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چكيده
ــاج ــوريوابته ــاعردوفيت ــايش ــرتوان ــدمعاص ــهبودن ــهك ــب ــرايطتعلّ ــامطلوبش ن

ــ ــهفكــرينظــرازخــود،ةجامع ــنگــرايش. شــدندنزديــكهــمب ةعرصــدرشــاعردو اي

بــهمربــوطهــا،آنراشــعاتــرينمهــمچراكــه. اســتبررســيقابــلگــراجامعــهرمانتيــسم

شــاعردوايــنتطبيقــيبررســي. انــدشــدهشــريكخــودوطــنغــمدركــهاســتزمــاني

ــشان ــدن ــهاســتآنةدهن ــدك ــايردهرچن ــسمپ ــرارمانتي ــاردرفردگ ــاآنآث ــشهوده م

ــا،اســت ــوتفكــرام ــاآناشعارشــان،اجتمــاعيةدرونماي ــهراه ــسمواديب ــهرمانتي جامع

هـر شـعر مظـاهر ازپويـا وانقالبـي ادبيـات بـا مانتيـك ردرآميخـتن ودهـد مـي سـوق گرا

. استشاعردو

ــندر ــاجــستاراي ــام ــافتنب ــاطي ــينق ــشتالق ــنةاندي ــهشــاعر،دواي ــقب ــاهيمتطبي مف

بـه توجـه چـون هـايي ويژگـي منظـور، همـين بـه . ايـم پرداختـه اشعارشـان درشـده مطرح

نــسبتغنــاييذهنيــتزه،مبــاردرعــشقجايگــاهوطــن،بــهنــسبتتعهــداجتمــاع،مــسايل 

. استقرارگرفتهبررسيوتطبيقمورد ... واجتماعيمسايل به

كليديواژگان
.الفيتوريمصباحمحمدابتهاج،اميرهوشنگگرا،جامعهرمانتيك
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 مقدمه-1
ــالوده ــبش ــسم،مكت ــربرمانتي ــتغ ــن. اس ــباي ــاييمكت ــهاروپ ــسك ــبازپ مكت

ــسم ــاهركالسي ــدظ ــعدر،ش ــس،واق ــيعك ــردرالعمل ــولبراب ــشكاص ــيوخ روحب

ــسم ــودكالسي ــي. ب ــهمكتب ــرك ــاييكمت ــرايج ــارب ــرازواظه ــساسات،اب ــفاح وعواط

ــات ــقاهيجان ــور. شــدمــيلي �����	�(هوگــوويكت ــسم)���� ــبرارمانتي آزاديمكت

ــرايرمانتيــكهنرمنــد«: گويــدمــيوكنــدمــيمعرفــيهنــر احتياجــاتوهــاخــواهشب

ــخــودروح ــتاهمي ــقاسيارب ــهچــهآنواســتلي ــدب ــامهنرمن ــياله ــشقبخــشد،م وع

قيـد بـي وبگويـد سـخن بنـد وقيـد بـي بايـد دلباشـد، آزادبايـد عالقـه ايـن . استعالقه

.)180،ص1ج،1370سيدحسيني،(» .براندفرمانشرطو

ــندر ــاناي ــضي، مي ــدانازبع ــذاريناق ــكنامگ ــستهرارمانتي ــنشاي ــاناي ــيجري نم

ــهكتــابدرهــاللغنيمــيمحمــد. دانــستند : نويــسدمــيمطلــبايــنتأييــددرالرومانتيكي

����(نكــرمــادامچــونكــساني. پــسندندنمــيرارمانتيــكنــامفرانــسويانازبــسياري«

غنيمـــي (».بنامنـــداجتمـــاعيادبراجريـــانايـــنكـــهكننـــدمـــيپيـــشنهاد) ������

.)7، ص1986هالل،

ــرآنشــگفتتــأثيروشــدگيــرهمــهوجــاييهمــهمكتــبيــكرمانتيــسممكتــب ب

تــاشــدباعــثمــشتركخاســتگاهايــن. اســتناشــدنيانكــارنيــزعربــيوفارســيادبيــات

گــرايشايــنهنرمنــدان. بخورنــدپيونــدهــمبــههــايينقطــهدرفارســيوعربــيرمانتيــسم

ــا ــاييب ــبازره ــسم،مكت ــهكالسي ــوگراييب ــلن ــداتماي ــدپي ــرتوكردن ــارونف ازانزج

ــل ــيگراعق ــهدرراي ــكلم ــعرةكلم ــودش ــشانخ ــدن ــن. دادن ــاناي ــااديب ــهب ــارمطالع آث

ــسندگان ــاعرانونويـ ــاييشـ ــساساتاروپـ ــوداحـ ــدراخـ ــهوبازيافتنـ ــندرآنچـ وذهـ

ــان ــيفكرش ــاردر،گذشــتم ــاآنآث ــده ــس. يافتن ــاپ ــكنيب ــعيهنجارش ــدس ــاكردن ت

ــود ــدازراخ ــدهاوقي ــرايش. برهاننــدبن ــهگ ــه،تــصاويرب ــاليرؤياگون انتزاعــي،وخي

رمانتيـــسمپركـــاربردمـــضامينرنـــجودردهـــايدرونمايـــهوزنـــدگيازمـــاللاظهـــار

. بودفردگرا

ــاردر ــسمكن ــرارمانتي ــدفردگ ــوعازباي ــرن ــسمديگ ــزرمانتي ــخنني ــتس ــهگف آنك

ــسم ــهرمانتي ــتجامع ــيدر. گراس ــجتلق ــا،فرهنــگراي ــعرم ــكش ــيرمانتي توانــدنم

وپراحــساسةعاشــقانشــعرهايبــهاطــالقبــراياصــطالحايــنمعمــوالًوباشــداجتمــاعي
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ــهگــراطبيعــتحــداكثر ــوعايــنازايعمــدهبخــشهرچنــد. رودمــيكــارب ــهشــعر،ن ب

ــين ــي،اســتصــورتهم ــسمول ــايگــرايشدارايرمانتي ــهازديگــريه ــسمجمل رمانتي

ــا ــرايشبـ ــاعيگـ ــزاجتمـ ــري، (هـــستنيـ ــسم.)70،ص1386جعفـ ــهرمانتيـ ــراجامعـ گـ

ــاعرانگــرفتنفاصــلهحاصــل ــانازش ــسمجري ــرديرمانتي ــقانهوف ــكوعاش شــدننزدي

ــاآن ــهه ــانب ــسمجري ــتسمبولي ــاحب. اس ــرانص ــدنظ ــلدرمعتقدن ــينةفاص ــدايب ص

ــسمصــدايوهــارمانتيــك ــوعيصــداياجتمــاعي،سمبولي شــنيدههــماجتمــاعيشــعرن

ــي ــفيعي (شــودم ــسماگــر.)54، ص1359كــدكني،ش ــرمتكــيفردگــرارمانتي ــالب وخي

ــوداحــساسات ــي، (ب ــاو،)145،ص1995ترحين ــايب ــناختيمعياره ــهزيباش ــهمنحــصرك ب

واجتمـاع ازفـردي احـساسات بـه افراطـي توجـه بـا وشـد، مـي شـعر ادبـي جنبهوبالغت

حتـي وكردنـد مـي توجـه زمينـي هـاي عـشق بـه جريـان ايـن شـاعران وبـود، غافـل مردم

رمانتيـــسممقابـــل،درنداشـــتند،ابـــايياخـــالقفيمنـــامفـــاهيمآوردنازاشعارشـــاندر

ــه ــاگــراجامع ــكب ــهشــدننزدي ــسايل ب ــاعيم ــونراخــودشــهرتاجتم ــهمره درونماي

اسـت، مهـم گـرا جامعـه رمانتيـك شـاعر بـراي آنچـه . گيـرد مـي كـار بـه كـه اسـت هايي

