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 چکیده

دار در شمال غربی قاره که زبان رسمی آن، عربی است. این زبان، اساس فرهنگ و ی ریشهبافرهنگموریتانی کشوری وسیع 

های ستعمار و تالشادهد. تاریخ معاصر کشور موریتانی عرصه مبارزه مستمر مردم این سرزمین با تشکیل می ادبیات موریتانی را

ددی بر پیکر های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی متعها سلطه استعمار غربی بر این کشور، ضربههاست. سالآن خواهانهیآزاد

ا فراهم ساخته های ادبی، اجتماعی و سیاسی فراوانی رت ظهور جنبشآن وارد ساخته، اما از سوی دیگر همین استعمار موجبا

وناگونی برای ها از وسایل گآورد. ارباب این جنبشکه هدف اصلی خود را رهایی این سرزمین از قبضه استعمار به شمار می

در موریتانی پا به پای  شعر عربیتوان به شعر و ادبیات اشاره نمود. ها میاند که در صدر آنرسیدن به اهداف خود بهره جسته

گر حقوق مردم این زمان با تکامل هر چه بیشتر خود، منادی آزادی و مطالبه درگذرمبارزات و تحوالت ایستادگی نموده و 

از این  که هر یک سرنهادهکشور بوده است. شعر موریتانی با در نظر گرفتن شرایط موجود در کشور سه مرحله را پشت 

ها را بیش ز جنبهشاعران پایداری موریتانی در مبارزات ادبی خود برخی اها، اهداف و پیشگامان خود را دارد. مراحل ویژگی

این پژوهش که از نوع کیفی است، به شود. های پایداری یاد میمؤلفه ها تحت عنوانآناند که از از موارد دیگر مدنظر داشته

موریتانی، بیان اصول  معرفی ادبیات  باهدفو سعی شده  شدهنوشتهای کتابخانه ه از منابعدروش توصیفی، تحلیلی و با استفا

ر دوره شرح و ههای شعری مربوط به برخی نمونه های پایداری منطبق با سه مرحله فوق به همراهو انواع آن، برترین مؤلفه

 نیترمهمز ااز ادبیات عربی است و  ریناپذییجدادریافته است که شعر عربی موریتانی بخشی  تیدرنهاتوضیح داده شود.
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 . مقدمه1    

صی دارد که در حقیقت تصویری از های ادبی خاای از تاریخ ادبیات خود گرایشبدیهی است که هر ملتی در هر دوره      

های جزئی در بحور شعری رغم برخی تفاوتآید. ادبیات عربی در موریتانی بهاجتماع و محیط سکونت آن ملت به شمار می

ها اشتراک کاملی با ادبیات عربی در سایر کشورهای عربی دارد و در یا التزام به قوافی متفاوت، در سایر مواضع و دیدگاه

ی از ادبیات عربی در مغرب اسالمی به شمار آورد. تیپراهمتوان ادبیات عربی در موریتانی را بخش گسترده و بسیار یحقیقت م

آالیش صحراهای پهناور دار است که قوام خود را از استحکام زبان عربی و محیط بیادبیات موریتانی ادبیاتی فصیح و ریشه

توان ادبیات همزیستی انسان و طبیعت دانست. گستردگی صحراها و را می دارد. ادب این سرزمینموریتانی دریافت می

همچنین خشونت آب و هوای موریتانی بر طبع شاعران این سرزمین تأثیر محسوسی نهاده و ادبیاتی فطری و وجدانی با 

صحرا و جاذبه و  های فکری متقن را به وجود آورده است. شاعر موریتانیایی وقار و متانت شعر خود را از سکونروش

تأثیرگذاری آن را از گرمای سوزان صحرا به عاریت گرفته است. منتقدان ادبی باور دارند که ادبیات موریتانی نتیجه امتزاج 

ی، بستگدلعاطفه بدوی با خیال صحرایی است و شاعر اهل موریتانی قبل از هر چیز دلباخته طبیعت پیرامون خود است و این 

تر حمایت از آن در برابر های معیشت و توصیف طبع و اخالق ساکنان این سرزمین و از همه مهماو را به سمت ترسیم شیوه

گرایانه به هستی، اجتماع، سیاست و ( شاعران موریتانیایی با نوعی نگرش واقع13: 2009دهد. )عبدالحی، بیگانگان سوق می

 برند.امون خود جهت تبیین بهتر غرائض و اهداف بهره مینگرند و از مظاهر طبیعت پیر... می

 . پیشینه تحقیق1. 1 

قدمت فراوان، تنوع موضوعات ادبی و نیز کثرت ادبای اهل موریتانی سبب شده تا پژوهشگران فراوانی به تحقیق در زمینه     

ان به دو بخش تقسیم نمود، دسته اول آثاری توشده در این زمینه را می فیتألادبیات عربی در موریتانی مشغول شوند. آثار 

پردازد و بخش نامه ادبای این سرزمین میگیری ادبیات عربی در موریتانی و نیز معرفی زندگیکه به شرح و تبیین کیفیت شکل

اول شده در دسته  فیتألهای دوم آثاری که به نقد و بررسی اشعار شاعران این کشور اختصاص دارد. از مشهورترین کتاب

( م2003«)الشعر و الشعرا فی موریتانیا»یهاکتابم(، 1989«)محمد امین شنقیط»فیتأل«الوسیط فی تراجم ادبا شنقیط»توان به می

« الشعر الموریتانی الحدیث»و همچنین کتاب « دکتر محمد مختار ولد أباه»م( اثر 2005«)مدخل إلی األدب الموریتانی»و

کرد. از برترین  اشاره« محمد یوسف مقلد»( اثرم1962«)شعرا موریتانیا القدما و المحدثون»، کتاب «مبارکة بنت البراء»م( اثر 1998)

نشأة الشعر العربی الفصیح فی »توان به کتاب آثار نگارش یافته در زمینه نقد و بررسی اشعار شاعران موریتانی می

موسوعة حیاة » ،«محمد بنیس»م( اثر 1979)«عاصر فی المغربظاهرة الشعر الم»، «عبداهلل حسن احمیده»فیتألم(2000)«موریتانیا
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التجدید فی »در کتاب ارزشمند « استاد عبدالباری النجم»نیهمچن اشاره نمود،« مختار ولد حامدن»فیتألم( 1994)«موریتانیا

 نیترمهمیده است. م(، بسیاری از مباحث شعری مربوط به موریتانی را به نقد و بررسی کش2010«)االدب العربی بموریتانیا

 بندی نمود:توان چنین خالصههای یاد شده را میمباحث موجود در کتاب

ها بدون هرگونه شرح یا تحلیلی اکتفا های شعری آنمحمد امین شنقیطی تنها به ذکر تراجم شعرا موریتانی و ارائه برخی نمونه

 نموده است.

یز تفاوت محسوسی با رویه شنقیطی ندارد، جز اینکه دکتر اباه انواع ادبی رویکرد دکتر محمد مختار ولد اباه در دو اثر خود ن

 توان به ارائه اشعاری در حوزه شعر تعلیمی و عرفانی اشاره کرد.بیشتری نسبت به شنقیطی ذکر نموده به عنوان مثال می

های د، چرا که تنها به ذکر نمونهتوان نقطه عطفی در پژوهش شعر موریتانی محسوب کرکتاب دکتر مبارکه بنت البراء را می

 شعری و تراجم اکتفا ننموده و به تحلیل و تبیین اشعار نیز پرداخته است.

کتاب شعرا الموریتانیا القدما و المحدثون تحقیقی تاریخی و ادبی است که رویکرد کلی بر برجسته ساختن نقش عناصر 

 وهش استوار است.دهی به شعر و ادبیات محدوده پژمحیطی و تاریخی در شکل

گیری ادبیات عربی در موریتانی را مورد توجه قرار داده و به ادبیات معاصر این کشور استاد أحمیده در اثر خود تاریخ شکل

 توجهی معطوف نداشته است.

ر مص خصوصاًپذیری ادبیات موریتانی از سایر کشورهای عرب زبان  ریتأثهای ترین جنبهمحمد بنیس در کتاب خویش مهم

 و اندلس را مورد بررسی قرار داده است.

