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چکیده
مکتب ادبیات تطبیقی سالفی «مارکسیستی» که وجهتسمیههای متعددی دارد ،مکتبی جامعهگراست و
ادبیات را بر اساس «تشابه آثار ادبی» بررسی میکند« .جیرمونسـکی» ،مؤسـ

ایـن مکتـب ،اسـاس

تحقیقات تطبیقی را بر تشابه اعالم میکند .این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد مکتـب
سالفی ،میکوشد با نگاهی جامعهشناختی و بر اسـاس حـواد دوران زنـدگی و وضـ سیاسـی و
اجتماعی زمانة «محمد فیتوری» و «مهدی اخوان ثالث» ،بنمایههای ادبیات پایداری را در آثار ایـن دو
شاعر بررسی و نقد کند .ادبیات پایداری گونهای از ادبیات است کـه در همـه زمـانهـا بیـانگر رنـ
ملتها در برابر ستم است و در ادب ملتهایی شکل میگیرد کـه از نرـر اجتمـاعی دچـار بحـران،
جنگ ،انقالب یا مواردی شبیه به آن میشوند و باعث ایجاد روحیه پایداری در مردم میشود .مهـدی
اخوان ثالث و محمد فیتوری نیز ازجمله شاعرانی بودند کـه در سـرودههایشـان رنـ هـای مـردم را
سرودند .هر دو شاعر دوران مشابهی را گذراندند و در برابر ظلم و ستم هرگز تسلیم وض نابسـامان
جامعة خود نشدند .این پژوهش ،ضمن معرفی دو شاعر برجسـتة ایـران و سـودان« ،مهـدی اخـوان
ثالث» و « محمد فیتوری» ،و بررسی اشعار انقالبیشان ،تالش دارد به جلوههای گونـاگون مقاومـت،
ظلمستیزی و دفاع از وطن در اشعار این شاعران معاصر بپردازد .تمدن پرافتخار گذشتة ایران و عشق
به سرزمین مادری (سودان) ،آزادیخواهی و پایداری در برابر ظلم ،خوشبینی و ایجاد امید و مبـارزه
با بیهویتی و غفلت مردم ،از مهمترین جلوههای ادبیات پایداری در اشعار آنهاست.
کلیدواژهها :ادبیات پایداری؛ مکتب سالفی؛ مهدی اخوان ثالث؛ محمد فیتوری.

 نویسندة مسئول

n.amouri@scu.ac.ir
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 .1مقدمه
زمانی که هویت ،ملیت ،و عزت یک سرزمین مورد تعرض ظالمانة بیگانگان قرار میگیرد ،آن
ملت برای حفظ حیات خود که در حفظ ارزشها ،شخصیت و عزت انسانی او نمود مییابد،
در برابر این تجاوز ایستادگی میکند .این ایستادگی را مقاومت مینامند و «سید نجم» آن را
اینگونه تعریف میکند« :مقاومت عبارت است از اقدامی آگاهانه و آزادانه در برابر تحرکی
خصمانه» (نجم ،بیتا .)2 :در دورة معاصر برخی کشورهای عربی مورد تعرض استعمارگران قرار
گرفته و زمانی را تحت سیطرة آنان به سر بردهاند .این مسئله روحیة مبارزه و مقاومت در برابر
متجاوزان را در این ملتها بیدار کردهاست .ادبیات مقاومت ،همان فریاد شجاعانه در چهرة
ظالم و صیحة مرلوم در چهرة اشغالگر مستبد است .ادبیات پایداری از فرزندان ملت میخواهد
که ننگ را نپذیرند (سعدونزاده1388 ،ش .)52 :پیام ادبیاتِ مقاومت ،ایدئولوژیک و متعهدانه است.
بیآنکه با تکلف و تصن درآمیزد و بیآنکه در جامعة هنری و ادبی ،استبداد و تحمیل ارزشها
را دامن زند ،با روح تحمیل و استبداد میستیزد و از اصل آزادی و حق انتخاب دفاع میکند
(عازر .)107 :1989 ،ادبیات مقاومت ،ازآنرو که روح مقاومت را زنده نگه میدارد ،ارزشمند
است :گونهای از ادب است که به جای «من» از واژة «ما» و اهداف مشترک سخن میگوید و
تالش دارد تا افکار مبتنی بر وجودِ برحق انسان را جایگزین افکار خصمانه و استعماری کند
(عبدالقادر .)37 :2004 ،در این مقاله که بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی مارکسیستی و بر اساس
نرریة جیرمونسکی انجام شدهاست ،مفهوم پایداری در اشعار و زندگی دو شاعر با رویکردی
مقاومتی بررسی تطبیقی شده ،سپ

زمینههای اجتماعی ـ سیاسی مشترک هر دو شاعر بیان و

نمونههایی از اشعار این دو شاعر ذکر گردیدهاست .این مقاله همچنین ویژگیهای شعری
اخوان ثالث و فیتوری در زمینههای وطندوستی ،تمدن پرافتخار و باشکوه گذشته،
آزادیخواهی و مبارزهطلبی را برشمرده و با نگاه به تیپولوژیهای آنها نقد و تحلیل کردهاست
و در پایان نیز نتای مقاله آمدهاست.
هدف این پژوهش بیان این نکته نیست که شعر فیتوری و اخوان ثالث به طورکامل در
حوزة ادبیات پایداری است و این دو شاعر ،شاعران مقاومتند؛ بلکه می کوشد ریشه های
ادبیات مقاومت را در آثار این دو شاعر بررسی کند و در جست وجوی بن مایه های ادبیات
پایداری در شعر دو شاعر است .می توان دلیل این انتخاب را عالوه بر هم عصر بودن
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( اخوان ثالث متولد 1927م و محمد فیتوری متولد 1930م) تشابه مضامین اجتماعی و
سیاسی هر دو شاعر دانست.

 .1-1سؤاالت تحقیق
 )1چرا محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث به ادبیات پایداری روی آوردند؟  )2چرا محمد
فیتوری و مهدی اخوان ثالث از میان عناصر ادبیات پایداری ،بیشتر به عنصر آزادیخواهی و
پایداری در برابر ظلم در شعر خود پرداختند؟  )3تیپولوژی ادبیات مقاومتِ محمد الفیتوری و
مهدی اخوان ثالث چیست؟

 .1-2فرضیات تحقیق
 )1محمد فیتوری با توجه به سیاه پوست بودن و مشاهدة تبعیض نژادی از سوی استعماری
که کشورهای اسالمی را زیر سلطة خود آورده بود ،به ادبیات پایداری با تمامی مفاهیم
پایداری و مقاومت روی آورد .مهدی اخوان ثالث نیز با مشاهدة ستم هایی که بر ملت ایران
روا می شد به ادبیات پایداری با هدف دفاع از مردم و بیان خواستههایشان پرداخت)2 .
محمد فیتوری و مهدی اخوان ثالث بیشتر به آزادی خواه ی و پایداری در برابر ظلم
پرداختند ،زیرا اساس جنایت های استعمار گران را از بین بردن آزادی های مشروع میدانند؛
ازاین رو به عنصر آزادی و پایداری در برابر ظلم پرداختند )3 .تیپولوژی این دو شاعر در
ادبیات پایداریشان اهمیت دادن به میرا

کهن وطن ،ملیگرایی ،و عشق به میهن است.

