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 سو ي بسنيمع در شعر  يغفارذر وابنقاب 

 

 دانشگاه تهران  ي،ات عربيار گروه زبان و ادبيدانش، 1ي ن مقدسيابوالحسن ام

 دانشگاه تهران  ي،ات عربيزبان و ادب ي دکتر يدانشجو ،يرا فراهانيسم

 
 1398/ 17/11تاريخ پذيرش:  03/1397/ 31تاريخ دريافت: 

 

 ده يچک 
)  کيتکن عرب  (قناعنقاب  معاصر  شعر  پربسامدتر  يکي   يدر  شي از  ترس  يانيب  يهاوهين  تجربۀ  يجهت  م 

است.    يشعر بس نيمعشاعران  فلسط  سوي  معاصر  شاعران  جمله  مقاومت    ينياز  شعر  برجستۀ  چهرۀ  و 

«  يالغفار ذر  من اوراق ايبدۀ » يبرد. قصيک قناع در شعر خود بهرۀ فراوان مياست که از رمز و نماد و تکن

آن شخص  يهااز جمله سروده ابوذر غفارياوست که شاعر در  پ  يت  برا  امبريصحابۀ  را  ان يب  ي)ص( 

شعر  اند  يتجربۀ  کردن  بازگو  برم  يشخص  يهاشهي و  اي گزيخود  در  مقالهي ند.  توص  ن  روش   ي فيبه 

تحل  يواکاو  به  يليتحل قصيو  متن  چگونگادي دۀ  يل  و  ابوذر  ي شده  قناع  شعر    کارکرد    ني معدر 
آنجا که م .  شوديپرداخته مسوي بس  يادي ز  يهامشترک و شباهتوجوه  ،  ابوذر  تيان شاعر و شخصياز 

م دارد؛  قناع  يوجود  کارکرد  که  گفت  شعر    تين شخصي اتوان  مقبول  سويبسدر  برخوردار  ياز  الزم  ت 

مشاهده  توان  يمرا    سويبساز    ييابوذر است که در پس آن  ردپا  يصدا   ،دهيصوت غالب در قصاست.  

ان يکرده و از پس نقاب ابوذر به ب  يپندار دازت ابوذر هم يشخص يابعاد انقالب شاعر با  ن معنا کهي ؛ بدکرد

شده    يکي با صوت غالب    دهيدر سراسر قص   شاعر  يکه صدا يتا حد  پردازديخود م  يهاشهي افکار و اند

و نقد   يداري ، دعوت به مبارزه و پايجامعۀ عرب  يهاتيم واقعيدۀ حاضر ترسيقص  رسد.يو به اتحاد م

 حاکمان و سردمداران عرب است. 

 
 
 
 

 

 . « يذر الغفار اوراق من ايبده »يقص ،سوي بسنيمع ، يقناع ابوذر غفار :هاکليدواژه
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 مقدمه

صورت    يسم فرانسو يبا سمبول  ييآشناقناع از رهگذر  ک  ي تکنبا    شاعران عرب   ييآشنا

  و شاعران   افتي  يات معاصر عربيود را در ادبگاه خيکه از اواخر قرن نوزدهم جاگرفت  

ان رمزگونه  ي، بيعرب  يسامان و خفقان حاکم بر کشورهاز با توجه به اوضاع نابين  يعرب

ش  يخو  يانقالب  و  يآراء انتقاد  ها وشهيطرح اند  ين ابزار برا ين را به عنوان بهتريو نماد

شاعران رشد    يرمز و نماد در متون شعر  يات معاصر عربيدر ادب  رونيکار بستند؛ از ابه

به    دارد  يا ندهيفزا ويکيکه  شعر  يهايژگياز  زبان  در  و   يشاخص  شده  بدل  آنان 

  ي مند ک از رموز و بهرهيدر هر  يضمن  ي هادن داللتيبا برگزسازد تا  ي شاعران را قادر م

و    ياسيتۀ سکه اوضاع آشف  يا در جامعه  از آنها  کي   موجود در ساختار هر  يها ل يتاساز پ

خود را بازگو    ۀطلباناصالح  يهاشهيان بسته است انديبيراه را بر هرگونه آزاد   ياجتماع

ع يبولسم  .کنند دارا   يبرخالف اصل غرب  يربسم  که  در  ،  است  يفرد   يها شي گرا  يآن 

عصر    يو اجتماع  ياس يس  يع و رخدادها يکند و از وقايم   يجامعه و در کنار مردم زندگ

ن دور  ا  ؛ستيبه  وجود  بسيبا  شاخصه  يارين،  و  مظاهر  اروپايسمبول  يها از  در   ييسم 

   .( 74:  1388)انوار،  افته است ي  ياکارکرد گسترده يعربات معاصر يادب

ب گسترش  نماديبا  ميان  در  تکنين  معاصر  شاعران  را  يجا  «قناع»ک  ي ان  خود  در گاه 

ا شاعران  ميشعر  دوره  و  قناع.  بد ايين  و  خود  يها يژگيساختار  داراست  خاص  و    را 

  ي ها است داللت  برخالف رمز که ممکن  -نکه قناع  يبا رمز دارد از جمله ا  ييهاتفاوت

باشد  يمختلف با    يفن  ير يتعب  -داشته  است؛  شاعر  ذات  تنگاتنگن  يا  وجوداز    ي ارتباط 

د و در حوزۀ ي آيشمار مۀ رمز بهر مجموعي در واقع قناع ز.  برقرار است  ان رمز و قناعيم

نماديب جايان  اساساًرد.  ي گيم  ي ن  )نقاب(  نماي   قناع  اصطالح  عناصر    يا شنامهيک  از  و 

از کارکرد نقاب در    ياافته تا تبلور شکل تازهياز آنجا به شعر معاصر راه  واست    مهم آن

باشد.   اصطالحياشعر  نويب  ن  ارتباط  ميانگر  با  شاعر  وي ن  گذشتۀ  به    يراث  که  است 

د شيهمراه  موثر   يابداع   يها وهيگر  گام  کالم،  پ  يدر  شعر شي در  فنون  و  شعر    يبرد 

  .(67: 2003، يکند) روديشمار مبه
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  ي بان غربين فن متأثر از اديراهِ استفاده از ا  ياگر چه در ابتدا   يعربشاعران معاصر  

اليت »ژه  يوبه اس.  وو    «وتي .  موضوع  ينظرات  »معادل  خصوص  و يدر  بودند   »  

؛  در شعر آنان شد  و ابهام يدگي چي که باعث پکار بردند به را به عنوان قناع  يي هاتي شخص

تکيينپا  يرياما د با  بر فرهنگ عربيد که  دند که  ي را برگز  ييهاتي، شخص يو اسالم  يه 

  ي هاتجربه  ي نيم عيان و قدرت ترسيت بي فرد خود، ظرفمنحصر به   ي هايژگيواسطۀ وبه

ن  يان ايم  يقيرو تعامل مناسب و عمنيدارا بودند؛ از ا  يخوببهشاعران عرب را    يشعر

ز  ي مخاطبان ن ي راگرفت که درک و فهم آن بده شکليها و شاعران در بافت قصتي شخص

ت/ ي زبان شخص  شاعر از  يشخص   يها شهيطرح اند  يکه تناسب الزم برانبود؛ چرادشوار  

به پده فراهمي صدا در قص توجه  با  مؤلفه  ينۀ ذهن يشيآمده و خواننده    ي ذات  ي هاخود و 

واکاوي شخص به  )قناع(  اند  يت  و  مفاهيذهن  طرح  در  شاعر  زيمم  يشه  را  يپردازد؛ 

کنند که در نزد مخاطبان  يات خود را بازگو ميمنو  ييهاتي از قالب شخص شاعران عمدتاً 

هستند.  شناخته انگشده  و  هدف  واقع  اصلزي در  رو  يۀ  از  قناع  يشاعران  به  آوردن 

هنري تري»فن  و  است  ي سازقهرمان و  که شخصيتري ن  است  آن  قناع  نوع  محور  ي ن  ت، 

بر مبنا  يده قرار گرفته و چارچوب کلي قص  ياصل آن استوار گردد و صدا معادل    ياثر 

خود را بر    يکه شاعر ابعاد مختلف تجربۀ شعر  ياگونهتجربۀ شاعر باشد؛ به   يموضوع

 . (233: 1997د، يزايعشر ) ت حمل کند«يشخص  يراثيم  يهايژگيو

ند که با  يرا برگز  ييخود، صدا  يان تجربۀ شعريزان در بينکه شاعر تا چه م ينظر به ا

قرار    يانيو ب  يک قالب فکر يت و شاعر در  ي شخص  شده و افکارِن  يعج  يروح و جان و

مختلف از  قناع    رديبگ اگر  يدرجات  است.  شخصيده  يقص  در  برخوردار  واحد  ي ک  ت 

  ۀن را نداشته باشد قناع از درجيص طرفيخواننده قدرت تشخ که يا رد به گونهي شکل بگ

در متن    ي ت مستقلي هر دو )شاعر و صدا( شخص  و اگر  خود برخوردار خواهد بود  يعال

افکيقص و  باشند  داشته  واگوده  زبان هريار  از  متن  در  تشخي ه شده  قابل  باشديک    ،ص 

