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پژوهشی انجمن ایرانی زیان و  مجلة علمی ـ

ش . هـ 5931 ، تابستان15 شماره، ادبیات عربی

 39-11م، صص  1053

 یتوریفمحمد  یداریقهرمانان در شعر پا یمایس یبررس
 9کمالجو یمصطف، 1یخیمشا درضایحم، 5یاریاخت میمر

 مازندرانارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه  یآموختة كارشناسدانش .1

 مازندراندانشگاه زبان و ادبيات عربی گروه  اريدانش .2

 مازندران گروه زبان و ادبيات عربی دانشگاه اریاستاد .6
 5931/ 05/ 95: پذیرش تاریخ    5931/ 01/ 01: دریافت تاریخ

 چکیده
 یادیا است كه شااعران ز  یمعاصر عرب اتيبارز ادب هایویژگیازجمله  ییسراقهرمان و قهرمان

 یداریپا ۀاست كه در حوز یندگانیازجمله سرا «یتوريفمحمد » .نداهآورد یبه آن رو وبيشكم

 قاا یآفر ۀازآنجاكه قاار  .استآنان پرداخته ةپرستانميهن هایگرایشقهرمانان و  یمايس ميبه ترس

ظهور كردند  یخطه همواره قهرمانان نیدر ا، بود ییتاز استعمارگران اروپاوتاخت دانيم هاسال

 یلا يتحل ا   یفيروش توصا باا   كوشاد مای نوشتار حاضار   .اندداشته زياستعمارست رویکردیكه 

 قاا یآفر نيسارزم استعمارگران نسبت باه   یجفا، هادر آن یتوريكه ف ی كندبررسرا  ییاههسرود

 یتاور يكه سه گونه قهرماان در شاعر ف   دهدنتایج نشان می .استنموده ميسودان را ترس ویژهبه

مخاطا    .قهرماناان معاصار   (6 ؛یاهقهرمانان اسطور (2 ؛یخیقهرمانان تار (1: دارند یبرجستگ

 آفریقا ۀبلکه متعلق به تمام قار، نيستسودان  فقط از یتوريف ديكه قهرمان مورد تمج یابددرمی

 .اندقرارگرفته یبيعرب است كه ازنظر شاعر در قهقرا و سراش ةو جامع

  .نشعر معاصر سودا ؛قهرمانان یمايس ؛یزياستعمارست ؛یداریشعر پا: اههکلیدواژ

                                                                                                                   

 
نویسندۀ مسئول                        Mashayekhih@umz.ac.ir 
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 مقدمه .5
اولاين   .توجادان بشاری اسا    بلکه مخاط  آن، ستيمتعلق به زمان و مکان خاصی نی پایدار

 كَ دَ يَئ إنَلي  َبَسئت َ  لَئِن »: گویاد مای ، قابيل، خطاب به اولين ستمگر جهان، هابيل، ۀ جهاندیستمد
ط   أَنَاْ  َما لنتَئْقتُئَلنن   .(22آیه ، )مائده (5)«اْلَعاَلمنيَ  َربي  الّلهَ  َأَخافُ  إنّنِ  ََلَقْئتُئَلكَ  إنلَْيكَ  يَدنيَ  بنَباسن

 یاة آ 22 تقریباا   در كاه  اسات  ساتادگی یا معنای به و قرآنی ایواژه استقامت دیگر طرف از

راه راسات،   مالزمات ، استقامت، حقيقت اهل اصطالح در است.هآمد از آن سخن به ميان قرآنی

 و مجياد  قرآن از پيروی به صوفيان» .است سکون و نينهأطم مقام به رسيدن و ایمان در پایداری

 تربيات  در و داده اهميت بسيار كلمه این به، (ع) علی زندگانی حوۀن و( ص) اكرم رسول سنّت

« نمودناد  توصايه ، احاوال  در مواظبات  و اساتقامت  ایان  باه  را طریق سالکان پيوسته، خانقاهی

 نماود  عربای  معاصار  شعر در كه موضوعاتی ترینمهم از یکی، بنابراین ؛(221: 1، 1631، گوهرین)

 از خاصای دورۀ  باه  مناو   استقامت معتقدند آنان .است پایداری موضوع، پيداكرده چشمگيری

 باه  ایواهماه  هاي  ، بای باشاد  ظلام  برابار  در دفااع  از سخن عصری هر در بلکه ؛نيست تاریخ

 تااریخ  وانتا ینما  اگرچاه  .ساازند مای  مسجع بدان را شعری هایدیوان و پرداخته سراییسخن

 مقاومات  دارد آن از نشان اتتحقيق اما ساخت معين عربی در پایداری شعر آغاز برای را دقيقی

 و تغلا   و بکار  هاای جنا   باا  زماان هام  سرآغازی و است دارریشه موضوعی عربی شعر در

 باه  كلای  رویکاردی  باا  جستار این .(66-64: 1716، محجوب) دارد ربيعه بن مهلهل سراییحماسه

 :دهد پاسخ زیر سؤاالت به كوشدمی پایداری ادبيات

 دارد؟ جایگاهی چه سودان خصوصهب و آفریقا معاصر شعر در مقاومت 

 اند؟شده برجسته فيتوری محمد شعر در مقاومت تاریخی قهرمانان اندازه چه تا 

 ؟چيست قهرمانان این كردن برجسته از هدف 

 پیشینة تحقیق
 فيتاوری باه   ها شاعر شود كه در متون آنهای كمی در ایران یافت میقبل از هر چيز باید گفت پژوهش

 آن اشااره وان باه  تیمواردی كه م .و بررسی شده باشند، نقد طور خاص طور عام و از جان  سياسی به

محماد  را در اشاعار هوشان  ابتهاا  و    گا هجامع رمانتيسمواكاوی »است با عنوان  یانخست مقاله ،كرد
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 ادبیات تطبیقـی  ةنشری 3در شماره  شدهچاپ، نيا و مریم آقاجانیاز اميرحسين رسول (،1671) «الفيتوری

به بحث زن در شعر شاعران مذكور پرداخته و ارتباطی چندان باا جریاان    كه دانشگاه شهيد باهنر كرمان

ای حضاور اساطوره اورفئاور در شاعر     ها هگونا »دیگری نيز با نام مقالة  .پایداری و قهرمانان آن ندارد

ـ انجمن ایرانی زمجلة  63شماره در (، 1676)« فيتوری و عبدالوهاب بياتی ، محمدآدونيس ان و ادبیـات  ب

در ایان نوشاتار تنهاا باه      نویساندگان كاه   شاده  علی نجفی ایوكی و جواد جرنگيان چاپ به قلم عربی

 رویکارد پردازند و اصل نوشتار باه دنباال پاساخ باه چرایای      اورفئور میبا نام  اسطوره یکفراخوانی 

ای ادبياات پایاداری در شاعر    ههیماكاوشی بر بن»ای با نام همچنين مقاله .شاعران به این بازآفرینی است

 63از نعايم عماوری در شاماره     (،1676) «بر اسار مکت  سالفی اخوان ثالثفيتوری و مهدی  محمد

به شکلی گذرا پيراماون  ، به چاپ رسيده كه تنها در بخشی از آن ان و ادبیات عربیبایرانی زانجمن مجلة 

ماریم  كارشناسای ارشاد    ةناما پایاان  گفتنی اسات  است.هقهرمانان شعری این شاعران سخن به ميان آمد

در ساال   ،مشاایخی  يدرضاا حمنيز با راهنماایی   فیتوریسیمای قهرمانان در شعر محمد عنوان  بااختياری 