هر دو ندای آزادی سر دادند و بن مایه های شعری مشترکی چون مبارزه در راه استقالل،
تقویت روحیه ملی گرایی در مردم ،و ایجاد حرکتی ن و برای تغییر سرنوشت مردم در
شعرشان وجود دارد.

 .1-3پیشینه تحقیق
یکی از تحقیقات انجامشده در این زمینه ،مقالة «ادب پایداری و شعر فارسی و مبانی عقیدتی آن
در اسالم» نوشتة محمدعلی پشتدار در نشریه ادبیات پایداری ،سال ششم ،شماره دهم ،در سال
 1393است .این مقاله به مبانی ادب پایداری از دیدگاه اسالم پرداخته و شعر مقاوم شاعران
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پارسیگوی مسلمان را بررسی کردهاست .در تعریف ادب پایداری در این مقاله آمده« :ادبیات
پایداری ،در بخش بایدها و نبایدها ،یعنی استمرار و پایداری در نفی غیر خدا و محافرت در
اثبات او و هر آنچه صفت اوست ،شکل میگیرد» (پشتدار1393 ،ش .)141 :همچنین مقالة «واکاوی
رمانتیسم جامعهگرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد فیتوری» نوشتة امیرحسین رسولنیا و مریم
آقاجانی در مجله ادبیات تطبیقی کرمان ،سال سوم ،شماره ششم ،در سال  1391چاپ شدهاست.
در این مقاله در رابطه با فیتوری و ابتهاج آمده« :درآمیختن رمانتیک با ادبیات انقالبی و پویا از
مراهر شعر هر دو شاعر است» (رسولنیا و آقاجانی1391 ،ش .)75 :هدف از پرداختن به این موضوع،
نیاز جامعة ادبی به شناخت بیشتر ادبیات مقاومت و ویژگیهای آن در کشورهای عربی بهویژه
کشورهایی است که با وجود دارا بودن ادیبانی واال ،همچنان ناشناخته باقی ماندهاست و
شناساندن آن به غنای مباحث علمی و ادبی خواهد افزود .پژوهشی دیگر در این زمینه ،مقالة
«دغدغههای سیاسی بدرشاکر السیاب و مهدی اخوان ثالث» ،نوشته جهانگیر امیری و فاروق
نعمتی ،چاپشده در فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی ،سال اول ،شماره دوم ،در سال  1390است
که نویسندگان آن به جنبة نوستالژیک شعر هر دو شاعر پرداختهاند .در این مقاله آمده« :پناه بردن
به آرمانشهر ،از دیگر ابزارهای دو شاعر برای کاستن از دغدغههای سیاسی خویش است»

(امیری

و نعمتی1390 ،ش .)71 :مقالهای با عنوان «نمادهای پایداری در شعر اخوان ثالث و محمد فیتوری»
نیافتیم و این مقاله در نوع خود ،پژوهشی تازه است.

 .2مکتب سالفی ،وجهتسمیه و ویژگیهای آن
خا ستگاه این مکتب ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق است ،اما
در عملکرد و نوع نگاه به منطقة برخاسـته از آن ،محـدود نشـده اسـت؛ زیـرا آ زادی عمـل
بیشتری دارد ،نوع جهانبینی آن گسترده تر است ،محدود به ادبیات آن مناطق نیست ،و بـر
دو رکن فلسفه و دانش استوار است (علوش1987 ،م .)133 :هدف اصلی این مکتب «پیشرفت
ادبیات ملی در چهارچوب ادبیات جهانی است که سـبب وحـدت شـرق و غـرب باشـد»
(جیرمونسکی2004 ،م .)50 :مکتب سالفی ( مارکسیستی) بـر اسـاس بررسـی تشـابه هـای بـین
جامعه ها و اثر گذاری طبقة تحتانی جامعه ( اقتصـاد) بـر طبقـة فوقـانی ( ادبیـات) اسـت و
مؤس

آن جیرمونسکی است (عبود2001 ،م .)54 :وی معتقـد اسـت کـه مکتـب فرانسـوی،
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(جیرمونسـکی2004 ،م.)8 :

البته پایه هـای نخسـتین مکتـب سـالفی را «الکسـاندر فیسیلوفسـکی» در سـال 1870م در
دانشگاه پترزبورگ ایجاد کرد (شلش1995 ،م.)45 :
دربارة وجهتسمیة مکتب سالفی دیدگاههای متعددی وجود دارد؛ برخی از لحاظ زبانی و برخـی
دیگر از لحاظ نوع نرام سیاسی ،اقتصادی ،فلسفی ،یـا جغرافیـایی آن را نـامگـذاری نمودنـد .علـت
نامگذاری به «سالفی» مربوط به زبانهای سالفونی در کشورهای اروپای شرقی است (عبـود و آخـرون،

2001م .)115 :اما دلیل نامگذاری این مکتب به مکتب «دیالکتیک» ناشی از فلسفة مـادیگـرای جـدلی
دیالکتیکی است که ریشه در فلسفة جدلی هگل دارد (خضـری1387 ،ش .)24 :مکتـب سـالفی ،مکتبـی
جامعهگرا و کلنگر است و نگاهی مارکسیستی دارد که «ادبیات را بنای فوقـانی جامعـه و اقتصـاد را
بنای تحتانی آن مـیدانـد و بـین طبقـة فوقـانی و تحتـانی جامعـه ارتبـاط تأثیروتـأثر حـاکم اسـت.
بهعبارتیدیگر رابطة جدلی میان دو طبقه حکمفرماست و بنای تحتانی نقش کلیـدی را دارد .در ایـن
راستا اقتصاد و نوع طبقة اجتماعی بر ادبیات حکمفرماست و حتی بر نوع ادبیات و شکل و مضـمون
آن تأثیر میگذارد .اگر دو جامعه وض اقتصادی و اجتماعیِ شبیه به هم داشـته باشـند ،نـوع ادبیـات
آنها هم شبیه به هم است ،حتی اگر بین این دو ادیب یا دو نوع ادبی رابطة تأثیروتأثر نباشـد .بنـابراین
در پژوهش تطبیقی میان دو نوع ادبی باید به تشابه اقتصادی و اجتماعی دو جامعه نگریسـت ،سـپ
ادبیات این دو جامعه را بررسی نمود .همچنین نباید همچون مکتب فرانسوی به صـورت فردگرایـی
عمل شود و در جستوجوی

تأثیروتأثر بود» (عبود1992 ،م.)47 :

 .3نگاهی به زندگی اخوان ثالث و محمد فیتوری
مهدی اخوان ثالث معروف به «م .امید» در سال 1307ش (1927م) ،در مشهد متولد شد و در
سال 1369ش (1990م) دیده از جهان فروبست؛ شغل پدر اخوان ثالث عطاری (طبیب) بود .آنها
از طبقه متوسط جامعه بودند .اخوان ثالث تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در مشهد گذراند،
سپ

دورة هنرستان مشهد (رشتة آهنگری) را به پایان برد .او از اوایل جوانی به سرودن شعر

روی آورد .اخوان ثالث نخستین شعرش را در حوالی سال 1323ش در مشهد سرود .پدرش پ
از اطالع از قریحة شاعری فرزندش ،وی را به ملکالشعرای بهار معرفی کرد و موردتوجه و
تشویق استادان انجمن قرار گرفت ،چنانچه او را «امید» شعر فارسی نامیدند.اخوان در اوایل جوانی
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پرداخت .چند بار به زندان افتاد و پ

از آزادی از زندان در

سال 1336ش در صداوسیما مشغول به کار شد .در سال 1353ش در دانشگاههای تهران ،ملی ،و
تربیتمعلم به تدری