های مرتبط با المعارف عمومی درباره تمامی جنبهمختار ولد حامدن در حقیقت یک دائره فیتألموسوعه حیاه موریتانیا 

 های به شعر و ادبیات پرداخته و عاری از هرگونه تحلیل یا رویکرد نقدی است.کشور و ملت موریتانی است که یکی از بخش

های نقدی و تحلیلی به شعر موریتانی پرداخته کتاب التجدید فی األدب العربی اید بتوان گفت بهترین اثری که با مالکش

نوآوری  هایبه ادبیات معاصر پرداخته و برترین جنبه صرفاًاستاد عبدالباری النجم است. استاد نجم در این اثر  فیتألبموریتانیا 

 ادبی را تبیین نموده است.

شده درباره ادبیات موریتانی همگی جنبه کلی دارد و به بررسی موارد متعددی از ادبیات عربی  فیتألکه گفته شد، آثار نچنا

رو به شکلی دقیق و تحلیلی به یک جنبه بسیار مهم از ادبیات موریتانی یعنی تحقیق پیش کهیدرحالپردازد، در این کشور می

 ادبیات پایداری پرداخته است.
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 طرح مسئله .2. 1

توان متعلق به قرن یازدهم هجری دانست ادبیات عربی در کشور موریتانی سابقه دیرینی دارد اما شروع تکامل آن را می

(. شعر عربی در موریتانی شباهت فروانی با شعر دوران جاهلی دارد و این تشابه در دو جنبه لغوی 35: 2000)حسن أحمیده، 

نشینی، جستجوی منابع آب و چراگاه زندگی کوچ ازلحاظمحیط زندگی پیرامونی موریتانی  تر است.و ادب محیطی برجسته

کارکردهای اجتماعی و اخالقی به همان  ازلحاظالعرب دارد و نیز  رهیجزشبهو همچنین سادگی بدوی شباهت فراوانی با 

یبندی کامل دارد. پژوهش در ادبیات نوازی و تفاخر به نسب، پاهای دوران جاهلی نظیر: شهامت، صداقت، مهمانارزش

سازد ادب اندلس را آشکار می خصوصاً ی گسترده ادبیات این کشور از شاعران عصر اموی و ریرپذیتأثموریتانی همچنین 

 (.21: 1998)بنت البراء، 

لکشاف زمخشری را ی قرآن و برخی تفاسیر ادبی نظیر اخوببهادیب موریتانیایی الزم است قبل از ورود به عرصه ادبی      

شدن طبع حفظ نماید و برای تکامل فن نگارش خود با آثار ی فراگیرد و اشعار شاعران عهد جاهلی را به جهت روانخوببه

آشنایی کامل پیدا نماید. « ابن جبیر»و « لسان الدین بن خطیب»، «ابن شهید»های ویژه نوشتهاندلس به زبانعربنویسندگان 

 از:  اندعبارتعربی در موریتانی را به سه دوره مجزا تقسیم نموده که  اتیادب« حمد المختار ولد أباهاستاد م( »22)همان: 

از شیوه، مضامین و افکار رایج نزد شاعران عهد جاهلی است و حفظ سالمت  تمامًا متأثرالف( مکتب جاهلی، این مکتب »

محمد » نماید، ون جاهلیت را هدف اصلی خود معرفی میلغوی عربی و همچنین مضامین اخالقی و اجتماعی رایج در دورا

 پیشوای مکتب جاهلی در موریتانی است. « بن طلبة الیعقوبی

ی اوزان شعری خفیف و ریکارگبههای آن اهتمام کامل به صنایع بدیعی لفظی و معنوی، ب( مکتب بدیعی، که بارزترین نشانه

 است. « محمد الیدالی الدیمانی»است. پیشگام این مکتب ادبی در موریتانی  الگوبرداری از آثار مسجع نگاشته شده در اندلس

های این مکتب ترین ویژگیتوان نماینده ادبیات مردمی موریتانی دانست، از مهمج( مکتب مستقل ادبی، این مکتب را می

و  هاالمثلضربی ریکارگبهنی، مردم موریتا ورسومآدابتوان به تسری دادن ادبیات عربی به میان عامه مردم، بیان می

محمد بن احمد »تصویر دقیق زندگی روزمره ساکنان کشور اشاره نمود. رهبر این مکتب ادبی،  خصوصاًی مردمی و هااسطوره

 (78: 2005)ولد أباه، «باشد.می «الیورة

تواند گی و بکر بودن ادبیات موریتانی، میتاز ترمهم، تنوع گسترده انواع ادبی و از همه توجهقابلبدیهی است که غنای ادبی     

های ادبی و سؤاالت چندی را در ذهن مخاطب ایجاد نماید، مؤلف در این جستار کوشیده با در نظر گرفتن تمامی جنبه

 از: اندعبارتهای پیش رو های موجود در این راستا پاسخ گوید. پرسشی پایداری، به برترین پرسشهامؤلفه
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 عربی در موریتانی بخشی از ادبیات جهان عرب است یا جدای از آن؟آیا ادبیات  -1

 نقش شعر در تاریخ معاصر موریتانی چیست؟ -2

 مضامین شعر معاصر موریتانی چیست؟-3

 ی پایداری در شعر معاصر موریتانی چیست؟هامؤلفه نیترمهم -4

 که: پاسخ داد گونهنیا توانیم شدهمطرح سؤاالتدر راستای پاسخگویی به 

 دار است که ارتباط وثیقی با جهان عرب دارد.ادبیات موریتانی ادبی اصیل و ریشه -1

 شود.ترین ابزارهای مبارزاتی علیه استعمار محسوب میشعر موریتانی از مهم -2

ل ترین مضامین شعری معاصر این کشور را تشکیسیاست، اجتماع و تصویر نمودن حیات واقعی مردم موریتانی، مهم -3

 دهد.می

توان به مفاهیم بلندی چون وطن، آزادی، استبداد ستیزی و رفاه عامه ی شعر پایداری موریتانی میهامؤلفهترین از مهم -4

 اشاره نمود.

 انواع ادبی در موریتانی. 2

توان در میرود و صحت این مدعا را ادبیات عربی در موریتانی جزء الینفک ادب عربی در تمامی جهان عرب به شمار می 

زبان های عربسایر ملت موازاتبهی مالحظه کرد. ادیبان موریتانی خوببهاند آورده به وجودانواع ادبی که ادیبان این سرزمین 

در سیر تکامل ادبی این زبان مشارکت داشته و با خلق آثاری ارزشمند به این زبان موجبات غنای هر چه بیشتر آن را فراهم 

 از: اندعبارترین انواع ادبی موجود در موریتانی تاند. مهمساخته

الف( مقامات، موضوع بیشتر مقامات عربی در موریتانی پیرامون نکوهش بخل و جهل، تشویق به فراگیری دانش است، 

ی جهتوقابلمردم موریتانی بخش  عامهفرهنگورود چای سبز و تنباکو به این کشور و نقش گسترده این دو ماده در  همچنان که

نویسان اهل موریتانی عالقه وافری به طرح مباحث فلسفی، تاریخی از مضامین مقامات را به خود اختصاص داده است. مقامه

محنض بابه بن اعبید »نویسان اهل موریتانی اند. از برترین مقامههای فقهی در مقامات خود نشان دادهآموزه خصوصاًو 

 است. ذکرقابل« عبداهلل العتیق»و « مختار بن حامد الدیمانی»، «الدیمانی
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ب( سفرنامه، این نوع ادبی در موریتانی با سادگی لغوی و موضوعی و نیز رویکرد داستانی آن از سایر انواع ادبی متمایز 

های موریتانیایی سفر نویسنده به حج است که با نثری ساده و روان در قالب داستانی لطیف شود. موضوع اغلب سفرنامهمی

نظر و ریزبینی نویسندگان های موریتانیایی دقتدر سفرنامه توجهقابلترین جنبه پردازد. مهمثبت وقایع سفر خود می به

ی و نظام حقوقی کشوردارهای های اقلیمی، آداب و رسوم و حتی شیوههاست که با دقت تمام آثار تاریخی، ویژگیآن

ابن طویر الجنه »از  اندعبارتاهل موریتانی  سانیسفرنامه نوهورترین اند. مشهای محل عبور خود را شرح نمودهسرزمین

