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Abstract   

Contemporary undesirable events in Islamic countries have given rise 

to resistance literature. Resistance literature is one kind of committed 

literature. Such literature, due to social, political, and historical issues 

of each nation, has different reflections compared with other periods. 

We can name Abūtaleb Mozaffari, the Afghan poet residing in Iran, and 

Jaber Qumayha, the Egyptian poet, as two of the many poets who write 

in this genre. Sayyed Abūtaleb Mozaffari dedicated the greater part of 

his book to the resistance and sacrificing of Afghans. He, in his poetry 

book How an eagle dies?, worked on the distasetful and adverse life 

events of the Afghan nation. Jaber Qumayha, the Egyptian poet, did so 

as well because of being in the border areas near Afghanistan and 

witnessing all kinds of transgressions against the frontage of this 

Muslim nation. He reflected his literary commitment in his poetry book 

To the Jihad of Afghans ... I Sing, and wrote about Asghans' bravery. In 
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the present study, the authors have made a comparative comparison of 

these two poets' resistance ideas in order to illuminate the difference in 

their common themes of resistance. Jaber Qumayha, as an Egyptian 

poet, looked at Afghanistan's resistance literature from the viewpoint of 

a committed poet; However, Sayyed Abūtaleb Mozaffari was present in 

the jihad as one of the Mujahedin. This difference in viewpoint has 

added to the literary beauty of their poetry. In this comparative study, 

we surveyed the common themes of the two poets' books, based on the 

American school. We concluded that the manifestations of resistance 

such as the reflection of suffering and hardship during war, the spirit of 

fighting, the memorial of martyrs, being left behind the caravan of 

martyrs, inviting to alliance and avoidance of dissension, and 

cultivating the spirit of hope and self-belief have a very high frequency 

in these two books.  

 

Key words: Afghanistan's Resistance Literature, American School of 

Comparative Literature, Common Themes, Sayyed Abūtaleb 

Mozaffari, Jaber Qumayha 

 

1. Introduction 

The bloody events in Afghanistan have lead committed poets to reflect 

on them, to the extent that the concerns  of such poets have manifested 

colonial oppressions and the encouragement of the people and various 

segments of society to resist them. Sayyed Abūtaleb Mozaffari, the 

Afghan poet residing in Iran, and Jaber Qumayha, the Egyptian poet, 

have pointed to the political and social crises in Afghanistan in modern 

times, and defended the oppressed and homeless nation of Afghanistan. 

 

2. Methodology 

The authors have surveyed the common themes of the two poets' books 

and comparisons of resistance poetry in the poetry of the contemporary 

poets Sayyed Abūtaleb Mozaffari and Jaber Qumayha in Iran and 

Egypt. This comparative study was conducted using the content 

analysis method based on the American school of comparative studies. 

 

3. Discussion 

Sayyed Abūtaleb Mozaffari and Jaber Qumayha are two famous poets 

of Persian and Arabic literature. This study aims to compare the 

components of resistance literature in the poetry of Sayyed Abūtaleb 
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Mozaffari and Jaber Qumayha based on the frameworks of comparative 

literature and to reveal the common themes of resistance in the works 

of two poets. Considering the similarities between these two poets in 

terms of the central components of resistance literature and some 

literary features, it can be claimed that Sayyed Abūtaleb Mozaffari and 

Jaber Qumayha are also among the poets whose poems have semantic 

commonalities. 

In short, the main themes of Sayyed Abūtaleb Mozaffari's and Jaber 

Qumayha's poetry in the field of resistance literature include 

condemning the presence of foreign armies in Afghanistan; warning 

enemies of enmity with Afghanistan and threatening it; praising the 

position of the Mujahideen and martyrs; and inviting to unity, 

patriotism, and avoidance of dissension. 

 

4. Conclusion 

A comparative study of the poems of Seyed Aboutaleb Mozaffari and 

Jaber Qumayha showed that: 

- Many factors have played a role in shaping the resistance thoughts of 

the two poets, the most important of which are personality traits; 

personal experiences; cultural, social, ideological and historical issues.  

- The manifestations of resistance such as displaying suffering and 

hardship during war, the spirit of fighting, the memorial of martyrs, 

being left behind the caravan of martyrs, inviting to alliance, cultivating 

the spirit of hope and self-belief  have a very high frequency in these 

two works.  

- Sayyed Abūtaleb Mozaffari has sought help from natural elements 

such as winter, social conditions such as poverty and deprivation, and 

religious segregation in condemning people's dissension and inviting 

them to unity, while Jaber Qumayha has used mystical interpretations, 

Qur'anic images, and religious teachings. He has warned against 

secession, division and dispersal, and called for unity among Muslims. 

Sayyed Abūtaleb Mozaffari, due to the prevailing atmosphere in the 

text, has linked the verses to myth and has used the mythological 

elements of Shahnameh to connect the past and the present in a new and 

modern form. Jaber Qumayha has not neglected the use of myths, 

especially religious ones, and in the meantime, the presence of the Holy 

Prophet (PBUH) in his poetry is more colourful compared with other 

myths. 
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 پایداری ادبیات ۀیّنشر

 دانشکدة ادبيّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهيد باهنر کرمان

 1399 زمستان و پایيز سوم، و بيست شمارة دوازدهم، سال

های پایداری افغانستان در شعر سید ابوطالب مظفری ی تطبیقی جلوهواکاو

 و جابر قمیحه 

 پژوهشی(-)علمی

 1یسیاد نیا

 2ناصر زارع

 3یرسول بالو

 4بدعامحمد جواد پور

 5یرازیفرع ش دریح دیس

  چکیده
 است. در کشورهای اسالمی باعث گسترش ادبيات پایداری شدهدوران معاصر حوادث ناگوار  