نيــست،ليــقااهميتــيچنــدانبالغــيوادبــيهــايجنبــهوشــكلبــرايواســتمــضمون

بــهنزديــكومــألوفمــأنوس،كــهگيــردمــيكــاره بــلغــاتيكــهاســتجهــتهمــينبــه

ــدگي ــسانزن ــدان ــهوباش ــينب ــت،هم ــانتيووســواسجه ــهمت ــسمدرك ــرا،رمانتي فردگ

.رودميسستيبهرواست،توجهمورد

ــن ــروهاي ــسمگ ــدررارمانتي ــارزه،ةزمين ــشقوسياســتمب ــهع ــالبوآزاديب ــهانق ب

ــار ــدك ــلقبخــشدروگرفتن ــوجهياب ــسألهآن،ازت ــشقم ــردع ــيوط ــدنف ــتوش هم

، 1378مختـــاري،(داشـــتندمعطـــوفاجتمـــاعيعمـــلوسياســـياعتـــراضبـــهراخـــود

. دادنــدنمــيتــرجيحجمــعبــررافــردفردگــراهــايرمانتيــكبــرخالفهــاآن.)106ص

بـا كـه ،علمـي شـيوه بـه نـه البتـه ،راآينـده اجتمـاع خواسـتند مـي دقيـق تعبيـر بـه عـده اين

.نهندبنيادخودگراييآرمان

آشـكار وسـامان بـه نـا ةزمانـ كـردن رسـوا سـبب بـه گـرا جامعـه رمانتيـك شـاعر شعر

جامعــهرمانتيــسم،نتيجــهدر. داداختــصاصخــودبــهطرفــدارانيممنوعــهمــضامينكــردن

مــيمحــسوباجتمــاعضــرورتونيــازعــربةجامعــدرچــهوايــرانةجامعــدرچــهگــرا

شـد موجـب كـه كارشـان ةنتيجـ ،نبودنـد آگـاه خـود نقـش بـه چـه   اگـر هگـرو ايـن وشد
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ــهادبيـــات سمبوليـــسمآغـــازگرطرفـــيازوشـــود،واردسياســـتواجتمـــاععرصـــهبـ

.استتوجهدرخورهستند،

ـ قابـل نكتـه  زبـان فارسـي هـاي كتـاب برخـي دررمانتيـسم بحـث كـه اسـت آنهتوج

ــه ــانك ــايجري ــيه ــيراادب ــيبررس ــد،م ــككنن ــدهتفكي ــا،اســتش ــيندرام ــابعب من

علـت بـه توانـد مـي موضـوع ايـن كـه شـد افـت  ي انـدكي بـسيار مطالـب دسترسدرعربي

ايـن شـاعران وگذاشـتند جـا بـه خـود ازگـرا جامعـه هـاي رمانتيـك كـه باشـد كميتأثير

نـام سمبوليـسم يـا فردگـرا رمانتيـسم مثـل ديگـر هـاي جريـان دراشعارشـان ةغلبـ بـا گروه

. كردندثبتهاجرياننآدرراخود

ــدگانآنچــه ــهكــهاســتنگــاهيپردازنــد،مــيآنبــهجــستارايــندرنگارن اشــعارب

ــوريمــصباحمحمــدو) ســايه.ا.ه  (ابتهــاجاميرهوشــنگ ــسمةعرصــدرالفيت ــهرمانتي جامع

ــسلهواكــاويوگــرا ــشهوافكــارسل ــيدروشــودمــيمعطــوفهــاآناندي هــستندآنپ

دوايـن اجتمـاعي اشـعار دركـه لييمـسا تـرين مهـم : كـه دهنـد خپاسـ سـؤاالت ايـن بـه تا

ــاعر ــرحش ــيمط ــود،م ــست؟ش ــنچي ــاعردواي ــرايطش ــامطلوبش ــهن راخــودجامع

ــه ــاندرچگون ــهاشعارش ــصويرب ــيت ــشند؟م ــهك ــوهچ ــشابهيوج ــينت ــنب ــاعردواي ش

ــود ــهداردوج ــيك ــوانم ــيت ــراندررايك ــهاي ــريب ــوداندرديگ ــدس روشداد؟پيون

است؟چگونهاجتماعينامساعداوضاعبهاعتراضدرهاآن

 معرفي دو شاعر-2
ابتهاجاميرهوشنگ-1-2

ــنگ ــاجاميرهوش ــتخلّصابته ــهم ــايه. ا .هب ــدس ــي. ش1306متول ــرهازيك ــايچه ه

ــرانمعاصــرشــعرةبرجــست ــايــش»هــانغمــهنخــستين«. اســتاي ــهب مهــدي «ازهــاييمقدم

تهــرانبــهآنانتــشارازپــسســايه. يافــتانتــشار» طــاعتيعبــدالعلي «و» شــيرازيحميــدي

ــيهــايگــرايشوتــروســيعقلمرويــيدرشــعرهايشوآمــد ــراجتمــاعيوتغزّل صــدرب

ــا ــهودفتره ــامجموع ــلوه ــيمحاف ــايع. نشــستادب ــيوق ــسياس ــه1320دومةنيم ــدب بع

ةشــيوحفــظبــاكــهشــدســببوكــردجــدااحــساسيوعــاطفيصــرفاًاشــعارازراســايه

مجموعـــهاز. بپـــردازداجتمـــاعيهـــايانگيـــزهبـــهبيـــشتراشـــعارش،درخـــوداصخـــ

ــعرهاي ــياوش ــوانم ــهت ــرابب ــبگير،1320س ــياه،1332ش ــشقس ــينو1332م 1334زم

.)2و1، صص1377عابدي،. (نموداشاره
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الفيتوريمصباحمحمد-2-2
زادهكـــهاوشــعر . اســت ســوداني شــاعر . م1930متولــد الفيتــوري مــصباح محمــد 

اشــعار. اســتعربــيـــآفريقــاييفرهنــگدوپــروردهاســت،ســودانآفريقــاييســرزمين

ــارادبيــاتنمايــانگراو هــموهــاآفريقــاييهــم. اســتآفريقــاغنــيفولكــوروعــربپرب

رنــج و او. ابنــد يمــيراخــودرازهــايودردهــاآرزوهــا،وآمــالاوشــعرآينــهدراعــراب

ــميمي     ــاني ص ــياه را در بي ــژاد س ــختي ن ــاس ــج زگوب ــسان رن ــشكل ان ــده را در  دكرده و م ي

بــهمربــوطســروده،وطــندربــارهكــهاشــعارياكثــر. آســيا و خاورميانــه شــرح داده اســت

ــه1950هــايســال ــدب ــياوشــعرهايمجموعــهاز. اســتبع ــوانم ــهت ــانيب ــةأغ ،إفريقي

الفيتــوري،. (نمــوداشــارهمتجــولدرويــشمعزوفــةوإفريقيــاأحــزانإفريقيــا،مــنعاشــق

.)مقدمه، 1972

رمانتيسم جامعه گرا و مؤلفه هاي آن زمينه هاي بروز-3
دوايــنشــعردرگــراجامعـه رمانتيــسمجريــانظهــورباعـث كــهايمــسألهتــرينمهـم 

ــسياســيوضــعيتشــد،شــاعر ــاعيـ ــامطلوباجتم ــتدودرن ــرانمل ــودســودانواي . ب

ــال ــايس ــگه ــانيجن ــسوجه ــالآن،ازپ ــايس ــره ــانيپ ــرايراخفق ــتدوب ــهمل ب

. شدميمحسوبآنكمترينمردمزندگيعرصهدرآشفتگيكهداشتهمراه

ــا ــرناخواســتهكــشورهاهمــهجهــانيجنــگشــروعب يــكهــروشــدندجنــگدرگي

ــعيدر ــرارموض ــدق ــراندر. گرفتن ــااي ــان،رض ــتخ ــشانددس ــتعمارةن ــيساس درانگل

