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احمد المعی گيو
دانشیار زبان و ادبیات عربي ،دانشکده ادبیات و علوم انساني ،دانشگاه بیرجند ،ايران.

(تاريخ دريافت ،00/98/92 :تاريخ تصويب ،00/44/91 :تاريخ چاپ :بهار و تابستان )4194
چکيده
واژگان شعر ،تجليگر شخصیت شاعر است؛ زيرا آيینه احساس و تخیلش بوده و از محتواي
شخصیتش مايه ميگیرد .پس پردازش مضامین شعر ،ميتواند ما را با برخي زواياي شخصیت
شاعر ،آشنا کند .اين تجلي ،به مرزهاي سیاسي و جغرافیايي محدود نیست؛ از اينرو در حوزه
ادبیات تطبیقي ميتوان به مقايسه مضامین شاعران پرداخت تا همسانيها و ناهمسانيهاي
شخصیت آنان را تا اندازهاي درک نمود .مکتب انیاگرام به معرفي تیپهاي نهگانه شخصیت و
ويژگيهاي هر يك پرداخته است .بنابر اصول انیاگرام ،هر شخصي فقط داراي ويژگيهاي يك
تیپ ميباشد .ملك الشعراي بهار ،اديب ايراني و فدوي طوقان ،شاعر فلسطیني ،با توجه به
مسائل سیاسي ،اجتماعي و مشکالت جامعه ،سرودههاي بسیاري را به ادبیات پايداري
اختصاص دادهاند .پژوهش حاضر کوشیده است تا بارزترين مضامین زندانسرودههاي اين دو
شاعر را ،بهويژه هنگام پیکار ،تبعید و زندان ،با رويکرد تحلیلي-تطبیقي و بنابر مکتب انیاگرام،
بررسي نمايد .يافتههاي پژوهش نشان ميدهد که مهمترين موضوعات مشترک حبسیات ايندو
شاعر ،دادخواهي ،استبدادستیزي ،آگاهسازي ،پاسداشت آرمانها ،تکريم شهیدان و ...است که
مبین مسئولیتپذيري ،پشتکار ،واقعبیني و جمعگرايي شخصیتي آنهاست.
واژگان کليدی :ملكالشعراي بهار ،فدوي طوقان ،زندانسروده ،مکتب انیاگرام ،ادبیات تطبیقي.
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 .1مقدمه
با وجود مضامین يکسان در شعر برخي از شاعران ،گاه دو شاعر از دو سرزمین را از يك
محیط ميپنداريم .وجود اين تطابق در مضامین سبب شده که ادبیات تطبیقي در عرصههاي
گوناگون و مهمي وارد شود؛ «ادبیات تطبیقي تحت تأثیر صورتگرايان و نقد نو بهوجودآمد و
اخیرا بیشتر بر نظريه و تجديد تأکید دارد .قريب دويست سال است که ادبیات تطبیقي نه تنها
در برگیرنده نظريههاي زيباشناسي و مطالعات هنري است ،بلکه به جنبههاي سیاسي ،اقتصادي
و حتي مردم شناسي نیز توجه دارد»( .مقدادي .)411يادکرد اين نکته ضروري است که مکتب
فرانسه ،نخستین مکتبي بود که در زمینة ادبیات تطبیقي در اواخر قرن نوزدهم ،ابراز رويکرد
نمود .اين مکتب« ،تفاوت زباني» .و وجود «روابط تاريخي» .را دو شرط اساسي براي تطبیق دو
ادب محسوب مينمايد.در اين مکتب آنچه مورد توجه است ،تنها ادبیات و آثار ادبي ميباشد؛
يعني ديگر رشتههاي دانش بشري ،جايي در اين مکتب ندارند .اين در حالي است که براساس
مکتب آمريکايي ،ادبیات تطبیقي ،تحلیل و بررسي ادبیات در وراي مرزهاي يك سرزمین است
و پیوند ادبیات با ساير علوم و زمینههاي دانش بشري را مورد وارسي قرار ميدهد(خطیب،10
 ،22راجحي ،42ساجدي صبا .)88اين بدين معناست که حتي اگر آثار ادبي دو سرزمین ،داراي
بعد زماني و اختالف تاريخي و فرهنگي هم باشند ،باز هم از ديدگاه ادبیات تطبیقي قابلیت
بررسي را دارا هستند.
ادبیات پايداري ،نیز گرايشي است که توان فکري و پايداري يك ملت يا قوم را در برابر
هرگونه تجاوز و ستم به نمايش ميگذارد .با نگاهي به ادبیات کشورهاي ايران و فلسطین،
درمييابیم که اين نوع از آثار نزد آنها از جايگاه ويژهاي برخوردار است .شرايط حاکم بر دو
کشور و وجود موقعیتهاي اجتماعي ،فرهنگي و ديني مشابه ،سبب ايستادگي آنان در برابر
استبداد داخلي و خارجي گرديد .زندانسرودهها از شواهد و نمودهاي مقاومت و مبارزه مردم
دردمند دو کشور و فرياد مقاومت و عدالتخواهي جانهاي فرهیختهاي است که به داليل
سیاسي ،اجتماعي و اعتقادي ،در میان ديوارهاي زندان ،محصور ماندهاند (آباد .)44
وجود مضامین مشترک در زندانسرودهها که بخش وسیعي از ادبیات پايداري فارسي و عربي

234

تيپشناسی تطبيقی شخصيت ملکالشعرای بهار و فدوی طوقان از خالل زندانسرودههایشان براساس مکتب انياگرام033