 «محمد فال بن باب العلوی.»و « بشیر بن امبارکی الیدمسی»، «وادانی

یی هاالمعارفرۀیداهای تاریخی و فقهی، این دسته از آثار نگاشته شده در موریتانی نمونه کامل نثر فنی عربی است و ج( کتاب

های تاریخی و فقهی تنوع موضوعات مطرح شده، کثرت تشابیه و ترین ویژگی کتابآید. مهمف به شمار میاز علوم مختل

 فیتأل« شیم الزوایا»توان در کتاب باشد. اوج این مکتب را میاستعارات، استشهاد به آیات، احادیث و اشعار مشهور عربی می

 (15:1983 مشاهده نمود. )بنت المنیر،« محمد الیدالی الدیمانی»

 

 ی شعر معاصر موریتانیهامشخصه .1. 2

در شعر معاصر موریتانی اثرپذیری در مضمون و محتوا بر اثرپذیری ساختاری برتری دارد، از دهه شصت میالدی ادبای       

وف معر»، «محمود سامی البارودی»ادبای پیشرو در جهان عرب نظیر  مدنظرمضامین و موضوعات  ریتأثاین سرزمین تحت 

ی خوببهی ریرپذیتأث(. این 32:2003و سایر شاعران آزادیخواه عرب قرار گرفتند )ولد أباه، « محمد مهدی جواهری»، «الرصافی

است.  مشاهدهقابلهای حکومتی مردم نهاد ها جهت برقراری نظامگرایانه شاعران موریتانی و مبارزات ادبی آندر تفکرات واقع

ی خوببهزنده و پویا است که همگام با جریانات سیاسی و اجتماعی عالم نضج یافته و توانسته شعر معاصر موریتانی، شعری 

توان اذعان داشت حجم قابل توجهی از ادبیات می که ینحوبههای مظلوم را در خود متبلور سازد، های ملتآمال و رغبت

دکتر سید احمد ولد احمد »و ویتنام اختصاص دارد. معاصر موریتانی به تصویرکشیدن قضایای انسانی نظیر تراژدی فلسطین 

رویکرد شاعران نسل جدید موریتانی به مباحث سیاسی و اجتماعی رایج در کشور و جهان او را در برابر »نویسد: یم« السالم

در این مسیر با دهد، اما پایبندی به میراث تقلیدی ادبی وی را جهت موفقیت ناپذیر در عالم ادبیات قرار میتغییری اجتناب

رو تقلید شاعران موریتانی از میراث ادبی قدیم عربی نوعی تقلید هوشمندانه است که سازد، از همینیی مواجه میهایدشوار

(. سرآغاز 69:1994)احمد سالم،« های انقالبی را فراهم ساخته استخود موجبات گسترش هر چه بیشتر شعر نو با گرایش

ر موریتانی از اوایل دهه هفتاد میالدی است، در این دهه شاعران موریتانی به آرامی و با هوشمندی دوران استقالل شعر عربی د
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یی در قالب و ساختار شعری متناسب با موضوع و هاینوآوردست به  زمانهمتمام به بیان آرا خود در اشعار پرداختند و 

 خلقیات جامعه موریتانی زدند. 

 

 تانیمضامین شعر معاصر موری .2. 2

 خصوصاً های سیاسی، اجتماعی، نظامی و ظهور و تکامل شعر معاصر موریتانی مصادف است با دوران اوج درگیری

ها و همچنین شود؛ چرا که وظیفه انتقال مفاهیم صحیح به نسلایدئولوژیک لذا شعر از اهمیت قابل توجهی برخوردار می

طبیعی است که مضمون بخش اعظمی از اشعار معاصر موریتانی را نقد  جهینتدرایستادگی در برابر نامالیمات را بر عهده دارد. 

ها در قالب اساطیر، آرا، قیام علیه ظلم و استبداد، آشکار ساختن اهداف استعمارگران، ستایش قهرمانان ملی و مجسم نمودن آن

 های دربند به خود اختصاص دهد. همبستگی با ملت

حیات خود سه مرحله اساسی را پشت سر نهاده که به ترتیب ذیل به این مراحل اشاره  شعر معاصر موریتانی طی چهار دهه

 شود:می

 هاشهیاندالف( مرحله نقد 

 ب( مرحله نگرش عمیق تاریخی

 (27: 1998. )بنت البراء، هاشهیاندج( مرحله اضطراب 

رو کوشیده شده شود. در جستار پیشخود به دو بخش با محوریت سیاسی و فرهنگی تقسیم می هامرحلههر کدام از این 

 دهنده هر یک مورد بررسی قرار گیرد. فوق با مضامین شعری تشکیل گانهسهتا مراحل 
 

 هاشهیاندمرحله نقد . 3

یک کشور  عنوانبهمیالدی از استعمار فرانسه رهایی یافت و توانست موجودیت خود را  1960سرزمین موریتانی در سال 

های نخستین پس از استقالل گذشته از اهمیت فراوان به لحاظ سیاسی، حقوقی و نظامی از جنبه ادبی . سالمستقل احراز نماید

و اجتماعی نیز دارای اهمیت بسیار زیادی است. خالل همین دوران است که ادیبان و جامعه شناسان موریتانیایی دریافتند که 

 نوظهورروش تفکر، قدرت تحلیل و هماهنگی با نیازهای جامعه  ی ادبی و هنری نیازمندهاینوآورآگاهی بخشی تاریخ و 

دکتر »سواد و تحت تهدید همسایگان بود. زده، بیموریتانی است. کشور موریتانی پس از استقالل وارث سرزمینی فقیر، جنگ

گونه ده بود و هیچمانکشور بسیار عقب»نماید: اوضاع موریتانی پس از استقالل را چنین توصیف می« محمد ولد عبدالحی

از همه جانب نیز  کهیدرحالشد، تالشی در جهت اصالح یا توسعه اجتماعی، سیاسی و فرهنگی از جانب مسئولین دیده نمی
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گرایی سعی در مداخله در امور های فرقهدر معرض تهدید قرار داشت، از سمت شرق انقالبیون الجزایری با تحریک جنبش

های مستشاری استقالل مت جنوب نیز بقایای استعمارگران فرانسه و انگلیس در کسوت گروهموریتانی را داشتند و از س

اصلی تقسیم شدند،  دودستهها و احزاب سیاسی موریتانی به نمودند. در برابر این اوضاع آشفته گروهموریتانی را تهدید می

ودند و از طریق اخالل در مسیر تحوالت اجتماعی دسته اول که طرفداران حضور سیاسی و نظامی استعمار فرانسه در کشور ب

طبقه  خصوصاًکوشیدند. دسته دوم که از اکثریت جامعه و نفوذ در دستگاه حکومت ملی در راستای تحقق اهداف خود می

 دهیبرچروشنفکر و جوان تشکیل شده بود باور داشت استقالل کامل موریتانی تنها از مجرای خروج همه مستشاران خارجی و 

گردد. به واسطه شکاف عمیق در مبادی عقیدتی اختالف میان پیروان هر دو دسته بسیار زیاد های آنان محقق میپایگاه شدن

 (20:2009بود. )عبدالحی، 

های آن درگیری جهیدرنتی عمیق نژادی بود که هاشیگرااین دوره از حیات سیاسی و اجتماعی کشور موریتانی شاهد ظهور    

 1966اوج آن وقایع خونین سال « العقاد»ها و اقلیت زنگی ساکن در این کشور به وجود آمد که به گفته عرب فراوانی میان

، کشتار کارگران معترض در شهر اوزیرات، تحوالت 1969، خشکسالی بزرگ سال 1966های وسیع سال باشد. درگیریمی

سازی فلسطین موجبات افزایش آگاهی عمومی در میان های مردمی جهت آزادسیاسی در ساختار حکومتی فرانسه و انقالب

های اجتماعی و ادبی را فراهم ساخت. فکری جهت تداوم بخشیدن به حرکت مبدأبه یک  شیازپشیبمردم موریتانی و نیاز 

 رهبران سیاسی، اجتماعی و ادبی موریتانی با در نظر گرفتن اوضاع جهان و کشور تفکر مارکسیستی را برای حل معضالت

