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 چکیده
دین مقدس اسالم مورد توجه  خصوص بهو نیز در ادیان آسمانی و  ها انساني  ههموطن از عناوینی است که نزد 

دینی به محبت و مهرورزي نسبت به آن  يها آموزهدر  ؛ وبرخوردار است يا ژهیوو از قداست و احترام  بوده

میلی طبیعی است که خداوند در بین مخلوقاتش قرار داده است به ، عشق به وطن .سفارش فراوان شده است

دین اسالم این میل را مورد توجه قرار  .د گرایش غریزي دارندکه حتی حیوانات نیز به محل زندگی خو يا گونه

نباید جنبه  ییگرا وطنالبته  .کند میداده و ترك وطن و مهاجرت از آن را تنها در مواقع و شرایط خاص معرفی 

مختلف از  يها تیملرا تحت عنوان  ها انسانبع موجب تبعیض گردد و بالطافراطی و منفی به خود بگیرد و 

در این مقاله سعی شده است با در  .ایجاد کند ها آنخونینی در بین  يها جنگیکدیگر جدا و روابط خصمانه و 

ایشان تحلیل و واکاوي شود تا کارکرد وطن در شعر این شاعر  دوستی وطننظر گرفتن اشعار هشام الجخ شعر 

گونگی تجلی وطن در اشعار هشام الجخ تحلیلی به بررسی چ-مقاله حاضر با روش توصیفی .مشخص گردد

وحدت و دعوت به همبستگی ، دغدغه شاعر ترین مهمبه این نتیجه پی برد که  توان میدر این مقاله  .پردازد یم

پیشرفت و توسعه کشورهاي عربی را همین اتحاد و رهایی از  عامل ترین مهمو ایشان  استکشورهاي عربی 

فرهنگی و مذهبی  يها تفاوتو از نظر شاعر این وحدت و یکپارچگی باید به دور از  داند یمحاکمان ظالم 

 .باشد

  هشام الجخ -يزیست گانهیب -دعوت به همبستگی -وطن :واژگان کلیدي

 عرب ادبیات و زبان رشته ارشد کارشناس  1
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 مقدمه

عزت و شرف انسان است و به همین جهت یکی از ، ناموس، وطن زادگاه و مکانی براي حفظ مال

مبین و مظهر وابستگی انسان به  ترین مهمعشق به وطن  .به وطن است دلدادگی، خردمندان يها نشانه

آمیخت و هر گروهی را  دوستی وطنخداوند بزرگ سرشت مردم جهان را با  .شود یموطنش محسوب 

البته خداوند  .خشنود ساخت و خاك و زمین آنان را در نظرشان محبوب کرد، به شهري که دارند

و اگر این اختالف طبایع ) 14/نوح( »م أَطْواراکوقَد خَلَقَ« .را گوناگون آفریده است ها انسانطبیعت 

کشورها بود و اگر  نیتر متعادلشهرها و  نیتر پرمحصولنبود هر انسانی خواستار  ها انساندر سرشت 

 مردم جهان براي به دست آوردن مراکز و شهرهاي پرمحصول با یکدیگر کشمکش و بود یمچنین 

در  کند یمدوست داشتن وطن و جایی که انسان در آن زندگی ) 487: ق 1416، ابن فقیه( .نزاع داشتند

 .آمده است) ع( تا جایی که در روایتی از حضرت علی دینی مورد پذیرش قرار گرفته يها آموزه

 ).236: 13ج ، ش 1389، ري شهري) (اند شدهآباد  یدوست هنیمکشورها با ( »عمرت البلدان بحب األوطان«

 دوستی میهنتعریف 

پاسداري فداکارانه از وطن و مبارزه به خاطر استقالل ، عشق و عالقه به میهن و مردم، یدوست هنیم

 نظرانه تنگبا ناسیونالیسم  دوستی وطن .سیاسی و اقتصادي کشور بر ضد هر نوع استعمار آشکار و نهان

درباره مفاخر و شعائر  اساس یبنژاد خود و اغراق ، که همراه با کینه نسبت به ملل دیگر و ستایش عالی

البته باید توجه داشت که حب ) 495: 1383، علی؛ و افشاري راد، آقا بخشی( .تفاوت دارد، ملی خود است

یک مکتب و  ییگرا یملمتفاوت است زیرا  یپرست هنیمو  ییگرا یملبا ناسیونالیسم  دوستی میهنوطن و 

 پرستی میهنو در آن ملیت و  شود یمبه اهداف سیاسی از آن استفاده  یابی دستعقیده است که براي 

 که درحالی .گیرد میقرار  الشعاع تحتانسانی و اسالمی  يها ارزشمحور قرار گرفته است و 

بب ایجاد دوستی و تفاهم بین افراد یک است که س ها انسانتنها یک حس غریزي در  دوستی میهن

و اهمیت آن براي انسان  دوستی وطنکه در کنار معرفی  شود یمدر این نوشتار تالش  .شود میاجتماع 

و همبستگی کشورهاي  خواهی آزادي، به بررسی اشعار هشام الجخ شاعر مصري در مورد دوستی

 .مسلمان و عربی مورد بحث قرار خواهد گرفت
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 :پژوهشروش 

منابع و ي  همطالعو  يا کتابخانهگردآوري به صورت ي  هجنبتحلیلی و از -این مقاله با روش توصیفی

و  ها روزنامه، ها تیسادر کنار آن سعی شده است با مراجعه و بررسی  ؛ ومآخذ مرتبط با موضوع است

عالوه بر آن  .مجالت داخلی و خارجی به مطالب مفید و مستندي در این راستا دسترسی داشته باشیم

