکتب»پس ازجنگ جهاني دوم با سخنراني "رِنه ِولک" )1995- 1903( در دومين 
کنگره ی بين المللي ادبيات  تطبيقي که در سال 1958م. در دانشگاه کاروليناي شمالي برگزار 
گرديد، پا به عرصه ی پژوهش هاي ادبي نهاد. اين مکتب، عالوه بر مطالعه ی ارتباطات ادبي 
بين فرهنگ هاي مختلف، ادبيات  تطبيقي را در ارتباط تنگاتنگ با ساير رشته هاي علوم انساني 
و هنرهاي  زيبا مانند تاريخ، فلسفه، اديان، زبان شناسي، روان شناسي، پيکرتراشي، جامعه شناسي، 
نّقاشي، سينما، موسيقي و ساير هنرها مي بيند. از منظر اين مکتب، ادبيات  تطبيقي و فلسفه، 
نظريه ی جديدي در مطالعاِت ادبي است؛ بدين معني که ادبيات، پديده اي جهاني و کّليتي است 
يگانه  انسجامي  و  اندام وار  از وحدتي  مّلت ها[،  مّلي]ادبيات  ادبيات هاي  يعني  آن،  اجزای  که 
برخوردارند.« )شيرواني،13:1389( ويژگي هاي مکتب ادبيات  تطبيقي آمريکايي: 1( بررسي ميان 
فرهنگ و ادبيات مّلت هاي هم زبان و غير هم زبان؛ 2( بررسي ميان فرهنگ و ادبيات دو مّلت 
حتّي با نبود رابطه ی تاريخي ميان  آن ها؛ 3( اثر گذاري و اثر پذيري آثار ادبي از هم؛ 4( پيوند 
بيش تر و محکم تر با نقد ادبي جديد؛ 5( گستره ی وسيع تر و پرداخت به تمام زمينه هاي فرهنگي، 
هنري، ادبي و علمي؛ 6( بررسي همسويي ها و همساني هاي آثار ادبي با خود و ساير رشته ها و 

علوم شناخته شده ی ديگر. )ر.ک: محسني نيا، 1393: 155-138، سيدي ، 1389: 17-22(
ج( مکتب ادبیات  تطبیقي اسالمي

سال هاست که پژوهشگران و اديبان کشورهاي اسالمي در نوشته ها و مقاالت خود براي 
شناختن و شناساندن ادبيات تطبيقي اسالمي به جامعه ی جهاني تالش مي کنند و بدين منظور 
در پي مقايسه ی تطبيقي ميان آثار اّمت اسالم و کشورهاي اسالمي هستند؛ تالشي آگاهانه و 
ارزشمند براي اثبات نظريه ی ادبيات  تطبيقي اسالمي. شايد اين نظريه در نگاه نخست، کوششي 
با سمت و سوي سياسي به نظر برسد اّما حتّي اگر با اين ديدگاه به نظريه ی ادبيات  تطبيقي 
اسالمي نگاه کنيم و تفرقه ی ميان دولت هاي حاکم برکشورهاي اسالمي را هم در نظر بگيريم، 
آن گاه پرداختن به ادبيات  تطبيقي اسالمي به عنوان راهي براي ايجاد تفاهم و تعامل بيش تر و بهتر 
دولت هاي اسالمي، تالشي واجب و هدفي ارزشمند تّلقي مي شود؛ بنابراين به جاست که اين مهم 
به ويژه از سوي اديبان و پژوهشگران مسلمان در کشورهاي اسالمي پي گرفته شود و به سرانجام 
شايسته  اي برسد؛ راهي که پيش تر، عاّلمه محمد اقبال الهوري، دکتر طاها ندا، دکترحسين مجيب 

پالکاردها و پیاده رو )بررسی تطبیقی درون مایه های پایداری در آثار احمد مطر و مجید زمانی اصل(
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المصري و ديگر صاحب نظران و انديشه وران وحدت  گرا درنورديده اند و در آثار و نوشته ها و 
تحقيقات خود به آن پرداخته اند. همگرايي مّلت هاي مسلمان و کشف مظاهر پيوستگي و رسيدن 
به وحدت در انديشه، گفتار و کردار اسالمي تا رسيدن به هدف متعالي تحّقق اّمت واحده ی 
اسالمي، رهاوردهاي ارزشمند ادبيات  تطبيقي اسالمي هستند.)ر.ک: پرويني، 1389: 80 - 55( 
ويژگي هاي مکتب ادبيات تطبيقي اسالمي: 1( داشتن هدفي متعالي، آشکار و آرمان گرايانه از 
ادبيات  تطبيقي)تعامل سازنده با کشورهاي اسالمي تا رسيدن به همبستگِي اّمت واحده(. اين 
ويژگي، وجه تمايز اين مکتب  با مکاتب ديگر ادبيات تطبيقي است که به ادبيات  تطبيقي اسالمي، 
برجستگي ويژه اي مي بخشد. 2( بررسي و مقايسه ی فرهنگ وادبيات مّلت هاي هم زبان وغير 
هم زبان؛ 3( بررسي و مقايسه ی فرهنگ وادبياِت مّلت ها و کشورهاي اسالمي و ساير ملل،حتّي 
با نبود رابطه ی تاريخي ميان  آن ها؛ 4( اثر گذاري و اثر پذيري آثار ادبي از هم؛ 5( پيوند بيش تر و 
محکم تر با نقد ادبي جديد؛ 6( گستره ی وسيع تر و پرداخت به تمام زمينه هاي فرهنگي، هنري، 
ادبي و علمي؛ 7( بررسي همسويي ها و همساني هاي آثار ادبي با خود و حتّي با ساير رشته ها و 
علوم شناخته شده. )ر.ک: همان: 78-76( اين پژوهش بر مبناي ادبيات تطبيقي اسالمي-که خود 
البتّه اشتراکات زيادي با دو مکتب ادبيات تطبيقي ديگر دارد- آثار دو شاعر از دو کشور غير 

هم زبان را که اشتراکات ديني، فرهنگي و اقليمِي بسياري با هم دارند، بررسی می کند.

1-2( ادبیات پایداري؛ ویژگی برجسته ی شعر احمدمطر و مجید زماني اصل
انسان ها در زيسِت فردي، خانوادگي و اجتماعي خود، خواسته يا ناخواسته با دشواري ها 
و ناخوشايندي هايي روبه رو مي شوند که  آن ها را برنمي تابند و به ناچار در برابرشان ايستادگي 
و پايداري مي کنند؛ بنابراين پايداري، همزاد  زندگي  است و »نمي شود پايداري نکرد و زندگي 
»ادبيات  ادبيات،  آيينه ی  در  انساني  ارزشمنِد  رفتار  اين  بازتاب   )62 کرد.«)اسماعيلي،1390: 
پايداري« را به  وجود آورده است؛ ادبياتي که خود را به رنج هاي انسان، متعّهد مي داند و پيوسته 
در جست وجوي راهي براي همدردي و کاهش سختي  هاي زندگي است. در حقيقت »ادبيات 
پايداري، نوعي از ادبيات متعّهد و ملتزم  است که از طرف مردم و پيشروان فکري جامعه، در 
برابر آن چه حيات معنوي و مادي آنان را تهديد مي کند، به وجود مي آيد.«)بصيري،90:1387(  
ادبيات پايداري به تاريخ، چگونگي و دستاوردِ مبارزات مّلت ها، پيکار براي به دست آوردن 
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آزادي، استقالل و حفظ سرزمين خود در برابر تجاوزات بيروني و استبداد دروني مي پردازد. 
)ر.ک: سنگري، 1386: 6( بيش تِر کشورهاي خاورميانه ی اسالمي به ويژه بعد از دوجنگ جهاني 
و آغاز دوره ی استعمار نو، تحت ستم ابرقدرت هاي شرق و غرب بوده و هستند؛ بنابراين اديبان 
و شاعران اين کشورها به ويژه در حوزه ی ادب پايداري، روايتگر دردهاي مشترکي هستند و 
سرگذشت نزديک به هم  آن ها به انديشه اي مشابه به هم انجاميده و سبب پيدايش مضامين و 

