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 چکیده

ابزاري ، ادبیات افزون بر ویژگی ارتباطی .هاست آناخالق و سنن ، دیوان مفاخر و آینه آداب، هر ملت ادبیات 
در میان کشورهاي  .پیاپی نیز بوده است يها ورشیبراي انگیزش و ثبت و ضبط پایداري جوامع انسانی در برابر 

همواره مورد توجه مطامع بیگانگان  است که از دیرباز به دالیل گوناگون ییها نیسرزمعراق از جمله ، عربی
 يها استیسمردم مسلمان در مقابل  بندي صفمبارزه و ي  هنیزمدولت استعماري بریتانیا بوده است که  ژهیو به

نوع  نیا .قابل مالحظه است، استعمارگران را فراهم نموده که در این میان نقش شاعران متعهد عراقیي  هظالمان
از موضوعات ، ادبیات در خدمت این مبارزات درآمد و آزادي از بند استعمار و مصائب و مشکالت مردم

 .گردید زبان عربمتعهد  نویسندگانمحوري شاعران و 
فقیهان و رهبران ضد استعمار و مجاهد شیعه عراق در قرن چهاردهم هجري ، محمدجواد جزایري از ادیبان 

جایگاه خاصی را در شعر ، احساسات صادقانه و حضور فعال در این مبارزه و خلق قصایدياست که به دلیل 
تعهد در خالل بررسی  يها جلوهي  هارائبیان و ، هدف اصلی این مقاله .تعهد عراق به خود اختصاص داده است

ضمن معرفی ، ردیدهدر این مقاله تالش گ .اشعار جزایري و نقش او در بیداري مردم و مبارزه با استعمار است
اجتماعی و ، سیاسی هاي در حوزه، تمام دیوان او استخراج شدهي  همطالعتعهد را که از  يها جلوه، این شخصیت

و واقعه سرایی مورد نقد  دعوت به همبستگی ملی و نفی تفرقه، امید رهایی، در عناوین دعوت به مبارزه، فکري
ي  هبه گونو بیان آن  بندي طبقه، مطالب از منابع آوري جمع، روش تحقیق در این پژوهش .و بررسی قرار دهیم

 .توصیفی است تحلیلی و

 .جزایري محمدجواد، شعر، عراق، تعهد :ها دواژهیکل

 دکتراي تخصصی رشته زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد* - 1
 دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه فردوسی مشهد - 2
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 مقدمه
بررسی کنیم ، تعهد و التزام در شعر عربی را که ارتباط عمیقی با ادبیات مقاومت دارد مسئلهاگر  

، به معناي مبارزه، اند ستهیز یمگفت التزام در شعر عربی شاعرانی که در ظلم و ستم حاکمان  توان می
 .و مشکالت بوده است ها یسختپایداري و آمادگی براي تحمل ، فداکاري

بازتاب تعهد و التزام در برابر دشمن بیگانه به چشم  يا گونهه بادبی جهان ي  هبرجستدر تمامی آثار  
از جهان که زندگی  يا گوشهدر هر  ها انساني  ههماین امر ناشی از این اصل کلی است که  .خورد می

ایستادگی ، قرار گیرد يا گانهیبکنند در حمایت از اصالت و استقالل و هویت خود که مورد هجوم 
 .ابدی یمو بازتاب این تعهد به آثار هنرمندان راه  کنند یم
، حب وطن به حسب مقتضی و امکاني  هزیغري  هواسطآحاد مردم یک سرزمین به ، به دنبال تهاجم 

در خود را  زیسحرآمزبان ، در این میان شاعران و ادیبان .رندیگ یمموضع مقاومت و پایداري در پیش 
سترگ دارند که با  يا فهیوظ و دعوتدر بیداري مردم  ها آن .رندیگ یمدفاع از وطن خود بکار  خدمت

 .اند گرفته تعهد و رسالت ورزي خود پیشتاز مبارزه نام
داخلی و ضعف  یناآراماز  يریگ بهرهاستعمارگر با  يها دولت، شدن آتش جنگ جهانی اول ور شعلهبا  

به دنبال اشغال بغداد در  .آوردندخود دري  هطریسهر کدام سرزمینی را به زیر ، مفرط دولت عثمانی
این کشور  يها استیسدور جدیدي از ، از سوي نیروهاي بریتانیایی ق 1334/م 1917یازدهم مارس 

از این تاریخ به بعد ملت مسلمان عراق به مبارزه و بیداري در مقابل این کشور  .آغاز شد در عراق
در  .در جهان عرب در قرن بیستم بود ها انقالب نیتر بزرگکه این کشور شاهد  يا گونه بهروي آوردند 

مبارزات ضد  ي در عرصهقدم ، متعهد عراقی نیز همراه مردم مظلوم و شاعراناین میان ادیبان 
و رهایی از بند مظلومیت  يو آزادخود را در راه دستیابی به استقالل  وهم وطناناستعماري گذاشته 

 .یاري دادند
او  .جزایري اشاره نمود محمدجوادبه  توان میمسلمان آن دوران  تمندریو غاز جمله شاعران متعهد  

و فعال در این مبارزه  و حضورعراقی است که به دلیل احساسات صادقانه  يو مبارزشاعري سیاسی 
که شعر وي  يا گونهجایگاه خاصی را در شعر مقاومت عراق به خود اختصاص داده به ، قصاید خلق

ضمن تعریف ادبیات متعهد ، این مقاله .گامی است به سوي آزادي وطنش از دست اشغالگران انگلیس
به بررسی تعهد در اشعار جزایري و نقش او در بیداري مردم و مبارزه با استعمار ، و اهداف آن

 .پردازد یم
 :از اند عبارتاصلی این پژوهش  يها سؤال

 ؟اند کدمجزایري  محمدجوادتعهد در اشعار  يها و جلوهمظاهر  .1
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 این شاعر در شعر متعهد عراق و نقش اشعار او در بیدارسازي ملت چیست؟ و نقشجایگاه  .2

 تحقیقي  هنیشیپ
چندین کتاب و مقاله نوشته ، مشارکت شاعران در این حوزه زانیو متعهد ادبی ي  هنیزمتاکنون در  

 يمحمدمهدشعر  یااللتزام ف«کتاب : به مواردي اشاره کرد توان مینمونه  عنوان بهشده است که 
مضامین تعهد « ي و مقالهاثر ابوحاقه  »یالعربالشعر  یااللتزام ف«، مرادیان اکبر یعلاثر  »الجواهري

 .چاپ گردید 1392اثر مجید صمدي که در مجله ادب عربی سال  »ادبی در اشعار فاروق جویده

به  »يریجزا محمدجواد«آثار پژوهشی که با تکیه بر ، محمدجواد جزایرياما در رابطه با اشعار  
با عنوان  يا نامه انیپاالزم به ذکر است نویسنده  .دیده نشده است، ادبیات متعهد عراق بپردازدي  همطالع

در تحلیل و  و جامعکه اثري کامل  »يریجزااشعار محمدجواد  ییو محتوافنی  لیو تحلبررسی «
 .نگاشته است، شعري ارزشمند استي  همجموعزیباشناسی این 

 ادبیات متعهد و اهداف آن
فکري جامعه در برابر آنچه حیات معنوي و مادي  انیشوایو پاز طرف مردم  و ملتزمادبیات متعهد  

و یک نسل مقاوم  یو مبارزاتجهادي  يها آزمودهاین ادبیات که  .دیآ یمبه وجود  کند یمرا تهدید  ها آن
 ویغماگران ، خود از چنگال تجاوزگران يها سنتفرهنگ و ، دین، را که براي رهایی سرزمین مبارز

در بیان فخیم شعري ، براي نسل آینده، است پا خاستهانسانی به  ملی و يها ارزشبه حریم  بران ورشی
 ) 136و  144: 1390، حسینی( .کند یم ریو تصوو ادبی ترسیم 

عمومی  ياریو هوشبه دنبال آن ادبیات مقاومت را باید مدیون رشد آگاهی  ادبیات متعهد و پیدایش 
شاعران در اواخر قرن « .در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم دانست سندگانیو نوشاعران 

حکومتی حاکم و از  و نظام و استقاللنوزدهم و اوایل قرن بیستم به آگاهی رسیدند لذا از آزادي 
و  ها آنبررسی  و درآن سخن گفتند  و زبان و تمدن خیو تاراز شخصیت ملت ، آن و مشکالتجامعه 
را  متعهدشعر معناي التزام  گونه نیاشرکت جستند و ، که این مسائل را تشکیل دادند يو عناصر عوامل

 ) 188: 1979، ابوحاقه( ».حس کرد
التزام به معنی آزادي انتخاب است که بر پایه اقدامی ، این واژه دارد بر اساس تعریفی که ابوحاقه از 

وجدانی برآمده از عمق نفس خود را  و عوامل ها زهیانگ که يطور بهمثبت از طرف خود فرد بنا شده؛ 
ادب ملتزم خود را به ) 14: همان( .مشخص باشد یتیوالالبته این عمل باید داراي هدف  .پاسخ گوید

نقدي که ادبیات  .کند یمسیاسی یا اجتماعی یا اخالقی را دنبال  یتیو غا داند یمهدفی وراي خود 
منحصر ساختن غایت ادب را به خود ادب ، دهد یمرسالت را مورد حمایت قرار  و صاحبمتعهد 

که وجه  شناسد یم یو موضوعرا داراي دو وجه ذاتی  و هنر داند یمعمل آن  دانیو متنگی افق ي  هیما
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متعلق به انسانیت است که او نیز  اش یموضوعاو و وجه  و سبکشخصی آن مربوط به هنرمند  ذاتی و
 ) 82: ش 1378، رجایی( .جزئی از آن است