ت مناسب با  يدن شخصين هنر شاعر است که با برگزيقت اياست. در حق  يسطحقناع  

 ده را از ابتذال خارج سازد. ي ش، ساختار و اسلوب قصيخو يتجربۀ شعر 
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را جان از   قناع  معاصر عرب که  م  د کار خو  ۀ يماجمله شاعران  دادند  به  ي قرار  توان 

بسنيمع» کرد  م(1984-1927)  «سوي  واشاره  مقاومت    ي.  سوم  نسل  شاعران  شمار  در 

پا به عرصه    -بعدبه  م1967-ل  ياز اسرائ  هاعربشکست    يکه در پ  ينسل  .ن استيفلسط

و مقاومت    يدار ي ه کرده و پاو زندان را تجرب  يآوارگ،  ينهاده و طعم تلخ شکست، ناکام 

سر خورا  کار  شعر  يلوحۀ  نمود.  ساين  سويبسش  همانند  فلسطي ز  مقاومت  شاعران  ن  ي ر 

قالب شخص يسمبول  يساختار  از  و شاعر  دارد  غفار   ييهاتيک  »ابوذر  و »يچون  ابن « 
خود،    يشخص  يها شهي« به طرح انداالسد عنرتة« و »عرندسچون »  ييهاا اسطورهي«  مقفع

بُکاربه  يو رمزها   نيمع  ير شعر ي»تصاوپردازد.  يم ابعاد شعر   يعد مهمرفته در آن    ي از 

اه از نگاه  يد و سي م جهان به دو عالم متضاد سفيانگر تقسيسازد و بيرا آشکار مسو  يبس

سازد؛  يبوده و آن را نابود م  يد يب سفيدر تعق  ياهيوسته سيپ  که  ياشاعر است؛ به گونه 

 . (99:  1969 عاشور،)خواهد بود«  ي دي با سف يروزي ت پي اما در نها

  ۀ ديدر قص «يابوذر غفار»قناع   يدر پژوهش حاضر به بررس ،شدان يبا توجه به آنچه ب

ايب» اوراق  الغفار من  بسني مع«  يذر  ارز  خواهد   پرداخته  سوي  از  پس  و  و    يابيشد  شعر 

بسي شخص تحل  سويت  قص يبا  کاديدۀ  يل  چگونگ ي فيشده،  و  در    يت  ابوذر  قناع  کارکرد 

  ي کار، بررس  ي دۀ مذکور مبناي ن اساس در قصيگردد. بر اي م  يابي ل و ارزيتحل  يشعر و

ستفاده  مورد ا  ياز نمادها   يينهفته در متن، رمزگشا  يت/ صدا ي نوع تعامل شاعر با شخص

ام  يافت پي، درک و درسويبسو تأمالت  منظور خوانش افکار  الفاظ به  يها و کشف داللت

 سطح و درجۀ قناع خواهد بود. ي رسمتن و بر ي اصل

م  نظر  شعر    رسديبه  در  ابوذر  نقاب  بسنيمعکارکرد  بُ  سوي  به  توجه    ي هاهيمانبا 

راستا  ي فکر در  برقرايخواهيآزادام  يپ  يالقا   يشاعر  راه  در  مبارزه  نف  ي ،  و    ي عدالت 

 ي هادگاهيان ديبه ب  ،و از زبان ابوذر  ن نقابيدر پس ا  سوي بس  .است  يو اشغالگر  يبردگ

م اعالم  آشکارا  حکومت  دستگاه  قبال  در  را  خود  موضع  و  پرداخته  از يخود  و  دارد 

 برد.يختن مخاطب بهره مي ک و برانگي ابوذرجهت تحر يت انقالبي شخص
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 نة پژوهش يشيپ

در رابطه با موضوع پژوهش حاضر و کارکرد قناع ابوذر در شعر شاعران عرب از جمله  

گاه قناع در  يت جايجهت اهمصورت نگرفته است؛ اما به  يمستقل  پژوهش  سوي بسني مع

عربيادب معاصر  بس  يات  ا  ياريپژوهشگران  ارزيدر  به  ا  يابي ران  نقد  تکنيو  ادبي ن    ي ک 

ز  اند که انموده يل و بررسيتحل يشعر شاعران معاصر عربا کارکرد آن را در  يپرداخته و 

 ر اشاره نمود:يز  يهاتوان به مقالهيان مين ميا

جملة اللغة  )  روزپور يه فيو مرض  ي ن کيانياز حس«  درييالقناع األسطوري يف شعر بلند احل»
  ، ونگي  يروانشناس  ۀ ينظر  ي سندگان مقاله بر مبنا يکه نو(  ق 1426:  2العربية وآداهبا، العدد

   پردازند.يم يدر يبلند احلدر شعر  يا اسطوره يها تياز شخص يبرخ يبه بررس
عبدالصبوري قناع احلالج يف مسرح» مأساة احلالج لصالح  فتح«  ة  و    يهکردياز صادق 

ن  يين مقاله به تب يکه در ا(  ق1432:  12جملة اللغة العربية و آداهبا، العدد  )  يمحمد   يمهد 

شده و پرداخته   ،ستهيزيکه در آن م  يحالج و عصر  يزندگ  ياجتماع  ياسي س  يهاجنبه

عبدالصبور اشاره    يشخص  يهادگاهيو د  يعرب  ياز خالل آن به اوضاع حاکم بر کشورها

   شده است.
أ » النيب  بيقناع  درو نيوب)ع(  حممود  السي  شاکر  بدر  و  ف«  ابيش  حرياز  و    يرچي روز 

بيسع العدد  جملة  )  ي رجنديده  األديب،  اسندگان  ينو(.  1391:  14الرتاث  به يدر  مقاله    ن 

ا قناع  شعر  يکارکرد  در  تجرب  ابيس و    شيدرو وب  متناسب  شعرکه  ازيهر  يۀ  آنان    ک 

بنا بر نظر نو ي م  ،است رمز غربت و درد و رنج   ش يدرو در شعر    وبياسندگان  يپردازند. 

 است.    يماريدرد و رنج ب برابردر  ييبايشک نماد ابيسو در شعر  ياز آوارگ  يناش
پژوهشيا از  دسته  جانبن  ارتباط  ا  يها  از  و  داشته  بحث  موضوع  در  يبا  مقاالت  ن 

مند شد. اما  بهرهتوان  يمک قناع در شعر معاصر  ي کارکرد تکن  يبا چگونگ  ييجهت آشنا

ها بوده از پژوهش  يز موضوع برخي ن  يو  ياجتماع  ياسيت سيو شخص  «يابوذر غفار »

  شده در برابر نظام حاکم پرداخته   يو  ي گاه انتقاديش از همه به نقش و جايآنها بکه در  

مقاالت   جمله  از  صدا   ي »ندا است  غفار   يحق؛  اجتماع  يابوذر  عدالت  از  يدربارۀ   »

سعيس آيد يدغالمرضا  )مجلۀ  اسالم:  يي،  غفار  (،1328ن  با  هيطال  ي»ابوذر  مبارزه  دار 
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اقتصاد غالمرضا  «  يمفاسد  )يگلاز  اسالم:زواره،  پاسدار  »ابوذر (  1395  مجله  کتاب  و 

(.  1356)  يعتيشر  يعل  ۀترجمو    جودت السحارنوشته  ت خداپرست«  سياليسوس  يغفار 

ايهر از  پژوهش يک  و  آثار  آشنان  جهت  اند  ييها  و  افکار  غفار   ي هاشهيبا    ي ابوذر 

ارائديمف به  توجه  با  و  متن  ۀبوده  برون  وي از شخص  ياطالعات  ابوذر و سرگذشت    ي ت 

انديدرک و در را در شعر  يها و مفاهشهيافت  ابوذر  هموار    سويبسم پنهان در پس قناع 

 سازد.      يم
 

 «   يذر الغفار من اوراق أيبدۀ »يقناع ابوذر در قص

از شاعران    ياست که در شعر برخ  ينيو د يخي تار  يهااز جمله قناع «ي ابوذر غفار» قناع 

  «ن)ع(يامام حس»چون    ييهاتي در کنار شخص  «ابوذر»کار رفته است.  ن بهيمعاصر فلسط

نم  و  است ل  يمثبت و اص  يها تيدر شمار شخص  «يبالل حبش»و   د  ادر شعر شاعران، 

پايخواهيآزاد و  مقاومت  اشراف  يداري،  نظام  برابر  در  ي در  است.  ستم  و  ظلم  و  ت 

فلسط قت  يحق شخصيشاعران  در  مناسب   «ابوذر»ت  ي ن  تعب  يابعاد  تجربهيجهت    ي هار 

ايخود    يعرش به  و  پيافتند  نکته  اين  که  شاعرانه    ييتوانات  ين شخصيبردند  الهامات 

دوران معاصر و    تلخ  عيوقا،  يزندگ  آالم  انيب  يبرا  يآن را بستر مناسب  روني؛ از ااستدار

که روح انسان معاصر را    ي اس يس   يهاموجود در جامعه و دستگاه  يها يسامانم نابيترس 

