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Abstract 
Attention to the Islamic Revolution in contemporary Algerian literature indicates the interest 

of the poets of this land in matters of destiny such as independence, human dignity and the 

spirit of martyrdom and self-sacrifice; accordingly, there are many similarities between the 

Islamic Revolution of Iran and the Algerian Revolution. This study, relying on the 

descriptive-analytical method examines the image of the Islamic Revolution and its Islamic 

and revolutionary components in the poetry of Mostafa Mohammad Ghamari - revolutionary 

poet and Algerian Commitment. This revolutionary poet who has dedicated one of his poetic 

collections to the Islamic Revolution of Iran, entitled Khazra Tashregh Man Tehran; he 

considers the existence of the religious authority as the most important features of the 

Islamic Revolution, that is inspired by the reformist ideas of the Ashura uprising, the 

martyrdom. The present study finally came to the conclusion that some factors have sought 

the attention of this committed poet to the Islamic Revolution and the praise of a unique 

figure such as Imam Khomeini in his poetry, the most important of which are the poet's 

religious education, revolutionary spirit, and the martyrdom wish of Imam Khomeini (ra) is 

anti-colonialism and it needs to establish an Islamic and divine government based on the 

teachings of Islam and the teachings of the Qur'an. One of the most important features of the 

Islamic Revolution in Ghamari poetry is the deep connection with the divine teachings, the 

existence of a culture of stability and independence, the support of oppressed nations and the 

creation of unity and solidarity among Islamic nations. 

Keywords: Comparative Literature, Islamic Revolution of Iran, Algerian Revolution, Idealism, 

Religious Authority. 
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 د غماریانقالب اسالمی ایران در شعر مصطفی محمّ تصویرشناسی

 1عباس یداللهی فارسانی
 ایرانشهید چمران اهواز، اهواز،  دانشگاه اسالمی،دانشکدة الهیات و معارف  بی،عر ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 22/4/1399 پذیرش:  13/9/1398 دریافت:

  چکیده
الل، عتزتت و  ستاز  هموتون استتق   معاصر الجزایر از اهتمام شاعران این سرزمین به موضوعات سرنوشت   ادبیّاتبه انقالب اسالمی در  توجّه

یتران و انقتالب الجزایتر    هتا  فراونتی میتان انقتالب استالمی ا      بر این استاس، شتباه   ؛ شهادت و ایثار حکای  دارد کرام  انسانی و روحیة

در شتعر  را هتا  استالمی و انقالبتی  ن    تحلیلتی، ستیما  انقتالب استالمی و مهلتفته      -این گفتار، با تکیه بر روش توصیفی .خوردچشم می به

هتا  شتعر  ختویا را بتا      کته یکتی از دیتوان    این شاعر انقالبتی  .دکنبررسی می – شاعر انقالبی و متعهّد الجزایر - مصطفی محمّد غمار 

هتا  انقتالب استالمی را وجتود مرجعیّت       تترین شاخصته   مهم ب اسالمی ایران اختصا  داده اس ؛، به انقالخضراء تشرر  نرط راررا عنوان 

نهایت  بته ایتن    درپتیا رو  جستتار   .دانتد می ندایخودگذشتگی شهفشانی و ازجانگرایانة قیام عاشورا، ها  اصالحدینی  ن، الهام از اندیشه

ون امتام خمینتی هرهد در   وت همنظیر  بی شخصیّ انقالب اسالمی و ستایا این شاعر متعهّد را به  توجّهنتیجه دس  یاف  که برخی عوامل، 

م خمینتی هرهد، استعمارستتیز  و لتزو   طلبتی امتام   انقالبی و شهادت ها تربی  دینی شاعر، روحیة ترین  ن دنبال داشته اس  که مهمشعر و  به

هتا  انقتالب استالمی در شتعر غمتار       ترین ویژگتی  از مهم .ها  قر نی اس مبنا  تعالیم اسالم و  موزهبرپایی حکوم  اسالمی و الهی بر

دیده و ایجتاد وحتدت و   ها  مظلوم و ستتم  طلبی، حمای  از ملت توان به پیوند ژرف  ن با تعالیم الهی، وجود فرهنگ پایدار  و استقاللمی

 .ها  اسالمی اشاره کرد پکپارچگی میان ملت 

 گرایی، مرجعیّ  دینی. رمانانقالب اسالمی ایران، انقالب الجزایر، تطبیقی،  ادبیّات :یکلیدواژگان 
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 پیشگفتار .1

  تعریف موضوع .1-1

اس  که پژوهشگر در این « تصویرشناسی»تطبیقی، رویکرد  ادبیّات ةیکی از رویکردها  نوین در عرص

 زمین خویا بررسی و تحلیل کند، یاادبی سردنبال  ن اس  که سیما  دیگران را در متون عرصه به

حقیق  تصویرشناسی در میان سایر ملل واکاو  کند.یر فرهنگ خویا و بازتاب  ن را درتصو دکوش می

ها  بیگانه در  ثار یک نویسنده یا یک دوره شخصیّ  ن، تصویر کشورها وکه در  روشی اس  دانا و »

 د122: 1388 مطلق،هنامور« .شودمطالعه میو مکتب 

وون دانیل همپردازانی هنظریّ ید که شمار میتطبیقی به ادبیّاتها  شناسی یکی از شاخهتصویرامروزه  

دانند و افراد  مانند رنه تطبیقی می ادبیّاتال ها  فعّمجموعه ن را یکی از زیر 2مار  کارهژان و 1هنر 

 دانندمی« پژوهی قدیمدروند احیا  مجدّ» ن را  ،این حوزهر در نوعی تأثیر یا تأثت به وجود توجّهبا  3ولک

 د.88: 1389ه

 توجّته است  و از ایتن رو متورد    ی بر معتادتت جهتانی داشتته    شگرف اد انقالب اسالمی در ایران تأثیررخد 

ویتژه  هتا  جهتان و بته    ب اسالمی بته ملتت   نوع نگرش انقال .المللی بوده اس ها  سیاسی و محافل بین جریان

نگتر   ختواهی و  رمتان  هتا  مظلتوم،  رمتان    ، دفاع از ملت پیشگیمسلمان، مبارزه با ددمنشی و ستم ها  ملت 

هتا  انقتالب استالمی است  کته       هتا و شاخصته   ترین مهلتفته  و در رأس  ن مرجعیّ  دینی و اسالمی، مهم بوده

ت و تکتردن بتا تحتوّ   ه نترم بتا دست  و پنجت    نظریّات و مبانی فکر  نوینی را به جهان عرضه کترد و توانست   

همین نگاه نتو در گفتمتان انقتالب     .ا  و جهانی، جایگاه واتیی را به خویا اختصا  دهد تهدیدها  منطقه

 .داشته اس  درپی ه اصول و مبانی فکر   نبرا همگان  توجّهاسالمی، 

ها  نورانی دین   موزهسبب تکیه بر تعالیم الهی و ت جهانی، بهتدار تحوّ و انقالب اسالمی در گیر 

 طلبان بوده اس  و همةخواهان و حق زاد  توجّهره مورد اسالم و تأسیس تمدّن نوین اسالمی، هموا

 .اند کشورها  دوس  و دشمن به برتر  و توانایی سیاسی و نظامی و معنو   ن اذعان داشته

ایران و دستاوردها  مختلف  ن  به  نوه گفته شد، حضور برجسته و پررنگ انقالب اسالمی توجّهبا  

ر ویژه شاعران دیگر کشورها  اسالمی نشان از قدرت معنو  انقالب ددرمیان شاعران و نویسندگان به

ا   ها به انقالب اسالمی از لطاف  و اهمّیّ  ویژهیابی به نوع نگرش  نهاس  و دس  ها  ملت  تسخیر قلب
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 .برخوردار اس 

ند وشت کمتی انی دارد کته  رج از مرزها  جغرافیتایی نیتز دوستتداران و شتیفتگ    انقالب اسالمی ایران در خا 

تصتویر  چمتدار واقعتی ایتن خیتزش الهتی را بته      یگانة امام خمینی هرهد، پر شخصیّ عظم  و اقتدار انقالب و 

هتا    الجزایر به انقالب اسالمی و ماهی  و اهتداف و  رمتان   یباندر این میان، نوع نگرش شاعران و اد .بکشند

پتیا از انقتالب،    نظر در شترای  حتاکم بتر دو کشتور ایتران و الجزایتر       با دقت  .ل و بررسی اس قابل تأمّ  ن

ویتژه  نکته هتر    بته  .اندزیستهیکسانی می کمابیاشود که این دو کشور در شرای  مشابه و خوبی روشن می به

ایتن   .انتد  ظر ساختار سیاسی، گرفتار نظام استبداد  و استعمار سیاستی و اقتصتاد  و فکتر  بتوده    دو کشور ازن

 یتد کته جرقتتة     شتمار متی  هبت  دو کشتور وه فکر  مشتتر  میتان هتر   ها و وج ترین شاخصه له، یکی از مهممسئ

دو کشتور، بستتر   طلبانه در هتر خیزش استقالل :توان گف از این رو می؛ دو کشور روشن کردانقالب را در هر

