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مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زیان و 

 2015هـ.ش  1394، پاییز 36ادبیات عربی، شماره 

 75-94م، صص 

 های ادبیات پایداریمایهکاوشی بر بن

 «بر اساس مکتب سالفی»اخوان ثالث  فیتوری و مهدید مدر شعر مح
 نعیم عموری

 اهواز دانشگاه شهید چمراناستادیار گروه زبان و ادبیات عربی 

 18/03/1394 تاریخ پذیرش:  30/01/1393تاریخ دریافت: 

 چکیده

و  ستگرامکتبی جامعه، متعددی دارد هایتسمیهوجهکه  «مارکسیستی» مکتب ادبیات تطبیقی سالفی
اسـاس  ، ایـن مکتـب   مؤسـ  ، «جیرمونسـکی » .کندمی بررسی «آثار ادبی تشابه»اساس  برادبیات را 

با رویکرد مکتـب   و تحلیلی ی ـ این مقاله با روشی توصیف .کندمیتحقیقات تطبیقی را بر تشابه اعالم 
سیاسـی و  وضـ    ی ودوران زنـدگ حـواد    بر اسـاس  و شناختیبا نگاهی جامعه کوشدمی، سالفی

ایـن دو  را در آثار های ادبیات پایداری مایهبن ،«اخوان ثالث مهدی»و  «فیتوریمحمد »زمانة  اجتماعی
رنـ    هـا بیـانگر  همـه زمـان   درکـه   ای از ادبیات استادبیات پایداری گونه .کندنقد بررسی و  شاعر
، کـه از نرـر اجتمـاعی دچـار بحـران     گیرد شکل میهایی ملت ادب در و برابر ستم است ها درملت
مهـدی  شود. باعث ایجاد روحیه پایداری در مردم می و دشونیا مواردی شبیه به آن میانقالب ، جنگ

هـای مـردم را   هایشـان رنـ   هجمله شاعرانی بودند کـه در سـرود  از نیز فیتورید محمو  اخوان ثالث
ستم هرگز تسلیم وض  نابسـامان   در برابر ظلم و را گذراندند و یمشابهن دورا دو شاعر هر .سرودند
اخـوان   مهـدی »، ایـران و سـودان   ةبرجسـت فی دو شاعر ضمن معر، این پژوهش .خود نشدند ةجامع
، های گونـاگون مقاومـت  به جلوهتالش دارد ، شانبررسی اشعار انقالبی و، «فیتوری محمد»  و« ثالث
عشق  ایران و ةتمدن پرافتخار گذشت .بپردازدمعاصر عار این شاعران وطن در اشستیزی و دفاع از ظلم

جاد امید و مبـارزه  بینی و ایخوش، ی و پایداری در برابر ظلمخواهآزادی، سودان() به سرزمین مادری
 .های ادبیات پایداری در اشعار آنهاستین جلوهترمهماز ، مردمتی و غفلت هویبا بی

 

 .فیتوری محمد؛ اخوان ثالث مهدی؛ مکتب سالفی؛ دبیات پایداریا: هاکلیدواژه

 

                                                                                                                                        
 مسئول نویسندة                                       n.amouri@scu.ac.ir 
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 مقدمه .1

آن ، گیردمی بیگانگان قرارة و عزت یک سرزمین مورد تعرض ظالمان، تملی، زمانی که هویت

، یابدشخصیت و عزت انسانی او نمود می، هاارزشملت برای حفظ حیات خود که در حفظ 

آن را  «سید نجم»نامند و میاین ایستادگی را مقاومت  .کنددر برابر این تجاوز ایستادگی می

مقاومت عبارت است از اقدامی آگاهانه و آزادانه در برابر تحرکی »: کندتعریف می گونهاین

رض استعمارگران قرار عربی مورد تعهای معاصر برخی کشورة در دور .(2 :تابی ،نجم) «خصمانه

مبارزه و مقاومت در برابر ة روحی مسئلهاین  .اندبه سر بردهآنان ة زمانی را تحت سیطرگرفته و 

ة همان فریاد شجاعانه در چهر، ادبیات مقاومت .استهبیدار کردها متجاوزان را در این ملت

خواهد می ادبیات پایداری از فرزندان ملت .اشغالگر مستبد استة مرلوم در چهرة ظالم و صیح

 .ایدئولوژیک و متعهدانه است، مقاومت بیاتِپیام اد .(52 :ش1388، زادهسعدون) که ننگ را نپذیرند

 هاارزشاستبداد و تحمیل ، هنری و ادبی ةآنکه در جامعتصن  درآمیزد و بی آنکه با تکلف وبی

 کندستیزد و از اصل آزادی و حق انتخاب دفاع میبا روح تحمیل و استبداد می ،را دامن زند

ارزشمند ، داردمی رو که روح مقاومت را زنده نگهازآن، مقاومت ادبیات .(107 :1989، عازر)

 و گویدو اهداف مشترک سخن می «ما»ة از واژ «من»از ادب است که به جای ای گونه: است

 کندحق انسان را جایگزین افکار خصمانه و استعماری بر دارد تا افکار مبتنی بر وجودِ تالش

تی و بر اساس ساله که بر اساس مکتب ادبیات تطبیقی مارکسیدر این مق .(37 :2004، عبدالقادر)

شاعر با رویکردی  دوو زندگی اشعار  در پایداری مفهوم است،انجام شدهجیرمونسکی  ةنرری

و  سیاسی مشترک هر دو شاعر بیانی ـ اجتماعهای سپ  زمینه، شده بررسی تطبیقی مقاومتی

 شعریهای ویژگی همچنیناین مقاله  .استهگردیدن دو شاعر ذکر از اشعار ایهایی نمونه

 ،فتخار و باشکوه گذشتهتمدن پرا ،دوستیوطنهای و فیتوری در زمینهاخوان ثالث 

است کردهها نقد و تحلیل آنهای با نگاه به تیپولوژی و را برشمرده طلبیمبارزه ی وخواهآزادی

  .استآمدهنتای  مقاله نیز در پایان  و

طورکامل در بهاخوان ثالث  فیتوری وکه شعر  نیست ان این نکتهبی هدف این پژوهش

های ریشهکوشد میبلکه ؛ ندشاعران مقاومت ،ادبیات پایداری است و این دو شاعر حوزة

های ادبیات مایهوجوی بندر جست کند و این دو شاعر بررسیدر آثار  را ادبیات مقاومت

 نبود عصرهموه بر انتخاب را عالاین  توان دلیلمی .شاعر است شعر دوپایداری در 
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تشابه مضامین اجتماعی و  (م1930 فیتوری متولدمحمد و  م1927اخوان ثالث متولد )

 .دانستسیاسی هر دو شاعر 

 

 ت تحقیقسؤاال .1-1
چرا محمد ( 2 به ادبیات پایداری روی آوردند؟اخوان ثالث  مهدی و فیتوریچرا محمد ( 1

ی و خواهآزادیبیشتر به عنصر  ،از میان عناصر ادبیات پایداری اخوان ثالث و مهدیفیتوری 

تیپولوژی ادبیات مقاومتِ محمد الفیتوری و ( 3 پایداری در برابر ظلم در شعر خود پرداختند؟

 چیست؟اخوان ثالث  مهدی

 

 فرضیات تحقیق .2-1
تعماری تبعیض نژادی از سوی اسة و مشاهد بودن پوستسیاه با توجه بهفیتوری حمد م (1