ديكتـــاتوريوشـــدندواردايـــرانبـــهمتفقـــينآنپـــيدر. گرفـــتقـــرارهيتلـــركنـــار

بــاكــهافتــاداســتعمارگراندســته بــكــشورخــاكعمــالًوپاشــيدفــروهــمازرضــاخان

حـضور زمـان ايـن در. شـد فـراهم بيـشتر آنـان حـضور بـراي فـضا شـاه محمدرضـا حضور

اينكــهازوگرفتنــدقــرارمــردمكنــاردركــهچــرابــود؛مهــمبــسيارنويــسندگانوشــاعران

ــي ــدمـ ــيديدنـ ــاهيرويازگروهـ ــابقناآگـ ــهمطـ ــايبرنامـ ــيسهـ ــازماندهيانگلـ سـ

مــردمكــردنآگــاهواســراركــردنافــشابــهوكردنــدمــينارضــايتياظهــارشــوند،مــي

ــي ــدم ــاي. پرداختن ــرداد،28كودت ــيم ــدهايپ ــصيبتآم ــاريم ــهب ــراهب در. داشــتهم

ظهـر ازبعـد وبـود شكـستن حـال درملـي وحـدت بيگانگـان، شـدن تـر متـشكل روزهاي

ــاندرمــرداد28 ــاوريومــصدقوحــزبســكوتمي مــصدقســقوطزاهــديمــردم،ناب
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ــرينخــستو ــودوزي ــالمراخ ــرداع ــهآنوك ــاهم ــاغوغ ــهتنه ــاطراتيب ــارهخ ــارهپ پ

.)238-219،ص1ج،1370لنگرودي،. (شدتبديل

ــاي ــرداد،28كودت ــأثيرم ــيت ــرفراوان ــعرب ــادفارســيش ــسمونه ــزاجتمــاعيرمانتي ني

ازگروهـــيونمـــودرخمـــرداد28كودتـــايازپـــسخاصـــهســـي،ةدهـــاولنيمـــهدر

پــور،حــسين. (انداختنــدراهبــهراشــعريجريــانايــنودادقــرارتــأثيرتحــتراشــاعران

.)161، ص1384

ــه ــرانجامع ــوارهاي ــههم ــتخــاطرب ــتراتژيكموقعي ــوردخــوداس بيگانگــانتوجــهم

ــرار ــيق ــت،م ــاگرف ــانام ــربجه ــزع ــدزاني ــتعمارگرانچــشماندي ــهاس ــددورب . نمان

جهــانيجنــگدرعثمــانيامپراتــوريمثــلبــزرگهــايامپراتــوريوهــادولــتضــعف

دولبــرايكــافيفرصــتعــربهــايتملّــدرونــيوحــدتوانــسجامعــدمواول

بـــهطمـــعچـــشمهـــاتمـــدآنـــان. كـــردفـــراهمانگلـــيسوفرانـــسهچـــوناروپـــايي

هــايســرزمين. بودنــددوختــهعثمــانيامپراتــوريسرشــاربعمنــاوبــزرگهــايســرزمين

هــاي دولــت وكردنــد غيبــتسياســت ةصــحن ازكــهدشــوار، دورانايــن درعربــي

ــايي ــهاروپ ــلطهب ــروزيوس ــيدند،پي ــاوضــعيتيدررس ــهن ــارب ــههنج ــرب ــيس ــدم . بردن

ــودان ــزس ــاهدني ــطرابش ــاتواض ــددمنازع ــودمتع ــاهوب ــتگ ــلطهتح ــستانس وانگل

ــا ــتنيزمــ ــديريتتحــ ــصرمــ ــودمــ ــويهض،. (بــ ــ67،ص1381نــ ــي،؛69ـــ حكيمــ

.)94ـ51،ص1367

ــن ــشابهوضــعيتازايخالصــهاي ــرم ــيكــشورهاياكث ــودعرب ــندر. ب وضــعيت،اي

ــهراخــودگروهــي. شــدمــردمنــصيبخانمــانيبــيوحرمــانفقــر، ــيب ــد؛خبــريب زدن

ويابنـد؛ دسـت بينـس آسـايش بـه آنپـي درتـا زدنـد دسـت گريـز وهجـرت بـه گروهي

ــي ــدگروه ــاماندن ــارزهت ــدمب ــندر. كنن ــين،اي ــاعرانحــضورب ــانوش ــلبحــثاديب قاب

سـبك واسـلوب بـه يـك هـر البتـه ــ ملـي مبـارزان كنـار درنيـز آنـان زيرااست؛توجهي

.پرداختندمبارزهبهـخود

كــرد،خاصــيزمــانبــهمحــدودتــواننمــيراعــربجامعــهدرگــراجامعــهرمانتيــسم

ــات ــهنه ــيدراينك ــگپ ــايجن ــانيه ــنجه ــاناي ــعردرجري ــاعرانش ــودش ــت؛نم وياف

بلكــه،نكــردفعاليــتمــستقلورســميصــورتبــهجريــانايــن،شــداشــارهكــههمــانطور
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ايــندرپيوســتند،سمبوليــسمجريــانبــهبعــداًكــهشــاعرانييــافردگــرارمانتيــسمشــاعران

.اندسرودهاشعاريزمينه

غناييوعاطفيذهنيت-1-3
واســتغــربهمــانعــربوايــرانگــرايجامعــهرمانتيــسمخاســتگاهگرچــه

پيــدايشوگذاشــتعربــيوفارســيمعاصــرشــعربــربــسياريتــأثيراروپــاادبيــات

پــابــهرمانتيــسمكــهانقالبــيحــالايــنبــابــود،مــؤثرآنپيــدايشدرجهــانيرخــدادهاي

.استداشتهنوجودآناروپاييمعنيبهوابعادهمهباكرد،

ــسم ــهرمانتيـ ــراجامعـ ــاردرگـ ــساسات،كنـ ــاعـــشقاحـ ــايوهـ ازشخـــصي،دردهـ

ــدغافــلخــودملــتواجتمــاعهــايغــمودردهــامحــيط،مــشكالت ــوعايــنامــا. نمان ن

حالــتودهــدمــينــشانخــودازجامعــهمــسايل بــهنــسبتكــهاهتمــاميوجــودبــاشــعر

تــسكينحالــت،واقــعدر. شــوديمـ منجــرافكــارتنــويربـه كمتــردارد،حكومــتبــاسـتيز 

،ص1384پـــور،حـــسين. (اســـتبخـــشآرامومـــسكّننيـــست،درمـــانگردارويدارد،

ــا.)162 ــواننمــيگــاههــيچايــن وجــودب احــوالواوضــاعازهنرمنــدكــهكــردانكــارت

درســعياديــبيــاشــاعركــهجــاييدرحتــيبلكــهنپــذيرد،تــأثيرخــويشمكــانوزمــان

ــاره ــريكن ــيآنانكتمــدارد،گي ــأثيرب ــن. اســتت ــدمــيســعيشــاعردواي ــزاريكنن بي

راهخواهنــدمــيوباشــدگــذارتــأثيراجتمــاعدركــهدهنــدجلــوهطــوريراخــود

رااديبــانقلــمتــأثيريقينــاًوبگــشايندزدهخفقــانةجامعــدرتحــولايجــادبــرايجديــدي

حــداز،حقيقــتدرامــا. گرفــتناديــدهتــواننمــيجنگــاوريونيــزهوشمــشيركنــاردر

آنوجــدانهــانارضــايتيودردهــابيــان. شــوندنمــيخــارجكامــلطــوربــهخــودغنــايي