را به خود اختصاص داده ،تجربیات و افکار مشترک را تداعي ميکند .شاعران عرب و فارس،
در اين زمینه اشعاري با مضامین مشترک سرودهاند که بررسي آنها ،برخي ويژگيهاي شخصیت
شاعران را عرضه مينمايد و تیپ شخصیتي آنان را به ما معرفي ميکند .آگاهي از شخصیت
شاعر ،رويکرد او نسبت به محتواي اشعار و زمینه فکري او را به مخاطب نشان ميدهد و
ابزاري براي قضاوت سرهگي يا ناسرهگي شعر اوست.
ملكالشعراي بهار ،شاعر برجستهي عصر مشروطه بود که دوران زندان و تبعید را با سروده-
هايي دقیق و پرتأثیر ،به تصوير کشید .وي انسان آزادمنشي بود که به میهنش عالقهاي وافر
داشت و از سنتهاي اصیل و هويت ملي دفاع ميکرد .او از تالشگران راه آزادي و از روزنامه
نگاران پرمايه و تاريخنگاران بزرگ معاصر ايران بود.
فدوي طوقان ،نويسنده و شاعر فلسطیني ،بهعنوان نماينده و الگوي شعر پايداري بانوان در
ادبیات معاصر عرب شناخته ميشود که نقش مهمي در ترسیم مجاهدتهاي ملت فلسطین در
مبارزه علیه اشغالگران ايفا کرد .وي به سرودن شعرهاي میهني روي آورد و تالش نمود تا
رنجهاي مردمش را با منتهاي فکر و هنرش ،به تصوير کشد .او بهعنوان شاعر مسئولیتپذير ،با
سرودن اشعاري آمیخته به اندوه ناشي از اشغال سرزمینش ،جوانان را به پايداري و مبارزه
برميانگیخت.
مضامین اشعار بهار و فدوي طوقان ،نمايانگر افکارشان است و مخاطب را با شخصیت آنان در
عرصههاي مبارزاتي اعم از نبرد ،زندان و تبعید آشنا ميسازد و ميبیند که آنان در قبال سرزمین
و هموطنانش چگونه عمل مينمايند .اين شناخت ،در پرتو مکتب انیاگرام()Enneagram
صورت ميگیرد که به معرفي تیپهاي شخصیتي افراد ميپردازد و ويژگيهاي سالم و ناسالم
آنان را برميشمارد .پي بردن به شخصیت کلي بهار و طوقان از تراوشهاي دربندشان ،ما را با
مضامین ديگر سرودههاي آنان آشنا ميسازد .همچنین تصويرگر فضاي سیاسي و اجتماعي
زمان آنان و رفتار حاکمان و مردمان است.
 .0-1پيشينة پژوهش
درباره مضامین زندانسروده ،پژوهشهايي در دو ادب عربي و فارسي انجام شده است؛ از
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آنجمله :سالم المعوش در کتاب شعر السجون في األدب العربي الحديث والمعاصر(8991م)،
به معرفي بارزترين شاعران و بررسي مضامین زندانسرودها در دورههاي مختلف تاريخي،
بهويژه دوره معاصر ،ميپردازد و به ابعاد فني اين نوع ادبي نیز اشاره مينمايد .اين اثر ،چراغ راه
اين پژوهش نیز قرار گرفت .مرضیهآباد در کتاب حبسیهسرايي در ادب عربي (4129ش) بیشتر
به بررسي ابعاد و زمینههاي شعر زندان پرداخته و بحث تطبیقي و مقايسهاي در آن بسیار
کمرنگ است .صادق ابراهیمي کاوري و رحیمه چوالنیان ،در مقالهاي با عنوان «مضامین و
موضوعات مشترک در حبسیههاي فارسي و عربي»4122( .ش) با بیان برخي مباني نظري
درباره زندان سروده ،برخي مضامین مشترک میان شاعران دو ادبیات را معرفي مينمايند .آندو
شواهدي از اشعار بهار را نیز مطرح ميکنند که بیشتر درباره زندان است و به مضامین واالي
مقاومت و مبارزه پرداخته نشده است.
تا آنجا که مطالعات نشان ميدهد تاکنون پژوهش علمي مستقلي ،درباره مضامین اشعار پايداري
بهويژه بندمويهها ،با رويکرد تطبیقي و در جهت بررسي شخصیت ايندو شاعر ،انجام نشده
است؛ لذا پرداختن به اين مقوله ،الزم و ضروري بهنظر ميرسد .از اينرو پژوهش حاضردر
پیتبیینبارزترين مضامین آوازهاي در بندايندوشاعرميباشدوبر آناست که با روش تحلیلي-
تطبیقي ،به شیوه کتابخانهاي وبراساسنظريهيادبیاتتطبیقي مکتب فرانسه و تیپ ششم انیاگرام،
ويژگيهاي شخصیتشان را از البهالي سرودههايشان ،با طرح اين پرسش که مهمترين مضامین
زندانسرودههاي دو شاعر چیست؟ وجوه اشتراک و افتراق مضامین آنانکدامند؟ و مضامین
زندانسرودههاي دو شاعر ،معرف کدام ويژگيهاي شخصیتي ميباشد؟ را بررسیوتحلیل نمايد.
 .7پردازش تحليلی موضوع
 .1-7مکتب انياگرام
شخصیت افراد مختلف طبق نظريه روانشناسي جورج ايوانوويچ جورجیوف ( George
)Ivanovich Gurdjieffعارف ،فیلسوف ،معلم معنوي و آهنگساز ارمني-يوناني ،بیشتر
انسانها هوشیاري يكپارچه ندارند و در وضعیت خواب و بیدار زندگي مي کنند .روش
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جورجیوف براي بیدار کردن آگاهي فرد ،روشي به نام «راه چهارم» .نام دارد ) نات  )20 ،41که
به نه دسته يا تیپ تقسیم ميشود .اين تیپها به سه مثلث مغز ،دل و اراده تعلق دارند که
هرکدام براي سه تیپ ،حائز اهمیت هستند؛ در هر تیپ شخصیتي ،يکي از اين مراکز در
اولويت قرار دارد؛ به بیان ديگر ،هر کسي (هرگونه شخصیتي) از يکي از اين مراکز بیشتر
استفاده ميکند(زالي  .)2-6هیچکدام از اين تیپها نشانهي برتري بر ديگران نیستند .تیپها
مثل نه اتاق است که وقتي بهدنیا ميآيیم ،بنابر شرايط جسمي ،ژنتیکي و محیطي ،در يکي از
آنها قرار ميگیريم .انسان در  89سالگي ساکن دائم يکي از اين اتاقهاست(دقیقیان 28؛ زالي
 )49و درون همان اتاق ،ميتواند مراحل مختلف رشد در نوسان باشد(کارانديش .)86
تیپهاي مکتب انیاگرام ،هر يك ويژگيهاي مختص و حالتهاي سالم وناسالمي دارند؛ البته
برخي ويژگيها میان تیپهاي همجوار مشترک است و چنین برداشت ميشود که تیپها بر
يکديگر تأثیر ميگذارند .ويژگيهاي هر يك از تیپها ،به قرار زير است:
تیپ يکم ،فردي با تأثیرگذاري قوي ،نکتهبین ،عدم بروز احساسات ظاهري ،ناظم ،تصحیح
کننده ديگران ،اصالحطلب ،کمالگرا ،منطقي ،هدفمند و خوددار است .در حالت ناسالم ،فرد
خیلي کوتهفکر ،متعصب و انعطافناپذير است؛ خود را عادل و پرهیزکار ميداند .مطلق فکر
ميکند ،در قضاوت خیلي سختگیر ،اعمالش را توجیه ميکند ،رياکار و افسرده است.
تیپ دوم :در حالت سالم ،فردي مددکار و ياريرسان ست ،بيتوقع به ديگران خدمت ميکند،
به خوبي به حرف ديگران گوش ميدهد ،تسليدهندة ديگران ،بازگوکنندة جزئیات زندگي،
مبلغ خوب ،مهربان و دلسوز است.
تیپ سوم :موفقیتطلب ،روابط عمومي عالي ،مقايسهگر ،افراط در مديريت و استرسزا،
وفاداري کم ،شهرتطلب .ويژگيهاي اين تیپ در حالت ناسالم ،بدين قرار است :ترس از
شکست و تحقیر،گراهکننده و غیرصريح ،کینهاي و حسود (آهنگر .)498
تیپ چهارم :درونگرا ،عالقه به عشق و احساسات ،خالق ،هنردوست ،هنرمند ،توانا در کاهش
دردهاي ديگران ،توجه زياد به همدردي ،احساس عدم درک شدن توسط ديگران .ويژگيهاي
حالت ناسالم اين تیپ ،عبارتند از :خودخوري و عصبانیت از خود به هنگام محقق نشدن رؤيا،
گوشهگیر ،شرمنده از خود ،سرزنشو تحقیر خود ،مأيوس و دچار شکست عاطفي.
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تیپ پنجم :کنجکاو ،مشاهدهگر ،عاشق مطالعه ،کمحرف و متفکر ،آرشیوساز ،بسیار مطلع،
محقق ،دوست ندارد براي کسي وقت و انرژي خود را صرف کند ،اما خود و دانش خود را در
خدمت بشريت ميگذارد ،ضعیف در حضور جمع ،گوشهگیر .ويژگيهاي حالت ناسالم اين
تیپ :منزوي ،غیرعادي و پوچگرا ،روحیه ناپايدار ،افکار تهديد آمیز و خطر اقدام به خودکشي.
تیپ ششم مکتب انیاگرام ،با عناوين وفاخو و وفاجو ،اهل وفا و شکاک ،منصف و
عدالتخواه ،معرفي ميشود .از جمله ويژگيهاي اين تیپ ،عباتند از :قابل اعتماد ،با احساس،
راسخ و پايدار ،محتاط ،مدعي حق ،باتدبیر ،شکاک ،هدايتگر ،مدافع همفکران ،دوستدار
دوستان ،سختگیر ،متعصب ،منفيباف و مستبد(افخمي و جعفري .)86
تیپ شش ميگويد :بايد امنیت و اطمینان را در دنیايي خطرناک و غیرقابل اطمینان بهدست
آوريد .بنابراين بصري ،کنجکاو ،قابل اعتماد ،دوستانه و حالل مشکالت خوبي است و شايد
شکاک ،اتهامزننده و هراسان باشد(زالي  .)80البته اين ويژگيهاي منفي ،نسبي است و هدف
آن ،دشمنان و بدخواهان ميباشد؛ پس نبايد همیشه جزو آفتهاي تیپ ششم بهشمار آورد.
«ششها از ادراک و هوش خود براي فهمیدن دنیا و دوست يا دشمن استفاده ميکنند.
تمرکزشان روي حفظ امنیت گروه يا جامعه است .ششها در پیشبیني مشکالت و يافتن
راهحل ،خوب عمل ميکنند».)68 ( .
تیپ هفتم ،بدين قرار است :خوشباش ،خوشگذران ،داراي غم پنهان ولي شاد و سرحال،
بیزار از محیط افسرده و يکنواخت ،چندکاره ،دوستدار شور و شوق و هیجان .اين تیپ در
حالت ناسالم ،اين ويژگيها را دارند :رفتار بچهگانه و پیرو هوسهاي آني ،گريز از خود ،خارج
از کنترل ،مدمي مزاج ،ترس از محیط بسته.
تیپ هشتم :حامي ،رئیس ،مبارز ،باشهامت ،اهل مشاجره و مجادله ،تالش در احقاق حقوق
ديگران ،رکگويي و رکخواهي ،تمايل به مطلع شدن از عقايد ديگران ،تمايل به کسب و کار
مستقل ،قدرتطلب ،سلطهگر .حالت ناسالم اين تیپ ،بدين شکل است :ديکتاتور و ستمکار،
مقاومت در برابر اصالح و کنترل ،توهم نسبت به شکستناپذيري ،ترس از تسلیم.
تیپ نهم :میانجي ،مصلح ،حفظ کننده آرامش به هر قیمتي ،خوش بیان ،ديد آسان به زندگي،
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داراي حس همدردي بدون توقع ،مشاور و میانجي خوب .ويژگيهاي اين تیپ در حالت
ناسالم ،عبارتند از :به شدت عقب مانده ،نابالغ و بيثمر ،لجباز و کلهشق ،عدم عالقه به عوامل
تأثیرگذار بر خود ،گیج و سرگردان ،بيهدف و بيانگیزه (آهنگر  .)410بيترديد واکافت
شاعران از میان اشعارشان ،پژوهشگر را ياري ميرساند تا بهتر و آسودهتر بتواند به ويژگيهاي
شخصیت آنان پي ببرد؛ شخصیتي که طي سالهاي متمادي زندگي آنان ،شکل گرفته است .از
آن جمله فدوي طوقان و ملك الشعراي بهار هستند که آگاهي از پیشینة آنان ،ما را براي درک
مفهوم اشعارشان و نیز ويژگيها فردي آنان ،ياري ميرساند.
 -3شناختنامه محمدتقی بهار و فدوی طوقان
محمدتقى ملكالشعراى بهار در 4868ش4226/م در مشهد مقدس متولد شد .از کودکى با
الفباى شعر و شاعرى آشنا گشت و عالوه بر پدر« ،تحصیالتش را نزد اديب نیشابورى و بهار
شیروانى ادامه داد و انتخاب تخلص «بهار» .گويا به همین دلیل بود»( .فرضي و علیپوران
لشکرشکن  .)1بهار در نوجوانى به محافل آزادىخواهى خراسان راه يافت .انديشههاي آزادى
خواهانهاش را در روزنامهي خراسان انتشار ميداد .در 4182ش روزنامه«نوبهار» .را منتشر کرد
که سال بعد با نام «بهار» .انتشار يافت .وي در مقالههايش مردم را به مبارزه با ظلم و استعمار
فراميخواند .بهار سرانجام در  4119شمسي درگذشت.