 .ستاای از آن نوشتار كه البته این مقاله گزیده انجام شدهان در همين زمينه در دانشگاه مازندر 1676

« منيا  موسای  »از    الحس  الوطنیس شاعر الحس     يمحمد الفیتور نام  كتابی با ایراناما در خار  از 

در بياروت منتشار    دارلفکئ  العئ يوسايله  ایان كتااب باه    است.هبه كليت پایداری در شعر شاعر پرداخت

وسايله  باه در بياروت   2221از غرید شيخ در سال  يأیام مع محمد الفیتسور با نام  دیگریكتاب  است.هشد

 اسات. های شاعری او پرداختا  ههمنتشر شد كه از همين منظر به برخی از عوالم و دیدگا الکنئز  اَلدبيئ دار 

محمسد الفیتسورو  المرایسا نجيا  نياز كتااب     صاال   .استشدهنوشته شاعر  مصاحبه بااین كتاب به شکل 
اشاراتی مستقيم به شاعر   آنمنتشر كرد كه در  الئدار الع بيئ  للمزسئز ا وسيله به 1726را در سال  الدائری 

نوشاتة سالطان    يشسرر محمسد الفیتسور  يالتسرا   سای باا عناوان   نامهانیهمچنين پا .پایداری این شاعر دارد

 يات كمّنامة مذكور تنها باه حضاور و   نپایا .به چاپ رسيد مؤتئهدر دانشگاه  2221الشعار در سال  يسیع

كند و در حوزۀ نقد ادبی و تحليل فلسافة شااعر پيراماون    این قهرمانان در شعر فيتوری اشاره می حضور

 .توجه ندارد گزینش قهرمانان توضيحی مشروح و قابل

 ۀفيتوری است كه از دایار سرایش  ۀنگاه و شيو ،است یبررس اما آنچه در این پژوهش قابل

تاید و سا تعصبات قومی و نژادی بيرون است و قهرمانان ملی و مذهبی را از هر تيره و ملت می
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زمينة مباارزه باا   ، دادن این قهرمانانخویش بر آن است تا با الگو قرار ةبا كاربست عوالم صوفيان

این چيزی است كه تحقيق حاضار را از   .و استعمار را برای مردم سودان فراهم سازد امپریاليسم

 .ادشده متفاوت نشان خواهد دادیای ههنوشت

 تحقیق اهمیت و ضرورت
 اشاعار  تحليال  طریاق  از، مقاومات  ادبياات  آفریقایی سيمای با مخاط  نمودن آشنا هدف با نوشتار این

 پيشاينة  در اگرچاه  .اوسات  هاای سرایش در پروریقهرمان به شاعر اهتمام چرایی بيان و فيتوری محمد

 واكااوی  ماورد  منظار  ایان  از را فيتوری شعر نيز دیگری ایههنوشت و مقاالت كه دش ادآوریی پژوهش

 او شاعر  در قهرماناان  سازیبرجسته رویکرد به مستقيما  آثار آن از كدامهي  كه گفت باید اما اندداده قرار

 .است موضوع همين نمایاندن دنبال به جستار این و اندنپرداخته

 قهرمان .1

 و اصطالحقهرمان در لغت 
كاه باه معنای قهرماانی و     « بطولاه و بطالاه  »ند؛ حادومرز  خوایم «شخص شجاع» ابن منظور قهرمان را

خياالی مانناد    ا   قهرمانان واقعی (1: اننددیبرخی قهرمان را چهار گونه م. (221: 1717) خاصيتی استبی

واقعاای آنااان باار  ةنااانی كااه جنبااقهرما (6 ؛ادیسااهقهرمانااان خيااالی ماننااد ایلياااد و  (2؛ بئ  دئئداد ة نئ  

: 1776، )التاونجی  قهرمانی بين حقيقت و خيال مانند رستم دساتان  (6 ؛مانند آشيل، بودنشان غلبه داردخيالی

شاده از  همااورد خاویش و متمایز  ص پياروز بار   قهرمان به معنای شخ: معتقد است شوقی ضي  .(127

 و دئاا    و فئار    ناویری باه  . (7: 1712) دیگران است كه از نظر جایگاه بر دیگر اقران خود پيشای دارد 
 »حسااب آورده و از لفا     قهرماان باه   یهاا را جزء مترادف دئاا و  فئار  ةاو دو كلم .دارد باور بتئ   

 .(222: 1626) كندمفهوم كلی قهرمان را یادآوری می «البت 

؛ (266: 1721، )فاات   قهرمانی در اصطالح به معنای تمام خصایص انساانی و اخالقای اسات   

قهرمان از تمامی افراد اجتماعش به لحاظ مواها  روحاانی و جسامانی فراتار      برخی معتقدند

به اعتقاد برخی دیگر . (127: 1726، )فخری است هالعادقو همواره در پی انجام كارهای خاراست 
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هد كاه از طاقات دیگاران    دیقهرمان با اتکا به نيروی خود كارهایی را انجام م، نظرانصاح از 

كمال است كاه هام ریاضات روح را در پای دارد و هام       هایویژگیبيرون است و قهرمانی از 

پس قهرمانی در شجاعت محصور و قهرمان كسی اسات   .(72: 1742، )المجذوب ریاضت جسم را

بساياری از سارایندگان شاعر ناوی عارب       .باشد یزدنمثال یی شجاعتكه در وهلة نخست دارا

ای مختلا  باه وصا     ها هويدورۀ خود ندانسته و با شا   به قهرمانان هماعمال قهرمانی را منو

اماماان و مباارزان راه آزادی ازجملاه    ، انبياا ، اسااطير كهان   .ناد اهمبارزان ميدان پایداری پرداخت

 .نداهدر شعر معاصر عربی برجسته شد« البت » عنوان ایی هستند كه بههتيشخص

 پایداری شعر در قهرمانی و قهرمان
 احسار آن ميان در پروریقهرمان به نياز بگيرد قرار هجوم مورد ملتک ی كههنگامی دارند باور منتقدان

 باا  امروزی ایههسرود .دارد یاهویژ جایگاه معاصر ادبيات در یاهاسطور رویکرد آنان عقيدۀ به .شودمی

 نماودن  زناده  باا ، شااعران  و پرداختاه  اها تشخصاي  این بازآفرینی به یاهاسطور ایههمایبن از استفاده

 پای  در و كرده تقویت بيگانگان مقابل در را بقا و پایداری احسار، دینی و ملی، تاریخی ایهتشخصي

 باه  یاهاساطور  قهرماناان  از راه ایان  در آنان .هستند اههاسطور این ازهایی( )ماكت ییهانمونَک ساختن

 .(36-37: 1626، لک) جویندمی اریی حقيقت بازآفرینی برای هاآن از و كرده استفاده نماد عنوان

 هماة  در واحادی  هاای ویژگای ، یاهاسطور قهرمانان شخصيتی ابعاد بررسی در ادب نظرانصاح 

 ایان  غالباا   دیگار  دورۀ باه  یاهدور از حماسای  قهرماناان  شخصايت  واكاوی در معتقدند و بينندمی آنان

 باه  .اسات هردكا  ایساتادگی  درونی یا بيرونی ستم برابر در كه است قهرمانی تصویر نشانگر، واحد هستة

 پایاداری  و ناد اهبرافراشت سر آنان ميان از پهلوانان كه است قومی ایستادگی نمودار ،آنان ظهور، دیگر بيان