هایی چون برگزیدند. حزب مارکسیسم برترین عقیده فکری است که تاکنون در موریتانی ابراز وجود نموده و در قالب نهضت

های گر شده است. حزب مارکسیسم از بعد اجتماعی توانست خواستهحزب دموکراسی ملی و حزب کارگران موریتانی جلوه

های بلندی بردارد. اندیشه مارکسیسم سطح معیشت جامعه موریتانی گام مردم در زمینه حکومت را متحد نماید و در ارتقا

یافته تعبیری راستین از منویات شاعران این کشور و آرزوهایشان را در قالب کالم  فیتألیک فلسفه  مثابهبههمچنین توانست 

 مثابهبهخوردار است چرا که در حقیقت ای برارائه نماید. در بررسی ادبیات معاصر موریتانی این مرحله از اهمیت بسیار ویژه

(. مکتب ادبی مارکسیسم موریتانی به مثابه یک 85:1978العقاد، «)شود.سنگ بنای تفکرات ادبی ادبای این کشور محسوب می

 ها عبارتند از: میهن،ترین آنهای خود مدنظر قرار داده که مهمجنبش سیاسی و اجتماعی عناصر چندی را جهت تبیین دیدگاه

محمد بن »شود. های شعری ارائه میها به همراه برخی نمونهایستادگی در برابر سلطه، که در اینجا هر یک از این دیدگاه

 سراید: می«  الوطن»در قصیده « إشدو
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 میهن .1. 3

انی رسالت تولد و سکونت نزد شاعران موریتانی از اهمیت بسیار فراوانی برخوردار است و شاعر اهل موریت محل نیسرزم

داند. در هر دو نوع شعر عامی و فصیح موریتانی توجه وافر به وطن و دفاع از ی آن میهاآرماناصلی خود را دفاع از میهن و 

ساز اتحاد ملت، پیدایش فرهنگ و ای ارزشمند است که زمینهی مشهود است. وطن در نگاه شاعر موریتانی گسترهخوببهآن 

محمد بن » (.30: 1998کنان کشور است، لذا در راه حفظ آن از بذل جان دریغ ندارد، )بنت البراء، الفت میان سا برقرارکننده

 سراید:می«  الوطن»در قصیده « إشدو

 ی میهن منا یا موطنی:

 :  ای یک میلیون و چند بی نیاز.يیا أیها الملیون و النیف الغن
 من و ای محافظ بزرگواری گرانبها.الثمن:  ای شکوه پدران ي و حفظ المجد غال يیا مجد آبائ

 : ای مایه زندگی زن و فرزندان من و ای جامه و محل سکونتم.يو مسکن ي، لباسيیا قوت عیال
 :  ای رمز آرزوهایم، ای سرنوشت و میهن من.يو موطن ي، مصیريیا رمز آمال

 رد.:  هرگز تسلیم غاص  نخواهی شد و سر فرود نخواهی آويلن تستکین لغاص ، لن تنحن
 (.3:1993کنند )دیوان،یفدیک و یحمیک الشباب: جوانان وطن جان خود را فدیه تو ساخته و از تو حمایت می

شود که در این ابیات شاعر پیوسته درگیری ذهنی خود نسبت به گرایش به میهن و مظاهر دلربای آن و نپذیرفتن مالحظه می  

سازد. هماهنگی بیانی میان این دو در یک بیت و ده است را آشکار میتصویر تراژدیکی که استعمار از وطن او ترسیم نمو

 حتی یک جمله مشهود است، هماهنگی که نتیجه درک صحیح شاعر از حقیقت تراژدی استعمار بر سرزمین خود است:

 جریح: کشورم زخمی است. يبلد
 کیف أقبل  أن أخون و أن أهون؟: چگونه بپذیرم خیانت نمایم و خوار کنم؟

 (.3:1993أسیر: میهنم در اسارت است )إشدو،  ينوط
 حمی المستبعدین؟: چگونه در سایت حمایت تبعیدکنندگان به خوشبختی طمع ورزم؟ يف ةکیف أطمع للسعاد

گردد، افزایش های شرور میحین یصبح الوطن و المواطن غرضا لکالب شریر: تراژدی هنگامی که میهن هدفی برای سگ ةتتضخم مأسا
 .یابدمی

 الهمام: ای مهتر عالی رتبه. يیا سید
 هایمان تحلیل رفتهبطوننا تقلصت: شکم

 هایما آهکی شده )وا رفته است(.عظامنا تکلست: استخوان
 هایمان واژگون شده و زمینمان بایر گشته.أقدامنا تقعرت و أرضنا قد أجدبت: گام
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 و أقفرت: و خالی شده.
 (.11:1993س و کفش و غذا )إشدو، من الثیاب و النعال و الطعام: از لبا

همراه با ذکر شهروندان و مطالبه حقوق  میرمستقیغسخن از وطن در شعر معاصر موریتانی همواره به دو شکل مستقیم و   

ها و مشقات فراوانی به شهروندان این ای یا حکومت گروهی در جامعه موریتانی رنجآنان بوده است. به دلیل غلبه نظام قبیله

های های این افراد جزء دغدغهرو بیان دردها و خواستهاست، از همین واردشده دیده طبقات محروم و رنج خصوصاً کشور

ساز ظهور جنبه دیگری از شعر موریتانی است که آید. پرداختن به محرومان جامعه مقدمهاساسی شاعر موریتانی به شمار می

(. وطن در ادبیات معاصر موریتانی به اشکال متعددی 93:1983شود )بزاوی، از آن تحت عنوان شعر قیام علیه سلطه یاد می

اما بهترین وصفی که از وطن در شعر موریتانی ؛ شودگر میسرپرست یا جزیره فراموش شده جلوهچون: کودک یتیم، زن بی

ها انی با به عاریت گرفتن سختیهاست. احمد دیگر شاعر معاصر اهل موریتهای آنارائه شده در قالب طبقه کارگر و محرومیت

ای از اشاره سروده وی نمونه« نشید العمال»ها پرداخته است. قصیده ی به مشکالت جامعه و نقد آنخوببهو دردهای کارگران 

 آید:به دردهای جامعه در قالب مشکالت محرومان به شمار می

 های بدبختی.ضحایا الشقایا: قربانی
 ی فساد.هاضحایا الفساد:  قربانی

 یعم الفساد جمیع البالد: فساد تمامی کشور را فراگرفته است. 
 نهوضا لنطعن حکم الفساد:  )ای هموطن( خیزشی الزم است تا حکومت فساد را از میان ببریم.

 گران غلبه نماییم.و العابثین: و بر ظلم و سخره يعلی البغ يو نقض
 گوییم؟فماذا نقول؟: پس چه می

 خواهیم؟میماذا نرید؟: چه 
 خواهیم.بال الظالمین: ما زندگی بدون ستمگران را می ةنرید الحیا

 پندارند ما فراموش کردیمفهل تحسبون بأنا نسینا: آیا می
 رفاق البطاح و رفاق الجراح؟: دوستان هم وطن و دوستان هم زخم را؟

 حقوقا تضاع: حقوقی که تباه شد.
 هایی که جاری شد.دماء تسال: خون

 (.8: 2001شورد )عبدالقادر، هایی که بر مجرمین میتثور علی المجرمین: دسته دسته جموعا
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به همین روال تصویر کامل و تأثر برانگیزی از احوال اجتماعی و اقتصادی نامطلوب  تماماًگفت شعر میهنی موریتانی  توانیم

 دهد.های معیشتی طبقه نیازمند جامعه به خواننده ارائه میکشور و دشواری

 . ایستادگی در برابر سلطه2. 3

ساز ظهور جنبه دوم از شعر معاصر موریتانی یعنی شعر قیام پرداختن به مفهوم میهن و توجه به مشکالت ساکنان آن زمینه

ها دریافت های آنهای فرودست جامعه و سختیعلیه نظام قدرت حاکم است. خیزشی ادبی که مبادی فکری خود را از الیه

. سلطه در شعر معاصر موریتانی عامل به وجود آورنده اوضاع تراژدیک میهن است و ایستادگی در برابر آن وظیفه هر داردمی

است.  شدهمیترسگر یا حاکم فاسد ای است. قدرت در شعر موریتانی به اشکالی مختلفی همچون: زندانبان، شکنجهادیب آزاده