درونمايه هاي شبيه به هم در آثار آنان شده است.
ازطرفي، دو شاعر جنوبي، يعني احمد مطر و مجيد زماني اصل از جهات بسياري به هم 
شبيه اند: هر دو نوپردازند؛ هم تبار و عرب زبان هستند و حتّي گويش واحدي هم دارند)هر دو 
زبان عربي را با لهجه ی عراقي تکّلم مي کنند(؛  آن ها هم سن و سال و به اصطالح هم دوره نيز 
هستند )2سال تفاوت سنّي دارند( و به اقليم و آب و هوايي مشابه، تعّلق دارند )فاصله ی زميني 
ميان محّل تولّد  آن ها180کيلومتراست(؛ بافت زندگي هر دو، عشيره اي و قبيله اي  است)اعراب 
قبيله اي خود که تا حدود  ايران و همه ی کشورهاي عربي به سنّت هاي عشيره اي و  جنوب 
زيادي يکسان هستند، پاي بندند(؛ هردو  آن ها با نمادي از زندگي مردم کوچه و بازار شناخته 
مي شوند)احمد مطر به »شاعر پالکاردها« و مجيد زماني اصل به »شاعر پياده رو« شهرت دارد(؛ 
باورها و اعتقادات مشترکي نيز دارند: دين مشترک)اسالم(، مذهب مشترک)شيعه ی 12 امامي( 
و تجربه هاي مشترک زيستي و ميهني)استعمار، استثمار، جنگ، دفاع و محروميت(؛ هردو شاعر 
و مردم کشورشان پيوندي ناگسستني با هم و با کانون هاي مقاومت منطقه اي دارند)مقاومت 
فلسطين، لبنان و ...(؛ هر دو در خانواده  هايي پرجمعيّت و فقير و نقاطي محروم درکشور خود 
زيسته اند)استان ها و شهرهاي جنوبي عراق و استان ها و شهرهاي جنوبي ايران، نقاطي محروم 
محسوب مي شوند و البتّه اين محروميت در جنوب عراق چشمگيرتر است(؛ از همه مهم تر 
اين که هر دو شاعر درگروه شاعران پايداري قرارمي گيرند؛ زيرا بيش تر مضامين شعري   آن ها 
در حوزه ی ادبيات پايداري قرار دارد. با اين همه، زبان رسمي کشورشان و نير زبان ادبي   آن ها 
يکي نيست و فضاي سياسي و اجتماعي اي که در آن شعر گفته اند نيز کم و بيش متفاوت است؛ 
بنابراين، مقايسه ی جنبه هاي مختلف و بررسي شباهت ها و تفاوت هاي ساختاري و محتوايي 
شعرآنان و نيز تأثير و تأثّرهاي احتمالي شان از يکديگر، دستاوردهاي قابل توّجهي در زمينه ی 
ادبيات تطبيقي ازسويي و ادبيات پايداري از ديگرسو خواهد داشت. يادآوري اين نکات نيز 
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بايسته به نظر مي رسد: 1- در اين مقاله، از ترجمه ی شعر احمد مطر استفاده  شده و بديهي است 
که بسياري از زيبايي هاي زباني، لفظي و ادبِي شعر او از صافِي ترجمه)برگردان( رد نمي شوند. 
2-»الفتات هفت گانه ی احمد مطر« بنا برآن چه پيش تر گفته شد، مجموعه اي از پالکاردهاست 
که نوشته هايي يا بهتربگوييم شعارهايي شاعرانه بر  آن هاست. از اين رو سروده هاي احمد مطر، 
نوعاً ساده و صريح اند با ترکيب ها و جمله هايي واضح و روشن. او آگاهانه و هدفمند، همواره 
واژه هايي را نزديک به ذهن و زبان مردم، گزينش مي کند؛ بنابراين در مقام مقايسه، شعر احمد مطر 
صريح تر)شعاري تر(از شعر مجيد زماني اصل است.3- شعر مجيد زماني اصل، بافتي استعاره اي 
و فضايي استعاره اي- ذهني دارد؛ استعاره گرايي و ذهني گرايي در شعر او خودخواسته و يکي از 
ويژگي هاي اساسي شعر اوست. ازاين رو محتوا و مضمون )درونمايه( اصلي در شعر او گاهي 
پنهان و ديرياب است؛ چند سطر از يک سروده ، شاهد مثال خوبي بر اين مدعاست: »من ديگر 
نمي توانم خواب کبوتران را از دريا مخفي کنم/ تا ياس هاي زمين به ستاره  ها فکرنکنند/ بگذار 
اعتراف کنم/ حاال چه هم گفِت من َشِوي يا نه/ من از اهالي آناني هستم/ که در کنار بافه هاي 
ترنّم و ترانه/ آينه را در اشک رويا مي کارند/ و بي درنگ خواب کوکبان را به غزل مي نويسند.« 

)زماني اصل، 1387: 16(

1-3( پیشینه ي پژوهش
به نظر  در سال هاي اخير، پژوهشگران معاصر درباره ی احمد مطر چندان نوشته اند که 
مي رسد، زاويه ی پنهاني در آثار او باقي نمانده است. تعدادي از اين نوشته ها از اين قرارند: 
»عناصر االبداع الفني في شعر أحمد مطر«)2004م.( نوشته ی کمال احمد غنيم؛ »احمد مطر، شاعر 
خنده هاي تلخ« )1367( نوشته ی سيد حسن حسيني؛ »مفهوم آزادي در شعر احمد مطر«)1390( 
از حسن مجيدي و محمد حيدري؛ »روابط بينامتني قرآن با اشعار احمد مطر« )1388( نگارش 
فرامرز ميرزائي و ماشاءاهلل واحدي؛ »نقد و بررسي وام گيري قرآني در شعر احمد مطر«)1392( 
نوشته ی يحيي معروف؛ »زبان در گفتمان طنز احمد مطر«)1386( از فرامرز ميرزائي؛ »مظاهر 
االدب المقاومه في شعر احمد مطر«)1388( نوشته ی جواد سعدون زاده؛ »کارکرد لفظي و معنوي 
تکرار در شعر احمد مطر و عمران صالحي«)1392( از فرهاد رجبي؛ »نگاهي تطبيقي به طنز 
سياسي- اجتماعي نسيم شمال و احمد مطر«)1389( نگارش ابراهيم اناري بزچلوئي و سميرا 
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فراهاني؛ »رسالت طنز درشعر ميرزاده ی عشقي و احمد مطر« از فرهاد رجبي؛ »طنز سياسي- 
اجتماعي در انديشه هاي عبيد زاکاني و احمد مطر«)1392( از قاسم مختاري، جواد سپهري نيا و 
سميرا جوکار؛ »مهم ترين عناصر معنايي شعر احمد مطر« )1384( از حامد صدقي و ... . درباره ی 
مجيد زماني اصل در مقاله اي با عنوان »شعر اين زماني مجيد زماني اصل« )1384( نوشته ي علي 
باباچاهي و در کتابي با عنوان »از کتيبه ی جنوب« )1392( نوشته ي علي ياري)پژوهشي در شعر 
معاصر خوزستان( و همچنين مقاله اي با عنوان »بررسي استعاره مفهومي مرگ در آثار مجيد زماني 
 اصل« )1397( نوشته ي طاهره صادقي  تحصيلي و داودرضا کاظمي، مطالبي نوشته شده که هيچ 
کدام از اين نوشته ها در حوزه ی ادبيات پايداري نيستند؛ لذا اين مقاله، نخستين نوشته اي است که 
مجيد زماني اصل را به عنوان شاعري در عرصه ی ادبيات پايداري معّرفي مي کند و قصد دارد 
با تطبيق آثار دو اديب پايداري، ضمن معّرفي و شناسايي بيش تر مجيد زماني اصل، همساني ها و 

همسويي هاي فکري شاعران پايداري را واکاوي کند.