توجه به رویدادهای اجتماعی و سياسی  با است که دهای ادبيات متعهّادبيات پایداری یکی از گونه
های دیگر دارد. در ميان با دوره در قياس یهر ملت و شرایط تاریخی آن بازتاب و انعکاس متفاوت

شاعر  توان به سيد ابوطالب مظفری کهاند، میبسياری سرودهاشعار مينه شاعران معاصری که در این ز
 اشاره کرد. سيد ابوطالب مظفری قسمت اعظم مصری شاعرقميحه  است و جابر رانیا ميمق ستانیافغان

ی خود را در بيان پایداری و رشادت مردم افغانستان سروده است. وی در دفتر شعر یشعر ۀمجموع
جابر قميحه  به روزگار دشوار و جانکاه ملت افغانستان پرداخته است. «؟ميردیعقاب چگونه م»خود 

و ی اندازانواع دست ةمشاهد و دليل حضور در مناطق مرزی نزدیک به افغانستانشاعر مصری نيز به
نام به یاادبی خویش را در مجموعه د، تعهّو مردمان آن این کشور مسلمانحریم تجاوز نسبت به 
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ميان های مردم این سامان زبان بهها و دالوریاز رشادتو  اختصاص داده «أغنّی ... األفغانلجهاد »
 نیتا از ا پردازدیدو شاعر م نیا یمقاومت یهاشهیاندتطبيقی  ۀسیبه مقا پژوهش نیاست. ا آورده

 حهيجابر قم. روشن کند گریکدیآنها را نسبت به  یداریمشترک پا نيمضام زیرهگذر وجه تما
 سته،ینگر تانافغانس یداریپا اتيمتعهد به ادب شاعر کینگاه  یۀو از زاو یشاعر مصر کیعنوان به

 ،تفاوت در نگرش نیو اباشد میجهاد  ۀاز مجاهدان حاضر در عرص یکیخود  یحال آنکه مظفر
براساس  و تطبيقی روشاین جستار که به یهاافتهی .است شعرشان بخشيده ی بهدو چندان یادب ییبایز

پردازد، حاکی دو شاعر مذکور می یشعر هایبه وارسی مضامين مشترک در دفتر مکتب آمریکایی
طلبی و روحيۀ مبارزه ،ترسيم رنج و محنت دوران جنگهای مقاومت از قبيل از آن است که جلوه

تفرقه، جاماندن از کاروان شهيدان، دعوت به اتحاد و پرهيز از  ،جنگاوری، پاسداشت مقام شهيدان
   برخوردار است. یاز بسامد بسيار باالیآنها  اشعار ۀدر مجموعاميد و خودباوری،  ترویج روحيۀ

 جابر ،مظفری ابوطالب سيد ،مکتب تطبيقی آمریکاافغانستان،  ادبيات مقاومت: های کلیدیواژه
 قميحه.

 

 مهمقدّ -1

وادار ساخت تا آنجا که آنها  بازتابرویدادهای خونبار کشور افغانستان، شاعران متعهّد را به 

و تشویق مردم و اقشار مستکبران گونه شاعران تجلی ظلم استعمارگران و دغدغۀ فکری این

ه به يحسيد ابوطالب مظفری و جابر قم مختلف جامعه به لزوم مقاومت در برابر آنان گشت.

و از ملّت مظلوم و  ندادر عصر معاصر اشاره کردهمردم افغان های سياسی و اجتماعی بحران

حاکمان مستبد ظلم ایستادگی در برابر  و آنان را به مقاومت و اندپناه افغانستان دفاع کردهبی

     اند.دعوت نموده (Imperialism)ی ستيالیامپر یهانيز تجاوز قدرت و خودکامه و

  بیان مسئله -1-1
نسبت  ،ویژه سيد ابوطالب مظفریبه ،وجه تمایز اصلی شعر شاعران افغانستانی ساکن در ایران

در خلق  یینوگراصراحت زبان،  ،به شاعران داخل افغانستان و شاعران مهاجر در پاکستان

همان اشعار آنان را  بيشترمایۀ حال آنکه درون است. مقاومت ریدر تصاو یو تازگ یمعان

دهد. می مشکالت ناشی از مهاجرت و حزن حاصل از غربت تشکيل و یاشهيکل نيمضام

و گاه  یفرهنگ و مشابهت یهمسان ،هیهمسا یکشورها ةکم در حوزکه دست ستين یدیترد

 تواندیم هاحرکت به دنيو عمق بخش یآثار در بارور نیانتقال ا» دارند، ایرانيان با ما یزبان
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 شدتشاعران مهاجر است که به ژهیوبهو موارد شعر جوان افغانستان  نیا ۀاز جمل ،مؤثر باشد

 (41: 1380 ،یی)کاکا« .ماست یموفق و مطرح امروز انقالب اسالم اعرانمتأثر از شعر ش

در ایران و آشنایی با دستاوردهای انقالب اسالمی و دفاع مقدس و تأثيرپذیری  اقامت مظفری

از سرچشمۀ نهاد و خلوص ش باعث شده است که مقاومت در شعر از این دو جریان عظيموی 

دستاورد این جوشش  عبارت بهتر مقاومت از درون وی بجوشد.بهو  یدو ایمان تراوش نما

ۀ حضور پنج سال است. «؟ميردچگونه میعقاب »ی دفتر شعر ،درونی در ابوطالب مظفری

 ژهیوحاکم بر منطقه به یاسيعنوان استاد مدعو و مشاهدة اوضاع سقميحه در پاکستان بهجابر 

آشنا گشته و احساسات، طور مستقيم بهاین کشور  مردم ماهيت جهاد که باباعث شد  افغانستان

    .دهدبازتاب « أغنّی ... لجهاد األفغان» ۀعواطف و تعهد و التزام ادبی خویش را در مجموع