خوبی توانسته از زبان کودکان به تبیین جایگاه قدرت و نقش آن در  به« دومحمد ابن إش»اثر « أطفالنا یتساءلون»قصیده 

 های اجتماعی و معیشتی مردم بپردازد:آشفتگی

 اوم و الرفاق فی اإلضراب؟: تاکی )سکوت( در حالی که دوستان در حال اعتصابند؟
 پذیرند.ب نمیکنند و هراس را در سایه عذایتمردون و یرفضون الهول فی ظل العذاب: سرکشی می

 بوسند.خلف الضباب: و اشعه آزادی را در ورای مه می يو یقبلون أشعه التحریر ف

کوشد با روشی منطقی که استفاده مفید نماید بلکه میشاعر در این قصیده تنها به رویارویی فیزیکی با نظام قدرت اکتفا نمی

 ثبات کند:های خود و ملت را ااز جدل و احتجاج است، مشروعیت خواسته

 هل خول اإلسالم للحکام تعبید البشر؟:  آیا اسالم اختیار به بندگی کشیدن بشر را به حاکمان تفویض نموده است؟
 أم جوهر إستقاللکم أن تذبحونا کالبقر؟: یا اینکه جوهر استقالل شما این است که همچون گاو ما را قربانی نمایید؟

 ؟: ای حاکمان ما شما کیستید؟ از کجا آمدید؟ چه خبر است؟من أنتم حکامنا؟ من أین جئتم؟ ما الخبر
 کنید؟ما دورکم؟ التنزلون لنا علی اوقل المطر؟: نقش شما )در زندگی ما( چیست؟ که حداقل حتی بر ما باران نازل نمی

 زید؟ساما دورکم التصنعون علی اوقل لنا اوبر؟: نقش شما )در زندگی ما( که حداقل یک سوزن برای ما نمی
 (.10:1993رسانید )إشدو، کنید و بدون گناه به قتل میکنید و پوست میتستعبدون و تجلدون و تقتلون بال وزر: تبعید می

 

شود قصائدی که در این مرحله از حیات ادبی معاصر کشور موریتانی سروده شده بیشتر رویکرد عام اعتقادی مشاهده می    

پردازد و از حیطه مبادی فکری ایمان، آزادی و التزام که سه اصل تفکری یج در جامعه میداشته و به نقد نواقص تفکرات را

وقف بیان واقعیات رایج در جامعه،  تماماًشود. شعر این برهه از ادبیات موریتانی نزد شاعران موریتانی خارج نمی شدهرفتهیپذ

اند است. اشعار سروده شده در این دوره همگی متحمل شدههایی که در راه آزادی های ملت و سختینقد حاکمان، تصویر رنج

جدیدی که برخاسته از اراده ملت  دمدهیسپضمن محکوم نمودن اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور آمدن 
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ه الزمه دیگر در اشعار سروده شده این دوره تبیین مفهوم جدیدی از میهن است ک توجهقابلدهد. نکته است را بشارت می

 (.54:2010پیشرفت آن وفا و همدلی و توجه به ساکنان آن است )دیمانی، 

 . مرحله نگرش عمیق تاریخی4

شود، به گیری از حوادث تاریخی قدیم و معاصر کشور موریتانی در شعر شاعران این کشور آغاز میدر این مرحله، الهام

ای فرهنگی است که توانایی عمق و غنا بخشیدن ون خود، به مثابه پیکرهگهای متراکم و گونهاین منظور که این حوادث با جنبه

باشد. قصائد شعری سروده شده در این برهه با وقایع تاریخی چندی هماهنگی کاملی دارد که به متن شعری را دارا می

 یجهان(، حوادث تاریخی ملیت گرایی، تالش برای اعاده هویت جمعی) یملترین این حوادث عبارتند از: حوادث تاریخی مهم

قضیه فلسطین و ویتنام(. اگر مرحله اول از حیات ادبی معاصر موریتانی، دوران درگیری و ایستادگی در برابر نیروی حاکم و )

پرداختن به نقد تفکرات متعدد، جهت ترسیم میهنی بهتر است، شاعر در مرحله دوم در نتیجه صلح به وجود آمده میان 

ای پس از برقراری آرامش نسبی در اوضاع اجتماعی و اقتصادی کشور، پای در مسیر تحوالت ادبی گستردههای معارض و گروه

ی اجلوهاذعان داشت که توجه به حوادث تاریخی،  توانیمگردد. گزارده و به دنبال آفاق پهناورتری برای اشعار خود می

های دهد که به خوبی دوران گذار از دیدگاهای قرار میینهبخشد و آن را همچون آیعاطفی و انسانی به شعر موریتانی می

توان به خوبی های فوق را می( صحت گفته83:1993نجم، ) سازد.گر میمحدود وطنی به سمت افکار و عقاید جهانی را نمایان

وان اموری ته دوم را میهای ادبی دورترین ویژگیدر قصائد )تموز، أمیر الخالدین و المجد لإلنسان( مشاهده نمود. برجسته

ی المللنیبگرایی، دعوت به وحدت عربی، قیام علیه اوضاع نامساعد رایج در جهان عرب و همراهی با قضایای چون: ملیت

 چون فلسطین و ویتنام دانست. 

 ییگراتیمل. 1. 4

شور، مردم موریتانی در برابر یک پس از استقالل سیاسی موریتانی از استعمار فرانسه و برقراری نظام حکومتی ملی در این ک

حسن »عربی بود. به گفته واقعیت تلخ جهانی قرار گرفتند و آن عدم به رسمیت شناختن این حکومت نوپا توسط دولت های

نمودند. این عدم ی و دور از جهان عرب محسوب میرعربیغسرزمینی  عنوانبهزبان، موریتانی را های عربروزنامه« أحمیده

از انزوای سیاسی موجبات به وجود آمدن موجی از یاس و سرخوردگی میان سیاستمداران اهل  گذشته شناختن،به رسمیت 

(. اما ادبای موریتانی به نحو مغایری از سیاستمداران با این واقعیت آزاردهنده برخورد 66: 2000حسن أحمیده، »موریتانی شد 

ویت اصیل عربی موریتانی و نقش سازنده ملت و فرهنگ موریتانی در کردند، شاعران در این زمان کوشیدند تا با اثبات ه

های فرهنگی میان شرط اصلی انجام این کار توسعه آگاهی»جهان عرب به حفظ استقالل و اعاده روحیه امید به ملت بپردازند. 

تزام فکری و عملی به مبادی دین های فرهنگی خاص موریتانی نظیر الرو شاعران با پرداختن به نشانهعموم مردم بود، از همین
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تر نمودن عنصر عربی در مبارزات علیه استعمارگران توانستند به خوبی هویت عربی اصیل مردم موریتانی مبین اسالم، برجسته

 (. 138: 1988)ذهنی الهام، « را به سایر کشورهای عربی اثبات نمایند

ستان شخصی با اصالت عربی محکم که به گذشته درخشان قصیده شعری در این زمان چون سالحی برنده است در د   

ستاید. امور مطرح نوازی را میبالد و کارهای سترگ پیشینیان نظیر کرم، شجاعت، مناعت طبع و مهمانفرهنگ و ملت خود می

سعی در  دهد و اعراب در طول زمانشده و منتسب به مردم موریتانی، تمامی اصولی که قوام اجتماعی عرب را تشکیل می

با ارائه گزارشی « أمیر الخالدین»قصیده  در« احمد بن عبدالقادر» دهند.اند، را تشکیل میحفظ آن داشته و به آن فخر نموده

های فرهنگی اصیل عربی در موریتانی، این کشور را به لحاظ برخورداری از خلقیات مردمی و محیط طبیعی دقیق از فعالیت

 آورد:ر از عالم عربی به شمار میناپذیپیرامونی بخشی جدایی
 

 من الذکریات:  کوچ کردم در حالی که نزد من خاطراتی است. يرحلت و عند
 هایی از عشق عمیق.کشنقیط و باقات ود صمیم:  همچون سرزمین شنقیط و دسته

 من تراب المحیط: در دستم مشتی از خاک سرزمینم است.ة قبض يبید
 ه نخلی کهنو عرجون نخل قدیم: و خوشه خمید