است که    يانقالب  ي رمز مبارز  ي نيدر شعر معاصر فلسط  «ابوذر»آورد قرار دادند.  يدرد مبه

   .(420: 1435، اتي)عب شورديم  يبر فقر و تنگدست

بسنيمع» شاعران  «سوي  از  دسته  آن  زمرۀ  شخصيگيم  يجا  يدر  که  ابوذر  »ت  يرد 

که خود را    سويبسافته است.  يکارکرد  اش  يمتناسب با تجربۀ شعر  يودر شعر    «يغفار 

  ي و مردم   يدر برابر حاکمان مستبد و غاصب به چهرۀ انقالب  يداريو پا  در عرصۀ مبارزه

غفار » م ينزد  «يابوذر  ميبيک  ايند  و  خود  شخصيان  تارين  د  يخيت  نوع  ينيو   يبه 

با  يپندار داهمز با  و  زندگزگوکرده  داستان  و   «ابوذر»   يکردن  خاطرات  ترسيو  به  م  ي، 

فرد شهياند آراء  و  ا  ازخود    يها  شخصيقالب  مين  همچون  ين  سويبس  پردازد.ي ت  ز 

مقاومت بدل    ياسياز رهبران س  ي کيرا به    يو  که   دارد  يمبارز و انقالب   يا چهره  «،ابوذر»
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عهده  گرا را بهيمل  يهاتوده  يخود در غزه، رهبر   ياسيس   يها تي . او در فعالاستهکرد

دنبال  به  نا بود.  يس  ي در صحرا  ينيارگان فلسط داشت و از جمله مخالفان قانون اسکان آو

معترضان  ياسيس  يها تيفعال و    ۀو  جريتاثتحت خود    ي اجتماعياسيس  يها انير 

گرايمارکس و  کمونيست  به حزب  و  م1957-1955)  ي هاسال   ي زمان  ۀفاصل   ،ستيش   )

 . (91-80: 2011عقوب، ي) بردسرمصر به يها ر زندان( را دم1959-1963)
برگز  « سويبس» قناع يدر  مابوذر»  دن  عمل  موفق  چراي«  اکند؛  و   هااکشتر که 

زندگ  يياهيهمانند  اجتماع  ياس ي س  يدر  ايهر  يو  از  انقالبيک  چهرۀ  دو  جود  ن  وين 

ا از  قناع  نيدارد؛  شعر  «ابوذر»رو  تجربۀ  هم  يبا  شعر  يخوانشاعر  تجربۀ    ي دارد. 

  ي و يست يکمون يها شي و گرا يۀ انقالبيبا روح يده ارتباط تنگاتنگ ين قصيدر ا «سويبس»

ن اساس  يق است. بر همي ناال   رانو سردمدا  يدار هيز با نظام سرمايدارد که همواره در ست

برا   «يابوذر غفار »ت  ي شاعر شخص انديب  يرا  و  افکار  ابد؛  ييخود مناسب م   يهاشهيان 

که   تارين  «ابوذر» چرا  در  از چهرهيز  اسالم  مبه  يانقالب  يها خ  با  يآيشمار  همواره  که  د 

د و ي در برابر نظام سلطه شور  يطلبو جاه  ياندوزاز ثروت  يزاهدانۀ خود و دور  يزندگ

اخت؛ از  پرد  يحاکمان زمان خود به افشاگر  ي و زراندوز  يدارهيدر راه مبارزه با سرما

واقعنيا آنان  خشم  مورد  صحرا رو  به  و  تبعربذه»  يشده  و  ي«  آزار  و  شد    ي ها تياذد 

ه باطل را  يو مبارزه عل  ييگوحق  يز بها ين   «ابوذر»قت  يرا متحمل گشت. در حق  يفراوان

جان    يند که تا پا يبيدر درون خود م  ي، ابوذر«سوي بسنيمع»پرداخت.    ييد و تنهايبا تبع

ز او را از  يوعدۀ جاه و مقام ن  يز حتي چچيکشد و هيش دست نمي دۀ خويو عق   از آرمان

و اسارت    ييهر دو طعم تلخ تنها  «ابوذر»و    «سويبس»گرداند.  يده باز نمي که برگز  يراه

تبع چشي )زندان/  را  سرمايد(  نظام  مخالف  )گرا  يدارهيده،    ي اسيس  يها شيبوده 

دست  /ياجتماع با  ب  يدرازمخالفت  تقستيبه  و  چهرهيالمال  و  ثروت(  ناعادالنۀ    ي ام 

حاضر، متشکل از    ۀديقص  مبارزه با نظام حاکم( داشتند.ن/  ي)مسئله فلسط  يمبارز و انقالب

کند  ي م ميشاعر را ترس  و  «ي ابوذر غفار» از خاطرات    يهر مقطع، برگپنج مقطع است و  

 که در ادامه بدان اشاره خواهد شد:  
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 ها ان عنکبوت يطغ مقطع اول: 

کند تا دوباره در برابر ستم ظالمان يم ميرا ترس  «ابوذر»بازگشت    ،ن مقطعيدر ا  «سويبس»

ا مستبدان  روشنگيو  و  تغ  کند.  يرستاده  با  بهييشاعر  واژگان  سخن  کارر  در  رفته 

ببازگشت«  عاد:فعل »  امبر)ص( ويپ بازگشته و   «ابوذر» ن مطلب است که  يان ايدرصدد 

زبان دوره بهن  يافت در ايرا ن   ان آنيرا که در زمان خود، فرصت ب  يقصد دارد تا سخنان

ابوذر ناگفته  يآورد.  هنوز  روح  ياد يز  يهاکه  و  حق يدارد  انقالب  ييجوۀ  در    يگريو 

 همچنان در اوج است: يوجود و

 وحدُه وعاد، حدُه ومات  وسار و  »
 ُح متُّ مل تزل، يصي

 مي ًة من  الکالِم يف ف  ي بق
 ، مرًَّة ُهنا، ني ُت مرَّتيفنُ 

 ة علَّق  ـُـامل قةِ يدومرَّة هناک  يف احل  
 ة ک  املالئِ  وُت ُصحبة  ل  بـ  
 وُُتا، س ِئمُتها، ل  بـ  

اهنا املخلَّدض ِجرُت مِ   ن ، حُ ين ِولد 
ُ
 زوَّقة ورِها امل

رِها امل  تَّقة عـُـوَخ 
 ة يعاوِ  مُ ي دُت وعُ 

 ب،  ئ  الذ ِ  1ةِ عر  أُلقي بش  
 ناکِ الع   لِ نازِ يف م  

ُ
 (211: 2008سو، ي «  )بس2ةرَّد  ش  ـــــِب امل

اول يب پ  يتناص   ،ت  سخن  ماجراي از  در  است.  هنگام  ي امبر)ص(  تبوک  که    يجنگ 

اده خود را به  يپ  يافتد و پس از سه روز تشنه و با پا ياز لشگر عقب م  «ي ابوذر غفار»

ُه و  مير ِحم  هللاُ أابذٍر  د: »يفرماياو م  ۀ رسول خدا دربار  ،رسانديملشگر اسالم   وُت  ميُ ِشي و حد 
ُه و    ( 1330/ 1: 2004، الذهيب)  «3بع ُث و حد هي و حد 

ن بخش،  يت در اين شخصيا  يشود و صداي ت ميروا  «ابوذر»مقطع حاضر از زبان  

تعب است.  غالب  »يصوت  م رَّت  ينُفر  تبعنيُت  نوع  دو  به  اشاره  دي«  از  دارد؛   «ابوذر» دگاه  يد 
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ح  يکي دوران  سيدر  با  مخالفت  اثر  در  که  بر    يمبن  «هيمعاو»و    «عثمان»   يها استي ات 

و پس از آن به    «شام»، به  ي نمودن اذهان عمومجامعه و روشن  م ناعادالنۀ ثروت دريتقس

ديتبع  «ربذه» و  ک  يگريد شد  از مرگ  تبع  هدوران پس  را  ميبهشت  داند و يدگاه خود 

زان و  ير آويهاست تعبگاه آن در آسمانيه از بهشت است که چون جاي« کناقةاملعلَّ   قةُ يدح  »

توصمعلق در  بهي بودن  آن  هم  «ابوذر».  رفتهکار  ف  از  بهشت  حور  ينينشدر  و يبا  ان 

م بهره  يبهشت  يها شراب زاهد ي مند  که  آنجا  از  اما  از    يانقالب  يشود؛  و  است  مبارز  و 

گريع لذت  و  زندگيش  از  رو  ي زان است  بهشت  به سو يم  ي در  و    «هيمعاو»   يگرداند 

برابر ستم در  ر آن گام بردارد و  ييدر راه اصالح و تغ  گردد تا به درد جامعه بپردازديبازم

که مردم را به    يغيتبل  ياز بهشت و فضا  «ابوذر»ا  يکند. گو  يستادگيحاکمان خودکامه ا

م وعده  زندگيبهشت  به  نسبت  تا  اعتراض  يجهنم  يدادند  بر    يخود  باشند  نداشته 

 آشوبد.  يم

بازگشتم تا  د:  يگوي« را خطاب قرارداده و به او مهيمعاو»  «ابوذر»  ،يان يپا  ي هاتيدر ب