 .استمورد استفاده در انجام این پژوهش  هاي روشاستنباط و نظر شخصی نیز یکی از 

 :سؤاالت تحقیق

 نظر شاعر در مورد حاکمان کشورهاي عربی و اصل و نسب قومیت عربی چیست؟-1

 چیست؟، اصلی پیشرفت و توسعه کشورهاي عربی از نظر شاعرعامل -2

 :پیشینه تحقیق

 يها جلوهیعنی بررسی ، که در این زمینه دهد یمدر این موضوع نشان  شده انجام يها پژوهشبررسی 

بلکه مقاالتی به  .مستقلی وجود نداردي  همقالو دعوت به همبستگی در اشعار هشام الجخ  دوستی میهن

 .شاعران دیگري مورد بررسی قرار گرفته است، در اشعار دوستی میهنه در مورد صورت جداگان

بهار نوشته  الشعراي ملکدر اشعار  دوستی میهنبا موضوع ابعاد  اي نامه پایانبه  توان می مثال عنوان به

، دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، شده توسط جهانجو گیسویی و با نظارت استاد راهنما احمد خانلري

 دوستی وطندر آن  ؛ کهدر مقطع کارشناسی ارشد اشاره کرد 1393دانشکده ادبیات و علوم انسانی سال 

عشق  .از میان مضامین اشعار بهار دغدغه وطن باالترین بسامد را دارد .مضمون اصلی اشعار بهار است

، وطن است ها آن اصلی و مسلط مایه درونو قصایدي که  ها هیوطنبه وطن در شعر بهار تنها محدود به 

ستایش ، ستیز با استبداد و خودکامگی، بهار با مضامینی همچون دوستی میهنعالقه و  .شود مین

و ستیز با بیگانگان خواهد  ماندگی عقبمبارزه با فقر و ، آزادي خود، قهرمانان و مردان مبارز راه آزادي

 .بود

بهار و جمیل صدقی زهاوي نوشته  الشعراي ملکدر شعر  یدوست هنیمبا عنوان  يا مقالههمچنین در 

نقد و ادبیات تطبیقی ي  همجلدر  شده چاپشهال زمانی و علی عزیزي ، شده توسط سید مهدي مسبوق

و پیشرفت  خواهی آزادياشاره کرد که مضمون اصلی این مقاله  1390تابستان ، 2شماره ، 1دوره 

همچنین  .دندید یمکشورشان است و این شاعران رشد و ترقی وطن را در گرو آزادي بیان و اندیشه 
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و اتحاد از دیدگاه سحر خلیفه در دو  یدوست هنیمدیگر با عنوان مفهوم میهن و بازتاب  يا مقالهدر 

والشانی چاپ شده  رمان صبار و عباد الشمس نوشته شده توسط محمد صالح عسکري و زهره باقرپور

 80تا  65از صفحه ، 4شماره  -دوره، 1432ربیع و صیف ، در نشریه بحوث فی اللغه العربیه و آدابها

که در این مقاله نویسنده رابطه بین وطن و انسان و همچنین وطن و خاطرات کودکی و همچنین وطن 

بازتاب عشق به وطن در شعر بهار با عنوان  اي مقالههمچنین  .و فرهنگ را مورد بررسی قرار داده است

و ابراهیم طوقان نوشته شده توسط علی سلیمی و پیمان صالحی چاپ شده در مجله مطالعات ادبیات 

که در این مقاله به بررسی اشعار بهار و ابراهیم طوقان  97-112صفحه  15سال چهارم شماره ، تطبیقی

 .پردازد یمتی رهبران وطنی در مورد عشق به وطن و همچنین به انتقاد از ضعف و سس

 1)هشام الجخ( نگرشی بر زندگی شاعر

میالدي در سوهاج مصر به  1978نام کامل آن هشام کامل عباس محمود الجخ که در یکم اکتبر سال 

دنیا آمدند و در آنجا هم به درس خواندن پرداخت و براي تکمیل تحصیالت دانشگاهی خود به قاهره 

 میالدي 2003تجارت دانشگاه عین الشمس در سال ي  هدانشکدرفت و مدرك کارشناسی خود را از 

مسئول مرکز فرهنگی در دانشگاه عین الشمس شدند و در ، شدن التحصیل فارغاخذ نمودند و بعد از 

 2008در سال  .وقت خود را صرف شعر نوشتن سپري کند کامالًاز این کار استعفا دادند تا  2009سال 

مقام دوم  میالدي از اتحاد نویسندگان مصري لقب بهترین شاعر براي صنف جوانان را کسب نمودند و

 ترین مهماز  ؛ کهرا به دست آوردند 2011در ابوظبی در شعر فصیح در سال ) امیر الشعراء( مسابقهدر 

عربی به همبستگی و برقراري  يها ملتبه دعوت نمودن  توان میاو در شعر عربی  هاي دغدغه

 -ایوه بغیر -جحا -به التأشیره توان میاو  يها دهیقص ترین مهماز  .استمساوات و احترام به مردم 

مشهد رأسی  -الجدول -طبعا ماصلیتش العشا -متزعلیش -آخر ما حرف فی تورات -خرفان -ایریس

عبارت لقب هویس شعر عربی را بر او گماشتند و هویس ، شاعران جیله .اشاره کرد من میدان التحریر

و شاید به خاطر ارتباطی که در  کنند میي کشاورزي خشک را با آن آبیاري ها زمیناز پمپی که  است

کثرت شعر داشت و شاید به وسیله ارتباط تنگاتنگی که با شهر صعید مصر و زمین و زندگی 

 .کشاورزي داشت این اسم را بر او نهادند

 www.algakh.com-عن هشام الجخ، الموقع الرسمی للشاعر - 1
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 :وطن از دیدگاه قرآن

این آیات به چند دسته قابل  .ندیگو یمدر قرآن کریم آیاتی وجود دارد که درباره وطن به نحوي سخن 

 :تقسیم است

وَن کْم َال َتْسفِ کثَاقَ يَوِإْذ َأَخْذَ� مِ « مانند کند یمتأیید  کامالًدسته اول آیاتی است که احترام به وطن را -1