 .تالش و مبارزه است، اتیادب ازغرض « :دیگو یمبه صراحت ، ملتزم اتیادب در موردژان پل سارتر  
براي تحرّي حقیقت و براي آزادي انسان و از این روست که ، براي نیل به آگاهی و مبارزهتالش 

به چه اقدامی زده است  و دست سدینو یممسئول است؛ براي چه  کند یممقابل عملی که  نویسنده در
 ».زیرا سخن گفتن در حکم عمل کردن است؛ این اقدام مستلزم توسل به نگارش بوده است و چرا

 ) 35: 1348، سارتر(

 ادبیات متعهد عراق
شاعران  .است توجه قابلسیاسی و اجتماعی ي  هعرصشاعران قرن بیستم در  و اثرگذارحضور مقتدرانه  

قبیح استعمار به رسالت ي  هچهرونیز پرده برداشتن از  ها تودهمتعهد در این عصر با آگاهی بخشیدن به 
 ) 618: 1361، کوب نیزر( .واقعی خویش در قبال سرنوشت جامعه عمل نمودند

شاعران کالسیک  و متعهداشعار سیاسی  يها شاخص ترین مهم توان میبا بررسی آثار شاعران عراقی  
کالم  یو حماسخطابی  يها وهیشاز  گیري بهره، و طنزاستفاده از زبان سخریه ، را صراحت و وضوح

با صراحت تمام  يکار محافظه گونه چیه و بدون باکانه یب، دانست که شاعران با وجود حضور در کشور
و از شاعران  گشودند ها آنزبان به مذمت عملکرد دولت استعمار یعنی انگلستان و افشاي مقاصد پلید 

وي به صراحت تمام زبان به هجو استعمار  .اشاره نمود »معروف الرصافی«به  توان میپیشگام این دوره 
نابودي آن و تن ، راه نجات را و تنها خواند یمآن را مصیبت کبري  يها استیو س دیگشا یمانگلیس 
در  گاه هیچجواهري نیز از جمله شاعرانی است که  .داند یمصوري  يها عهدنامهو  ها نامه قطعندادن به 

انگلستان ي  هظالمان يها استیسفرونبست و به شدت نسبت به  دم در عراقبرابر فجایع موجود 
است که مردم را به مبارزه با هیوالي  »جمیل صدقی زهاوي« یعراقدیگر شاعر مبارز  .اعتراض نمود
 .دینما یمطلب نابودي ، آشکارا براي ایادي ظلم، تأکید بر استقالل عراق و ضمن خواند یماستعمار فرا 

 ) 40و  1974:147، الواعظ(
ي  همسئلشاعران نوگراي عراق براي بیان ، آنچه در اشعار شاعران کالسیک مطرح گردید برخالف 

فراوان از  ي و استفادهرمانتیسم ي  هصبغو از  از وطن از اسالیب تلویحی و کنایی و دفاعاستعمار 
داران شعر نو و  بیاتی از نخستین طالیه عبدالوهاب .نمودند یماستفاده  يرپردازیتصوعناصر طبیعت در 

 .عراق همگام بوده استي  هجامعاز جمله شاعران متعهدي است که در اشعار خود همواره با تحوالت 
ي  هجامعجهانی در کنار ي  هجامع يها تیواقعنسبت به  نانهیب واقعوسیاب نیز داراي درك  المالئکه نازك

 ) 339-311: 1389، نعمتی( .باشند یمعراق 
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 عراق متعهد شاعرجزایري  محمدجواد
وي  .دنیا آمد در نجف به .هـ ق 1298در سال  شیعی عراقی و مبارزفقیه ، ادیب، ريیجزا محمدجواد

آخوند : محضر اساتید بزرگی چون و ازبه تحصیل علم پرداخت  در همان شهر نجف بزرگ شد و
سیدابوالحسن ، رفیششیخ علی ، ضیاءالدین عراقی آقا، عبدالهادي شلیله بغدادي، محمدکاظم خراسانی

 مشغول شدعلوم حوزوي علم کرد و بعد از مدتی به تدریس  کسب، سید مجد فیروزآبادي، اصفهانی
 ) 225، 46: 1995، االمین( .طالب بسیاري از علوم و اسلوب وي استفاده نمودند و
، بحرالعلوم یمحمدعل وي به همراه سید، ها یسیانگلق توسط  1336 در سالپس از اشغال عراق  
 .آن بود سیرئ بینارا در اوایل این سال در شهر نجف بنیان نهاد که خود » جمعیت نهضت اسالمی«

تحت ، ربیرون راندن نیروهاي انگلیسی از عراق و استقالل آن کشو، هدف از تأسیس این جمعیت
 و رهبرانبسیاري از جوانان پرشور هم دور او جمع شدند  .اسالمی بود يها آرمانرهبري تشکیالتی با 

آنان را وادار کرد تابه ستاد فرماندهی ، انقالب درونی این گروه .برجسته سیاسی به او پیوستند
 قواي انگلیس .ندبکشاو را  از همراهاننظامی و جمعی  و فرماندارند برحمله ، در نجف ها یسیانگل

این محاصره چهل روز طول  .مردم روبرو شد لی با پایداري شجاعانهنجف را محاصره کرد وبالفاصله 
رهبران  .غالب شدند و به سرکوب آنان پرداختند، انقالبی سرانجام اشغالگران بر شهر و مردم، کشید

نفر از جمله شیخ  دوازدهحکم اعدام ، شده بود که برپا يا ژهیو در دادگاهانقالب را دستگیر کردند و 
 ) 311: 1412، یتمیم( .کردندصادر را  محمدجواد

و زندانی گردید  »العظام ام«زندان  و درق از نجف به بغداد منتقل  1336رجب  14در روز  جزایري
الشریعۀ اصفهانی  خیو ششیرازي  یمحمدتق رزایمبه اعدام محکوم شد اما با وساطت ، از محاکمه پس

سپس به  او در پادگان شُعیبه زندانی گردید و .حکم اعدام وي به تبعید مبدل شد، کاظم یزدي سید و
پس از پانزده ماه تبعید به نجف ، تبعید شد اما با صدور فرمان عفو عمومی) خرمشهر( محمره

شیرازي در سراسر  یمحمدتق رزایمق که بار دیگر آتش انقالب به رهبري  1339در سال  .بازگشت
ناچار به ترك خانمان و ، آن و شکستاما با سرکوب ، وي فعاالنه در آن شرکت کرد، عراق زبانه کشید

چون عفو عمومی اعالم شد به عراق  .رامهرمز مسکن گزید و درفرار به ایران گردید و از مرز گذشت 
دیوان : از آثار وي .ق در هشتاد سالگی درگذشت 1378وي در  .بازگشت و به درس و بحث پرداخت

حل الطالسم ، تعلیقه علی شرح بدرالدین لأللفیۀ، الجبر و القدرانقاذ البشر من ، اآلراء والحکم، اشعار
، شبر( .تیسیر العلوم العربیۀ است ینقد االقتراحات المصریۀ ف، فلسفۀ االمام الصادق، بین مشکک و عالم

 ) 136-138:تا بی
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 جزایري يها سرودهفرمی و محتوایی  يها یژگیو
که  دهد یمسه رکن اساسی اشعار او را تشکیل ، فلسفیاجتماعی و ، از نظر محتوایی مضامین سیاسی 

اشعار سیاسی نسبت به اشعار درصد ) 6: 1970، جزایري( .بدان پرداخته شده است گرا واقعاز منظري 
به دلیل ارتباط مستقیمی است که با حوادث سیاسی زمانش داشته است که  نیو ادیگر او زیاد است 

 .کشورش است و استقاللجهاد ، استعمارگران آن انقالب علیه ترین مهم
روح ، هد شده است ثروت ادبی خود را در راه آزادي وطن به خدمت گیردعوي که وي متراز آن  

از  يریگ بهره .کرده است یندگیو پو و حرکترا سرشار از حیات وي اشعار ، و کوبندهانقالبی 
 ترین مهمیکی از ، اجتماعی يها جنبشآنان به  و کشاندنگوناگون براي برانگیختن مردم  يها محرك

، غیرت، شرف، کشور، ناموس، ملت، مؤثري چون میهن يها محركاست؛  يریاشعار جزا يها یژگیو
 .چیزهایی که براي مردم احترام و قداستی فراموش ناشدنی دارند و همهقرآن ، اسالم، دین

، تحریض مخاطبان به تالش براي بهبود اوضاع تحریک و، يورز شهیاندتشویق به ، امید به پیروزي 
شاعر در نظم اشعار سیاسی  .زند یمعد عاطفی این نوع شعرها موج عناصري است که در ب نیتر یاصل

 .آن ندارد بیزار است و مسائلاز کاربرد تخیالتی که ارتباطی با جامعه  یانقالب
از دو نوع بیان ، سروده است و استعمارمردم با استبداد ي  همبارزجزایري در اشعاري که با الهام از  

 :استفاده کرده است
واقعی روزگارشان را بازگو  و حوادثمشاهدات ، شاعر به صورت مستقیم ها آناشعاري که در  -1

 .تاریخی و اجتماعی به حساب آورد و مدركرا نوعی سند  ها آن توان یو مکرده است 
عقاید خود را از ، لیو تمث و استعاره هیو کناان مجاز از طریق اشاره با زب ها آناشعاري که در  -2