 .میان  ثار و دستاوردها  ادبی متبلور شده اس خاستگاه مشابهی داشته اس  که در و

ن شتتاعران معاصتتر الجزایتتر در شتتعر ختتویا از زوایتتا  مختلفتتی بتته انقتتالب استتالمی و دستتتاوردها      

 ن در محافتل ادبتی   هتا    دهندة تأثیر فکر  انقالب اسالمی و باورها و  رماناند و این موضوع، نشان نگریسته

 .اس 

 ضرورت، اهمّیّت و هدف   .1-2

اثر دکتر مصطفی  خضراء تشر  نط رارا بر  ن اس  که با تحلیل و بررسی دیوان شعر  حاضر پژوها 

ها   ن  گیر مهلتفهشاعر مبارز و انقالبی الجزایر، سیما  انقالب اسالمی ایران و حضور چشم، محمّد غمار 

میان شاعران معاصر در کشورها  اسالمی و عربی، توان گف  در جرأت میهب .کندواکاو  در این دیوان را 

 .به انقالب اسالمی ایران اختصا  داده باشد تنهارا  یدیوان شعر  کامل توان یاف  که کمتر شاعر  را می

هرهد تقدیم  خمینیاهلل  کند که این مجموعة شعر  را به  ی  می اعالم روشنیبهمة دیوان عر در مقدّخود شا

هرهد اس  که از عالقة فراوان و   خمینیر  نیز مزیّن به تصویر حضرت امام کنم و جلد این مجموعة شع می

 .ها  انقالب اسالمی حکای  دارد به  ن انسان وارسته و  رمان

 های پژوهش پرسش.1-3

 کرده اس ؟ساز  انقالب اسالمی ایران از چه ابزارهایی استفاده شاعر در تصویر -

مصطفی محمّد غمار  به انقالب اسالمی ایران و ستایا و  از این حرک  بزرگ  توجّهچه عواملی در  -

 نقا داشته اس ؟

 پیشینة پژوهش .1-4

عربی  کشورها در  بیشترشود که هایی دیده می محمّد غمار  پژوها درزمینة دستاوردها  ادبی مصطفی
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ها  انقالب  جنبة تحلیل شاخصهویژه ازشعر و  به تاکنون پژوهشی درلی در ایران و .انجام گرفته اس 

 انقالب اسالمی یدانت انقالب اسالمی و تمجید قهرمانان و شهتو نوع نگرش و  به ماهیّ  و تحوّ اسالمی

انجام شده  د1هد غمار هایی که در شعر مصطفی محمّدر زیر به برخی از پژوها .ایران انجام نگرفته اس 

 شود:اشاره میاس ، 

ها  شعر  غمار  و کارکردها  معنتایی  ن بررستی و تحلیتل    شناسی عنوان را در دیواند نشانه2004رحیم ه

د جایگاه دیگران و حضور  نان را در عرصة فکتر  و سیاستی الجزایتر بررستی     2009بوحالیس ه کرده اس .

د انتواع  2016  همستتار  بیگانگتان است .  کرده اس . شخصیّ  دوم در رمان مورد بررستی همتان اشتغالگر     

تترین انتواع بینامتنیت     بینامتنی  و دتیل حضور  ن را در شعر غمار  بررسی و تحلیتل کترده است .و  مهتم    

 مانند تاریخی، صوفی و قر نی را تجزیه و تحلیل کرده اس .

ی حمبلت  است .  د موسیقی شعر  و نقا تصاویر شتاعرانه را در بیتان مفتاهیم نتوین بررستی     2004طرطاق ه 

هتا  تترین  ن ها  ادبی و فکر  را در شعر غمار  بررسی و تحلیل کرده است  کته مهتم   د، نقا میراث2013ه

هتا  تتاریخی   انقالب الجزایر و انقالب اسالمی ایران اس . شایان ذکر اس  که در ایتن گفتتار بته شخصتیّ     

 بخا انقالب الجزایر بودند.س ؛ زیرا الهامهموون امام حسین علیه السالم و امیر عبدالقادر نیز اشاره شده ا

 روش پژوهش و چارچوب نظری .1-5

در را ها   ن سیما  انقالب اسالمی و مهلتفه ،تحلیلی – د با تکیه بر روش توصیفیوشکمیپیا رو گفتار 

، حاضر جستار .دبررسی کند خضراء تشر  نط رارا هشعر مصطفی محمّد غمار ، با تکیه بر دیوان شعر  و  

و مذهبی اجتماعی ه، با تأکید بر مشترکات فرهنگی، این نظریّ .اس مبتنی  تطبیقی اسالمی ادبیّات ةبر نظریّ

 ادبیّاتها  هساز  نظریّبومیاس . ها حدت و تقریب فرهنگی میان  نتقوی  و پیدرمیان جوامع اسالمی 

بیشتر با اهداف سیاسی  ،معنا  غربی  نتطبیقی در ادبیّاته اس ؛ زیرا تطبیقی از دیگر اهداف این نظریّ

حقیق  با شرای  فرهنگی و اجتماعی و مذهبی جوامع اسالمی و در انی داردخوامپریالیس  همناسیونالیسم و 

 د 45: 1395وند، هزینی تناسب چندانی ندارد

 پردازش تحلیلی موضوع .2
غمار ، تزم اس  نگاهی کوتاه به پیا از بررسی و تحلیل سیما  انقالب اسالمی در شعر مصطفی محمّد 

انقالب  و پس از  ن پیوند میان انقالب اسالمی ایران و دفکنشاعر متعهّد و مبارز الجزایر  ا اندیشه و  ثار این

 .دبررسی شوالجزایر 

 پیوند میان انقالب اسالمی ایران و انقالب الجزایر.2-1

ها  انقالبی به دوران  سال توانس  به رهبر  امیر عبدالقادر و با تشکیل گروه 132کشور الجزایر پس از 
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از این رو مردم مسلمان این کشور، فرهنگ و اسالم  ؛کشور پایان دهد حکوم  استعمار فرانسه در این

؛ د35 :1391برومند اعلم، . : ره ها  امیر عبدالقادر علیه استعمار فرانسه شناختند جهاد  را از درون خیزش

 حانة صرف برا   زاد  از یوغ استعمار فرانسه نبود، بلکه درحرک  مسلتمین سبب، انقالب الجزایر تنها به ه

 .د29 :1996دوغان، ر. : کردن انسان الجزایر  اس  ههدفی باتتر داش  که همان متحوّلفراسو  خود 

ها از نشود که رویکرد تغییر و اصالح در  انقالب روشن می دوگیر  هرعوامل شکل با تأمّل در اسباب و

خواهی یوغ استکبار،  رمانطلبی و رهایی از استقالل گیرد؛ ازجملهچندین عامل مهم سرچشمه می

این  .ها  الهی و دینی پرستی و عشق به سرزمین نیاکان و برقرار  عدال  و ارزشگرایی، میهن و رمان

ویژه انقالبی در ایران قرار گرف ، به جهادگران و نیروها  توجّهبعدها مورد حرک  بزرگ در الجزایر 

نیکی یاد از انقالب الجزایر بهفرماید و به این موضوع اشاره می نور صحیفة  نکه حضرت امام خمینی هرهد در

ی و قیام خونین مردم دتور الجزایر از خواب گران بیدار شد و  فریقا با نهض  اسالمی ملت ةقارّ» کند:می

 د.396: 10 ، ج1368 هخمینی،« .کشورها یکی پس از دیگر  از چنگال کشورها  استعمارگر نجات یافتند

 سیمای انقالب اسالمی در شعر مصطفی محمّد غماری .2-2

 شهامت امام خمینی )ره( رمز ایستادگی و. 2-2-1

 ایتن  عشتق و عالقتة   د وردستربر تهتران  خورشتید سرستبز  از   ه خضراء تشر  نرط راررا شعر   مجموعةبا دقت  در 

ختوبی  مرجعیّت  دینتی  ن بته   ویتژه  ها   ن به اسالمی ایران و  رمان شاعر مبارز و انقالبی الجزایر  به انقالب

 .شودروشن می

قتالب  ویژه معمار بتزرگ ان اسالمی بهعر  خویا را به انقالب ش شایان ذکر اس  که غمار  این سرودة 

استالمی،   مبتارزه و بیتدار    نمتاد شعر  را بته   نگارد: این مجموعةدیوان می مةر مقدّکند و داسالمی هدیه می

خوانتدن قتر ن کتریم و     ها  اسالمی کنونی شیوةهمان که به نسل کنم؛ ینی تقدیم میاهلل خماهلل روحامام  ی 

 .سیرتان را  موخ دادن طاغوت و دیوشکس 

کشتد و رنتگ ستبز     تصتویر متی  انقالب اسالمی را با رنتگ ستبز بته    شعر  خود، عنوان مجموعةشاعر در  

پتس رستال  انقتالب     .  در شریع  اسالم و انقالب اسالمی است  کنندة مفهوم صلح و  راما و امنیّعیتدا

 . وردارمغان می راما را برا  بشر به   ودر این نهفته اس  که امنیّ ،اسالمی از دیدگاه این شاعر مبارز