شعر معاصر روی آورد .دو سال بعد ،در سازمان انتشارات و آموزش انقالب

اسالمی (فرانکلین سابق) به کار پرداخت و سرانجام در سال  ،1360بازنشسته شد .دیوانهای شعری
مهدی اخوان ثالث عبارتند از« :آخر شاهنامه»« ،از این اوستا»« ،زمستان»« ،ارغنون»« ،دوزخ اما سرد»،
«ترا ای کهنبوموبر دوست دارم»« ،زندگی میگوید اما باید زیست»« ،عاشقانه و کبود»« ،پاییز در
زندان» .منرومههای داستانی او عبارتند از« :منرومه داستانی شکار»« ،جنزده»« ،درخت پیر و
جنگل» .کتابهای او در زمینه نقدهای ادبی عبارتند از« :بدای و بدعتهای نیما یوشی »« ،نقیضه و
نقیضهسازان» و «صدای حیرت بیدار» (میزبان1382 ،ش .)54 :از قصیدههای «ترا ای کهنبوموبر
دوست دارم» و «از این اوستا» پیداست که او عالقه زیادی به آثار کهن دارد .برای مثال:
این دبیر گی وگول و کوردل ،تاریخ /تا مـذَّهَبدفتـرش را گـاهگـه مـیخواسـت /،بـا
پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیاالید /رعشه میافتادش اندر دست /در بنان درفشـانش
کلک شیرینسلک میلرزید...
(اخوان ثالث1376 ،ش)25 :

وصف تمدن گذشتة ایران ،نشاندهنده برخورد آفرینشگرانة او با فرهنگ کهن است .این
بازگشت به کهن توجه به روح زبان است .او اسطورهها و داستانهای ایران را به صحنه زندگی
امروز میآورد .کار او انتزاعی نیست ،جهتگیری اجتماعی دارد .نامهایی مانند بهرامِ ورجاوند،
اهورامزدا ،رستم ،زال ،سیمرغ ،میترا ،اهریمن ،و ...شعر امید را گوهرآکنده از عناصر ملی
کردهاست (دستغیب1385 ،ش .)51 :برای نمونه:
ما فاتحان قلعههای فخر تـاریخیم /شـاهدان شـهرهای شـوکت هـر قـرن /مـا یادگـار
عصمت غمگین اعصاریم /ما راویان قصههای شاد و شیرینیم /قصههای آسمان پـاک/
نور جاری ،آب؛ سردِ تاری ،خاک /قصههای خوشترین پیغام ،از زالل روشن ایام...
(اخوان ثالث1376 ،ش.)34 :

در میان اشعار اخوان ،قصیدههایی مانند «خوان هشتم» و «مرد و مرکب»« ،کتیبه»« ،زمستان» از
ساختارهای اسطورهای کاملی بهرهمند هستند و شاعر ،زبانی سمبولیک و تمثیلی در شعرش استفاده
کردهاست (کاخی1371 ،ش .)247 :اخوان ثالث مغرورانه سرافرازیهای باشکوه گذشته را به تصویر
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میکشد .وی با بهکارگیری قهرمانان فناناپذیر اسطورههای گذشته به آگاهی و بیداری مردم میپردازد و
با برشمردن سرفرازیها و شُُکوه ایران باستان نوعی حرکت به سوی تکامل را در مردم ایجاد میکند.
محمد فیتوری نیز شاعر بزرگ رن های افریقاست که یکی از بارزترین ادیبان در عصر
نهضت در سودان به شمار میآید .وی در شهر «جنینه» مرکز دار مسالیب ،واق در غرب سودان
در سال  1930از پدری سودانی و مادری مصری متولد شد (بکار .)505 :1369 ،شعر او زادة
سرزمین افریقایی سودان و پروردة دو فرهنگ افریقایی و فرهنگ عربی است (بنیطرف ،بیتا .)7 :او
بخش عمدهای از زندگیاش را در شهر بزرگ و پرجمعیتی در ساحل دریای مدیترانه یعنی شهر
اسکندریه گذراند (فرزاد؛  .)15 :1374با وجود این ،سودانی محسوب میشود و اشارههای بومی در
سرودههای او فراوان است .وی زادة خشم و نافرمانی است و با سرودههایش به جنگ
بیعدالتیها میرود و همواره آوازهای افریقایی بر زبان او جاری است (بیدج .)22 :1384 ،در مدتی
که در اسکندریه زندگی میکرد پوست سیاهش میان او و آن شهر پردة ضخیمی ایجاد کرده بود
(بنیطرف .)9 :1357 ،دوران کودکی فیتوری با شکلگیری جنگ جهانی دوم کامل شد و از همان
دوران صدای طبلها و دفها در گوشش طنین افکند و در برابر چشمانش جسدهای انسانی به
لرزه درمیآمدند و در جان او ترس و عزلت را پدید آوردند .او چیزی از زندگی یا مرگ
نمیدانست (بنیطرف .)9 :1357 ،فیتوری در کنار روزنامهنگاری که بیشتر وقتش را به آن اختصاص
داده بود ،به سرودن شعر نیز پرداخت؛ ازاینرو در سال  1968نخستین شعرهای خود را سرود و
آن را در مجلة جهان عربی منتشر ساخت؛ اما با چاپ دیوان اغانی افریقیا در سال  1955به شهرت
چشمگیری دست یافت (بکار .)505 :1369 ،او در این دیوان به مسئلة افریقا پرداخت؛ ازاینرو،
میتوان او را در صف شاعران سرزمین اشغالی و مقاومت فلسطین نیز قلمداد کرد.

ِ
سلُ ِ
اِ ق بلِ قة/لدُويل ُِف ققابل ل ق /لُ ق لاُ ق ُل
ليب ققکُل ب ق لَُا ق ل ُ ُق لب/لف لشُ ق سبلفبققغ ُ ُ
ِعش ق ُ ِلف ق ُة/لنُلم ق لِ ف ق ِ لفقبقغ ُئل َِ ُ قُقة/للفُم ق لِ نُيلُ ق لو!ِ ق /لُ ق ض ِ
للصالُق ِل/لَي ُم ق ل
ُ ب
ُب
ُ
ُ
ُ
ُ
)
1
(
ِ
قفل َِج ُدل قاليل ل
غدُ/لتُدبوسلف
حُغِف بل ليضب ل
ب ُ ب ُ
(فیتوری ،بیتا)120 :

افزون بر این ،فیتوری میخواست مدافعی برای قارة سیاه باشد؛ ازاینرو به نام افریقاییان
عربزبانی سخن گفت که  1/3درصد ساکنان کشور عربی را تشکیل میدادند و در سه دیوان
اولش با بهترین بیان علیه استعمارگر و طغیانگر سخن گفت (صالح .)18 :1984 ،مهدی اخوان
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ثالث نیز علیه استعمارگران شورید و با زبانی نمادگونه استعمار و عقبماندگی را نکوهید .این
ویژگی ازجمله وجوه مشترک در شعر این دو شاعر است .بر اساس نرریة یافتن نررگاه
مشترک که هدف مکتب سالفی است ،شورش علیه استعمارگران خود نوعی وجه مشترک
(تیپولوژی) در این دو شاعر به شمار میآید (الخطیب1999 ،م.)289 :