، آمریکایی تطبيقیبه مکتب ادبيات  که با رویکرد نگارندگان این جستار درصدد هستند

و مصر، سيد ابوطالب مظفری و  ستانافغانت را در اشعار دو شاعر مهای ادبيات مقاوجلوه

 داده و به سؤاالت زیر پاسخ دهند:ی قرار ومورد واکا ،جابر قميحه

لجهاد األفغان ... »و « ميرد؟عقاب چگونه می» یدفتر شعرپایداری دو ادبيات های جلوه -1

 ؟ اندافتهی یتجلّ یمشترک نيدر چه مضام« أغنّی

  ست؟يچ حهيو قم یآن در شعر مظفر یهاهیمانوجوه مقاومت و بعوامل ظهور  -2

  اند؟بهره جسته از کدام سبک یداریپا یهاشهیاند انيب یبرا حهيو قم یمظفر -3

  پژوهش ۀپیشین -2-1

انجام گرفته  های ادبيات مقاومت در اشعار هر دو شاعرمربوط به جلوهمتعددی های پژوهش

 ديسمقاومت و شعر  افغانستان یداریپا اتيادب ةدربارکه  ىمقاالتو  هانامهپایان. در زمينۀ است

  توان به آثار زیر اشاره نمود:  اند میدرآمده ریتحر ۀبه رشت یابوطالب مظفر

های محمد سروده دیدگاه شاعران افغانستان به ادبيات پایداری؛ با تأکيد بر»ۀ نامپایان -1

از که « سيد ابوطالب مظفری و محمد رضا شریف سعيدیکاظم کاظمی، خليل اهلل خليلی، 

با معرفی  هنامپایاناین  .انجام شده است ق اردبيلیدانشگاه محقّدر ( 1395زهرا انامی منامن )
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جدید افغانستان  و ادبيات قدیمو  آغاز گشته افغانستان فرهنگی کشورو  تاریخی جغرافيایی،

بخش و  دادهرا مورد واکاوی قرار ش در داخل کشور و خارج ،ویژه ادبيات پایداری آنبه

   .نشان داده است را مضامين ادبيات پایداری در شعر شاعران مذکوراندکی از 

بررسی تطبيقی ادب پایداری در شعر شاعران معاصر ایران، افغانستان و »ۀ نامپایان -2

( در دانشگاه عالمه 1390دی )عبدالمجيد ارجمن ازکه « 1382تا  1357های تاجيکستان سال

های نامه به تحليل و بررسی عوامل مؤثر در ظهور جلوه. این پایانانجام شده است طباطبایی

 پایداری در شعر شاعران کشورهای مذکور پرداخته است.   

ادبيات مقاومت و همسویی با ادبيات پایداری  ه برکيبررسی شعر معاصر افغانستان با ت»ۀ مقال -3

علوم  و المللی علوم اسالمیبينة ( در کنگر1395) از ليلی کمالوند« يت در ایرانمشروط

 آن و اجتماعی  تحوالت سياسی وبه واکاوی شعر معاصر افغانستان که  انجام شده انسانی

از و  روشن نمودهرا  ستيزخواه و ظلمپرداخته و از این رهگذر انسجام فکری شاعران آزادی

 .ه استتشریح کردرا  شعر مقاومت ۀپای شعر معاصر افغانستان برنظير سویی ویژگی بی

مقایسۀ اشعار محمود درویش، جبران خليل جبران و ابوطالب مظفری » ای با عنوانمقاله -4

(، در نخستين 1396عليرضا حسينی و الهام بهروز )  از« با استفاده از نظریۀ کيت جانسون

نتایج  و  انجام شده دانشجو استان خراسان شمالیهمایش ادبيات مقاومت با محوریت شهدای 

 یبرخوردارکه شاعران با کاربست هزار واژة مقاومتی و  نمایدمینکته را روشن  نیاپژوهش 

  اند. های شعری خویش داشتهجامعۀ آماری برابر و یکسانی را در مجموعه ،یاز لحن حماس

 ، به شرح ذیل هستند: انجام گرفته است شعر قميحه مورد درکه  مقاالتى و هانامهپایان

عبدالمولی الحاج علی  ازکه « فی شعر الدکتور جابر قميحه االتجاه اإلسالمی»ۀ نامپایان -1

رویکردهای اسالمی جابرقميحه و  گربيانو  در دانشگاه األزهر انجام شده است (2010)

 ی است. معاصر عرب اتيدر حوزة ادب وی ۀگراناصالح طلبانه وهای صلحاندیشه

در دانشگاه  (1395زاده )از حامد کيانی« ميحهشناسانۀ اشعار جابر قبررسی سبک»ۀ نامپایان -2

 ،یزبان سه مبحثدر  حهيشعر جابر قمشناسانۀ سبک لياثر به تحل نیا. انجام شده است زابل

 .پردازدمی یو فکر یادب
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چاپ شده ( 2013) از محمد عباس عرابی« سالمیالرؤیه جابر قميحه فی األدب ا»ۀ مقال -3

اسالم و زبان عربی و  ةهای جابر قميحه درباردیدگاه گربيانکه  الوعی اإلسالمی ۀدر مجل

 است.  نگاری وی و نيز جایگاه ادبی او در عصر معاصرسبک روزنامه

 یشعر یهااز مجموعه یبخش اعظم هقميحجابر از آنجا که سيد ابوطالب مظفری و 

مؤثر در  ناصرع ی، بررساندمعاصر افغانستان اختصاص داده یدادهایرا به بازتاب رو شیخو

جلوه  یضرورآنها  ونديو پ ینقاط تالق افتنیشاعران و  نیا ی مقاومتیهاشهیظهور اند

موضوع خالصه  نیدر ا دهينسبت به آثار به انجام رس روشيپ ۀمقالی نوآور ۀاما جنب .دینمایم