 .کند یمبه صورت غیر مستقیم بیان  یاسیو ساوضاع اجتماعی 
گاه ، در گزینش واژگاناز مقاومت سخن گفته است؛ ، غنایی یو حتشاعر با لحن حماسی از آنجا که  

استفاده ، براي مضامین سیاسی است یحیتلوو که همگی کنایه  لطیف عاشقانه نرم و يها واژهاز 
، عالوه بر آن .دارد يا ژهیورموز طبیعی براي مفاهیم سیاسی در اشعارش جایگاه  يریکارگ به .کند یم

 .پیچیده خودداري کرده است يها سمبلکار بردن نمادها و ه ب از وي
، اما این تکرار؛ مستقیم استروي آوردن به تکرار و اسلوب تقریر ، فنی در اشعارش يها یژگیواز  

روي آورده که قصد تأکید و هشدار  ها آنتکراري معیوب نیست زیرا شاعر فقط در مواردي به 
 و »فیالمزالمجلس التأسیسی «در قصایدي مانند دشمن را دارد که این مسئله به وضوح  يها انتیخ
از بحر کامل که داراي ، منظر موسیقی بیرونی از) 29-31:همان( .شود یمدیده  »أصول االنتخاب«

 .قوي است در بیشتر اشعار این شاعر بکار رفته است يها محركي  ههمموسیقی عالی و 
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 مضامین تعهد در اشعار جزایري
و مضامین تعهد سیاسی  ترین مهماکنون به بررسی ، با معرفی شاعر و نقش او در بیداري مردم 

 :میپرداز یمدر اشعار این شاعر  یاجتماع

 تعهد سیاسی
 نیتر یاصلچرا که ، بیشترین سهم را در تعهد ادبی جزایري دارند، موضوعات مربوط به امور سیاسی 

آنچه نمود ، در اشعار سیاسی شاعر .داخلی است و استبدادجزایري مبارزه با استعمار  يها سرودههدف 
 .دعوت به مبارزه و رهایی از استعمار است، بارزي دارد

 دعوت به مبارزه و پایداري -1
 يها تیجنا؛ زمانی به بیان دیجو یممتعدد موضوعی سود  يها وهیششاعر براي دعوت به این امر از  

را  آزادگییا آزادي و ، سازد یمگاهی غیرت ملی و دینی مردم را تحریک ، پردازد یماشغالگران 
که شاعر در ضمن  اراده نیازمندند صبر و، که در این راه مسلماً جهادگران به تسلی دیستا یم

 .کند یمخویش در آنان ایجاد  يها چکامه
ه کی ؛ دعوتثاریو ای ستادگیا، امیقبه  کننده و دعوت و تندخوستو پرخاشگر  پروا یب، ادبیات متعهد 

بخش مهمی از اشعار شاعر با  .نبرد مسلحانهي  هچهردر  نگاهاد اعتراض است یگاه به صورت فر
مردم علیه استعمار انگلیس سروده شده است؛ در ابیات ذیل به طور آشکار  جییو تهمضمون تشویق 

وارد نبرد با دشمن  و عمالًکلمات پا فراتر نهاده  ي رهیو داروشن است که شاعر از مرز سخن گفتن 
زیرا به این دیدگاه ، کند یموي خویش معرفی زرا نهایت آر و آنشده تا به حق ملت خود دست یابند 
بلکه ، را نجات داد ها آن، توان ینمبیان آالم وارده بر ملت عراق  رسیده است که با تأسف خوردن و

و براي برانگیختن روح حماسی  براي رسیدن به این آرمان که همان آزادي است باید مبارزه کرد و
جوانمرد ، به خوي تنعم و راحتی عادت نموده کسی را که، در مسیر سخت کارزار يداریپا

بارز چنین جوانمردي خود شاعر است که براي تحقق این آرمان متحمل آوارگی  و مثال شمارد یبرنم
 :شود یموطن نیز  يو جال

ــــ ــــقَّ الشــــعِب َو احلَــــّق ُمنَيت ــــُت َح  یتطّلب
  

ــــــــَواد�ِ  غــــــــداةَ   ــــــــذرَّعُت الســــــــری َو البَـ  َت
َلــــيس ال   َفتــــی َمــــن َعــــاَش َو ُهــــو ُمــــنّعٌم فـَ

 
 و يـَغُـــــــــُدو بـــــــــَني َأهليـــــــــه الِهيـــــــــا  يـَـــــــــُروحُ  

 الَطريــِد عـن الــروی  یَحنــة الصـادِ  یَو لِـ 
 

 األعـــــــــادیإذا مـــــــــا تـــــــــذّکرُت الـــــــــَوغی و  
 
     

 آرزوي من دستیابی به، پیمودمرا  و صحراها ها گاه یمخفکه  يو روز دمکرحقوق ملت را مطالبه ( 
روزگار را بگذراند  سرانه سبکمیان مردم  در انسانی که زندگی مرفه داشته باشد و/ .بودحقوق ملتم 
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هستم  يا تشنهکه رزمگاه و دشمنان ملتم به ذهنم خطور نماید همچون عاشق  گاه آن/ .جوانمرد نیست
 ) .کرده است قرار یبعطش او را  و شدت شوند یممانع آب آشامیدن او که 

، تر ینیعرا هر چه  و مبارزهایستادگی ي  هجلو، تصویر کشیدن خویش در دفاع از کشورش وي با به 
و که با تالش  کشد یمجویاي آب به تصویر ي  هتشن؛ خود را موجودي سازد یمدر اذهان متجلی 

پی او  و درولی صیادان از او غافل نشده ، آب بنوشد يا جرعهآبی رسانده تا ي  هبرکخود را به  یسخت
و  زندیپا ختا علیه اشغالگران و مداخالت بیگانگان به  خواهد یماقشار جامعه ي  هیکلشاعر از  .آمدند

چرا که هدف اصلی از این مبارزات حفظ اسالم و ، این مبارزه از بذل جان خود ابایی نداشته باشند در
در  یستادگیو امردم را به قیام ، ینیو دوي با تکیه بر احساسات قومی  .پیامبر است و دستوراتقرآن 

را  همت نیو ا کند یمتوصیف  زیآم مبالغهخود و یارانش را  یبلندهمتشاعر  .خواند یمبرابر استبداد فرا 
 :اوج درجات هم نیستند در 1با سماکین ینینش همکه حاضر به  کند یمچنان رفیع قلمداد 

 لــــــــــساِهلَمــــــــــُم الغُّــــــــــُر َمل تَــــــــــرَض ابِ  یِهــــــــــ
 

 َمهمــــــــــــــــــــــا اســــــــــــــــــــــتفزَّت َقرينــــــــــــــــــــــا َني مــــــــــــــــــــــاک 
ـــــــــــــــــــــا   یاهلـَــــــــــــــــــــاِمشِ  ُســـــــــــــــــــــنةَ  هِبَـــــــــــــــــــــا َرَعيَن

 
ِبيَنـــــــــــــــــــــا نبـــــــــــــــــــــیُّ  

ُ
 اهلـُــــــــــــــــــــدی َو الِکتـــــــــــــــــــــاب امل

 العـــــــــــــــراقِ  َشـــــــــــــــعبِ  و ُصــــــــــــــّنا َکراَمـــــــــــــــةَ  
 

ــــــــــــــــــــــا   َمُصــــــــــــــــــــــو�َ  لَعليــــــــــــــــــــــاه ِحصــــــــــــــــــــــناً  و ُکّن
عــــــــــاِمَع و هــــــــــی احلمــــــــــاُم  وَ  

َ
 ُخضــــــــــنا امل

 
ســــــِلمينا 

ُ
 )١٦: مهــــــان( نــــــدافُع َعــــــن حــــــوزِة امل

 و ها یسختبه آرزوهاي بلند نشدند هرچند همراه با  یابی دستبلند راضی به کمتر از  يها همتاین (  
/ .را حفظ کردیم) قرآن( پیامبر هدایت و کتاب آشکار، سنت هاشمی، با این همت/ .نامالیمات باشد

و / .آن ملت دژي استوار بودیم یو تعالبزرگی  يو براعزت ملت را عراق را پاسداري کردیم  شرف و
 ) .شدیم يآور مرگ يها جنگاسالمی وارد  ي و جامعهدفاع از حریم مسلمانان  يابر
را در مبادي  ییگرا یمل و اصول؛ شاعر مبادي دارد یاسالمشاعر رنگ  ییگرا یملاشعار  که ییازآنجا 

که هویت اسالمی در مقابل هویت ملی حضور فعالی دارد و  يا گونهبه ، کند یمعالی اسالمی ذوب 
 »نبی الهدي و الکتاب المبین، یسنۀ الهاشم، حوزة المسلمین«واژگان را در  يا شهیاندبازتاب چنین 

هویت دینی ي  هکفبه وحدت مسلمانان و رجحان  »حوزة المسلمینا«ي  هواژشاهدیم؛ و با بکار بردن 
 .اشاره دارد

شاعر  .و فقر و مرگ محصول استبداد است اند مردم، و استبدادطلببیدادگر  يها نظامنخستین قربانیان 
کار ه ب سیل عظیم لشکر دشمن و، ها خانهاشغالگران را در ویران کردن ي  هددمنشانوحشیگري و رفتار 

به پرواز در آمدن هواپیماهاي انگلیسی بر سر  و و مسلسلچون توپ ، و مجهزگرم  و آالتبردن ابزار 