به ادبیات پایداری با تمامی مفاهیم  ،زیر سلطة خود آورده بود که کشورهای اسالمی را

 ایران که بر ملتهایی ستمة نیز با مشاهداخوان ثالث  مهدی .پایداری و مقاومت روی آورد

 (2. پرداختهایشان هدف دفاع از مردم و بیان خواسته شد به ادبیات پایداری بامی روا

 ی و پایداری در برابر ظلمخواهآزادیبه بیشتر اخوان ثالث  وری و مهدیفیتمحمد 

؛ دانندمی های مشروعگران را از بین بردن آزادیهای استعمارجنایت اساسزیرا  ،پرداختند

تیپولوژی این دو شاعر در  (3 .به عنصر آزادی و پایداری در برابر ظلم پرداختند روازاین

 .است و عشق به میهن ،ییگراملی ،میرا  کهن وطنبه دادن  شان اهمیتادبیات پایداری

، شعری مشترکی چون مبارزه در راه استقالل هایمایهبنهر دو ندای آزادی سر دادند و 

و برای تغییر سرنوشت مردم در ن یایجاد حرکت و ،مردم ی دریگراملیتقویت روحیه 

 .وجود داردشان شعر

 پیشینه تحقیق .3-1
ادب پایداری و شعر فارسی و مبانی عقیدتی آن »ة مقال شده در این زمینه،ت انجامیکی از تحقیقا

 در سال ،شماره دهم ،سال ششم ،ادبیات پایداریدار در نشریه علی پشتمحمدة نوشت« در اسالم

رداخته و شعر مقاوم شاعران این مقاله به مبانی ادب پایداری از دیدگاه اسالم پ .است 1393
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ادبیات »: در تعریف ادب پایداری در این مقاله آمده .استهدکرمان را بررسی گوی مسلپارسی

یعنی استمرار و پایداری در نفی غیر خدا و محافرت در ، در بخش بایدها و نبایدها، پایداری

واکاوی » همچنین مقالة .(141: ش1393، دارپشت) «گیردشکل می، صفت اوست هر آنچهاثبات او و 

نیا و مریم حسین رسولامیر نوشتة «فیتوریدر اشعار هوشنگ ابتهاج و محمد  گرارمانتیسم جامعه

 .استچاپ شده 1391در سال  ،شماره ششم، سال سوم، کرمان ادبیات تطبیقیآقاجانی در مجله 

درآمیختن رمانتیک با ادبیات انقالبی و پویا از » :آمدهفیتوری و ابتهاج  این مقاله در رابطه با در

، هدف از پرداختن به این موضوع .(75: ش1391، نیا و آقاجانیرسول) «هر دو شاعر است مراهر شعر

 ویژههای آن در کشورهای عربی بهادبی به شناخت بیشتر ادبیات مقاومت و ویژگی ةنیاز جامع

و  استمانده همچنان ناشناخته باقی، که با وجود دارا بودن ادیبانی واال است کشورهایی

ة مقال پژوهشی دیگر در این زمینه، .به غنای مباحث علمی و ادبی خواهد افزود شناساندن آن

نوشته جهانگیر امیری و فاروق  ،«اخوان ثالث های سیاسی بدرشاکر السیاب و مهدیدغدغه»

است  1390 ، در سالشماره دوم ،سال اول ،نقد و ادبیات تطبیقیدر فصلنامه شده چاپ ،نعمتی

پناه بردن »: آمده این مقالهدر  .اندههر دو شاعر پرداخت ک شعرنوستالژی ةبه جنبآن نویسندگان  که

امیری ) «سیاسی خویش استهای از دیگر ابزارهای دو شاعر برای کاستن از دغدغه، شهربه آرمان

 «فیتوریمحمد و اخوان ثالث  ی در شعرنمادهای پایدار»عنوان  باای مقاله .(71: ش1390، و نعمتی

 .است تازه ، پژوهشیدر نوع خودین مقاله انیافتیم و 
 

 آنهای و ویژگی هیتسموجه، مکتب سالفی .2

اما ، ستگاه این مکتب ادبیات تطبیقی در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق استاخ

زادی عمـل  زیـرا آ ؛ اسـت برخاسـته از آن، محـدود نشـده   منطقة  بهدر عملکرد و نوع نگاه 

و بـر   ،محدود به ادبیات آن مناطق نیست ،است تری آن گستردهبیننوع جهان ،بیشتری دارد

پیشرفت » هدف اصلی این مکتب .(133: م1987، علوش) دو رکن فلسفه و دانش استوار است

 «که سـبب وحـدت شـرق و غـرب باشـد     است ادبیات ملی در چهارچوب ادبیات جهانی 

هـای بـین   تشـابه ررسـی  باسـاس  بـر  مارکسیستی( ) مکتب سالفی .(50: م2004 ،جیرمونسکی)

 ادبیـات( اسـت و  ) اقتصـاد( بـر طبقـة فوقـانی    ) گذاری طبقة تحتانی جامعهو اثرها جامعه

 ،وی معتقـد اسـت کـه مکتـب فرانسـوی      .(54 :م2001، عبود) است مؤس  آن جیرمونسکی
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 .(8: م2004، جیرمونسـکی ) زمین را نادیـده گرفتـه  اطالعی ادبیات مشرقآگاهانه یا به دلیل کم

در  م1870در سـال   «فیسیلوفسـکی  الکسـاندر »نخسـتین مکتـب سـالفی را    هـای  ه پایهالبت

 .(45: م1995، شلش) کردایجاد  پترزبورگدانشگاه 

ی برخی از لحاظ زبانی و برخـ ؛ های متعددی وجود داردمکتب سالفی دیدگاهة تسمیوجهة دربار

علـت   .گـذاری نمودنـد  آن را نـام یـا جغرافیـایی    ،فلسفی ،اقتصادی ،دیگر از لحاظ نوع نرام سیاسی

، آخـرون  عبـود و ) سالفونی در کشورهای اروپای شرقی استهای مربوط به زبان «سالفی»به  گذارینام

گـرای جـدلی   مـادی ة ناشی از فلسف «دیالکتیک»گذاری این مکتب به مکتب اما دلیل نام .(115: م2001

 یمکتبـ ، مکتـب سـالفی   .(24: ش1387، خضـری ) جدلی هگل داردة دیالکتیکی است که ریشه در فلسف

ادبیات را بنای فوقـانی جامعـه و اقتصـاد را    » که نگر است و نگاهی مارکسیستی داردگرا و کلجامعه

 .حـاکم اسـت   تـأثر وتأثیرفوقـانی و تحتـانی جامعـه ارتبـاط     ة دانـد و بـین طبقـ   مـی  بنای تحتانی آن

در ایـن   .داردنقش کلیـدی را   بنای تحتانی و فرماستحکمجدلی میان دو طبقه ة رابط گریدیعبارتبه

 حتی بر نوع ادبیات و شکل و مضـمون و  فرماستحکماجتماعی بر ادبیات ة راستا اقتصاد و نوع طبق

نـوع ادبیـات    ،هم داشـته باشـند  به شبیه  اگر دو جامعه وض  اقتصادی و اجتماعیِ .گذاردمی تأثیرآن 

 بنـابراین  .نباشـد  تأثروتأثیرة دو ادیب یا دو نوع ادبی رابط حتی اگر بین این ،هم است به آنها هم شبیه

سـپ    ،در پژوهش تطبیقی میان دو نوع ادبی باید به تشابه اقتصادی و اجتماعی دو جامعه نگریسـت 

گرایـی  همچون مکتب فرانسوی به صـورت فرد  نباید همچنین .ادبیات این دو جامعه را بررسی نمود

 .(47: م1992، عبود) «بود أثرتوتأثیری وجوجستعمل شود و در 

 

 فیتوری محمدو اخوان ثالث  زندگی به نگاهی .3

در  و مشهد متولد شد در ،م(1927) ش1307ال در س« امید .م»معروف به اخوان ثالث  مهدی

آنها  .طبیب( بود) عطاریاخوان ثالث  شغل پدر؛ م( دیده از جهان فروبست1990) ش1369سال 

 ،مشهد گذراند ی و متوسطه را دریتحصیالت ابتدااخوان ثالث  .داز طبقه متوسط جامعه بودن