پيدایش  چگونگیبه  ،در شعر دو شاعر یداریمشترک پا نيمضامتحليل بر شود که عالوهیم

     اشاره شده است.آنها  شعری سبک نيو همچنشان در شعرمقاومتی  نيمضامها و اندیشه

   ت پژوهشهمیّضرورت و ا -3-1

 نيمضام یکه حاو حهيقممظفری و اشعار  یبررستحليل و جستار درصدد است تا با این 

 یدتيو عق یاجتماع ،یفرهنگ یهامؤلفه ،یو تجارب شخص یتيشخص یهایژگیو ،یداریپا

های ادبی و اندیشه ،فرهنگی، مشترکات دینیو مؤثر در جهت شناخت  یجد یاست، گام

و ميزان در شعر شان عملکرد وةياز ش ییاز شاعران مذکور و رمزگشا کیهر مقاومتی 

این  هدف محوری بردارد.و استقامت ی داریپا يۀروحتاثيرگذاری هر یک را در ترویج 

های پایداری در شعر مظفری و مایهبندی درونپس از شناسایی، استخراج و طبقه پژوهش،

 معرفی آنان به پژوهشگران است.  و  شانهای پایداری در شعرواکاوی تطبيقی جلوهقميحه، 

 شروش پژوه -4-1

آمریکا انجام گرفته و در آن بيشتر بر  تطبيقی های مکتباین جستار بر اساس چارچوب

 یشعر یهامجموعه ۀصورت که پس از مطالع نیبه اای تکيه شده است. کتابخانه مطالعات

دفتر این دو مشترک  یداریپا نيمضام ،«لجهاد األفغان ... أغنّی»و « ميرد؟عقاب چگونه می»

 آنها همّت گماشته شد. قيو تطب سهیمقا، تحليلمرحله به  نیاستخراج و در آخر یشعر
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 بحث -2

 و آثار ادبی زندگی مروری بر-1-2
  سید ابوطالب مظفری -الف

ابتدایی  ۀپس از اتمام مرحل به جهان گشود. دیده در روستای باغچار( 1344)مظفری در سال 

پس از آن به و  پاکستان شد ناگزیر به مهاجرت به( 1359)علميه شد و در سال  ةوارد حوز

 ۀسوگنام» او با عنواناولين شعر  مشهد شد. ۀعلمي ةوارد حوز (1361) سال درو  آمدایران 

به « نيستان»سپس انتشارات ، به چاپ رسيد« هنری ةحوز» در انتشارات( 1364)در سال « بلخ

« ادبيات معاصرة گزید»نام ای بههایی از این کتاب و آثار جدید او در مجموعهانتشار گزیده

های اول و دوم او و حاوی کتاب« ميرد؟عقاب چگونه می»بخشی از کتاب  اهتمام ورزید.

)ن.ک: . چاپ رسيد ادبيات به ۀاست که به پيشنهاد دوستانش در خان شقصایدجدیدترین 

فعاليت داشته « یدردُرّ »ۀ فصلنام ريسردبعنوان ( به1376از سال )شاعر ، (8-7: 1390 ،یمظفر

شاعر در طی حدود ، کرد دايپ رييتغ «خط سوم»به  (1380در سال ) مجلهنام  کهنیااز بعد و 

( 1357از سن نوجوانی ) وىعضویت فعالی را داشته بود. فصلنامه  نیاده سال همچنان در 

جدی وی در جبهۀ حق عليه  ، اما حضوردر جهاد افغانستان شرکت داشتهصورت پراکنده به

 گردد. ( برمی1373( لغایت )1370های )باطل به سال

  معرفی اجمالی جابر قمیحه -ب
( 1312)سال  شاعر و ادیب مصری در شهر منزله در استان الدقهليّه به جابر المتولی قميحه،»

شعری او به دوران راهنمایی و  ۀاولين تجرب ،(34 تا:)رزق، بی« .چشم به جهان گشود

ای مرثيه یاین دفتر شعر ةقصيدترین گردد. مهممی باز« ذکرینی عند قبریأ»نام ای بهمجموعه

 است. او اولين سروده( 1321)است که در وفات تنها برادرش به سال « أخی أمام قبر»نام به

 سال بهدر پاکستان  «أغنّی ... لجهاد األفغان»رسمی خود را تحت عنوان  یشعر ۀمجموع

دکتری  و حقوقکارشناسی مدرک قميحه  جابر، (7-5: 1997 قميحه، ن.ک:سرود. )( 1362)

از دانشگاه قاهره دریافت ( 1357( و )1343های )ترتيب در سالبه را ادبيات معاصر عربی

و  در مصر شمس زبان دانشگاه عين ةعنوان استادیار ادبيات معاصر عربی دانشکداو به کرد.

 و در (1390)در سال  قميحه نمود. فعاليت آمریکا در (Yale) لیينيز استاد مهمان دانشگاه 
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 ترین تأليفاتمهم از جمله، (97: 1991ه، قميح ن.ک:) .فانی را وداع گفت سالگی دار 78سن 

الزحف »: اشاره نمود یشعرهای مجموعهاین توان به میدر زمينۀ ادبيات پایداری او دیگر 

 ( 4: 2، ج2003)الجبوری، « .هلل والحق وفلسطينو  ملحمه الکلمه والدم، المدنّس

 ه یحهای مقاومت در اشعار سید ابوطالب مظفری و جابر قمجلوه -2-2

مشهور ادب فارسی و عربی هستند. این  شاعراندو تن از  حهيو جابر قم یابوطالب مظفر ديس

 اتيّادب یهامؤلّفههای ادبيّات تطبيقی به مقایسۀ جستار نيز بر آن است تا براساس چارچوب

وجوه اشتراک این دو شاعر را در مضامين  و بپردازد حهيقم و یمظفر ی در شعرداریپا

و  یادب ،ینید مشترکات یبرخ ةدو شاعر دربردارند نیاشعار ا کردیرومقاومت بيان کند. 