گرچــهوداردمــيواشــوقبــهراهــاآنمحــروم،طبقــهقــدردانيوكنــدمــيآرامراهــا

ــيراه ــهحل ــيارائ ــد،نم ــادهن ــردهام ــتنپ ــايقازبرداش ــزحق ــريني ــهاســتهن ــهك آنب

.ازند يميدست

ــي ــلب ــستدلي ــهني ــدرك ــاكرب ــيابش ــمنس ــتض ــرايطي،رعاي ــعرش دارايراش

كــهدارمايمــانمــن: گويــدمــي» أســاطير «ديــوانمقدمــهدرودانــدمــياجتمــاعيهــدفي

ــردينــيهنرمنــد، ــهراآنبايــدكــهداردعهــدهب زنــدگيآندركــهايدرمانــدهجامعــهب

دردهــاازباشــد،صــادقحيــاتجوانــبةهمــازتعبيــردرشــاعراگــر. نمايــداداكنــد،مــي

.)8صسياب،. (گفتخواهدسخننيزاشجامعهآرزوهايو
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ــيمين ــانيس ــزبهبه ــهدرني ــمقدم ــعريةمجموع ــودش ــهخ ــامب ــاي «ن ــاج ــي» پ ازوقت

هــمزنــدگيازايصــحنهكــشيدنتــصويربــهراآنگويــد،مــيســخنشــاعردلحــرف

بيــانبــابتوانــدكــهكنــدمنقلــبرااوچنــانآنكــهكنــدمــيمعرفــيدردكــشيده،ميهنــان

ــف ــعرلطي ــاراصــحنهآنش ــهب ــأثراتهم ــايقشوت ــيمدق ــدترس ــلدروكن ــشممقاب چ

بلكــهنيــست،هــازيبــاييبيــانتنهــاشــعركــهاســتمعتقــدوبگــذاردنمــايشبــهديگــران

ــد ــتيازباي ــازش ــسه ــعردرميتج ــتش ــاداش ــيت ــايتيرگ ــاعه ــناختهاجتم ــودش . ش

صــالبتبــاهنرمنــدصــفايصــالبتكــهاســتگونــهايــنو) 16ـــ14،ص1370بهبهــاني،(

ــاني ــهجه ــيك ــاتيرگ ــدورتوه ــاك ــهراآنه ــرده،احاط ــوردك ــيبرخ ــدم ــن. كن اي

دروكنــدمــيتــنفساجتمــاعدرشــود،مــيزادهســكوتدرشــعركــهمعتقدنــدشــاعران

اســتمخلــوقيشـعر ،بنــابراين. ميــردمـي ســكوتدروكنــدمـي اختنــاقاحــساسعزلـت 

. بماندزندهتواندنمياجتماعازدورهبكهاجتماعي

ــا ــنب ــش،حــالاي ــسجميةاندي ــرمن ــاآنشــعرب ــستحــاكمه ــاآنشــعرهاي. ني دره

ــامقايــسه ــسياراجتمــاعيسمبوليــسمشــعرهايب ، ص1384پــور،حــسين (اســتابتــداييب

جديــدعرصــهبــهپــاذهنيــتهمــانبــاوهــستندغنــاييدركــيدارايشــاعرانايــن.)165

واقـع مرزهـاي بـه ــ الفيتـوري محمـد خاصـه ــ   شـاعر دوايـن شـعر اينكـه بـا . دگذارنـ مي

ــا،شــودمــينزديــكگرايــي ــشهدرام ــسيهــاآناندي ــاديدگردي ــهصــورتبني ونگرفت

.استگرفتههيجانيصورتيجامعهدردهايازگفتنشانسخنناگزير

امـا ،بـسرايد حماسـي شـعر خواسـته مـي شـاعر كـه بـرد پـي تـوان مـي سـادگي بـه گاه

ــايي،ذهنيــت ــنو. كنــدمــيدوگــانگيدچــاررااوغن درچــهولفــظدرچــهموضــوعاي

ــهاشـــعاريدرالفيتـــوريمحمـــد. كنـــدمـــيخودنمـــايياوشـــعرمحتـــوايوفكـــر كـ

نـوع هـم هـا ميليـون واوكـه فقـري ازگـذارد، مـي نمـايش بـه راخـود لطيـف احساسات

: كنديمشكايتاينگونهآورده،دردبهرااشآفريقايي

ــرٌ ــلفقيـــ ــيمو... أجـــ ــيمدمـــ دمـــ

ــلُ ــهفيحمـــ ــيآالمـــ ــودٍفـــ جمـــ

حـــــــــالمأبـــــــــداًلكنَّـــــــــهو

الغيــــــومِبلـــــونِ الـــــشتاءِ بلـــــونِ 

ــضنُو ــهيحــ ــيأحزانَــ ــومِفــ وجــ

ــ  ــه يقظـــ ــي قلبِـــ ــومِو فـــ ات النجـــ

)17و16، ص1972الفيتوري،(
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ــه ــون؛  : ترجم ــه خ ــشته ب ــت آري، و آغ ــتي اس ــ  تهيدس ــه رن ــستان و ب ــگ زم ــه رن گ ب

 بـــه ســـختي دردهـــايش را بـــر دوش مـــي كـــشد؛ و انـــدوه هـــايش را بـــا   ؛ ابـــري تيـــره

ــا ايــن همــه همــواره رؤيــا در ســر دارد؛ و در قلــبش  . دلشكــستگي در آغــوش مــي گيــرد ب

.پرتو ستارگان است

ــنگ ــاجهوش ــزابته ــهني ــهازايگوش ــهجامع ــامانشناب ــنراس ــوراي ــهط ــصويرب ت

:كشدمي

ــرهــزارامــشب ــيتــوهمــسالدخت ــدخوابيــده / ول  / خــاكرويلخــتوگرســنهان

بافنـده دختـر هـزار امـا  / سـاز هـاي پـرده بـا  / تـو هـاي انگـشت سـر نـاز ورقـص زيباست

ــن ــاناي ــا / زم ــشانانگــشتســرزخــمخــونوچــركب ــدمــيجــان / هاي قفــسدركنن

دامـان بـه تـو كنـي مـي پرتـاب  / آنازپـيش كـه حقيـري دسـتمزد بهـر از / كارگـاه تنگ

)كاروان،1370ابتهاج، /... (گداكي

ــرايخواهــدمــيشــاعر،واقــعدر ــوگيريب ــرايومــرجوهــرجازجل ــاتادامــهب حي

ايـن كـه فـرق ايـن بـا منتهـي كنـد؛ حـاكم جامعـه بـر رااجتمـاعي تقيـد ازنـوعي اجتماعي

. كنـد مـي اجتمـاعي روابـط بـر نـاظر وبينـد مـي تهيـه خـود ذهنيـت همـان بـا راقراردادها

مبــارزه «هــا،ديــدگاهوضــوحعــدمدليــلبــهراهــاآنمبــارزهبتــوانشــايدتــصوريــنابــا

. ناميد» خاموش

اجتماعيهايناهنجاريبهتوجه-2-3
اجتمــاعيرنــگخــودشــعربــهكننــدمــيســعيزمــانازبرهــهايــندرشــاعردوايــن

وكنــدنمــيبنــددرراشــاعرگــرايرمانتيــكهــايبــالجامعــهدرواقعيــاتامــا،ببخــشند

ــال ــدانياتوخي ــسدودرااووج ــيم ــازدنم ــسين. س ــروهح ــژوهشدرم ــايپ ــهه نقادان

جـدا خيـال ووجـدان ازكامـل طـور بـه كـه نيـست چيـزي واقعيـت كـه اسـت معتقدخود

ــويسچــونكــسانيپنــداروشــود ــاركــهعــوضل ــدمــيهــاآنازراواقعيــتغب وگيرن

ــام ــكراآنتم ــيرمانتي ــد،م ــكدانن ــتباهي ــضاش ــتمح ــروه، (اس .)141، ص1965م