 .4ویژگیهای ادبیات پایداری در شعر اخوان ثالث و فیتوری
اخوان ثالث شاعر محتوا و معناست .محتوا در شعرش حرکتی به سوی تکامل را به وجود
میآورد .او وزن را مناسبِ محتوا برمیگزیند و تسلط زیادی بر شعر نیمایی و معیارهای آن
دارد .رویآوردنش به وزن شعر نو ،به معنی روی برگرداندن از وزن کالسیک نیست .زیرا در
شعرهایش تأکید بر آن است که همه مصراعها را با یک نوا و آهنگ پایان دهد؛ یعنی اگر
مصراعی به زحاف ختم شود ،سعی میکند ختم مصراعهای دیگر نیز به زحاف باشد و همین
رعایت و همنوایی در پایان مصراعهاست که صورت کالسیک به شعر اخوان ثالث میبخشد
(حقوقی .)78 :1377 ،زبان اخوان ثالث ساده و پاک و بهنجار است و نیز قدرت القایی بسیار
باالیی دارد ،اما گاهی در ایجاد فضا و ترکیب کلمات و آوردن تصویر بهتفصیل سخن میگوید.
او همیشه در شعرهایش از اصطالحات روزمره ،امثالوحکم مردمی و حتی لحن و بیان عامیانه
استفاده میکند

(میزبان.)15 :1382 ،

اخوان با تلفیق زبان گذشته و امروز به صورت محاورهای ،ضمن آنکه چهره و هویتی
باستانگرایانه به ساختار شعر خود بخشیدهاست ،با امکانات زبانی گذشته ،بنایی تازه با سبک و
سیاق امروزی برپا ساختهاست .اخوان ثالث کهنسرایی است که در تحول و دگرگونی اساسی شعر
فارسی نقشی بسزا بر عهده میگیرد و همچنین در پیرایش و ستردن نارساییها ،ابهامها و لغزشهای
شعر نو میکوشد (همان .)55 :در جریان شعر معاصر ،اخوان ثالث هنگامی که میخواهد از جریانات
و تحوالت سیاسی و اجتماعی جامعه ،شعر بسراید و مردم را به پایداری و مقاومت در برابر استبداد
دعوت کند ،شعرش آهنگ حماسی پیدا میکند .شعر اخوان در عین نومیدی سرشار از روح
جویندگی و چالشگری است .او گاه در سرودن شعرش رویدادهای زمان را به صورت طنزآمیز
مجسم میکند (همان .)43 :اخوان ثالث از سال  1328تا 1332ش ،در بحرانیترین وضعیت اجتماعی
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و سیاسی جامعهاش زندگی میکرد .کودتای  28مرداد از مواردی بود که در شعر اخوان ثالث تأثیر
زیادی گذاشتهاست .او برای نشان دادن خشم خود ،زبان حماسی را انتخاب میکند:
[از زبان گرگ] /بنوش ای بـرف! گلگـون شـعر برافـروز /کـه ایـن خـون ،خـون مـا
بیخانمانهاست /که این خون ،خون ما گرگان گرسنه اسـت /کـه ایـن خـون ،خـون
فرزندان صحراست /در این سرما ،گرسنه ،زخمخورده /دویم آسوده ،سر پربرف چون
باد /ولیکن عزت آزادگی را /نگهبانیم و آزادیم ،آزاد
(اخوان ثالث1376 ،ش)69 :

اخوان از مسئولیت خود در قبال مردم آگاه بود .وی همصدا با مردم در تراهرات شرکت
میکرد و خواستار دگرگونی رژیم دیکتاتور بود .وقتی انقالب شکوهمند اسالمی به پیروزی
رسید ،اخوان ثالث به خواستة خود دست یافت و از سیاست و اجتماع دوری گزید؛ زیرا از
هیاهو خسته شده بود .اشعارش در این دوره ،ترسیم رویدادهای زمان به صورت طنزآمیز بود و
عاطفه شدیدش جای خود را به آرامش درون داده بود (ناتل خانلری و باقرزاده.)43 :1378 ،
محمد فیتوری نیز از نخستین نوپردازان در شعر معاصر عرب محسوب میشود ،اگرچه
بیشوکم از واق گرایان سوسیالیست نیز به شمار میآید (عباسی .)84 :1384 ،شاخصترین جنبة آثار
او ،محوریت افریقا و مطرح بودن هویت و محرومیت این قاره در قالب شعرها بهویژه در نخستین
مجموعههای اوست (اسوار .)523 :1381 ،ازاینرو ،اشعار او نمایانگر ادبیات پربار عرب ،فولکلور بکر
و غنی افریقایی است و کمتر شاعری در جهان عرب وجود دارد که همچون او ،این دو موهبت را
یکجا در خود جم کرده باشد .هم افریقاییان و هم عربها در آیینة شعر او آرزوها ،دردها ،و

رازهای خود را میبینند و شعر او نزد آنها گرامی است .ازاینرو ،در مورد شعرش میگوید:
ص ِ
لوُلِ اُمل( )2ل
عِتل ل لمب/لفُ ِيفيلقصُمي/لول بلث ِوُِِتلشب بغ ب ل

(بنیطرف ،بیتا)7 :

با این سخنان ،فیتوری چهارچوب صنعت شعریاش را تعیین میکند و خودش را به عنوان
شاعری که با قلم ،احساس ،و آوازش میجنگد ،میشناساند .این امر بهوجودآورندة ثروت
بینریری است که شاعری انقالبی ،صاحب آن است؛ تیپولوژی هر دو شاعر محرومیت و حواد
سیاسیای است که در ایران و سودان اتفاق افتاد؛ البته فیتوری نگاهش به فلسطین و امت عربی
است .درنتیجه حواد

فلسطین ،مصر ،و سودان در شعر فیتوری تیپولوژی سرودههایش است و
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 28مرداد در ایران در شعر اخوان ثالث تیپولوژی شعری اوست؛ باید اضافه کرد که

قریحة شاعری الفیتوری از همان دوران کودکیاش شکوفا شد و از همان دوران احساس کرد که
کلمه در او تأثیرگذار است و او را به لرزه درآوردهاست؛ بنابراین به نوشتن روی آورد

(صالح،

 .)205 :1984وی همچنین با ادبیات «مهجر» آشنا شد و شعر ابوالقاسم شابی و الیاس ابوشبکه وی
را شگفتزده کرد (شفیعی کدکنی .)222 :1380 ،در آغاز مقلّد دیگران بود تا اینکه به خود و
جامعهاش توجه کرد و به بحث در مورد ذات انسان که همان ذات افریقاست پرداخت .سپ
روش فکری جدیدی را در پیش گرفت که آن را در قصیدهاش «الی وجه ابیض» به نمایش
گذاشت .بنابراین آنچه قبالً و آنچه بعداً منتشر کرد چیزی جز بازتاب تجربة شعر انسانی او
نبودهاست (بقاعی ،بیتا .)45 :محمد فیتوری شاعری متعهد است که در روشنگری ملتهای عرب و
مسلمانان نقش بسزایی داشتهاست .در این نوشتار سعی بر آن است که به بیان جلوههایی از شعر
پایداری شاعر پرداخته شود.