1-4( نگاهي به زندگي و آثار احمد مطر و مجید زماني اصل
1-4-1( احمد مطر: احمد حسن الهاشمي، معروف به احمد مطر در سال 1956م)1335ش( 
در روستاي»تنومه« در نزديکي »بصره« )درکرانه هاي اروندرود( و در خانواده اي پرجمعيّت و 
فقير به دنيا آمد. وي کودکِي خود را در همان جا گذراند و سرودن را از نوجواني و با تغّزل و 
عاشقانه سرايي آغاز کرد اّما خيلي زود اين نوع شعر را رها کرد و با سرودن شعرهايي معترض 
و سياسي به صف مبارزان رژيم بعثي حاکم بر عراق پيوست. به همين عّلت، عراق را ترک 
کرد و به کويت رفت و در روزنامه ی کويتي »القبس« سروده هاي کوتاهش را با عنوان »الفتات« 
)پالکاردها( درکنار کاريکاتورهاي »ناجي العلي« )کاريکاتوريست مشهور فلسطيني( منتشرکرد. او 
در سال1986م )1365ش( درست دوسال پس از انتشار نخستين الفتات به همراه ناجي العلي از 
کويت رانده)تبعيد(شد و از آن هنگام تا اکنون که 62 سال دارد، درانگلستان)لندن( زندگي مي  کند. 
الفتات3)1989(،  الفتات2)1987(،   ،)1984( الفتات1  قرارند:  اين  از  مطر  شده ي  منتشر  آثار 
الفتات4)1992(، الفتات5)1994(، الفتات6)1996(، الفتات7)1999(، ما اصعب الکالم قصيده 
الي ناجي العلي)1987(،  اني المنشوق اعاله)1989(،  ديوان الساعه)1989(، العشاء االخير لصاحب 
الجالله ابليس االول)2001(؛ البتّه تمام آثار احمد مطر بارها در کتاب هايي با عنوان»االعمال الکامله 
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يا المجموعه الشعريه« توسط ناشران مختلفي در سراسر دنيا )به ويژه در کشورهاي عربي( به چاپ 
رسيده است. محقّقی درمورد وی می نويسد:»احمد مطر شاعري نوپرداز است و شکل شعر او به  
تعبيري  ملموس  براي خـواننده ی ايـراني، شکلي نيمايي است. بدين  معني  کـه  احمد  مطر،  قيد 
»متساوي  المـصراع« بودن را در شـعر به رسميت نمي شناسد اّما جـانب وزن هاي عروضي و 
همچنين استفاده به جا از قافيه را سخت نگاه مي دارد.«)حسيني، 1367: 29( شعراحمد مطر مانند 
بسياري از شاعران پايداري، شعري معناگراست؛ بنابراين:»مضمون در شعر احـمد مـطر، عنصري 
اسـت کـه ديـگر عناصر شعري  را  تحَت الّشـعاع خود قرار داده است.«)همان:30( شعر احمد 
مطر نمايشگر ترس و وحشت و نکبتي است که در عراق و برخي از کشورهاي عربي به چشم 
مي آيد و فرياد اعتراض کساني است که از فقر و محروميت، ناامني و زندان و شکنجه، تبعيد و 
آوارگي و مرگ به تنگ آمده اند؛ شعري معترض، افشاگر، شورشي، بي پروا،گزنده و خشمگينانه، 
باورمند و آرمانگرا، اميدوار، پُرتپش و پُرتوان است؛ شعري که براي حکومت هاي فاسد عربي 
بسيار آزاردهنده و دردسرساز است. خود در اين باره چنين مي گويد:»نوشتن و سرودن، براي 
من نوعي اعتراض بر اوضاع نابه سامان جهان  عرب  است. تالشي است براي باز پس  گرفتن  
هستي انسانيِ  به  غارت  رفته ام و اين از آن روسـت کـه  خداوند  که مرا خلق کرد، به من امر 
فرمود که بخوانم و همچنين  با »قلم« مرا  تعليم داد تا بنويسم و بسرايم.  من مي کوشم که قبرم  را  
با »قلم« نبش کنم و جـنازه ام را  پيـش  از تعّفن بُِربايم تا بتوانم فـرياد بـزنم و در فريادم فرياد 
هزاران زنده  به  گور ديگر را خالصه کنم؛ چرا  که  من  مي دانم »کلمه«، معجزه ی اين  اّمت  است و 
شعر، دست  و چشم و ريه هاي اين اّمت. شعر، شراره اي اسـت کـه فتيله ی اين بمب را مـشتعل 
مـي کند  و شاعر، فرمانده ی از جان گذشته اي است  که  براي اّمت  خويش،  يک  شاهد و يک 
شهيد  است؛ نه مطربي که شغلش تسّلي مزاج سالطين باده گسار باشد.«)مطر1985؛ به نقل از 
حسيني،1367: 31(  »شاکر النابلسي« )ناقد معاصر( درباره ی »پالکارد« ناميدن شعرهاي احمد 
مطر مي نويسد:»پالکارد ناميدن اين مجموعه شعرها تاکيدي است بر دو معنا؛ معناي نخست 
آن  که اين مجموعه و درونمايه ی آن از»الف« تا »ي« شعر ناب سياسي است...در جهان عرب 
هيچ سياستي بدون پالکارد نيست و هيچ پالکاردي بدون سياست... . احمد مطر با اين شعرها 
در صدد نفي پالکاردهاي سياسي عرب است که هر روز به رنگي نو و اندازه اي نو باال مي روند. 
انگار به جهان عرب مي گويد: اين پالکاردهاي من، آن پالکاردهاي شما...و انتخاب با خواننده... 
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.« )النابلسي، 1986؛ به نقل از رضايي نيا، 1392: 297( شايد همين سياست ورزي ها در شعر، 
باعث شده تا برخي از منتقدان، مانند »موسي بيدج« زبان شعر او را آهنگين اّما آسان و زودياب 
بدانند.)ر.ک: بيدج، 1389: 209( احمد مطر خود درباره ی سروده هايش چنين مي گويد:»شعر 
من، پالکاردي است که صدايي عصيان زده در خود دارد و موضوع سياسي خود را بي هيچ 
مالحظه اي اعالم مي کند. اين ويژگي ها که در شعر من به چشم مي خورد، کم و بيش همان 
ويژگي هاست که در پالکاردهاي تظاهرکنندگان وجود دارد. اين ويژگي ها مانند ايجاز، آساني 
زبان، موضع گيري مشخص و تند ]باصراحت[ به هدف برانگيختگي است که درشعر من با لباس 
تکنيک ظاهر مي شود.«)مطر،1985 ؛ به نقل از حسيني، 1367: 31( او در پاسخ يکي از خبرنگاران  
عرب  که از او مي پرسد:»تو يک رزمنده اي يا يک شـهيد زنـده؟« مي گويد:»مـن رزمنده اي  هستم  
با چندين تُن افکار منفجر شونده  در اعماق وجودم. هر روز  با  ايـن افکار، خودم را بـه قصرهاي 
ستمکاران  مي کوبم  تا خودم و  آن ها را يک جا منفجرکنم اّما ممکن است که روزي از  تکرار  اين 
عمل خـسته شـوم؛ روزي که  بي فايده  بودن  آن بر من  ثابت  شود و در آن روز  بعيد  نيست که 
آخرين شـعرم را بـا يک کاميون مواد منفجره بسرايم.« )همان(  بر اساس همين گفته هاست که 

برخي از منتقدان، او را »شاعر انتحاري« )رضايي نيا، 1392: 305( لقب داده اند.

1-4-2( مجید زماني اصل: شاعر و مترجم جنوبي در سال)1337ش( در اهواز به دنيا آمد و تاکنون 
در شهر زادگاهش اقامت دارد. او سال هاست که در فلکه ي 24متري اهواز)ميدان شهدا( بساط 
دست فروشِي کتاب)دست دوم( دارد و بدين سبب در ميان اهل ادب به »شاعر پياده رو« مشهور 
است؛ البتّه پيش از او زنده ياد »آرش باران پور« در همان مکان، سال ها کتاب فروشي مي کرد 
و به همين دليل برخي از اهل ادب و دوستان اين دو شاعر به آن جا »ميدان شعرا« مي گويند. 
مجيد زماني اصل تا به امروز هفت دفتر شعر منتشرشده را در کارنامه ی ادبي خود ثبت کرده 
است: و عابري به جاي من گريست)1358(؛ خوابي در آينه)1375(؛ مزامير پياده رو)1377(؛ 
من از عشيره ی سوسن هايم)1387(؛ چکامه هاي پنجاه سالگي)1388(؛ اشعار وحياني در اتاق زير 
شيرواني)1389(؛ شاعر پياده رو)1390(. »علي باباچاهي« در نوشته اي با عنوان»شعر اين زماني 
مجيد زماني اصل« اشاره دارد به اين که او از جمله شاعراني است که به مفاهيم انساني، جنگ 
تحميلي و انقالب]اسالمي[ نيز در شعرش پرداخته است. اين پژوهشگر همچنين در نوشته اش 
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شعر امروز  ايران را از منظر تحّوالت ذهني و زباني در سه گونه دسته بندي کرده: 1- شعر 
ايضاحي)معمول( 2- شعر اقناعي)پيش رو( 3- شعر استفهامي)پيش تاز(.  باباچاهي، شعر مجيد 
زماني اصل را شعري اقناعي)پيش رو( مي داند و در تعريف شعر اقناعي مي نويسد:»شعر اقناعي، از 
توضيح و تشريح امور و اصوالً از شعر ايضاحي)شعري متّکي به اصول و قواعدي ثابت، از زبان 
گرفته تا ساختارهاي زيبايي شناختي که آشناترين و معمول ترين نوع رابطه را مّد نظر قرار مي دهد 
و به ثبت ساده ی امور مي پردازد(، فاصله اي جّدي مي گيرد و با ذهن و زباني تازه تر به ايجاد 
رابطه ی عميق تري با مخاطب فکر مي کند.«)باباچاهي،1384: 72( در اثر ديگری نيز آمده:»شعر او 