آنبــامتنــاقضيــاوآنازخــارجكــهاســتگــراجامعــهرمانتيــسمجريــان،ايــنكــهچــرا

ــست ــاوني ــارهكــهاشــعاريب ــانازايپ ــاييآن ــيشادع ــست،ب ــهپيوســتنازني ــردمب وم

ــارزات ــخنمب ــيس ــدم ــهدروگوين ــهايجامع ــرك ــراندرگي ــت،بح ــياس ــدم خواهن

ايــنكــهاســتتــوجهيجريـان ايــندرتكــرارپــرهـاي مايــهندروازيكــي. كننــدكـاري 



1391، تابستان6، سال سوم، شمارة نشرية ادبيات تطبيقي 84

نــشانخــودازجامعــهدرموجــودهــايزشــتيوفــسادهــايپديــدهومظــاهربــهشــاعردو

.دهندمي

شـــكايتظلــم وفقــر وگرســـنگياز» الــشعب هــذا  «قـــصيدهدرالفيتــوري محمــد 

ــي ربــوده،آنــانازرازنــدگيوبرگرفتــهدررااشجامعــهكــهدردهــاييازوكنــدم

:گويدميسخن

مشي علـي الـشوكِ أزمانـاً و أزمانـا       

ـ رَّ تحت أنينِ الفأسِ مقبـــو خ رةًــ

و ذاب بــين ســواقي الليــلِ أغنيــةٌ   

و عـــانقَ األرض جوعانـــاً و عريانـــا

ــا   ــوخِ جرذان ــا الك ــف زواي و دب خل

 ذوي   في   الدوح أغصانازينةٌ وـــح

)158،ص1972الفيتوري، (

دير زماني است كه اين ملت بر خار قدم مي نهد؛ و گرسنگي و برهنگي زمين : ترجمه[

و زير ضربه هاي تبر، گورستاني فراهم آمده؛ و آن سوي گوشه هاي كوخ، . نصيبش گشته

و ميان جويبارهاي شب، آوازهايي اندوهگين آب شده؛ و شاخه هاي . موش ها نفوذ كرده

]. استدرختان تنومند پژمرده گشته 

دانــدمــيعــشقبــهاشتــوجهيبــيدليــلرانــاننداشــتنةغــصنيــزابتهــاجهوشــنگ

ــهبــاو كننــد،مــيزنــدگياواطــرافدركــههــاييانــسانفقــرورنــجكــشيدنتــصويرب

. بردارداجتماعواقعيتازپردهتاكندميسعي

ــهايــندرامــا/ اســتحكــايتيهــمايــن / آه...وتــو؟مــنعــشق ــدهكــهزمان هــردرمان

ــانبهــراز/ كــسي ــرايديگــرشــب،ن ــتوعــشقب ــستمجــالحكاي ــاج،. (ني ، 1370ابته

)كاروان

ــشتركمــضامينازيكــي ــيدردحاصــلكــهم ــندرون ــهتوجــهاســت،شــاعردواي ب

ــانوطبقــاتيفاصــلهوتبعــيض ــابرابريبي ــوريمحمــد. اســتاجتمــاعيهــاين ســالالفيت

ــا ــجودردهـ ــودرنـ ــيضازراخـ ــژاديتبعـ ــرهونـ ــشيبهـ ــرمايهكـ ــفيددارانسـ درسـ

وشــكندمــيداخــلاز،اســتزنــدانيآندركــهراصــدفيوكنــدمــينمايــاناشــعارش

:سرايدميدلدراندوهيباشادمانه
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ــا ــيأن ــيو.../ زنج ــيأب ــيو/ الجــدزنج ــةأم ــا/زنجي ــودأن ــود.../ أس ــيأس ــرٌّلكنّ ح

)80،ص1972الفيتوري،(الحريةأمتلك

ــ: ترجمــه[ ــانش زنگــي اســت . . . /ن زنگــي ام م ــدرم دودم ــن ســياهم /  و پ ــياهم / م س

].من، اما آزاده ام

كنــدمــيبيــاناشــعارشدررارنــجايــنوبــردمــيرنــجطبقــاتيةفاصــلازنيــزابتهــاج

:بكشداست،ناراضيآنازهمارهكهاجتماعيرخبهراآنتا

ــن ــرشوي ــتف ــگهف ــهرن ــالك ــصپام ــترق ــوناز / توس ــدوخ ــسانگانيزن ان

وگــلهـر رنـگ وآبدر / رنـج هــزار: خـالش وخـط هـر پــودوتـار در / رنـگ گرفتـه 

)شبگير،1370ابتهاج، (ننگهزار: برگش

دوايــنكــهالفـاظي كــهشـد خــواهيممتوجـه بيفكنــيم،نگـاهي نــيماشعارشـان بــهاگـر 

ازلجــدواســاسبــركــهنبــودگرايــانتســنّايكليــشهمفــاهيمگرفتنــد،كــاره بــاديــب

ــيش ــينپ ــدهتعي ــد،ايش ــهباش ــانبلك ــادهزب ــدراصــميميوس ــروبرگزيدن ــهه ــيچ م

.استامروززندگيبهمربوطگويند،

پردازينمادقالبدرگراييطبيعت-3-3
ــت ــيطبيع ــهوگراي ــهتوج ــدهب ــايپدي ــيه ــهطبيع ــسمدرك ــرارمانتي ــوردفردگ م

اشــعارگــاهشــاعروداردمــودننيــزشــاعردوايــنگــرايجامعــهاشــعاردراســت،توجــه

بهــرهنمــادينصـورت بــهطبيعـت عناصــرازوبـرد مــيطبيعـت دامــانبـه راخــودانقالبـي 

. نمايـد شـريك شـود، مـي رواملـتش بـر كـه سـتمي وظلـم انـدوه درراآنتـا جويـد مي

طبيعـت خـود وشـود مـي روبـرو طبيعـت بـا عاطفـه واحـساس نـوعي بـا شـاعر ،عبارتيبه

وتعامــلنــوعيطبيعــتبــاشــاعرحقيقــتدرواســتتأمــلواحــساسمنــشأاوبــراينيــز

.كندميبرقرارمتقابلرابطه

ألوجـه كانـت و/ القريـة علـي جناحيـه يرخـي الـدجي كـان / الـسحب جموعكانت

ــيذات ــونذات/ األس ــتوائيةالعي ــدانزوت / األس ــفق ــراديبهاخل ــم/ س ــارتحل وبالن

ـ أذرعهـم انتـصبت و /..../ بالثورة الفيتـوري،  (الـصدأ عالهـا محاريـث مثـل / الـدجي يف

)71و67، ص1972
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و اوج / تيرگي بال هايش را بر روستا گسترانيده / آسمان انباشته از ابرها بود : ترجمه[

كه آن سوي سرداب هايش / صاحب چشمان استوايي /  گرفتنش سرشار از غم و اندوه 

بسان / ازوانشان در تاريكي، راست ايستاد ب/ ... / رؤياي آتش و انقالب دارد/ جسته است 

].گاوآهن هايي كه زنگار بر آن بنشسته است

ــاج ــزابته ــاندرني ــوهازمقــصودشبي ــايجل ــسيارطبيعــته ــرهب ــه. اســتجــستهبه ب

:سرايدمي» جنگلمرثيه «در،نمونهعنوان

ــلاي ــبايجنگ ــياي! / ش ــتارهب ــيد! / س ــكخورش ــك! / تاري ــياهاش ــشانس كهك

ــاي ــه ــ! / ستهگس ــةآئين ــارةديرين ــستهزنگ ــلاي/.../ ب ــمايجنگ ــگ!/ غ ــزارچن آوايه

عاشــق؟مـرغ گلـوي ازخـون / ريخـت نـاربن كـدامين افكنـد سـايه در! / مـاتم هـاي بـاران 