رمز    «ابوذر»ان  ي« در بذئبر و انقالب دعوت کنم. »ييو تغ  يداريمردم را به مبارزه و پا

از    يانيات پاين اساس ابيست است؛ بر ايوني ان شاعر رمز اشغالگران صهيو در ب  «هيمعاو»

-بيفر  يهااستيه سين معناست که مردم مستضعف و دردمند را عليبد  «ابوذر»زبان  

به تعبيپا مبه  يکرده و انقالبکي « تحرهيمعاو»کارانۀ   نيکند و  ن است که  يز چنير شاعر 

را   ساده  و  عوام  »-آوارگان  املشر  که  استةدعناکب  آنان  رمز  سيعل  -«    يها استي ه 

برانگ مي اشغالگران  فرا  انقالب  و  مبارزه  به  و  حقيخته  در  سبب  قت  يخواند.  به  شاعر 

ش و يزندان در راه آرمان خو  يها و تجربۀ سال   ين مادري از سرزم  شدنو رانده  يآوارگ

شخص  يستادگيا به  را  خود  غاصب،  دشمنان  برابر  زندگ  «ابوذر»ت  ي در  و   ي و  ينوع 

متحمل  ييهايختس مبارزه  راه  در  نزدکه  ميشده  ا يبيک  از  زبان  نيند؛  از  به    «ابوذر»رو 

است؛ اما    «ابوذر»صوت غالب اگرچه از آنِپردازد.  ي ش مي خو  ي هاشهيان افکار و انديب

از    يا چهره  «ابوذر» د و در پس نقاب  يرا شن  «سويبس»  يتوان صداين صوت ميدر پس ا

 افت.   يخود شاعر 
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 رفتار و گفتار  در  يناسازوار: مقطع دوم

داده و به  ه حاکمان مخالف خود را خطاب قراراست ک  «ابوذر» نده  يز گوي ن مقطع نيدر ا

رفته و خطا  المال بهتيط به بپردازد؛ آن هنگام که در امور مربوي انتقاد از عملکرد آنان م

 دارند:يافتن بر مردم مستضعف ستم روا ميهنگام قدرتبه

 س  مثلما تصورون  والِکتاب  يُف ليالس»
 ها الذِ ئ ب  ي أ ي

ب    ق سمُتم األ سال 
 وم الزقُّ  ن  مِ   فنة  ح   ن  ي هاجر لمُ فلِ 
 ار النص  لِ  ني  سلالغِ  ن  مِ   رعة  جُ 
   نً ذ ِ ؤ  زل مُ يمل   اللُ بِ 

 الل بِ   ةٍ بر  إِ   قبِ يف ث  
   ثمانُ زل عُ يومل 

 هللا  أرض    انِ قطع  تُ  داهُ ي
 ( 212-211:  2008سو، ي)بس « 4رآنالقُ  لُ رت ِ ي  ع  اشِ وهو خ  

« است که  هيمعاو»ت و ظالم از جمله ي کفاي« رمز سردمداران بذئب، »«ابوذر»ر يبه تعب

  ي کند و توجهياز قدرت خود جهت سرکوب مردم استفاده م ،  کندينمعدالت رفتار  به

اله کتاب  به  »  يهم  واژگان  ندارد.  و يشمشف:يالس)قرآن(  حکومت  و  قدرت  رمز  ر« 

  ي چيکه در قرآن آمده سرپ   يهاز دستورات ال  «هيمعاو»م است که  يقرآن کر« هم  الکتاب»

قرآنيدر فهم مفاه  کرده، اشتبا  يم  آيو مضام  ه شدهدچار  الهين  به  يات  وارونه    ينوعرا 

نموده  يتعب که در  ر  انصار مشتيم غنائم سهم مهاجريتقساست؛ چرا  و    ي هاوهياز م  ي ن 

بياست که از بدن دوزخ  ياز چرک و خون  ياو جرعه   «زقوم»درخت   زد؛  يريرون ميان 

بدکاران و کافران است نه    ي« سزانيغسل« و »زقوم»  يقرآن  يها حال آنکه براساس آموزه

  ي حکومت اسالم  يدر راه برقرار   و  ارکان اسالم بوده  قتيکه در حق  ن و انصاريمهاجر

 ها از خود نشان دادند. مجاهدت کرده و رشادت
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ر  يت شمشين معنا که ماهيشده از نوع تناص تخالف است؛ بداد يات  ياب  ن اساسيبر ا

قت  ي در راه حق و حق  يستيکه با  ر ير کرده؛ شمشيي تغ  «هيمعاو» ران خالفت  وو قرآن در د

  کردن شده جاد رعب و وحشت و غارتي افتن، ايطرهيجهت س  يابزار  ،گرفته شودکاربه

 ست.

کشد  ير م ي تصو« بهابوذر» عرب را از نگاه    ين مقطع ظاهر جامعۀ اسالميدر اشاعر  

دامنۀ    نيمسلمفۀ  يخلبه عنوان    «عثمان»شود،  يده مياذان شن  يصدا  يان جامعهيکه در چن

گسترش   و  يقدرتش  م  خاشعانهافته  تالوت  شراکنديقرآن  باطن،  در  اما  جامعۀ  ي؛  ط 

ترسناب را  آشفته  و  م يسامان  تصويم  و  تزو  ير يکند  ري از  و  نشان    ياکار ير  را  حاکمان 

ميم قرآن  و  اسالم  از  دم  ظاهر  در  که  و  يدهد  دستورات  برخالف  عمل  در  اما  زنند؛ 

ا يرفتار م   ياحکام اسالم ابيکنند.  نين  تصويات  م رگر  ي ز  اسالم  يتضاد  باطن،  و  ان ظاهر 

انقالب  يزبان اسالم  ا  يو  در  و عمل حاکمان جامعه است.  رفتار  در  تضاد موجود  ن  يو 

  ي گاه خود را دارند و نوا ي م همچنان جاياسالم و قرآن کر  يرها يجامعه به ظاهر شمش

مؤذن است؛ اما    )ص(همچنان در جامعه پس از رسول خدا  «بالل »شود و  ي ده مي اذان شن

اذبالل »عمل    در و  آزار  مي«  تنگنا   شوديت  سخت  در  شمش  يو  و  اسالم    يرها ياست 

به    شود ويکار گرفته مجهت سرکوب آنان به  ت از مسلمانان باشديآنکه در حما  يجابه

 شود.  يعمل نم که در قرآن آمده ياحکام اله 

دارد.   ي خوانز همي« نسويبس»  معاصر   ۀ ت جامعيواقعن مقطع با  يات ايگر ابيد  ي از سو

و    منظور سرکوب مردمخود به  ( از سالحذئبست )يونيدر روزگار شاعر اشغالگران صه 

ا  يو    يانقالب  و  « »بالل« رمز انسان مبارزسويبس»ر  يبرند. به تعبيافتن بر آنان بهره ميتسلط

  دارد ينمبر  ي ط دست از مبارزه و روشنگريران ش يترخود شاعر است که تحت سخت

»بالل   شديحبشهمانند  خفقان  وجود  با  که  شراي «  و  نامساعد ي د  شرا  ط  که  يطي در 

  ي آسمان  يباز هم در مسجد نوا  بودآورده  يمسلمانان روبا اسالم و    يحکومت به دشمن

حق و عدالت است که به    يصدا سو  يبسان  ي ن اساس »اذان« در بي. بر ادادياذان را سر م

  ام يه غاصبان و اشغالگران قيتا علخواند  يمبارزه و مقاومت فرا ملۀ آن، مردم را به  يوس

سرزم و  قيکنند  از  را  خود  بندگي ن  تعب  يد  برهانند.  اسارت  »يو  ابرةر  کناثقب  از  ي«  ه 
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ن خود با آن يدر سرزمن  ياست که ملت فلسط   ييسامان و دشوارهامحاصره، اوضاع ناب

هستند  چن  .(25:  2015،  ةيعط)  مواجه  وجود  با  است  معتقد  شرايشاعر  هم   يط ين  باز 

ان دو مذهب در  ي م  ،ن مقطعيدر ا  «سويبس»به جهاد و مبارزه ادامه داد. در واقع    يستيبا

مس  «ابوذر»مذهب    يکيحال جنگ است   و  پيکه خط  پامبري ر  ادامه  که  دا  ي)ص( است 

  يو فکر   يستم اعتقاديکه چهره عوض کرده است. در س  «هيمعاو»  ۀق يطر  يگريکرده و د

حال مبارزه و مقاومتند و  در  نيکه در فلسط  است  يونيرمز انقالب  «ابوذر»،  «سوي بسنيمع»

عت اسالم است. ير با احکام و شريمغا  يو حاکمان اسالم  ي حکومت  يها ستميعملکرد س

حق م  «،سويبس»قت  يدر  ظاهر يتعارض  مذهب  حق  يان  مذهب  قناع    يقيو  از خالل  را 

 کشد.  ير ميده به تصوي ن قصيدر ا «ابوذر»

 

 اعتراض   :مقطع سوم

که در راه    ي د مبارزات يگوي جۀ مبارزات خود سخن مين مقطع از نتيدر ا  «ي ابوذر غفار»

اجتماع  يبرقرار  ا  ي عدالت  برابر يو  اي م  يجاد  در  و  نمود  جامعه  مردم  راه  يان  ن 

خربه  يار يبس  يهايسخت ثروت  «ابوذر»د.  يجان  سرسخت  مخالفان  و    ياندوزاز 

و    «هيمعاو»ن جنبه از حکومت  يوسته مردم را نسبت به اي پ  المال بودت يبه ب  يدرازدست

م  «عثمان» بيآگاه  و  ميساخت  خالفت  دستگاه  برابر  در  آيايپروا  و  و الَِّذين   ﴿ۀ  يستاد 
الذَّه ب    أ لِيمٍ ي ْكِنُزون   اٍب  بِع ذ  ْرُهم  فـ ب شِ  ِبيِل اّللِ   يُنِفُقوهن  ا يف س  را در نقد    (34توبه/)  ﴾5و اْلِفضَّة  و ال  

م   ي خلفا تالوت  خود  انحرافات  ابوذرکرد.  يعصر  گر  ي شاهد  که  جامعۀ  يگبانيبود  ر 

پ  ي اسالم درگذشت  از  ايپس  از  شد؛  چارهنيامبر)ص(  نم  ي ا رو  مبارزه  و يديجز    يد. 