 ریاح السموم و زحف الرمال: که بادهای سوزان و لشکریان انبوه شن آن را در هم پیچیده است. ةلوت
 شد.می و کانت أشذب منه الیراع: و نی از آن پراکنده

 آمیزم با آب جاری ذغالی رنگ.أشعشع بالماء فحم السیال: در هم می
 َگَون.و صمغ القتاد: و شیره

 (.73:2001نوشانم )عبدالقادر،: شادمانی را روشنی زندگی میةر الحیاالحبر نو يفأسق
 

« مقاطع من أغنیه لسنابک»بیان وجوه مشترک مردم موریتانی با سایر کشورهای عربی بیش از هر قصیده دیگری در قصیده   

خی به تبیین چرایی مهاجرت اجداد گیری کافی از وقایع تارینمود یافته است. شاعر در این قصیده با بهره« ناجیتبلور»سروده 

 نماید:ها به اسالم و تمدن عربی را گوشزد میپردازد و خدمات ارزنده آنخود به سرزمین موریتانی می
 

 رجال و ُفلٌک: مردان و کشتی
 و رحل و سرج: پاالن و زین

 کند.و لوح تناغم فیه البیان: و تابلویی که بیان در آن هم آهنگی می
 آید، نشده.أو طارقا: عاشق ستاره یا شخصی که در ش  میلم عشق النجم 

 کند.و حین مضی عقَبه یستحث النجائ : و هنگام به عق  رفتن، اسبان اصیل را تحریک می
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 انگیخت.کانت تثیر من النقع: گرد و غبار بر می
 و ما أعتاَد یوسف برد الشمال: و یوسف به خنکای شمال عادت نداشت.

  (.57:1991ینجدا: بلکه عادت داشت که بلند مرتبه باشد )ناجی،و لکنه أعتاَد أن 

 

 . فراخوان به اتحاد2. 4

های تحت استعمار و مفهوم وطن در اشعار مرحله دوم ادبی موریتانی از محدوده زادگاه شاعر فراتر رفته و تمامی سرزمین

های دربند را از نزدیک مصائب استعمار و رنج ملت شود. در این زمان شاعر اهل موریتانی که خودرا شامل می شدهاشغالیا 

شود. محمد دهد و خواهان دیدار عاشقان در سرزمین رهایی میاز نزدیک لمس نموده ندای رهایی همه دربندان را سر می

 تصویر کرده است: وضوحبه« الفجربعد»این عاطفه جهانی سرشار را در قصیده « الحافظ»
 

 دانملمین: و تو را برتر از تمام دو عالم میو أراک أکبر من جمیع العا
 الوطن الکبیر: درون من همچون نقشه وطن بزرگ هستی ةکخریط يداخل يف

 (.107:1982شود )عتیق الخاللی، من جدید:  انگیختن تمدن از نو )انجام( می ةو یکون بعث الحضار
 

با ذکر کلمه الوطن الکبیر، جهانی بودن گستره تفکر خود گوید بلکه شود که شاعر تنها از میهن خود سخن نمیمالحظه می   

ها برداشته شود و همگان کند که مرزهای سیاسی از میان ملت و فرهنگو فرا رسیدن روزی را آرزو میگذارد میرا به نمایش 

وند، نقشه طرح شده مند شهای قانونی نظیر ویزا به تمام جهان سفر نموده و از مرحمت آسایش بهرهبتوانند بدون محدودیت

تکمیل نموده و برای جهانیان « القلب الجریح»مشهورش را مبارکه بانوی شاعر موریتانی در قصیده « محمد الحافظ»توسط 

 ارائه ساخته است:

ف الخیوَل: و اسبان را شناخت  و َتعرَّ
 من المحیط إلی الخلیج: از اقیانوس تا خلیج

 أن تعَلَف الشعیر: که جو بخوراند
ه غ َّ الشتاء: و کبوتر میو َیع  داند  که مادرش در پایان زمستانِرف الهدیُل أن أمَّ

 هایش را مملو از گیاه و آب ساخته استقد مألت أعشاَشها ُعشبًا و ماء: النه
ه َبعٌث جدیٌد: و این همان انگیزش جدید است )عتیق الخاللی،  (.109: 1982و أنَّ
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 ی. همراهی با قضایای بین الملل3. 4

ی از توجهقابلها در گوش همه آزادگان عالم، بخش های مظلوم و بازتاب ندای مظلومیت و حقانیت آنپرداختن به ملت   

اشعار معاصر موریتانی را به خود اختصاص داده است و شاعران این سرزمین با اعتقاد کامل به وحدت فطری بشر حمایت از 

در صدر »: سدینویم «الحدیث يالشعر الموریتان»آورند. مؤلف کتاب شمار می مظلومان جهان را جزو وظایف اساسی خود به

هایی که امروزه در جهان جریان دارد، مسئله فلسطین و رنج دائمی مردمان آن از اشغال است. شاعران موریتانیایی تراژدی

ه فراوانی در این مورد دست به سرایش فرهنگی با مردم فلسطین با شور و عاطفزبانی و همفطرت آزاده و همچنین هم حکمبه

اند. خواسته مشترک تمامی شعرای موریتانی درباره فلسطین آزادی کامل این سرزمین و بازگشت ساکنان حقیقی به آن زده

تجلی یافته « القلب الجریح»(. مسئله فلسطین در شعر موریتانی بیش از هر قصیده دیگری در 40: 1998بنت البراء، )«است

 سراید:این قصیده درباره فلسطین میدر« مبارکه»است. 

 و ناجت اوم شهیدها الحبی : و مادر با )فرزند( شهید دوست داشتنی خود نجوا نمود
 سفر الخلود: گفت ای فرزندم در سفر خلود آمده يجاء ف يقالت أیا بن

 شودهای باروت )کودکی( متولد میالبارود: که از خرده ةبأنه یولد من شظی
 عهد قری : به زودی قومی والدت خواهد یافت يسیولد فقوم 

 های شعله آتش استعیونهم خزر کأسواط اللهی : که نگریستن با گوشه چشمانشان همچون تازیانه
 ای از آن برایشان متوقف خواهد شدستوقف الشمس لهم یوما و بعض یوم: خورشید یک روز یا پاره

 کارندو رایحه خوش در زمین میفیزرعون اورض زیتونا: و طی  و زیتون 
 کنندو ینشٌأ اإلنساَن: و انسان را بنا می

 سازدیسامق دم الشهید: خون شهید را متعالی می
 (.29:  2007آورد )خطری امهادی، و یورق دمع العمید: و اشک بیمار دردمند برگ می

 

ها است. بررسی و ناامیدی بر تمامی این سرودهصبغه غالب در شعر معاصر موریتانی درباره فلسطین برتری روحیه یأس    

نماید. ها با جریانات رایج در جهان عرب ریشه اصلی ایجاد کننده این یأس را مشخص میدقیق این قصائد و مطابقت دادن آن

رب را ها سران عیأس پراکنده در اشعار فلسطینی شاعران موریتانی ریشه در ضعف، غفلت یا خیانت حاکمان عرب دارد و آن

أنشوده »قصیده  در« احمد بن عبدالقادر(. »38: 2004نمایند )بوحماله، مقصر اصلی تداوم تراژدی دردناک فلسطین معرفی می

 گوید:ضمن بیان سرخوردگی خود و سایر مبارزان راه آزادی می« جمال عبدالناصر»مخاطب قرار دادن  با« الوفا
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 اح  بزرگواری و بخشندگیإلیک أبا العز و المکرمات: به نزد توای ص
 شکوت زمانا عمیقًا: از زمانی عمیقًا )دردناک( شکایت بردم

 یطارد روح الفداء: که روح فداکاری
 راندهای آن را میو أسیافه و الرماح: و شمشیرها و نیزه

 غردتعربد کالرعد و البرق: همچون رعد و برق می
 ازدسهای مبارزه را رها میالکفاح: نغمه يتسدو أغان

 (.81: 2001هایی از کالم است )عبدالقادر، و لکنها قشور من الکالم:  اما )همگی فقط( پوسته
 

ها از معاییر هویتی سران عرب و دور شدن آنبه باور شاعران موریتانی تمامی وقایع تلخ جاری در جهان عرب ناشی از بی    

هویتی عربی به مقارنه کافور اخشیدی که نماد جمود فکری و بی« رمز التخلف»فرهنگ اسالمی و عربی است. شاعر در قصیده 

گیرد که حکام کنونی جهان عرب همگی پردازد و چنین نتیجه میاست با هارون الرشید که نماد شکوه عربیت است، می

و تنها به  ترین تعصبی در قبال مشکالت موجود در جهان عرب ندارندرو کوچکبازماندگان کافور اخشیدی هستند از همین

 این مضمون سروده: در« ابوالفالشا »در قصیده « ناجی محمد»باشند. فکر منافع فردی خود می
 

 کافور کان خصیا: کافور اخته بود
 و لکنه أنجبا: اما صاح  فرزندانی ترسو شد.