) جنگلمرثيه،1370ابتهاج،(

ــل ــهمي ــيب ــيندررمزگراي ــيدرودورانهم ــنط ــاناي ــدارجري ــدپدي ــموش وك

دوايــنبــرايطبيعــتمنــاظر. يافــترانمادهــاييتــوانمــيشــاعردوايــناشــعاردربــيش

ــاشــاعر ــكتنه ــداعيي ــست؛ســادهت ــراني ــهرامخاطــبتوصــيف،ازگذشــتهزي ــانيب بي

ــدمــيهــدايتنمــادينوفكــري ــه. كن ــدالبت ــنمــورددرباي ــنشــاعردواي ــهاي دررانكت

بـي بخـشند، مـي نمـاد بـه اشعارشـان درفيتـوري وابتهـاج كـه گـستردگي كـه داشـت نظر

يــاوهــستندنمــاديــاواژگــانايــن... وتــاريكيجنگــل،بــاران،شــب،: نيــستزيــادترديــد

ــايي ــديلتوان ــدنتب ــهش ــادب ــندررانم ــبذه ــدمخاط ــهدارن ــشاندرك ــايدادنن غن

.  دورندابتذالوافراطازغالباًودارندسزاييه بسهماشعاراجتماعي

بخشياميدودهياميد-4-3
ايــنوگيرنــدمــيقــرارهــمكنــاردرنااميــديواميــدشــاعردوهــرديــوانســيبرربــا

ــوع ــراثموض ــسممي ــرارمانتي ــت؛فردگ ــرااس ــهچ ــارك ــاللاظه ــدگيازم ــسئلهوزن م

جامعــهرمانتيــسمكــهاســتفــرديرمانتيــسماصــليهــايدرونمايــهازكــي يطلبــيمــرگ

رنــگفردگــرامانتيــسمردركــهاســتآنتوجــهجالــبامــانيــست،بهــرهبــيآنازگــرا

واســتغالــباميــدشــاعر،دوايــنشــعردرامــا،اســتتــربرجــستهروشــنرنــگازتيــره

خـود مـرگ بـا كـه سرشـادند جهـت ايـن ازراننـد، مـي سـخن مـرگ ازكـه جـا آنحتي
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ــه ــرانب ــدگيديگ ــيزن ــشندم ــنگ. بخ ــاجهوش ــرگابته ــداندرم ــيرامي ــسمرگ ب

:سرايدميوداندميروزيپيمعادلراآنوكندميخطابشايسته

ــك ــرگلي ــريم ــمديگ ــسته ــاك، / ه ــادردن ــگرفام ــركشوش ــروروس  / مغ

) ديگرمرگ،1370ابتهاج، (ميداندرمرگ / مردانمرگ

وكنــدمـي ترسـيم هموطنــانشبـراي شـرايطي كنــاردرراآينـده بـه اميــدنيـز فيتـوري 

هــايجامــهكــردنپــارهپــيدركــهروشــنفردايــيبــهاميــدكنــاردرخواهــانآزاديبــه

ايــن. دهــدمــينويــدراآزادياســت،ســستيديوارهــايفــروريختنوظلمــتوتــاريكي

ــاآزادي ــهوجــودب ــدانهــايميل ــهزن ــياووشــدخواهــدحاصــلزمان ومــرگرغــمعل

.بودخواهدسرزندهوجاويدنابودي
الـــــــدجيأكفـــــــانمزّقـــــــتإنّنـــــــي

الـــــرّديرغـــــمخالـــــدحـــــيأنـــــا

)                        85،ص1972الفيتــــــــــــــــــوري، (

ــي ــدمتإنّنــ ــدرانهــ ــوهنجــ الــ

ــا ــرٌّأنــ ــمحــ ــضبانرغــ ــزمنقــ الــ

همانا من ديوارهاي ضعف و سستي را در هم شكستم؛ همانا من كفن هاي : ترجمه[

من به رغم مرگ ظاهري، زنده و جاويدان؛ باري، من به رغم . تاريكي را از هم دريدم

].اي روزگار آزاده امتركه ه

ايــنرااميدبخــشيوروشــنآينــدهازتــصويرپردازي» فــردااي «ســروددرابتهــاج

:نمايدميبيانگونه

ــينهدر ــرمس ــت،گ ــرداايتوس ــان! / ف ــدهايدرم ــمامي ــودغ ــندر / فرس ــاكدام پ

ــت، ــرداايتوس ــان / ف ــكنجهپاي ــايش ــونه ــودخ ــردا،اي / آل ــدايف ــيامي ــگب نيرن

)فردااي،1370ابتهاج،(

ــد ــوريمحم ــدالفيت ــتمعتق ــهاس ــهك ــنشگرچ ــالوط ــاس ــجه ــلرادردورن تحم

ننــگلكــهوچــشيدخواهــدراآزاديطعــمانقــالبوقيــامبــا،بــاالخرهامــا،اســتكــرده

.كردخواهدپاكاشپيشانيازرااستعمارزدگي
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سـنينا الـشوك علـي سـرنا نكنإن

عينـا جائعـراةً تبنـا نكنإن

ــد ــافلقــ ــيثُرنــ ــسناعلــ انفــ

)75،ص1972الفيتوري، (

لقينــــامــــاأذاهمــــنلقينــــاو

ــنأو ــشنانكـ ــاةًعـ ــسيناحفـ بائـ

ــاو ــمةمحونـ ــةوصـ ــاالذلّـ فينـ

اگــر . اگــر ســالياني بــر خــار گــام مــي نهــيم  ؛ و آزارهــاي فــراوان مــي بينــيم  : ترجمــه[

بــي شــك . ه و بيچــاره زنــدگي كــرده ايــمعريــان و گرســنه گــشته ايــم؛ و يــا اينكــه پابرهنــ

ــر خودمــان شــوريديمدر برابــر خواســته هــاي خــ ــر لكــه  ؛ود ايــستاديم و ب ــا ايــن كــار ب و ب

]. شيديمكننگ خط بطالن 

گرايـي آرمـان بـه راخـود جـاي كـه كالسيـسم گرايـي آلايـده كـه اسـت جاايندر

واقعيــت،بيــانكنــاردرشــاعردوهــروشــودمــينمايــاننيــزشــاعردوايــنشــعردرداده،

.نمايندميترسيمباشد،بايدكهگونهآنراخودجامعه

مبارزهدرعشق-5-3
ــرينتوجــهجالــب ــزبخــشت ــوطني ــهمرب ــانيب ــاكــهاســتزم ودردوغــموجــودب

واســتعمارهــايزمــاندرآدمــيكــهاســتمعتقــدوكنــدنمــيرهــاراعــشقشــاعررنــج،

ــااســتثمار ــيمــشكالتب ــاوســت،روبرفراوان ــام ــنهمــهرغــمه ب ــعاي ــههمــارهكــهموان ب

اســتبداد،وبيــداد. اســتدادهادامــهخــودحــضوربــهنيــزعــشقداده،ادامــهخــودحــضور

ــاوردنرويدليــلامــااســت،عــشقمــانعكــدامهــرگرســنگيوفقــر ــهآدمــيني عــشقب

خلـــعخـــودآدميـــتازانـــسانعـــشقبـــدونكـــهاســـتآنتوجيـــهبهتـــرينونيـــست؛

ــ ــاري، (شــوديم ــنشــعردرسياســتوعــشقتفكيــك.)134و133،صــص1387مخت اي

ــاعردو ــديهيش ــتب ــشه. اس ــردراياندي ــهداردس ــشهازك ــگراناندي ــسانيتراهتالش ان

ــه ــيماي ــردم ــردمهمــينازشــاعر. گي ــااســت،معمــوليم ــنب ــاوتاي اواحــساسكــهتف