 .سماکین گویند، فلکی که در اصطالح نجومی به آن تصور دو 1- 
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واقعیت  دنیکش ریتصوشاعر با به  .کشد یمانقالبیون به تصویر  بر سربمب  باران گلوله و، مجاهدین
به اوج ، وطنانش هم يها خانه يو نابودویرانی  ي و صحنهمردم  و کشتاربه جنایت  زیآم و فاجعهتلخ 

 :کند یماشاره  یو سنگدلقساوت 

ــــــــــــــــــــــــُل أعــــــــــــــــــــــــدائِنا االن ــــــــــــــــــــــــلکوَجحَف  زي
 

ـــــــــــــــــــــال واحلُـــــــــــــــــــــُزو�ميـــــــــــــــــــــ   َألُ ســـــــــــــــــــــهَل الَف
 عـــــــــــــــــــُربٍ ي یهـــــــــــــــــــاِجُم َشـــــــــــــــــــعَب بنـــــــــــــــــــي 

 
 أحقــــــــــــــــــــــــــــاَدُه والُضــــــــــــــــــــــــــــُغو� یشــــــــــــــــــــــــــــفي 

 ِد مـــــــــــــــأل الفضــــــــــــــــاءيـــــــــــــــوســـــــــــــــرُب املناط 
 

 ثــــــــــــــــــــاً هتــــــــــــــــــــو�ً يصــــــــــــــــــــبُّ القنابــــــــــــــــــــَل غي 
 وقـــــــــــــــــذُف املـــــــــــــــــدافِع بـــــــــــــــــَني اجلمـــــــــــــــــوِع  

 
هــــــــــــــــــــــــــــــا و اُحلُصــــــــــــــــــــــــــــــو� 

َ
 يهــــــــــــــــــــــــــــــدُّ معامل

 اورعــــــــــــــــــــــــــُد قــــــــــــــــــــــــــذائِف مکســــــــــــــــــــــــــميه 
 

 َيشــــــــــــــــــــيُب هِبــــــــــــــــــــولِ َصــــــــــــــــــــداه اجلَنيــــــــــــــــــــا  
 البنـــــــــــــــــــــــــــــادِق رشاشـــــــــــــــــــــــــــــةً  یو رمــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ـــــــــدارِعينا  ـــــــــُم ُجمتمـــــــــَع ال  ) ١٦:مهـــــــــان( ُحيَطِّ

بر ملت  و/ .پست را به تصرف خود در آمده است ناهموار و يها نیسرزمانگلیس  مان دشمنارتش (  
فضاي عراق ي  ههمفروندهاي بالن دشمن / .خود را شفا بخشندي  هنیک وتا حقد  آورد یم عرب هجوم

دشمن  يها توپخانه/ .زندیر یممردم فرو  دشمن چون باران شدید بر سر يها توپ ورا فرا گرفته 
 يو صداهاسخت  يها پژواك/ .کنند یمرا نابود  ها گاه پناه ومواضع ، را به طرف مردم پرتاب ها خمپاره
 ها مسلسلرگبار / .سازد یمجنین درون شکم مادر را پیر ، دشمن يها موشکي  هخردکنندغرش 

 ) .کنند یمرا تخریب  مان محکم يها خانه
غمگینی است که آهنگ فریاد  تیغا بهي  هندیسراي  هنالتصویرگر آه و  »آ«ي  هواکمنتهی شدن ابیات به  

 .فریاد او را در گلویش شکسته است، در سر داشته ولی بغضی سنگین
، غیرت، بلکه با تحریک همت، مقاومت را بازگو يها یو تلخ يو دشوارادبیات متعهد نه تنها حوادث  

است که شاعران  يا تجربهاستفاده از غیرت عربی  .کند یمنیز  يساز حاتیتسل ها شهیانداحساسات و 
البته باید متذکر شد که اسالم  .اند گرفتهبهره  خوبی بهزیادي براي به حرکت درآوردن قوم عربی از آن 

 .در تضاد است تیو قومملیت ، مخالفتی ندارد اما با محوریت نژاد نژادو و قوم  یدوست هنیمبا 
 ) 1: 1380، غرویان و قوامیان(
اقدام به بیداري و دعوت به مبارزه از ، شاعر بعد از اینکه عوامل خمود و رخوت ملت را دریافت 

کرد تا مردم همچون کوه استوار در برابر بیگانگان  ها آنبودن  یو عرب ییگرا یملطریق تحریک حس 
عربی را دژي محکم به  ییگرا یمل، شاعر .آنان ذوب ننمایندي  هبوترا در  و خودایستادگی کنند 

گویا وي نیز  .دست یافت و مقاصدتمامی اهداف  و بهبدان تکیه کرد  توان میکه  آورد یمحساب 
 يو نگهدارعربی براي او حکم ناموس دارد که حفاظت  تیو ملکشور ، دوستان هنیمي  هیبقهمچون 

 :بس سهمگین بر دوش اوست يا فهیوظاو از دست چپاولگران استعمارگر 
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عرب خالص / .ظهور یافت پس آن را پناهگاه و دژي محکم به حساب آوریدقومیت عرب تجلی و ( 

 ) .ابندی یمقصد و آرزو کنند دست  بدان چهدر پرتو این قومیت و ملیت 
، مختلف دیوان کوشیده است تا غزل را از کارکرد سنتی در کارکردي دیگر يها قسمتشاعر در  

رموز طبیعی براي مفاهیم سیاسی استفاده نموده؛ چرا که  و ازمتناسب با پایداري و مقاومت بهره ببرد 
ابهامی که  پیچیدگی و و بدون میو مستقبدون تعبیر خطابی ، هم رمزگرایی طبیعی آن بکار بردن رمز و

: 1378، رجائی( .افکندن واقعیت در دامن طبیعت است، در رمز موروثی یا رمز خاص وجود دارد
سعی دارد تا هر دو داللت ، اشاره نمودن به زن و »یالظب«رمز در این قصیده شاعر با بکار بردن ) 138

خواننده در ، مرز نباشد که بدون حد و يا گونه و بهجا در قصیده جاري کند  عاطفی را یک عقلی و
 :دامن داللت عاطفی غرق شده و از مقصد اصلی غافل شود

 ـلــــــــــــــــــا یُکلنــــــــــــــــــا يَــــــــــــــــــّدع  ی� نـَـــــــــــــــــدما
  

ـــــــــــــ  ــــــــــــا املکُحــــــــــــوُل شو ــ ــــــــــــوی قُلوبِن  َق و َمَه
ـــــــــــــالَم الَتشـــــــــــــبيُب فـــــــــــــ   ظَبيـــــــــــــات یفـََع

  
 خيــــــــــف و اخليــــــــــُف َمل يشــــــــــمُه الکحيــــــــــلُ  

 ثغـــــــــــــــــــــٌر و إن وســـــــــــــــــــــم یمل يشـــــــــــــــــــــقن 
 

 الغيـــــــــــــــــــــــــداء إّال املفلـــــــــــــــــــــــــج املعســـــــــــــــــــــــــول  
 النــــــــــــــــــــــــــــــواظُر اّال  یال و مل تصــــــــــــــــــــــــــــــبن 

 
 يلُ �ظٌردونَـــــــــــــــــــــــــــه احلســـــــــــــــــــــــــــاُم الصـــــــــــــــــــــــــــق 

حریت و ( دهیکش سرمهحال آنکه عشق ما زنان چشم  همگی ادعاي شوق داریم و !اي دوستان من(      
 سرمهاز چشم  يا نشانهکه آهوان خیف  آن و حال میا شدهچرا عاشق آهوان خیف / .است) استقالل

گر چه زن باریک اندام باشد مگر گشاد دندان آمیخته  آورد ینمهیچ دهانی مرا به شوق / .کشیده ندارند
که در مقابل او شمشیر صیقلی از نیام بیرون آمده است مورد  يا دهیدفقط آن ، ها دهیداز میان / .با عسل
 ) .من است و اهتمامتوجه 

، نرم و لطیف عاشقانه يها واژهمحسوس است؛ استفاده از  کامالً، رمانتیک در این ابیاتي  هصبغ 
براي مضامین سیاسی  یحیو تلوهمگی کنایه  »داءیغ، مهوي، شوق، خیف، ثغر، التشبیب«همچون 

و لفظ  و کاربردقومیت عربی یا اصالت عربی است  سمبل) المکحول یالظب( چشم اهیسآهوي  .است
سمبل ) دیگر سیاه است و چشمآهو یا اسبی که یک چشم آن آبی ( »الخیف یالظب«مستهجن  ریتصو

 حال نیدرعو  کنند یممغازله  ها آن و با اند سیانگلعمال خائن عربی است که در خدمت اشغالگران 
زیر پرچم  يو آزادسمبل استقالل ، معشوقه .ادعاي عشق به وطن و دفاع از ملیت عراق را دارند

و  گردد یمنمودن از آن کامل  ییو دلربابدان فقط با در آغوش کشیدن  و عشقاست  یو ملاسالمی 

ــــــــــــــــد َجتَلَّــــــــــــــــت ــــــــــــــــُة العــــــــــــــــرِب ق  قومي
 

 فاَختَــــــــــــــــــــــــُذوها محــــــــــــــــــــــــًی و ِحصــــــــــــــــــــــــنا 
 صـــــــــــــــــــــــــميُم فيهـــــــــــــــــــــــــاال یفـــــــــــــــــــــــــالعرب 

 
 ينـــــــــــــــــــــــــــــــاُل مـــــــــــــــــــــــــــــــا راَم أو َمتنـــــــــــــــــــــــــــــــی 

    