آثار بهار که از انسجام کالم ،سادگي ،رواني و جامعیت برخوردارند ،عبارتند از :کتاب سبك
شناسي ،ديوان اشعار ،مقاالت سیاسي-اجتماعي ،تاريخ احزاب سیاسي ،تصحیح آثاري چون:

تاريخ سیستان ،مجمل التواريخ والقصص ،جوامع الحکايات ولوامع الروايات.
زندگي بهار اغلب در مجلس ،وزارت ،زندان ،تبعید و گوشهنشیني گذشت؛ او هیچگاه «گوهر
طبعش را به پاي خوکان نريخت و عزت نفس را قرباني مطامع دنیايي نکرد و به آبادکردن
زندگي اقتصادي خود نپرداخت»( .امین مقدسي  .)68بهار بهواسطهي مبارزات سیاسى و دفاع
از عقايد آزاديخواهانهاش ،مدتي تحتنظر شهرباني قرارگرفت و چندين بار زندان و تبعید
شد؛ تبعید به تهران (4119ش) در ماجراى اولتیماتوم روسیهي تزارى به ايران ،ششماه تبعید
در بجنورد (4111ش)« ،سه ماه تحتنظر بعد از کودتاى 4800ش در تهران و يکى از نقاط
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شمیران ،يك ماه حبس در تهران (4192ش) ،پنج ماه زندان (4148ش) و پس از آن ،تبعید به
اصفهان»( .آرينپور128 ،؛ ،فرضي و علیپوران لشکرشکن.)1 ،
زرينکوب گفته است« :در آنهنگام که سخنور از همه کوششها و تالشها براي رهايى،
خسته و درمانده شد و درى را براى بیرون پريدن از قفس زندان باز نديد ،يأس و بدبینى تمام
وجودش را فرا مىگیرد و به چنین توهمى دچار مىشود که مگر عمر او تا روز مرگ ،وقف
زندان خواهد بود».)481( .
اما فدوي عبدالفتاح طوقان ،متولد 4042م ،در شهر نابلس ،در خانوادهاي مبارز ،اصیل ،توانمند،
اديب و وطندوست پرورش يافت .از شخصیتهاي برجستهي خانوادهاش در علم و ادب،
برادرش ابراهیم است؛ فدوي تمام زندگي اجتماعي ،فرهنگي و ادبياش را مديون او مي
داند(السوافیري  ،462المعوش  ،626کامبل الیسوعي .)212
فدوي بهخاطر جو فرهنگي جامعهاش ،فقط تحصیالت ابتدايي را گذراند؛ لذا نزد برادرش
ابراهیم ،که از شاعران و نويسندگان معاصر بود ،دانشهاي ادبي و فرهنگي بسیاري آموخت؛ او
با مطالعات وسیعي که در شعر معاصر عرب و غرب داشت ،توانست صاحبنظر شود .فدوي
در انگلیس ( )4021-4068در رشتهي زبان انگلیسي تحصیل کرد .سپس به نابلس بازگشت و
بههمراه برادرش ،به فعالیت ادبي پرداخت(همانجا).
او با آفرينش اشعار زيبا ،در راه آزادي وطن با مبارزان فلسطیني همراه شد و نامش را در زمره
شاعران مقاومت فلسطین ،جاودانه کرد .وي در سال  8991در زادگاهش درگذشت .طوقان
طاليهدار شعر زنان عرب در دوره معاصر است؛ «او بسیاري از تجربههاي شعر زنان در زمینه
عشق ،انقالب و جنبش اعتراضيشان علیه اجتماع را پايهگذاري نمود»( .الجیوسي  .)110وي
سرودن شعر را با گرايش رمانتیك و در قالب اوزان سنتي آغاز کرد؛ سپس به شعر «حر» .روي
آورد .مضمون اصلي اشعارش ،ايستادگي و مبارزه است« .عشق به میهن را با احساسات زنانه
آمیخت .گاه موطن دردمندش را مادري ميبیند که رنج زايیدن نسلي مبارز را تحمل ميکند.
گاه آنرا زني مييابد که دورافتاده از معشوق اسطورهاي خود ،در چنگال بیگانگان اسیر است».
(قهرماني و قهرمانپور .)1
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آثار فدوي طوقان دو گونه هستند)4 :آثار منظوم :ديوان ،وحدي مع األيام ،وجدتها ،أعطنا حبا،
أمام الباب المغلق ،اللیل والفرسان ،علي قمة الدنیا وحیدا و نیز دو ديوان ينبوع األلم أشواق
الحیاة که هنوز چاپ نشده است(المعوش 626؛ السوافیري )8 .)420آثار منثور :أخي ابراهیم،
رحلة جبلیة رحلة صعبة ،الرحلة األصعب(الجیوسي  ،186کامبل الیسوعي .)284
پرواضح است که دو شاعر ،مدتي را در شرايط سخت زندان و تبعید گذراندهاند و با توجه به
شرايط حاکم بر دو کشور ،مانند جريان مشروطیت در ايران و جنبش انتفاضه در فلسطین،
بهنظر ميرسد که مضامین همساني را در اشعار خويش جاي دادهاند که از رهاورد اين
مضامین ،ويژگيهاي شخصیتي آنان قابل بررسي ميباشد.
 -0ویژگیهای فدوی و بهار در زندانسروده
با تأمل در سرودههاي ايندو شاعر ،روشن است که در رسالت مبارزاتي و سیرت انقالبي خود
همافق بودهاند و ويژگيهاي شخصیتشان را نمايان کردهاند که در اين مجال به تبیین و تحلیل
آنها ميپردازيم.
 -0-1شکرگزار و قدردان
وطن براي هر انسان آزادهاي ،مقدس و محترم و از مهمترين داليل زنداني شدن شاعران است.
فلسطین در انديشه و اشعار فدوي طوقان جايگاه رفیعي دارد؛ «وي سیاستمداري بيباک است
که بدون در نظرگرفتن منافع شخصي ،حوادث را به صراحت نقد و بررسي ميکند .وي
تعهدش را به میهن ،از راه انديشه ،احساس و هنر ،در مسائل و موضوعات ملي و انساني مردم،
دردها و آرزوهايشان نشان داده است»( .سیدي و سالم « .)401يا فلسطین! إطمئني/أنا والدار
وأوالدي قرابین خالصك/نحن من أجلك نحیا ونموت»( 4.طوقان ،ديوان  .)818تیپ ششم
اينگونه متعهد و مسئولیتپذير است و با پشتکار و تالش بيوقفه ،براي آرمانش ميکوشد.
__________________________________________________________________________