به یاد آرید زمانی را که از شما پیمان  »ْم ُمثَّ أَقْـَرْرُمتْ َوأَنـُْتْم َتْشَهُدونَ کِر �ْم ِمْن دِ کْم َوَال ُختْرُِجوَن أَنـُْفسَ کِدَماءَ 

 ).84/بقره( .خود بیرون نکنید هاي وطنیکدیگر را نریزید و یکدیگر را از  يها خونگرفتیم که 

َا« مانند کند می گوشزد را وطن محبوبیت غیرمستقیم صورت به که است آیاتی دوم دسته-2  َجزَاءُ  ِإمنَّ

 ِمنْ  َوأَْرُجُلُهمْ  ِهمْ يدِ يأَ  تـَُقطَّعَ  أَوْ  َصلَُّبواي أَوْ  َقتـَُّلواي أَنْ  َفَساًدا اْألَْرضِ  یفِ  ْسَعْونَ يوَ  َوَرُسوَلهُ  اهللََّ  ارِبُونَ حيَ  نَ يالَّذِ 
َفْواي أَوْ  ِخَالفٍ  نْ  یفِ  یِخزْ  َهلُمْ  کَذلِ  ۚ◌  اْألَْرضِ  ِمنَ  نـْ ) 33/مائده( ».مٌ يَعظِ  َعَذابٌ  اْآلِخرَةِ  یفِ  َوَهلُمْ  ۖ◌  ايالدُّ

 کوشند یم فساد براي زمین در و زندیخ یبرم پیکار به رسولش و خدا با که کسانی جزاي که درستی به

 .شوند آویخته دار به یا و شوند کشته که است این

 آن از توان می نباشد مهیا وطن در اعتقادات حفظ شرایط اگر دارد می بیان که است آیاتی سوم دسته-3

 نـُْتمْ ک مَ يفِ  قَاُلوا أَنـُْفِسِهمْ  یظَاِلمِ  ةُ کاْلَمَالئِ  تـََوفَّاُهمُ  نَ يالَّذِ  ِإنَّ « :مانند ماند باقی آن در نباید و کرد مهاجرت

 َمْأَواُهمْ  کفَُأولَئِ  ۚ◌  َهايفِ  فـَتُـَهاِجُروا َواِسَعةً  اهللَِّ  أَْرضُ  نْ کتَ  أَملَْ  قَاُلوا ۚ◌  اْألَْرضِ  یفِ  نيَ ُمْسَتْضَعفِ  نَّاک قَاُلوا ۖ◌ 
 در پرسند می آنان از، اند کرده ظلم خود به که یابند درمی را کسانی فرشتگان .»اريً َمصِ  َوَساَءتْ  ۖ◌  َجَهنَّمُ 

 مگر: گویند می فرشتگان، بودیم بینوایان از زمین روي بر ما که دهند می پاسخ آنان بودید؟ حالی چه

 ) 97/نساء( .کردید می مهاجرت آن در پس نبود؟ پهناور خدا زمین

 هویت ملیرابطه وطن و 

 میغنا و شکوفایی ادبیات یک سرزمین نقش مه، همواره تحوالت اجتماعی و سیاسی در بازآفرینی

در نتیجه ارتباط شاعران و نویسندگان نهضت ، پس از پایان دوره عثمانی در عصر نهضت .ه استداشت 

، نظیر آزادي، اجتماعیورود مضامین جدید سیاسی و ي  هنیزم، ادبی مسیحیان لبنان با اروپا و غرب

) 5: 1389، انیو دهقانمیرقادري؛ ( .به شعر عرب و غناي آن فراهم گردید ...و  حقوق زنان، دوستی وطن

همواره هویت ملی و به ، به هویت انسانی است یابی دستو حفظ هویت ملی سنگ بناي  دوستی وطن

قومی در هر  يها داستاناساطیر و ، دینیشعار ، ورسوم آداب، فرهنگ، از زبان يا مجموعه، تعبیر دیگر
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سرزمینی از قداست و ارزش خاص برخوردار بوده است و خاستگاه بروز و نمایش دالوري و 

از دیرباز مردم  .شده است سوز خانماندر کشاکش رویدادهاي سهمگین و  ها شجاعتو  ها یپهلوان

به آن ، هویت ملی و فرهنگی خود ذاتی به يا عالقهدرخشان ناخودآگاه با کشش و  يها تمدنصاحب 

 .اند نمودهخود را در رویارویی با بیگانگان هر چه بیشتر فراهم  نفس اعتمادبهموجبات ، مباهات ورزیده

در شعر بعضی ، دیآ یمکه جزیی از هویت ملی هر فرد به شمار  دوستی وطن) 10: 1385، حجازي(

و سردمدار شاعرانی است که دل در گرو حفظ هویت  پیشکسوتفردوسی  .شاعران نمود بیشتري دارد

که از نظر تاریخی وي در بدو شکوفایی تمدن ایرانی قرار گرفته  هرچندملی و افتخارات قومی دارند 

ملی به نام وي که  يها حماسهسرودن ي  هقرع دیگر يها تمدنبه اقتضاي زمان و همانند  طبعاًاست و 

در دوره ، فردوسی ییسرا حماسهپس از عصر  .افتد یم، توانا در این نوع ادبی دارد يا حهیقرذوق و 

و  »عارف قزوینی«، »سید اشرف قزوینی«، »ادیب الممالک فراهانی«مشروطیت با ظهور شاعرانی چون 

 .گردد میو عشق به وطن در شعر شاعران احیا  ییگرا یملبار دیگر  »بهار الشعراي ملک«

و مشکالت سیاسی و  مسائلشعري پیرامون : سدینو یمامیل ناصیف در تعریف شعر وطنی 

نوعی  ...کشد میبه تصویر  وطنانش همانسان را به وطن و ي  هعالقاجتماعی وطن و شعري است که 