 .(26: 1731، الحوفی) اندهیافت انعکار، قوم آن پایداری ادبيات در كه پرورده را هاییقهرمانی، جامعه

 فیتوری و مقاومت .9
 .آیاد مای  شمار به ستيسوسيال گرایانواقع از وبيشكم كه است امروز شعر نوپردازان نخستين از فيتوری

 او شاعر  در .(426: 1621، اساوار ) اسات  شاعر  قال  در قاره این هویت و آفریقا ،او آثار جنبة ترینشاخص

 در را عارب  اقاوام  مشکالت و سياه نژاد رنج .شنيد وانتیم بلند صدای با را آفریقا قبایل هایطبل طنين
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 و كارده  احسار هم با را عرب و آفریقا مشکالت كه است شاعری او .كرد مالحظه وانتیم تصویر این

، كادكنی  شافيعی )اسات  هكشايد  تصویر به جهان تمام در را معاصر دیدۀرنج انسان مشکل نهایی؛ مرحلة در

 نمایاانگر  او اشاعار  روازاین .است عربی و آفریقایی فرهن  دو پروردۀ و سودان زادۀ او شعر .(217: 1622

 دو ایان  كه دارد وجود عرب جهان در شاعری كمتر و است آفریقایی فرهن  مردم و عربی پربار ادبيات

 خود دردهای و آرزوها او شعر آیينة در هاعرب هم و آفریقایيان هم .باشد كرده جمع خود در را موهبت

 خودش و داده قرار ارچوبهچ در را خود شعری صنعت فيتوری ،سخنان این با .(1: طارف بنی) بينندمی را

 شااعران  از او .هاد دیما  جلوه، برخاسته نبرد به آوازش و احسار ،سخن ،قلم با كه شاعری عنوان به را

 آشنا مهاجران ایهتفعالي با فيتوری. (224: 1726، صاال  ) استتأثير گرفته معری و متنبی، طرفه: مانند عرب

 .(222 :1622 ،كدكنی شفيعی) كرد زدهشگفت را وی ابوشبکه اليار و شابی ابوالقاسم شعر و شد

 كاه  دارد قارار  آفریقاا  در عربی استعمارزدۀ هایسرزمين اعظم قسمت كه است ذكر به الزم

 .شد سركوب شکل ترینفجيع به ميانشان در ندایی هر و شدند متحمل را استبداد هایمهروموم

 را آن ایها هداشات  و گرفته دست به را آفریقا افسار، آن مانند و بریتانيا، فرانسه چون كشورهایی

 ایان  در .ربودناد  دیگاری  از را سابقت  گوی هراسی هي بی، تمدنش تارا  در و بردند غمای به

 هاستم ترینسنگين مركزی آفریقای ساكنان و سودان، ليبی، الجزایر، تونس، مصر ایهتمل ميان

 هاا سرزمين این ساكنان از تحمل تاب كه بود حدی به آنان وحشيگری شدت .شدند متحمل را

 .انداخت راه به قاره این جوانان ميان در فریادهایی و ربود

 از بيشاتر  مرات به عمری هاسرزمين این در پایداری كهدهدنشان می آفریقا تاریخ به نگاهی

 در زیارا  اسات؛  موضوع این گواه زمينه این در تاریخی كت  .دارد فاررخليج عربی كشورهای

 .بودند مقاومت ميدان قراوالنپيش همواره كه هرفت سخن قهرمانانی و هاانقالب از هاآن الیالبه

 ریاز پای  اماا  ،انجامياد مای  شکسات  به تمام قساوت با هاشورش این اگرچه .(4: 1716،محجوب)

 بارای  را راه و كارد  شایانی كمک استعمار بحران از آفریقا خرو  به بعدها كه شد هاییانقالب

 روی، مهام  مسائله  اماا  .(11: 1777، الهاواری ) كارد  جاودانه را آنان نام ،تاریخ كه گشود قهرمانانی

 هاای دیاوان  و بودناد  مقاومات  جانس  از خود كه است پایداری شعر به معاصر شاعران آوردن

 .است پایداری قهرمانان دالورمردی وص  كه نمودند اییههسرود از سرشار را شعری



 کمالجو ی، مصطفیخیمشا یدرضا، حمیاریاخت یممر  یتوریمحمد ف یداریقهرمانان در شعر پا یمایس یبررس

37 

 فیتوری شعر در قهرمانان سیمای .4

 در شعر فیتوری تاریخیـ  قهرمانان دینی
 در چراكاه  اسات؛  دینای  ایها تشخصي بازآفرینی فيتوری شعری هایویژگی ترینمهم از یکی

 تغييار  در واناد تیما  خاود  ایان  و داناد مای  اصال  ترینمهم را ایثار و فداكاری اعتقاداتش كنار

، الهای  یانبياا  چهارۀ  تصاویر  روازاین .بخشد تجلی را استقامت مفهوم و باشد كارگر هانگرش

 و اها تشخصي از سرودها از بعضی در او .دارد چشمگير نمودی وی شعر در قدیسان و امامان

 .كند حمایت ،سرزمينش از دفاع ،خود آرمان از تا جسته اریی آنان نقاب

 (ع) مسیح سییع
 فيتاوری ، است عربی معاصر شعر های بلندمرتبةشخصيت از یکی )ع( عيسی حضرت ازآنجاكه

 بود قهرمانانی ازجمله نيز مسي  زیرا .كندمی استفاده قهرمانی نماد عنوان به شخصيت این از نيز

 ؛باود  آگااه  لماظا  حکاام  برابر در های آنانگرفتاری از و دیدمی را مردم هایرنج نزدیک از كه

 .(14: 1712، عبادالوهاب ) شد برجسته پایداری با ویژگی فيتوری شعر در مسي  شخصيت روازاین

 ایثاار  به انجيل و قرآن كه است أكيدیت فيتوری شعر و عربی شعر در بازآفرینی این اصلی علت

 ولکئ  َصئَلبُز ُ  ومئا قَئَتلئُز ُ  ومئا» آیاه  ایان  از استعانت با نيز معاصر شاعران و دارند عيسی حضرت
 نازد  عيسای  .گيرناد می كار به پایداری مسير در قهرمانی عنوان به را او (141 آیاه ، نساء)« هلم ُدبنهَ 

 كساانی  الگاوی  خود اعمال با و نمرده هرگز كه است عدالتیبی با مبارزه و استقامت اسوۀ آنان

 .هستند اخروی جاوید زندگی دنبال به قرآن گفتة طبق كه است

 در مساي   .كناد می استفاده آفریقا سرزمين در پروریقهرمان مزر عنوان به مسي  از فيتوری

 مردگان كردن زنده در عيسی حضرتمعجزۀ  از او .است پایداری و ستم با مبارزه اسوۀ شعرش

 سامبلی  و آن را نمایاد مای  استفاده ستمکاران سركوب جهت برهانی عنوان به بيماران یشفا و

 هار  كه است قهرمانی بلکه نمرده هرگز مسي  كه دارد عقيده و داندمی خویش عقاید بيان برای

 .(612: 1731، قوشاچی) بود خواهد ستمدیدگان یاریگر و گشت خواهد بر زمين به آن
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 جامعاة  در كه زندمی قهرمانانی چهرۀ بر را او نقاب، مسي  بازگشت به توجه ضمن فيتوری

 .گشاایند مای  را مسير تاراجگری برچيدن برای خود بازگشت با و هستند اههپرد پس در، آفریقا

 روزی نياز  آفریقاا  سارزمين  دارد ایماان ، مساي   شخصيت به قهرمانی چنين تشبيه ضمن شاعر