شعري  است که اندوهي متراکم در بند بند آن تنيده  است.«)ياري، 1392: 256(

2( مضامین ادبیات پایداری در شعر احمد مطر و مجید زمانی اصل
با خوانش مجموعه آثار احمد مطر و مجيد زماني اصل درمي يابيم که ميان سروده هاي اين 
دو، موضوعات و مضامين مشترکي وجود دارد که در زير به بررسي و تحليل  آن ها با هشت 

عنوان مي پردازيم:

2-1( نگراني و اعتراض به وضع موجود
يکي از ويژگيِ هاي اصلي سروده هاي شاعران پايداري، نگراني و اعتراض است؛ اعتراضي 
آگاهانه و بر اساس مسؤوليت پذيرِي برآمده از مشاهده اي دقيق، درکي عميق و احساسي لطيف 
که به ميزان تعّهد آنان بستگي دارد؛ شورشي در برابر هر آن چه جان و جهان شاعر را آزار 
مي  دهد، از فقر اقتصادي جامعه گرفته تا اندوه بي نهايت روزگار. احمد مطر و مجيد زماني اصل 
هردو فرزند فقرند و از اقليمي شبيه به هم برآمده  اند. اعتراض به فقر، نخستين گام شاعري مبارز 
در نبرد با عوامل به وجود آورنده ی آن در جامعه است. همسانِي سخن آن دو  در سروده هايشان 
با موضوع فقر، چنين است:»... ساده ام و فقير/ نشسته بر بورياي بي ريايي ام/ کنار خورشيد/ اين 
ميناي مهرباني.« )زماني اصل،م،1387: 250(؛ »باران بر فقرم مي بارد/ بر کتاب هاي پهن شده بر 
پياده رو/ و عابراني که مي دوند، انگار واژگاني خيس اند/ با چتري از رويا و نداري ها/ راستي 
چقدر بايد تهيدستي را تاب  آورد، چقدر؟/ باران بر فقرم نه/ باران بر پروانه ی مرده مي بارد.« 
او در  به همين معاني در سروده هاي احمد مطر ديده مي شود؛ چنان که  نزديک  )همان: 15( 
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شعري با نام »اسباب بقا« چنين مي سرايد:»ناني نداريم، آتشي نداريم/ آبي نداريم، سدي نداريم/ 
گوشتي نداريم، پوستي نداريم/ سکه اي نداريم .../ - پس چگونه زنده ايم؟/ - ما به عشق وطن 
از  ريشه هايش/  که  درختم/  آن  ديگر:»من  سروده اي  در  نيز   )33  :1392 زنده ايم.«)رضايي نيا، 

گرسنگي دراز مي شود؛/ حال آن که بر فرازِ پيشاني، ميوه دارد.«)همان: 288(
ازسويی، مجيد زماني اصل که زندگي ساده و درويش گونه اي دارد، فقر خود و فقر جامعه را 
جزيي تر بيان مي کند:»کودکاني که/ در خواب، خواب کفش هاي نو مي بينند.«)زماني اصل،م،1387: 
147( در واقع فقر در شعر مجيد زماني اصل، فقر شاعر و کساني مانند وی در جامعه ی پيرامون 
اوست و به همين سبب به فقر طبقاتي در جامعه اش اشاره مي کند اّما احمد مطر- که فقِر در 
بهره  کارآمد،  عنوان سالحي  به  فقر  از  بزرگ تري مي داند-  کاستي هاي  از  ناشي  را  کشورش 
مي گيرد:»بر دست گرسنگي/ بوسه زدم،/ گفتم:/ خونم مرتع توست،/ تا به آزادگي چشمه ها در 
دهانم وفاداري،/ اي يار من،/ اي گرسنگي!«)رضايي نيا، 1392: 204( اين نگرش، احمد مطر را 
وا مي دارد تا عّلت هاي کّلي فقر کشورش را  در شعري با نام »تلگراف فوري به صفي الّدين حّلي 
]شاعر بزرگ شيعيِ عراق، قرن 8 ش[«)همان:210(، چنين بيان کند:»آيا اميد/ در ما فرو مرده است؟/ 
مصنوعات ما سياه است،/ پرچم هامان سفيد،/ سفره هامان سبز/ و شب هامان/ سرخ!«)همان: 211( 
به عقيده ی او کشوري که فقط نفت توليد مي کند و تسليم اوامر قدرت هاست، دچار زندگِي 
نباتي و شب هاي خونيني مي شود؛ بنابراين هردو شاعر روزگار غمگيني دارند و از اين رو گاهي 
نيز پيامي براي تساّلي هم مي فرستند: »روزگار تو/ ديواني از اشک است/ ديواني از اشک هاي 
شاعران جهان است.«)زماني اصل،م، 1387: 144(؛ »بروم براي يک مشت ستاره/ يک مشت ترانه 
از خواب هايم را بنويسم/ در اندوه بي نهايت اين روزگار/ کنار دستان تو مي ميرم... .« )همان: 52(

2-2( آزادي و آزادي خواهي
بنا بر قولي مشهور، آزادي از آن نعمت هايي است که قدرش، زماني دانسته مي شود که انسان 
آن را از دست داده باشد. ازطرفی، بديهی است که احمد مطر، شاعر تبعيدي، نسبت به شاعر 
هم تبارش مجيد زماني اصل، فقدان آزادي را در عمق جان خويش بيش تر احساس کرده باشد. 
ازسوی ديگر، تفاوت نظام سياسِي حاکم بر دوکشور ايران و عراق در مقوله ی آزادي برکسي 
پوشيده نيست؛ به ويژه اين که مجيد زماني اصل بيش تر سال هاي عمرش را بعد از پيروزي انقالب 

پالکاردها و پیاده رو )بررسی تطبیقی درون مایه های پایداری در آثار احمد مطر و مجید زمانی اصل(
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اسالمي در ايران سپري کرده است اّما ديدگاهِ جهان وطني شاعران پايداري و آرمان شهر ذهنِي 
 آن ها سبب مي شود تا زماني اصل براي مفهوم کّلِي آزادي چنين بُسرايد:»براي قفس سازان/ خدايا 
هزار قفس عطا کن/ تا به فهم تنهايي سياه برسند/ دريابند تحّمل تنهايي را/ اندوه را/ انزواي 
تلخ را.../ و آن آدمياني که پرنده را در قفس حبس مي کنند/ آنان را به شکل پرنده اي زيبا بدل 
کن/ پرنده اي در هزار توي هزار قفس/ تا به جان دريابند/ آزادي را/ زندگي را.«)زمانی اصل،م، 
1387: 58( گاهي نيز افسوس فقدان آزادي درگذشته هاي تاريخي کشورش را بدين سان بيان 
 کند:»شناسنامه ی ما تاريخي از آتش است/ تاريخي از زخم است/ تاريخي از شيهه هاست/ و اين 

سرنوشت ديوانگان کلمات آزادي است.«)زمانی اصل،ا، 1389: 53(
احمد مطر، آزادي را رهايي معنا مي کند:»اگر دروازه ی بهشت نيز قفل شود،/ به دوزخي 
آزادي  اين  از  را محروم  او خود و مردم کشورش  بدل خواهد شد.«)رضايي نيا، 1392: 182( 
مي داند:»دوست من/ از انديشيدن منع شده ام/ حتّي در خيال.«)همان: 142( او مقّصر اصلي چنين 
وضعي را دستگاه حکومت مي داند و با طنز مليح مختص به خود مي نويسد:»به لطف حاکم/ شما 
آزاديد/ در انتخاب چيزي يا ضّد آن،/ آزاديد در اين انتخاب/ که برده ی حاکم شويد/ يا حاکم را 
برده شويد.«)همان: 246( گاهي نيز اين طنز تلخ و گزنده را به سمت مردمي مي برد که نبودِ آزادي 
را بر مي تابند و سر به عصيان برنمي دارند:»به جست وجوي آزادي مباش، اي رعيت/ به جستجوي 
آزادي مباش،/ آزادي را تجربه کن،/ اگر چوپان پذيرفت که هزارآفرين/ وگرنه/ با لطف و مهرباني 
در خرسندي اش بکوش.«)همان:247( گاهي هم به روشنفکراني که درک عميقي از آزادي ندارند و 
از آزادي مي نويسند، مي تازد:»به همسرش گفت/ ساکت!/ به پسرش گفت/ خفه!/ صدايتان/ فکرم 