داشته، پیدر ن شاعر به انقالب اسالمی راهایی که عشق و عالقة فراوان ای ترین ویژگی از مهم 

این بدان سبب اس   و اسالمی مبتنی بر تعالیم الهی اس گرایی شاعر در استقرار نظام خواهی و  رمان  رمان

وضوع  گاه اس  که خوبی در زادگاها چشیده و نیک به این مار را بهتلخ استبداد و استعم ةمزت»که شاعر 
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به همین جه  و  نظام سار پیرو  از تعالیم الهی نهفته اس ، روز  انسان تنها در سایهخوشبختی یا سیه

کند و عشق و ارادت خود را به خمینی ]ره[  شکارا در انقالب اسالمی ایران جستجو می ل را ایده سیاسی و

قهرمان » ،«جوانمرد تهران» ،«وارسته» ،«مرد زاده»، «زادة فاطمة زهراء هسد»، «حسین زمان»با القابی هموون و 

 د145 :1985هشلتاغ، « .کندیاد می...و« جانشین امام علی هعد»، «جنگ بدر

 گوید:ز مقام معنو  و مبارزاتی امام میشاعر در ستایا ا

رررررررررررررررررررررررأ  . 1  قبررررررررررررررررررررررر ر عررررررررررررررررررررررر  نأّ  ال ط  راه 
 رتفرررررر  ء نغررررررفتا ط رارررررر  رارررررررا   لّضرررررر. 2

 

 وأنّرررررررررررررررررو    ر  الع ررررررررررررررررر ر  ضررررررررررررررررر ر 
 غررررررررررررررررفتا    رررررررررررررررر   الع  رررررررررررررررر ن ن رررررررررررررررررر

 

 (1980 :75) 
ا  . 2 متانی. و تو پیوسته در صحنة کارزار ثابت  و راستخ متی    ها اس سان  رامگاههبر این باورم که گیتی ب. 1هترجمه: 

  ید.دمیپرواز درو نام تو بر زبان شیفتگان  به هستی ور روشنی و تابندگی تو نام فردا  !جوانمرد تهران
 غرررررررررررررررفتا ط اجترررررررررررررررط ال   ررررررررررررررر  أرا   ررررررررررررررري

 

 نرررررررررررررط ا رررررررررررررر  ا  رررررررررررررف   رررررررررررررّ  ر رررررررررررررر 
 

 (28)مه  : 
 چینی کنی.د  پا ، سرفراز  و مباهات را خوشههابینم که از ژرفا  رنجا   زاده مرد، تو را میهترجمه: 

، نام  ندارد که در  «قب ر ّ  الع  نأ   ط  راه  أ  »ا  با نام  شاهنشاهی قصیدهغمار  در نکوها رژیم  

ها  این نظام  ستم ها وکند و بیدادگر را بیان می« شاه» واژةویژه دگان و مزدوران نظام شاهنشاهی بهسرکر

هستمگراند، نیروها  گارد  از واژة مراد شاعر در این چکامه .کشدتصویر میبه قبال مردم ایرانسیاسی را در

رت امام خمینی هرهد، از کنایه مقام تمجید از جایگاه وات  حضروشن اس  که شاعر در .شاهنشاهی اس 

اسناد  .کندیاد می «اجتط ال    » و «را  رارا »ر استفاده کرده اس ؛ و  امام را با عنوان عنوان ابزار بیانی مهثت به

 نیز استعارة مکنیة اس . «ر ر»به مصدر  « ي»فعل 

دار و مبارز  عنوان طالیهانقالبی، حضور رهبر محبوبی به توان گف  که برا  پیروز  هر بدون شک می 

دارانه از   ایجاد شور و هیجان و حمای  وفاها  مردم را بر ورده کند و برا انقالبی که  رزوها و  مال توده

 .د70: 1379مطهر ، . : رجنبا انقالبی، نقا محور  و بایسته دارد ه

 تهران و قم، خاستگاه و کانون انقالب اسالمی . 2-2-2

و شاعر این دو شهر را  نداشدهعنوان دو نقطة کانونی انقالب اسالمی تأکید به «قم»و  «تهران»در شعر غمار ، 

ها شروع شده اس  و در قاموس شعر  کند که خیزش انقالب اسالمی از  نشهرهایی معرتفی می مثابةبه

 هجدهتهران  واژة .گشایدها میکند و زبان به ستایا  نقهرمانان انقالب یاد می منزلةبهدو شهر  اینخود از 

 سراید: نجاکه می .سروده تکرار شده اس بار در این  دهبار و قم 
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«  ررر »ه ار   أ  ررتررّف / «اإلنرر  »حیم رر   ... سر   الّ « رارررا »رع رر  ر  / ط ظرم    مشسررو« رارررا »ه ار   أ  تبررفو   ر  »
 (115 :1980) .«را  ربک   ال ئ  

ها  تهران بر فراز تپه/ .ازدات بر تهران سایه اندریکی، بعید اس  که خورشید تاریکیترجمه: ا  تیرگی و تاه

ا  که اس  که تخ  پادشاهیبعید / .شمیشر   خته وجود دارد که امام خمینی هرهد  ن را به دس  گرفته اس 

 د.گان بر  ن تکیه زدند، برگرددفرومایه

گستراند تا با ها  نوینی را برا  شاعر میافق زیرا یباشناختی در این ابیات روشن اس ؛ها  زاستفاده ازجلوه

ط »تشخیص در عبارت  ،  رایةنمونه ا ب .گویدها  ناگفته و درونی خویا را بازها، اندیشهاستفاده از  ن
 بر زیبایی چکامه افزوده اس . «م ظ»و  «مشس»یا تضاد میان  «ظم 

سروده اس  که در  ن تصویر رژیم قرن بیستمد  مسیلمةه «ال ر  العشررط ن س  مة»ا  به نام غمار  چکامه 

دروغگو  قرن بیستم، در همین قصیده، منظور شاعر از  .کندها   نان را ترسیم می هی و خیان شاهنشا

شاعر در  .بینی کرده بوداریس، سقوط انقالب اسالمی را پیاشاپور بختیار اس  که در کنفرانس ژنو در پ

 .کند توصیف می «دروغگو»اینجا و  را با لقب 

نمتاد شتهام ، شتهادت و ایثتار است  و او بته        ،شهر مقدّس قم در اندیشة شاعر انقالبی و پیکتارگر الجزایتر   

کنتد و   هتا  بلنتد و  ستفارش متی    ین شهر افتخار کرده و مردم را به پیرو  از رهبر انقالب و  رمتان شهدا  ا

 گوید: می

صرررار إتا ا برر   م رر  / نسرر را   ... ط رنررا الفا  رر   وا ارر     نرر  / يو رر ر  ... يصرر ّ  ... ترر ا ي ... ط أّ  الشررا ف« قرر » ط»
ط جتنر  اسسرن     نر  / ج  تسا ربب  رض ا ضر ئة   الرفّ وآبرة الرّ / جتع ره  تا ر   ... جتف  الشا    ت رق  / وتشرق  « اإلن  »

 (123 :1980غم ري ) «    ا ف ف غم نا  
همّ   با /ا  نماد پیروز  و پیکار، چشمان / .ترجمه: ا  قم، ا  جایگاه شهید، برخیز و نماز بگزار و انقالب کنه

ن تمرتد و با نشانة تابا /چشمان  سرشار از عطر شهادت اس / .کندنورافشانی میدرخشد و متعالی امام خمینی هرهد می

 زا هستند.دون ابر بارانها هموحسین هعد، دیدگان  دربرابر خشکیا  دختر / .درخشدو سرکشی بر نظام حاکم می

کاربردن هب مثال را ب ؛افزوده اس  و تأثیر  ن ها بیاین بر زیبایی  معنو ها  لفظی و استفاده از  رایا 

 )جتن  بردن کنایةکاردوام انقالب و بهدادن استمرار و ، تکرار افعال مضارع برا  نشان (ط ق) تشخیص  رایة
 شاعر به حرک  انقالب دارد. و عالقة توجّه، نشان از اسسن(

اسالمی، یکی از قدرت انقالب کشیدن تصویرپرداز  در بهنماد ؛شود در این ابیات مالحظه می هکچنان 

تمام سرودة خویا به غمار  در  .مهثتر شاعر در بیان دیدگاه خویا نسب  به انقالب اسالمی اس  فنون

ها  دینی بوده و همواره دغدغهوفادار   و انقالبی ها  جهاداسالمی و حامی انقالب اسالمی و گروه اندیشة



 1399(، زمستان 40)پیاپی  4، دورة دهم، شمارة نامة ادبیّات تطبیقیکاوش 132
 

ها  معنو  اسالم را ارزش»د که وشکمی ،بنابراین ة و  بوده اس ؛و اسالمی، موضوع نخس  اندیش

المی و انقالبی خویا را ها  اسدیدگاه ،هااساس  نفکر  خویا برگزیند تا بتواند بر عنوان مبنا  به

هفتاد  ةی شاعران دهبکشد و از این راه توانس  توانمند  شعر  و هنر  خویا را که حتت تصویر به