و  ابدی یمدر ضمیر شاعر تجسم  ؛ کهایشان است يها آرماناز آرزوها و  وطنان همدریافت و احساس 

: و انواع متعددي دارد شود یمآفریده ، افتد یماین نوع ادبی در هنگام بروز حوادثی که براي وطن اتفاق 

از این نوع شعر مربوط  يا شاخهفخرفروشی و مباهات به وطن و به تاریخ مردمانش است و شعبه یا 

از کرامت وطن  و در آن دفاع رساند یمبه زمانی است که حوادث ناخوشایند به مردم وطن آسیب 

به هر صورت عشق و عالقه ) 9: 1992، ناصیف( .خواند یمزمانی که کسی مردم آن را به جهاد فرا ، است

به سرزمین مادري و حفظ حریم آن از تعرض و تجاوز دشمن در شعر فارسی و عربی از دیرباز نمود 

ادبیات عرب از زمان جاهلیت تا امروز از آثاري که به هر صورت  :دیگو یمامیل ناصیف  .داشته است

عربی که از همان ابتدا از مکانی به مکان  .خالی نبوده است، آشکارا و صریح راجع به حب وطن است

را دوست  شیها خانهسرزمین و ، کرده یمکوچ ، دیگر در جستجوي چراگاه و اسباب و شرایط زندگی

 ...غلیه شوق و حزن وطن را در اشعارش باقی گذاشت، طرات آن در یادشداشته و بعد از تداعی خا

، استمرار پیدا کند، مگر اینکه عطا و بخشش به او از آنجا، برد ینمعرب به سرزمین دیگر پناه 
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و براي آن ناله سر  افکند یمبر او سایه  اش خاطرهبلکه با ، کند ینموطن خود را فراموش ، حال نیدرع

 :گفته است) )اشجعی(( که گونه همان .دهد یم

 یکأّن امرأ مل جيل داره قبل احّن الی تلک األابرق من قنا
را  اش خانهگویا کسی پیش از من  .سنگی انباشته از نیزه تنگ شده است يها نیزمدل من براي آن «

 ) 19: 1992، امیل ناصیف( ».ترك نکرده است

 از اشعار هشام الجخ يا نمونه

 اتحاد و همبستگیدعوت به -1

توجه مسلمانان را به خود  -بویژه در دوران جدید-مسئله وحدت از مسائلی است که در طول تاریخ

اجتماعی واحد در سراسر جهان اسالم -گاه وحدت از منظر ایجاد یک نظام سیاسی .جلب کرده است

مفهومی که ابتدا از  .استاز آن یاد شده  »سمیاسالمپان «مورد توجه قرار گرفته که معموالً با عنوان 

ابزاري  عنوان بهو آن را  دهند  میسوي مخالفان اسالم مطرح شد و سعی کردند به آن جنبه نژادي و قو

براي نمونه ادوارد براون نهضت پان  .جوامع اسالمی به کار گیرند یدگیپاش ازهمدر جهت تفرقه و 

مخبر ي  هگران یهوچ يها ساختهناشی از ، افتاده بود ها زباندر اروپا بر سر  1902اسالمیسم را که سال 

اتحاد همه «این مفهوم بیان کننده  که درحالی) 274: 1375، موثقی( .داند میروزنامه تایمز در وین 

گاه  .است) 273: 1375، موثقی( »...یا وحدت مسلمین جهان تحت مرکزیت واحد .کشورهاي اسالمی

گاه نیز وحدت و  .گیرد میمورد توجه قرار ) ... سیاسی و، عقیدتی( بنیان فکري آني  هیزاووحدت از 

د توان میو  دهد میاتحاد مسلمانان براي مقابله با خطر و تهدیدي که اسالم و مسلمین را هدف قرار 

وحدت و اتحاد هر دو اصل  .گیرد میمورد تعمق قرار ، زنده نماید ها آنروحیه شهامت و مبارزه را در 

یکدلی و حرکت در مسیر واحد یا برخورداري از ، همگرایی، همبستگی، یکرنگی، یکی شدن کننده انیب

دهخدا وحدت به معانی  نامه لغتبراي نمونه در  و استجهت واحد براي رسیدن به مقصدي واحد 

، دهخدا( ...یکی بودن و، یگانه شدن، تنها و یکتا ماندن، اتحاد، عینیت، یکی، یکتایی، یگانه شدن

 ).20453: 14ج ، 1373

کشورهاي عربی به همبستگی  و دعوتبه وحدت  توان میاز جمله اهداف هشام الجخ در اشعارش 

 یالتمر من بغداد ف یليبيا و اجن یالبحرين ف یأمر بشاط/ عندما أکرب  :میان هم اشاره کرد براي مثال
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 یصدر  یاألحلان ف یو کنت أخب /أسافر عرب مقديشو الی لبنان/ و أعرب من موريتانيا الی سودان/ سور�
 ) 113-114: م 2017، الجخ( /یکل العرب أخوان  ؛ و... یبالد العرب اوطان/ یو وجدان

خواهم کرد و به ساحل بحرین در لیبی سیر خواهم کرد و  شنا، شوم یمبزرگ  که یوقت: ترجمه

از کشور موریتانیا به سودان خواهم گذشت و از سرزمین  ؛ وخرما را از بغداد در سوریه خواهم چید

که تمام  کردم یمرا در سینه و ضمیر خود پنهان  ها آهنگمقدیشو به لبنان سفر خواهم کرد و بعضی از 

 .هستندبرادرانم  ها عربعرب کشورم هستند و تمام  يها نیسرزم

 بدبینی نسبت به حاکمان-2

حاکمان کشورهاي عربی را مورد خطاب قرار داده و عامل اصلی تفرقه و  کرات بههشام الجخ نیز 