 باشد نداشته هراسی، دار چوبة از، خود آرمان از دفاع جهت تا بود خواهد شخصی چنين شاهد

 :سرایدمی چنين رویازاین .(667: 1712، یسرو)

 .(472-471: 1717) (2) ل بّهن  ُمهاج ا   سيفهُ  لس ي  /. ..حممدَ  أني  لز/ بثزبهن  غتاها لکانَ /  ادَ   يسی أني  لز

 كند پيدا نمود معاصر همتای قال  در است نيازمند كه داندمی نجاتی فرشتة را مسي ، شاعر

 تاا  گاردد مای  معاصر مسي  دنبال به وی .باشد اجتماع دگرگونی در اساسی سب  او بازگشت و

 فيتاوری  .نماید سختی تحمل و خریده جان به را فرساطاقت ایههشکنج، عقيده راه در او چون

 كاه  رهبری و پيامبر .خداست پيامبر با خود شعر قهرمانان قراردادن همسو دنبال به روش این با

 تاا  داناد می صلي  مانند را معاصر دار و ایثار نماد را عيسی او است.هرفت دار بر آرمان خاطر به

 .دارد گونهمسي  نمودی قهرمان تالش كه بگوید

 باه  را داساتان  شخصايت  آن در كاه  اسات « کنفئاّن غسئان إلئی» قصايدۀ  شاعر ایههسرود دیگر از

 با شهادت در را« كنفانی» فيتوری .دارد بازآفرینی این از دوسویه تحليلی و ساخته همانند عيسی حضرت

 عيسای كه  تفاوت این با ندارند هدفی استبداد با مقابله و عقيده برای جز، دو هر كه داندمی همسو مسي 

 :گویدمی لذا .شد اعدام ستم صخرۀ بر كنفانی و شده كشيده صلي  به( ع)

حنناءن  صخ ةن   لی صَلَبزكْ  لقد/ اُنظُ . ..اُنظُ  / اَلبدي  ذاتُك فَتِن  فما/ اُنظُ . ..اُنظُ / االن
 مل حزلئئك/ الداميئئ ن  الضئئاکا  و املئئز  و کأنيئئك/ وطئئن يئئا آ / الشئئهداءن  قائمئئ َ  تکتئئ ُ 
 .(121: 2 جلد، 1717الفيتوری) (3)يزما   باحلضارةن  تتّشح
 ظلام  از و بنگارد  اناد داشاته  روا او ماورد  در ملتش آنچه به تا خواهدمی كنفانی از ادامه در

 معنای از را فعل این حقيقت در« انظر» امر فعل تکرار با شاعر .شود شگفتی دچار استعمارگران

 چقادر  كاه  بگوید خود قهرمان به تا گرفته كار به تمسخر مفهوم در و ساخته خار  خود اصلی

 در اسات  عيسی صلي  با طرازهم كار این واست  هناجوانمردان وی اعدام در اشخاص این كار

 برابار  در قومش كه دیدمی خود چشمان با و گرفت قرار عناد مورد كنفانی چونان كه هنگام آن
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 قوم سکوت شاعر .برنگزیدند را پایداری جان  آنان از كدامهي  و نموند سکوت حکم اجرای

 .داندمی كنفانی شدن كشيده صلي  به با معناهم را

 نقااب  باه  آوردن روی دليل نيز ادبی منتقدان و شودمی افتی فراوان شعرش در صلي  لف 

 برابار  در عيسای  پایاداری  چراكاه  دارد؛ وجود صلي  در كه دانندمی ایستادگی مفهوم را مسي 

 .(66: 2226، الشعار) است شاعر نزد آن شدن برجسته علت ستم

 جاوداناه  عامال  صالي   كاه  دانسته قهرمانی را مصلوب و مقاومت نماد را« صلي » فيتوری

 در پایاداری  كاردن  خالصه در سعی، واژه این از استفاده با دیگر یاهسرود در لذا .اوست شدن

 :آورده« اآلخ  اإلنسان مأسأة» در روازاین .دارد لف  این

 اُصئُل /رأسئك اُصئُل /دئفتيَكَ  اُصئُل / ينَئكَ  اُصُل /القه َ  ََتدِ  و/وجهنكَ   لی اآلهل ن  أقننع َ  ضع
 .(612: 1 جلد، 1717فيتوری) (4)تبَسّم و أحزانَك أمضغ/ التتَأمل ...التتَعذب/ مشسك

 بار ، «ك ينئ اصئل » جملاة  باا  و دانساته  عمال  در تأكياد  موجا   را« صلي » تکرار شاعر

 روناد  بار  و رفتاه  فراتار  مظلاوم  از ظاالم  تشخيص قدرت آن سب  به كه دارد اشاره تيزهوشی

 كاه  جاا  هار  تاا  بردمی كار به كالم استحکام برای را« كيدفت اصل » او .كندمی تأكيد پایداری

 قهرماان « كرأسئ اصئل » جملة با نيز و جوید بهره حق ندای از، ستمکاری برابر در باشد ممکن

 .نمایاد  ایساتادگی  مساتبدان  برابار  در و استفاده خود تفکر قوۀ از وارمسي  كه نموده تشویق را

 امضئغ) آميزیحس یاهگون با خواست را جان فداكردن، خویش قهرمان از اینکه از پس فيتوری
 پايش  در ایثاار  راه كشايدن عذاب جایه ب و بجود را خویش اندوه كه خواهدمی او از( كأحزانئ

 دیگار  بار و شماردمی برتر خواری با همراه مردن از را قدرت با همراه مرگ، ادامه در لذا ؛گيرد

 :گویدمی چنين عيسی سرانجام از گرفتن درر و استقامت بر تأكيد ضمن

م / ال يحن  فزقَ  اآلخ ن  اإلنسان مَضی  الضئع ن  أجئ ن  من / مسيح مث َ  کنتفيهن   لی املز ن  صلبانن  َیَن
 .(616: 1 جلد، فيتوری) (5)املأسأةن  م  باملز ن  أقزی املز َ  إني / القزةن  أج ن  من  ب / أمز ُ 
 كناد مای  حمل خود با جاهمه در را دار چوبة كه داندمی مسي  چونان را امروزی قهرمان او

 جاز  چيازی  دار چوباة  این است معتقد« مسئيح مثئ  کتفيئه  لی املز  صلبان َیم » جملة با و

 جاویادان  را او و شاود مای  صليبی شکل به« ایستادگی» باور همين روزی زیرا ؛نيست او آرمان
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 روی دو درواقاع  «القئزة أجئ  مئ  بئ / أمئز ُ  الضئع  أجئ  مئ » عباارت  با وی .ساخت خواهد

 ساب   باه  مارگ » كاردن  بياان  باا  نخست .(63 و 64، 2221 الشعار) كندمی ترسيم را معاصر مسي 

، است مرگ كارش سرانجام و كرده ضعي  را او كه شکنجه برابر در مقاومت شدت از «ضع 

 در را مساي   مارگ  و گرداندبرمی را حکم، إضرابی «بئ » كارگيریبه با سپس كرده سراییسخن

 برتار  حماسای  مارگ  از را مارگ  نوع این فيتوری .كندمی انبي سربلندی با همراه و افتخار او 

 گفات  وانتیم .«املأسئأة م  باملز  أقزی املز  إن» كه دارد تأكيد آن بر آخر بيت در او .داندمی

 در را معاصر انقالبی كار تا اوست سرگذشت از گرفتن وام نوعی به مسي  نقاب از شاعر هدف