را پريشان مي کند،/ دم بر نياوريد/ مي خواهم/ از آزادي بيان بنويسم.«)همان: 193( 

2-3( بیداري و بیدارسازي جهاني
چراغي فرا راه جهاني سرگشته  بودن، رسالتي است که شاعراني چون احمد مطر و زماني اصل 
بر خود الزم مي دانند. از منظر آنان، جهاني چنين خواب زده، به راحتي تن به ستم مي دهد و 
آينده اي تاريک و تلخ دارد. حضور معنادار و نماديِن واژه ها و ترکيباتي مانند »خواب جهان«، 
»شب«، »دريچه هاي تاريک«،»خواب پرندگان«، »حقيقت نور«، »نور حقيقت«، »بال هاي نور«، »نور 
اجاق شعر«، »هيمه ُگر گرفته«، »آتش«، »خورشيد« و...در شعر زماني اصل و کلمات و ترکيباتي 
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 « »بيدار شدن خفتگان«، »زنگ ساعت«، »شمع«، »وقِت خواب«، »آتشفشان«،  چون»هشياري«، 
شعله ور«، » شعله«، »آتش«، »روشنايي«، » ظلمت«، »خواب زدگان«، »سپيده دم«، و... در شعر احمد 
مطر، همگي بر معاني»بيداری« داللت مي کنند. زماني اصل در بسياري از شعرهايش به مضمون 
بيداری مي پردازد:»اّما کيست که خواب جهان را/ بشکند؟«)زماني اصل،م،1387: 264(؛ »قسم به 
گندم/ از خدا مي خواهم/ که خواب جهان را/ به رشته ی شعر بياورم.«)همان: 237(؛ »من همان 
چوپاني ام که با ني و دوبيتي/ جهان را از خواب بيدار مي سازم.« )همان: 23(؛ »من چوپانم/ با 
عصايي تراشيده  از گلوي آفتاب...«)همان: 304(؛ »برخيزم و سنگي پرتاب کنم/ بر شب...«)همان: 
86(؛ »براي دريچه هاي تاريک، چراغ آورده ام/ سوسو زنان از پندار ستاره ها و سوسن ها/ افروخته 

 از مزامير مويه ها .../ از ميان يال هاي سنگ هاي اعصار...«)همان: 274(
احمد مطر نيز درباره ی اين جهان خواب زده با هم تبار ايراني اش موافق است اّما از منظر او 
بيش از هر جايي در جهان و بيش از هر قوم و قبيله اي، اين مردم کشورهاي عربي هستند که 
درخواب غفلت فرو رفته اند و جز دزدان و حاکمان، همه ی مردم در خوابند:»در ميهن هاي عربي،/ 
دو تن/ از هراس بيدار شدن خفتگان/ بر خويشتن مي لرزند:/ دزد/... و حاکم!«)رضايي نيا، 1392: 
120(؛ » من جز شاعري نيستم/ که خيره شدم/ به آتش ننگ/ -که در جامه ی خواب زدگان درگرفته 
بود-/ فرياد زدم:/ "براي رهايي کاري کنيد!"/ اگر به زندگاني رو مي آوردند،/ زندگي به آنان 
خوشآمد  مي گفت.«)همان: 283-282(؛ »امروزصبح/ زنگ ساعت/ بيدارم کرد/ و به من گفت:/ 
اي فرزند عرب،/ وقت خواب فرارسيد.«)همان: 155( که زماني اصل در اين شعر به او پاسخ داده 
است:»احمد مطر!/ ساعت چه زنگ بزند/ چه نزند/ عرب از خواب گران/ پلک نخواهد گشود./ 
راستي بهتر نيست/ بمبي ساعتي کنار جمجمه اش بکاريم؟!«)زماني اصل،م،1387: 257- 256( 
احمد مطر صادقانه مي خواهد با سروده  هايش سپيده دمي را نثار شب ظلماني  آن ها کند:»مرتکب 
صداقت شدم/ تا شعري بنويسم/ مرتکب شعر شدم/ تا سپيده دمي بنويسم.«)رضايي نيا، 1392: 
285( او به خطرها و دشواري هاي راهي که درپيش گرفته، آگاه است اّما در روشنايي ُمردن را به 
زيستن در ظلمت ترجيح مي دهد:»پروانه/ همچنان چرخيد؛/ درحالي که آتش در بال هايش چرخ 
مي زد،/ تکه تکه شد،/ سپس فرو افتاد/ و تکه ها/ نفس آخر را کشيدند:/ در روشنايي مي ميرم/ اّما 
به زيستن در ظلمت تن نمي دهم!«)همان:250( نزديک به همين معني را در شعر زماني اصل نيز 
مي بينيم:»شعر تو آواز عمومي  رنج ها شد/ بال گشوده به سمت الجورد/ خون و باورت/ شعر تو 

پالکاردها و پیاده رو )بررسی تطبیقی درون مایه های پایداری در آثار احمد مطر و مجید زمانی اصل(
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جمهوري خشم شد/ و دريافتي/ که براي هميشه خاموش نمي ماند/ اجاق شعري که  از هيمه ی 
عشق ُگر گرفته باشد/ تو رو در روي آتش ايستادي/ با چشماني که هزار پرنده ی خورشيدي 
داشت/ شعر تو جغرافياي خاک را/ با بال هاي نور به مشق برده است.«)زماني اصل،م،1387: 302-
301( از اين روست که مي گويد:»من بوده ام/ که نور را بر خواب پرندگان/ به شکل مکتوب 

کرد ه ام.«)همان: 308(

2-4( عاشورا، جهاد و شهادت
ديني–  پايدارِي  ِادبيات  هميشگي  درونمايه هاي  از  شهادت  و  جهاد  عاشورا،  سه گانه ی 
بار  زير  نه  و  مي کنند  نه ظلم  عاشورا،  مکتب  پيروان  است.  فرهنگ شيعي(  در  آييني)به ويژه 
ظلم مي روند و عاشورا مکتبي است  که زندگي را جز ايمان و جهاد نمي داند و کشته شدگاِن 
َعقيَدٌه  حسين)ع(مي فرمايد:»اِنَماالَحيوه  امام  چنان که  مي نامد؛  جاويد  زندگاِن  را  مسير  اين  در 
وِجهاد.«  احمد مطر عقيده و آرمان خود را وامدار نهضت عاشورا  مي داند و با صراحت اعالم 
مي کند:»آن گاه بر اسب شعر  مي نشينم/ و به هواداري بينوايان نجيب بر مي خيزم،/ در مبارزه پا  
مي فشارم،/ گام هايم در زمين/ چون زمين/ استوار،/ سرم را بر اوج آسمان ها  مي سايم/ و اعتنا 
نمي کنم/ به آن کس که با من است/ يا بر من؟/ و اعتنا نمي کنم/ به آن که از من خواهد بريد/ و 
اعتنا نمي کنم/ به آن کس که گريه خواهد کرد/ و آن که خون خواهد گريست/ در آن هنگامه/ تنها 
دل مشغولي من اين است/ که از مرگ/ پيشي بگيرم،/ به سوي زندگي/ تا در زمره ی شهيدان کربال 
باشم.«)رضايي نيا، 1392: 279-278( او با انتخابي آگاهانه از ميان شادخواري در کنار يزيد زمان 
خود و رنج و حرمان دنيايي حسيني زيستن و حسيني مردن، در کنار حسين ماندن را برمي گزيند و 
اين بزرگ ترين پيام اوست براي خوانندگان شعرش:»من آن موج رهايم/ که از همه سو برمي آيد/ 
و پيوسته عمرش را نثار مي کند،/ تا کرانه ها سيراب شوند./ من آن ابرم؛ از آِن همه ی سرزمين ها،/ 
من آن آوازم؛ از آِن همه ی مردمان،/ من آن نسيم مشترکم .../ اّما به روز انتخاب/ اگر ناگزير گردم 
/ گرسنه با  ميان اين دو/ـ  که شادخوارانه با يزيد، ترانه بخوانم/ يا گرسنه با حسين به نماز ايستمـ 
حسين به نماز خواهم ايستاد.«)همان: 277-276( احمد مطر، جهاد را راهي براي نجات جامعه ی 
خود از ستم يزيديان مي داند اّما گويا به دستور حاکمان حتّی در منابر هم ازجهاد، سخني در ميان 
نبايد باشد:»امام جمعه/ در خطبه ي نماز/ از فضايل حکومت سخن گفت/ و از بندگي و صبر و 
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صيام.../ ...در خطبه/ سخني از جهاد نبود،/ و چون يادآور شديم ،/ امام جمعه به ما گفت:/ عليکم 
الّسالم.«)رضايي نيا، 1392: 202-203(