عربی به دست حاکمان  يها نیسرزمو از اینکه  داند یمتقسیم کشورهاي عربی را حاکمان آن کشورها 

و حني  / :براي مثال .خواند یفرامنموده و مردم را به وحدت و همبستگی  و اندوهابراز غم ، افتاده است

/ مل أعرب/ جواز غري خمتوم علی الشباک یو اوقفن/ مل احبر ...للبحر/ مل احصل علی التأشرية ...کربت 
/ علی يدکم أ� حکام امتناها  وافکار تعلمنا مبادء/ تقاتلنا طفولتنا / کربت أ� و هذا الطفل مل يکرب

منتظر / ثعلب املکارألستم من تعلمنا علی يدکم أبن ال/ تعلمنا مناهجکم/ مدارسکم یألستم من نشأ� ف
حبزمته ضعيف / یألستم من تعلمنا علی يدکم أبن العود حمم/ سيأکل نعجه احلمقی إذا للنوم ما خلدوا؟

/ أن اعتصموا حببل هللا و احتدوا؟ / ألستم من تعلمنا علی يدکم/ ملاذا الفرقه احلمقاء حتکمنا/ حني ينفرد؟
 یالطفل ف یسيبق/ و دخال بينکم صر� کما األنعامتقامستم عروبتنا / ملاذا حتجبون الشمس ابألعالم

 ) 114 :همان( /تقسمنا علی يدکم فتبت کل أيديکم/ يعاديکم یصدر 

و / در دریا شنا نخواهم کرد/ دست نیافتم يا گذرنامهبه هیچ  ...و هنگامی که بزرگ شدم : رجمهت

من بزرگ شدم اما /من را در پشت مرزها متوقف نمود و از مرزها عبور نکردم، مهر نشده يا گذرنامه

را از بین بردیم و اي حاکمان  مان یکودکاین کودکی که در وجودم هست هنوز بزرگ نشده است و 

آیا / به دست شماست را از شما یاد گرفتیم ها آني  هسررشترا که مبدأ و  ییها دهیاافکار و ، مانیها ملت

روباه  کهآیا ما از شما یاد نگرفتیم  /راه و روش شما را فرا گرفتیم/ مدارس شما پرورش نیافتیم؟ ما در 

آیا از شما یاد  /.که در خواب جاودانه است بخورد را يا مادهفریبکار منتظر فرصتی است تا گوسفند 

، براي چهپس  /شود یمچنانچه از بقیه جدایش کنیم سست و ضعیف ، شده حفاظتنگرفتیم که چوب 
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به ریسمان خدا چنگ زنید  که همگی/ آیا از شما فرا نگرفتیم؟/ .کنند یمگروهی نادان ما را حکمرانی 

 .دیکن یمپنهان  تانیها پرچم چرا خورشید را با/ .و پراکنده نشوید

 مباهات ورزیدن به اصل و نسب خود-3

و خود را متعلق به  ورزد یمبه اصل و نسب و عرب بودن خود مباهات ، شاعر در اشعار سیاسی خود

و اقشار مختلف  ها تیقومو حاکمان را به رعایت عدل و انصاف میان  داند یمهمه کشورهاي عربی 

و همه را داراي یک  کند یمو ادیان مختلف را نسبت به هم نکوهش  ها فرقه ینیبدبو  خواند یمفرا 

مختلفی است که در آن روح  يها تن ي منزله بهنظر او همه کشورهاي عربی  از ؛ ودانست یممقصد 

 یو عمر / یولدت بتونس اخلضراء من اصل عمان/ ال أخجل یأ� العرب :براي نمونه .واحدي جریان دارد

موريتانيا  یأ� مصر / یسودان شر�ن یو ف/ خنل یبغداد ل یف یأ� العرب/ مل تزل حتبل یزاد عن ألف و أم
أ� ال أحفظ األمساء و احلکام / یو درز  یو علو  یو کرد یو شيع یو سن یمسيح/ و عمان یو جيبوت
 ) 115 :همان( /مألمت ديننا کذاب و تزويرا و أتليفا/ سئمنا من تشتتنا و کل الناس تتکتل/ إذ ترحل

از اصل و ، در کشور تونس سرسبز که درحالی، من همان عربی هستم که شرمنده نیستم: ترجمه

را  يفرزند تواند یمبیش از یک هزار سال است و مادر من هنوز  سن من ؛ ونسب عمانی به دنیا آمدم

 میها رگکشور سودان  و درهستم  يها نخلستانبه دنیا بیاورد من همان عربی هستم که در بغداد داراي 

، سنی، و جیبوتی و عمان هستم و دینم مسیحی موریتانیا، من متعلق به کشورهاي مصر .جریان دارد

از  .آورم ینمروند به یاد  می من نام حاکمانی را که از دنیا .است درزيعلوي و ، کردي، شیعی

شما ایمان و دین ما را از دروغ و تزویر سرشار / روند یمخسته شدیم و همه مردم از بین  مان یپراکندگ

 .نمودید

 ستایش آزادي و دعوت به مبارزه-4

از  يا گونهمیهنی یا قومی در برابر  یدل هممهم زندگی بشري و محصول  يها تیواقعپایداري یکی از 

جنگ ادامه سیاست و « .است» جنگ«بدون شک نام این رویداد عظیم  .تجاوز طبیعت بشري است

دو یا چند دولت بر  افتهی سازمان ییرودررو، بنابراین مفهوم جنگ در عمل؛ است آمیز خشونتعملی 

این اساس و با توجه به تعریفی که از  بر ).16: 1372، تندرو( ».سر اهداف از پیش تعیین شده است

 .جنگ بیرونی -2جنگ داخلی و  -1: د به دو شکل بروز یابدتوان میاین پدیده ، جنگ ارائه شد
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، مورد نظر در برابر نامالیمات حکومتی و استبداد يها خواستهجنگ داخلی عموماً براي دستیابی به 