 .دهد قرار او همپای آرمانش حف 

 برخاوردار  بااالیی  بساامد  چناان  از فيتوری شعر در مسي  دینیا   تاریخی شخصيت، باری

 گفتاه  او ماورد  در كاه  جاایی  تاا  نمود تردید دچار او دین درباره را ناقدان از بسياری كه است

 شخصايت  بررسای  و آناان  عقایاد ، لبنان مسيحی نویسندگان با زیادش آشنایی سب  به شودیم

 او از شاعر  در انبياا  دیگار  از بيش كه یاهونگهب، داد قرار تأثير تحت شدتبه را فيتوری، مسي 

 در و كناد  رهاا  را خاود  دیاار  شاد  مجبور جهانی جن  دنبال به فيتوری زیرا .گيردمی سرمشق

 پيراماون  ناقادان  ساخن  تأیياد  در اساسای  سببی را امر این وانتیم .گزیند اقامت لبنان دیرهای

 .(16-16: 1766، فاخوری) آورد حساب به شعرش و فيتوری

 (ع) حسین امام
و قرار گرفتن در پوشاش قهرماناان تااریخی     «نقاب»سرایی فيتوری از طریق شکل دوم قهرمان

آنان به ترغي  مبارزان امروزی  ا و قهرمانیهتدینی هویداست و شاعر ضمن فراخوانی شخصي

شود كاه بارای قهرماناان    یشعر شاعر و شرایط زمان؛ موج  مرپذیر بودن يزیرا تفس .پردازدیم

 .تاریخی و دینی او دو چهرۀ سنتی و معاصر را در نظر بگيریم

( ع) حساين  اماام  شخصايت ، پایداری ادبيات حوزۀ در اهتشخصي ترینمهم از دیگر یکی

 و دانساته  ستم برابر در پایداری رقي  بدون قهرمان نماد را او معاصر شاعران از بسياری .است

 را پيکاار  مفهوم« )ع( علی بن حسين» كه باورند این بر منتقدان .نداهآراست وی نام با را هادیوان
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 برازنده دیگر كه رسيد یاهدرج به او شهادت و گشت مقاومت نماد وی نام و ساخت دگرگون

 .(126: 1727، الکركی)« بود نخواهد، باشد او قيام با همسو ازآنچه غير، حركت هي 

 آن برابار  در حركتای  گوناه هاي   كاه  ساتمی  و سارزمينش  بار  حاكم استبداد اقتضای به نيز فيتوری

 مباارزی  عناوان  باه  او از« حساين  اماام » باه  خویش ارادت بيان ضمن تا شد آن بر، گرفتنمی صورت

 جامعاة  در كاه  بداناد  مقااومتی  تحركاات  تماامی  سرسبد گل را ستم عليه او ایستادگی و كند ادی بزرگ

 باه  هام  كه طلبدمی را منشحسين قهرمانی، معاصر دنيای كه دارد عقيده شاعر .پيونددمی وقوع به عربی

 باازآفرینی  باه  روازایان  .باشاد  خاویش  ناام  نماودن  جااودان  پای   در هام  و ظلم ریشة افکندنبر دنبال

 :گویدمی سخن ایشان از اسالم پيامبر و مسي  نام كنار در و پرداخته او شخصيت

 رأی لئئز آ  و/ ل بئئهن  مهئئاج ا   سئئيفَهُ  لَسيئئ / حممئئدا   أني  لَئئز و/ بثنزبئئهن  َغتاهئئا لَکئئانَ /  ئئادَ   يسئئی أني  لئئز
: 1 جلاد ، الفيتاوری ) (6)املقتئز  رأسئهُ  يديئهن  يف و/  ...مستشهدا   جلاءَها/ املفاز  حم اهبا/ م ة   حسي

471-472). 
 از بشار  آزادی كاه  اسات  هاایی شخصايت  فراخوانی بيانگر« املنشئق  الثئزرة و البتئ » قصيدۀ

 تااریخی « بيناامتنی » گوناه  ساه  شاعر  متن در است.هبست نقش آنان بر پيشانی، عدالتیبی چنگال

 پيوناد  وی بازگشات  و مساي   داساتان  باه  ابتدا را قهرمانان پيروزی به اميد شاعر و دارد وجود

 در نياز  امروزی مبارز، گشایدمی را نجات راه آمدنش با عيسی كه گونههمان: گویدمی و زندمی

 باه  دلدادگی نهایت با كه داندمی نثارانیجان را قهرمانان وی .بود خواهد ميدان پيروز مسير این

 .(66-62: 2221 الشعار) روندمی هادگرگونی استقبال

 در« حساين » سار  شادن  بریده از و راندمی سخن( ع) حسين امام و پيامبر از سپس فيتوری

 نشاد  بریاده  هادف بی حسين گلوی كه گونههمان گویدمی و آیدمی وجد به خود آرمان جهت

 گویاد مای  ایثاارگران  این به دادن اميد ضمن و ماند نخواهد سرانجامبی نيز وطن مبارزان تالش

 در .باود  اساالم  نجاات  و جااودانگی  سرانجامشاان  ولی شدند فدا زیادی سرهای حسين درراه

 مباارزان  فاراروی  جدیدی دنيای، مرگ با كه داندمی بازآفرینی یاهگون را« الرأر قطع» حقيقت

 این» چراكه ؛اندداشته را وضعيت این ایزیور و عشتروت و سیایز كه گونههمان ؛گيردقرارمی

 ساپس  شاد  بریده سرهایشان ابتدا، شدن جاودان و واال هدف به رسيدن مسير در نيز اههاسطور

 :گویدمی دوباره روازاین ؛(124: 1727، الکركی)« ماندند جاودان و شدند برانگيخته
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ها أقسمُ / ....أرَهَقن فلَقد/ خُذو ُ / ت يدون رأسي  ....اآلن  نزانيت فی/ ستعُ ی الذي بامسن
 ....أرَهقئئئنَ / بالسئئئب    أمحَلَئئئه کأمنئئئا/ دائمئئئا   يئئئديي  بئئئي أمحَلئئئهُ  الئئئذي هئئئذا / أرَهقئئئنَ  لقئئئد/ 

 .(126: 2 جلد، 1717الفيتوری) (7)التع  حتی أرَهقن
 بيشتری نمود متن اجتماعی ا  سياسی مایةبن و شده ترپررن  قهرمان امروزین عدبُ اینجا در

 كشاورش  هاای آرماان  تحقاق  در جدیاد  شخصايت  ایان  كاه  دارد آن از حکایات  واست هافتی

، اسات  قارآن  متن از گيریوام نشانگر، متن در ایقاع و واژگان .دارد پيش در زیادی هایسختی

 هماه ینباا .(61-62)« سئّلز  اجلايمَ  مث فغّلز  خذو »: فرمود الحاقه سورۀ در كریم خداوند كه آنجا

 اقادام  یاهونا گهب ای و بردارند راه سر  از را وی وانندتینم بدخواهان و ناميراست معاصر قهرمان

 .نيندیشد( وطن مردم آزادی) خویش اهداف به او كه كنند

 در شعر فیتوری یاهقهرمانان اسطور .1

 (الرخ ئرطا) سندباد ةاسطور
 را آن و ناد اهگرفتا  الهاام  بسايار  اساطوره  ایان  از شاعری  تجاارب  تعبير جهت معاصر شاعران

 ایا  كه شودمی هویدا تصویر دو در سندباد .نداهداد قرار خویش ایههناگفت بيان برای دستاویزی