.1اي فلسطین در آرامش و آسودهخاطر باش/من و خانه و فرزندانم ،قرباني آزادي توهستیم/ما به خااطر تاو زناده
هستیم و جان ميسپاريم.
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فدوي طوقان بنابر تیپ شخصیتش ،مهربان است و همفکرانش را دوست دارد؛ زمانيکه فدوي
هموطنانش را در چنگال اشغالگران و شهرش را ويران مييابد ،در میان سکوت غمانگیز
همهگیر ،ميسرايد« :إختفت األطفال واألغاني/الظل ،الصدى/والحزن في مدينتي يدب
عاريا/مخضب الخطى/والصمت في مدينتي/،الصمت کالجبال رابض/،کاللیل غامض ،الصمت
فاجع  -محمل/بوطأة الموت وبالهزيمه/أواه يا مدينتي الصامتة الحزينه/أهکذا في موسم
القطاف/تحترق الغالل والثامار»( 8.طوقان ،ديوان .)128
تیپ ششم تالش ميکند شبکهاي از اعتماد را روي پسزمینهاي از بيثباني و ترس بنا کند
(زالي  )69طوقان وطن را همچنان زنده و تپنده ميبیند و کودکان و ترانههايش نابود نشدهاند.
هنوز هم درختاني وجود دارد که میوه ميدهد و زندگي در جريان است؛ چراکه در ادامه
ميسرايد« :هبي وسوقي نحونا السحاب يا رياح/وأنزلي األمطار/تطهر الهواء في مدينتي/وتغسل
البیوت والجبال واألشجار».)69( 1.

__________________________________________________________________________

.2کودکان و ترانهها،از ديدگان مخفي شدند /نه هیچ سايهاي نمايان است و ناه هایچ پژواکاي /و انادوه ،هويادا و
عريان در شهر من گام ميکوبد ،با قدمهاي خونین /و سکوت در شهر من فراگیر شده ،سکوت همچون کوههاا در
کمین نشسته است /و همچون شب مرموز  /سکوت نابودگر و سنگین اسات و باار سانگین مارگ و شکسات را
ميکشد /صد آه و افسوس ،اي شهر ساکت و اندوهگین من /آيا اينگونه در موسم میوهچیناي ،میاوههاا و غلاههاا
سوزانده ميشود؟. ...
.1اي بادها! بوزيد و ابرها را به سوي ما بیاوريد /باران را فرو ريزيد /هواي شهرم را پاک گردانید/خانه ها و کاوه هاا
و درختان را بشويید.
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باد نويدبخش و باران در اين قطعه ،گوياي امید شاعر براي تغییرشرايط و پاک گشتن سرزمین-
شان از گامهاي خونین اشغالگران است.
بهار عالقهاش به وطن را با تمام احساسش توصیف مينمايد و در سرودههايش ،مضامین عشق
به وطن تبلور مييابد؛ از ويژگيهاي شخصیت او ،عالقهي راسخ به اعتقاد و آرمان است و
بیشتر از ديگر تیپهاي شخصیتي ،به دوستان و اعتقادات خود وفادار ميماند( :)80
اي خطه ايران مهین ،اي وطن من

اي گشته به مهر تو عجین جان و تن من

اي عاصمه دنیي آباد که شد باز

آشفته کنارت چو دل پر حزن من

دور از تو گل و الله و سرو و سمنم نیست

اي باغ گل و الله و سرو و سمن من

باس خاار مصیابت کاه خالاد دل بار پااي

بي روي تو ،اي تازه شکفته چمن من
(.)82

وي عالقهاش به وطن را امري ذاتي و دروني ميداند و آنرا در جان و تنش حس ميکند؛ تمام
تالش و تمرکز او ،جلب امنیت براي جامعه و وطن است .قالب مهیج و حماسي ابیات و و
محتواي آن ،نشان ميدهد که وطن براي بهار ،چندان ارزشمند است که جانش را براي وطن
فدا ميکند .بهار قصیدهي «آمال شاعر» .را در بیان آرمانهاي وطنپرستانهاش سرود و نشان داد
که مطابق با شخصیتش ،انساني وفادار و متعهد به آرمان است:
اي روي تو چونان که کني تعبیه در باغ