33 | ي تعهد در اشعار محمدجواد جزایريها جلوه   

 توان ینماین هدف  و به گردد یمبر ضد کسی است که مانع یکی شدن با آن  متمردرمز انقالب  نیا
 .دست یافت مگر با قربانی شدن در این راه

ارتقاء معنا به سطح باالتر و غنی ساختن آن با بار تعبیري ، بیاني  هصبغهدف اصلی شاعر از این نوع  

 ) 32: 1381، رجائی( .فاقد آن است، خالی از رمز است که لفظ محض و يتر نیسنگ

ناشی از آن به هدف  و تبعاتجزایري براي تشویق به مبارزه آحاد ملت در برابر واقعیت تلخ اشغال  
آزادسازي میهنش از گام ناپاك ، آرمان جزایري ترین مهم .کند یماصلی که همان آزادي است دعوت 

ادي سر بر فضاي شعر جزایري سایه انداخته است؛ او فریاد آز و اختناقستیز با بند  .اجانب است
این  بازگرفتنآگاه کند؛ پس براي ، سلب شده است ها آنتا ملت مظلوم را به حق انسانی که از  دهد یم

جزایري  .پایداري ورزند تا این آزادي تحقق یابد، برابر زور و استبداد و درباید بپا خیزند ، حق انسانی
تا از یوغ استعمار  زدیخ یمبپا ، با اشعار حماسی براي رسیدن به آرمان خود که همان آزادي است

ریختن خون خود براي  جان وحتی فدا کردن ، یو مقاومتاز هیچ نوع مبارزه ، این راه و دررهایی یابد 
ندارد؛ گرچه پاي آغشته به خون در غل و زنجیرهاي  میهنش ابایی و مقدسحفظ خاك پاك 

را در طی اعصار از آن خویش  ینام کیناما با در آوردن پا از زنجیرهاي بردگی ، دارند فرسا طاقت
 :کردند

 و أرُجُلنــــــــــــــــــــــــا طَـــــــــــــــــــــــــوع قَيـــــــــــــــــــــــــِد احلَديـــــــــــــــــــــــــد
 

 ِســـــــــــــــــــــــــيُل دمـــــــــــــــــــــــــاً َيســـــــــــــــــــــــــَتِفزُّ الَرِصـــــــــــــــــــــــــيناتَ  
ــــــــــــــــــــــــِو لِلــــــــــــــــــــــــَدهرِ جَ    لِ يَد الــــــــــــــــــــــــَذليــــــــــــــــــــــــوَمل نَل

 
 ن الـــــــــــــــــــــــَدهُر َحـــــــــــــــــــــــرابً زبُـــــــــــــــــــــــو�ً يکـــــــــــــــــــــــَوإن  
ــــــــــــــــا ضــــــــــــــــاَمنا األســــــــــــــــُر فــــــــــــــــ  ــــــــــــــــفٍ  یو َم  موق

 
ــــــــــــــــــــــــه الرســــــــــــــــــــــــوَل األمي  ــــــــــــــــــــــــاَأَطعنــــــــــــــــــــــــا عَلي  ن
 ثِقــــــــــــــــــــُل ذاک احلَِديــــــــــــــــــــدو مـــــــــــــــــــا ضــــــــــــــــــــاَمنا  

 
ــــــــــــــــــــــــا ظــــــــــــــــــــــــاِفُرو�   و حنــــــــــــــــــــــــُن ِحبُســــــــــــــــــــــــِن الثّن
ـــــــــــــــــــــــــدينِ و    مل يـــــــــــــــــــــــــزِر اِبحلُـــــــــــــــــــــــــرِّ غـــــــــــــــــــــــــلُّ الَي

 
ـــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــا َقَضـــــــــــــــــــــــی للَع ـــــــــــــــــــــــُديُو�إذا َم  الِء ال
از  و استوارکه هر انسان محکم  يا گونهه بآن خون جاري است  و ازبند آهن است  قید و در پاها(      

گر  میکن ینمگردن ذلت و خواري در مقابل روزگار خم / .سراسیمه استهاي آن مضطرب و  سختی
روا مداشت چرا که ما از دستورات  و ظلماسارت به ما ستم / .برافروزد خوارکنندهچه روزگار جنگی 

زیرا ما بدان وسیله به ، سنگینی غل و زنجیرها به ما اجحاف نکردند/ .پیامبر امین تبعیت کردیم
حقارت او نیست اگر این اسارت ي  هیمابسته شدن دستان آزاده با غل و زنجیر / .دست یافتیم ینام کین

 ) .دینی براي شرافت و بزرگی باشد
تا به آرمان آزادي نائل آید و این فدا  کند یمخویش را فدا  و مالجزایري در راه آزادي کشورش جان  

روش آزادگان را دنبال نماید و بر  که یکسآنجا ، افتخار اوستي  هیماشدن در راه آزادي کشورش 
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در حقیقت او عاشق مرگ است که به خاطر چنین هدف ، قیام نماید و ستماستعمار و استبداد و ظلم 
 :ردیگ یمزیر یوغ استعمار بودن را به تمسخر  بار خفتو زندگی  کند یمواالیی قهرمانی 

ــــــــــــا هِبَــــــــــــا َعِشــــــــــــ نُــــــــــــوَن و َمهَّن
َ
 قَنا امل

 
 َأاَبِطَحنَــــــــــــــــا و اُحلُجــــــــــــــــو�َ  فنَــــــــــــــــاو ع 

ــــــــــا هِبَــــــــــا َعَزَمــــــــــاٌت مَضــــــــــاتٌ    وُقمَن
 

 
 

 أَبَـــــــت َأن َنســــــــيَس الـــــــَرَدی أَو نَِلينَــــــــا 
آهنین  يها ارادهبا / .یمکردخود را رها ي  هکاشانخانه و ، با تمایل به آن، شدیم و شیداي مرگ عاشق(     

 ) .نرم نگشتیم ها آنکه امورمان را به دست مرگ نداده و در مقابل  يا گونهبدان اقدام نموده به 
 در ؛ ودارد یمعدم تمایز موضع خود را از احساسات جامعه اعالم ، شاعر با بکار بردن ضمیر جمع 

که از  يا يآزاد، شود میپوالدین محقق ن يها ارادهاین آزادي جز با  که کند یمبیان  صراحتاً گریدجاي 
 :ماند ینممحفوظ  و مبارزهدارد و این سرزمین جز با جنگ  اباهر گونه ذلت و خواري 

ــــــــــــــــــــاتٍ   فـََلَقــــــــــــــــــــد َجرَّدهُتــــــــــــــــــــا َعَزَم
 

ـــــــــــــّذال  َـــــــــــــت َأن َت ـــــــــــــد أَب  َماِضـــــــــــــياٍت َق
َــــــــرُت احلَــــــــرُب َصــــــــو�ً ِلَعليــــــــا وَ    أَث

 
 هـــــــــــــــــــــا َو َوفّيُتهـــــــــــــــــــــا ذمامـــــــــــــــــــــاً و إال 

و  و جنگ/ .که از ذلت و خواري ابا دارد را همچون شمشیرهاي تیز از نیام بیرون آوردم ییها اراده(    
 ) .جهاد را براي حفظ هویت برترش برگزیدم و حق او را تماماً ادا کردم

که مبادي آزادي و آزاداندیشی  پردازد یمبه سرزنش و مالمت مردمی ، این شاعر آزاداندیش 
کار بردن کالم صریح از اسلوب ه و براي بیان آن به جاي ب رندیگ ینمرا به غنیمت  دسترس قابل

 :کند یمتلویحی و کنایی استفاده 

 ِظبـــــاُه َجتـــــوُل بـــــَني ر�ِضـــــهِ  یهـــــذ
 

 َمَرَحــــــــــــــــــاً فـََهــــــــــــــــــّال طــــــــــــــــــارٌد أو صــــــــــــــــــائدٌ  
ــــــُل هــــــوًی نُغــــــازلُ  مبــــــدءاً إ   ّ� أهي

 
 نشـــــــــــــــَرت عَليـــــــــــــــه دالئـــــــــــــــُل و شـــــــــــــــواهدُ  

 قــــــد أحکمتــــــهُ موائــــــٌق و معاهــــــدٌ  
 

 و تضــــــــــــــــــــمّنته مواقــــــــــــــــــــٌف و مشــــــــــــــــــــاهُد  
عاشق /.کند ینمآیا شکارچی یا تعقیب گري او را شکار  درآمدهآهویی در میان باغ خرامان به حرکت (    

و  ها مانیپ/ فرستاده شده يکه بر آن دالیل و شواهد میکن یمو با مبدأیی عشق بازي  میا شده
 ) .آن را در خود جاي دادند ي مشاهده و ها گاهیجاآن را تحکیم بخشیده و  ییها معاهده

استفاده کرده  »یظب« از رمز، شاعر براي بیان معناي مبادي و افکار آزاد، گردد یمکه مالحظه  گونه همان 
کنایه ) صائد، طارد(، عراقي  هجامعکنایه از ) ریاض( همچوندر این ابیات مفاهیم کنایی دیگري ، است

حضور این آزادي را تحکیم ، ها معاهدهو  ها مانیپي  همجموع .شده است از آزاداندیشان نیز بیان
کافی است که مردان آزاداندیش این فرصت را غنیمت دانسته و به شکار چنین حیوان  و فقطبخشیده 