 د231 :2002هیوسف، « .دیگران بکشد رخزیرا  از  ن برخوردار نبودند، بهالج

 هویت ملّی و اسالمی  باپیوند انقالب اسالمی  .2-2-3

بر این باورند که انقالب اسالمی ایران عنصر  ،ویژه در کشور الجزایرنویسندگان معاصر مسلمان، به شاعران و

از همین ؛ ها  مسلمان زنده کرد ملت میان ها  درونی را دربه خداوند متعال و تکیه به داشتهایمان و توکتل 

 عطفی در باز فرینی حسّ ةانقالب اسالمی را نقط»روس  که شاعران و نویسندگان معاصر الجزایر 

دانند و بر این باورند که مرجعیّ  مسلمانان می رفتةتاراجسالمی بهبه میراث دینی و ا توجّهنفس و  اعتمادبه

ضمن  نکه نوع ؛ ناب داشته اس  گذار  این اندیشةی در بنیانقا مهمّنویژه امام خمینی هرهد به ،دینی  ن

هنزار، « .ی و الهی بوده اس نگرش  نان به انقالب اسالمی توأم با تکریم و تقدیس این خیزش بزرگ تاریخ

 .د138-139: 1979

مستلمان دمیتد و   رمتق کشتورها    نفسی نوین در کالبد بتی  ،می ایرانغمار  بر این باور اس  که انقالب اسال

مهم است  کته انقتالب استالمی      ،در این میان .ها ناتوانی و ستم و استعمار، دوباره  نان را زنده کردپس از قرن

بطتالن کشتید و هوّیت  استالمی و الهتی را بته تمتام کشتورها  مستلمان           ها خ تها و ستمگر تبعیض بر همة

انستان  رفتته را بترا    عزتت و کرام  ازدست   کرد دگی الهی را برا  همگان ترسیم مشی زن بازگرداند و خ ت

 سراید:باره میشاعر در این  ورد؛ ارمغان دردمند کنونی به

ر/ رض أقرؤهر  ق ر ف نرط حنرط؟ وان   ر  ج ر   الررّ / هر اان ت غر    ... رو  اخلضررت رؤان الفّ نط حنط؟ »   نرط اس ر  ا فررف أ ّ ن جت
ررر  جتررر/ أهررر د  رررفو   .ا اررر    رررفو  « قررر » ومت رررف  / جفررررف    وترررري اثر / «راررررف»ط  نررر  جتك  رررو ... فائواثر اسسرررن  رم 
نرر  و رف الك ر / رو  اخلضرر تكرررا  و ر  ل کرر   ن   ر  الرفّ /  ر واألنر  ا فررفررف  النّر و  ... اسسرن هتر   جترر   ط ن ررتا ... وأل 
 (85 :1980) .«ناا ا  ال ك ر والر س    ن      ل فّ / وال رؤا  تشّ   اري  ء ر بف   الضّ «   الشّ »ال / ال رو 
اسبان  ستیم؟کیما / .کنددر ژرفا  ما رسوخ می .خواندمیاسو  خویا فرما را به ،ها  سبزراه ستیم؟کیترجمه: ما ه

وین اس  که در وجودم به که حاو  موجی از رؤیا  ن /خوانما  میرمانی تاختند و من برایشان چکامهسرکشی و ناف

 پاحسین هعد به/ .شا را دوس  دارمجو ... نورددمیرا در «قم»ها شهر شا و خروش موججو/ .جوشدتازگی می

/ .دستا  تا و  رزو  نوین اس  حسین هعد خیزش کرد و در/ .بمیر ت خشم از شدّ !پس ا  یزید .خاس 

ا  بارانی  .الهی هستی ، همان وعدةتو/ .اند رزوها  فراوانی دل بستهها  سرسبز، به امید و میان راهکشیدگان در رنج

؛ و نه  سیبی از و  به تواند در پس روشنایی پنهان بماندنه شاه می/ . ن هستند باختةو دل ها عاشق ها و شکوفهکه گل
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 د.گرددنمییده و حراج دتر هم دیگر بازبازار مزا/ .رسدمن می خانة

شده  ا هوی  فراموشاستفاده کرده اس ، ت )نط حنط؟(در ابیات بات، شاعر از صنع  بالغی استفهام مجاز   

دو واژة حسین هعد و  تضاد میان از  رایة مند بهرهد با وشکمیخویا را بازستاند؛ ضمن  نکه  یغمارفتةو به

 تصویر بکشد.یزید، ستیز میان حق و باطل را به

هرهد  هعد همان خیزش انقالبی امام خمینی شود که منظور از امام حسینروشن می ،چکامهبا دقت  در این  

ناگسستنی میان  پیوند در این چکامه،  .هی و در رأس  ن شاه ایران اس نظام شاهنشا ،و مراد از یزید نیز

 ،حقیق در .خوردچشم مید الشهداء بهگرایانه سیّحانقالب اسالمی و قیام عاشورا و مکتب انقالبی و اصال

این شاعر انقالبی دارد؛ که با  خیزش عاشورا در اندیشةانقالب اسالمی ایران زایا و سیما  تابان دیگر  از 

اشخا  و نقاط  ذکرکه وجود  ورد؛ چنانالمللی بهها  نوینی در محافل داخلی و بینی خویا بارقهتجلت

ها  بلند انقالب اسالمی جغرافیایی در این چکامه، نشان از  شنایی فراوان شاعر به فرهنگ سیاسی و  رمان

 دارد.

 نهضت عاشورا باپیوند انقالب اسالمی  .2-2-4

 ختوبی روشتن   ید که بته دس  میبهی نقاط اشترا  فراوانی میان قیام عاشورا و ظهور انقالب اسالم ةبا مقایس

ی هدف و رسال  مشختصت و هردو  راستا  قیام خونین کربال بوده اس کند که حرک  انقالب اسالمی درمی

نمتاد انقتالب،    ،هعد الشتهداء دنهضت  عاشتورا و در رأس  ن ستیما  سیّ    ،بته همتین ختاطر   ؛ عهده داشتندرا به

 .اس  معاصر خودکامةطهارت و پاکی و معصومی  نوع انسانی معاصر و یزید رمز نیرو  

دلیل اینکه این کشور طلبی جایگاه واتیی دارد؛ بهشهید و فرهنگ شهادت در شعر انقالبی الجزایر، 

ستقالل واقعی دس  فشانی و ایثار توانس  به اسالیان متماد  در چنگال استعمار گرفتار بود و تنها از راه جان

بی الجزایر متعهّد و انقال ادبیّاتشهادت در مفهوم  ،از این رو؛ خویا را بازیابد رفتةیابد و هوی  ازدس 

برابر ساختار  در کنندة مفهوم پیروز بیشتر تداعی ید که شمار میبرانگیز بهجزء مفاهیم چالشی و تأمل

راه خویا  مةاداشهید هرگز در ،به همین جه  د؛34 :2009، یرکیبر. : نگر اس  هجانبهسخ  و یک

 سراید:باره می؛ غمار  در ایند256 :1998، یکراکر. : شود هدچار شک و تردید نمی

 (115: 1980) «.اا جفرفت نط  م  أ م   ا را  ر  غن  ر رت / اا نفرفت س    س ي الرؤد نا ا   جتعفت »
  د فریند.دمی نوین میدردها برا  ما سپیدهها و خستگیاز ژرفا  دل /نسل حسین هعد،شمشیر  از  ترجمه:ه

 سراید:جا  دیگر چنین میدر 

ن ررر ت ا رر    نررفد / رشررر  نررط   رر   األنب رر ء .ر ارر   نررط ن  رر  / سررفر ا رررا  رررفاء  ررفا   /    رارضترررارررا  سرر فت  أهرر ا   »
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 (84-83: 1980) .«ا منح أ  نک ان وجتفون  أتيب.. ن  جت  /  ر  نت  ... ا ن ئن  ن رت     اسسن رث ر  ربو / الففاء رارا  جتفري
ثار او را در این فشانی و ایشمشیر  که جان/ .دارمشمشیر  نافرمان وبرتنده دوس  می تهران هموونترجمه: تو را در ه

بارانی به پهنا  تهران که / .شودپیامبران الهی سیراب می ز سرچشمةکهن خود و ا از پیشینة/ .کندمسیر همراهی می

ما بدون این خون / .تراودباران مین هعد در وجود ما هموون خون حسی ،شک/ بی.مرگ جنگ بدر اس  پیا

 دتوانیم زنده بمانیم. نمی

هتا، بتر   دادن افعتال و صتفات بته  ن   د و نستب  ن ررو  سر   رایة بالغی تشخیص ه بردنکاردر ابیات بات، به 

 شود.خواننده می توجّهزیبایی متن شعر  افزوده اس  و باعث جلب 

ها  بلند  ین و بدر نشان از  رمانهموون صفت ؛ها  صدر اسالم میان انقالب اسالمی و جنگ مقایسة 

پیوسته »غمار   ،به همین سبب؛ نشاندن خون شهدا و ایثارگران داردثمراش در بهالب اسالمی و تواناییانق

ها  خویا را با کند و چکامهدر شعرش حامی انقالب اسالمی ایران اس  و بر شهدا  انقالب گریه می