يك دسته گل سوري بر سرو برومند

جااز ياد تاااو از ناااي من آواز نیايد

هرچند نمايند جااادا بند من از بند
(.)491

فدوي طوقان و بهار ،وطنشان را دوست دارند ،به مردم و آرمانهايش وفادارند و اين وفاداري
را در اشعارشان بهسهولت و روشني ميتوان ديد .اين از ويژگيهاي تیپ ششم است که از
عمق فکر و احساس ،به مکان يا گروه خاصي ابراز وفاداري و عشق ميکنند و در پي امنیت و
آرامش آن هستند.
 -0-7مبارز و حقطلب
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با گسترش مبارزات مردمي علیه اشغالگران ،بیشتر شاعران دربند و رنجور ،شعر و مضامینشان
را از قیام انتفاضه الهام گرفتند و زبان به ستايش ايستادگي مردم گشودند .فدوي طوقان در
قصیدهي «هو هي» ، .از شعر بهعنوان وسیلهاي مهم و کارآمد نام ميبرد که ديوارهاي
نفوذناپذير زندان را درنورديده و انتفاضههاي متعدد خلق ميکند« :من جدار ضخم مضت
أغنیاتي/تتخطاه في تحد مثلي/کم فتاة رأت بشعري انتفاضات/رؤهاالحبیسة المکتومة/کان شعري
مرآة کل فتاة/وادالظلم روحهاالمحرومة»( 1.طوقان ،ديوان .)800
او در سرودهي «حمزة» ، .مقاومت مثالزدني شهید حمزه را بهعنوان نمونهاي از مبارزان
فلسطیني به تصوير ميکشد« :فتح الشرفات حمزة/تحت عین الجند للشمس وکبر/ثم نادي/يا
فلسطین اطمئني/أنا والدار وأوالدي قرابین خالصك/نحن من أجلك نحیا و نموت»( 8.طوقان،
ديوان .)818
فدوي همانند ديگر افراد تیپ شش ،براي تضمین امنیت و توجیه وفاداري ،احساسات
مثبت را به يك رابطهي اقتدار بیروني نسبت ميدهد(زالي )61 ،و آنرا شعر ميداند.
بهار نیز همانند هر مبارزي ،فرياد بیزاري از استبداد را سر ميدهد .ويژگي تیپ بهار چنین
است که شجاعانه در برابر استبداد ميايستد و قاطع و صريح ميسرايد:
در عرصااااااااه گیاااااااار و دار آزادي

فرساااود باااه تااان ،درشااات خفتااااانم

تیااااغ حاااادثان گسساااات پیوناااادم

پیکاااااان باااااال بسااااافت اساااااتخوانم

__________________________________________________________________________

.1ترانههاي من ،از ديوار ضخیم زندان با شتاب گذشت /و از آن فراتر رفت ،تا همچون مارا باه مباارزه فراخواناد/
چه دخترکان جواني که بهخاطر شعر من در رؤياهاي پنهان و خفقان /جنبش و انتفاضه را به خاواب ديدناد /شاعر
من آئینة هر دخترک جواني است که ستم ،روح محرومش را زنده به گور کرده است.
.8حمزه بالکنها را پیش چشم سربازان دشمن /رو باه خورشاید بااز کارد و تکبیار گفات /ساپس فريااد زد /اي
فلسطین! آسودهخاطر باش/من ،خانه و فزندانم براي آزادي تو قرباني ميشويم /ما به خاطر تو زنده هستیم و جاان
ميسپاريم.

224

تيپشناسی تطبيقی شخصيت ملکالشعرای بهار و فدوی طوقان از خالل زندانسرودههایشان براساس مکتب انياگرام003

گفتم

که

مگر

به

نیروي

آزادي را باااااااه تخااااااات بنشاااااااانم

قانون

(.)416
او همواره «با تیغ زبان و تیر شعرش ،استبداد و استعمار را نشانه ميگرفت»( .امین مقدسي
 )68و با يادآوري گذشته درخشان تاريخ ايران ،مردم را به مبارزه علیه بیگانگان دعوت ميکرد
و بنا بر ويژگي تیپ خود ،نقش هدايتگر و راهنما را ايفا مينمود:
آن روز چه شد کايران ز انوار عدالت

چون خلد برين کرد زمین را و زمن را؟

آن روز چه شد کايران ز انوار عدالت

گالرنگ ز خون پسران دشت پشن را
()896

هر دو شاعر تالش ميکنند که تا رسیدن به نتیجه مطلوب ،از پاي ننشینند .طوقان بیشتر از زبان
مبارزان سخن ميگويد؛ گويا خودش در صف اول مبارزه است؛ بهار بیشتر از بیرون به مبارزان
نگاه ميکند و درباره آنها ميسرايد .در هر صورت ،هر دو انفعالي ،جسور و مبارز هستند.
چنین افرادي در بهترين حالت ،از نظر دروني پايدار و متکي به خود هستند و شجاعانه از خود
و ديگران دفاع ميکنند.
 -0-3راهبری و هدایت
شاعر متعهد ميکوشد تا با زنده نگه داشتن روح امید ،مجاهدان و مبارزان را به سمت پیروزي
هدايت کند .اين خصیصه تیپ ششم است که در سازماندهي و تعیین ساختارها براي داشتن
امنیت و ثبات ،بهدنبال اتحاد و قدرت ميگردند(زالي  .)61فدوي طوقان در قصیده «الفدائي و
األرض» ، .نداي جهاد و مقاومت را سر ميدهد و افسوس و نوحهسرايي را راه نجات نميداند:
«أجلس کي أکتب ،ماذا أکتب؟/ما جدوي القول/يا أهلي ،يا بلدي ،يا شعبي/ما أحقر أن أجلس
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کي أکتب/في هذا الیوم هل أحمي أهلي بالکلمة؟/هل أنقذ بلدي بالکلمة؟/کل الکلمات
الیوم/ملح ال يورق أو يزهر/في هذا اللیل»( 6.طوقان ،ديوان .)891
او در قصیده «إلیهم وراء القضبان» .يادداشت مقاومت يك زنداني را توصیف ميکند«:في
نصف هذا اللیل آه/حذاؤه يدق في الدهلیز آه/مبتدع التعذيب/آت و تدنیني خطاه/من غرفة
التحقیق آه/من زمن الکابوس والجحیم والصراع/توحشي ما شئت/فلن ينز من دمي
جواب»(2.طوقان ،ديوان.)648
مبارزه با ظلم ،با فکر و احساس شاعران انقالبي عجین است .در سال 4820ش که بنیان
مشروطیت هنوز استحکامي نداشت ،نفاق و فساد در کشور رواج داشت و سیاست خارجي به
هرجومرج داخلي دامن ميزد .بهار شعر «وطن در خطر است» .را در خراسان منتشر کرد که
میزان تأثرش را از اين اوضاع آشفته بهخوبي نشان ميدهد:
آزادي

فرسود

به

عرصه

در

پیوندم

پیکان

بال

گفتم که مگر به نیروي قانون

آزادي

را

تیغ

حدثان

گیر

و

دار

گسست

تن،

درشت
بسفت

به

تخت

خفتانم
استخوانم
بنشانم
(.)416

«موقعیت خاص جغرافیايي ايران ،ضعف شاهان قاجار و شکستهاي ايران از روسیه
تزاري ،توجه استعمارگران را به ايران جلب کرد .بهار با آگاهي سیاسي کوشید تا نگراني
__________________________________________________________________________

.6مينشینم تا بنويسم ،چه بنويسم؟ /سخن چه سود؟/اي خانوادهام ،اي سرزمینم ،اي کشورم /چه بيفايده است که
در چنین روزي بنشینم و بنويسم /در اين روزگار ،آيا خانوادهام را با کلماات حمايات کانم؟ /آياا سارزمینم را باا
کلمات نجات دهم؟ /تمام کلمات در اين روزگار ،شورهاي است /که برگ و باري نخواهد داد ،در اين شب .)...
.2در نیمههاي اين شب ،آه  /صداي کفش او در راهرو ميپیچد ،آه /مامور شکنجه /ميآيد و گامهايش مرا به اتااق
بازجويي نزديك ميکند /به زمان کابوس و جهنم و درگیري نزديك ميکند /هرچقدر ميخواهي وحشيگري کان/
که هرگز از خون من جوابي تراوش نخواهد کرد.
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عمیقش را از سیاستهاي استعماري نشان دهد و آنان را از دخالت در امور کشور برحذر
دارد»( .فیاض  .)804او در قصیده »صفحهاي از تاريخ» ، .بنابر ويژگي تیپ شخصیتي خويش،
با صراحت ،شجاعت و ترديد نسبت به بیگانه ،ابراز مينمايد که حضور بیگانگان چیزي جز
زيان نیست:
ظلمي که انگلیس درين خاک و آب کرد