 زنادان  و تبعياد  در اجتماعی لئمسا خاطر به ای و است شاعران مدنظر اسطوره این حقيقی بعد

 درماان  پای  در ایا  كاه  اسات  ش یکهزارو جنس از یاهسای سندباد حقيقت در .بردمی سر به

 حقيقات  پی در الحاوی خليل شعر سندباد مانند ای، السياب ایههسرود مانند، زده سفر به دست

 ،عبدالصابور  ساندباد  مانناد  ایا  و اسات  خاویش  خسارات جبران برای مال اندوختن و راستين

 .حقيقت شرح و راستين سخن بيان جهت روش  است جهانگردی

 مساائل  و دوم جهاانی  جنا   حاواد   از پاس  وی زیارا  اسات؛  آواره شاعری نيز فيتوری

 دیگار  و مصار  عاازم  و كارد  رهاا  را خویش زندگی محل بود شده روروبه هاآن با كه شگرفی

 انتخااب  در بعادها  كاه  افتااد  راه به حقایقی كش  پی در حقيقت در و شد عربی هایسرزمين

 .(41-62: 2221، موسی) بودند او اریگری زندگی مسير
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 .دارد وی دراماتياک  سرنوشات  و ساندباد  شخصايت  باا  بساياری  هماننادی  شاعر آوارگی

 انقالبياون  گيار دامان  اساتعمار  دوران در كاه  تبعيدهایی پيرامون اییههقصيد سرودن با فيتوری

 بياانی  باا  و كناد مای  اشاره وی رفتةازدست ثروت و سندباد روایت به حقيقت در، شد سودانی

 اشغال و داده قرار سندباد با همسو را آفریقا و سودان مجاهدان آوارگی، خواهیوطن از سرشار

 دور سفرهای به باید آن بازگرداندن جهت كه داندمی سندباد مکنت با طرازهم را سياه سرزمين

 الئذی ال جئ » سارودۀ  در روازاین .خرید جان به را تبعيدها، وطن از دفاع جهت در و زد دست
 :سرایدمی چنين گوییتک شيوۀ با« للاائط ظه 

ئئ  ئئ  حقئئ     ينيئئهن  يف مئئا َ  و/  ...صئئزتهُ  العئئذاب وحشئئ   ...قاهلَئئا/ أمئئز   مَئئ  أجئئ ن  من  من
ئئ /قاتئئ    جثئئ ن   لئئی/خنائئ ا   سئئ ي کمَئئ  کئئان/سئئناب َ   و ...قتئئيال   النئئارَ  أ ئئانن َ / مَئئ   أجئئ  من
 .(321: 1 جلد، 1717، الفيتوری) (8) ...أرض ال و ل وط  ال الذی آنا مَ   الذي أنا/أقات ُ 
 و« الأرض» الفااظ  بيان با و آفریقاست سرزمين به معطوف شاعر توجة تمام كه است طبيعی

 نشساتن  ثمار  باه  بارای  را خاناه  كاه  كناد می را یمبارزان حال وص  رسا به صورتی« الوطئ »

 اناواع  و هساتند  تکااپو  در اهاداف  تحقاق  جهت در سندبادگونه و سپرده فراموشی به هاتالش

« أمئز  م ، أج  م » سؤال با فيتوری دیگر طرف از .(166: 1732، أمطانيور) پذیرفتند را تبعيدها

 رمزی یاهونگهب وی .بود نخواهد آن پيامد چيزی آوارگی جز كه است وضعيتی ترسيم دنبال به

 ایان  باه  را آناان ، ساركوبگرانه  ایهتسياس كه دارد تأكيد افرادی خانمانیبی بر سندباد نقاب با

 است.هنمود دچار وضعيت

 كاه  ساازد مای  همانند تبعيد از بازگشته اسيری به را سندباد ای« الرخ ئرطا» بازگشت فيتوری

 یاهخرابا  باا ، بازگشات  هنگاام  به اینک و شد برده اسارت به شهر اماكن و روهاپياده از روزی

 ملای  قهرمانان از خالی را نبرد هایميدان او است.هنکرد دفاع آن از كسهي  كه شودمی روهروب

 در آرمانشاان  درراه هماه  و شاوند نمای  دیده مقاومت آوردگاه در مبارزان از كدامهي  و بيندمی

 :گویدمی كامل سرخوردگی با ادامه در روازاین .هستند عذاب و تبعيد در، ناپيدا مسيرهای

 حئئئئئائطن  يف/ثانيئئئئ     شئئئئئ    بَنئئئئی الئئئئ  ُ  و/اجل میئئئئئ ن  جسئئئئدَ /بيديئئئئهن  يغتئئئئئی اَل مئئئئی القاتئئئئ ُ /  ...واآلنَ 
 .(324، همان) (9)دیجی ل  واحلزنُ / دیجی ل / الصُم  هذا/ سَِم / ال   وجه سَِم /اهلزمی ن 



 5931، تابستان 15شماره  مجلة علمی ـ پژوهشی انجمن ایرانی زبان و ادبیات عربی

13 

 كاه  ناپذیراسات  شااعری  وی گفات  وانتا یما  اههاسطور فراخوانی و اههسرود نوع این در تأمل با

 در حلاول  باا ، نيسات  كاالم  صاراحت  اراییا  را او چاون  و اسات  ملتش هایرنج بيان پی در همواره

 باه  شااعر  عالقاة  گوناه ایان  منتقدان لذا .است رمزی صورت به اههناگفت بيان دنبال به اساطير شخصيت

 باه  تحساين  قابل یاهروی را سنتی ایهتشخصي بازآفرینی در تالش و كشور سرنوشت در تأثيرگذاری

 .(21: 1777، منصور) است هشبي «درویش محمود» اشعار به بيشتر كه آورندمی حساب

 فیتوری شعر در معاصر قهرمانان .3

 ماندال نلسون
او كه  یهاتالشكشد و از به تصویر می« آپارتاید» ه سياستيماندال را عل ۀفيتوری این بار مبارز

ماندال در مورد  .داردیپرده برم، دپوستان آزار دیديها با سفبرای نجات مردم و برابری حقوق آن

 :استهسرنوشت سياسی خود گفت

دپوساتان مباارزه   يباا اساتيالی سف   .ماهام خود را وق  مردم آفریقا كرددر طول زندگی»

كاه هماه بتوانناد در آن باا     ام باوده  دموكراتياک ی اهو باه دنباال آرماان جامعا    ، ماهكرد

 .(11: )همان ایی برابر زندگی كنندهتفرص

بازرگ  مباارزی   عناوان  د و از وی بهیستامی« إلی نيلسزن مانديال»را در سرودۀ « ماندال» شاعر 

 :گویدو می كندمی ادیبرای نجات سياهان 

كَ  يف أبدا   ساک    / اجلنئزبی ...ِن  اخل يئ  أبنئز  يئا/ الشئم ن  ذهئ ُ  ي َصّئعهُ / قئد    إلئه   مث  طقزسن
 أنئ /  ..املئز ن  يف تَکئ ُ / ...املئز ن  يف تُزلَئد/ أنئ َ  تکئ  مل إن/ ...الشئهادة جئال ُ  يَکئزن کي 
 .(14–16: 1717، )الفيتوری (01)مانديلال .مانديلال/ اکتمالئئكَ  يف أغ قتَنی هنالئكَ  سّاي  
ز تشبيه كرده تاا  يچگرم و محروم از همهار يده در مناطق بسیيرا به درختی رو ماندال، شاعر