 ها ملتبین  تر شیبآوردن منابع و سود  به دستاختناق داخلی و عدم آزادي بیان و جنگ بیرونی براي 

و » عادالنه«به جنگ از دو منظر  توان میدر نگاهی دیگر  ).32: 1381، ادیبی سده( ردیپذ یمصورت 

، ب مقاومتاد: در حوزه جنگ دو وجه دارد گرفته شکلبر این اساس ادبیات  .نگریست» ناعادالنه«

جنگیدن علیه ظلم و ، )مقاومت( از منظر ادب پایداري؛ دفاع .پایداري و حماسه یا ادب جنگ است

و از منظر  شوند یمکه حاوي ارزش تلقی  هستندویران کردن و کشته شدن موضوعاتی ، کشتن، ستم

کشورها به جاي جنگ و  امروزههستند اما  آور نفرتمنفی و ، ادب جنگ این موضوعات ضد ارزش

ند توان می تر راحت؛ زیرا به آسانی و آورند یمروي » تهاجم فرهنگی«و » جنگ نرم«به ، سالح نظامی

 .جوانان را تسخیر کرده و کشور مقابل را تضعیف و مطیع خود سازند

اظهار  ها ستیونیصهو در جایی دیگر شاعر در مورد آزادي مسجد األقصی و رهایی آن از دست 

 .داند یمکشورهاي عربی را به خاطر آزادي مسجد األقصی  يها جنگو اکثر  کند میامیدواري 

 یو قد علمت ف/ قدرا سألقاه سألقاه یو اعلم ان ل/ و ليس سواک اخشاه/ سبح ابمسک هللا
 یانبالد العرب اوط/ مدارسنا نردد بعض احلان یوکنا ف/ یو عنوان یو �صيت یشرف، یأبن عروبت یصغر 
 یمهااب ف/ له بصدر يصد الريح إذ تعوی/ ممشوقا هبامته یوکنا نرسم العرب/ یو کل العرب اخوان ...

و أن بالد� متتد من / تروی بطولتنا یاحلکا�ت الت یونسرح ف/ وکنا حمض أطفال حترکنا مشاعر�/ عباءته
و / و أن عدو� صهيون شيطان له ذيل/ و ان حروبنا کانت ألجل املسجد األقصی/ أقصی الی أقصی

 ) 113: همان( ./أن جيوش أمتنا هلا فعل کما السيل
که قضا و قدري  دانم یمو جز تو از کسی ترسی ندارم و  مییگو یمبا نام خدا تو را تسبیح : ترجمه

نیز آبرویم و هویتم و ) عرب بودنم( که قومیتم گرفتم ادیکودکیم  و در ابمی یدرمنصیبم است که آن را 

 کلمات ؛ وباشند یمبرادرانم  ها عربتمام کشورهاي عربی سرزمینم هستند و تمام  ؛ کهاستاصالتم 

 .کرد یمرا منع  کش سوزهداشت که باد  يا نهیسو  مینوشت یمخور آن  عربی را با خطی زیبا و در

را به حرکت  ها آنمعصوم بودیم که احساسشان  یکودکان ؛ وبا لباس خود داراي هیبتی بود که یدرحال

از  مانیها نیسرزم ؛ ومیشد یم ور غوطه، کرد یمکه شهامت را روایت  ییها داستانو به  داشت یموا 

دور تا دور گسترده بود و نبردهایمان فقط براي مسجد األقصی بود و دشمنان ما صهیونیست که 

 .باشند یمهمانند سیل خروشان  يا ارادهما داراي  يها ملتلشکرهاي  ؛ وداراي پیروانی است، شیطانی
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 کشورهاي عربی ماندگی عقبنکوهش -5

که توسط حاکمان براي کشورهاي عربی اتفاق افتاده است سخن  ماندگی عقبهمچنین شاعر درباره 

به دوران اوس و خزرج همین  ها ملتو مدعی است که علت اصلی بازگشت  به میان آورده است

 .باشند یمحاکمان 

� حکام / و نعبد �ر فتنتنا و ننتظر الغبا خمرج/ هجر� ديننا عمدا فعد� األوس و اخلزرج :براي مثال

فال السودان منقسم / متحدا یو يعلن شعبنا العرب/ يقاضيکم/ يعاديکم یصدر  یالطفل ف یيبقس/ أمتنا
 ) 115: همان( /اجلرح منفردا یوال لبنان منکسر يداو / وال اجلوالن حمتل

ما عمداّ دین خود را رها کردیم و به دوران اوس و خزرج بازگشتیم و آتشی که ما را : ترجمه

، ما يها ملتاي حاکمان  .میمان یمو براي خروج از نادانی منتظر  میکن یمگمراه کرده است را عبادت 

کودکی که در وجودم هست کماکان با شما دشمنی خواهد کرد و شما را تحت تعقیب قرار خواهد داد 

که کشورهاي عربی با هم متحد هستند و نه کشور سودان تقسیم شده است و نه  کند یمو اعالم 

 .جوالن تصرف شده است يها يبلند

 نکوهش جنگ و استعمار در اشعار شاعر -6

عيـون  یوالدموع ف/ واحلريق و الدمار/ والقنابل و احلصار/ املدافع مش کفايه و/ طياراتکم مش کفايه
 ...شـوفوا ميکـن لـو ده ينفـع/ یغريونـ ...مـره أخضـع یلو عـايزون/ مش کفايه/ �ر یو اجلناين تبق /صغار
إنی / تفهموا أصل احلکايه/ آيه یوأقروا من قرآن/ واجهوا لو مره احلقيقة/ و ملا ما تالقوليش طريقه/ یبدلون

والســالح اللــی / إن القنابــل و املــدافع و الشــظا�/ تعرفــوا/قابــل یموتــه جايــه وقلبــ/ بضــحک علــی القنابــل
وللنهايــه کلمــه بکتبهــا / حــره یغصــب عــنکم بــال/ موتــونی ألــف مــره/ مــش کفايــه/ معــاکو و مــش معــا�

 ) 15-16: همان( /هيمشکفا .لوحياتک/إن مثن اجلنه د�/ يستشهد ورا� یلل/ بدما�
و آتش / ها میتحرو  ها موشکو / نیز کافی نیست ها توپخانهو / هواپیماهایتان کافی نیست: ترجمه

/ مانند یمکه آتش زده باقی  ییها باغو / که در چشمان کودکان ییها اشکو / ها کردنو نابودي  ها زدن

و سپس ببینید که اگر به / اگر که من یک بار مجبور به ذلیل شدن شوم مرا تغییر دهید / کافی نیست

هم شده حقیقت را  بار کیبراي / راهی مواجه شدید نیچن نیاو اگر که با /درد بخورد مرا تغییر دهید

 ها اسلحهو  ها موشکن من به ای/ تا از اصل حکایت آگاه شوید/ و از قرآن من یک آیه بخوانید/ دریابید
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و / ها و ترکش ها توپخانهو  ها موشککه / دیشناس یم/ که مرگ آن آمده و قلبم آماده آن است/ خندم یم

ناگزیرید که / مرا هزار بار بکشید/ کافی نیست/ که در نزد شماست در نزد من نیست ییها اسلحه

/ که کسی که بعد از من شهید شود/ سمینو یمرا با خونم  يا کلمهو تا ابد / بپذیرید که وطنم آزاد است

 .کند نمیتو را کفایت  ات یزندگیا که / که پاداش او بهشت است

 توصیف اوضاع مصر از دیدگاه شاعر -7

و تفاوت  کند یمگله و شکایت ) مصر( خوداز اوضاع نابسامان کشور ) عن حال مصر( شاعر در قصیده

و مسئوالنی که در جایگاه باالیی هستند را به نابینایی متهم  کند یمطبقاتی را در کشور خود گوشزد 

از اینکه در کشور خود هیچ رأي و نظري  .کند یمرا در فالکت تام یاد  ها آنو حال زیردستان  کند یم

وطن خود را پر از  .ندیب یموطن خود  يها هیپاندارد شاکی است و احساس احمقانه را در سستی 

شاعر از اینکه کشورش  .کنند يدراز دستکه براي امرار معاش الزم است جلوي بقیه  ندیب یمکسانی 

 .رمز بینوایان است احساس تأسف دارد

إنک تبيع / صوتک ضعيف رأيک ضعيف/ إنک حتس إبن وطنک شیء ضعيف/ شعور سخيف
/ سألوا جحا عن سر ضحکه/ ما جييبوش حق رغيف/ و إنک تبيع قلمک و إمسک/ قلبک و جسمک

و / دا شعور سخيف/ من کان فوق کفيف یوإلل/ إللی کان من حتت ميت/ الک أصل اثنني و شبکوق
 ...ی� ساقيه دور / تعمل وزاره للشحاته/ تبنی مبنی للشحاته/ إنک تکون رمز الشحاته/ شعور سخيف

 ) 3: همان( ./یفلوس ینصبوا عليا و شحتون/ یو دوس یفوق یعد

اینکه صدایت و نظرت / ستاینکه حس کنی وطنت چیز ضعیفی ااحساس احمقانه ایست : ترجمه

اینکه قلب و جسم و اسم و رسمت را بفروشی ولی پول یک  است يا احمقانهاحساس  /ضعیف است

، خندم یمگفت در واقع در مورد دو نفر ، راز خنده جحا را از او پرسیدند /.قرص نان را هم نیاورند

که در باالست و جایگاهی  یو کسشدت گشنگی مرده  ازکسی که در زیردست و جایگاه پایین است 

 است يا احمقانه و احساس است يا احمقانهاین احساس  /ندیب ینمدارد نابیناست و حال زیردستان را 

اي پاهایم / که رمز و نشانی براي گدایی باشی و ساختمانی و وزارتی براي گدایی و گدایان بسازي

 .مرا فریب دادند و اموالم را غارت کردند چراکهباال بروید و پایمال کنید ، گردش کنید

 ) مصر( وطنعشق به -8
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اشغال مصر  .زونی نهادبا توجه به شرایط جدید سیاسی و اجتماعی رو به ف، نهضت ملی عربی معاصر

احساس حقارت مصریان را سخت تحریک نمود ، این کشور یگیالحما تحتانگلستان و اعالم  لهیوس به

تبدیل  آلود خشمگردید و حس رقابت با اروپا را به خصومتی خونین و  ییگرا یملو موجب گسترش 

اعتراض به دخالت بریتانیا در اوضاع سیاسی و  يها نشانهو به تدریج ) 265: 1381، عبدلجلیل( ساخت

راه اندازند  بهرا  م 1919اجتماعی مصریان توانستند عوامل استعمار را از مصر اخراج کنند و انقالب 

و  زدند یمتا اولین ملت عربی باشند که در قرن بیستم در برابر حضور استعمارگران دست به اعتراض 

برانگیختن  عامل م 1919قیام  ).125: 1970، ضیف( خیابان آمدند براي رسیدن به استقالل سیاسی به

مصریان و تبلور شعور ملّی نسبت به کسب استقالل و پایان دادن به استعمار بریتانیایی  هاي شخصیت

 ).210: 2009، البوجی( .از کشور شد

از  کند میاشاره ، شاعر در این قطعه شعري به مصر باستان و خدماتی که مصر به انسان ارائه کرده

شاعر مصر را در همه چیز  .اولیه مصر هستند يها تمدنجمله نوشتن خط و شمارش اعداد را که از 

 ها یسختقوي هست که از  قدر آندر سپاهی که ، دهد میدر حس امنیتی که به مردمانش  داند یمبرتر 