کرد يدعوت م  يام کرد و همگان را به برابريداشته باشد ق  يميآنکه از زمامدار وقت بيب

وو عمل  «عثمان»به    و مسلميبه عنوان خل  يکرد  بهيفۀ  تا: يبالسحار،  )  تاختي شدت من 

 د:ي سراين مين مقطع از زبان ابوذر چنيدر ا «سويبس» . (117

ن ِثاُر ه ذِه السُّ »
 
 وف  يمل

 ق ات لُت يف الِبح اِر والِقف ار  
 د يف ِة الق عِ يُح والر ِماُح لِلخ لِ يوس اق ت الر ِ 
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 ألف  م رک ٍب وُهود ٍج ِمن  الذَّه ب 
 ن ة   يوص ار  لِلوالِة ألُف ق  

 وألُف ق صر  
ر    وألُف بِئِر َخ 

 (212: 2008سو، ي)بس...« 6وألُف ف م 
اياب تصويات  مقطع،  جامعۀ    يري ن  ب  «ابوذر»از  که  جامعهياست  به  شاعر    شباهت 

پ  يا جامعهست؛  ين و  مبارزان  آن سهم  در  و عدالتيکه  تبع  يآوارگ  ،روان حق  در يو  د 

ا  ي ان مبارزان و  يم عادالنه ميتقس  يجا به–م  يفه چپاول کردن غناي سهم خل  ست وهاابانيب

با شکوه و    يکجاوه از طال، قصرهادر قالب هزاران    -المال ت ينمودن در مصارف بنهيهز

باشد اعتراض    يرونيب  يش از آنکه اعتراضي ده بين قصيش و نوش است. ايپرداختن به ع

 است.   يدرون

ا واقع  قصيدر  س  ،دهي ن  و  خود  از  ب  يعرب  يهاستميانتقاد  و  به ياست  آنکه  از  ش 

اشرافستيونيصه بپردازد  بي ها  و  عرب  را آن  يتفاوت ي ت  احوال    ان  و  اوضاع  به  نسبت 

ميتصوبهجامعۀ عرب   اکير  در  مبارزهيشد.  از  مقطع مقصود  مبارزه  «ابوذر»کردن  ن  و  ، 

و    يداريپا نت  ونيانقالبمجاهدان  و  آن شکنجهجي است  آوارگۀ  و  فلسط  يشدن  ن  يمردم 

و    است«  هيمعاو»ا  يو    يعصر وه از حاکمان همي« کناديفة القعياخلل»ان ابوذر  يدر باست.  

المال  تيبر ب  ي که با تصد  استق عرب  يحاکمان نابخرد و ناال   ه ازيکنا  «سويبس»در نگاه  

ساقت اند. عبارت »در جامعه شده  ي فاصلۀ طبقات   يريگاز آن موجب شکل  ي بردارو بهره
والرماحي الر  ثروت ح  به  اشاره  اموال  يها«  و  جنگ  ي بادآورده  در  که  بهدارد  مت  يغنها 

گرفته    يشود در خزانۀ خلفا جاميان سپاه مسلمانان تقسي نکه در مآ  يبه جا شده و  گرفته

حاکمان عرب    يمباالت يو ب  يز اشاره به خوشگذراني« ننةيوصار للوالة ألف ق ت »ياست. ب

لهو و لعب    يپرداختن به مشکالت در پ  يجاه مردم و اوضاع جامعه دارد که بهنسبت ب

 گران دستگاه خالفت است. هيه از توجي دهان« کناهزاران ألف فم:ر »يهستند. تعب

ترس حاضر،  وضعيمقطع  عربيم  جامعۀ  خالفت    يت  زمان  که    «عثمان»در  است 

تالش    يازه يانگ اقتصاد  ۀ وقفيبجهت  مبارزه  راه  در  انقالب عل  يابوذر  ثروتمندان  يو  ه 



     نقد ادب معاصر عربي   38

با قانون اسالم و   «عثمان»مخالفت آشکار    ،د. در واقع انحراف از سنت رسول خدايگرد

مسلم  اموال  و  به حقوق  زميتجاوز  رونهين    که   با دستگاه خالفت شد؛ چرا  ييارويساز 

اصل تقس  ي ر برقرا  «ابوذر»  يدغدغۀ  و  عموم يعدالت  اموال  مساوبه  يم  م  يطور  ان  يدر 

 . (48-47:  1362)توکل،  مردم بود

اياب نمودار يات  گرچه  مقطع  وقا  ين  زندگياز  واقع  ي ع  با  اما  است؛    ي ها تيابوذر 

ن عرب  جامعۀ  همي امروز  ذهن  «سويبس»دارد.    يخوانز  طرح    يچارچوب  در  را  خود 

خويمفاه موردنظر  شخصي م  با  اند  «ابوذر»ت  يش  م  يو  ي ها شهيو  و يهماهنگ  کند 

از جامعۀ    يري، تصو«ابوذر»عصر    يو اجتماع  ياسيس  يرخدادها  يکوشد تا با بازسازيم

را  ت، آنچه  ي ن شخصيخود از قالب ا  يهاان ناگفتهيش گذارد و ضمن بينمابهمعاصر را  

ات حاضر،  يابق دهد.  يتطب  شيخو  يشخص  يهاشهياند  با   کندي ان ميب  زبان ابوذر  که از

در دورۀ معاصر   «سوي بسنيمع»است که   «يابوذر غفار »گر از خاطرات يد يرگر برگيتصو

م يد  يبه نوع را تجربه  آن  اثر سآنکند؛  يگر  بر  ناکارآمد  يها استي هنگام که  و    ي غلط 

ون تنها فقر، رنج و  يرود و سهم مردم و مبارزان و انقالبيبه تاراج م وطن  حاکمان عرب  

کشورها  سران  و  است  ثروت يب  يعرب  يدرد  به  موجود  وضع  به  و    ي اندوزاعتنا 

؛ اما   استان شدهيب   «ابوذر» ن مقطع اگر چه از زبان  يات اي آورند. ابيم  يرو  يخوشگذران

-هم  حاکمان عرب است  يو زراندوز  يدارهينظام سرماکه مخالف    «سويبس»با نگرش  

د که  ني گزيخود برم  يم تجربۀ شعريترس  ين قناع را برايتر مناسب  «سويبس».  دارد  يخوان

تأثيا موجب  امر  و يبهرچه  ي رگذارين  کالم  رمزگشا  يشتر  از  پس  مخاطب  از    ييبر 

 گردد.يکالم م   يصورت ظاهر

 

 ر يبا شمش ييارو يرو مقطع چهارم: 

-و ثروت  يلبطداشت و از جاه  يازاهدانه   يعمر خود، زندگ  يهاسال   يدر تمام  «ابوذر»

بوديرو  ياندوز تطم  يها وهيبه ش  «عثمان»و    «هيمعاو»  .گردان  ويمختلف قصد  را    يع 

دل   «ابوذر»  .داشتند دنکه  سيبستۀ  و  پيا  قبول  از  نبود  آن  زر  و  باز  آنان سر  يشنهادها يم 

بُعد دارد    «ابوذر»و مقاومت    ي داريزد. در واقع، پايم در برابر ظلم و    يداريپا  يک يدو 
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با س  يگريستم حاکم و د   ي اجتماع  ي اسي ات سمبارز  يخط اصلت.  يستم اشرافيمبارزه 

 بود: استقرار عدالت يتالش برا و  ي ض طبقات يمبارزه با تبع «ابوذر»

 اف  ي دقُّ ابيب السَّ يلٍة ييف کلِ  ل»