 .به حرکت درآمده بپردازند عراق يها باغزیبا و دلربا که با تبختر در میان 
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 يداریو پااستقامت  ها نیا و بدونپایداري است ي  همقدم، همتاراده و ، و حلمصبر  که ییآنجااز  
این امر ي  هالزمبراي تعیین سرنوشت خود باید موانع و قیدها را کنار بزند و  يا جامعههر ، محال است

شاعر در  .است ودیو ق ها گرهو گشودن این  ها یو سختدر برابر مشکالت  متحملداشتن اراده و صبر 
تسلی  و در کند یمخود و دوستان را امر به صبر ، پس از بیان شرایط سخت زندان »عتاب«ي  هدیقص

خود و ایجاد عزم و ي  هدیستمدرنجور و  وطنان هم يها دلروح امید در  داشتن نگهزنده ، خاطر ایشان
 :دیگو یم ریناپذ شکستاراده 

ـــــــ ـــــــل یِودّ  یصـــــــرباً بن  عليـــــــه و َه
 

ـــــــــرَعُ اخلطـــــــــبُ   هـــــــــّذب يَق
ُ
 َغـــــــــري امل

 لَرُجــــــٍل متــــــرَّ بــــــه ا یَخــــــَري فــــــال  
 

 َأ�م ضــــــــــــــــــــاحکةً و ال عتـــــــــــــــــــــبُ  
ــــــــدهُر ِســــــــلم لِلَخمــــــــول و    لــــــــلفال

 
 حـــــّر الفُکـــــور ِبَشـــــأوِِه َحـــــربُ  

 
 
 
   

هیچ خیري در انسانی / .با مشکالت بجنگد تواند یمکسی اخالص آیا جز افراد با  .دوستان صبر کنید( 
روزگار با افراد کسل و / .روزگار به کامش باشد شهیهمو نیست که روزها بدون سختی بر او بگذرد 

 ) .اندیشمند در جنگي  هآزادموافق است ولی با  حال یبو  تحرك یب
 کند یمشاعر انسانی را ستایش ، سازد یمایستادگی را هر چه زیباتر در اذهان متجلی ي  هجلواین ابیات  

، بر بلنداي کوه و شدتدشواري  يها درههراسی ندارد و از  و خطرات ها يدشوارکه از روبرو شدن با 
و از  ندیگز یممستقل و آزادانه را بر ، شرافتمندانهزندگی ، و در پرتوي این استقامت کند یمصعود 

 .ابدی یمزندگی ذلیالنه زیر یوغ استعمار رهایی 
با ) جنگ میان متفقین( داردانل از اینکه ملتش توانستند در جنگ  »معرکۀ الدردنیل« ي دهیقصشاعر در  

 یسخت بهدر این جنگ  و فرانسهکه اشغالگران انگلیس  يا گونهبه پیروزي برسند به  و مقاومتصبر 
 :کند یمرا پهلوانان این رزمگاه معرفی  و آناناظهار رضایت ، شکست خوردند

 تُصــــــــــــــــــــــــــــــــوُلون ابلَعَزَمــــــــــــــــــــــــــــــــات املضــــــــــــــــــــــــــــــــات
 

 أبســــــــــــِد الشــــــــــــری أن َتُصــــــــــــوالفأعِجــــــــــــب  
 َصـــــــــــــــــــــــــَربُمت علـــــــــــــــــــــــــی َحـــــــــــــــــــــــــرِّ �ر الـــــــــــــــــــــــــَوغی 

 
 ُحـــــــــــــــــــزُمت عَليــــــــــــــــــــه الثَنــــــــــــــــــــاء اجلَمــــــــــــــــــــيال وَ  
 رســـــــــــــــــــــــــــــاُ�اوغـــــــــــــــــــــــــــــًی أنـــــــــــــــــــــــــــــُتم اليـــــــــــــــــــــــــــــوَم فُ  

 
 وغـــــــــــــــًی ُتَســـــــــــــــلُِّب الضـــــــــــــــار�ت الَغلـــــــــــــــيال 
بر گرماي  شما و /.شدند ور حمله نیچن نیاشگفتا از شیران بیشه که  .آهنین حمله نمودید يها ارادهبا (     

تقدیر ارزشمند ي  هستیشا ها یسختبر  يو صبوردلیل این پایداري  و بهآتش جنگ صبر کردید 
 و تشنهگرسنه ي  هدرندجنگی که بر این حیوانات ، امروز شما پهلوانان این جنگ شدید/ .گشتید

 ) .ماتم پوشاندي  هجام
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 امید رهایی -2
درونی خود را از گام نهادن اجانب به سرزمینش  و اندوهحزن ، ها سرودهجزایري در برخی از  اگرچه 

نسبت به  ینیو بدبدر این ناامیدي ، کند یماظهار  ها آن یو آوارگ وطنان هم يها خانهو ویران کردن 
را نوید  و ظفر يروزیپ، پر از امید يا ندهیآ، بلکه گاهی به ملت عراق، ماند ینماوضاع کشورش باقی 

را در  و شهادتو مرگ  کند یمزنده  ها جانامید به فتح و پیروزي را در ، او با این اشعار خود .دهد یم
 :شمارد یمامري مقدس ، شدن و غصبآن از نابودي  و حفظراه دفاع از سرزمینش 

 ُشر َعِن اليأِس النجـاح و إن يکـنَفأن
 

 جّهاِهلـــــــــــــــــــا لـــــــــــــــــــدی ُلغَـــــــــــــــــــزاً  انتاُجـــــــــــــــــــهُ  
 

   

 ) .راه رسیدن به پیروزي برکنار باش؛ گرچه عاقبت آن براي جاهالن چیستان استاز ناامیدي در ( 
رهایی به امید  او عالوه بر، جهان اسالم استي  همسئل ترین مهم نیو فلسطقدس  ي مسئله که ییازآنجا 

و دورتر برده است  ها فرسنگرا تا  اش يفکر يها افق، سرزمین خویش از چنگال اشغالگران انگلیس
 یمظلوم ملت، کند یمی همبستگ نیز ابراز شده و غصبده یستمدکشوري ، به سرزمین فلسطین نسبت

فلسطین به طور کامل از  او امیدوار است که .قرار دارند ها ستیونیصهانه یه در معرض حمالت وحشک
پیروزي فلسطین بر یهود  يها بارقهو با ظهور  افته و رها شودینجات ، هاي منفور ستیونیچنگال صه

 :روزي به نام عید براي مسلمانان شد يگذار ناممدعی  توان میآنگاه 

 ال عيـــــــــــَد يَـــــــــــراتُح بِـــــــــــِه ُمســـــــــــِلمٌ 
 

 اليَـُهـــــــود یأبيـــــــد) فلســـــــطني( يَـــــــری 
 أری یأری َوِميضـــــــــــاً َو َعَســـــــــــان 

 
 �راً و ِعيــــــــــداً َســــــــــِعيد ِمــــــــــن َخلِفــــــــــهِ  
 
   

ان شدرخ يا جرقه/ .نیست بخش يشاد دیع، نندیب یمدست یهودیان  دررا براي مسلمانانی که فلسطین ( 
 ) .باشد سعیدعیدي  و آتش شاهدامید است ، نمیب یم
چرا که ، که فراموش کردن آن متصور نیست کند یمفلسطین را اصلی قلمداد ي  همسئلجزایري  

بر این عدم فراموشی  »هیهات« شاعر با بیان اسم فعل .پاکش بر گردن ما حق دارد و خاكسرزمین 
امیدوار است روزي خواهد آمد که مردم فلسطین با  دارد یمصراحت اعالم  و به کند یمتأکید 
خود سیلی محکمی بر پیشانی یهود بزند و ذلت و خواري چنین مستکبري را بتوان به نظاره  يها کفش

 :بنشینند

 فـََلســــــــوَف تلمُســــــــُه فلســــــــطني و قَــــــــد
 

 بنعاِهلـــــــــــــــا َفَقت ِجبـــــــــــــــاَه يـَُهوِدهـــــــــــــــاَصـــــــــــــــ 
ــــــــــا  یَهيهــــــــــات نَنســــــــــاها َو فــــــــــ   أعناِقن

 
 ترهبـــــــــــــــــــــا و رماِهلـــــــــــــــــــــا  یذمـــــــــــــــــــــٌم ِلزاکـــــــــــــــــــــ 

 تعهد اجتماعی   
تعهد نویسنده و  ي مسئلهدایمی قرار گرفته  که در ادبیات مورد بحث گسترده و مسائلییکی از  

محرك  عنوان بهاز شعر  توانند یم ها انسان .استوضع زندگی مردم  رسالت ادبیات نسبت به جامعه و
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 .و در راه اصالح سازي جامعه بکوشند استفاده کردهخوبی براي به حرکت در آوردن و انگیزه دادن 
 توان میمضامین اجتماعی اشعار جزایري است که  نیتر شاخصاز  ییسرا واقعهدعوت به همبستگی و 

 .تعهد اجتماعی وي را در قبال کشورش به نظاره نشست
 همبستگی ملی و نفی تفرقهدعوت به  -1
، ناشی از اتحاد ملت است و اصوالً هدف از اجتماع، جزایري معتقد است که تمامی قدرت اجتماع 

، کند یمخارجی معرفی  را راهی براي مقاومت در برابر دشمنان داخلی و یملوي اتحاد  .اتحاد قواست
ام با وسبک و روش زندگی طبیعی تکه از خواب غفلت برخیزند  دهد یمرا اندرز  ها آنوي پیوسته 

براي رسیدن  چراکه، کند یماتحاد ملی و ترك اختالف تشویق  و بهشهوانی را کنار نهند  يها خواسته
مهم نیل به چنین آرمانی  يها شاخصهسالح و ثروت کافی نیست بلکه لزوم وحدت از ، به پیروزي