کوبید، پرده همها  پوشالی معاصر را در میزد تا از عظم  این انقالبی که کاخ ب می تا و اشک در

 د12 :2013 هحمبلی،« .بردارد

ا  تهی و  ها  مردم یک جامعه نباشد، سروده معتقد اس  شعر  که تصویرگر درد و رنج توده ،غمار  

انسان  در ضمیر خستةکند؛ بدون  نکه می توجّهپژواکا جلب  اس  که تنهادروغین و  فرینشی ادبی 

 تنها برخی ناقدان ادبی معاصر بر این باورند که ،از این رو؛ د7 :2003گذار باشد هغمار ، دردمند تأثیر

و این موضوع  نقدر برایا مهم اس  که  اس  ادبیّاتاصلی غمار ، رسال  انقالبی و اسالمی  دغدغة

 .د34 :2015 بومنجل،ر. : شعرش تصویرگر ستیز میان اسالم و جاهلیّ  مدرن اس  ه

 انقالب اسالمی ایران امید ستمدیدگان .2-2-5

دیده در رهایی از چنگال  رنج ها  امید این ملت یکی از روزنه ،شعر معاصر الجزایر انقالب اسالمی ایران در

انقالب اسالمی را نماد رهایی و تبلور احساس »شاعران معاصر الجزایر  از همین رو،؛ ستبداد بوده اس ا و ظلم

شمار و قوّت این خیزش ملتی بهثقل  عنوان نقطةد و مرجعیّ  دینی و اسالمی را بهدانن و عواطف انسانی می

ها  ملتتی بزرگ و قدرتمند بود که با ن پاسخی گویا و کوبنده به خواستهانقالب ایرا ،حقیق در . ورندمی

ل وجود نهاد و معادتت جهانی را متحوّ ةها  دربند پا به عرص تکیه بر خداوند متعال و با شعارها  ملت 

تی اس  مده از زندگی ملتمعاصر الجزایر بر  ادبیّاتتوان گف  که می ،از این جه  د98: 2005، ةهیم) «.کرد

گذشته و فداکار اس  که هرگز تی ازجاندوش کشیده اس  و تصویرگر رنج ملتکه سالیان درد و رنج را به

 :2009ابوالقاسم، ر. : ه کنندگردند و همواره بر موضوع پایدار  و پایمرد  پافشار  میعقب برنمی به
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 .د32

بر این باور اس  که انقالب اسالمی ایران همواره مناد  رهایی مظلومان و ستمدیدگان از بند  نیزغمار  

 گوید:استکبار و استعمار اس  و می

ل کرر   ن غررف  رن رر ر الرجت رر   غررف / ك رر  تعشرر   ن اوررر  الّ ررسرر   برر   الررفّ / يصرررار انر إ رر ر  خضررراء ر ررن  جتعررفه   يهرر»
 (86 :1980) .«  قرر ي م  هن  غف ان جترغ  المهثن غٌف  / خ   

شمشیر  اس  که / .کشدو سرسبز اس  که پس از  ن،  تشا در وجودم شعله می هترجمه:  ن انقالبی خرتم

ها  بهار ، فردایی پس از بارش باران/ .ورزندنوردد؛ حال  نکه سرودها  کودکان بدان عشق می می ها را درمساف 

خالف میل بدخواهان؛ فردایی نزدیک و مطلوب فردا  ما، بر/ .شودفراهم میپرنعم  و خرتم برا  ستمدیدگان 

 د.که دوس  داریمچنانخواهد بود؛  ن

بتر  نکته دغدغته و     افتزون ایتن تکترار واژه،    .د را چهار بار تکرار کرده اس غرف، شاعر واژة هباتدر ابیات  

ایتن موضتوع است  کته  ینتده       کننتدة بیتان  دهتد، ه دورنما  انقالب اسالمی نشتان متی  اهتمام شاعر را نسب  ب

 د.یابق میامید ستمدیدگان تحقت ،سرشار از امید و  رزوها  شیرین خواهد بود و در  ن روز

 (76 )مه  : .«آبطهت  نساضع  ور ر/     نراطه  اسفو   ورنا  »
 دکنندسمتا حرک  میو نیازمند به وناتوان /پیمایداین انقالب مرزها را می هترجمه:

ها  اصلی در انقالب دستگیر  از ستمدیدگان و پیکار با دیوسیرتان و زورگویان، از دیگر شاخصه 

به  نوه  توجّهبا  .شاعر معاصر الجزایر  را به خود معطوف داشته اس  توجّه ید که شمار میهاسالمی ب

اس  نیروها  حامی انقالب یا افتد، گاهی ممکن فاق میها  انقالبی و سیاسی در دنیا اتتمیان حرک در

ا انقالب اسالمی ها  خویا، دچار لغزش و فراموشی شوند، امّق وعدهها  سیاسی در مسیر تحقتحرک 

 بنا نهاد. ایران از  غاز پیدایا،  رمان خویا را بر یار  ستمدیده و نبرد با ستمگر

 تکریم شهدای انقالب اسالمی  .2-2-6

ران و انقالب یکی از محورها  مشتر  میان انقالب اسالمی ای ،خودگذشتگیفرهنگ شهادت و ایثار و از

داند و ملقتب  میلیون شهید میستقالل و  زاد  خویا را مرهون یککشور الجزایر، ا. یدشمار میهالجزایر ب

انقالب و پیروز  بر  شدنن در بارورداینقا شه دهندةاین موضوع نشان .میلیون شهید شدبه کشور یک

برخوردار  ییالجزایر از جایگاه وات فرهنگ شهادت درمیان اقشار مختلف جامعة ،از این رو؛ طاغوتیان اس 

 ها  پایدار  و رهایی در شعر معاصر الجزایرترین مهلتفه و ایثار نیز از مهم و تحلیل گفتمان شهادت ؛اس 

 ،نتیجهدر .خوردچشم میشعر شاعران این سرزمین بهعهّد در مت ادبیّاتا  ژرف از   ید و گونهمی شمار به

برا  تحقتق  زاد  و  زادمرد  و رهایی از   نیرومند عنوان ابزارمعاصر الجزایر مفهوم شهادت را بهشاعران 
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 :1984درار، ر. : و همواره شعرشان رنگی خونین به خود گرفته اس  ه ،کار گرفتندبه خواهانزیادهیوغ 

 .د143

کند و  ها  خویا بر نقا محور  شهدا در پیروز  انقالب اسالمی تأکید میدر سروده غمار  نیز 

پردازد و شهید مطهر  را ویژه شهید مطهر  و شهید بهشتی میمی بهانقالب اسال  شکارا به تمجید شهدا 

  ا   اإلن   آرة الّ ا ف اإل  رو   »ا  دلنشین با عنوان داند و چکامه ف انقالب اسالمی میفیلسو تئوریسین و
 گوید:پردازد و مییا از مقام علمی و انقالبی و  میسراید و به ستامی «ين ار 

وتررررض أ  مترر    ... أ رر /  ا   ررفو ه الّسرر ت غرر    ... تنعرر  / ا و رر  ء  ررر هرت تنعرر    ررترر/ ن رر  األسرر  أ ن اررري  رارررا   »
: 1980) .« رع  ت  رف غ ررة وورر ء/  م ار    ...أ  اءان جتفررة / أ  اءان العذراء لط ر فئ ا/   إ  ر ا    رإهن أ ن اري/ هب ء

 (110و  109
 نکه شهادت تو  ورد، حالخبر شهادت تو را می/ .گرفتار اس  حزن و اندوه تهران در بحبوحة !ترجمه: ا  مطهر ه

شهادت تو / .سر سوگوار اس سرتا تهران  ... کنندخبر شهادت تو را بازگو می/ ...  سرشار از پاکی و روشنایی اس

/ .ما را خاموش کنند توانند پرتوها  معصومانةا  نان نمیامّ /تو را شهید کردند، چه/ ا  مطهر ، اگر... مانداثر نمیبی

 حد در  رمان و هدف نهفته اس .دمتت ملتتی /،در ژرفا  این پرتوها ... ما گونةپرتوها  بدر

ش کند و منظورمی بیانرا  «رارا »که واژة ه اس ؛  نجااستفاده کرددر ابیات بات، شاعر از صنع  مجاز  

 «تنع  » و «ن ارد»تکرار واژة  میان ابیات شعر  نیز  رایةو در کنندزندگی میمردمی اس  که در این نقطه 
 شود.دیده می

 شخصیّ فشانی در راه حق معرتفی و او را با ایشان را نماد فداکار  و جان ،پس از ترور شهید بهشتی ،غمار 

 گوید: کند و می امام حسین هعد مقایسه می

 رر  ر رر ب  ال ّ  أنرر  اخل رر   وقرر ت   / ا      نسرر ر   الف رر رط رنررا الّشرر قا رر  / الف رر ر يا رر   ط سرر   اسسررن وط أصرر لة  ق»
 (110-109: 1980) .«ا رالنّ 

ا  نماد شهادت، تو را در مسیر فخر و / .شهادت رساندندتو را به ،ذوالفقار علی هعد ا  شمشیر حسین هعد و هترجمه:

تند که پرتوافشانی روز،  ن را تو ماندگار و جاویدان هستی و قاتالن تو هموون شب هس/ .مباهات به شهادت رساندند

 برد.دبین میاز

گونته تکترار   ایتن  .تکرار برا  تثبی  معنا در ذهن خواننده استفاده کرده است   در این ابیات، شاعر از  رایة 

تت و  گتاهی و  از تحتوّ   بهشتتی در اندیشتة انقالبتی شتاعر     کننتدة نقتا ارزنتدة شتهید    افعال و حروف بیان

شتاعر در ترکیتب    .شتود د دیده متی هنر ر و ل ر میان دو واژة ه ضمن  نکه صنع  تضاد نیز .اس انقالب اسالمی 

 را نشان دهد. شعر  مبالغه در مفهوم از تشبیه بلیغ بهره برده تا «ق ت    ال   »
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/  ر رعشر   اخل ر  النّر م ءر الّسرلرط ر فئر ا نر  / ا ف ط رأر الّشرالّ  ط سرراط «هبشري» ر   /   فا ات   لفاح الاّ   جفرفت رارا  ط رابت »
   (95: 1980) .«ا      ال ج  صنع ا الشّ  بفي حنط نطقفر الاّ / م  ن  قفر ال ّ وإنّ   ن      هذ  ج ار 

ا  لشتکریان ختدا و ا     .بتاش « بهشتی»هموون / .بالدنوین که با پیروز  کهن به خود میتهران، ا  گشایا ترجمه: ه

 شتیفتة  دلباخته و ،جاودانی زیرا کنند؛  نان هرگز نخواهند توانس  نورافشانی  سمان نیلگون را خاموش/ .... انتقام شهید

ما همتان کستانی هستتیم    / ما معنا  واقعی پایمرد  و پایدار  هستیم. .اس  تشنه .پیکرها  ماس این ./ روشنایی اس 

 دشهادت را بنیان نهادیم. هستی،که در 

هتا  بالغتی ایتن چکامته     جملته ظرافت   و تکرار نتدا نیتز از   )رارا (استفاده از صنع  بالغی مجاز در واژة  

 روشن است  کته   خوبیبه ،در این چکامه خواننده به موضوع انقالب اسالمی شده اس . توجّهاس  که باعث 

 ،در تالطم انقالب استالمی ایتران   .داندا وارثان حقیقی این خیزش بزرگ میغمار  شهدا  انقالب اسالمی ر

برابتر  راه پیتروز  در  ،داشتتند و بتا اندیشته و عمتل نیتک ختویا       یمهمّت شهید بهشتی و شهید مطهر  نقتا  

ن و ایثتارگران  نیک  گاه اس  که در انقالب الجزایر نیتز مجاهتدا   ،غمار  .دشمنان و طاغوت را فرهم کردند

ختاطر  بتدین و انتد؛  و انگلیس داشتته    علیه استعمار فرانسهبسزایی در پیروز تأثیرلقادر ادعب بزرگی همانند امیر

 دار اس .ا  برخوراز جایگاه ویژه در شعرشفشانی  نان م شهدا و جاناس  که تکری

 انقالب اسالمی نماد وحدت و همبستگی  .2-2-7

ل در سیما  انقالب اسالمی در شعر معاصر الجزایر از این جه  بسیار روشن و مبرهن اس  و با اندکی تأمّ

ترین دستاورد انقالب اسالمی در این  شود که مهم شکار میبارز و انقالبی الجزایر ها  شاعران م سروده

به یک گفتمان  ،گرانهها  اصالحکشورها  اسالمی و جنباتبدیل وحدت و همبستگی میان » ،حوزه

ت و اقتدار و غالب و ظهور یک استراتژ  کالن اسالمی اس  که توانس  با پتانسیل نیرومند خویا، عزت

 د67 :1982هخلیل، « .ها جاودانه کند و دشمنان دین را در کالبد ملت  صالب  رویارویی با مستکبران

افغانستتان و فلستطین اشتغالی را     ،هتا  جهتاد  در پاکستتان    ها و حرکت   در شعر خویا انقالب ،غمار  

وع، نتوعی صتدور انقتالب    دانتد و ایتن موضت   ها از انقالب استالمی متی  ین سرزمینناشی از الگوپذیر  مردم ا

بیگانگتان   ةطلواهان  زاد  و رهتایی از ست  بر این باور اس  که اگر مردم این سرزمین، خ ،و  . یدشمار می هب

هستند، تزم اس  در  غاز به تعالیم  سمانی اسالم و پس از  ن به اصول و مبانی انقالب اسالمی ایتران رجتوع   

شتایان   .ها  فریده است  ی را در دلانقالب اسالمی هوی  نوین ؛ زیرانیکو برگزینند عنوان اسوةو  ن را بهکنند 

بتوده است  و   ر متتأثت ها  انقالبی محمّد اقبال تهتور   عر انقالبی خویا از اندیشهذکر اس  که غمار  در ش

و  «إقبر   يجترن ررف»دو قصیده در ستایا این شاعر مجاهد با عنتوان   ،«الكرجتة رأسرا»در دیوان شعر  خویا با نام 
نظر داشته است  و پتس از خوانتدن دو     خوبی دقت و شعر اقبال به ندیشهغمار  در ا .سروده اس  «جن د إقبر  »
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با اقتباس از ایتن دو عنتوان، بترا  بزرگداشت  محمّتد       ،« رر ا  الكرر ء»و  «أسرار س  ي»دیوان شعر  اقبال با نام 

 .نهدمی «أسرار الكرجتة»شعر  خویا را  ها اقبال نام یکی از دیوان

 گوید:همبستگی و وحدات می ایجاد روحیة نقا انقالب اسالمی در دربارة

نرر   تسررم    رر  خ رر  الاّ / ا ف  أصرر لةالّشرر« ق رر »أورا   ط / م  وتببرررالّسرر ترسرر    رر   رر ّ / «آرررة» روخ   رر ر  لررط ر اررر الّ رر»
 ر ري / تررو  غر طي« قر »وج ر   / االهر ر ترارم نرفد خضررت / هنرر  برر« راررا » ونرفا   / و رف راررض« الهر ر» جنر ا   / وت ارر
 (132و  95 :1980) .«ر  ط رارا  وانف ري    الاّ 

این انقالب بر ساحل امنی  و صلح و / .[ چیره نخواهد شدداهلل ]امام خمینی هره ترجمه: موشک هرگز بر انقالب  یه

هنام کوهی در الجزایر و با  «وراسأ»خاستگاه شهید،  ا  شهر قم،/ .نورددهلو گرفته اس  و دریاها را در میدوستی پ

که در گذر  /نشان اصال  و قدم  اس  ،داس ، نماد پایدار  و استوار  همین نام که در شعر معاصر الجزایر

ی و سرکشی دربرابر دشمنان نافرمان ، وعدة«تهور»پژوا  این حوادث در کشور / .روزگاران سرفراز و سربلند هستند

/ و اسبان پروراندم را در سر میخرتامید به روزگار  ،«تهور»/ .دریایی خروشان اس  ،تهرانبازتابا در / .دهدرا می

  دپا کن.، علیه دروغ قیام کن وانقالبی برا  تهران/ .تازندهایم میسم  درفاتیزرو در شهر قم به

داده اس  تا را ندا قرار  «رارا »کنایة از امام خمینی هرهد اس  و شاعر واژة  «آرة»، واژة باتدر ابیات  

حالیه استفاده کرده  از مجاز به عالقةخواند؛ که در این ترکیب دادن خیزش خویا فرامجاهدان را به ادامه

  ید.شمار میهنیز مجاز ب «اله ر»و  «ق »اسناد افعال و صفات به  .اس 

بلکه نوعی نماد برا  درنوردیدن  شود؛محدود به الجزایر نمی تنها «ورا أ»جهاد  غمار ،  در اندیشة 

توان این از همین روس  که می .هم برسد «افغانستان» و «تهور» و «تهران»زمان و مکان اس  تا  نکه به 

کارگیر  هب ،حقیق در .شمار  وردمعاصر به ادبیّاتدر  نمادین شاعر معاصر الجزایر  را در شمار شاعران

ابزارها  زبانی برا  رویارویی با از   ریگبهره  و  به کیفیّنمادها در شعرش نشان از  گاهی ژرف 

 ،این موضوع .گرا اس  با دنیا  مادّرویارویی ویژه موضوع اشغال بیگانگان و به ،روز جهان اسالم  قضایا

و  را بر  ن داشته اس  تا دس  به نوعی ترکیب و  میزش میان عناصر نو ور  هنر  بزند تا بتواند از این 

 خوبی ترسیم کند.انقالبی خویا را به ها راه اندیشه

 نکوهش طاغوت و طاغوتیان. 2-2-8

 نشاندةنیروها و عوامل دس برابر کار درپی می ایران و انقالب الجزایر، زاییدةبه  نکه انقالب اسال توجّهبا 

ترین محورها  قیام  از مهم جوانب، ت و استقالل در همةیابی به عزتو استکبارستیز  و دس  اس نگان بیگا