 ِنه،  يميُس النُّضاِر يف يک
 سر اه  يوالنِ طُع يف 

 قوُل يل أثقلت  ابلک الِم،  ي
 زان  يکفُة امل

ماِء يف الُعُروق  ي  قوُل ک انُِز الدِ 
 ق يِة الطَّرِ ي وِل يف هنايُمعانُق اخلُ 

  ص اِحيب ح ذار  ي
 ِمن س قط ِة اللِ سان  

  خ لف  ه ِذِه اجلُدران  يِ فب لغ ُة األم
 ت سم ُع الک الم  

 ل ة  ين ِحب الُُه ط و يُ أم
 ( 213-212:2008سو، ي)بس« 7يُفُه ق صِ يو س  

  «سويبس»جامعۀ ابوذر و خود شاعر است.    ي هاتيف واقعيده توصين مقطع از قصيا

ون را به  ينحوۀ برخورد دستگاه حکومت با معترضان و انقالب  «ابوذر»ن بند از زبان  يدر ا

گرفته دو انتخاب  شينهاده و در پکه بدان قدم  يريشاعر در مس  کشد. ابوذر/ير ميتصو

ق در دستگاه  ين طريرد و از ايفه/حکومت قرار بگينکه در خدمت خليا اي شتر ندارد؛  يب

نکه در راه مبارزه دست از جان  يا ايو زبان اعتراض ببندد   خالفت به ثروت و مقام برسد

بافيالسد و کشته شود. »يبشو و قساوت است و    يرحمي « نماد ابزار سلطه و قدرت، 

انگر آن يدهندۀ جبر حاکم بر جامعه و خفقان موجود در آن است. حضور جالد بنشان

تصم حکومت  که  مبنياست  را  خود  و  يم  سرکوب  حکمِ   بر  و  گرفته  مبارزان  کشتن 

مخالفتصادر ادامۀ  در صورت  که  است  آن  و عدم سازش،  شده  از  يانقالب  ابوذرِ» ها   »

و    يحد به افشاگر  ازشيک مردم بي « با مبارزه و تحرابوذر»راه برداشته شود؛ چرا که  سر

آنانآگاه فرما  نمودن  دادگاه  در  و  م  ي شيپرداخته  عصر،  نماد  که  -  زان)ترازو(ي حاکمان 
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ه اوست؛  يز بر عليچدهد و همهينشان م  نيرا سنگ  يجرم و  -است  يعدالت و دادگر

بار اعتراضات را   ي نيز سنگي ه نفي چرا که مخالفت و اعتراض را به اوج خود رسانده و خل

تطمينمبر قصد  و  تهديع  يتابد  بهي ا  دارد.  را  او  مد  چنينظر  با  شاعر  تعبيرسد    ي رين 

ب ندارد و سنگ  يتزان و عداليقت است که مين حقيان ايدرصدد    ي ا سبکيو    ي نيوجود 

س با  ترازو  واقع  ؛است  سوهمحاکمان    يها استيکفۀ  عدالت  براساس  واژگان  ينه   .

به  ؛ان در جامعه دارديبيداللت بر استبداد حاکمان و عدم آزاد  «فيس «، »حبال«، »افيالس»

عوامل سلطان و  که  اورد؛ چرايزبان نرا به  يدهد تا هرحرفيهشدار م   يجهت به ونيهم

رسانند و ياو را به گوش سلطان م  يهاجا حضور دارند و حرفدر همه  يجاسوسان و

  ي هاه از انساني« کنايبلغة األمر »ي خواهد شد. تعب  و يا کشته  شودي م  عاقبت گرفتار زندان

«  ليحباله طو ر »ي شوند. تعبي خدمت گرفته مبه  يجاسوس  ي که برا  است  يغافل و ناآگاه

تعب  است و  «هيمعاو»بکارانۀ  يفر  ي هااستي ه از سيز کناين است که خود    برگرفته  ير ياز 

ه از  يتواند کناين ميچناست. همرفتارش با مردم بدان اشاره کرده  فيدر توص  «هيمعاو»

 . دن و اسارت باشديبه بند کش

اهل  که    يافه ي؛ خلفه استيو ضعف حاکم و خل  يه از ناتوانيکنا  «يفه قصيسعبارت »

ن به  يمبارزه و جنگ  را  مبارزان و مجاهدان ملت خود  تنها  و  بند  دشمنان در  يجاست 

صداکشديم انعکاس  »متن  وضع  ي .  بر  که  است  مبارزيابوذر  انسان  آشفتۀ  از    يت  که 

که    يحاکمان.  رديگيخشم م  شدهب و آوارهيو حاکمان ظالم تحت تعقزراندوزان    ي سو

جرأت اعتراض نداشته باشد. در واقع    ياند تا کسجا گماشتهخود را همه  يها جاسوس

ار و  ييد بي، محاصره و تبعييتنهاست که همواره با رنج تنها  ينيابوذر، رمز انسان فلسط 

 . (125: 1392ات، ي)عبکند« ي م ياور زندگي

  افت. دريدرتوان  يم« را  سويبس»  يهاگفته  «ابوذر»سخنان    يالده  از البين قصيدر ا

ق  ي حقا کنندۀميترسو است «ابوذر» نخست از آنِ ۀيه دارد؛ ال يحاضر دو ال  ۀديقت قصيحق

بازگوکنندۀ    يزندگ دارد  ۀيال   اوست.  يها شهياندو  قرار  نقاب  در پس  که  گاه  يجا  دوم 

با شخصشاعر است که هم   يخود واقع قناع برگز  يتيصدا  به عنوان    ي ها ناگفته  ،دهيکه 

ر  ي کند تصويم ميترس  «ابوذر»از زبان    سويبسآنچه که  ن اساس  يبر اکند.  يان ميخود را ب
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  ي تين امر واقعيخفقان حاکم است و ا.  ان وجود ندارديب  يکه در آن، آزاداست    يا جامعه

تنها به خاطرات »ابوذر« متعلق    وابد  ي ياست که در هر برهه از زمان و مکان مصداق م

  ي ن مقطع به طور کل يا  رد.يگيز دربر مياز خاطرات شاعر را ن  ينبست، بلکه بخش مهم

با دستگاه حکومت است و   يخواه و انقالبياز نوع تعامل و ارتباط انسان آزاد  يريتعب

ه  است ک  ي ها و مشکالت يدادن سخت نشان  شدهش گذاشتهي بند به نمانيا  که در   ير يتصو

-شود و با قراريش بدان دچار م ي اهداف بزرگ خو  در راه  ي ده و آرمانيصاحب هر عق 

د و  ي جز زندان و تبع يآن، سرانجام  ي هااست ي گرفتن در برابر نظام سلطه و مخالفت با س

ها  است که حکومت  يشاعران انقالب  ي هاخود از مصداق  «،سويبس»  ييگوگ ندارد.  ا مري

دراخت تراري قصد  را  آنان  تا  دارند  را  آنها  سيب  يبرا   يبونيگرفتن  خود    يها استيان 

آزادقرارد روح  اما  مبارزه يهند؛  و  وخواه  پذ   يطلب  چني از  سرنوشتيرش  باز  سر  ي ن 

زندگيم و  پا  يزند  و  غربت  ترج  يداريدر  مخالفان  با  سازش  به  را  ظلم  برابر  ح  ي در 

ان  ير شاعران برجستۀ مقاومت آکنده از صراحت بي همانند شعر سا  سويبس»شعر    دهد.يم

-با واقع  يک انقالبي شدن رمانتيکيتوان از آن به  ي است که م  يتند انقالب  ي هاکيو تحر

 .(96:  1991سامل، ) «کردر  يتعب يار ودر اشع  يست ياليسسو  ييگرا

 
   يآزاد  يصحرا مقطع پنجم:

بانه  يغر  «ربذه»ابان  يکشد که در بير مي تصو« را بهابوذر»ده، سرانجام  ي ن قصيا  ياني مقطع پا

ادآور يو    هماهنگ استت نخست مقطع اول  ين بند با بي م ايرود. مفاهيا م يو تنها از دن

 ان فرمود. يب «ابوذر» امبر)ص( دربارۀ ياست که پ يث معروفيهمان حد

 عِطي ِغمد ه  يم ن س وف  »
 وت؟ ميُ ِف ک ي يلِلسَّ 

 عِطي ِجلد ه  يم ن س وف  
 اِت يل ک ف ن؟  يم ن ه ِذِه احل
 ح  يف الِقف ار  يکُسو الر ِ يم ن سوف  

 د؟  يث وب ُه الو حِ 
ت ِدي إيلَّ أ  ق  يها الصِ د ِ يل و ُت 
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م ة    ئُب يِف الظَّالِم َن   و الذِ 
 ق  يتُنو ُِر الطَّرِ 

ت ِدي إيلَّ أ  ( 213: 2008سو، ي)بس« 8ق!يها الصِ د ِ يلو ُت 
رابطه    ياست که بتواند با و  ي« داللت بر فقدان و نبود کس م ن»  ي تکرار ادات پرسش

ارتباط  « درابوذر»اجازه نداشت تا با    يکس  «عثمان»دستور  و تعامل برقرار سازد؛ چراکه به

خود    «ابوذر» را  ي است؛ ز  يات از نوع انکار يرفته در ابکاراستفهام به   ،ن اساسيباشد. بر ا

ا در راه انقالب،  يندارد. گو  ي اوريار و  يگرفته  شيپده و دريکه برگزين راهيداند در ايم