او از اوایل جوانی به سرودن شعر  .را به پایان برد آهنگری( ةرشت) هنرستان مشهد ةسپ  دور

پدرش پ   .ش در مشهد سرود1323خستین شعرش را در حوالی سال ناخوان ثالث  .روی آورد

و  موردتوجهو  کردالشعرای بهار معرفی ملک به وی را، شاعری فرزندشة از اطالع از قریح

جوانی  اوایلاخوان در .شعر فارسی نامیدند «امید»چنانچه او را  ،تشویق استادان انجمن قرار گرفت
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زندان در  از از آزادیو پ   چند بار به زندان افتاد .در شهر به تدری  پرداخت و به تهران رفت

و  ،ملی، تهرانهای دانشگاه ش در1353سال  در .شد کار به وسیما مشغولدر صدا ش1336سال 

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

شعری های دیوان .بازنشسته شد ،1360سرانجام در سال  به کار پرداخت و فرانکلین سابق() اسالمی

، «دوزخ اما سرد»، «ارغنون»، «زمستان»، «اوستا نیاز ا»، «هنامهآخر شا»: عبارتند ازاخوان ثالث  مهدی

یز در یپا»، «کبود عاشقانه و»، «گوید اما باید زیستمی زندگی»، «وبر دوست دارمبومکهنای  ترا»

 و درخت پیر»، «زدهجن» ،«منرومه داستانی شکار»: عبارتند از او داستانیهای منرومه .«زندان

 نقیضه و» ،«های نیما یوشی بدعت بدای  و» عبارتند از: ادبیهای و در زمینه نقداهای کتاب .«جنگل

بر وبومکهنای  ترا»های از قصیده .(54: ش1382، میزبان) «صدای حیرت بیدار» و «سازاننقیضه

 :برای مثال .آثار کهن دارد بهپیداست که او عالقه زیادی  «این اوستا از» و «دوست دارم
ـ  تا/ تاریخ، کوردل وگول وی گ این دبیر  بـا / ،خواسـت مـی  گـه گـاه  دفتـرش را بهَذَّم 

رفشـانش  بنان د  در/ دست افتادش اندرمی رعشه/ پریشان سرگذشتی از نیاکانم بیاالید

  ...لرزیدمی لکسکلک شیرین

 (25: ش1376، اخوان ثالث)

این  .گ کهن استاو با فرهن ةدهنده برخورد آفرینشگراننشان ،ایرانة وصف تمدن گذشت

ایران را به صحنه زندگی های و داستانها او اسطوره .بازگشت به کهن توجه به روح زبان است

، ندوورجا هایی مانند بهرامِنام .گیری اجتماعی داردجهت ،انتزاعی نیست کار او .آوردمی امروز

کنده از عناصر ملی را گوهرآ شعر امید ...و ،اهریمن ،میترا، سیمرغ، زال، رستم، اهورامزدا

 :رای نمونهب .(51: ش1385، دستغیب) استکرده

مـا یادگـار   / قـرن  شـاهدان شـهرهای شـوکت هـر    / تـاریخیم  فخرهای ما فاتحان قلعه
/ آسمان پـاک های قصه/ شیرینیم شاد وهای ما راویان قصه/ عصمت غمگین اعصاریم

 ...ز زالل روشن ایاما ،ترین پیغامخوشهای قصه/ خاک، تاری سردِ؛ آب، جاری نور
 .(34: ش1376، اخوان ثالث)

از  «زمستان»، «کتیبه»، «مرکب مرد و» و« خوان هشتم» مانند یهایقصیده، اشعار اخوانمیان  در

تمثیلی در شعرش استفاده  سمبولیک و یزبان ،مند هستند و شاعرکاملی بهرهای ساختارهای اسطوره

 باشکوه گذشته را به تصویر هایسرافرازیمغرورانه الث اخوان ث .(247: ش1371، کاخی) استکرده
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 و پردازدمی گذشته به آگاهی و بیداری مردمهای ناپذیر اسطورهکارگیری قهرمانان فنابا به وی .کشدمی

 .کندمی کوه ایران باستان نوعی حرکت به سوی تکامل را در مردم ایجادشُُُُ و هاسرفرازیبا برشمردن 

که یکی از بارزترین ادیبان در عصر  ستافریقاهای اعر بزرگ رن ش نیز فیتوریمحمد 

واق  در غرب سودان  ،مرکز دار مسالیب «جنینه»در شهر  وی .آیدمی نهضت در سودان به شمار

ة شعر او زاد .(505 :1369 ،بکار) از پدری سودانی و مادری مصری متولد شد 1930در سال 

او  .(7 :تابی ،طرفبنی) است یی و فرهنگ عربیافریقافرهنگ دو ة یی سودان و پروردافریقاسرزمین 

جمعیتی در ساحل دریای مدیترانه یعنی شهر را در شهر بزرگ و پر اشزندگیاز ای بخش عمده

بومی در های شود و اشارهمی سودانی محسوب این، وجود با .(15 :1374؛ فرزاد) اسکندریه گذراند

 هایش به جنگبا سروده وخشم و نافرمانی است ة دوی زا .او فراوان استهای دهسرو

در مدتی  .(22: 1384، بیدج) یی بر زبان او جاری استافریقای هاهمواره آواز و رودمیها عدالتیبی

 ضخیمی ایجاد کرده بود ةپردآن شهر  و او میانکرد پوست سیاهش می که در اسکندریه زندگی

و از همان  شدجنگ جهانی دوم کامل  گیریری با شکلدوران کودکی فیتو .(9 :1357، طرفبنی)

انسانی به های افکند و در برابر چشمانش جسد در گوشش طنینها و دفها دوران صدای طبل

 او چیزی از زندگی یا مرگ .ندان او ترس و عزلت را پدید آوردو در ج آمدنددرمیلرزه 

که بیشتر وقتش را به آن اختصاص  نگاریامهروزنفیتوری در کنار  .(9: 1357، طرفبنی) دانستنمی

خود را سرود و های نخستین شعر 1968رو در سال ازاین؛ به سرودن شعر نیز پرداخت ،داده بود

به شهرت  1955در سال  اغانی افریقیااما با چاپ دیوان ؛ جهان عربی منتشر ساختة آن را در مجل

، روازاین؛ پرداخت افریقاة مسئلن دیوان به او در ای .(505 :1369، بکار) گیری دست یافتچشم

 .توان او را در صف شاعران سرزمین اشغالی و مقاومت فلسطین نیز قلمداد کردمی

ققق بلِ     ققق/لِليبقققُکل بققق لَُاققق ل ُ   ُققق بل ِِ ُققق لاُققق   ُل/لدُويل ُِفقققابل ل ققق  /لةف لشُققق سبلفبقققغُسلُُا
َِ ُ  ُققةنُل/لِعشققُ  ُلِفقق ُة َي ُمقق ل/لُقق ُض بللِصالُقق  ِل/لمُقق لِ ُنيلُقق لوُ!ِ قق  فُل/لمُقق بلِ فقق  ِ  ُلفبققغُئل 
ل(1)لتُدبوسبلفُقفبل َُِِجُدل  قالي/لحُغ ِف بل ليضبغدُل

 (120 :تابی ،فیتوری)

ییان افریقابه نام  روازاین ؛سیاه باشد ةخواست مدافعی برای قارمی فیتوری، افزون بر این

دادند و در سه دیوان می تشکیل ادرصد ساکنان کشور عربی ر 3/1 زبانی سخن گفت کهعرب

اخوان  مهدی .(18 :1984 ،صالح) اولش با بهترین بیان علیه استعمارگر و طغیانگر سخن گفت
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این  .را نکوهید ماندگیعقبگونه استعمار و علیه استعمارگران شورید و با زبانی نمادنیز ثالث 