 اشعارشاندر  حهيو قممظفری هرچند که  است. یاخالق یهاو ارزش یمقاومت یهاشهیاند

ادبيات  های محوریمولفهدر زمينۀ آنها  ولی با توجه به شباهت؛ انداسمی از دیگری نياورده

نيز در جرگۀ شاعرانی قرار قميحه و مظفری توان گفت های ادبی میپایداری و برخی ویژگی

مصری  شاعرجدی نگاه . دنداراشتراکاتی با یکدیگر  ییاز لحاظ معناگيرند که شعرشان می

نام که در  نیخود به ا یشعر ۀجهاد مردم افغانستان و اختصاص مجموع مس:لۀبه  حهيجابر قم

آن  یداریپا نيمضام یقيتطب ۀسیمقاو  شودیعرب کمتر مشاهده م بانیاد انينوع خود در م

 ننگارندگا یهااز دغدغه یکی ،زبانیفارس بیاد کیبه نقاط مشترک با  دنيبه منظور رس

 شاتیفرما بقطو همچنين آثار هر دو شاعر ۀ موشکافاندقيق و  ۀمطالع رو است.شيپ پژوهش

را آنها  یاز سو یو تأثر ريتأث چيه ،چهره به چهره ۀدر مصاحب یابوطالب مظفر ديشاعر س

 یقيتطب ةويشبا اطمينان خاطر نگارندگان را بر آن داشت تا خاطر این امر . بدیندهدینشان نم

شویم و به ای وارد بحث اصلی می. با چنين مقدمهنندیبرگز مقاله یرا برا ییکایمکتب آمر

 پردازیممی حهيو جابر قم یابوطالب مظفر ديسهای مقاومت در شعر مفاهيم و اندیشهبررسی 

  کنيم:را در مضامين پایداری ذیل بيان میآنها  دیدگاه ،وجوه اشتراک تحليلو  ویواکا ابو 
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 دوران جنگ   محنت ترسیم رنج و-1-2-2

های سياسی و اجتماعی بحرانجامعۀ افغانستانی و رفع خدمت به در  ش پيوستهاشعار مظفری

ها و مشکالت ناشی از جنگ سختیو ناگوار  طیترسيم شرا وی در این راستا به، آن بوده

کرده  ميرا ترس یروزگار پردرد و رنج  ملت افغانستان« عهدِ شيرین»در شعر شاعر . پردازدیم

پرداخته « سيد محمد سجادی»ی مجاهدان از زبان شهيد روشيپ یهایسخت ییو به بازگو

 داند:تنها راه رهایی از خفقان را مبارزه با دشمن و جانبازی برای ميهن می مظفریاست. 

آمد خبر کرد/       توفانی که می جِشتابان/ خلق را از رن نِآمد از آن دورهای قریه با جا»

ناپيدا حذر              دِست/ باید از نيش سموم باخيز اگفت: این صحرا کران تا بيکرانش فتنه

شيرینی که روزی با  دِستاد و جان داد/ بر سر آن عهاِکرد/ ... با کفی از آب و آتش عاقبت 

 (  30-29: 1390 ،یمظفر)« پدر کرد.

که  ستانیمجاهد افغان کیاز درد و رنج  یو ملموس ایگو ریفوق، تصاو یشعر یبندها

 نیاست. ا دهيچشرا داخل کشور  یستیترور یهامبارزه با استعمارگران و گروهک طعم تلخ

با خبر ساخته و  دوران جنگ یهافتنهو  هارا از وجود محنت شیخو نيمجاهد، مردم سرزم

رزمندة  نیو هموطنانش ادا نموده است. ا مخود را به اسال نیدر برابر دشمنان دِ یستادگیبا ا

قلمداد نموده آنها  با ییارویرو تر ازها را آسانفتنهو مشکالت  نياز وقوع چن ایثارگر ممانعت

دادن شاعر از سراز آرایۀ استعاره در شعرهای خویش بهره برده است؛  وفوربه مظفری است.

)نيش سموم بادِ ناپيدا( و  خيز()جانِ شتابان( و )رنجِ توفانی( و )صحرای فتنهها به این نغمه

مظفری نيز در شعر یاد شده  کند تا به جان نشستن و شدت تاثيرپذیری را تداعی کند.میتعبير 

شيرین( و تضاد در دو واژة )آب و آتش( و  دِآميزی در ترکيب )عهگيری از حسبا بهره

های یک رزمنده را با لحنی اوج سختی، هایی مانند: )صحرا، سموم و باد(تناسب در مجموعه

 اش برای مخاطب ترسيم نموده است.  جود در جامعهمعترض از وضعيت مو

وی برای ارائۀ  زند.را فریاد میملت افغانستانی خفقان حاکم بر  جابر قميحه، شدت

کودکان گرسنه و آواره در مرزهای کشور  ،تصویری ملموس و روشن از درد مردم افغان

 سراید:گونه میاینو  نمایدافغانستان را ترسيم می
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الجوع/ لکن لم یُهزِمْه  مِیبکی بالدمعِ الموجوعِ/ من أل /بَشاوِرجائعِ/ عندَ حدودِ للطفلِ ال»

 ( 18: 1991 حه،يقم)« الجوع/ بل یَحيَا أملُ النصرِ/ ... أُغنّی.