 .4-1وطندوستی
اخوان به خاطر ح

وطندوستیاش چند باری به زندان افتاد و طعم تلخ تبعید را تحمل کرد:

من این زندان به جرم مرد بودن میکشم ،ای عشق!
خطانسلم اگر جز این ،خطای دیگری دارم
اگرچه زندگی د ر این خراب آباد زندانی ست
و من هر لحره در خود تنگنای دیگری دارم
سزایم نیست این زندان و حرمانهای بعد از آن
جهان گر عشق دریابد ،جزای دیگری دارم
(شقایق1377 ،ش ،ص)77

اخوان ثالث در برابر واقعیتهای تلخ جامعهاش سکوت نکرد .او با سبک نافذش از حکومت
استبداد شاهنشاهی انتقاد میکرد و مردم را به رهایی از بند استبداد و دستیابی به آزادی
فرامیخواند .شعر اخوان ثالث شرح دیگری از واقعیت تاریخی است .او با زیباترین کلمات،
ح

ملیگرایی و وطندوستیاش را در شعرش ابراز میکند:
ز پوچ جهان هیچ اگر دوســـت دارم
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تـرا ای کهنبـوموبـر دوست دارم
ترا ای کــهنپـــیر جــاویدبـــرنا
تـرا دوســت دارم اگـر دوسـت دارم
گـمانهای تو چون یقین میستایم
عیانهای تو چون خبر دوسـت دارم
همه کشتزارانـت از دیــم و فـــاراب
همه دشتودر ،جویوجر دوست دارم
(همان)56 :

عشق و عالقه به سرزمین مادری ـ که همواره زمینهساز پایداری در برابر دشمن است ـ در
شعر محمد فیتوری نیز موج میزند .البته این تنها محمد فیتوری نیست که در میان شاعران
معاصر عرب ،به وطن توجه کرده و شعر خود را به عشق وطن میآراید؛ چراکه دورة معاصر
ادب عربی ،چون دیگر ادبیات مشرق زمین (ادب فارسی و ترکی) ،به دلیل رشد حرکتهای
استقاللطلبانه از دولتهای استعمارگر منطقهای ،شعر وطنی و دفاع از وطن را در خود جای
داده و بدان توجه نمودهاست .شاخصترین ویژگی آثار او ،محوریت افریقا و مطرح بودن
هویت و حرمان این قاره در قالب شهرها بهویژه در نخستین مجموعههای اوست.

ِ
کلُق لِ ف ُقيق /ل ق ل
کل /ل ِِنل ُ ق دبلنيل َِق لب/ل ُ ق دبل بيل ب ِشقکُلِ لصبالبقغِِل/لصبقغتب ُ
صبغتب ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُلق يلُبضق ِقهَل ُققهل ُع صققالصقُقد لب/لنحبق بل...لوُل بققغُل ف ق /لوُلدُمٌلُقبقاص ققي/لنحبق بل...لوُل
ِ
کلُق ل
بقغُلَُُققکٌلنعق ِل/لتُشُق جفلفيضق ل د بل هُيق /ل ِنحبق بل...لوُل بققغُلطباققرلع ُققة/لصقبقغتب ُ
غتل ِ ل ق ق بل( )3ل
ف ُقي /لصب ب
(فیتوری)142-143 :1967 ،

وی در ادامه عشق و عالقه خود را به وطن چنین میسراید:

کلشي ًلصقال اق ِ
َلَشق ي/لوُلَتق ُ لَق دي/لولَق ديل ُبل ف ُقيق ل لبُ يق ُدلب/ل ق ِ ِ ل
ن ل ل ُ صُ ب
ُ
)
4
(
ِ
ِ
ِ
ُبل لِتلنمحصبض ل ءُلدُ ي/لول لِتلإ شُقبض ل ءُل هلغ لء/لول لِتلنعببُد لفرل ربُ لء ل
(فیتوری)58 :1967 ،

تیپولوژی هر دو شاعر در وطندوستی آنهاست .گویی مبارزه با استعمار هدف مشترک
شاعران کشورهای عربی و اسالمی شدهاست .از نگاه جامعهشناختی مارکسیستی نیز در این
سرودهها تأثیر طبقة تحتانی (استبدادزدگی جامعه) بر طبقة فوقانی (ادبیات) قابللم
85

است.

شماره  .36پاییز 1394

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

 .4-2آزادیخواهی و مبارزهطلبی
اخوان با آگاهی و درایت به جریانات سیاسی و اجتماعی کشورش همیشه سعی داشت راهی
برای رهایی از ظلم بیابد .او شاعر مبارزی بود که هرگز دست از مبارزه برنداشت و ناامیدانه
مرگ را به یاری نطلبید .او پیوسته برای رهایی از ظلم و ستم تالش میکرد اما هیچ مقطعی از
زندگی اخوان ثالث بدون بحران اجتماعی یا سیاسی نبودهاست .در همه لحرههای زندگی
اخوان ثالث بحران به شکلهای مختلفی ظهور پیدا میکند:
چون شاه شطرن  ،وقتی از هر طرف میرود راه بستهاست /دلمرده و خسـته و مـات/
نهم انترار و امیدی /،نهم نیز افسوس و هیهات ،خـاموش و خـاموش و خـاموش ،دل
طوطی گفتنیها فراموش /سر جغد دیوار دستی شکسته و خمیده /حیران و مـدهوش/
در دن غم ،کن زندان خزیده /ناگه زند جار ،نامم به تکرار /،و میگوید «آزادی» امـا
دروغ اســت .زیــرا در آن دم نــه ک ـ

دیــده آن جــارزن را /و نــی کالمــی شــنیده.

بیجنبوجوش و خموش است زندان /هر چیز و هر ک

در اقتضای شب آرامیـده/.

تنها در دل من آن جارزن با صدای رسا میزند جار ،و آن مژده و نام گوید به تکرار...
(اخوان ثالث1376 ،ش)25 :

اخوان ثالث در آرزوی دستیابی به آزادی پیوسته مردم را برای رهایی از ظلم استبداد
تشویق میکرد اما وقتی هیچ حرکت و تغییری برای رهایی از بند استبداد صورت نمیگرفت او
رسیدن به استقالل واقعی را تصوری واهی قلمداد میکرد اما ناامید نمیشد و همواره شعار
رهایی از ظلم و ستم سر میداد .با اینکه زمزمههای آزادی باعث شد چند باری زندانی شود اما
این موان نتوانست مان مبارزهاش شود و او را تسلیم تلخیهای روزگار کند .اخوان ثالث به
خاطر وضعیت جامعهاش نمیتوانست به صورت مستقیم از آزادی سخن بگوید ،بلکه با ترسیم
جامعه به صورت زندانی تاریک خواستار روشنی و آزادی است.
نالههای فیتوری تنها برای آزادی سرزمین سودان نیست ،بلکه فریادهای او برای آزادی
قارة افریقاست که این آزادی برای هر یک از آنان به رؤیایی تبدیل شدهاست و به همین
خاطر تالش میکند کشمکشهای درونی خود را بیان کند و در زمانی مناسب ،خود را از
غمهایی که در درون خویش دارد رهایی بخشد .آری! همانا افریقا مرهر پاکیهاست
.)209-210 :1984
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ثلعُ لت خيض /لَُ ُدل
َ ُ ل ُف قفل ُ ل ُ /ل تُ ل ُألل بفبکُلصُد /لطُ ُاُفلتُبحُ ب
ُ
ُيلت ُفلعُ ل ُ ُلوُلت /ل ُمحُصُفل ُفبؤفبض لوُل ِِنُ ُد ُتلِ ل ُوَِيض /لوُلِ صغ لق ( )5ل
(الفیتوری)34 :1967 ،