 ید، شاعران و نویسندگان به تمجید و ستایا نیروها  انقالبی و ایثارگر شمار میانقالب بهدو در هر

بر این باور  ،غمار  .ندنشانده  گاه کردشگی مزدوران دس پید و مردم جامعه را نسب  به خیان پرداختن
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معاصر، نفوذ  ها از زمان پیغمبر اکرم ه د تا دوراندوران همة ف  هر نوع حرک  انقالبی در »اس  که 

لزوم تدوام  ،؛ از این رویغما ببرندبهتی را طلب اس  تا دستاوردها   رمانی هر ملتعناصر مزدور و فرص 

گونه اصالحی داند که راه را برا  انجام هرخوار میطلب و جیرهراندن عناصر فرص بیرون نقالب رایک ا

 د193 :1971هعبدالرحمن خلیل، « .کنندر سطح خرد و کالن جامعه مسدود مید

گر پردازد و  ن را نظامی سلطهرژیم شاهنشاهی میاز نکوها و انتقاد ها  خویا به غمار  در سروده 

ا  با در چکامه ،و  .داندها  غربی میدول  ةنشاندها   ن را دس  کند و سرکرده ی میفو خودکامه معرت

ها   عنوان یک دروغگو و خائن به ملت پور بختیار را بهپوشالی شا شخصیّ   «ال ر  العشررط ن س  مة»نام 

 واقعی و  بردارند: پرده از چهرة کند کهو به مردم ایران توصیه می کندفی میمعرتانقالبی و اسالمی 

  ط أرعرري«  جت ر رر»/  ررن تکسررر ر نررف    رر  قرررم الکرر و  ررررا   ررّا / ط  تسرر را  نرر   األ  ررن تكررررو ... تسرر ر«  رر جت ر»»
ع  نط ا اررر ّن نرررط    الّشرررالرراّ  وصرررنع    / ارکنررر   و  را أو و رررررت  ...  ررر  سررر ر ال ضرر ء«  ررر جت ر»/ ال ررر ت ن  ررر  ء ر ررري جتکرر ّ 
« رارررا »  ر   ربکري/ نسراع ر رو   ررإّ   نعروال تبرو الرفّ «  رر جت ر»/ اط أ مر  الب رر     ر  تكرفو نسرا رت ورأرر    / اخل مر را

 (116 :1980) .«ك رج لة  ل ّ نط  م الرّ 
به خاطر  ؛گیرد ه سخریه میروزگار تو را ب/ .زنیدهد، ریشخند می نگاه که  رزوها تو را فریب می !ا  شاپور ترجمه:ه

نور  !ا  اژدها در دس  پیکارگران / ا  شاپور!.ها  فراق و جدایی بکوبعزتت و شکوه ، بر طبلدادن از دس 

در / ... تو بار گران بود  یا وزیر؟ .سخره گرفتیمچقدر تقدیر و سرنوش  را به  !ا  شاپور/ .دمان اس تابان سپیده

زود  خواهی دید که چگونه پناهنده بصیرت، بهو ا  بی /هایی فراهم کرد    شرابلتاز خون م ،دوران وزارت

بر  ،روزام/ .و ساختگی اس  ینهای  دروغاشک زیراکن، ور، بر مسیر انقالب اسالمی مویه نشاپ/ .خواهی شد

  دجا  حقارت و پستی فروخ .کند که مردانگی را بهدردها  تهران کسی گریه می

هتا، دشتمنان انقتالب    وستیلة  ن شتاعر بته  ختورد کته   چشتم متی  بهها  بالغی در ابیات شعر  بات،  رایا 

حتاو    «تسر ر ا نر  واألط  تكرررو» جملتة فعلیتة   .داردها   نان برمیکند و پرده از خیان فی میاسالمی را معرت

نط الراّ »ضتمن عبتارت   در .مقتام و منصتب دارد   بته روزگتار و    اعتمتاد بیثباتی و استعاره اس ؛ که نشان از بی
بترا  بیتان استتفهام مجتاز       «  ر »، شاعر از کلمة پرسشی در این ابیات .نیز دارا  استعاره مکنیة اس  «ا ا ّن

دارا  جنتاس   نیتز  «و ررر»و  «و ر»دو واژة  .تصتویر بکشتد  پیشتگان را بته  استفاده کرده اس ؛ تا فرجتام خیانت   

 اشتقاق هستند.

 گیرینتیجه .3
توان به برده اس ، میود و تأثیر در مخاطب، از  ن بهره بیان مقص ترین ابزارها  زبانی که شاعر برا از مهم

هایی فنترین ضمن  نکه نمادگرایی نیز از مهم .ها  بیانی هموون تشبیه، استعاره، مجاز و کنایه اشاره کرد  رایا
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 .اس  که شاعر با هدف تعمیق معنا از  ن استفاده کرده اس 

نقالب اسالمی ایران، وجود مرجعیّ  دینی در رأس این خیزش بزرگ بوده غمار  به ا توجّهترین دتیل  از مهم 

ها   ن تأثیر فراوانی  به انقالب اسالمی و  رمان توجّهتربی  خانوادگی این شاعر در  شیوة :توان گف  اس  و می

سم  جه  حرک  بهن مسیر و  را درپرورش این شاعر مبارز در محی  خانوادگی مذهبی و متدیّ .داشته اس 

 .ها  انقالبی و مبارزه با مستکبران فراهم کردخیزش

ی شکل خا  در دیوان غمار ، نوعو به طور کلتیالجزیر به ادبیّاترنگ انقالب اسالمی در شعر و حضور پر  

که تا نجا وجود  ورد ید که رویکرد نوینی را درمیان اندیشمندان این سرزمین بهشمار میصدور انقالب اسالمی به

ها را بخا نوینی به کشورها  اسالمی داد و  نن خیزش الهی و بزرگ، اندیشة هوی غمار  بر این باور اس  که ای

 .از یوغ استکبار و بیدادگر   زاد کرد

ا  روشن شاعر بر این باور اس  گونهگرایی الهی و دینی اس  و بهرماننوعی   ،انقالب اسالمی در شعر غمار   

 .ها خواهد کشیدو دسیسه هاتوطئه بطالن بر همة ه خ ت ید کمی شمارامتداد نهض  عاشورا به انقالب درکه این 

گرفته رچم این نهض  عاشورایی را در دس ق این امر، مرجعیّ  دینی  گاه و وارسته اس  که پترین عامل تحقت مهم

 .ها درخشید ر دل تاریکیانقالب اسالمی ایران هموون نور  د ،نتیجهدر .کند اس  و  ن را رهبر  می

فراوان به محرومین و مستضعفین اس  که شاعر  توجّهها  انقالب اسالمی در شعر غمار ، ترین ویژگیاز مهم  

، انقالب اسالمی نماد پیروز ، در شعر این شاعر انقالبی .داندا صاحبان واقعی انقالب اسالمی میاین طبقه از جامعه ر

ت و کرام  انسانی و اسالمی اس  و شهدا  بزرگی ق عزتاستبداد وخودکامگی، رهایی و تحقتطلبی، مبارزه با حق

ها   ن ق  رمانبهشتی هرهد نقا بسزایی در بسترساز  انقالب اسالمی و تحقتشهید  هموون شهید مطهر  هرهد و

 .داشتند

ها  ستمدیده و مظلومی هموون  لت بر این باور اس  که انقالب اسالمی ایران راه نجات را برا  دیگر م ،غمار  

کشورها  مسلمان  دیگر زود  درهنتیجه گفتمان انقالب اسالمی بباز خواهد کرد؛ در فلسطین، افغانستان و پاکستان

 .این انقالب، از یوغ استعمار و استبداد رهایی خواهند یاف از  پیرو ها با نهادینه خواهد شد و  ن نیز

 هانوشتپی. 4
و   .جهان گشودالجزایر دیده به« برج خریص» در منطقة 1948اه الجزایر، در سال مصطفی محمّد الغمار ، استاد دانشگ دکتر د1ه

خانه،  قر ن و حکم  اسالمی را به و   موزش داد و در مکتب ،ا  مذهبی و متدیّن پرورش یاف  و پدرش در خانواده

غمار  برا  رهایی از مشکالت و  .د151 :2009ابوالقاسم، ر. : گرف  هسالمی و تعالیم نورانی  ن را فراها  ناب ا اندیشه

ها  انقالبی رود و با اندیشه زشگاه اسالمی میکند و به  موها  زندگی و کسب دانا و  گاهی، به الجزایر مهاجرت میسختی

 :2015بومنجل، ر. : شود هانگلیسد  شنا میبرابر استبداد همکتبی فکر  مبتنی بر اندیشة انقالب و جهاد در السن س ةو جهاد  

 .د17

أسرار الكرجتة  ن ش      ا ر  الانط  أغن    ال ر  و ها  شعر  شامل:  توان به این موارد اشاره کرد: دیوانترین  ثار و  می از مهم 
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ن س   رض  جت     ر ا  الرّ      ن  ر     آرة السّ  ن  قراء  نأمت اس ّ   نط ا ا     ر    الن ر  لط ر ا     خضراء تشر  نط رارا   قراء   
أ ب   وأروا    إسمن    ق  ئف ننافضة  الفر ة اخلضراء   فر ة األ ع ر  ا ر   أ  و  ر   الع ف وال ف  وا      ا  رات   وامس والذّ األسرار   فرث الشّ 