 رشده: و چه بسیار هارون )علی رغم( خردمندی خود يو کم کان هارون ف
 ندخوی بودَشَبقا َنَزقا: شهوترانی ت

 و لکنه یا رماد السنین: اما ای خاکستر سالیان
 مضی..... رفت

 و الحریم مضی: و حریم رفت
 ها به صورت فرو افتادو الحصبا کبا: و سنگریزه

 فال سیف و ال نصل: نه شمشیر و نه نوک پیکانی
 های خود را( انداختندکل الحوامل أجهضن: تمامی زنان باردار )جنین

 نی نیستال عقبا: پایا
 : جز کافور در حالی که اخته استيأال إن الکافور و هو الخص

 بأرض الکنانه صار... أبا پدر سرزمین مصر گشته است
 و ها هو: آری اوست که
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 راندیحکم بحر الغزال: دریای غزال را حکم می
 (.23:1991نوشد )ناجی، ها را مییشرب النخبا: و بهترین

 

صیده خود تصویری کاریکاتوری از حاکمان عرب ترسیم نموده، حاکمانی که تنها به فکر منافع آشکار است که شاعر در ق    

به آشکار نمودن منویات این حاکمان  زمانهمبرند. شاعر با ارائه این تصاویر خود بوده و از دردهای دیگران بهره و لذت می

های آنان را گویییختن خون شهروندان و همچنین نقیضههای اسالمی و رها به کنار نهادن ارزشپردازد و شوق آننیز می

سازد. در پایان این قسمت باید گفت که اشعار سروده شده در مرحله دوم همگی همگامی زمانی با حوادثی است گر میجلوه

تر ار گستردهی درگیر آن هستند. لذا قصائد سروده شده در این دوره فضایی بسیرعربیغها اعم از عربی و که ملت و سرزمین

شود. هایی عمیق و دقیق برای ساخت جهانی بهتر محسوب میتر از اشعار دوره اول دارد و در حقیقت همچون برنامهو کلی

ها را ثبت نماید، شعر موریتانی در مرحله دوم به تاریخ به منزله برخی وقایع به وقوع پیوسته که شاعر نیازمند است فقط آن

کوشد تا ای است که در جامعه جریان دارد و شاعر موریتانی میمنظر شعر موریتانی تاریخ موجود زندهکند بلکه در نگاه نمی

از گستره واقعیت جاری به  لهیوسنیبدهای فرهنگی، روانشناختی و اجتماعی درهم آمیزد و حوادث تاریخی را با نشانه

 ی عاری از حوادث تلخ و ناگوار دست یابد. اجامعه
 

 هاشهیاندضطراب . مرحله ا5

اشعار سروده شده در مراحل اول و دوم تاریخ ادبیات معاصر موریتانی شاهد گشایشی عمیق در زمینه توجه به مسائل ملی و 

توان نوعی بازنگری اما مرحله سوم را در حقیقت می؛ رسدی است، که با اشعار دهه هشتاد میالدی به اوج خود میالمللنیب

ی اهایرؤح شده در دو دوره قبل دانست. طی این مرحله شاعران موریتانی به دور از دست بودن در افکار و عقاید مطر

اجتماعی و سیاسی خود پی بردند و همچنین در نتیجه شرایط خاص ایجاد شده در کشور به سبب حکومت نظامی موجود، 

ه دانستند. لذا در اشعار دوره سوم، آینده و خود را نیازمند بازبینی شرایط و اعالم خطر از اوضاع به وجود آمد شیازپشیب

ای که در اشعار مراحل اول و دوم مطرح بود، جای خود را به نگرانی، ابهام و بدبینی فراگیر شوق برای ساختن آن به گونه

چنین های تاریخی، درگیرهای مستمر عقیدتی میان احزاب گوناگون و هماز بحران متأثرداد. در این دوران شعر موریتانی 

(. این تفکیک همراه با بازنگری 64:2004تحوالت اجتماعی و اقتصادی کشور به تفکیک اساطیر تاریخی مشغول شد )داهش، 

های جدیدی که با واقعیت جاری کشور و مردم سازگاری بیشتری دارد، بود. ریزی اسطورههای قدیمی و پیکلی در اسطوره

رو در ی نوین است. از همینهایعنصر تکنولوژکامل با اوضاع و توجه نمودن به  های جدیدالظهور، تطابقجنبه بارز اسطوره

شویم. قصائد این دوره در حقیقت تالشی رو میهای قدیمی روبهاشعار مرحله سوم با قصائدی سراسر شگفتی و مغایر با نمونه
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از جمله: تبیین  برداردعه موریتانی در پیگیر است جهت دستیابی به یک آگاهی منتقدانه که کارکردهای متعددی برای جام

جدید مفهوم تاریخ، پیرایش گذشته و حال از قداست خرافی، مشخص نمودن نقش حوادث تاریخی مهم در سرنوشت جهان 

ی، پایان هستی و مرگ نیغربت نشعام و کشور موریتانی به شکل خاص و تشریح موانع دستیابی به شناخت.  طوربهعرب 

دهد. چنانکه گفته شد، شاعران در مرحله سوم خود را در برابر مین شعری در این دوره را تشکیل میاصلی مضا هیپاسه

رمز اصلی وحدت و رفاه  عنوانبهها از کشور و منابع موجود آن ضرورت بازنگری در افکار خود یافتند، در دو مرحله قبل آن

ی، فقدان درپیپهای ایجاد شده در کشور به سبب خشکسالیبردند، اما در این مرحله چشم بر تغییرات اجتماعی نام می

قابل توجهی بر اوضاع  ریتأثگشایند. عواملی که برداری از منابع و مهاجرت گسترده به شهرها میتکنولوژی الزم جهت بهره

حیط طبیعی موریتانی به واقعیات وحشتناک م« الکوابیس»قصیده  در« احمد بن عبدالقادر»اقتصادی و اجتماعی موریتانی نهاد. 

 کند:اشاره می
 

 النوم: به خواب بازگشتم لیعدت ا
 ها بترسمما عدت أخشی الکوابیس: بازنگشتم که از کابوس

 گریزم: چرا که من از واقعیت رؤیا به سایه آن میةظل أهرب من واقِع الحلِم إلی يون
 دودجیوش الظرابین تعدو جنوبا: لشکریان راسوها به سوی جنوب می

 کندهایش را جستجو میتفتش عن صدرها:سینه
 بردرمد کودکان خود را می: در حالی که میةبأوالدها جافل يو تمض

 رمد( از زوزه غول نابودیمن هریر غول الفناء: )می
 های کبوتر را مشاهده نمودمها تخمأعشاش بیض الحمام: در النه يو شاهدت ف

 کنندکه بر باالی پشت راسوها پرواز می تطایر فوق ظهور الظرابین: )کبوترانی(
 روندجنوبا: و به سوی جنوب می يو تمض

 گیردها را به بازی میتالعبها الریح: باد آن
 بلعدها را میتلقفها من هنا لهناک: از اینجا و آنجا آن

 آموزدها می: حکم خود را به آنةحکم تعلمها
 (.79:2001)عبدالقادر،  أن تطیر بغیر جناح: که بدون بال پرواز نماید

 

های تراژدیکی که در کشور موریتانی رواج دارد را ترسیم شاعر در این قصیده کوشیده تا از طریق توصیف، برخی جلوه    