 نرریة یافتن نررگاه بر اساس .این دو شاعر است شعرجمله وجوه مشترک در ازویژگی 

 وجه مشترکنوعی  ودعلیه استعمارگران خ ششوراست، هدف مکتب سالفی که مشترک 

 .(289: م1999 ،الخطیب)آید به شمار میاین دو شاعر  در تیپولوژی()

 

 و فیتوریاخوان ثالث  در شعر ادبیات پایداریهای ویژگی .4

 وجوده رکتی به سوی تکامل را بمحتوا در شعرش ح .شاعر محتوا و معناستثالث اخوان 

معیارهای آن  ی ویشعر نیما گزیند و تسلط زیادی برمحتوا برمی او وزن را مناسبِ .آوردمی

زیرا در  یست.ن روی برگرداندن از وزن کالسیک به معنی، نو آوردنش به وزن شعرروی .دارد

یعنی اگر  ؛ایان دهدآهنگ پ را با یک نوا وها آن است که همه مصراع بر تأکیدشعرهایش 

همین  دیگر نیز به زحاف باشد وهای کند ختم مصراعمی سعی، مصراعی به زحاف ختم شود

 بخشدمیاخوان ثالث  هاست که صورت کالسیک به شعری در پایان مصراعیهمنوا رعایت و

 بسیاریی نیز قدرت القا و ساده و پاک و بهنجار استاخوان ثالث  زبان .(78 :1377، حقوقی)

 .گویدمی سخن تفصیلبه اما گاهی در ایجاد فضا و ترکیب کلمات و آوردن تصویر ،دارد ییباال

 وحکم مردمی و حتی لحن و بیان عامیانهامثال ،اصطالحات روزمره او همیشه در شعرهایش از

 .(15 :1382، میزبان) کندمی استفاده

ضمن آنکه چهره و هویتی ، ایان گذشته و امروز به صورت محاورهاخوان با تلفیق زب

 ی تازه با سبک ویبنا ،با امکانات زبانی گذشته ،استخود بخشیده گرایانه به ساختار شعرباستان

نی اساسی شعر است که در تحول و دگرگو ییسراکهن. اخوان ثالث استساخته سیاق امروزی برپا

های لغزش ها وابهام، هارساییستردن نا گیرد و همچنین در پیرایش ومی بر عهده فارسی نقشی بسزا

خواهد از جریانات می هنگامی کهاخوان ثالث  ،در جریان شعر معاصر .(55: همان) کوشدمی شعر نو

استبداد  د و مردم را به پایداری و مقاومت در برابریشعر بسرا ،اجتماعی جامعه و تحوالت سیاسی و

در عین نومیدی سرشار از روح  اخوان شعر .کندمی شعرش آهنگ حماسی پیدا، دعوت کند

او گاه در سرودن شعرش رویدادهای زمان را به صورت طنزآمیز  .جویندگی و چالشگری است

اجتماعی  وضعیتترین در بحرانی ،ش1332تا  1328سال از . اخوان ثالث (43 :همان) کندمی مجسم
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 تأثیراخوان ثالث  در شعرمرداد از مواردی بود که  28کودتای  .کردمی اش زندگیو سیاسی جامعه

 :ندکمی زبان حماسی را انتخاب ،او برای نشان دادن خشم خود است.زیادی گذاشته

ـ   !بـرف ای  بنوش [/زبان گرگ از]  خـون مـا  ، کـه ایـن خـون   / عر برافـروز گلگـون ش 
خـون   ،کـه ایـن خـون   / گرسنه اسـت  گرگانخون ما  ،که این خون/ هاستخانمانبی

پربرف چون  سر ،دویم آسوده/ خوردهزخم ،گرسنه، سرما در این/ فرزندان صحراست

 آزاد، آزادیم نگهبانیم و/ ولیکن عزت آزادگی را/ باد

(69: ش1376، اخوان ثالث)  

 با مردم در تراهرات شرکت صداهم . ویاخوان از مسئولیت خود در قبال مردم آگاه بود

ب شکوهمند اسالمی به پیروزی وقتی انقال .خواستار دگرگونی رژیم دیکتاتور بود کرد ومی

 زیرا از؛ اجتماع دوری گزید از سیاست و و خود دست یافتة به خواستاخوان ثالث  ،رسید

به صورت طنزآمیز بود و  رویدادهای زمان ترسیم ،اشعارش در این دوره .هیاهو خسته شده بود

 .(43: 1378، دهباقرزا ناتل خانلری و) بود عاطفه شدیدش جای خود را به آرامش درون داده

اگرچه  ،شودمی محسوبعرب پردازان در شعر معاصر از نخستین نونیز فیتوری  محمد

آثار ة ترین جنبشاخص .(84: 1384، عباسی) آیدمی گرایان سوسیالیست نیز به شماروکم از واق بیش

 ر نخستینویژه درومیت این قاره در قالب شعرها بهو مطرح بودن هویت و مح افریقامحوریت ، او

فولکلور بکر ، بار عرباشعار او نمایانگر ادبیات پر ،روازاین .(523 :1381 ،اسوار) اوستهای مجموعه

این دو موهبت را  ،و کمتر شاعری در جهان عرب وجود دارد که همچون او است ییافریقاو غنی 

و  ،هادرد ،هارزوآشعر او ة نیدر آی هایان و هم عربیافریقاهم  .یکجا در خود جم  کرده باشد

 :گویدمی در مورد شعرش ،روازاین .گرامی استها د و شعر او نزد آننبینمی رازهای خود را

ل(2)لِ اُملول  بلثِ وِتلشب بغ بلوُل/لفُيِفيلقُصمي/لص  عِِتل ل  مبل
(7 :تابی ،طرفبنی)  

 به عنوان و خودش را کندتعیین میش را اصنعت شعری ارچوبهچ فیتوری، با این سخنان

 ثروت ةوجودآورندبه امر این شناساند.می ،جنگدمی و آوازش ،احساس ،شاعری که با قلم

تیپولوژی هر دو شاعر محرومیت و حواد  ؛ صاحب آن است، ست که شاعری انقالبیا نریریبی

البته فیتوری نگاهش به فلسطین و امت عربی ؛ که در ایران و سودان اتفاق افتاد است ایسیاسی

و  است هایشو سودان در شعر فیتوری تیپولوژی سروده ،مصر ،نتیجه حواد  فلسطیندر .است



 1394. پاییز 36شماره  جمن ایرانی زبان و ادبیات عربیپژوهشی ان ـ مجلة علمی

84 

باید اضافه کرد که ؛ تیپولوژی شعری اوستاخوان ثالث  مرداد در ایران در شعر 28حواد  

و از همان دوران احساس کرد که شکوفا شد اش شاعری الفیتوری از همان دوران کودکیة قریح

 ،صالح) بنابراین به نوشتن روی آورد ؛استآوردهو او را به لرزه در استگذار یرتأثکلمه در او 

شابی و الیاس ابوشبکه وی آشنا شد و شعر ابوالقاسم  «مهجر»وی همچنین با ادبیات  .(205: 1984

 که به خود وتا این در آغاز مقلّد دیگران بود .(222: 1380، کنیشفیعی کد) زده کردرا شگفت

 سپ  .پرداخت ستافریقابه بحث در مورد ذات انسان که همان ذات  کرد ووجه ت اشجامعه

به نمایش « الی وجه ابیض» اشدر قصیده که آن راروش فکری جدیدی را در پیش گرفت 

شعر انسانی او ة چیزی جز بازتاب تجرب کردآنچه قبالً و آنچه بعداً منتشر  بنابراین .گذاشت

عرب و ی هافیتوری شاعری متعهد است که در روشنگری ملت محمد .(45 :تابی ،بقاعی) استنبوده