نم  ي مبارز خود  جسميبيجز  که  نند  را  شمشيش  شود.  ر  يام  شکنجه  و  سازد  ظالمان 

شۀ  ين حالت با انديندگان است که در ايخ و آيشده، پرسش از تارواقع پرسش مطرحدر

 کند.  يدا مي آن است معنا پ يساز ين و مبارزه در راه آزاديفلسط ۀشاعر که مسئل 

دارد که مرگ خود را    «ابوذر»عمر    يانيپا  يها با سال   ي خين مقطع تناص تاريات اياب

ب مينزد  «ربذه»ابان  يدر  ايبيک  در  انديند  کسين  چه  که  است  مارها   يشه  پوست    ي از 

ابان خشک و  ين بيحاضر است تا در ا  ي نکه چه کسيا اي سازد و  ياو کفن م  ي ابان برايب

خواه يه از روح آزاديتواند کناي« محيالر کند. »آب و علف تنها جامۀ خود را بر تن باد يب

در  ابوذر» که  باشد  و پکي«  نداشت  قرار  و  آرام  پايجا  و  مبارزه  راه  در    در   يداريوسته 

و در راه   نديرا برگز  ين نوع زندگيت که اسين  يکس  «ابوذر»ا جز خود  يتالطم بود. گو

ن  يکند که در ايجهت آرزو منيد. به همکن يدار ي جان پا  يش تا پايو آرمان خوده  يعق

  ي ا آن را فراگرفته و در جامعه  يجاو ظلمت همه  يکيکه تاري ابانيدر ب  و غربت  ييتنها

تا  ياو را ب  ي دوست  ،دهنديو راه را نشان م   راهنما گشته  ها نماد ستاره شدهکه گرگ ابد 

برايحق  »ابوذر« را  امر  بگوا  يقت  و  کند  بازگو  راهنمايو  که  چه  يک  يواقع  يد  و  ست 

م  يکس نشان  را  درست  و  حق  »يراه  ميبالقفار: دهد.  جامعۀ  يابان«  نماد    «ابوذر»تواند 

ز رمز خلفا  ي« نالذئبهستند. »  يباشد که ظلم و استبداد آن را فراگرفته و همه در گمراه

جمله   بههيمعاو»از  و  کل «  ناال   يطور  بيحاکمان  تکرار  است.  »يق  أت  إيلَّ  ت ِدي  ُت  ها  يلو 
ناام«  ق!يالصِ د ِ  و  حسرت  بر  ا  «ابوذر»  يد يداللت  و  راهش  يدارد  تا  است  آرزومند  نکه 

 دا کند.  ي ادامه پ
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ايحقدر زندگ يقت  از  بخش  تجربۀ شعر  «ابوذر»  ين  هم  ي با  از    ي پوشانشاعر  دارد؛ 

در راه   يکند. ويش تصور مي خو يبرا  «ابوذر» چون  يعاقبت «سوي بسنيمع»روست که نيا

و    يداريکند و خواهان آن است تا همگان را به پايم  ييانقالب و مبارزه احساس تنها

تحر  ي جانفشان انقالب  راه  فري در  کند.  زبان    «سويبس»که    ياد يک  برابوذر»از  آورد  يم« 

صدد آن است  « درابوذر»  يي م غربت و تنهايا شاعر با ترسياست. گو  يطلب رزماد هميفر

رو از  نيرا در برابر متجاوزان تنها نگذارند؛ از ا  يسازد تا واريشمخاطبان خود را هکه  

راه مقاومت و ايملت عرب دعوت م بپ   يستادگيکند در  بالذئبوندند. »يبه او  ان ي« در 

ه  يان عمر دست از مبارزه عل يست است که شاعر تا پايون يرمز اشغالگران صه  «،سويبس»

در    ي داريوطن و پا  يمردم را در راه آزاد  يانقالب  يون رهبرچوسته هميد و پيآنان نکش

ناال  استبداد حاکمان  قي برابر  به  ز همانند  ين  «سويبس»کرد.  ام دعوتي ق و غاصبان متجاوز 

ا  «ابوذر» استمرار  رسيآرزومند  تا  راه  پي ن  به  آزادساز   يروزيدن  مادر يسرزم  يو    ي ن 

مبارزه استوار بوده و   يشاعر دارد که بر مبنا  يدئولوژ يشه در ا ير  ي ن نگرشياست. چن

  «سويبس»ن مبارزه در نگاه ي را شکل داده است. ابعاد ا يو  يشعر   يهاوانيد يمحور تمام

، يطلب ، دعوت به شهادتي ن اشغاليسرزم  يل است: آزادسازي ن قبيااز   يبر مسائل  يمبتن

ملتيتک بر  راستايفلسط  ه  در  س  ير يگپسباز   ين  تاجران  با  مقابله  وطن،    ي اسي خاک 

بعض به  به مسئل  يعرب  يهااز سران دولت  يوابسته  م يفلسط  ۀکه  دامن  آنکه  يزنند بين 

بر سر راه مبارزه هستند و    ين را داشته باشند و تنها مانعي حق ملت فلسط  يا ياح  ييتوانا

اق  يان شور و اشتيساز از جمله بکه نسبت به مسائل سرنوشت  يختن شاعراني ز برانگين

 .(37: 1969م، يعبدالعظ) اندبازگشت به وطن فاصله گرفته

 

 يريگجهينت

ا پنجگانۀ  مقاطع  در  تأمل  قصي با  م ي ن  دريده  صدايتوان  که  مقاطع    ي افت  در  شاعر 

 يدر کالم خود، واژگان  «سويبس»شده و  دهي« در هم تنابوذر»  يده با صدا ين قصيمختلف ا

ها و  شهيبه طرح اند  ياست که از زبان و  يت قناعيبرد که متناسب با شخصيکار مبه  را

م اي افکار خود  در  ميپردازد.  نمودار شخص  يتعداد  ،انين  واژگان  است    «ابوذر» ت  ي از 
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« »هي معاو مانند  »تينف«،  »في الس«،  »الکتاب«،  »نياملهاجر «،  »االنصار«،  »األسالب«،  «،  بالل«، 

»عثمان» »افيالس«،  » القفار«،  النضاريک«،  اس  کارکرد  که  مختلف  ي«  مقاطع  در  واژگان  ن 

ميقص موجب  غلب يده  که  آنِ  ۀشود  از  حاکم  اابوذر»صوت  باشد؛  درحالي«  که  ي ن  است 

ت  يداشتن با شخصن تناسبي است که در عرفتهکارده بهيهم در بافت قص  يگرياژگان دو

نگرش    ،«ابوذر» همي ن   «سويبس»با  بز  و  بوده  انديسو  است.   يو  يشخص  يهاشهيانگر 

«،  زانيامل«، »الکالم«، »قاتلت«، »العناکب املشردة«، »الذئب«، »سئمت «، »حيصيچون »  يواژگان

اللسان» »سقطة  األم«،  »يبلغة  القعياخلل«،  »ديفة  »حيالر «،  و  درالظالم «  که  ا«  واژگان يپس  ن 

را    ييردپاتوان  يم شاعر  خود  اي از  با  فحوا يافت.  و  ساختار  همه  به    ين  شاعر  کالم 

کل  ي اگونه در  که  قصياست  اابوذر»ده صوت  يت  که  است  غالب  موجبي«  امر  شده  ن 

  ي ده دربردارندۀ کارکردهاي ن عنوان قص ياخود نرسد. افزون بر  يۀ عالسطح قناع به درج

تار  يمتعدد   ۀ ک واقعيجهت که شاعر  ن ياست؛ بد  يب يو ترغ  ي، قناعيخيچون کارکرد 

  ي انات فعل يق آن با جريتطب  يکشد و در پير مي تصوۀ جامعه عرب را بهاز گذشت  يخي تار

« مخاطب را  يذر الغفار   من اوراق ايبدن عنوان »ين برگزيچنمعاصر خود است. هم  ۀجامع

قص  در  کنکاش  ترغيبه  مي ده  هميب  که  چرا  واژپروندهاوراق:»  ۀ واژ  يني نشکند؛  با    ۀها« 

عنصر  يخي تار  يتيکه شخص  «ابوذر» بازگشا  يميقد  يو  را جهت  مخاطب  از    يياست 

 دارد. يق وا مي صورت رمزگونه کالم به تشو

»«  ابوذر» شعر  فرد به«  سويبسدر  پا   يانقالب  يعنوان  تا  که  مبارز  از    يو  دست  جان 

  ت ي و نظام اشراف  برابر ظلم و استبداد د و همواره در  يش نکشي خو  يها اعتقادات و آرمان

شباهت  يز بين  «سويبس»که خود    ي اچهره  داده شده است.نشان و مجاهدت نمود    ي داريپا

  ي هااو به طرح دغدغه  يت و با صدا ي ن شخصيرو شاعر با انتخاب انياز ا  ستيبدان ن

را    يمناسبت  يخود، شخص  يان تجربۀ شعريب  يبرا  «سويسب»پردازد.  يش مي خو  يشخص

  ؛ ده مشهود استي ت در سراسر قصي شاعر با شخص  يصدا   يدگي تندرهمده؛ چرا که  يبرگز

گونه دو  يابه  هر  شخص  که  و  هميکي  ت(ي)شاعر  به  و  کُ  وده  يرسييصداشده  نه در 