ر شعر بر يپس برای بزرگداشت وی و تأث .ها ثمر داده و پایداری بيهوده نبودبگوید كه با سختی

آورد تا مخاطا  را از شخصايت   را می« املئز  ُتزلَئد يف» كند وخواننده از پارادوكس استفاده می

فيتوری  .دانداو از مردن می يدنترسننشان  رای او آگاه سازد و زاده شدن وی در مرگ اهاسطور

 باا  پایان در و كرده اكتفا «...الشئهادة جال  يکزن کي »به جمله  جهت اقرار به جایگاه ماندال
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 ایساتادگی  مقاام  كه معناست بدان این و گذاردنمی جاه ب سؤال برای را پاسخی نقطهسه آوردن

 .گرفت نظر در آن برای صوری جایگاه كه است آن از فراتر

 بوحیرد جمیله
 یشاان هارشاادت ان نام آناان از  يو با ب دیستایها را مزشيسردمداران خ ،طور صری  فيتوری به

شااعر   .این روش كار بيشتر در اشعارش درباره قهرمانان معاصر نمودار است است.هپرده برداشت

 یاه از آداند و در بسياری از اشعار تغيير سرنوشت هر ملتی را منو  به خواستِ فرزندان آن می

ّي  بنَقئئْز    َمئئا يُئَغيِئئئ ُ  الَ  اللّئهَ  إنني » ئئهنمْ  َمئئا يُئَغيِئئئُ واْ  َحئ ویااد تااا بگویااد جیاسااتعانت ماا (11، )رعااد «بنأَنْئُفسن

اسات و هاي     یفه شرعی هر مسلمانيدگرگونی جامعه و خرو  آن از زیر سلطه مستکبران وظ

 مادافع مايهن خاویش باشاد     یناوع كسای بایاد باه    تفاوتی ميان مرد و زن وجود نادارد و هار  

 .(71: 1742، )المجذوب

را در برابار فرانساه   « باوحيرد » مبارزۀ باانوی قهرماان الجزائاری   ، شاعر با اتکا به این آرمان

ستاید و تحمل او هنگام شکنجه را به ایان  شاعر شجاعت این زن قهرمان را می .دكنوص  می

 :شماردمی يکنسياق 

 َیئئ    ال ظاملئئا   َلنّ /  ...السئئازنن  قهقهئئا َ  و/ التغئئاةن  جنئئزنَ  لئئزال/  ...مجيلئئ  يئئا احليئئاةَ  امجَئئ َ  مئئا
اّانئئكَ  َلن/ الثئائ ي َ  ويکئ  ُ / العبيئدَ  َیّئ ُ  سيدا   َلن/  ...اآلخ ي  يک  ُ  و/ احلياةَ  /  ...مجيلئ  يئا سن
 .(626–622؛ 1717، )الفيتوری (00)اإلم اطزري  جنزدن  ک ّ /  ...اجلزائ ي  النار أيت ها

وی را ، ارادۀ محکمش را باعث سرخوردگی مزدوران به شامار آورده ، شاعر با تجليل از او

لم هرگاز  احاكماان ظا   ور اسات  یا ایش نماد خشم ملت الجزاههكند كه شعلبه آتشی تشبيه می

ان برداشتن انقالبيون استفاده ياز م براینند و از هر ابزاری كوجود چنين مخالفانی را تحمل نمی

فيتوری با  .(32؛ 2221، )الشيخ انقالبی یهاای زندان گرفته تا اعدامههلياز اسارت پشت م، كنندمی

زنادانی در زنادان از انادوهی    و اشاره به وضاعيت انقالبياون   « طغئاة»توصي  استعمارگران به 

گویی شااعر در پایاان هار     .داردنقطه آن را بيان می هر سطر و با سه راند كه در پایانسخن می

از شادت سارخوردگی حرفای    « اآلخئ ي  و اجلزائ يئه، السئازن، مجيلئه» مصرع و بعد از واژگاان 
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جميلاه ایان بغاک شکساته     اما با آوردن ناام  ، كندنقطه اكتفا میبرای گفتن ندارد و به بيان سه

 .پردازدمی، شود و به تشری  وضعيت او و حقارت زندانبانان وی كه همان مستعمران هستندمی

ده دارد يا داناد و عق فيتوری همت واالی جميله را بهترین ابزار برای برجسته كاردن او مای  

و ماانع رسايدن    يردگیرسند كه هر مبارز برای دفاع از ميهن به كار متیسران جور از نيرویی م

نکتاه دیگار    .اسات « أيتهئا النئار اجلزائ يئ » جمله، مؤید این كالم .شودطغيانگران به اهدافشان می

زناد  نقطه در پایان هر بيت برای بيان ناراحتی است كه بر روح شااعر چنباره مای   استفاده از سه

واند به آهی سرد و بياان  تیبيند تنها مگونه قهرمانان را در چنگال استبداد میه اینكیزیرا هنگام

 .بسنده كند ،نقطه كه دال بر سکوت و نداشتن حرف استسه

بيند و به تحسين این بانوی قهرماان  می ایستادگیفيتوری زیبایی حقيقی زندگی را در ، آری

در حقيقات   .مایاد نیهای دشمنانش تعریا  ما  وی را در سرخوشی یهاپردازد و تمام رنجمی

باانوی   یاک كناد كاه در   فرانسوی شخصيتی را انتزاع می (12)ر از ژاندارکوان گفت كه شاعتیم

 هاا انگليسای رحمای  یداكرده با این تفاوت كه جسم ژاندارک در آتش با يعربی و مبارز نمود پ

 .شودسوخت ولی جميله با روح و جان خویش قربانی سرزمين خود می

 یریگهنتیج. 7
باروز جنا  جهاانی دوم و بساياری از مشاکالت حاادّ در       ، شرایط سخت زندگی بنا بر آنچه بيان شد

جدایی از مايهن عاواطفی را در درون او برانگيخات     .قا سب  اساسی در دوری فيتوری از وطن بودیآفر

این احساسات گاه نشان از عالقة زیاد شاعر به وطان دارد كاه    .نيستكه برای مردم سودان قابل وص  

د و گاه از سر  دلسوزی و دیادن ظلام اساتعمارگران باه مايهن      چيز عوض كن يآن را با ه نيستحاضر 

شود و بنای آن را بر دو وجاه؛ عشاق باه وطان و     یپس با سالح شعر وارد كارزار م .وی و آفریقا است

نکتاة   .خواهد كه تسليم نن  نشاوند یطلبد و از آنان مو مبارزان را به استقامت می دهدیپایداری قرار م

ساازی وجاود دارد و از   رستاخيز و قهرمان، رتباطی است كه ميان سه محور پایداریتأمل توجه به ا قابل

چراكاه   ؛ابتدا باید كل را در نظار گرفات  ، وجود عالقة كل به جزء حکایت دارد كه برای رسيدن به جزء

 .آیندبه شمار می ایستادگیای ادبيات ههرمجموعیشورش و قهرمانی در شمار ز
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قهرماان شاعرش    .ر اسات گا هاتش جلاو يا ئتارین جز قيا شعر فيتوری باا دق  مفهوم قهرمان پایداری در

مساتقيم و  » ۀنکاه شااعر از دو شايو   یا .كندمختل  نمود پيدا می یاههمتفاوتی دارد و در چهر یاهتصور

بيانگر عمق توجه وی باه مساائلی اسات كاه نيازمناد       ،كندا استفاده میهتدر پردازش این شخصي« رمزی