مجيد زماني اصل بيش تر روايتگر حادثه ی عاشورا به زبان شعر  است و با همان استعاره گرايي 
و ذهني گرايي مخصوص به خود، در سوگ سروده اي براي امام حسين)ع( و ياران خورشيدي اش 
چنين مويه مي کند:»تکيده تن مي زند چرخ اسبي تنها/ گودال را و تکه تکه خاک را/ و خون 
خورشيدي سوار را/ يال هايش زخم زان باد/ با چشماني خفته در آن هزار گردباد/ و مي پاشند 
خاک بر چشم ها و بال ها فرشته ها/ کنار بيرق ها/ آه، آن دم که سر آفتاب از سينه ي کوه / بر خاک 
نشست/ جمجمه ي کاينات/ از زلزله اي شکست.«)زماني اصل،پ،1377: 90( او قلم خود را براي 
اين روايتگري ناتوان مي داند:»اي فرات/ کاش در توانم بود/ که خواب خاک کربال را/ به زبان 
غزل بنويسم/ اّما نه!/ بگذار برابر تو/ آن پرند ه اي باشم/ که بال/ از اشک ها دارد،/ بازواني بريده 
دارد/ اين شعر/ که همتاي مرثيه نمي شود/ وقتي که  از خجالت/ رودي از چنگي آب مي  ميرد!« 
نبردي عباس وار  را  بي عدالتي جهان  ايجازي شاعرانه، چاره ی  اّما در  )همان،م، 1387: 293( 
مي داند:»به ماه بني هاشم/ که از بي عدالتي جهان سوختم«)همان،چ،1388: 110( و راه  برون رفت 
از اين مدار ظلم و ستم را همکالمي و همراهي با امام شهيدان مي داند:»آن دم که مي گذشت 
کبوتري از فراز يال هاي فرات و کفن ها/ و بي سر فرود مي آمد بر کف دست هات به خواب هات/ 
توفان به سان کودکي ميان پرانتز دست هات به خواب مي رفت/ و اّما/ ما/ تا کالم از کالمِ تو داريم/ 

تکيه به ستاره ها داريم.«)همان،پ، 1377: 60(

2-5( ستم ستیزي و عدالت پیشگي
ادب پايداري، شعر پايداري و شاعران پايداري، دشمنان هميشگي ظلم و ستم هستند؛  ظلم 
و ستمي که اين روزها شوربختانه در جاي جاي جهان جاري  است. احمد مطر و مجيد زماني اصل 
هر دو از مناطقي از کشورشان برآمده اند که در اين مناطق، ظلم ستيزي ريشه ی تاريخي دارد؛ به 
طوری که مبارزات اهالي خوزستان و جنوب عراق با هجمه ی خارجي و استبداد داخلي )مبارزه ی 
عشاير بختياري و عشاير عرب با انگلستان و حکومت پهلوي ها  و مبارزات مردم جنوب عراق با 
متجاوزان انگليسي و استبداد رژيم بعث عراق در دوره ی سياه حاکميت صدام حسين( ريشه دار 
و مثل زدني است:»بّچه ی لشکرآبادم/ ريشه ی ظلم ستيزي در روح من است/ حاال مي خواهم برابر 

پالکاردها و پیاده رو )بررسی تطبیقی درون مایه های پایداری در آثار احمد مطر و مجید زمانی اصل(
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صورت شعر خودم/ چاقوي ضامن دار را از جيب روحم در آورم/ و بر گوشه گوشه ی شعر، زخم 
کاري بکارم.«)زماني اصل،م،1387: 159(؛ »رودهاي جغرافياي جهان/ خون کودکان سرزميني  

است/ که صورت شب ظلم را به شعله هاي خورشيدي مي کشند.«)همان: 130(
احمد مطر اّما آن قدر شاهد ظلم و ستم در کشورش بوده که با حرکتي انتحاري به مقابله  با 
آن مي رود:»همه غم هايم را جمع مي کنم،/ همه شعله هايم را/ و همه قافيه هايم را/ از باروت/ و 
چون ابري تَف آلود/ از پله هاي ستم باال مي روم/ و هرآن چه را که در دل دارم،/ وا مي دارم/ تا شعله 
بگيرد/ و برمي انگيزم.../ و منفجر مي شوم.«)رضايي نيا، 1392: 292-291(  او پيامي عبرت انگيز 
براي حاکمان به ظاهر مسلمان کشورهاي عربي دارد و خطاب به  آن ها مي گويد:»اگر با ترازوي 
ميزان بسنجيم،/ يک مو ستم پيشگي/ ميزانت را منفجر خواهد کرد،/ هرچند نمازت بسيار سنگين 
باشد!/ ايمان ظالم، کفرست/ کفر عادل، ايمان؛/ اين است مکتوب خداوند رحمان.«)همان: 188(

2-6( جهان وطني و دفاع از کانون هاي پایداري در منطقه)عراق، فلسطین، غزه و...(
»کاسموپوليتيستي«  معناي  به  نه  جهان وطن اند؛  پايداري،  نويسندگان  و  شاعران  بيش تر 
برداشتن  و  دولت ها  وحدت  مکتب   )Cosmopolitanism(کاسموپوليتيسم که  چرا  آن؛ 
معناي»انترناسيوناليستي«آن؛  به  نه  و   )625  :1387 است)ر.ک:سيدحسيني،  سياسي  مرزهاي 
مرزهاي  برداشتن  و  مّلت ها  يکي شدن  مکتب   )internationalism( انترناسيوناليسم  زيرا 
جغرافيايي است)ن.ک:آشوري، 1387: 45( بلکه به اين معنا که اين شاعران و نويسندگان بيش تر 

در پي برانداختن ظلم و ستم از جامعه ی جهاني هستند. 
سروده هاي مجيد زماني اصل و احمد مطر سرشار از اين نگاه متعّهد و جهاني  است و 
زماني اصل عقيده دارد:»شعر سپيد امروز، منجي اندوهان خاکي ماست، تفاهم رود و پرنده است، 
وقتي که از مصاحبت با دريا باز مي آييم  و شاعر خرقه از چکامه ی نام پابرهنگان دارد؛ چرا که 
شعر فراخوان آدميان به برادري جهان است تا نور خدايي را به تساوي ميان قلب هاي خسته اّما 
آسماني آدم ها در زمين قسمت کند.«)زماني اصل، پ،1377: 100( چنين نگرشي به سروده هاي 
به  باشد/  هرکه خواهي  و  هرجا  گو  آدميانم/  جهاني  برادر  مي بخشد:»من  فرامرزي  رنگي  او 
نگاه من هر آدمي که راه مي رود  بر زمين، مقّدس است.«)همان،م،1387: 113( و:»ترانه اي از 
تنهايي خود و جهان/ براي شما بنويسم تا در خيال گريه ها/ هم وطن تمام غمگينان اين سيّاره 
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شويد.«)زمانی اصل،پ،1377: 27( او مي خواهد جهاني را مجاب کند و اين توانايي را در خود 
و سروده هايش مي  بيند:»هرآن چه در قلمرو شعر است، از آن ماست/ما با استعاره وتمثيل و قافيه، 