از شعر هایی در این نوشتار سعی بر آن است که به بیان جلوه .استمسلمانان نقش بسزایی داشته

 .پایداری شاعر پرداخته شود

 

 دوستیوطن .1-4
 :تحمل کرد را به زندان افتاد و طعم تلخ تبعید یچند باراش دوستیوطنخاطر ح  ه ب اخوان

 !عشقای  ،کشممی بودن من این زندان به جرم مرد

 گری دارمخطای دی ،این جز خطانسلم اگر

 ستیزندان آباداین خرابر زندگی د اگرچه

 خود تنگنای دیگری دارم لحره در من هر و

 آن از های بعدحرمان سزایم نیست این زندان و

 جزای دیگری دارم، عشق دریابد جهان گر

(77ص، ش1377، قشقای)  

او با سبک نافذش از حکومت  .اش سکوت نکردتلخ جامعههای واقعیت برابر دراخوان ثالث 

مردم را به رهایی از بند استبداد و دستیابی به آزادی و کرد می استبداد شاهنشاهی انتقاد

 ،ماتاو با زیباترین کل .شرح دیگری از واقعیت تاریخی استاخوان ثالث  شعر .خواندفرامی

 :کندمی شعرش ابراز در اش رادوستییی و وطنگراملیح  

 دوســـت دارم یچ اگرهپوچ جهان  ز
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 وبـر دوست دارمبـومکهنای   تـرا
 بـــرناپـــیر جــاویدکــهنای  ترا

 دوسـت دارم دوســت دارم اگـر تـرا
 ستایممی یقین تو چون های گـمان

 رمدوسـت دا خبر چون توهای عیان
 فـــاراب همه کشتزارانـت از دیــم و

 دوست دارم وجرجوی، دروهمه دشت

(56 :همان)  

در  ـ ساز پایداری در برابر دشمن استکه همواره زمینه ـ زمین مادریعشق و عالقه به سر

فیتوری نیست که در میان شاعران البته این تنها محمد  .زندمی موج نیز فیتوری محمدشعر 

معاصر  ةچراکه دور؛ آرایدمی وطن توجه کرده و شعر خود را به عشق وطن به، معاصر عرب

های به دلیل رشد حرکت، (ادب فارسی و ترکی) چون دیگر ادبیات مشرق زمین ،ادب عربی

شعر وطنی و دفاع از وطن را در خود جای ، ایاستعمارگر منطقههای طلبانه از دولتاستقالل

و مطرح بودن  افریقامحوریت ، ویژگی آثار او تریناخصش .استنمودهداده و بدان توجه 

 .اوستهای ویژه در نخستین مجموعهبهها هویت و حرمان این قاره در قالب شهر

قيق /ل ُ ق دبل بيل ب ِشقُکلِ لصبالبقغِ  ِل/لِ  ِِنل ُ ق دبلنيل َُِق بل/لصبغتبُکل     ق  ل/لصبقغتبُکلُق لِ فُ 
ل ُققهل  ُع ِصققالصُققد  بل ُولل...نِحبقق بل/لُولدُمٌلُبققاِصققققي/لُول بققغُلِ  ِف قق  ل...نِحبقق بلل/ ُلقق يلُبضققهَِ

ققٌکلنعقق ِل ققةل...نِحبق بل/لتُشُقق جفلفيضقق لِ   د بل هُيقق  /ل بقغُلَُُ  صبققغتبُکلُقق ل/لُول بققغُلطباققرلع ُ 
قي  ل(3)صبغتبل ِ لقققققق بل/ل فُ 

(142-143 :1967، فیتوری)  

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

ُبل فُ قيق ل لبُ يقُد بل/لوُلَتق ُ  لَق دي/لن  ل ل ُ ُصکبلشي  ًلصقاُل اق َلَِشق ي  قِ ِ ل/لولَق ديل  
ُبل لِتلنمِحصبض ل  ءُلدُ   ي ل(4)ول لِتلنعببُد  لفرل رُب ءِل/لول لِتلإ ُشقبض ل  ءُل هلغ ءِل/ل   

(58 :1967 ،فیتوری)  

هدف مشترک  استعمار مبارزه با . گوییستآنها دوستیوطنتیپولوژی هر دو شاعر در 

در این  نیز شناختی مارکسیستیه جامعهاز نگا است.شدهکشورهای عربی و اسالمی  شاعران

 .است لم قابل )ادبیات( فوقانیة بر طبق )استبدادزدگی جامعه( تحتانیة طبق تأثیرها سروده
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 طلبیمبارزه خواهی وآزادی .2-4
همیشه سعی داشت راهی  به جریانات سیاسی و اجتماعی کشورش با آگاهی و درایت اخوان

شاعر مبارزی بود که هرگز دست از مبارزه برنداشت و ناامیدانه  او .برای رهایی از ظلم بیابد

کرد اما هیچ مقطعی از می ستم تالش او پیوسته برای رهایی از ظلم و .مرگ را به یاری نطلبید

 زندگیهای در همه لحره .استتماعی یا سیاسی نبودهون بحران اجبداخوان ثالث  زندگی

 :کندمی مختلفی ظهور پیداهای بحران به شکلاخوان ثالث 

/ مـات  و و خسـته  مردهدل/ استرود راه بستهمی طرف وقتی از هر، چون شاه شطرن 
دل ، خـاموش  خـاموش و  خـاموش و ، هیهات افسوس و نیز منه/ ،امیدی و م انترارنه

/ مـدهوش  حیران و/ خمیده دستی شکسته و جغد دیوار سر/ فراموشها طوطی گفتنی
امـا  « آزادی»گوید می و/ ،نامم به تکرار، ناگه زند جار/ کن  زندان خزیده، دن  غم در

ــرا در .ســتادروغ  ــده آن جــارزن را  زی ــه کــ  دی ــی شــنیده و/ آن دم ن ــی کالم  .ن
/ .شب آرامیـده  یتضااق ک  در هر و هر چیز/ ست زنداناخموش  وجوش وجنببی

 ...نام گوید به تکرار آن مژده و و، زند جارمی رسا با صدایتنها در دل من آن جارزن 

(25: ش1376، اخوان ثالث)  

استبداد  را برای رهایی از ظلم در آرزوی دستیابی به آزادی پیوسته مردم اخوان ثالث

گرفت او نمی د استبداد صورتکرد اما وقتی هیچ حرکت و تغییری برای رهایی از بنمی تشویق

همواره شعار  شد ونمی کرد اما ناامیدمی رسیدن به استقالل واقعی را تصوری واهی قلمداد

آزادی باعث شد چند باری زندانی شود اما های با اینکه زمزمه .دادمی ظلم و ستم سر رهایی از

ه ب. اخوان ثالث کند روزگار هایتسلیم تلخیاو را  د وشو اشهنتوانست مان  مبارز این موان 

بلکه با ترسیم  ،سخن بگوید از آزادیصورت مستقیم ه توانست بنمی اشجامعه وضعیتخاطر 

 .آزادی است تاریک خواستار روشنی و یجامعه به صورت زندان

او برای آزادی های بلکه فریاد ،فیتوری تنها برای آزادی سرزمین سودان نیستهای ناله

است و به همین یایی تبدیل شدهؤی برای هر یک از آنان به ره این آزادست کافریقاة قار

خود را از ، درونی خود را بیان کند و در زمانی مناسبهای کند کشمکشمی خاطر تالش

، صالح) هاستمرهر پاکی افریقاهمانا  !آری .که در درون خویش دارد رهایی بخشدهایی غم

1984: 210-209). 
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َُ ُدل/لُط ُُافلتُبُحثبلعُ لت  خيض /ل  تُ    لُ ألل  بفبُکلصُد   /ل ُ لُ      َُ ُ ل ُف قفل
لُولت    ل(5)ُولِ صغ  لق    /لمُحُُصفل ُفبؤفبض لُول ِنُُد ُتلِ  ل ُو َِيض /ل ُيلت ُ فلعُ ل  ُُ 