نماید. روشی که شاعر برای بیان افکار خود اتخاذ نموده در حقیقت تالشی هنری برای آفرینش یک محیط طبیعی معادل است 
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معین گردد. از دید وی تغییر به وجود آمده در محیط و فرهنگ  کامالًان محیط آرمانی شاعر و محیط واقعی تا بعد مسافت می

 برنامه جهت ارتقا جامعه است:های بیاطالعی و همچنین تالشساکنان آن نتیجه بی
 

 و ها أنا أصحو: و هان این منم که به خود آمدم
 ِمن َجدید: از نو 

 رومرید مهان: و همچون هر قسمت رانده شده خوار شده رو به سوی جنوب میشطر ط يجنوبا کأ يو أمض
 (.80:2001های کبوتران )عبدالقادر، من أفراخ طیر الحمام: از جوجه

 

کشد از خالل سفری خیالی واقعیات دردناک محیط طبیعی و اجتماعی حاضر در موریتانی را به تصویر می« الکوابیس»قصیده 

« احمد بن عبدالقادر» سروده« السفین»شود. در همین زمینه، قصیده ن دو موضوع حیاتی را خواستار میو توجه کامل به ای

 دهد: ای است که از مجرای سفری تخیلی اوضاع سیاسی و فرهنگی رایج در موریتانی را مورد جرح و نقد قرار مینمونه نیبهتر
 

 کردندانمان کوچ میرحلنا کما کان آباءونا یرحلون: کوچیدیم آنسان که پدر
 کنیم(و ها نحن نبحر: ما دریانوردی )می

 کردندکما کان أجدادنا یبحرون: چنانکه پدرانمان دریانوردی می
 گویدنقول لنا ضاربة الرمل: زن پیشگو به ما می

 وا عجبا: شگفتا 
 ها را درنوردیده: کشتی شما همه لنگرگاهيسفینتکم رفعت کل المراس

 (97:2001کنید؟! )عبدالقادر، احساس نمیأال تشعرون؟: آیا 
 

شاعر در این قصیده خواننده خود را پیش روی یک سفر زمانی و مکانی و نیز انتقالی فرهنگی از یک جامعه اصیل با فرهنگ   

ط شرای برحسبای که میان قدیم و جدید حیران است و . جامعهدهدیمای جدید با معیارهای نامشخص قرار قدیمی به جامعه

یابد. شاعر از طریق این انتقال فرهنگی به خوبی آشفتگی موجود در نظام فرهنگی و مقتضیات به یکی از این دو گرایش می

های اسالمی و بومی به سوی ای با ارزشکند که چگونه در حال گذار از جامعهکشد و گوشزد میموریتانی را به تصویر می

داند هستیم. شاعر میراث فرهنگی اسالمی را ستون فقرات شخصیت مردم موریتانی می های مبهمای ناشناخته و با ارزشجامعه

است. شاعر در قصیده السفین پیرزنان را به عنوان سمبل دوره انتقال فرهنگی غلطی که کشورش  رفتهانیازم جیتدربهکه 

به غفلت مردم موریتانی نیز دارد چرا که در ای تلخ پیماید برگزیده چرا که پیرزن نماد ناباروری است. این گزینش کنایهمی

 آیند:فرهنگ عامه پیران نماد تمسک به میراث هر کشوری به شمار می

 های خود را بلند نموده بودندرأیت العجائز طالت أظافیرهن: پیرزنان را دیدم در حالی که ناخن
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 خواندندنوا با یکدیگر شعر بوصیری را می: هميیرتلن شعر البوصیر
 ا إلی الحج: به شوق حجشوق

 کردندها را بخود حمل میو یحملن بعض المصاحف: و برخی قرآن
 مع: در هم پیچیده با  ةملفوف

 های عطری زجاجات عطر: شیشه
 من السند: از سند

 : دیگر محتوی يو أخری تحتو
 هاسائال لصبغ الشفاه: مایعی برای رنگین ساختن ل 

 سیر تا کجا؟إالم إلی أین هذا المسیر؟: این م
 یا قومنا: ای قوم ما

 علینا؟: آیا گمراهی بر ما واج  شده است؟ ههل کت  التی
 قدرا أزال: )همچون( ارزشی ابدی

 شود؟؟:یا اینکه سفر ما )از هدف خود( منصرف میيأم أن رحلتنا تنثن
 : یک روز پیروز و با غنیمتةغانم ةذات یوم مظفر

 گردانیم؟دو نفر که به جستجو رفته بودند( را زنده برای مردم بر  و نعود للناس بالقارظین حیین: و )آن
 کنیملهم عجائبا: و امور شگفتی را برایشان روایت می يو نرو

 اندها را ندیدهلم یروها قبلنا تمیم و ال السندباد: )امور شگفتی( که پیش از ما )قبیله( تمیم و سندباد آن
 ها فرود خواهیم آمد؟که به زمین شگفتیأم أننا سننزل أرض الغرائ ؟: یا این

 عنقاء: در وادی سیمرغ يواد يف
 هل ستطی  لنا من جدید؟: آیا از نو برای ما خوشایند خواهد شد؟

 النشور: زندگی برانگیخته شدن ةحیا
 (99:2001هایی خواهد بود؟ )عبدالقادر، و هل ستکون لنا من جدید جذور؟: و آیا از نو برای ما ریشه

 

در این شعر کوشیده تا حیرت را بشکافد و از این کار جهت بیدار نمودن میل به فراگیری که در نهاد بشر نهفته است، شاعر 

ی که تالش ذهن سؤاالتمتعددی را در متن قصیده گنجانده است،  سؤاالتبرای دستیابی بهتر به خواسته خود  ؛ وبهره گیرد

سازد. در پایان ه فرهنگ اصیل بومی و اهمیت دادن به سرنوشت را مهیا میها موجبات توجه بمخاطب برای پاسخگویی به آن

نمایی است که با صداقت کامل رویکرد شاعر به واقعیات جاری سرزمین الزم به ذکر است که شعر معاصر موریتانی آیینه تمام

 دهد. نشان می توجه به تحوالت فرهنگی را خصوصاًخود، احقاق حقوق شهروندان، حمایت از ملل مظلوم و 
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 نتیجه

 های شعری و تحلیل رویکردهای سیاسی و اجتماعی شاعران معاصر موریتانی، نتایج ذیل قابل دریافت است: از بررسی نمونه

شعر عربی موریتانی در حقیقت یک نظام فرهنگی ممتاز و کامل است و ارتباط وثیقی با ادبیات اصیل قدیم و جدید عربی  -1

 شود.های آن متأثر مینماید و از گرایشدقیق موازین از الگوهای شعری قدیم و جدید تبعیت می دارد، و با رعایت

های ناب شعر رومانتیسم در ادبیات عربی به شمار آورد که صبغه وجدانی و عاطفی غنی توان از نمونهشعر موریتانی را می -2

و در راستای شناخت مشکالت  تابدیبرنمی که ظلم و استبداد را آن سبب شده تا ادبیاتی انسانی و عمیق به وجود آید، ادبیات

 کوشد. ها میانسان و جامعه معاصر و همچنین حل آن

یا عواطف فردی صرف شاعر نیست که در ورای درهای بسته سروده شده باشد، بلکه  تأمالتشعر موریتانی محصول  -3

های ها، آمال و گرایشتوان نتیجه امتزاج کامل میان خواستهنی را میهاست. شعر موریتامرتبط با مردم و برخاسته از متن آن

 کند.مردم با روح و جان شاعر دانست؛ امتزاجی که حیاتی سعادتمند و شایسته ملت موریتانی را دنبال می

محیطی است و  رود و عاری از تعصبات زبانی، نژادی وهای ادبیات پایداری به شمار میشعر موریتانی از بهترین جلوه -4

بودن پیام شعر موریتانی سبب شده تا شاعران این سرزمین مفاهیم اخالقی بلندی چون:  شمولجهانای جهانی دارد، گستره

هاست، در اشعار خود وارد نموده و نزد تمامی ملت شدهرفتهیپذهای عدل، ایستادگی، آزادی، کرامت انسانی و... را که ارزش

 است، خواستار شوند. بناشدهپایه این مفاهیم ایجاد جوامعی را که بر 
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