 :است

 َمهمــــــا أقــــــوُل تيّقظــــــوا و تفّهُمــــــوا 
 

 فـَُهـــــــُم علـــــــی ُحکـــــــِم الطبـــــــاُع نيـــــــاُم  
ـــــــــفٌ  ِلُکـــــــــلّ  کـــــــــلُّ      مســـــــــددٌ  و واِق

 
  ســـــــــهماً وغايـــــــــُة قصـــــــــده االرغـــــــــامُ  

 ِبَرمِيـــــــــــــــِه َو ِبَرشـــــــــــــــِقِه  يـَتَـَفـــــــــــــــاَمهونَ  
 

ــــــــــــــُة احليــــــــــــــاِة ســــــــــــــهامُ   ــــــــــــــا ُلَغ  فَکأَمن
ولی ایشان به حکم طبیعتشان در خواب ، کار بریده بیدار شوید و بینش را ب میگو یمهر قدر به مردم (    

به خاك  اش یینهاهریک در برابر دیگري ایستاده و تیري را نشانه گرفته و هدف / .اند رفتهغفلت فرو 
گویا زبان  .با هم توافق دارند گریکدیدر تیراندازي و پرتاب کردن سنگ به سوي / .مالیدن است

 ) .پیکان است، زندگی
 و به دارد یبازممختلف  يها گروهشدن به  میو تقسرا از حزب گرایی  ها آنشاعر در جاي دیگر  

 :تا اینکه چون سدي محکم براي ملت باشند کند یموحدت کلمه دعوت 

 الَتَحـــــــــُزُب و هـــــــــو ِحصـــــــــنٌ  یَوَهـــــــــل ُجيـــــــــد
 

ــــــــــــــــــــه و ســــــــــــــــــــور؟  ــــــــــــــــــــع حــــــــــــــــــــول أهلي  مني
 ) ٤٥:مهان( 

 ) .شود میواقع  سودمند، که دژ و دیواري محکم در اطراف مردمانش است ییگرا حزبو آیا ( 
افراد  يو خودپسنددیدگاه انانیت ي  هنشانتشتت و پراکندگی آراء را ، وي عدم انسجام و وحدت 

قلمداد ، شود یم و هالکتشانکه منجر به نابودي  مثال یباز بیماري  يا گونهو آن را  شمارد یبرمجامعه 
 :کند یم

 فـََقـــــــَدت َحيـــــــاَة االجتمـــــــاع
 

 یالُيضــــــــــــــــــــــــــاهَو ذاَک داٌء  
 َو َرَأت حيــــــــاَة الفــــــــرد مــــــــو 

  
 صـــــــلًة إلـــــــی أَقصـــــــی ُمناهـــــــا 

ــــــــــــــــــــکت   ِبَشــــــــــــــــــــَتاهِتا فـََتَمسَّ
 

 وَشـــــــــــــــــَتاهُتا فيـــــــــــــــــِه فـََناهـــــــــــــــــا 
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یقین دارد که / .دردي است که نظیري ندارد و آنما زندگی اجتماعی را از دست داده  يها جان( 
و این همان  شود یملذا به تفرقه و پراکندگی متمسک / .رساند یمزندگی فردي او را به نهایت آرزوها 
 ) .سازد یمچیزي است که نابودي او را محقق 

 واقع سرایی -2
با  زمان هم و آنچهادبیات تعهد عبارت از تصویر وضعیت و واقعیت کنونی  يها یژگیویکی از 

، سیاسی، اوضاع اجتماعیریشه در واقعیت ملموس ، این نوع ادبیات .دشمن واقع شده استي  هطریس
ملی علیه  و مبارزاتمردمی  يها امیقدر این میان  .مبارزه مقاومت و جانبازي دارد یدتیو عقفکري 

بازتاب صریحی در اشعار جزایري دارد؛ در این اشعار ، یاسیو سجاري اجتماعی  و حوادثاستبداد 
واقعی و سیاسی روزگارش را به شکل دقیق و مؤثري  و حوادثمشاهدات ، شاعر به صورت مستقیم

 .خارجی پرداخته است بازگو کرده و به نقد سیاست داخلی و
، جزایري اصول انتخابات مجلس مؤسسان، به دنبال تحریم شرکت در انتخابات از طرف مراجع شیعه 

قدرت  يها هیپارا تحکیم  و آنرد  ها یسیانگلمجلس نمایندگان مردم عراق را به خاطر دخالت  نیاول
بر اساس آن  ها یسیانگلاصولی را که  دیگو یو م دهد یممردم هشدار  و به کند یمانگلیس معرفی 

مجلس  نیو امسلمانان عراق است ي  هخواستمخالف با ، انتخابات مجلس نمایندگان را بنا نهادند
 :ملت در منجالب قیمومیت انگلیس فروبردنگامی است براي ، صوري و جعلی

ــــــــــــــــــــــا أُصــــــــــــــــــــــوُل اإلنتخــــــــــــــــــــــابِ   تُغالطُن
 

 یَعلـــــــــــی أتســـــــــــيِس جملِســـــــــــنا النيـــــــــــاب 
َقـــــــــت َشـــــــــرَکاً لَصـــــــــيد   ـلــــــــــا( أصـــــــــوٌل ُلفِّ

 
 بَغــــــــــِري َطعــــــــــنٍ  أو ضــــــــــرابِ ) عراقـــــــــــ 

 أصــــــــــــــول سياســــــــــــــٍة نشــــــــــــــرت َعَلينــــــــــــــا 
 

 �بِ  أظفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار و ذوات ذوات 
 یحتّـــــــــــــــــ یالغربـــــــــــــــــ زماَمهـــــــــــــــــا قـــــــــــــــــودُ ي 

 
 ابب لِّ کــــــــــــب لــــــــــــه الــــــــــــُدخول تــــــــــــاحي 

 حـــــــول حـــــــقِّ الشـــــــعب إّال  یفهـــــــل هـــــــ 
 

 الُنطــــــف العــــــذابِ  یمســــــمم ُدّس فــــــ 
اصولی بافته شده به صورت  /.دهد یماصول انتخابات براي تأسیس مجلس نمایندگان ما را فریب (    

سیاسی در میان ما منتشر شده که  يها هیپا /.خورد مردم عراق بدون جنگ و زد و دامی براي شکار
افسار این سیاست به دست  /.و اسلحهقمع و زور  سیاست قلع و .داراي چنگ و دندان است

آیا این /.در امور کشور را از هر دري فراهم کنند و دخالتسیاستمداران غربی است تا اینکه وارد شدن 
 ) .و گواراستزهرآگین کردن حق ملت و زهرآلود کردن آب زالل  جز بهسیاست 

، هیجان آوردن مخاطب و تحریم شرکت در این انتخابات و بهخطابی براي تحریک ي  هویشسپس به  
ي  هبکارانیفر يها يباز استیسي  هیپاآن را بر  و اصول دارد یم بر حذرآن  جیو نتااز حوادث 
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به تقریر این خطر در اذهان مردم مبادرت  »حذارك« ي واژهتکرار  باو  کند یمسیاستمداران معرفی 
 :ورزد یم

ــــــــــــــــــــوطن  منهــــــــــــــــــــا یحــــــــــــــــــــذارَک أيهــــــــــــــــــــا ال
 

 َحــــــــــــــــــــذارک مــــــــــــــــــــن حوادثِِهــــــــــــــــــــا الغضــــــــــــــــــــابِ  
 یحــــــــــــــــــذارک مــــــــــــــــــن نتائِجهــــــــــــــــــا فـََهــــــــــــــــــذ 

 
 َمباديهـــــــــــــــــــــــــا تـــــــــــــــــــــــــدلُّ علـــــــــــــــــــــــــی الغـــــــــــــــــــــــــالب 

از  /.باش بر حذرن آ ناگوار و پرخروش از پذیرفتن این انتخاب پرهیز کن ونیز از حوادث !وطن هماي    
 ) .کنند یمداللت  یرگیو چتسلط  آن بر يها هیپاپیامدهاي این انتخاب دوري جو که 

این اصول صراحتاً اظهار ي  هیپامخالفت خود را با تشکیل مجلس بر ، خطاب به این اصول، انیدر پا
استعمار و ي  هسیدسشدت خشم شاعر از این  »یتجاف، یتنح« امر يها فعلبکار بردن مکرر  و با کند یم

 :انقالبی در میان مردم را گواهیم يها شعلهایجاد 

ـــــــــــــــــــا � أصـــــــــــــــــــولَ  یتنّحـــــــــــــــــــ  الغـــــــــــــــــــدر عّن
 

 فلســــــــــــــِت ُأصــــــــــــــوَل شــــــــــــــرع اإلنتخـــــــــــــــابِ  
 � أصـــــــــــــــــوَل الغـــــــــــــــــدِر َشـــــــــــــــــعباً  یجتـــــــــــــــــاف 

 
 اِخلطــــــــابِ  یاخلُطُــــــــوِب و فــــــــ یتعــــــــالی فــــــــ 

ـــــــــــــــــــــإ�ّ   فـــــــــــــــــــــّدی َحـــــــــــــــــــــول َمبـــــــــــــــــــــدئِنا ف
ُ
 امل

 
 یوال ُحنـــــــــــــــــــــــــــاب ُنصـــــــــــــــــــــــــــارُح ابلعـــــــــــــــــــــــــــداءِ  