(34 :1967، الفیتوری)  

ای و این کلمه تاس رمز طلوع انقالب، رمز کار است و صبح، تیشه و تبر، رشعاین در 

دعوت به بیداری و آگاهی مردم  ،و شکستن زنجیرها .بردمی است که فیتوری بسیار از آن بهره

 پوستشاهیسهویتی و رنگِ بی ،دریهفیتوری به خاطر درب .است و رهانیدن آنها از یوغ استبداد

ی او گردان بود و فضااو سر .کرد که هیچ مکانی وطن او نیستمی احساس؛ تحقیر شد

 :های دوردست و حدود او باالتر از زمان بودآسمان

فبققغُئلحبققدوِدل/لُُ ققي بلفققرل ب ِ افقق ِتل لشُققُ  /لا  حقق  بلعصققرلِ يُ ِصققِ لشبقق صُت يِل/لُُق للُيتُققِنلفُقق  لبلُِنقق  ل
ل(6) ...وُل ُغِ!ِنل     ي/لولُُديلاُ  حُ ُلل...ُ للُيفلقصيلقصبب بل/لفبغُئل له  يل... لغ م

 (129 :1967، فیتوری)

بین او و دنیای  حدفاصلرنگ او  .کندنمی وی انتساب حقیقی خود را به وطن احساس

ای ی است بر اینکه متعلق به منطقه و ناحیهتأکید ،هایش جاری استخونی که در رگ؛ اوست

های ها و مزرعهی است که در جنگلپوستسیاه .و مصری نیست ،سودانی ،او عرب لیبی .نیست

صدایش در  ،تعلق به مکانی را احساس کرد، اما زمانی که وجودش .استیافتهپرورش  کاکائو

 خستگی و .داد و آوارگی او را الغر کرده بودمی غربت او را آزار .قاره او را نمایاند

 .اما این شاعر سودانی در نهایت متوجه وجود خود شد ؛حوصلگی او را فرسوده کرده بودبی

به دفاع از  و آگاه شد حق خودبه  افریقاان لحره تاریخی که قاره از هم ،ییافریقادر یک مکان 

 فضا آن درآن شعرها و با  شعرها سرودهایش او نیز با درد ،تدر آزادی و آزادگی پرداخ آن

 .(120 :تابی ،موسی) مشارکت کرد

عُقق للُط ُاُققفلتُبحُققثبل/ل... ُققألل ُفبققُکلصُققد   ل...  ث   قق /ل... َُ ُقق لنفُ قققفل ُقق لُ    قق 
لولت  قق /لت  خِيضقق  ُِ لولُفُققفلشُقققفت   /لَُ ققُدل ُيلت  ُققفلعُقققِ ل     ُ /لُقق ل طقققيل ل بقق ل  

ل(7)... ل ِطيلقُدلنصبُحُل لش سبل هل ُُل/لإ اصُکلفبغُئلُضح   لول ُِ   
 (35 :1967، فیتوری)

 ،نو شرایط سیاسی و اجتماعی آ افریقازیرا  ،را وطن خود قرار داد افریقافیتوری ، بنابراین

مهمی  ةاشاربرای او  موضوع این .همخوانی داشت، با انقالب شدید او و غربت و آوارگی او

زیباترین سرودهای جنگ و ، افریقاپ  برای  بود.های داخلی جهت رهایی از بحراندر 
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دعوت شاعر را  افریقااما  .فته از احساسات سوزان او بودگرکه نشأت را سرود قهرمانی

 قامتش متالشیدر میان درختان راست، هادست بود که فریادسرزمینی دور یقاافرزیرا  ،نپذیرفت

همچنان فریاد و  اما شاعر .رفتمی های آنجا از بینشد و طنین صدایشان در میان گردابمی

 .(125: تابی ،موسی) دادمی را سر اشخواهانهشعار آزادی

قيققق  قيققق ل ل  ِ يقققة/ل  فُ  ُُلل...ُُققق لوُ!قققِن/ل  فُ  تُِقققمُ يلنَُلل/لإَل ب  ِدُقققکُل/ل  ُاد ِدُقققةُققق ل  
ل(8).ل..؟ص  خُلآ  يلولإحق ِدُُة

(26 :1967، الفیتوری)  

زده پ  وحشت .بکاهد ،خودش استهای که همان درد ،تواند از دردهای ملتشنمی او

آزادی  افریقاکه او برای دهد درحالینمی به نداهای او پاسخ مثبت افریقازیرا  ،گرددمیبر

زیرا ، کردمی و آنها را برای شورش و انقالب تشویق، رهایی ،آن واست و برای ملتِخمی

توانند راه خود را انتخاب کنند و سرزمین می و، توانند سرنوشت خود را رقم بزنندمی هاملت

 .(12: تابی ،موسی) ییان استافریقابرای  افریقا
قققتبملَبُ ي ققق لإيلَللُا قققِ ل لا ِصقققسبلعُ ضققق ل ُقققدحبل ِ يلَلل/لِإيلَللَُتصُقققکلن فققق ُيل ل بصمُققققةِل/لغ  ًللُِ

آيلَللُيِب ل لتق ُ  ُلُل بقمل/ل ُ الغ  ًلل...فبغُئلَ    ل/لِ يلَللُُ تُِفکلعُصمُل  فغدِل/لتقُتُُفِج ل بغ  ًل
ل(9)ل...ِابضُتُ بلفُ ح ُيلفُخغ  ًل

 (39: 1967، فیتوری)

و همراه با  ،حقق کندقادر بود پیروزی بزرگی را م .او اعتماد زیادی به ملتش داشت

ز چیزی ج ،حرکت کند و در این راه افریقاهای و سیادت ،کرامت ،های مبارز در راه آزادیملت

خواهی دو شاعر تیپولوژی واحدی را در بررسی آزادی .ایمان و اطمینان به ملتش نداشت

دردی  حسی مشترک است و یا به تعبیریها زیرا عامل سرودن این سروده، یمنکمی مشاهده

چه در چه در سودان و  ،در ایرانراکه مردم چه چ بود. حواد  سیاسی برخاسته ازکه  مشترک

 ادبیات پایداریهای مایهبندیگر کشورهای عربی آرام و قرار نداشتند و این وجه مشترک میان 

مشهود است و هایش کامالً در سرودهاخوان ثالث  خواهیآزادی .و فیتوری استاخوان ثالث 

لُ     »: زندمی چنین ندای فیتوری که جارهم لنفُ قفلُ    ُ 
ُ
ة توان رابطمی کلیطوربه «.... َ

 :کردترسیم  زیر نمودارو فیتوری را به صورت اخوان ثالث  ادبیات پایداریهای مایهبن
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با تیپولوژی  هر دو شاعر دوستیوطنو  خواهیآزادینمونه  برای باال نموداردر 

و اوضاع سیاسی و اجتماعی دو جامعه مشابه  استکردهیوند مشترکی ایجاد جیرمونسکی پ

ادب پایداری های مایهبنفوقانی اثر گذاشته و ة تحتانی در طبقة طبق درنتیجههم بوده 

 .استشدهمشترکی ایجاد 

 

 گیرینتیجه .5

  خود نمادهای ادبیات مقاومت در هر دو شاعر مشترک است و هر دو به میرا  کهن وطن

 اند.دادهندای آزادی سر  و عاشق وطن خود هستند و گراملی انیدو شاعر هر .نداهروی آورد

 شود.مشاهده میاز ادبیات پایداری  هایینشانهر دو شاعر شعر  در نیز معناییحوزة در 

 است عنوان مکتب ادبیات تطبیقی سالفی یا مارکسیستی باجیرمونسکی که ة بر اساس نرری 

اقتصاد و اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ایران و سودان( بر ) تحتانیة که طبق ردیمکمالحره 