صدايطن  «ابوذر»  ي صدا  بسنيمع»   ي ن  مبه  «سوي  شخص  ييگو  ؛ رسديگوش  دو  ت  يهر 

شرا  سو/ي)بس فراخور  به  خود،    ي اجتماعي اسي سط  يابوذر(  بهيدوران  را  حرف  زبان ک 
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دارد با روزگار شاعر  يان ميف اوضاع عصر خود بيدر توص  «ابوذر» که    آورند. آنچهيم

ا  دارد؛  يخوانهمز  ين نمادهانياز  »  ييرو  »الذئبچون  »افي الس«،  » عثمان«،  و...  بالل«،   »

در    يم جامعۀ عربيترس  يدارد و در راستا   «ابوذر»شاعر و    ۀشيدر اند  يق مشترکيمصاد

  ي ط فعليدر شرا  «سويبس»خاص هر دوره است. در واقع    ي هايژگيبا و  يخ يدو برهۀ تار

کردن  ي ، با تداعشيشدن از وطن خون و راندهيفلسط  ۀمسئل   بهجهان عرب و با توجه  

است که  صدد آن  ا دريدارد. گويماز خاطرات خود پرده بر  )ص(امبريپ  يخاطرات صحاب

ايبگو آوارگيد  تبع  ين  ناال يو  تنها  يقيد،  و  غربت  که  سال   ييحاکمان، شکنجه،  هاست 

ايگبانيگر و  بوده  عرب  مبارزان  راهير  هم  ي ن  که  ابوذرها است  و  دارد  ادامه    چنان 

 طلبد.  يم

 

 نوشت يپ

پرسد: چگونه چهل  يم  «هي معاو»از    ي شخص  ين داستان دارد که روز ي « اشاره به اهي شعرةمعاو عبارت »  -1

د: در  ي گويم  يدر پاسخ به و   « ه ي معاو»در آنجا رخ دهد؟    ياسال بر شام حکومت کرده بدون آنکه فتنه

رم و آنجا که بتوانم زبان را به کار بندم از  يگير را به کار نميشود شمشيانه مؤثر واقع مي که تاز  ييجا

نمي تاز استفاده  ميانه  ريکنم.  مردم  و  من  هر  يسماني ان  نکردم  پاره  را  آن  هرگز  که  آن  است  مردم  گاه 

سمان را رها ساختند من آن را به سمت خود  ي دند من آن را رها کردم و هر گاه مردم ري سمان را کشي ر

 دم. يکش

فر  -2 بازگشت/  و  درگذشت  تنها  رفت،  مي تنها  دنياد  از  حاليزند  در  رفتم  زبان    ييهاکه/ حرف يا  بر 

تبع بار  آنجا، در بهشتي نجا/ و دي بار در ا ک  ي شدم،  ديدارم/ دو  بار  فرشتگان را    با  ينينشمعلق/ هم  يگر 

ان آراسته و شراب  ي شدم/ از مصاحبت با غالمان جاودان و حورزاري کردم و از آن بآزمودم/ آن را تجربه

عنکبوتان آواره   يهاها/ در منزلگاهاست گرگي ه سيه بازگشتم/ تا عل ي معاو  يدلتنگ شدم/ ا  يبهشت  کهنه

 برپا کنم.  يانقالب

 شود. يخته ميرد و تنها برانگ يميرود و تنها ميخداوند ابوذر را رحمت کند که تنها م -3

کتاب آنيشمش  -4 مکه  گونه  ر و  ني پنداريشما  ايد  تقسي صفتان/ غناگرگ  يست/  را  د/ سهم  ي م کرديم 

چنان مؤذن است/ انصار/ بالل هم  از آنِ  نيغسل  ياوه درخت زقوم است/ و جرعهياز م  ين مشتي مهاجر

 کند.  ينوردد/ و خاشعانه قرآن تالوت مين خداوند را در ميوسته/ زميو دستان عثمان پ /و در تنگاست

 دردناک بشارت ده.  يبه عذاب کننديکنند و در راه خدا انفاق نميره ميذخرا که طال و نقره  يو کسان -5
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ها هزاران مرکب و  زهيها مبارزه کردم/ و بادها و نابانياها و بي ت/ در درسيرها از آن کين شمشي ثمرۀ ا -6

خوان/ هزارن قصر/ و  ز آوازهيان هزاران کنيوال  يآورند/ و برايفه به ارمغان ميخل  يکجاوه از طال را برا 

 هزاران چاه شراب/ و هزاران دهان... 

اعدام در    يزر در دست راست اوست/ و فرش چرم  ۀسيکوبد/ کيجالد هر شب درب خانۀ مرا م   -7

  ي گنج  چون  را  خون  آنکه  /ين کرد يد/ کفۀ ترازو را با کالم و سخن سنگي گويدست چپش/ به من م

دوست من/ از لغزش زبان بر    ي اند/ استادهي ا  راه   يدر انتها  دشمن  سواران :  دي گويمکند  يم   حفظ  نهان

سمانش بلند است/  ي شنوند/ پادشاه ما ريوار هستند/ سخن را مي ن دي حذر باش/ االغان پادشاه در پشت ا

 رش کوتاه.  يو شمش

تا بميبخش  در خواه يش را به شمشي غالف خو  ي چه کس  -8 پوست تنش را خواهد    يرد؟/ چه کسيد 

ۀ خود را  ها تنها جامابانين بي در ا  يسازد؟/ چه کسيممن کفن    ين ماران برا ي از ا  ي د؟/ چه کسيبخش

  ي استاره  يکي که گرگ در تاريدر حال   /ييايمن ب  يکاش به سو  !دوست  يتن باد خواهد پوشاند؟/ ا بر

 دوست!  يا ييايمن ب يکاش به سو يکند/ اي است/ که راه را روشن م
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 سو ي بسني عشعر ميف  قناع أيب ذر الغفاري 
 

 1ي  مقدسنيابواحلسن ام
 2ا فراهان ي مس

 
 

 امللخص 
القناع   الب يإن فن  الطرق  التعب  وعاً ية شي انيعد من اکثر  الشعر ييف  التجربة  للشعراء.  ي عن  سو من  ي بسنيعد معية 

املعاصر  الفلسط يالشعراء  الشخص ينين ين  ومن  البارز ي  وال  يات  املقاومة  شعر  يف  الرموز   اً ي ستخدم کثيذي  ن  من 
ها الشاعر  يعتمد في دة »من أوراق أيب ذر الغفاري« تعد من القصائد اليت  ي واإلشارات وفن القناع يف شعره. إن قص

النيبيشخص  يعل الغفاري صحابة  التعبيهللا عل  يصل  ة أيب ذر  الشعر ي ه وآله وسلم يف  أقواله ية وب ي عن جتربته  ان 
ة استخدام قناع ايب ذر  ي فيدرس کيدة املذکورة و ي ونتناول نسج القصة. ففي هذه الدراسة نناقش  يه الشخصيوقضا

للعالقات والتشاهبات   سو. ونظراً ي بسنيلي يف شعر معيأساس املنهج الوصفي والتحل  ي عل  سوي بسنييف شعر مع
سو ي بسيب ذر يف شعر  أف قناع  ي مکننا االستنتاج أبن توظ ية املستدعاة، في الشاعر والشخصنية املوجودة بي الکب

 أثر جلي ومؤثر للشاعر.  كدة أليب ذر كما أن هناياملطلوب. إن الصوت الغالب يف القص   الفين  يکون يف املستو ي
  تحدث عن آراءه وافکاره ايلية ومن وراء هذا القناع  يخي ة التار يهذا الشخص  يصور نفسه کأيب ذر الغفار يفالشاعر  

، دة صورة عن حقائق اجملتمع العريب يإن هذه القص دة.  يتوحد معه يف کل القص يزج صوته بصوت ايب ذر و ميحد  
 النضال واملقاومة، ونقد الذع للحکام العرب.  والدعوة إيل
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Abstract 

Using the concept of mask in the contemporary Arabic poetry is 

one of the most frequent methods of speech to delineate poetic 

experiences. Muin Besiso is a contemporary Palestinian poet and an 

outstanding figure of resistance poetry that has used the symbol of 

mask in his poem very much. The ode “From the pages of Abuzar 

Ghafari” is a poem in which the poet has selected Abuzar Ghafari, one 

of the companions of the prophet Mohammad (PBUH), to portray his 

poetic experience and express his personal thoughts. This paper is an 

attempt to probe the ode by the descriptive-analytic method in the 

hope of finding distinctive symbols in Muin's poems. Since there is a 

similarity between the personalities of the poet and Abuzar, one can 

say that the functionality of the mask of Abuzar in the poem is 

acceptable. The dominant voice is the voice of Abuzar through which 

one can trace Besiso. The ode is the delineation of the realities of Arab 

societies, the encouragement of people to struggle and resist and the 

criticism of the Arab rulers.  

 

Keywords: The mask of Abuzar Ghafari, Muin Besiso, The ode 

from the pages of Abuzar Ghafari. 
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