نه بیوراسب کرد و نه افراسیاب کرد

از جور و ظلم تازي و تاتار درگذشت

ظلمي که انگلیس در اين خاک و آب کرد

کرد انگلیس آن همه بیداد و بر سري

اخالق ما تباه و جگرها کباب کرد
( .)862

فدوي طوقان و بهار از شاعران آگاهي بودهاند که به معرفي پديده استعمار پرداختهاند .آنها
براي مبارزه ،به آگاهسازي مردم و برانگیختن آنها ،دعوت به اتحاد ،تحقیر استعمار با زبان طنز
و نکوهش استعمارگران ،پرداختند .اينها نمود بارزي از تیپ ششم است که با مراقبت و کنترل
دقیق اوضاع و افراد ،نسبت به حضور بیگانگان ،ترديد دارند و آنرا به سود مردم وطنشان
نميبینند و در برابر آنها ،حالت تدافعي دارند.
 -0-0آگاهیرسانی
رفتار ظالمانه اشغالگران در فلسطین و کشتار مردم مظلومش ،طوقان را به بازگو نمودن اين
جنايات سوق ميدهد؛ او شکیبايي را رمز آزادي ميداند و معتقد است که تجاوز و کشتار
دشمن ،بر مقاومت مردم ميافزايد و آنان را به خیزش واميدارد« :فلتنهر کما تشاء هذه
الصخور/ولتنهر کما تشاء هذه األحجار/فالنهر ماض ،راکض لي مصبه/وخلف منحني الدروب،
في/رحابة المدي/ينتظر النهار/من أجلنا ينتظر النهار»( 2.طوقان ،األعمال الشعرية الکاملة .)108
__________________________________________________________________________

.2پس اجازه بده فرو ببارند اين صخرهها /و اين سنگها همانطور که ميخواهند /رود به راهش ميرود ،به ساوي
پايرود ميشتابد /ودر پس پیچ کوچهها /درپهناي بيانتها /روز منتظر است /روز به خاطر ما منتظر است.
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اشعار فدوي طوقان ،از زمره شاعران شهیر نسل اول ادبیات مقاومت فلسطین (نجم ،)19
در آگاهيبخشي به مردم و دعوتشان به مقابله با اشغالگران ،آنقدر نقشآفرين بود که رژيم
صهیونیستي را به ممانعت از برگزاري سمینارهاي شعري او واداشت .چنانکه ديان ،وزير دفاع
اسبق اين رژيم اظهار کرد« :هر قصیدهاي از فدوي طوقان ،انقالبي تازه در زايش دهها مجاهد
به جنبش مقاومت را بهدنبال دارد»( .کامبل الیسوعي  .)289اين عملکرد طوقان ،بیانگر ويژگي
مسئولیتپذيري ،شجاعت ،صراحت ،ترديد به بیگانه ،مبارزهي بيوقفه و اعتقاد راسخ به
آرمانها ،در تیپ ششم است.
«بهار در بیشتر حوادث سیاسي-اجتماعي آن روزگار ،شعر سروده و موضعگیري کرده
است»( .امین مقدسي  .)61او ميخواسته به مخاطب بفهماند که بايد هوشیار و آگاه باشد و
نسبت به رخدادهاي پیرامونش ،شك و ترديد کند و در برابر ظالمان از حقوق خود شجاعانه
دفاع نمايد .تفکر ،شجاعت و ترديد ،از ويژگيهاي تیپ شخصیتي اوست« .بهار فقط به نفي
استبداد درون کشور نميانديشد .او جهان اسالم را يکپارچه ميبیند» )60 ( .اين توجه به
آرمانهاي انساني و پیگیري امنیت و آرامش براي تمامي مردمان ،از ويژگيهاي تیپ شخصیتي
ششم بهشمار ميرود:
پادشه خود را مسلمان خواند و سازد تباه

خااااااون جمعااااااي باااااايگناااااااه

اي مسلمانان در اسالم اين ستمها کي رواست

کااااااار ايااااااران بااااااا خداساااااات
(.)412

بهار تمام کشورها و سرزمینهاي اسالمي را داراي روح واحد ميداند و بدينگونه ،ويژگي
تیپ خود را مبني بر توجه به اتحاد و آرمان جمعي ،بروز ميدهد:
هند و ترکیه و مصر و ايران

تونس و فاس و قفقاز و افغان

در هويت دو ،اما به دين ،يك

جان
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جملگي
مسلمي

پیرو
گر

دين
بگريد

به

احمد

جملگي

طنجه

مؤمني

تابع
نالد

نص
اندر

قرآن
بدخشان
( .)682

بهار در زمینه آگاهي مردم ،تمام تالش خود را بهکار ميگیرد؛ وي ملت را سازنده
سرنوشتشان ميداند .او و طوقان که تیپ ششم هستند ،کوشا و مسئولیتپذيرند و خود را
بهعنوان شاعر ،موظف ميدانند تا مردم را آگاه و متحد نمايند .آنان داعیهي مبارزه با ناامني
هستند و شعرشان را براي بیداري مردم به خدمت ميگیرند و با روحیه تیمي فوقالعاده،
سربازي وفادار و دوستي خوب براي مردمشان هستند تا نگذارند در غفلت از میان بروند.
 -0-5آرمانگرا و ارجگذار
مفاهیمي چون شهادت و شهید ،از چنان جايگاه وااليي برخوردار است که شاعر مقاومت آرزو
ميکند کاش خود در میدان مبارزه حضور يابد و به درجه رفیع شهادت نايل آيد.
فدوي طوقان با صراحت بیان ميدارد که هیچگاه پرچم نبرد و ستیز با خودکامگي بر زمین
نمي ماند .او به مستبدان ترديد دارد و معتقد است که تالش استبداد براي از بین بردن آوازهي
آزاديخواهان ،بیهوده است .تقسیم اطرافیان به دوست و دشمن و ياري به دوستان و مبارزه با
دشمن ،از ويژگيهاي تیپ ششم است .در قصیدهي «خمس أغنیات» .ميسرايد« :الريح تنقل
الرياح/وأرضنا تهزها في اللیل/رعشة المخاض/ويقنع الجلاد نفسه/بقصة العجز ،بقصة الحطام
واألنقاض/يا غدنا الفتي خبر الجلاد/کیف تکون رعشة المیالد/خبره کیف يولد األقاح/من ألم
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األرض ،وکیف يبعث الصباح/من وردة الدماء في الجراح»( 0.طوقان ،األعمال الشعرية الکاملة
.)109
طوقان در قصیدهي «إلي الشهید وائل زعتیر» .که در سوگ شهید وائل زعتیر سرود ،شهادت
را برايش عزت و احترام ابدي ميداند« :يا بعیدا ،يا غريبا ،نم علي الصدر الذي/يفتحه عیبال من
أجلك أسند/رأسك الشامخة الیوم إلي القبة/فالصخرة فالقدس احتوتك اآلن/حین الموت أعطاک
الحیاة»( 49.طوقان ،ديوان .)649
بهار براي بزرگداشت مقام شهید ،تشويق مردم به دفاع و مقاومت در برابر ظلم ،اشعار
عرفاني زيبايي سروده است که ويژگي شجاعت و هدايتگري او را با اعتقاد راسخ به آرمانش
همراه مينمايد:
ميرسد فضل شهادت رادمردي را که هست

در رضا و لطف او از باغ رضوان بيخبرا

او در شهادت شهید مدرس4146ش ،شعري را ميسرايد و ميگويد که خون مبارز ،سرآغاز
مبارزهاي بزرگ علیه ستم و استبداد است:
تا بخل و حسادت به جهان راهبر است