 نگرجامعه یاثر گذاشته و این نگاه دو شاعر( در شعر ادبیات پایداریهای مایهبن) فوقانیة طبق

 .گرا نیستفرد ،ادبیات تطبیقی مریکاییِاو همچون مکتب فرانسوی و  است
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 شعری  هایمایهبن شوند ومی پایداری در کشورشان محسوبشاعر از ارکان شعر  دو هر

نو  یایجاد حرکت مردم و ی دریگراملیتقویت روحیه  ،مشترکی چون مبارزه در راه استقالل

 .برای تغییر سرنوشت مردم در شعر هر دو شاعر وجود دارد

 با بیان یک طرف  شان ازاجتماعی جامعه شرایط سیاسی و خفقان و ه دلیلشاعر ب دو هر

 ،گرعصیان و استفاده از نمادهای مبارز با از طرف دیگر و ،شکوه تمدن دیرینه کشورشان و مجد

استفاده از  و ،ذکر حواد  کشور، تعهد ملی .مردم از پیله تاریک ظلم بودند یداریبخواستار 

 ومت درین موضوعات ادبیات مقاترمهم استبداد از در برابر ظلم و ناپذیرنماد قهرمانان شکست

 ةشکست جامع وها ناکامی ،نمادهای تاریخ گذشته استفاده از با است. آنها این دو شاعر شعر

 .اندبه تصویر کشیده نیز خود را

  یوس أاستقالل دیدگاه م رسیدن کشورش به آزادی و در فیتوری محمداخوان ثالث نسبت به

 .دارد یتربدبینانه و

 گستردگی بیشتری نسبت به  افریقا ةنگاهش به قار و فیتوریمحمد ة خواهانافکار آزادی

 .استدر چهارچوب کشور ایران اخوان ثالث  زیرا دیدگاه ،دارداخوان ثالث  مهدی

 هانوشتپی
کند/ صدای انقالب و زودی اهانت را پاک میباید هر قهرمانی در مکانش باقی بماند/ پ  ملت به. 1

اسرائیل باالی مناره است/ پ  چه  ة/ ستار!سالهستای زخم بینعک  خواهد شد/ مخواهی خون

های یهودیان/ سقف مکه س خیزد/ درحالیای وطن من/ که برای نماز برمی کسی اذان داد

 .کنندمسجداالقصی را پایمال می

 های من است.شعر من صنعت من است/ شمشیرم قلب من است/ همه ثروت من احساس و نغمه .2

ای  هایش نف  بکشم/ صدایتخواهم که در جوانههم که لمسش کنم/ میخوااین صدایت/ می. 3

دارم... و آن احساسی خروشاند/ دوستش میا مرا میهافریقا/ پژواکش چون خروشیدن طوفان

... و آن برق چشمانی است/ که در آن ارادة دارمجوشد که/ دوستش میست که می.../ و خونی ااست

ای افریقا/  هایی عریان که صدای من است/ صدایتارم زیر گامدد/ دوستش مییپیچزندگی می

 .صدای خداست

من چیزی ندارم جز ایمان و اعتماد به ملتم/ و به تاریخ سرزمینم/ و کشورم سرزمین افریقای دور/ . 4

زمینی که کشم/ و سرکه با هوای آن نف  می دهم/ سرزمینیاین سرزمینی که خونم را در راه آن می

 .کنمر بزرگی و عرمت عبادت میآن را د
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آنها، افق را  خواهیِبینی پژواک فریاد آزادیکه می/ چنانشدندها نفر از خواب غفلت بیدار میلیون. 5

د/ بعد از نکنوجو میکه تاریخ خود را جستدرحالی اند،شدهاست/ این گروه از مردم خارج پر کرده

تالش کرده بود/ و از هر  اشنابودیگردانده بود و برای  اینکه استعمار، تاریخ آنها را ضای  و تباه

برای رهایی خود  ،تبر مانندل کار یشوند/ و با برداشتن وساای سرازیر مییا از هر ناحیه وبلندیپستی

 دارند.ذلت گام برمی از خواری و

ای اند/ در جاهاش همچون دو شعلههایش بر روی جثه/ بال!بودم زنبورعسلای کاش من . 6

ای کاش قلب من قلب او بود/ و کند/ باالتر از حد خیال و باالتر از حد زمان/ بو زندگی میخوش

 وطن من مکان مشخصی نبود!و های او بود/ دستانم بال

است/ این گروه از آنها، افق را پر کرده خواهیِ/ فریاد آزادیشدندها نفر از خواب غفلت بیدار میلیون. 7

کنند/ بعد از اینکه استعمار تاریخ آنها را ضای  وجو میکه تاریخ خود را جستدرحالی دانشدهمردم خارج 

ای که ای برادرم در هر سرزمینی چنان خوار گشتهش تالش کرده بود/ او تباه گردانده بود و برای نابودی

 را آغاز کرد.ای برادرم ملت آگاه، صبح / شد/ و ظهر و عصر آن سپری یافروبستهلب 

/ آیا صدای زنمصدا می/ تو را !ای سرزمین اجدادی من/ !ای وطن من/ !/ افریقای دورافتاده!افریقا. 8

 ...؟شنویهمراه با درد و کینه مرا نمی

شما فرزندان ما نیستید اگر غاصبان از این سرزمین رانده نشوند/ و اگر این سرزمین از ظلمت  .9

پوستان بر باالی در این سرزمین پراکنده نشود/ اگر پرچم سیاهتاریکی خالی نشود/ اگر نور و روشنایی 

 اش را شاد و پرافتخار رقم نزند.های آن پیروزمندانه برافراشته نشود/ اگر تاریخ برای شما چهرهتپه

 

 کتابنامه
 الف( فارسی

 . کتاب1

 .بهار :، چاپ اول، تهران، سه کتاب(1376اخوان ثالث، مهدی )

 سخن. :، تهرانمزامیر گل سرخ از سرود یاران تا ،(1381اسوار، موسی )

 اسپرک. :تهران ،، چاپ اولعربی معاصر ای از شعرگزیده ،(1369بکار، یوسف )

 باران خورشید. :، تهرانگوی تندر و آذرخشوشعر مقاومت گفت ،(1384بیدج، موسی )

 نگاه. :چاپ پنجم، تهران ،(مهدی اخوان ثالث)زمان ما  شعر، (1377) حقوقی، محمد
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 آمیتی . :، چاپ اول، تهرانشکست شاعر، (1385دستغیب، عبدالعلی )

 مروارید. :چاپ اول، تهران ،نگاهی به مهدی اخوان ثالث ،(1373)ـــــــــــــــــ 

 سخن. :، تهرانشعر معاصر عرب ،(1380محمدرضا ) ،شفیعی کدکنی

 سنایی. :، چاپ اول، تهراناکنونمشروطه ت صدر از های شاعران امروزغزل ،(1377شقایق، مجید )

 سخن. :، تهرانهای شعر معاصر عربرویکرد ،(1384اهلل )حبیب ،عباسی

 .سپید ، تهران:، چاپ اول2شعر معاصر عرب  ةبرگزید ،(1357طرف، یوسف )عزیزی بنی

 زمستان. :، چاپ اول، تهرانصدای حیرت بیدار، (1371کاخی، مرتضی )

 دانشگاه فردوسی.: . چاپ اول، مشهدشعر اخوان ثالث ملی درأت ،آیینه ل وزال از ،(1382میزبان، جواد )

ای به روشنی شعر اجتماعی ایران در قرن روزنه ،(1378حمیدرضا باقرزاده )؛ خانلری، پرویز ناتل