در نوري که به زندگانی مردمانش ، در توانایی امرار معاش مردم از طریق کاشت گندم و پنبه .بگذرد

و با  کند یمهمچنین شاعر خاطرات دوران کودکی خود را در مصر بازگو  ؛ وداند یم برتر، بخشد یم

که شعرهایش را پنهان کند و  خواهد یماز خود ، توجه به تغییراتی که در زمان حاضر در مصر رخ داده

 .شعري مناسب حال حاضر مصر بسراید

فأکتـب  يفـرض خوفـهالصـمت بعـد اليـوم  واکتـب ملصـر يـوم شـعرا مثلهـا کلهـا  دميةدک القخبئ قصائ 
ــــی عينـــاک امجـــل طفلتـــني تقـــرران ســـالم نيـــل مصـــر واهلهـــا کانـــت تـــداعبنا  أبن هـــذا اخلـــوف مـــاض وانتهــــــ

 بردها یننس ونراک تبتسمني بعضنا یکنا ندفئ بعضنا ف والسقيع و لـــــــــــــم نفسر وقتهـــــــا الشوارع ابلربوده
 ) 133: همان( 

را پنهان کن و براي مصر شعري همانند اوضاعش  ات یمیقد يها دهیقصتمام شعر و : ترجمه

پس بنویس سالم بر نیل و مصر و مردم ، کند ینمترسی را بر ما غلبه ، از این پس هیچ سکوتی .بنویس

است که تمام  يا گذشتهکه این ترس  رندیگ یمچشمان تو زیباترین کودکانی هستند که تصمیم  .آن

ولی در آن زمان ما تفسیري براي  کرد یمما را بازیگوش ، با سرما و برف و تگرگ ها ابانیخ .شده است
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و آنگاه سرما را  میدید یم لبخندزنانو تو را  میکرد یمهمدیگر را به کمک هم گرم  .آن نداشتیم

 .میکرد یمفراموش 

 :گوید میهمچنین شاعر در جایی دیگر 

 وال شفنا عمــــــــــر� نور غري ملا قمـــــــرک جه و ال کنا نعــــــــــرف الف و ال کنا نعرف به 
 وزرعت قمح و غيطان و غلبت کل احملن رمز االمان و الناس مالقياش وطن یوفضلت 
 االبيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مصــــــــــــــــــــــــــــراقف انتبـــــــــــــــــــاه � زمـــــــــــــــان  
 لو مالت نعد هلا بکتافنا والدفه ...والدفه و ال کنا نعرف الف و ال کنا نعرف به 
مصر الی جيشها  نقشت حجر و علمتنا العــــــــــــتد یمصــــــــر الل نينا و اکتافناحناجر� و اغا یامسک ف 
 ) ٩٦:مهان( ال تعبنا يوم م السفر و ال کل جمدافنا الی بنت السد مصر .عرب

 میا دهیندو در طول زندگانی خود هیچ نوري  میدانست ینمخواندن و نوشتن الفبایی را  چیه :ترجمه

برترین چیز را امنیت دانستی حتی براي مردمی که وطنی پیدا  .آمد) مصر( ماهتنور  که یوقتتا 

هوشیارانه ایستادگی کن ، اي روزگار .چیره گشتی ها یسختو پنبه را کاشتی و بر همه  و گندم اند نکرده

و در طول زندگانی خود هیچ نوري  میدانست ینمهیچ خواندن و نوشتن الفبایی را  .براي مصر سرافراز

اي مصر نام تو در  .میکن یمآن را درست  مانیها شانهو فرمان این کشتی اگر به بیراهه برود با  میا دهیند

مصري که بر روي سنگ حروف را نقش بست و شمارش ، و وجود ما است ها نغمهما و  يها حنجره

و  نه ما وقت چیهگذشت و سد و عایق را ساخت و  ها یسختمصري که سپاهش از  .را به ما آموخت

 .نه پاروهاي قایمان از سفر خسته نشدیم

 :يریگ جهینت

، دغدغه شاعر ترین مهمبه این نتیجه پی برد که  توان میدر این مقاله  شده مطرح يها بحثاز مجموع -1

پیشرفت و توسعه  عامل ترین مهمو ایشان  استوحدت و دعوت به همبستگی کشورهاي عربی 

و از نظر شاعر این وحدت و  دانست یمکشورهاي عربی را همین اتحاد و رهایی از حاکمان ظالم 

 .فرهنگی و مذهبی باشد يها تفاوتیکپارچگی باید به دور از 

 ها آن يها نیسرزمو  باشند یمکه داراي اراده قوي و استوار  داند یمعرب را مردمانی ، همچنین شاعر-2

و شاعر  دانست یمعرب را براي آزادي مسجداألقصی  يها ملتز گسترده بوده و تمام نبردهاي از دیربا
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و اقشار  ها تیقومهمیشه به اصل و نسب خود مباهات ورزیده و حاکمان را به رعایت مساوات میان 

 .خواند یممختلف فرا 

بلکه روح ایشان سبب شده بود که در  دیشیاند ینمهشام الجخ تنها به مردم شهر یا سرزمین خویش -3

، ضمن تالش براي دستیابی به پیشرفت و تعالی ؛ واندیشه اتحاد با دیگر کشورهاي اسالمی برآیند

 .درخشان در سایه اتحاد و همبستگی با دیگر ملل را در سر بپروراند يا ندهیآآرزوي داشتن 

و تفاوت طبقاتی را در  کند یمشکایت  گله و) مصر( خودشاعر در شعر خود از اوضاع نابسامان  -4

و حال  کند یمو مسئوالنی که جایگاه باالیی دارند را به نابینایی متهم  کند میکشور خود گوشزد 

کشورش رمز بینوایان است احساس  که اینو شاعر از  کند یمرا در فالکت تام یاد  ها آنزیردستان 

 .کند میتأسف 
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