خااااااون جمعااااااي باااااايگناااااااه

بلي

خوني که شبي گذشت بر وي هدر است

خون

تو

مدرسا

هدر

گشت

(.)681

__________________________________________________________________________

 .0باد گرده ميپراکند /وشبهنگام ،سرزمینمارا دردزايیدنبه لرزه ميافکناد /وجالدبهخودشقصاهيناتوانشدن،قصاهي
خاکسترشاااادنوويرانیراميقبوالنااااد /ايفردايجااااوانهااااا،جالدراخبرببر /کهرعشااااهيمیالدچگونااااه اساااات/
خبرببرچگونهگیاهازدردزمینميرويد /وچگونهبامدادانازگلزخمهادرجراحت ميرويد.
 .49اي که دور از مايي و در قلب ما  /بر سینة کوه عیبال که به خاطر تو آن را گشوده است  /بخواب .سرت را باا
غرور به قبة الصخرة در قدس تکیه بده که از هماکنون تو را در بر گرفته است  /آنزمانکه مرگ ،زنادگاني دوبااره
به تو ارزاني داشت.
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شاعر با لحني حماسي بیان ميکند که تأثیر خون شهیدان ،پیام پیروزي و فرارسیدن
روزهاي خوب و پیان غم و اندوه است و موجب رويیدن گلهاي امید در قلب آزادگان مي
شود؛ ترديد نسبت به بنیان استبداد و نفرت از آن ،از ويژگيهاي شخصیت اوست:
وي کودک ناالن پدر کشتهي مسکین

زاري مکاان امااروز کااه روز دگاار آيااد

بجوشد

ساار تااا ساار ايااران کفاان ساار بپوشااد

گر

خون

خیاباني

مظلوم

(.)289
تجلیل از کسانيکه در راه عقیده خويش به جهاد برخاسته و به خون غلتیدهاند و تقديس
شهادت ،بهعنوان يك فرهنگ اصیل ،در شعر عربي و فارسي سابقهاي ديرينه دارد و دو شاعر
ايراني و فلسطیني و در جايجاي اشعارشان کوشیدهاندکه پاسدار خون شهیدان باشند .وفاداري
به مبارزان و شهیدان ،از بديهيترين ويژگيهاي تیپ ششم ميباشد و اين تیپ ،نام خود را
(وفاخو و وفاجو) از همین خصلت گرفته است .طوقان و بهار ،خود را نسبت به مجاهدان و
آرمانشان ،متعهد ميدانند و بسیار به آن تعهد وفادارند.
 -0-6تالش برای دادخواهی
عدالت از جمله مفاهیمي است که ابعاد و گستره آن ،همه افراد بشر را به تحسین واميدارد.
طوقان در «الي وجه الذي .»...بیان ميکند که اگر اعمال کافران باعث رفتن آنان به دوز گردد،
فرجام گناه ما که وطن را به دروازه دوز بدلکردهايم چیست؟ بايد سکون و آرامش بر آن
حاکم شود و همه ملت به عدالت روي آورند؛ وي در پي کسب امنیت و آرامش براي مردم و
جامعه خويش است« :آه يا حبي الغريب/آه يا حبي لماذا؟/وطني أصبح بابا لسقیر؟/التفاح صار
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الیوم/زقوما ،لماذا/لم يعد ضوء القمر/مستحما لبستاتین الزهر؟ /آه يا حبي لماذا/هجر الله بالدي؟
لماذا/حبس النور ،تخلي عن بالدي/لبحار الظلمات؟»( 44.طوقان ،األعمال الشعرية الکاملة .)129
طوقان در قصیده «بعد الکارثه» .بار سارزمین تااراجرفتاه خاود حسرت و افسوس
ميخورد؛ سرزمیني که روح مارگ و ناابودي بار آن ساايه افکناده اسات و استعمارگران و
سرکشان بيرحم بر آن گام نهادهاند .او سرنوشتي را که بر حال نزار هموطنانش رحم نميکند،
مورد سرزنش قرار ميدهد (مظفري و همکاران« :)828 ،يا وطني ،ما لك يخني علي /روحك
معناي الماوت معناي العادم/...جرحك ما اعمق اغواره /کم يتنزي تحت ناب االلم»( 48.طوقان،
ديوان  )412فدوي طوقان در انتظار برقراري عدالت و نابودي ستمکاري است تا سرزمینش را
از رنج و درد تهي ببیند و آنرا آسوده و در امان بیابد.
سخن از عدالت ،در اشعار بهار نیز از بسامد بااليي برخوردار است .از آنجاکه رسیدن به
عدالت ،يکي از اهداف جنبش مشروطهخواهي در ايران بود ،عواملي مانند ظلم و بيعدالتي،
سبب شد که عدالت يکي از مضامین اصلي شعر بهار قرار گیرد و اين همان آرامشي است که
افراد تیپ شخصیتي شش ،براي دوستانان ميخواهند و براي رسیدن به آن ،با شجاعت و
صراحت ،به نبرد با ناآرامي و ستم مي روند:
ملك عروسي است عدل و دادش کا

در ده کابین و شو مر او را داماد
(.)42

بهار در ابیاتي هنرمندانه ،ضمن بیان بیدادگري در جامعه ،گوشههايي از سختيهايي را که در
نتیجهي بيعدالتي در تبعید ،زندان و ...چشیده است ،بیان ميکند؛ وي بنا بر شخصیت خود،

__________________________________________________________________________

 .44آه اي عشق غريب من /آه عشق من چرا /وطنم دروازة دوزخشده است؟ /و چرا درختسیب امروز ز قوم شاده
است چرا؟ /چرا مهتاب ،گرمابة بستانها نیست؟ /آه عشق من چرا؟  /چرا خدا میهن مارا واگذاشاته اسات؟ /چارا
روشني را از آن گرفته /و وطن مرا به درياي ظلمات سپرده است؟
 .48میهنم تاو راچه شده است؟ درحاليکه معناي مرگ و نیستي ،تاو را مصایبتزده کاارده اساات .زخمااتچقدر
عمیق و ريشهدار است! چه زمان از زير دندانهاي تیز درد و رنج ،برميجهد؟
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نفرت و انزجار را از ناماليمات ابراز مينمايد تا توجه و اعتماد مخاطب را به خود و اشعارش
جلب نمايد:
از پس يکسال و اندي رنج ،کاندر ملك ري