گرید/ از  درد های دردآور میکه با اشک /شاوريپبرای کودک گرسنه/ در مرزهای »

 یسراینغمهکند/ ... بلکه اميد پيروزی را زنده می /نياوردگرسنگی/ اما گرسنگی او را از پا در 

 «. کنممی

این دو شاعر در زمينۀ ترسيم رنج و محنت دوران  یشواهد شعرتحليل و واکاوی تطبيقی 

به  ،های عامۀ مردمبر ترسيم اندوه و گرفتاریجنگ حاکی از آن است که مظفری عالوه

حال آنکه قميحه بيشتر به آوارگی و  ؛رداخته استهای مجاهدان نيز پترسيم مشکالت و رنج

در عين حال مردم را اميدوار به رهایی و و  کندفقر و گرسنگی مردم افغانستان اشاره می

 ۀکاربست ادبی و هنرمندانبا  سيد ابوطالب مظفری فوقدر بندهای شعری بيند. پيروزی می

کاربست ظرافتمندانه و  باقميحه از سویی دیگر و  )رنج، فتنه خيز و نيش(: واژگانی مانند

مدعا  نیگواه ا، )الجائع، الموجوع و الجوع(: های فاعل و مفعول از قبيلاسم ۀهوشمندان

در ميان مردم  یروزيپحس آیندة بهتر و اميد به ترویج قميحه برای  بر آن، هستند. افزون

     .( سود جسته است النصرِأملُ) ( و ترکيب زیبایايَحیَ) از فعل مضارع ستانافغان

 طلبی و جنگاوریروحیۀ مبارزه -2-2-2

های بارز شعر پایداری او محسوب حماسی سيد ابوطالب مظفری یکی از ویژگی ۀروحي

های خود به رجزخوانی برای دشمن باک در بسياری از غزلاین شاعر جسور و بی شود.می

تشویق هموطنان افغان خود به مقاومت، لرزه براندام  برپرداخته است تا از این رهگذر عالوه

اوج هنرمندی خویش را « شکار رِشو»غزل  افکند. وی در خارجی متجاوزان و استعمارگران

   طلبی و جنگاوری نشان داده است:روحيۀ مبارزهدر ترسيم 

دل ...  /ها را با تفنگ امشبباید بگردم کوه /دیشب ربود از آخورش رخش غرورم را»

خوان از هفت /بستم کمرگاه جنون را سخت تنگ امشب /بازی آشنا کردمرا به رنج عشق
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: 1390 ،ی)مظفر« .پشنگ امشب رِپودیگر مخواب آسوده، ای  /زال رِپوخوف هم بگذشت 

51-52)    

شکل  شیخو پدر قیو به تشو یکودکهمان از  یمظفر ادبی و سنگ تهداب ربنایز

بازگو « معاصر اتيادب» ۀخود با مجل یهااز مصاحبه یکیموضوع را در  نی. شاعر اگرفت

 ۀپشتوان عنوان یکبه شاهنامه ۀ وی به، اما عالقشاعر بودنيز  یمظفر بزرگِ پدرکرده است. 

رِ پدگرفت. رِ ایشان نش:ت پدیعنی در کنار  اشهياول یتيترب طيمحاز  یو حماس یمل ،یفرهنگ

شاهنامه را خيلی خوب و  فارسی داشتبه تاریخ و ادبيات ۀ شدیدی ذوق و عالق یمظفر

. این امر سبب شد که شاعر از نوجوانی به مطالعۀ ی با آن داشتقيارتباط وثو  خواندمی

حافظ، بوستان و گلستان  وانید ،ۀ فردوسیشاهنام: ترین و معتبرترین متون ادبی مثلمهم

 :شعر فوق عناصر حماسی از قبيلدر (، 58: 1396، یمظفر ن.ک:). همت بگمارد سعدی

رخش در شاهنامۀ فردوسی به قدرت »زال( گواه این مدعا هستند. پورِ خوان و )رخش، هفت

تا آنجا که در ميان تمام اسبان، فقط اوست که قدرت  ،پيکری متصف گشته استو کوه

 ،فراخوانی )رخش، (208: 1386)موسوی گرمارودی، « تحمل وزن سنگين رستم را دارد.

نظير مظفری است. طلبی و روحيۀ جنگاوری بیخوان( در این شعر گویای مبارزهرستم و هفت

 هاافغانستانیطلبی را در دل بر آنکه روح مقاومت و مبارزهشاعر با استفاده از این شيوه عالوه

  .دهدغنای معنایی اثر خود را با استناد بر ميراث افزایش می دارد،میزنده نگه 

روحيۀ  ،خویشتن مقام فخر به در« أغنّی ... لجهاد األفغان»ة حه در قصيدجابر قمي

شعریش  واژگانذاری گتأثيراز قدرت وی  است. نشان داده طلبی و جنگاوری خود رامبارزه

 .، آنگونه که اثری از ستم و ستمکار باقی نخواهد گذاشتکندیاد می کشنده سالحی بسياربه 

همراه پناه افغانستان بهایثار و اراده را برای ملت مظلوم و بی ،صبرش او معتقد است که واژگان

 رود:شمار میبهشاعر رجزخوانی این ای از زیر نمونهبندهای . دارد

 للملحدِ ی أثراً/قِبیُال  عيراً/سَ فيضُتّار القاصم/ وتَالبَ يفِکالسّ اً/الحَکلماتی ستکون سِ»

فله قلمی/  وعزائم/ .../ اءًدَوفِ .../ براًصَ األفغانی/ فی الشعبِ یبعثُ ياءً وعبيراً/وتکون ضِ /والظالمِ

  (23 :1991 حه،ي)قم« نّی.أغَ األفغانِ لجهادِ هاری/ی ليلی و نَقَوسأب نّی/فَ لهوَ
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آتش جاری همانند و مهلک/ و  هبرند شمشير همچون /گشتخواهند  سالحیواژگانم »

که در ميان  خواهد شد/ کافر و ستمگر/ و نور و عبيراز  /گذارداثری برجای نمی شود/می

 برای اوست قلمم/ ها/و اراده /کنيد وایثار /استقامت داشته باشيد شود/ملت افغان پراکنده می