 هیرمند. :، چاپ سوم، تهرانبیستم

 

 . مقاله2

، «ر السیاب و مهدی اخوان ثالثهای سیاسی بدرشاکدغدغه» ،(1390فاروق نعمتی )؛ امیری، جهانگیر
 .71دانشگاه رازی، ص :سال اول، شماره دوم، کرمانشاه ،نقد و ادبیات تطبیقیفصلنامه 

 نشریه ،«ادب پایداری و شعر فارسی و مبانی عقیدتی آن در اسالم» ،(1393دار، محمدعلی )پشت

 .141، سال ششم، شماره دهم، ص ادبیات پایداری

در اشعار هوشنگ ابتهاج و  گراواکاوی رمانتیسم جامعه» ،(1391ریم آقاجانی )م؛ نیا، امیرحسینرسول

 .75سال سوم، شماره ششم، ص ،کرمان، ادبیات تطبیقی مجله ،«فیتوریمحمد 

 .39، شماره شعر، مجله «ادبیات پایداری»(، 1383سنگری، محمدرضا )

 

 ب( عربی
 باا. کت

ل،ل لاب ةل  ولر،لَاوت:لد  ل ل ت ب.ع الذی وجه نفسه العلمالفیتوری الضائت (،لَق عي،ل ا يلُغففل)َر

ل،لد شک:ل حت دل ت بل ل  ب.االبداع و الرؤی فی تجربة زیاد ذبیان الفلسفیة و الشعریةم(،ل2004ابغ ،لز الولدُگ  يل)
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َاوت:ل   هل، (، االتجاهات و الحرکات فی الشعر العربی الحدیث2001 جليغ ر،لفصمرل خلض  ءلولعبد لغ حدللغلغ ل)
ي . لد  ف تل لغحد ل ل َ 

ل،ل رتام:لصِ يل  تضى،لمحص،لد.ل ط.علم األدب المقارن شرق و غربم(،ل2004اا غ ِكي،لفيكتغ ل كِيمغفيت ل)

ل،ل لاب ةل ُولر،ل لُ  ُ:لد  ل لفيال ل ل ق فية.األدب المقارن بین التجربتین األمریكیة و العربیةم(،ل1995شص ،لعصيل)

يةللصمغفغع ت.محمد الفیتوری و المرایا الدائریة(،ل1984)لص حل،لنيس ل،لَاوت:ل لد  ل ل َ 

ل،لَاوت:لد  ل َكشغس.نقد الشعر في االدب العربيم(،ل1989ع ز ،ل ِيسل)

ل،ل لق    :لد  ل َ   س.دراسة في األدب و التأریخم(،ل2004عبد لق د ،لحممدل)

،ل لاب ةل ُولر،لد شک:ل اب  لنظریة و نصوص و دراسات تطبیقیهاألدب المقارن مدخالت م(،ل2001عبغد،لعبد ل)
لقمح ل طغ ي.

،لاألدب المقارن مدخالت نظریة و نصوص و دراسات تطبیقیةم(،ل2001عبغد،لعبد ؛ل  اد لمحغد؛لصِ يل لِيدل)
لد شک:ل  شغ  تلا   ةلد شک.

لخ .،لهت  ي:لفالمنهح في تاریخ االدب العربیه(،ل1374ف ز د،لعبد هِ ل)
ل،لَاوت:ل  شغ  تلد  ل َ تب ل هي  .اغاني عاشق من اذکریني یا افریقا(،ل1967 لفيتغ  ،لحممدل)

ل،ل   ک:ل ش لد  شگ  لآز دل ف  ر.ادبا و شعراء معاصرون(،ل1382 ل  تس،لع ء هِ ل)
للصب   ية.،لَاوت:لد  ل لف  ل الفیتوري محمد، شاعر الحس و الوطنیة و الحبت (،ل غفر،ل  يفل)َر
ل،ل لق    :لد  ل لش وئ.االدب المقاومت (،لنم،لفيدل)َر

ل

 . مقالة2
ل) لحيد  ل1387طض ي، للألدب»(، ل َق  ي لو لد س ل لِ فية ة ل« لتجَ  لجمصة الجمعیة العلمیة اإلیرانیة للغة العربیة ،

 .30،ل ل ددل ل  ش ،لصوآدابها
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 اخوان ثالث  و مهديالفیتوري  محمداألدب المقاوم في شعر  لمضامین دراسة
 المدرسة السالفیةضوء  علی

 نعیم عموری
يةلولآد هب لجب   ةل لشضيدل ل  غ زل  يفنفت نل ِ عدل لقِمل لصاةل ل َ 

 صالملخ  
و ُدبل َققق وملُ ضقق ل لن ققملتت ققغيلفيضقق لنز قق تل،للصمجتم قق تلندبل قق لن ققةلُ ققتعل قق ل  تقققد  ل  اتمقق عيلو  د بل قق آ 

شقق ،لغ  تفي فققيةلنولحقق وبلنولثقق ققد ف غيلعقق ل ل ققغ  تلل  مو لشقق   ءلو ُدَقق ءل قق ل ققد ف يل لققغ! لفبقق دهبملَو ُققد ف غيلع قق لُو
ل ق و قققةل ل ققق سلُو ضققق ل ل صقققملول لشققق ع ل ل لشققق  ل َقققق وملُقققربز،ل لِي فقققي لقققق دهتمل َغاقققغد ل لَصقققد  ملوعققق ل  قققغز ملوعققق 

ؤ قدلعصقرل ق و قةل لشق سللص صقملونلقل  ضاض د يق يل ق  ل لق يلُ   يق ل لشق سلُو کللبيق يل ل صقمل لق يلُ  َقد ل  قغزلو! ق لَو
ولحممقققدل طقققغ يلث لقققثلل ضقققديل.لص ققق َ ل  فتِققق مل ُدبل َقققق ومل ل ققق لز ققق يلُيقققثلعصقققرل َق و قققةلوعقققدملل. ل صقققمللص ققق َلُل

ُِتِققصمللو َق و ققةل قق لن ققملنصققغ لندهبمقق لو   قق لَل،ل لفيتققغ يل   قق ل قق ل لشقق   ءل لصقق ُِ لن شققد ل لقضقق ل لقق يلوقققکلعصققرل ل قق س
   ل لبحثلُقد سلحيق  ل  قُه ل ق ل  قغزل ُدبلل.  لعصرلش  صت ؛لل ل يلُع ُ رل  لو حدل  ضم ل  ضاض دللص صملو لقض لو

قةلل ق  ل َق لقةلد  فقةلحتب و ،ل لفيتغ يلحممدول طغ يلث لثللف لش ع  يل  ل ضدي،ل َق ومل لإُ  يلو ل لِغد ي نشق     ل ل غ ُو
ةل،ل لِغد ي()ل   تم ملَرت ثلإُ  يل لقدميلوحسل لبصدل.   فحةل ل صملو لدف علع ل لغ! و ُدبل َق وملع د  لول !صسل هُ 

لل. ق ل قق  ل ق لنصقغ ل ُدبل َقق ومل لنشق     لل. لتفق ل لو   فحقةل ليق سلو لافصقة،ل ل صقمل ق و قةلو  ل ق  ل لبحقثلُن ققِدسب
 لفيتققغ يل شقق عُ  ل ققق و  ل للحممققدول طققغ يلث لققثلل ضققديإلققرلتبيقق لنصققغ ل َق و ققةلع ققدل لشقق عُ  لونلققکلَد  فققةلنف قق  ل

للحتصيصي.- َ ضعل لغصفيلَ عتم دلعصرولنلکل ُدبل َصتهمل

لحممدل لفيتغ  .ل؛ ضد ل طغ يلث لثل؛ َد فةل لِ فيةل؛ ُدبل َق وم:لالکلمات الرئیسة

ل
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