راساتا گاام    یکازنظر فيتوری این قهرمانان در راه هدف همسو هستند و در  .هستند مکانيسماستفاده از این 

هم ، اهتيدر اینگونه اشعار با ستایش این شخص .هرچند اهدافشان دچار شدت و ضع  شده باشد، هندنیم

 ةاستقامت آنان را باه جامعا   ۀشيو، هم با رمز و نقاب، پردازدهای آنان ار  نهاده و به توصيفشان میبه تالش

 روش تارین مهام  .گرفته و در برابر ظالم سار فارود نياورناد    شيمایاند تا راه این قهرمانان را در پنیعربی م

 چون شاعر .است یاهاسطور ایهتشخصي كارگيریبه و رمز روش، قهرمانان ساختن برجسته در او شعری

 قارار  خاود  كاار  اسار را گفتن سخن پرده در و آوردمی روی رمز به بيندمی تن  را كالم صراحت ميدان

 .سازدمی متجلی جدید تجارب بيان برای، شعر در اسطوره كارگيریبه با را خویش ادبی ذوق و دهدیم

 نوشتپی
 رسم.تیجهان م آفریدگار زیرا من از ؛من دست به كشتن تو نخواهم زد ،اگر تو دست به كشتن من بزنی. 5

 خاطر به مهاجرت حال در(... ص)محمد  پوشاند، اگرمی را آن پيراهنش با برگردد عيسی . اگر2

 .بركشد شمشير خدایش

 را شهدا ایستادگی/ هنوز تو ابدی ذات/ بنگر... بنگر/ كشيدند صلي  به خميده صخرۀ بر را تو/ بنگر... . بنگر6

 نکردند. لمس را تمدن هرگز تو پيرامون خونين هایخنده و تو، مرگ گویا/ وطنم ای آه/ نویسدمی

 خورشيد و چشمت، لبانت، سرت/ كن مبارزه شکست با و بگذار اتچهره بر را خدایان های. نقاب6

 .بزن لبخند و بجو را هایتغم/ مباش رنجور... مکش عذاب و بکش صلي  به را رویت

 خاطر به/ كشيدمی دوش بر را مرگ هایصلي  مسي  همچون كهدرحالی/ گذشت باد روی بر دیگری . انسان4

 .است تربرجسته حماسی و تراژیک مردن از مرگ این كهراستیبه/ قوّت او  از هم ا/ یميرممی ضع 

 به را شمشيرش مهاجرت حال در(... ص)محمد  پوشاند. اگرمی را آن پيراهنش با برگردد عيسی . اگر3

 آن به طلبانهشهادت/ دیدمی را اشكشيدهخونبه محراب حسين اگر آه و/ بركشد پروردگارش خاطر

 .بود او بریده سر دستانش در كهدرحالی... آوردمی روی

/ كنممی ادی سوگند درخشدمی كه نامش به/ استكرده خسته مرا/ بگيریدش/ خواهيدمی را . سرم1

/ كنممی حملش دستانم در هميشه من كه است چيزی این/ استآورده ستوه به مرا... / سلولم در اكنون

 .رنجوری حد تا كرد خسته... كرد خسته مرا/ كنممی جاجابه را آن سب  بدون گویی
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 او چشمان در و... / كرد خفه گلویش در را صدایش درد و... گفت را آن بميرم؟ كسی چه خاطر . به2

 چه خاطر به/ كشدمی شمشير قاتل جثه بر كه است كسی همانند او/ مرد( جوانان) هاشکوفه از ایدسته

 نه كه امكسی آن من ام؟كی من/ شوم؟ كشته تا...  بجنگم و بيندازم آتش گردن در دست كسی؟

 ...وطنی نه و دارم سرزمينی

 شکست روهایپياده در سندباد و/ پوشاندمی را جنایت جسد دستانش با كورش  قاتل... / االن . و7

 .ندارد ایفایده اندوه این و/ سکوت این/  متنفرم/ متنفرم سندباد چهره از/  كرد بنا را دوم النه

ای كه پرتو طالیی شوم/ الههات ساكن میهای مذهبیای قدیمی در جشنبرای هميشه مثل الهه. 12

؟ اگر تو... / در است... ای جنوبی / شکوه شهادت چگونه  ند/ ای آبنور پایيزكیخورشيد مزینش م

... / تو آنجا زندانی هستی... / مرا در كمال خویش یشدر مرگ بزرگ نمی... / دیشدمرگ متولد نمی

 غرق نمودی ماندال.... ماندال.

ها... / های بلند زندانای جميله زندگی چقدر زیباست... / اگر نبود جنون طغيانگران... / و خنده. 11

داری را سرور و ساالر بنده چراكه ستمکار زندگی را دوست ندارد و از دیگران كراهت دارد... / چراكه

آید... / چراكه زندانبانان تو ای جميله... / ای آتش خشم الجزایر... / دوست دارد و از انقالبيون بدش می

 اند.یتمام سپاهيان امپراتور

ای در كليسای كاتوليک است. در جن  قهرمان ملی فرانسه و قدیسه ،ژاندارک: دوشيزه اورلئان .51

وی پس از اسارت توسط سربازان ها را برعهده داشت. گلستان، رهبری فرانسویصدساله عليه ان

عنوان نماد  انگليسی، زنده در آتش سوخته شد و خاكسترش در معبد كاتوليک دفن گردید. او به

 .(22-21؛1636)برناردشو، گيرد م قرار مییپایداری و شجاعت، در تمام سرزمينش مورد تکر

 کتابنامه
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 توريیدراسه صوره األبطال  ي شرر المقا م  لمحمد الف

 3کمالجو یمصطف، 2يخیمشا درضایحم، 1 يار یاخت میمر 

 ما ندراناللغ  الع بي  وآداهبا جبامع  يف ماجستریة  .0
 ما ندرانجبامع  اللغ  الع بي  وآداهبا  قسم يف مشاركأستاذ  .3
 جبامع  ما ندران اللغ  الع بي  وآداهبا قسم يف مسا د أستاذ .8

 صالملخّ 
البت  انتبا  حيث قد لفت  دخصي  ، تُعتَ  م  السما  البار ة يف اَلدب الع ي املعاص  صزرة البت  والبتزل 

وحممد الفيتزري م  الشع اء الذي  صّزروا مشهد اَلبتا  واجتاهاهتم الزطني  يف  .العديد م  الشع اء إىل حد ما
ومبا أّن قارة إف يقيا كان  مشهد غزو لالستعمار اَلوروي لسنزا   ديدة فهناك دائما  أبتا  اّّتذوا ، جما  املقاوم 

دراس  القصائد اليت ي سم فيها ، التاليلي ئئهذ  املقال     املنهج الزصفي  َتاو  .هناا  نضاليا  لالستعمار
أنزا  م   ث ثال یفتشری نتائج الباث إل .وجه التاديد السزدان یالفيتزري مزق  املستعم ي  جتا  أف يقيا و ل

القارئ أّن البت   ويدرك .معاص ة أبتا  (8أبتا  أستزري   (3 ؛أبتا  تارخيي  (0: اَلبتا  يف دع  الفيتزري
اجملتمع الع ي اللذي ن م  وجه   یب  ينتمي إىل القارة السزداء وإل، لي  سزدانيا  فاس  الذي يذک   الفيتزري

 .بز نظ  الشا   يف حال   م  االحندار واهل
 
 .الشع  السزداّن املعاص  ؛دخصي  اَلبتا  ؛مكافا  االستعمار ؛دع  املقاوم :  سیرئال الکلمات
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