در این شعر ،تیشه و تبر ،رمز کار است و صبح ،رمز طلوع انقالب است و این کلمهای
است که فیتوری بسیار از آن بهره میبرد .و شکستن زنجیرها ،دعوت به بیداری و آگاهی مردم
و رهانیدن آنها از یوغ استبداد است .فیتوری به خاطر دربهدری ،بیهویتی و رنگِ سیاهپوستش
تحقیر شد؛ احساس میکرد که هیچ مکانی وطن او نیست .او سرگردان بود و فضای او
آسمانهای دوردست و حدود او باالتر از زمان بود:

ُق للُيتقُقِنلفقُ ل ُلِنق ل/لا حق لعصققرلِ ي ُِصقِ لشبق صُت ِلي/لُ ققي لفققرل ِ افق ِتل لشُق ُ /لفقبقغ ُئلحق ِ
قدودل
ب
ب
ب
ُ ب ب
ُ
لغ م...لفبغ ُئل له ي/لُ للُيفلقصيلقصبل...لولُديلا حل/لول ِ
غ!ِنل ي )6( ...ل
بب ُ ُ ُ ُ ُ ُ
(فیتوری)129 :1967 ،

وی انتساب حقیقی خود را به وطن احساس نمیکند .رنگ او حدفاصل بین او و دنیای
اوست؛ خونی که در رگهایش جاری است ،تأکیدی است بر اینکه متعلق به منطقه و ناحیهای
نیست .او عرب لیبی ،سودانی ،و مصری نیست .سیاهپوستی است که در جنگلها و مزرعههای
کاکائو پرورش یافتهاست .اما زمانی که وجودش ،تعلق به مکانی را احساس کرد ،صدایش در
قاره او را نمایاند .غربت او را آزار میداد و آوارگی او را الغر کرده بود .خستگی و
بیحوصلگی او را فرسوده کرده بود؛ اما این شاعر سودانی در نهایت متوجه وجود خود شد.
در یک مکان افریقایی ،از همان لحره تاریخی که قاره افریقا به حق خود آگاه شد و به دفاع از
آن در آزادی و آزادگی پرداخت ،او نیز با دردهایش شعرها سرود و با آن شعرها در آن فضا
مشارکت کرد

(موسی ،بیتا.)120 :

قثلعُق ل
َ ُق لنفُ قققفل ُق ل ُ ق /...ل ث ق ...ل قُقألل ُفقبقکُلصقُقد /...لطُ ُاقُقفلتُبحقُ بل
ُ
ت ِخيض ق /لَُ ق ُدل ُيلت ُققفلعُق ِ ل ِ
ُلولت ق /لُ ق ل طققيل ل ب ق ل ُلول ُفقُقفلشُققفت /ل
إ اصکُلفبغ ُئلضُح لول ُِ /للُُ ل ِطيلقُدلنصبُحُل لش سبل هل  )7(...ل
(فیتوری)35 :1967 ،

بنابراین ،فیتوری افریقا را وطن خود قرار داد ،زیرا افریقا و شرایط سیاسی و اجتماعی آن،
با انقالب شدید او و غربت و آوارگی او ،همخوانی داشت .این موضوع برای او اشارة مهمی
در جهت رهایی از بحرانهای داخلی بود .پ
87

برای افریقا ،زیباترین سرودهای جنگ و

مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

شماره  .36پاییز 1394

قهرمانی را سرود که نشأتگرفته از احساسات سوزان او بود .اما افریقا دعوت شاعر را
نپذیرفت ،زیرا افریقا سرزمینی دوردست بود که فریادها ،در میان درختان راستقامتش متالشی
میشد و طنین صدایشان در میان گردابهای آنجا از بین میرفت .شاعر اما همچنان فریاد و
شعار آزادیخواهانهاش را سر

میداد (موسی ،بیتا.)125 :

ِ
ک/لن َُللتُِ ققمُ يل
ُل ُاد ِدُ ققة /لإَل ب ِدُ ق ُل
ف ُقي ق /ل ف ُقي ق ل ل ي ققة /لُ قُ لوُ! ققِن...لُ ق ل ُ
ص خُلآ يلولإحق ِدُُة؟...ل( )8ل
(الفیتوری)26 :1967 ،

او نمیتواند از دردهای ملتش ،که همان دردهای خودش است ،بکاهد .پ

وحشتزده

برمیگردد ،زیرا افریقا به نداهای او پاسخ مثبت نمیدهد درحالیکه او برای افریقا آزادی
میخواست و برای ملتِ آن ،رهایی ،و آنها را برای شورش و انقالب تشویق میکرد ،زیرا
ملتها میتوانند سرنوشت خود را رقم بزنند ،و میتوانند راه خود را انتخاب کنند و سرزمین

افریقا برای افریقاییان است (موسی ،بیتا.)12 :

يلَللَتصُققکلن ف ق ُيل ل بصمُقِلقة/لِ يلَلل
لإيلَللا ق ِ ل لا ِص ققسبلعُ ض ق ل ُق ل
لُِ ققتبملَبُ ي ق
قدحبغلً/لِإ ُ
ُ
آيلَللُي ل لتق ُ ُللُ بقمل
فغد/لفبغ ُئل َ ل...ل ُ الغلً/ل
تقُتُفُ ِج ل بغلً/لِ يلَللُُتُِفکلعُصمُل ِل
ِب
ِابضُتُ بلفُ ح ُيلفُخغ ًل...ل( )9ل
(فیتوری)39 :1967 ،

او اعتماد زیادی به ملتش داشت .قادر بود پیروزی بزرگی را محقق کند ،و همراه با
ملتهای مبارز در راه آزادی ،کرامت ،و سیادتهای افریقا حرکت کند و در این راه ،چیزی جز
ایمان و اطمینان به ملتش نداشت .در بررسی آزادیخواهی دو شاعر تیپولوژی واحدی را
مشاهده میکنیم ،زیرا عامل سرودن این سرودهها حسی مشترک است و یا به تعبیری دردی
مشترک که برخاسته از حواد

سیاسی بود .چراکه مردم چه در ایران ،چه در سودان و چه در

دیگر کشورهای عربی آرام و قرار نداشتند و این وجه مشترک میان بنمایههای ادبیات پایداری
اخوان ثالث و فیتوری است .آزادیخواهی اخوان ثالث در سرودههایش کامالً مشهود است و
همچنین ندای فیتوری که جار میزند ُ َ « :لنفُ قف ل ُ ل ُ  .»...بهطورکلی میتوان رابطة
ُ
بنمایههای ادبیات پایداری اخوان ثالث و فیتوری را به صورت نمودار زیر ترسیم کرد:
88
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در نمودار باال برای نمونه آزادیخواهی و وطندوستی هر دو شاعر با تیپولوژی
جیرمونسکی پیوند مشترکی ایجاد کردهاست و اوضاع سیاسی و اجتماعی دو جامعه مشابه
هم بوده درنتیجه طبقة تحتانی در طبقة فوقانی اثر گذاشته و بنمایههای ادب پایداری
مشترکی ایجاد شدهاست.