 .«برمسر میبه ستانافغانمردم با آوازخوانی برای جهاد  وشب و روزم را / و برای اوست هنرم /

 (عزائم)و  (ريسع)، (قاصم)، (بتّار) :همچون یالفاظ کاربستبا  سرودة پيشيندر  حهيقم

رهگذر  نیاز او  بازتاب داده یاستهیطور شارا به شیخو یو جنگاور یطلبمبارزه ۀيروح

که کلمات قاطع  اعتقاد دارد یکرده است. و تیرا تقو ستانمسلمانان افغاناستقامت  ۀيروح

خوش هستند  یو بو ییدر حکم روشنا المان،برندن نسل کافران و ظ نيبر از باو عالوهة و برند

 دمند.یمآنها  را در یصبر، استقامت و جانفشان يۀملت افغان، روح انيکه با پراکنده شدن در م

آنها  ، به شاعر در خلق تصاویر و ابداعیشعر یبندهااین تشبيه در آرایۀ کارگيری فراوان به

واژگان خود را به شمشير برنده، آتش  ،قسمت از شعردر این  قميحه .کندکمک شایانی می

از نوع حسی بوده و  کارگرفته شدهتشبيهات به ۀجاری، نور و عبير تشبيه کرده است. هم

 .استطب اای برای مخویر زندهاتص بيانگر

دهندة آن ی و رجزهای مقاومتی مظفری و قميحه نشانطلبمبارزه ۀيروحواکاوی تطبيقی 

اند. با این تفاوت که قميحه ای سود جستههر دو شاعر از لحن حماسی و کوبندهاست که 

از صيغۀ متکلم و  کندبيشتر در مقام افتخار به قدرت واژگان خود برای حریفان رجزخوانی می

که مظفری مخاطب را با خود همراه کرده و با کاربست جوید، درحالیوحده بسيار مدد می

 خوان و دیو(، فضای شعر را حماسی نموده.زال، هفت پورِای )عناصر اسطوره

  مقام شهیدان پاسداشت-3-2-2

 یداریپا اتيادب سندگانیشاعران و نو نيمضام نیاز پربسامدتر یکی مقام شامخ شهيدستایش 

 صفتان در منیقرآن از شهداء و قداست جهاد در برابر متجاوزان و اهر لياست. بازتاب تجل

مضمون را  نیا مظفریدارد.  ژهیوای ی جلوهداریپا اتيادب سندگانینوشاعران و آثار ادبی 

در  وی ساخته است. انینما« نادر یمستر»و  «یمزار یعبدالعل»: مانندی دانيبا ذکر نام شه
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 «عبدالعلی مزاری»ها ها و ایثارگریبه تجليل و گراميداشت جانبازی« 3ۀ سوگنام» ةقصيد

 سراید:چنين میاینو  ستوده استی همّت باکی و بزرگاو را به شجاعت و بیو  پرداخته

هال شما  /تنگ نام و نان بيرون ةدایر یلی ز /شکست جوهر فردی که شأن مردی داشت»

که  «مزاری»نمرده است  /نيرنگ آسمان بيرون روید زنمی!/ به نيرنگ و رنگ مشهورید

  (98 :1390 ،یفر)مظ «.به پيش همّت مردی از آسمان بيرون /رد استخُمرگ بس 

دار در اسالم است که موضوع شهادت و اعتقاد به زنده بودن شهيد یک باور دینی ریشه

گيری از با بهره مظفریهای الهی است. مایۀ آن برگرفته از آیات قرآنی و وعدهبن

قدم خواهد ثابتسازد و از مبارزان افغانستانی میهای دینی، کالمش را پربار میاندوخته

 ،         شاعر )مرگ( را در کنار )زنده بودن( آورده و شهيد را هميشه زنده ناميده است. بمانند

 169 ۀیدر آ نکهیکما ا، داللت دارد عتقاد به جاودانگی شهيد بر پيشينۀ دینی شاعرو این ا

 عِنْدَ أَحْيَاءٌ بَلْ أَمْوَاتاً اللَّهِ سَبِيلِ فِی قُتِلُوا الَّذِینَ تَحْسَبَنَّ وَلَا﴿آمده است:  نيآل عمران چن ةسور

بازخوانی و  کندققنوس را نيز در ذهن خواننده تداعی می . همچنانکه حضور﴾رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

 اندوه و سوختن است که زندگی دوبارة افغانستان از دل رنج و بيانگر جهتمند رةاین اسطو

 .حضور یافته است نيزی بستر شعراین در  افغانستانیدر راستای اميدبخشی به انسان 

نيز همچون شعر پيشين به پاسداشت مقام رفيع شهيد « نامهدمبوره»ة در قصيد سيد ابوطالب

 :   یاد کرده است« مستری نادر» صراحت از شهيدپرداخته و به

به بيداد و داد شما  /پاککه بادا جهان ازشما پاک!/ هال تاجران دل و دین و خاک»

یالنی  /نتابيده این شرمگين خاک را /یلی درنوردیده افالک را /تری نادرمسْمِة تایندس /کافرم

 (112: 1390 ،ی)مظفر« د.هایی که دریا شدنهمان قطره /که در عشق رسوا شدند

است که از وجود  ییايآرزومند دنسروده، « مستری نادر»در شعری که برای  شاعر

 یپاکباز یهامرام انسان ۀدلبست ،سرشار از نفاق ۀباشد. او در زمان یطلب تهمنفعت یهاانسان

 شيشدن را در پ یراه آسمان شیخو یباکیکه با شجاعت و ب است« مستری نادر»همچون 

 یهاواژهدر این سروده  . مظفریتوانست تحمل کندیرا نم یويدن یشرمسار رایز ،گرفت

 ادیبه نکوداشت مقام و  رهگذر نیاز او  ذکر کرده (تجارت)را در برابر  (ثاریا)و  ی(پهلوان)