کاري  نداريم/ حضور و گفت ما جهان را مجاب مي کند.«)همان:32(
پناه  ناگزير به شعر  از وطن اصلي خود رانده شده و  تبعيدي است؛  احمد مطر شاعري 
پناه  واژه ها  غمگين  سرزمين  به  والَجَرم  مي کند  وطن  جايگزين  را  شعر  ابتدا  او  آورده است. 
مي برد. در اين زمان، شعر او پُر از تفّرد و من او شخصي و فردي است:»اي شعر !/ آرزوها به 
درازا کشيد! / غربت نابودم کرد،/ اي شعر/ وطنم باش/ اي شعر/ صدايم را چون آذرخش/ در 
بيابان هاي تار بپاشان/ صدايم را چون رعد/ بر سکوت فروريز/ و چون آتش در رگان سرما؛/ 
فرعون/ سر به طغيان برداشته است/ بگو،/ بگو،/ بگو«)رضايي نيا، 1392: 264-263( اّما رفته 
رفته مرزهايش گشوده مي شود؛ از تفّرد، تهي ميگردد؛ لذا مِن شخصي را رها مي کند و مني 
اجتماعي و جهاني مي يابد و در ادامه، شاعري جهاني مي شود. اينک به باور او:»شاعر سخنگوي 
قبيله نيست، سخنگوي تمام اّمت و انسانيت است... ابر باران زايي است که تمامِ تشنگان را از 
هر رنگ و نژاد و مذهبي سيراب مي کند... خورشيدي که بر تمام جهان، آسمان و خاک و دريا 
پرتو مي افکند.«)مطر، 1986؛ به نقل از رضايي نيا،1392: 299( ديگر سروده هايش رنگ و بوي 
جهاني به خود مي گيرد:»قلبم/ پرچم حکمراني من است،/ کشور من کاغذ است،/ مردم کشورم/ 
که  است/  شاعري  »ديگري  109(؛  گشوده است.«)همان:  من  مرزهاي  و  هزار حرف/  هزاران 
بيت هايي را به نظم مي کشد/ من اّما.../ وطن ها را/ به نظم مي کشم .«)همان:199-198( البتّه وطن 
در شعر احمد مطر همه ی سرزمين هاي اسالمي است که در خطر زياده خواهي قدرت هاي جهاني 
و افکار پليد آنان قرارگرفته اند:»وطني از دست رفته/ که در اشغال صهيونيست هاست،/ وطني 
برجا مانده/ که صهيونيست ها/ اشغال خواهند کرد!«)همان:33( چنان که ديده مي  شود، جهان 
احمد مطر، کوچک تر و منحصر به کشورهاي عربي و درنهايت، محدود به جهان اسالم است 
اّما گستره ی جهان مجيد زماني اصل عالوه برکشورهاي عربي و جهان اسالم، جهاني وسيع تر تا 

تمامِي سيّاره ی زمين و حتّي منظومه ی شمسي را در بر مي گيرد. 
از سوي ديگر، هر دو شاعر مسلمانند و به مفهوم ديني»اّمت اسالمي« باور دارند؛ بنابراين 
زماني اصل  نمانده اند.  فروآمده، ساکت  اسالمي  اّمت هاي  پيکر  بر  که  اين همه زخم  برابر  در 
غمنامه هايش را براي عراق به گونه اي که انگار مي خواهد گزارش بدهد، خطاب به احمد مطر 

پالکاردها و پیاده رو )بررسی تطبیقی درون مایه های پایداری در آثار احمد مطر و مجید زمانی اصل(
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مي نويسد:»احمد مطر!/.../ در واليت تو/ بهار، پيرزني ا ست/ که درکنار کومه ی سوخته اش/ نام 
شهيدانش را بر خاک مي نويسد/ نگاه کن/ آخرين نام/ نام تو نيست؟/ کودکان بغداد/ حوالي جنازه ی 
 آفتاب ايستاده اند/ با کاسه ی سر مرگ در دست و/ چشمي/ که رو به ابرهاست.«)زماني اصل،م، 
دنبال اجزاي پرت شده ی فرزندانش مي گشت/  »اين جا در عراق/ مادري  1387: 257-256(؛ 
بنزين/  قبال بشکه هاي  باروت و شرجي ي هالک خواه/ مالفه ها جاي کفن، کفن در  در دود 
راه روهاي بيمارستان، اتاق هاي جّراحي/جّراحان خود مجروِح روح/ زخم ها و فرياد کودکان 
گوش آسمان هفتم را کر مي کرد/ تا صبح آدميان بسياري بودند/ که چونان نامه ها ي سفارشي 
سوخته/  َدم پايي هاي  خون آلود،  پيراهن هاي  مي شدند/  منتهي  گورها  پست خانه ی  در  مرگ/ 
فرستاده مي شوند.«)همان،چ،1388: 113(؛  ملکوت  پستی  باجه ی  به  به شعر/ که  نامه هايي اند 
»صداي انفجارها و سوختن کودکان و عروسکاِن بي پا را/ که از شانه هاي هزار و يک شب 
بغداد مي آيد/ و مشت اش را اگر براي تو مي گشود/ حتماً خون پاشيده ی جگر شهرزاد را در آن 
مي ديدي.«)همان:114-113( در ديگرسروده هاي زماني اصل براي فلسطين، غزه، لبنان و حتّی 
بوسني هم همين صحنه ها و همين وقايع دردناک ديده مي شود:»خانه بر سرم آوار شد/ وقتي به 
بلنداي شب/ دشنه بر سينه کودکي نشست/ که تسّلي ناپذير/ در کنار اجساد ايستاده است/ تنها 
گلي در دست دارد و/ چشمي به ستاره ها و آفتابگردان ها/ نگاه کنيد!/ پيراهن وصله دارش/ بي 
تکان و خون آلود/ حتّي از بادهاي زيبا!/ - پيراهنش بيرق فلسطين  است/ اکنون بگذاريد پيراهنم 
را کفن آن کودک کنم.«)همان،م،1387: 244(؛ »مي گويند از سمت شب هاي غزه/ صداي گريه ی 
فرشتگاني را مي شنيدند/ که 21 ماهک شهيد  شير خوار را بر فراز شانه ها داشتند/ و هر ابري که 
از فراز غزه گذشته است/ تکه اي خون بر پيشاني داشت.«)همان،چ، 1388: 130(؛ »حاال نگوييد 
که جهان قصيده اي  است که عشق را بيدار مي کند/ قبول ندارم/ مرگ اين همه پروانه ها بر گردن 
شماست/ از دلي بپرسيد/ که هزار بار پايش به سنگ ها خورده است/ شما هرجا که رسيديد/ 
ترانه را بر کتف صخره، سر بُريديد / حاال الم تا کام حرفي ندارم که بزنم/ اصاًل روزه ی سکوت 
بگيرم، خوب  است؟/ اکنون از کنار جمجمه ی برآمده از کنار گورها/ مي گذرم و نفس هاي صبح 
لبنان را/ در خواب زيتون زارها مي نويسم.«)همان،م،1387: 126( احمد مطر با اين که به فضايي 
عشيره اي تعّلق دارد و در محيط زندگي عشيره اي از صدر اسالم تا کنون، شاعر پيش از هر 
چيزي به عشيره و قبيله ی خود تعّلق داشته و دارد، با اين حال خود را شاعر يک اّمت مي داند تا 
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عشيره اي خاص. به عقيده ی او:»بسيار زيباست که انسان، شاعري باشد درخدمت يک اّمت؛ نه 
نماينده ی يک قبيله ی به خصوص.«)مطر،1985؛ به نقل از حسيني،1367: 31( آرمان احمد مطر، 
رهايي و استقالل فلسطين است و او اين رهايي را از راه مبارزه، امکان پذير مي داند و به مبارزه 
سفارش مي کند:»سنگي در کف کودک فلسطين/ عبادت است/ و دعايي بر لب رهبران غنوده در 
سايه ی سالطين/ قّوادي است.«)رضايي نيا، 1392: 142(؛ » آن ها/ به صلح روي کرده اند،/ تو به 