 .5نتیجهگیری
 نمادهای ادبیات مقاومت در هر دو شاعر مشترک است و هر دو به میرا

کهن وطن خود

روی آوردهاند .هر دو شاعرانی ملیگرا و عاشق وطن خود هستند و ندای آزادی سر دادهاند.
در حوزة معنایی نیز در شعر هر دو شاعر نشانهایی از ادبیات پایداری مشاهده میشود.
 بر اساس نرریة جیرمونسکی که با عنوان مکتب ادبیات تطبیقی سالفی یا مارکسیستی است
مالحره کردیم که طبقة تحتانی (اقتصاد و اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و سودان) بر
طبقة فوقانی (بنمایههای ادبیات پایداری در شعر دو شاعر) اثر گذاشته و این نگاهی جامعهنگر
است و همچون مکتب فرانسوی و امریکاییِ ادبیات تطبیقی ،فردگرا نیست.
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 هر دو شاعر از ارکان شعر پایداری در کشورشان محسوب میشوند و بنمایههای شعری
مشترکی چون مبارزه در راه استقالل ،تقویت روحیه ملیگرایی در مردم و ایجاد حرکتی نو
برای تغییر سرنوشت مردم در شعر هر دو شاعر وجود دارد.
 هر دو شاعر به دلیل خفقان و شرایط سیاسی و اجتماعی جامعهشان از یک طرف با بیان
مجد و شکوه تمدن دیرینه کشورشان ،و از طرف دیگر با استفاده از نمادهای مبارز و عصیانگر،
کشور ،و استفاده از

خواستار بیداری مردم از پیله تاریک ظلم بودند .تعهد ملی ،ذکر حواد

نماد قهرمانان شکستناپذیر در برابر ظلم و استبداد از مهمترین موضوعات ادبیات مقاومت در
شعر این دو شاعر است .آنها با استفاده از نمادهای تاریخ گذشته ،ناکامیها و شکست جامعة
خود را نیز به تصویر کشیدهاند.
 اخوان ثالث نسبت به محمد فیتوری در رسیدن کشورش به آزادی و استقالل دیدگاه مأیوس
و بدبینانهتری دارد.
 افکار آزادیخواهانة محمد فیتوری و نگاهش به قارة افریقا گستردگی بیشتری نسبت به
مهدی اخوان ثالث دارد ،زیرا دیدگاه اخوان ثالث در چهارچوب کشور ایران است.

پینوشتها
 .1باید هر قهرمانی در مکانش باقی بماند /پ
خونخواهی منعک

ملت بهزودی اهانت را پاک می کند /صدای انقالب و

خواهد شد /ای زخم بیستساله! /ستارة اسرائیل باالی مناره است /پ

چه

کسی اذان داد ای وطن من /که برای نماز برمیخیزد /درحالیکه سم های یهودیان /سقف
مسجداالقصی را پایمال میکنند.
 .2شعر من صنعت من است /شمشیرم قلب من است /همه ثروت من احساس و نغمه های من است.
 .3این صدایت /میخواهم که لمسش کنم /میخواهم که در جوانههایش نف

بکشم /صدایت ای

افریقا /پژواکش چون خروشیدن طوفانها مرا میخروشاند /دوستش می دارم ...و آن احساسی
است /...و خونی است که می جوشد که /دوستش میدارم  ...و آن برق چشمانی است /که در آن ارادة
زندگی میپیچید /دوستش میدارم زیر گام هایی عریان که صدای من است /صدایت ای افریقا/
صدای خداست.
 .4من چیزی ندارم جز ایمان و اعتماد به ملتم /و به تاریخ سرزمینم /و کشورم سرزمین افریقای دور/
این سرزمینی که خونم را در راه آن می دهم /سرزمینی که با هوای آن نف
آن را د ر بزرگی و عرمت عبادت میکنم.
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 .5میلیون ها نفر از خواب غفلت بیدار شدند /چنانکه میبینی پژواک فریاد آزادیخواهیِ آنها ،افق را
پر کرده است /این گروه از مردم خارج شدهاند ،درحالیکه تاریخ خود را جستوجو میکنند /بعد از
اینکه استعمار ،تاریخ آنها را ضای و تباه گردانده بود و برای نابودیاش تالش کرده بود /و از هر
پستیوبلندی یا از هر ناحیهای سرازیر می شوند /و با برداشتن وسایل کار مانند تبر ،برای رهایی خود
از خواری و ذلت گام برمیدارند.
 .6ای کاش من زنبورعسل بودم! /بالهایش بر روی جثهاش همچون دو شعلهاند /در جاهای
خوشبو زندگی می کند /باالتر از حد خیال و باالتر از حد زمان /ای کاش قلب من قلب او بود /و
دستانم بالهای او بود /و وطن من مکان مشخصی نبود!
 .7میلیونها نفر از خواب غفلت بیدار شدند /فریاد آزادیخواهیِ آنها ،افق را پر کردهاست /این گروه از
مردم خارج شدهاند درحالیکه تاریخ خود را جستوجو میکنند /بعد از اینکه استعمار تاریخ آنها را ضای
و تباه گردانده بود و برای نابودیاش تالش کرده بود /ای برادرم در هر سرزمینی چنان خوار گشتهای که
لب فروبستهای /و ظهر و عصر آن سپری شد /ای برادرم ملت آگاه ،صبح را آغاز کرد.
 .8افریقا! /افریقای دورافتاده! /ای وطن من! /ای سرزمین اجدادی من! /تو را صدا میزنم /آیا صدای
همراه با درد و کینه مرا نمیشنوی؟...
 .9شما فرزندان ما نیستید اگر غاصبان از این سرزمین رانده نشوند /و اگر این سرزمین از ظلمت
تاریکی خالی نشود /اگر نور و روشنایی در این سرزمین پراکنده نشود /اگر پرچم سیاهپوستان بر باالی
تپههای آن پیروزمندانه برافراشته نشود /اگر تاریخ برای شما چهرهاش را شاد و پرافتخار رقم نزند.

کتابنامه
الف) فارسی
 .1کتاب
اخوان ثالث ،مهدی ( ،)1376سه کتاب ،چاپ اول ،تهران :بهار.
اسوار ،موسی ( ،)1381از سرود یاران تا مزامیر گل سرخ ،تهران :سخن.
بکار ،یوسف ( ،)1369گزیدهای از شعر عربی معاصر ،چاپ اول ،تهران :اسپرک.
بیدج ،موسی ( ،)1384شعر مقاومت گفتوگوی تندر و آذرخش ،تهران :باران خورشید.
حقوقی ،محمد ( ،)1377شعر زمان ما (مهدی اخوان ثالث) ،چاپ پنجم ،تهران :نگاه.
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دستغیب ،عبدالعلی ( ،)1385شاعر شکست ،چاپ اول ،تهران :آمیتی .
ـــــــــــــــــ ( ،)1373نگاهی به مهدی اخوان ثالث ،چاپ اول ،تهران :مروارید.
شفیعی کدکنی ،محمدرضا ( ،)1380شعر معاصر عرب ،تهران :سخن.
شقایق ،مجید ( ،)1377غزلهای شاعران امروز از صدر مشروطه تاکنون ،چاپ اول ،تهران :سنایی.
عباسی ،حبیباهلل ( ،)1384رویکردهای شعر معاصر عرب ،تهران :سخن.
عزیزی بنیطرف ،یوسف ( ،)1357برگزیدة شعر معاصر عرب  ،2چاپ اول ،تهران :سپید.
کاخی ،مرتضی ( ،)1371صدای حیرت بیدار ،چاپ اول ،تهران :زمستان.
میزبان ،جواد ( ،)1382از زالل و آیینه ،تأملی در شعر اخوان ثالث .چاپ اول ،مشهد :دانشگاه فردوسی.
ناتل خانلری ،پرویز؛ حمیدرضا باقرزاده ( ،)1378روزنهای به روشنی شعر اجتماعی ایران در قرن
بیستم ،چاپ سوم ،تهران :هیرمند.
 .2مقاله
امیری ،جهانگیر؛ فاروق نعمتی (« ،)1390دغدغههای سیاسی بدرشاکر السیاب و مهدی اخوان ثالث»،
فصلنامه نقد و ادبیات تطبیقی ،سال اول ،شماره دوم ،کرمانشاه :دانشگاه رازی ،ص.71