.اندكردهحلسياستسودبهراعشقمشكلغالباًهاآنواستقويتر

بنيــاديتفــاوتيــكبــهفيتــوريوابتهــاجبــينعاشــقانهوشــاعرانهةتجربــايــندرامــا

درمعــشوقوعاشــقكـه شــويممــيروبـرو مــوارديبـا كمتــرابتهــاجشـعر در. رســيممـي 

ازكــهايچهــرهغالبــاًو. معنــوينظــرازچــهومــادينظــرازچــه،باشــندواحــديوضــع

ــشوق ــهمع ــايشب ــيدرنم ــدم ــردي،آي ــهكــهاســتف ــهوشــريكعاشــقغــمدرن درن
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ــه. اســتســهيماوپيــروزيوشكــست ــهواســترهــاييتبلــورن . عاشــقسرنوشــتهــمن

تــابزمانــهاوضــاعبرابــردركــهكــشدمــيتــصويربــهراعــشقبــهنگــاهنــوعايــنشــاعر

ــهابتهــاج. آوردنمــي ــهمبهمــيطــرزب ــطب ــردازدمــيعاشــقانهرواب ــهوپ درزنحــضورب

اتهـام مـورد معـشوق كـه جاسـت ايـن درونگـرد مـي ترديـد وظـن سـوء بـا عـشق هعرص

:گيردميقرارعاشق

ــست ــاديري ــام! / گالي ــههنگ ــزلوبوس ــقانهغ ــستعاش ــر / ني ــزه ــگچي ــشرن وآت

) كاروان،1370ابتهاج،... (زماناينداردخون

ــاعر ــارزهش ــررامب ــشقب ــرجيحع ــيت ــدم ــشقوده ــهراع ــسدورانب ــازپ ارزهمب

:كندميموكول

 / يافــتبــازگمگــشتهخنــدهونــشاطرنــگ / نبــردهــميــارانلــبوگونــهكــهروزي

تـو، سـوي  / هـا بوسـه وهـا غـزل وهـا ترانـه سـوي  / زمـان آنگرديـد خـواهم بـاز نيزمن

)همان (!منعشق

ــندر ــهاي ــامخاطــبهــا،نمون ــهرامعــشوقشــاعر،كــهروبروســتاشــعاريب ــلب دلي

ــاعاشــق،نكــردنهمراهــي ــيوهجــوطــردي ــدم ــاكن ــسكينرااوي ــيت ــدم ــت. ده ذهني

ــايي ــاعرغن ــهدرش ــعاراينگون ــوهاش ــشتريجل ــيبي ــد يم ــهاب ــك ــوره ب ــاهط ــهناخودآگ ب

مخاطــبپــس. مــيهنازدفــاعومبــارزههــايصــحنهتــاپــردازد،مــيمعــشوقهبزرگنمــايي

وتفـنن رويازيـا سـت املـت فكـر بـه واقعـاً گوينـده آيـا كـه داردمـي وافكـر ايـن بهرا

! آورد؟ميميانبهمبارزهازهمحرفيديگرانگرمالمتنگاهازماندناماندريا

زنــدمــيپرپــركــه / ديــدتــوانممــيراشــماظفرمنــدشــوقاكنــونهــمدورازمــنو

ــببوســهآرزويدر ــانل ــيهايت ــابب ــانو / ت ــرهپنه ــيچه ــدم ــنازآراي ــسراياي خلوت

ســرودي / پيغــاممــنبــهآردمــيكــه / آرامبــيلبخنــدايــنازوانمخــمــيو / اميــدپــرده

)رستاخيزسرود،1370ابتهاج،. (ساختبايدفتحبرايهم

ايــنكــهكنــدمــيقــانعرامعــشوقشاينكــهكنــاردرالفيتــوريمحمــدمقابــل،درامــا

ــارزهزمــانزمــان، ــهرااودهــد،مــيتــسكينرااوواســتمب ــزپايــداريب مــيدعــوتني

: سرايدميچنيناينوكند

الجمـال الحبيبـة،  / الكئيبـة الحبيبـة / الغريبـة الحبيبـة، أيتهـا .../ نجمهـم مسارهذا

ــةو ــذا / الدمام ــساره ــمم ــركض.../ نجمه ــيي ــةف ــريالزاوي ــيالً/ الكب  .../..../قل



1391، تابستان6، سال سوم، شمارة نشرية ادبيات تطبيقي 90

محمـوالً األسـود الهـودج يمـشي و/ القتلـي أرديـة فـي الثـورة قمريجيءحين/فابتسمي

كبريـاء و/ المـضطربة / الـضفائر مطـر فـي واختبئـي / .../ ابتـسمي / األصـيل حفبـة معلي

جــدأنــتكــميــاأعــرف/ متعبــةٌ / المعذبــةحبيبتــييــاأنــتو/ .../ الجميــلحقــدك

الفيتــوري،  (الرقبــةحــولالمنقــاروالمخلــبو / الثــديينفــيالطــاعونوالــدم/ متعبــة

) 419،ص1972
/ محبوبه رنجور / اي محبوبه و غريبه /  هايشان است اينجا گذرگاه ستاره: ترجمه[

/ در زاويه ي پهناور مي دود / اينجا گذرگاه ستاره هايشان است /  محبوبه، زيبايي و زشتي 

و /  آن گاه كه ماه انقالب در لباس كشته شدگان مي آيد / لبخند بزن . . . /  . . .  / قدري 

و در زير باران / لبخندي بزن /  در مسير است كجاوه سياه كه بر مركبي اصيل، بار شده

خسته تني / و تو اي محبوبه ي دلنشين من / گيسوان پريشان و كبرياي زيبايت را پنهان ساز 

/ خون و طاعون در سينه هايت در جريان است / خوب مي دانم كه تا چه حد خسته تني / 

]..و چنگال و منقار در اطراف گردن 

ايـن بـه . گيـرد مـي كـار بـه مبـارزه بـه خـدمت درراعـشق وريفيتـ سـخن ديگـر به

شــريكعاشــقغــمدراومعــشوقوكنــدمــيهمــراهخــودبــارامعــشوقاوكــهصــورت

.استسهيماوپيروزيوشكستدرو

كـان فلقـد  / زمنـاً لـه سأصـلي  / يـسمعنا  / الحديقـة سياجخلفالموت/ اسمعي

)156،ص1972الفيتوري، (...وطنالي
/ صدايمان را مي شنود / مرگ آن سوي پرچين باغ حاضر است / گوش فراده : ترجمه

.زيرا ميهنم بود/ زماني برايش نماز مي گزارم 

عــينرمانتيـك مبـارز كــهگرفـت نظـر دربايــدهـم رانكتـه ايــنسـخنان ايـن كنـار در

ــدصــوفي ــهاســتزاه ــشقك ــيوارامجــازيع ــدم ــانه ــهت ــشقب ــيع روحــانيوحقيق

مـي آنجـايگزين انقالبـي عـشق روحـاني، عـشق جـاي بـه جـا ايـن درمنتهـي . يابـد دست

. شود

تعهدوالتزامةدرج-6-3
بــهچقــدروگيرنــدمــيبهــرهخــوداحــساسيروحازچقــدراينكــهدرشــاعردوايــن

ــت ــيواقعي ــدم ــردرراخــودوپردازن ــاعبراب ــهواجتم ــدجامع ــزمومتعه ــيملت ــد،م دانن
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مراتــبامــا،بــودخواهــدوهــستهميــشهالتــزام«عبــاساحــسانقــولبــهالبتــه. متفاوتنــد

ــاشــاعر. اســتجامعــهوشــاعرةدوســويومثبــتجانــبالتــزام. اســتمتفــاوتآن رادري