مهّمات رو کن/ تا وطن تبعيدي/ پيروزمندانه برگردد،/ به سوي ميهن.«)همان: 269(

2-7( جنگ و آثار ویرانگر آن
شاعر آگاه و متعّهد، هر اندازه که دفاع از هستي و هويّت خود را ارزشمند مي داند، به 
همان مقدار هم از جنگ و عوامل به  وجود آورنده ی آن بيزار است. چنين رسالتي، شاعر را 
برمي انگيزاند تا قلم به دست بگيرد و به مبارزه با جنگ و عوامل پديدآورنده ی آن برخيزد. 
اين مبارزه مي تواند سروده اي غم انگيز از بمباران شهرها باشد؛ تجربه اي اندوه بار که زماني اصل 
افتاده  بارها شاهد آن بوده است:»هلهله، چلچله، خمسه خمسه/ و خوشه  انگوري  در اهواز 
بر خاک/ آن کودکي شد ه ام/ که در تاکستان با خوشه  انگوري در دست/ پدر خويش را گم 
کرد ه است/ به گونه ها شياري از اشک/ و خوشه  انگوري که در مشتم اشکي شيرين دارد/ آژير 
قرمز کشيده شد/ از خواب جستم/.../ در پناه گاه هاي طويل بتُني پناه گرفته ايم/ زني تازه عروس 
در نور ِگل گرفته ی فانوس/ ماتيک لب هايش را با گوشه ی چادرش پاک مي کند/ هلهله، چلچله، 
زوزه گرگي خمپاره بر  بام ها/ و خوشه  انگوري افتاده بر خاک/ که طعمه ی لشکري از مورچگان 
مي شود.«)زماني اصل،م،1387: 226( آثار زيان بار جنگ که تمامي ندارد:»کودکان درجنگ/ با يک 
پا و يک کفش/ به مدرسه مي روند.«)همان: 147(؛ »جنگاوري که يک پايش را جنگ گرفته/ 
و هنگام خريد کفش/ يک لنگه ی نو را در سطل فلزي زباله مي گذارد.«)همان( احمد مطر نيز 
بازگو  را  از جنگ هاي زيادي که در جهان وجود دارد، نگراني و هراس خود  آمده  به تنگ 
مي کند:»نقشه ی زمين/ شکل شمشيري شده است/ خون آلود...هراس آلود... .«)رضايي نيا، 1392: 
235( او در شعري، به چهار جنگ که به دستور سياستمداران آمريکايي يا با حضور مستقيم 
نيروهاي آمريکايي در منطقه رخ داده است)حمله ی صدام به ايران و کويت و بعد از آن، حمله ی 
آمريکا به عراق و افغانستان( اشاره مي کند:»و سوگند به هر آن چه در دين و دنياست/ آتش هايي/ 
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نبود،/ به دست فيلي برافروخته  بلعيد/ و هيچ کس را از شعله هايش رها  که اين سرزمين را 
شد،/ با چوب کبريت االغي/ و نفت َفَهد.«)رضايی نيا، 1392: 184( فيل، نماد جمهوري خواهان 
آمريکاست و ريگان و هر دو جرج بوش)پدر و پسر( سه رئيس جمهورِ جمهوري خواهي بودند 
که در زمان  آن ها چنين جنگ هايي اتّفاق افتاد. باقي شعر هم به صدامِ)تجاوزگر( و فهد، پادشاه 

عربستان)حامي مالي جنگ( اشاره دارد.

2-8( نقد حاکمان و سیاستمداران فاسد
بيش ترين و تندترين حمالت احمد مطر در شعر به حاکمان فاسد و شيوخ کشورهاي 
عربي حوزه ی خليج فارس است که گاهي با ناسزا از  آن ها ياد مي کند:»اي شاعر/ بس است/ 
نه... بگذاريد فرياد کامل شود/ آن قّوادِ به تخت نشسته/ قّوادي است/ که ميهن و شرف را/ به 
روسپي خانه ی آمريکا  مي کشاند/ و اگر آمريکا/ به اين شرف رضا نداد،/ شرمسار  مي شوند؛/ خدا 
و کعبه و قرآن/ به رايگان فروخته مي شوند/ تا او بماند... .«)همان، 1392: 258-257( وی گاهي 
با چاشنِي طنز، 22نفر از 23 نفر حاکم کشورهاي عربي را خائن معّرفي مي کند:»هموطن/ دعا 
بخوان/ براي پيروزي حاکمان/ بر ما!/ .../ تا زندان ها را پر کنند/ و خزانه ها را تهي!/خداوندا !/ 
آنان را بر ما پيروز گردان!/ که آنان بيست و دو انسان شريف و مخلص و آزاده اند/ و ما اي خدا!/ 
دويست ميليون خائنيم.«)همان:252( او در سروده اي ديگر مقايسه اي شاعرانه دارد بين احوال 
حاکمان و مردم کشورهاي عربي:»در همه سو/ تصوير حاکم است،/ خندان/ در سرزميني گريان 
اندوه؛/ رخشان/ در سرزميني که روزهاش ملعبه ی شب هاست؛/ شادان/ در سرزميني که بالهايش 
نيز به چندين مرض مبتالست؛/ آوازخوان/ در سرزميني که صداها در بندست و زبان ها بريده؛/ 
تندرست/ در سرزميني که هر روز هزاران نفر در آن مي ميرند.«)همان: 88( چنين وضعي گاهي 
پاي يأس و نااميدي را به شعر او مي کشاند و با لحن معترض هميشگي خود مي سرايد:»مردم 
سرزمين من/ سه گونه  مي ميرند )و مرده يعني کشته(/ جمعي به دست اصحاب فيل/ جمعي 
از  است گسترده  نام کشورهايي  عرباييل/  و  عرباييل/  به دست  اسرائيل/ و جمعي  به دست 
کعبه تا نيل؛/ سوگند به خداوند که مشتاق مرگ شديم/ و سوگند به خداوند که مشتاق مرگ 
شديم/ و مشتاق مرگ/ و باز...مشتاق مرگ/ نجات مان ده،/ آي عزرائيل.«)همان: 122( و گاهي 
اميدوارانه بشارت نابودي حاکمان فاسد را سر مي دهد:»همه مردان اخته شده ی آمريکا/ در نوبت 
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نابودي اند؛/ ادامه ی ماجرا/ با پس مانده ی سالطين عرب است.«)رضايی نيا، 1392: 93(
مجيد زماني اصل، حاکمان کشور خود را اليق چنين مواردي نمي داند اّما برخي از مديران 
دولتي را براي سوء استفاده هايي که از منصب خود دارند، نکوهش مي کند و بالفاصله با احمد 
مطر هم داستان شده و به شيوخ فاسِد حاکم بر کشورهاي عربي مي تازد. او با اشاره ی ظريفي 
که به مسأله ی نفت مي کند، به درستي ثروت بادآورده ی حاصل از خام فروشي نفت را عامل 
ماندگاري سلطنت شيوخ عربي و شوربختي مردم مي داند:»خدايا پاترول هاي دولتي- شخصي 
مسؤولين را پنچرکن/ منازل سازماني به ناحق را ويران کن/ موبايل هاي ماهواره اي بعضي از 
مديران را ملکوتي کن/تمامي ميوه هاي جلسات بي ثمر را به سنگ بدل کن/ دندان طاليي شيوخ 
عرب/ که با تبّسم شيطاني/ به سمت دختران فراري آن سمت آب/ برق مي زنند/ با برق آسماني/ 
بر شکم آنان بکوب!/ خدايا چاه هاي نفت خاورميانه را خشک کن/ که اين نعمت به نقمت بدل 

شده است.«)زماني اصل،م، 1387: 155- 154(
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نتیجه گیري
بر اساس آن چه در متن مقاله بيان شد، نتايجي از اين دست به ذهن مي رسد: احمد مطر 
و مجيد زماني اصل به عنوان دو شاعر نوپرداز جنوبي در کشورهاي ايران و عراق در بيش تِر 
درونمايه هاي پايداري در سروده هايشان، اشتراک فکري و مضموني دارند. اين درونمايه هاي 
همسان و همسو از اين قرارند: نگراني و اعتراض به وضع موجود، آزادي و آزادي خواهي، 
بيداري و بيدارسازِي جهاني، عاشورا، جهاد و شهادت، ستم ستيزي و عدالت پيشگي، جهان وطني 
و دفاع از کانون هاي پايداري در منطقه)عراق، فلسطين، غزه و...(، جنگ و آثار ويرانگر آن، 
و  به سبب همساني ها  اشتراکات،  اين  اعظم  . بخش  و...  فاسد  و سياستمداران  نقد حاکمان 
همسويي هاي ديني و مذهبي، قومي و عشيره اي، جغرافيايي و... پديدآمده است. ازطرفي، در 
شعر هر دو شاعر، مايه هاي جهان وطني  آشکار است؛ جهان احمد مطر، کوچک تر و منحصر به 
کشورهاي عربي و درنهايت، محدود به جهان اسالم است ولی گستره ی جهان مجيد زماني اصل 
عالوه بر کشورهاي عربي و جهان اسالم، تمامِي سيّاره ی زمين و حتّي منظومه ی شمسي را در 
بر مي گيرد. شعر زماني اصل،  بافتي استعاره اي و فضايي نسبتاً  ذهني دارد. بافت استعاری و 
ذهنيت گرايي در شعر او به تمامي، خودخواسته و يکي از ويژگي هاي اساسي شعر وی است. از 
اين  رو محتواي اصلي و مضمون )درونمايه( در شعر مجيد زمانی اصل،  گاهي پنهان و ديرياب 
است اّما سروده هاي احمد مطر، ساده و صريح اند و در واقع، الفتات)پالکارد(هايي هستند با 
ترکيب ها و جمله هايي واضح و روشن. او  آگاهانه و هدفمند، واژه هايي نزديک به ذهن و زبان 

مردم را برمي گزيند؛ بنابراين شعر احمد مطر، صريح تر)شعاري تر(از شعر زماني اصل است. 
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