 .أ ب   خما ف   وب     ف والاّ   النّ ده اس : شچاپ  ب از و زمینة نقد ادبی نیز دو کتادر .  ولو اجملف ط نآ  يمث ر األر  
ده اس ؛ نخس ، مرحلة ی انقالبی و نستوه اس  که دو برهة زمانی حسّاس را در انقالب الجزایر تجربه کرشخصیّتغمار ،  

ساله بود که انقالب ا و  ش.دس  فرانسویان و اصالح  نمرحلة استقالل الجزایر از بخا الجزایر و دیگر ،انقالب  زاد 

بارستیز  انقالبی و استک ، در پرورش روحیةاین موضوع .رسیدن  ن بودپایانانی شاهد بهنوجو وقوع پیوس  و در سنتالجزایر به

در وجودش نوعی کشمکا فرهنگی و سیاسی شکل گرف  که بخشی از  ن برخاسته » ،از این رو؛ اس  و  تأثیر فراوانی داشته

 ،شعر غمار  .د10 ههمان:« .ایر و بخا دیگر، حضور نظامی و قدرتمند فرانسویان در فرهنگ و تمدّن الجزایر بوداز انقالب الجز

 .در دو سطح قابل بررسی و تحلیل اس : نخس  رویکرد تمرتد و عصیان و دیگر  بشارت و مژده به پیروز  و تحقتق  رمان

  و  سرشتار از   ید و  ثار شعرمی شمارهب ارستیزمران انقالبی و استعشاع زمعاصر الجزایر ا ادبیّاتشایان ذکر اس  که غمار  در 

پایتدار  پیونتد  ناگسستتنی و تنگاتنتگ      ادبیّتات هتا  و  و  میتان اندیشته   ،از ایتن رو ؛ گر  و استعمارسیتز  اس اصالح اندیشة

درونتی   شتعرش برخاستته از   بنتابراین  و  از پیشگامان مبارزه با استعمار فرانسته و انگلتیس در سترزمین الجزایتر است ؛      .وجود دارد

دارد و نتدا   متی هتا بتر  هتا و ناکتامی  تتازد و پترده از شکست    الجزایر متی    موجود در جامعةمتالطم و خروشان اس  که بر واقعیّ

پایتدار  و پتایمرد  بتر     اندیشتة  به همین خاطر اس  کته ؛ د102: 1991 رمانی،ر. : دهد همیها را سرها و  رمانرفتن ارزش ازبین

منتابع فکتر  و     .ی و  است  ها  فکر  و هنر  و درونت غهبخشی از دغد ،ها  دینی و دفاع از حاکمی  ارضی کشورشارزش

،  شتنایی بتا   حتق و باطتل   مختلتف میتان جبهتة   ها  مانند جنگ ؛صدر اسالم، برخاسته از حوادث تاریخی مقاوم  اندیشة زمینةدر

هتایی است  کته در طتول      ی واقعیّت طور کلتگر کشورها  اسالمی، اشغال فلسطین و بهها  مقاوم  در سرزمین الجزایر و دیجبهه

 تعامل بوده اس .ها درزندگی خویا با  ن
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د حممّ  اجلزائر:.تربماسنی عبدالرمحنالتفعیلة منوذجًا(.)شعر  يشعر مصطفی حممد الغمار  يف البناء الفنّ  (.2004طرطاق،شریف )
 خیضر.

 .وزیعشر والتّ ة للنّ رکة الوطنیّ الشّ  ر:ئاجلزا .ةعوة اإلسالمیّ معرکة الدّ  عر يفدور الشّ  .(1971براهیم )إخلیل،  عبدالرمحن
 .البعث ر:ئاجلزا .خضراء تشرق من طهران (.1980) حمّمد ، مصطفیيغمار 

 .ر: دار مدينئ، اجلزاحقیققد والتّ يف النّ  (.2003) -------------
ة سة العربیّ املؤسّ  بریوت: بعة الثّانیة،طّ . العر العريب احلدیثهید يف الشّ هادة والشّ رؤیة الشّ هداء؛ محاسة الشّ  (.1998خالد )، يکراک

 .شرراسات والنّ للدّ 
 احلاج خلضر. اجلزائر: د زرمان.حممّ .يد الغمار شعر مصطفی حممّ  ناص يفمجالیات التّ  (.2016مستاري، حیاة )

 .صدرا تهران: .ها  اسالمی در صد سال اخیربررسی اجمالی نهض  د.1379مرتضی همطهر ، 

تطبیقی.  ادبیّاتدر مد  بر تصویرشناسی، معرتفی یک روش نقد  ادبی و هنر  در  د.1388مطلق، بهمن هنامور

 .138-119د، 12ه 3 ، تطبیقی ادبیّاتفصلنامة مطالعات 

 .د.م.ن: د.ت .یرانإ ورة اإلسالمیة يفالثّ  .(1979جعفر حسنی )نزار، 
 .98-85د، 2، هتطبیقی ادبیّاتویژنامة فرهنگستان تطبیقی. ترجمة علیرضا انوشیروانی.  ادبیّاتد. بحران 1389ولک، رنه ه

 .دار هومة اجلزائر: ،بعة الرّابعةطّ ال. ياجلزائر  يعر اخلطاب الشّ  یة يفورة الفنّ الصّ  .(2005، عبداحلمید )ةمهی
 .االختالف ر:ئ، اجلزابعة األولیطّ ال .ص واجلینالوجیا الضائعةیتم النّ  (.2002محد )أیوسف، 
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 2676-6515 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 2676-6523 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمّکمةن  لة 

 م ث   األ   ا   ر  )األ جتن العريب والف رسي(
 143-125  صص. 1442  ا ء(  40) 4  العف  الع  ر ج نعة را ي  الّسنة 

   ر  إررا  اإلسمن ة    عر ن  ف  حممف الكم ري ص رول ج  

 1  ب   رفال ا  ر رس    
 إیران أهواز، ة،جامعة شهید تشمران أهواز،ة الاّلهوت والّدراسات اإلسالمیّ یّ ة وآداهبا، کلّ غة العربیّ أستاذ مساعد يف قسم اللّ 

 13/1/1442 ال ب  :   7/4/1441 ال ص  :

  ا  ّ ص
ستشهاد اإل ة وتوافر يقافةة والکرامة اإلنسانیّ ستقالل، العزّ ة کاالمصرییّ  ة ملا تنطوي علی قضاایبثورة إیران اإلسالمیّ  ابلغاً  عراء اجلزائریون اهتماماً الشّ  لقد اهتمّ 

 حلیلي لدراسة صورةالتّ  - ی املنهج الوصفيالبحث علاعتمد هذا .ةورة اجلزائریّ ة والثّ جند قواسم مشتکة کثریة بنی يورة إیران اإلسالمیّ ، ذلكضحیة.بناء علی والتّ 
اعر ص هذا الشّ خصّ  .األدب اجلزائري يف ومناضالً  ملتزماً  بوصفه شاعراً  د الغمارية يف شعر مصطفی حممّ وریّ ة والثّ ة ومؤشراهتا اإلسالمیّ يورة إیران اإلسالمیّ  من

مات السّ  إلی أهمّ  عريیوان الشّ هذا الدّ  اعر يفأشار الشّ .تمل العنوان )خضراء تشرق من طهران(يت ة والّ ورة اإلسالمیّ عریة لتسیم الثّ املناضل إحدی معطیاته الشّ 
أخریاً خلص البحث إلی أّن هناك .هداء واملناضلنیة من يورة عاشوراء وتضحیة الشّ ة، استلهام احملاور اإلصالحیّ ینیّ عامة الدّ ة؛ منها تواجد الزّ ورة اإلسالمیّ البارزة للثّ 
ة وتوافر مسة االستشهاد يف کیان اإلمام اخلمین ینیّ ة، منها ما یعود إلی نشأته الدّ ورة اإلسالمیّ جتاه هذه الثّ  هاعر ولفتت نظر کثریة استعت انتباه الشّ   وأسباابً عوامل 

ة يف شعر الغماري ما یشار إلیها: ورة اإلسالمیّ الثّ محة.من أهّم میزات ة السّ ینیّ عالیم الدّ ة وفق التّ ولة اإلسالمیّ )ره( وکفاحه مع االستعمار ووجوب إقامة الدّ 
 ة.ضامن بنی األمم اإلسالمیّ إنشاء التّ عن األمم املضطهدة واملقهورة و  بّ الذّ  توافر يقافة املقاومة واالستقالل، ة،ینیّ عالیم الدّ الت الوطیدة بینها وبنی التّ الصّ 

 ة.ینیّ عامة الدّ الزّ  ة،املثالیّ  ة،ورة اجلزائریّ ة، الثّ اإلسالمیّ يورة إیران  األدب املقارن، :ا فر ا  الّرئ س ة

                                                                                                                                             
 yadollahi.a@scu.ac.ir           :. العنوان اإللکتوين1
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