پشتدار ،محمدعلی (« ،)1393ادب پایداری و شعر فارسی و مبانی عقیدتی آن در اسالم» ،نشریه
ادبیات پایداری ،سال ششم ،شماره دهم ،ص .141
رسولنیا ،امیرحسین؛ مریم آقاجانی (« ،)1391واکاوی رمانتیسم جامعهگرا در اشعار هوشنگ ابتهاج و
محمد فیتوری» ،مجله ادبیات تطبیقی ،کرمان ،سال سوم ،شماره ششم ،ص.75
سنگری ،محمدرضا (« ،)1383ادبیات پایداری» ،مجله شعر ،شماره .39

ب) عربی
ا .کتاب

َق عي،ل ا يلُغففل(َرت )،لالفیتوری الضائع الذی وجه نفسه العلم،ل لاب ةل ولر،لَاوت:لد ل ل ت ب .ل

ابغ ،لز الولدُگ يل(2004م)،لاالبداع و الرؤی فی تجربة زیاد ذبیان الفلسفیة و الشعریة،لد شک:ل حت دل ت بل ل ب .ل
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نعیم عموری

جليغ ر،لفصمرل خلض ءلولعبد لغ حدللغلغ ل( ،)2001االتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیثَ ،اوت:ل هل

د ف تل لغحد ل ل َي  .ل

اا غ ِكي،لفيكتغ ل كِيمغفيت ل(2004م)،لعلم األدب المقارن شرق و غرب،ل رتام:لصِ يل تضى،لمحص،لد.ل ط .ل
شص ،لعصيل(1995م)،لاألدب المقارن بین التجربتین األمریكیة و العربیة،ل لاب ةل ُولر،ل ل ُ ُ:لد ل لفيال ل ل ق فية .ل
ص حل،لنيسل(،)1984لمحمد الفیتوری و المرایا الدائریة،لَاوت:ل لد ل ل َيةللصمغفغع ت .ل
ع ز ،ل ِيسل(1989م)،لنقد الشعر في االدب العربي،لَاوت:لد ل َكشغس .ل

عبد لق د ،لحممدل(2004م)،لدراسة في األدب و التأریخ،ل لق :لد ل َ س .ل
عبغد،لعبد ل(2001م)،لاألدب المقارن مدخالت نظریة و نصوص و دراسات تطبیقیه،ل لاب ةل ُولر،لد شک:ل اب ل
قمح ل طغ ي .ل
عبغد،لعبد ؛ل اد لمحغد؛لصِ يل لِيدل(2001م)،لاألدب المقارن مدخالت نظریة و نصوص و دراسات تطبیقیة،ل
د شک:ل شغ تلا ةلد شک .ل

ف ز د،لعبد هِ ل(،)1374لالمنهح في تاریخ االدب العربیه،لهت ي:لفخ  .ل
لفيتغ ،لحممدل(،)1967لاغاني عاشق من اذکریني یا افریقا،لَاوت:ل شغ تلد ل َ تب ل هي  .ل
ل تس،لع ء هِ ل(،)1382لادبا و شعراء معاصرون،ل ک:ل ش لد شگ لآز دل ف ر .ل
غفر،ل يفل(َرت )،لالفیتوري محمد ،شاعر الحس و الوطنیة و الحب،لَاوت:لد ل لف ل لصب ية .ل
نم،لفيدل(َرت )،لاالدب المقاوم،ل لق
ل

:لد ل لش وئ .ل

 .2مقالة

طض ي ،لحيد ل( ،)1387ل« لتج َة ل لِ فية لو لد س ل َق ي للألدب» ،لجمصة لالجمعیة العلمیة اإلیرانیة للغة العربیة

وآدابها،ل ل ددل ل ش ،لص.30
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دراسة لمضامین األدب المقاوم في شعر محمد الفیتوري و مهدي اخوان ثالث
علی ضوء المدرسة السالفیة
نعیم

عموری

نفت نل ِ عدل لقِمل لصاةل ل َيةلولآد هب لجب ةل لشضيدلف يل غ ز ل

الملخص
ندبل ق لن ققةلُ ققتعل ق ل تقققد ل اتمق عيلو د بل ق آ للصمجتم ق ت،لو ُدبل َقق وملُ ض ق ل لن ققملتت ققغيلفيضق لنز ق تل
في فققيةلنولح ق وبلنولثقغ ت،لو لش ق ءلو ُدَق ءل ق ل ققد ف يل لققغ! لفبق دهبملوَشق ملُققد ف غيلع ق لوُققد ف غيلع ق ل ل ققغ تل
َغاققغد ل لَصققد ملوع ق ل ققغز ملوع ق لق ق دهتمل لِي فققي ،ل ل لش ق ل َق ق وملُققربزل لش ق ع ل ق و ققةل ل ق سلوُ ض ق ل ل صققملول
ضاض دل لق يلُ يق ل لشق سلوُؤ قدلعصقرل ق و قةل لشق سللص صقملونلقکللبيق يل ل صقمل لق يلُ َقد ل قغزلو! ق لوَيق يل ق ل
ل صققمللص ق ُلَل.ل ُدبل َق ق ومل ل ق لز ق يلُيققثلعصققرل َق و ققةلوعققدملل فتِ ق مللص ق َ .ل ض ققديل طققغ يلث لققثلولحمم ققدل
لفيتققغ يل ق ل ق ل لشق ءل لصق ُ ِ لن شققد ل لقضق ل لق يلوقققکلعصققرل ل ق س،لو َق و ققةل ق لن ققملنصققغ لندهبمق لو ق لَللُِتِققصمل
يلع ُرل لو حدل ضم ل؛ل لعصرلش صت .ل ل لبحثلُقد سلحيق ل قهُ ل ق ل قغزل ُدبل
لص صملو لقض لول ضاض دل ل ُ
َق ومل لإُ يلو ل لِغد ي،لف لش ع يل ل ضديل طغ يلث لثللوحممدل لفيتغ ي،ل بحت و ل ق ل َق لقةلد فقةلنشق ل ل غ وُقةل
و ُدبل َق وملع د للو فحةل ل صملو لدف علع ل لغ! .ل تم ملَرت ثلإُ يل لقدميلوحسل لبصدل( لِغد ي)،ل!صسل ه ُةل
سل
ول ق و قةل ل صقم،ل لتفق ل لو فحقةل ليق سلو لافصقة.لل ق ل ق ل ق لنصقغ ل ُدبل َقق ومل لنشق .ل ل ق ل لبحقثلنُ ق ِقد ب
إلققرلتبي ق لنصققغ ل َق و ققةلع ققدل لشق ع ُ لونلققکلَد فققةلنف ق ل ضققديل طققغ يلث لققثللوحممققدل لفيتققغ يل ش ق ع ُ ل ق ق و ل ل
ُدبل َصتهملولنلکلَ عتم دلعصرل َ ضعل لغصفي-حتصيصي.ل ل

الکلمات الرئیسة:ل ُدبل َق وم؛ل َد فةل لِ فية؛ل ضد ل طغ يلث لث؛لحممدل لفيتغ  .ل
ل
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