قسمت اوفر مرا ،جز نقمت اوفر نبود

لشگر روس از در قزوين به ري راندند و من

سوي قم راندم ازان کمتاب آن لشکر نبود
(.)122

طوقان و بهار در شعرشان تحقق عدالت را آرزو ميکردند تا بساط بیداد را برچینند و
عدالت را در زمین جاي نهند .از ديدگاه فدوي طوقان بايد مبارزه علیه ظلم استمرار داشته باشد
تا اشغالگران ،سرزمین فلسطین را رها کنند و عدالت حقیقي بهوجود آيد .بهار نیز در پي
آگاهسازي مردم و انتقاد از اوضاع ناگوار است .هردو عدالتخواه هستند و بنا بر تیپ
شخصیت ششم ،با پشتکار و جديت ،در جهت دستیابي به آرمانشان ،از هیچ تالشي دست
نميکشند و براي رسیدن به آن ،مردم را متحد و هدايت ميکنند.
 -0-2رهاییجویی و آیندهپژوهی
يکي از مضامین زندانسرودههاي طوقان ،بهويژه اشعاري که در تبعید سرود ،امید به پیروزي و
بازگشت فلسطینيهاي آواره به وطن ميباشد .شاعر بنیاد ستم را سست و لرزان ميبیند و
تالش ميکند تا روحیه امید به آينده روشن را در قلب ملت رنجکشیدهاش زنده نگاه دارد.
شاعر ،وظیفه انساني خود دانسته که به مردم امید دهد و سرانجامش را قطعا پیروزي ميداند.
کالم زيبا و دلنشین شاعر در خطاب به آوارگان و زندانیان ،وي را به عنوان يکي از رهبران
مبارز معرفي مينمايد؛ رهبري همفکران و احساس مسئولیت در برابر آنها ،ويژگي بارز تیپ
شخصیتي شش ميباشد« :سوف تبدو من خالل المحن/من رزايا الوطن/سوف تبدو من ثنايا
المعرکة/ودخان الموت يلتف جباال بجبال/والقرابین بساحات النضال/يطرقون الباب ،باب
األبدية/وبأيديهم تراب المعرکة/التراب الطیب الطاهر رواه الفداء/هذه الشعلة من قال
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يالشیهاالطغاة الغادرون/البغاة المجرومون/وهي إرث البشرية/هبة اهلل السخیة»( 41.طوقان ،ديوان
.)461
او آزادي را آرمان تمام انسانها و نعمتي ارزشمند از سوي خدا ميداند و بنا بر ويژگي
آرمانگرايي و تعهد به اعتقاد ،در شعر «بعد الکارثه» .شخصیتش را چنین نشان ميدهد:
«ستنجلي الغمرة يا موطني/و يمسح الفجر غواشي الظلم/واألمل الظاميء مهما ذوي/لسوف
يروي بلهیب ودم»( 41.طوقان ،ديوان .)412
طوقان در چکامه »الي المغرد السجین» .پیروزي را به خورشید پشت ابر تشبیه ميکند که
در نهايت ر مينمايد« :يا طائري السجین اصدع لنا/رغم هوان القید رغم الظالم/فاألفق مازال
غني المني/ينتظر الشمس وراء القتام/المجد للنور ،فال تبتئس/والنصر للحرية الرائعة»( 48.طوقان،
ديوان .)181
بهار با وجود تمامى فشارها و سختيها ،دست از مبارزه برنداشت و تا پاي جان تالش
کرد؛ اين روحیهي مبارزهطلبي و مقاومت ،از ويژگيهاي اولیه شخصیت اوست:
يك

روز

کند

وزير،

تبعیدم

يك

روز

زند

سفیه،

بهتانم

__________________________________________________________________________

.41از میان سختيها و از مصیبتهاي اين سرزمین /از میان معرکه آشکار خواهد شد/در حالي که دود مرگ ،کاوه-
ها را پیاپي در بر گرفته است /و فدايیان در میدانهاي مبارزه ،دروازههاي ابديت را ميکوبند /و در دستانشان خاک
میدان است؛ همان خاک پاک و طاهري که جانفشاني و فداکاري ،آنرا سیراب ميکند /چهکسي گفته که اين شاعله
را سرکشان دغلباز و ستمگران بدکار ،از بین مايبرناد؟ /حاال آنکاه میاراث بشاريت اسات و عطااي ارزشامند
خداوندي.
.41اي وطنم ،سختيها از بین خواهد رفت  /و سپیده ،پردههاي تاريکي را کنار ميزند  /و (نهال) امیاد تشانه ،هار
قدر بخشکد ،با آتش و خون سیراب ميگردد.
.48اي پرندة زنداني ،با وجود زنجیر و اسارت /و با وجاود تااريکيهاا/،براي ماا آواز بخوان/.افاق هماواره پار از
آرزوهاست و از پس تاريکي و ظلمت ،انتظار خورشید را ميکشاد /بزرگاي از آن ناور اسات /،پاس انادوهگین
مباش ،پیروزي از آن آزادي باشکوه است.
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از

نقمت

دشمنان

گه در رى و گاه در خراسانم

آزادى

(.)186
وى به حاکمان ستمکار نهیب مىزند و رعايت اصل آزادى را به آنان يادآوري مىکند؛
ترديدش به عملکرد حاکمان ،صراحت و شجاعت گفتارش ،يادآور تیپ ششم است:
شمع اگر کشته شد از باد مداريد عجب

ياد پروانة هستى شده بر باد کنید

جور و بیداد کند عمر جوانان کوتاه

اى بزرگان وطن ،بهر خدا داد کنید

کنج ويرانهي زندان شد اگر سهم بهار

شکر آزادى و آن گنج خداداد کنید
(.)148

مخاطبش در اين شعر ،تمامي کساني است که توان تحقق بخشیدن به اين آرمان را دارند؛
تاآنجاکه براي دستيافتن به آن ،حتى از مرگ استقبال مىکنند .آزادى همیشه و در همه حال،
اوج آمال و آرزوهايش به شمار ميرود و نغمه شورانگیز لبانش است.
طوقان براي تحقق آزادي ،انسانها را به مبارزه علیه ظلم فراميخواند و تا رسیدن به
پیروزي ،خاموش نمينشیند؛ اين رويکرد ،بهخاطر انديشههاي رفیع و روح بلندي است که
شاعر آزاديخواه فلسطین دارد .بهار نیز با شرايط سیاسي -اجتماعي زمانش آشناست و ديوان
اشعارش درسنامه آزادگي ميباشد .بهار ،اعتراض به وضع موجود را بهعنوان يکي از اصول
آزادانديشي ،سرلوحهي هنر و باور خويش قرار ميدهد .بسیاري از مظاهر آزادانديشي در شعر
ايندو شاعر آزاده مشهود است .هر دو شجاعانه از خود و ديگران دفاع ميکنند و خواهان
رهايي از استبداد هستند .آنان از اهمیت و ارزش عدالت آگاهند و براي آن ميجنگند؛ اين
همه ،از ويژگيهاي تیپ شخصیت ششم بهشمار ميرود.
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 -5نتيجهگيری
ملكالشعراي بهار و فدوي طوقان ،از شاعران مبارز و آزادىخواهي هستند که برههاي از
بهترين سالهاي عمرشان را در راه رهايى مملکتشان از استبداد ،با خفقان ،زندان و تبعیدهاى
بسیارى گذراندند و زندانسرودههايي به يادگار گذاشتند که ويژگيهاي شخصیتي آنان را بروز
ميدهد .بنا بر رويکرد انیاگرام که مکتب شخصیتهاي نهگانه است ،شخصیت ايندو ،تیپ
ششم به نظر ميرسد.
آنان در سرودههايشان مضامین مهمي را از جمله عدالتخواهي ،آگاهسازي مردم ،مبارزه با
استبداد ،تکريم شهیدان ،وطندوستي و آزاديخواهي ،جاي دادند .هر دو شاعر دغدغه
وطندوستى و حس نفرت از بیگانگان و اشغالگران را فرا روي خويش قرار دادهاند و در
آرزوى آزادى و رهايى مردم خود و ديگر انسانها از ظلم و جور بودهاند و براي رسیدن به
آزادي ،از هیچکوششي فروگذاري نکردند.
توجه به چنین مفاهیمي ،يادآور ويژگيهاي تیپ ششم مکتب انیاگرام است .تیپ وفادار،
وفاجو و شکاک که با پشتکار و تالش ،در پي هدف خويش حرکت ميکند؛ آرمانش را محترم
ميشمارد و با واقعبیني و وفاداري ،دوستانش را تکريم مينمايد و آنان را براي رسیدن به
عدالت و امنیت ،متحد مينمايد .تیپ شش ،نسبت به بیگانگان با نگاه ترديد و شك مينگرد و
سختسر و حساس است.
فدوي طوقان بر اين باور است که کودکان سهم بسزايي در مقاومت دارند و در مقايسه با
پدران مشبارزشان ،اشتیاق بیشتري از خود نشان ميدهند .بهار نیز در فکر بیداري و
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آگاهيبخشي به اقشار مختلف مردم است؛ بهويژه مردمي که آگاهي سیاسي زيادي ندارند و در
. عملکرد ضعیفي از خود نشان ميدهند،برابر سیاستهاي استعماري بیگانگان
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