اي اصول خیانت از  /.اصول قانون صحیح انتخاب نیستی رایز ؛خیانت از ما دور شو يها هیپااي (    
ما براي مبدأمان که جانمان فداي او / .مقامی واال دارد دوري گزین ها یسخنرانو  ها یسختملتی که در 

 ) .میگرد ینمسوي دشمن مایل  و به میکن یمباد دشمنی خود را آشکار 

 تعهد فکري و عقالنی
، عقالنیت .است ها تیمشروععدم  بودن مسایل و یرعقالنیغدر برابر  خیزشعقالنی  فکري و عهدت 

و شناخت حقیقت ، در نظر است کهمعتبر  و استنتاجباور بر اساس استدالل موجه  وتعهد به حقیقت 
را بر  خود يها بحث يبند و استخوانلت کاسادیب متعهد  .ن استعمل التزام و پایبندي به آ در
وي اهداف انتخابی خود  .باشد یو اخالق یاگر در مسائل اجتماع یند حتک یاستوار م یعقالن يها هیپا

 .داند یم عقالنی یانتخاب، در جهت سود و سعادت حقیقی انسان باشدرا اگر 
، سیاسی بسیار باالشم  و العاده خارقبا تیزهوشی  »اصول االنتخاب« با عنوان يا دهیقصجزایري در  

بر این اذعان  استعمار آن هم با بیانی بسیار جسورانه برگرفته و یو خودکامگجباري ي  هچهرنقاب از 
وي براي  .انتخابات است بیفر دلظاهر ، مردم گردیده يو فکردارد که آنچه باعث این خطاي ذهنی 

که قیاس به ظاهر معتبر و به منظور  »تغالط« تکرار فعلبا ، مردم از خطاي فکري تیو مصونهشدار 
به طور کلی هر  و شود یمحق تشکیل  يا دهیعقحق نشان دادن یک مدعاي باطل یا باطل نشان دادن 

حق  عنوان بهدشمن که همان ابزار قرار دادن انتخابات  ي بر مغالطه، فکري است و لغزشنوع خطا 
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قرار دادن عمال خود و نهایتاً قیمومیت خود بر این ملت  نشانده دستپشت آن  و درانتخاب مردم 
 :کند یماست اشاره 

 املفــدی تغالطنــا حــول مبــدئنا
 

ـــــی حســـــاب  ـــــدؤ� اســـــتقر عل  و مب
 یتغالطنـــــا عليـــــه و کيـــــف تقـــــو  

 
 مغالطـــــــــــة علـــــــــــی احلـــــــــــّق اللبـــــــــــاب 

 تغالطنـــــــــا عليـــــــــه و فيـــــــــه غنّـــــــــی 
 

 الرکـــــــاب یو طــــــّوح للمـــــــال حــــــاد 
 
   

ما را به اشتباه  -که جانم فداي او باد -) که مطابق با واقعیت باشد يا سلطه( مبدأماني  هدربار( 
ولی  دهد یمما را در شناخت دین فریب /.محاسبه قرار داردي  هیپاما بر  و مبدأاصل  نکهیباا، اندازد یم

 اش بندهیفرو دشمن با آواز  دهد یمما را فریب /و خالص را پنهان کرد؟ حق آشکار توان میچگونه 
 ) .دارد یمکاروان مردم را به سوي اشتباه و خطا به حرکت وا 

چنین آزادي به معناي آزادي بردگی  چراکه، ردیپذ یمرا که بر مبناي تفکر باشد  يا دهیعقسالم آزادي ا 
اشتیاق رستن از ) 381: 24ج ، 1387، مطهري( .پا قرار دادن است و آزادي زنجیر در دست و و اسارت

روح مشتاق انسانی است و براي پرواز تا اوج و رهایی نیازمند گشودن ي  هنیریدتمناي ، بندها و قیدها
نظم کشانده و ي  هرشتدر این راستا جزایري این مسئله را به  .آزاد راستین استي  هشیاند يها بال

و است زیرا آزادي اندیشه مبنا  شهیاندو فکر  يآزادخواهان ، نشان کرده که عالوه بر آزادي وطنخاطر
بنابراین ؛ است براي تحصیل کمال نه هدف يا لهیوسآزادي در نظر شاعر  .هاست يآزاددیگر  اساس

و فقدان آن مانع جدي در مسیر کمال محسوب  ابدی یمآزادي تحقق ي  هیسارشد انسان در زیر 
 :گردد یم

 ک العقـــد ينحـــلّ بـــذراهـــا فهـــل إال   یفيا فکره احلر الصدوق تسنمّ 
 ) ٣١: ١٩٧٠، جزايری( 

 ) .شود یمگشوده  ها گرهتو ي  هواسطصعود کن که فقط به  شیها قلهآزاد راستین بر فراز ي  هشیانداي ( 
 يها هیپاکه بر  دیگو یماز آزاداندیشان عراق سخن ، در جاي دیگر شاعر با تمجید از آزاداندیشی 

ضعیف کارگر  يها انسانصورت زیبایی که تنها در ضمیر  بیو فر اند کردهمحکم عقلی استوار تکیه 
 :است را نخوردند

 فــــــــالعراق العــــــــراق � فکــــــــرة احلـــــــــ
 

ــــــ   و أنـــــت الـــــدليل یّر فأنـــــت اهلـــــادــــ
 ) ٢٨:مهان( 

 ) و رهنمایی گر تیهداتو  !آزادي  هشیاندعراق عراق اي ( 
عقل  ين منهایست و دین تعهدآورن ید يتعقل منها لذا ه روح نداردکاست  ین اندامید يعقل منها 
، کند میفا یرا ا ين نقش بارزیعقل در د رو نیازا .دست داده است ه چشم خود را ازکاست  یز اندامین
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ن یحفظ توازن در ا بنابراین؛ برشمرد یشناس نیدان کاز ار یکید یرا با یعقالن يها مالكه ک اي گونه به
کمال و رشد این زندگی را در گروي معنویات ، شاعر با تأکید بر این مسئله .است يدو جهت ضرور

تنها دین رهنماي حقیقی ، گمراه و در بین اختالف آراء تباه شود، که عقل راستین و آنگاه داند یمدینی 
 :خود را از آیین حق بگیرد و نظام رازهیو شاست؛ لذا ملت باید مبتنی بر حق باشد 

 مهمـــــــــــا تطـــــــــــّورت� حيـــــــــــاة األفـــــــــــراد 
 

ــــــــــــــل   علــــــــــــــی مســــــــــــــرٍح مــــــــــــــن التمثي
 طــــــــورک الديـــــــــ یفکمــــــــال احليــــــــاة فــــــــ 

 
 یبـــــــه و اســـــــتطيل یفاســـــــتکمل ینـــــــ 

ّـــــــــــــــه  ــــــــــــــــ إن ـــــــــــــــد إذا ضّل  املرشـــــــــــــــد الوحي
 

 ت عقــــــول الـــــــوری ســـــــواء الســـــــبيل 
 هـــــــو الفصـــــــل کلمـــــــا اختلـــــــف الـــــــرأ و 

 
 مضــــــاعاً مــــــا بــــــني قــــــاٍل و قيــــــل ی 

کمال زندگی در شکل دینی / .متحول شوي نمایش دگرگون وي  هصحنهرگونه بر  !اي زندگی افراد(    
آنگاه که عقول مردم از راه مستقیم گمراه شوند تو تنها / .رفعت یاب توست پس بدان کامل شو و

 ) .بخشی زیو تماهرگاه آراء در میان شبهات تباه شوند تو یگانه جداکننده / .رهنمایی

 نتیجه
پرداختن به مضامین ، شود میدر مضمون و اندیشه دیده نوگرایی ، در اشعار این شاعر که آنجایی از-

برجسته اشعار  يها یژگیوعربی از  يها نیبر سرزمواقعی برخاسته از اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم 
شمار متعهد در دوران معاصر به  ادبااز پیشروان ، به اعتبار مضامین اشعارش که شود یماو محسوب 

 .رود یم
تحریک ، ها يدادگریبو  ها تیجنابیان ، و اراده و صبرایجاد تسلی ، آزادگیشاعر با ستایش آزادي و  -

مبارزه با ي  هزیانگ لهیوس نیبدو  کند یماقشار جامعه را به مبارزه و مقاومت دعوت ، غیرت ملی و دینی
او در شعر تعهد  يها جلوهکه این  کند یمدر راه وطن را در مردم عراق تقویت  یفشان جانبیدادگران و 

 يها شیگراتعهد شاعر داراي  که ازآنجاییو  گیرد میاو سرچشمه  آزادگیو ستم ناپذیري ي  هیروحاز 
زندگی در شعر او به  .ریشه در باورها و اعتقادات راسخ او دارد ها جلوهاین ، عربی بوده -اسالمی

 .است جانبه همهاندیشه و حرکت به سمت اصالح ، آگاهی، معناي بیداري
شاعر با در آمیختن هویت عربی و اسالمی و ابراز هویت ملی براي بیداري و به پا خاستن ملت  -

چنانکه  .کند یمعراق تالش ، انشانیکملی براي دفاع از ي  هاراددر مسیر داشتن  ها آنعرب و ترغیب 
بر احساسات  »حوزة«بر احساسات قومی و عبارت  »العراقشعب « مشاهده شد شاعر با بیان عبارت

 .دینی تکیه کرده است
رموز و  .کند یمجزایري گاه براي بیان افکارش از نمادها استفاده ، با توجه به حاکمیت فضاي اختناق -

 .نمادهاي این اشعار برگرفته از عناصر طبیعی است
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