ا يــانــسانيوجــودژرفــايازيــاانــسانآزاديازوســيلهبــدينتــاكنــدمــيوصــف

بــهآشــكارواننهــحالــتدودرآنكــهبــدونكنــد،تعبيــربــشريهــايتجربــهگــستردگي

ــن ــاي ــتوارةرابط ــانواس ــانپنه ــودمي ــاوخ ــصريحدري ــدت ــاس، (».كن ــص1987عب ،ص

چيــزيخيــالووجــدانانــسانوجــوددركــهاســتمعتقــدهــممــروهحــسين.)160-161

ــتازجــدا ــستعقالني ــوارهوني ــدانياتهم ــلووج ــاردرعق ــمكن ــراره ــيق ــدم . گيرن

.)106،ص1965مروه،(

شــدخــواهيممطلــبايــنمتوجــهكنــيم،نگــاهشــاعردوايــناراشــعبــهدقــتبــهاگــر

ــودنرمانتيــكصــدايكــه ــشتراشــعاردرابتهــاجهوشــنگب ــهبي ــه. رســدمــيگــوشب ب

پـاي بـاز كـشد، مـي رنـج بنـدش دردوسـتان هـاي شـكنجه ازوقتـي ابتهـاج ،نمونـه عنوان

همــهدررامعــشوقحــضورشــاعر،آنكــهگــويي. كــشدمــيميــانبــهرامعــشوقش

معــشوقشازبپــردازد،فاجعــهعمــقبــهآنكــهجــايبــهوكنــدمــيطلــبظــاتلح

!! نخواندعاشقيسرودكهخواهدمي

پـس ايـن ازبـاد حـرام مـن بـر /  بـاد حـرام بـرمن تـو نگـاه شـيريني  / نخندمنرويدر

هـاي دخمـه در/ بنـد بـه مـن يـاران / شـاه قلـب هـاي تـپش بـاد حراممنبر/ عشقوشراب

ــره ــاكنوتي ــاغمن ــتدر/ شــاهب ــبعزل ــدگاهآورت ــارهــردر/ خــاركتبعي گوشــهوكن

ــن ــياهدوزخاي ــت/ س ــازودس ــوشدر! / گالي ــنگ ــسانهم ــدادگيف ــواندل ــاج، (مخ ابته

)كاروان،1370

ــاليدر ــهح ــوريك ــسهدرفيت ــامقاي ــاجب ــگابته ــانتيكيرن ــريرم ــتفادهراكمت اس

درذكـر شـايان ةنكتـ . دهـد مـي نـشان نشوطـ بـه نـسبت بيـشتري التـزام وتعهدوكندمي

ــورد ــدم ــوريمحم ــهاســتآنالفيت ــاردراوك ــصيدهكن ــايش،ق ــهه ــسرحيهســرودنب م

ــهنيــزوطــنمــورددرهــايي واســتاونبــوغوخــالقذهــنازحــاكيكــهاســتپرداخت

ــداريچــهگــر ــيمتــصوراگــرخطاســتپن ــوريكــهكن ــافيت ــهاهتمــاموجــودب ــسايل ب م

انگــاريمناديــدهنبايــدراحقيقــتايــنامــا،اســتگــراواقــعامالًكــاجتمــاعي،ـــسياســي

ــارهدركــه ــانآناشــعارشازايپ ــهملــيچن ــدمــيبرخــوردگرايان درمخاطــبكــهكن

ــناينكــه ــعاراي ــعواديدررااش ــيواق ــهگراي ــاآوردحــسابب ــسمي ــهرمانتي گــرا،جامع
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دركـــهنـــدانيميشـــاعررااواگـــربـــودخواهـــدانـــصافازدورومانـــدمـــيرمتحيـــ

. رسيدواقعيتمرزبهخودگرايجامعهرمانتيسم

هنــــاأجــــداديواريــــتهنــــاهــــا

ــضي ــافسأقــ ــنأنــ ــدمــ ــيبعــ أبــ

لنـــــــاإفريقـــــــاأرضســـــــيبقيو

)81،ص1972الفيتوري، (

ــمو ــارواهــ ــااختــ ــاثراهــ كفنــ

بعــــدنا مــــنولــــديسيقــــضيو

ــي ــافهــ ــتمــ ــومٍكانــ ــالقــ غيرنــ

ن نياكانم را اينجا به خاك سپردم؛ و آنان از خاك اين زمين كفن اينك م: ترجمه[

و . من نيز بعد از پدر جان مي دهم؛ و فرزندم نيز بعد از من جان مي سپارد. برگرفتند

].سرزمين آفريقا برايمان خواهد ماند؛ از ديرباز نيز براي كسي به جز ما نبود

وتعهـد ازكلـي طـور بـه ابتهـاج كنـيم تـصور كـه شـود نمـي باعـث موضـوع ايـن البته

بــهرابيــشتريســهمفيتــوريمقايــسه،مقــامدربلكــه،اســتدوروطــنشبــهنــسبتالتــزام

ــود ــصاصخ ــياخت ــدم ــهده ــشمهك ــنسرچ ــانگــرشاي ــأمالتوه ــاطني،ت ــيب ازناش

آنــاننگرانــيتــواننمــيهرگــزو. بــوددوانــدهريــشههــردوســرزميندركــهبــودظلمــي

.    گرفتناديدهرسيد،ميعدمبهظلمبرابردركهوطنشانهستيبرابردررا

 نتيجه گيري-4
الفيتــوريمــصباحمحمــدوابتهــاجاميرهوشــنگكــهآيــدمــيبــر،شــدگفتــهآنچــهاز

ــه ــوانب ــاعردوعن ــقش ــهدرموف ــسمعرص ــهرمانتي ــراجامع ــستندگ ــهه ــهك ــايدغدغ ه

. كـــشاندمـــيدلـــسرديوتلخكـــاميجانـــببـــهراهـــاآندوران،حـــوادثواجتمـــاع

دراشعارشـان برخـي تـا شـد باعـث گذاشـتند، جـا بـه شـاعران ايـن كـه كمـي تـأثير گرچه

ــه ــسيانبوت ــدن ــاوافت ــهي ــهاينك ــتباهب ــيناش ــعارهم ــزءرااش ــسمج ــرارمانتي ــافردگ ي

ــانراملتــشانديجــورشــبتــادارنــدســعيهــاآنامــاآورنــد،حــساببــهسمبوليــسم تاب

طــوربـه گـري، غنــاييازتـا نيافتـه رافرصـت ايــنهنـوز ذهنـشان اينكــهوجـود بـا وكننـد 

ــاتــاگيرنــدنمــيدســتبــهســالحگرچــهوكننــدگيــريكنــارهكامــل رويــارودشــمنب

ــد، ــلوبجنگن ــشينآرزووتخي ــتجان ــيحقيق ــودم ــا،ش ــاام ــشانب ــپريزبان ــعرازس ش

ــرمالوســازندمــي ــسياريكــردنب ــرده،درحقــايقازب ــريپ ــهكــهاســتهن دســتآنب

رمانتيــكشــاعرانايــنكــهكــردانكــارتــواننمــيگــاههــيچايــن،وجــودبــا. ازنــد يمــي
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ــه ــدگــراجامع ــرايراراهكــهبودن ــسمورودب ــهسمبولي ــاتب ــدهمــوارادبي ــاوكردن درب

ــرفتن ــننظرگ ــباي ــهمطل ــهك ــيهنب ــتيم ــسايل وپرس ــاعم ــاجتم ــهـ ــهگرچ صــورتب

.ندهستستايشدرخوركردند،توجهـابتدايي

شــود،مــيبررســيشــاعردوايــنگــرايجامعــهرمانتيــكدركــهلييمــساتــرينمهــم

ــهتوجــه ــسايل ب ــاهيموم ــاييواحــساسيبرخــوردسياســي،مف ــاغن ــسايل ب ــاعيم واجتم

.استستيزيظلمواجتماعهاينابرابريفساد،فقر،بهتوجهسياسي،
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