  است. دهيترسو و بزدل را نکوه یهاو در مقابل، انسان دهیاهتمام ورز دانيشه ةو خاطر
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با « عبداهلل عزام» از شهيد« الشهيد عبداهلل عزام، الفارس الذی صعد» ةجابر قميحه در قصيد

عبداهلل عزام فلسطينی که مدت زمانی د. کنلحن و زبانی آکنده از فخر و حماسه تجليل می

همراه دو پس از رها کردن تدریس در دانشگاه به، بودقميحه آباد همکار در دانشگاه اسالم

شهادت رسيد پایگاه مجاهدین به پاکستان، شاوريتن از فرزندانش محمد و ابراهيم در شهر پ

پاسداشت  نیا پرداخت.ایشان منزلت در نکوداشت ش قميحه پس از شنيدن خبر شهادت و

 و یتفاوت نژاد یبه وحدت مسلمانان و نف ،عام طوربه ديشه یاز مقام واال ليبر تجلعالوه

 ۀضیبه انجام فر نياز فلسط ريغ یعبداهلل عزام در کشور رایز ،اشاره دارد ییايو جغراف یزبان

و  یکپارچگینشانگر  زيو ن ینید فيتعهد مسلمانان به تکال انگريامر ب نیاکه  جهاد پرداخت

    است. گریکدیآنان با  یهمدرد

 /؟عُمَسهل تَ وتی/صَ عُسمَهل تَ نی؟/عُسمَفهل تَ /کَأنادی .../ کَأنا أدعو /یا عزامْ عبدَاهللِ یا »

  (76: 1991 حه،ي)قم« .؟عْیّ األرفَوِلْعُک الفی عالمِ

آیا  شنوی/آیا مرا می زنم/می تو را فریاد خوانم .../ای عبداهلل، ای عزام/ من تو را می»

 «.واالترت؟ ملکوتیدر جهان  شنوی؟/صدایم را می

« عبداهلل عزام»شهيد های جابر قميحه در جای دیگری از همين قصيده در توصيف رشادت

 :دیسرایم نيچننیا

 فی نقاوةِ العبيرِ کموجۀِ /والقدرِ والقضاءِ /والرسولِ والکتابِ باهللِ نُهُیقي /تُهُرفماً عَلِفعا» 

وإن  /جمْهَ فقد .../ زمْإذا عَ / تُهُرفوفارساً عَ /رْفَغتَال تُ ۀٌفسقط /هُعندَ بالهوانِ ءُأما الرضا /المطرْ

 ۀِمثلما قراب /الجهادِ شرعۀِ ه وبينَوکان بينَ /مْسَق فی حياتهِ /یُّالنصر األب امکأنّ /مْصَفقد قَ /جمْهَ

 (85-84: 1991 حه،ي)قم« .حمْالرّ

ونيز قضا و  ایمان دارد/ (ص)ر اسالمکه به خداوند و قرآن و پيامب را دانشمندی یافتم/ او»

لغزشی  اما راضی شدن به خفت و خواری نزد او/ مانند موج عبير در پاکی باران/ قدر الهی/

برد/ و اگر هجوم می .../ که اگر اراده کند و او را سوارکاری شناختم/ است ناآمرزیدنی/
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خویش قسم  مانند پيروزی بزرگی است/ در زندگانی شکند/دشمن را درهم میهجوم برد/ 

 «.نزدیکی و قربتی مثل قرابت خویشاوندی است و ميان او و آیين جهاد/ یاد کرده است/

تکنر »به توصيف مقام و منزلت واالی شهيد « رحيل من غير وداع»قميحه در قصيدة جابر 

بيند که تنها زد، او تکنر را دارای چنان منزلتی میپردایکی از شاگردان خویش می« طيفور

 آسمان وسعت گنجایش او را دارد: 

بْ تقَرَّوعَنّا الغيْبْ/ ال تبعدْ  مِن خلفِ.../ یُنادیهیدنيه إلی .../  /دُوهُ یاً یحعلونداءً  نَّوکأ»

 (64: )همان «األرْضْ. دِلطين األرضْ/ عبّا /ضَ.../ واترکْ هذی األرْنّام

گرداند/ او را صدا دهد/ و او را به ... نزدیک میو گویا ندایی ملکوتی او را حرکت می»

زند .../ از ورای غيب/ از ما دور نشو و به ما نزدیک شو .../ و این زمين را رها کن/ برای می

 «.  کنندگان زمينخود زمين/ برای پرستش

که مظفری تنها به بعد جهاد  نمایدمینکته را روشن  نیا های پيشينسروده یقيتطب ۀسیمقا

های باکی در ميادین نبرد و پاسداشت ارزشپرداخته و شهيدان را به داشتن رشادت و بی

که قميحه در کنار ستایش مقام درحالی ،اسالمی و دفاع از مرزهای ميهن ستوده است

هایی را انسانآنها  ذکر فضایل و مناقب آنان پرداخته وجنگاوری مجاهدان در ميادین جهاد به

 فاضل و وارسته و مؤمن و دیندار ناميده است.

  جاماندن از کاروان شهیدان-4-2-2

با برای مقابله با دشمن ان مختلف از جنگ و جانبازی شهيدان و شور آنی هاوهيمظفری به ش

از  ماندنور مضمون  د در ميان مضامين پایداری او، یاد کرده است.نواز و چشم دلنشين بيانی

 ،انرشک بردن به مقام معنوی آن عدم حضور در ميادین ایثار و فداکاری و شهداء و ۀقافل

 ۀبه مقایس« مردی از آهن»نام در غزلی به شاعر داده است. جایگاه واالیی را به خود اختصاص

مقدس ۀ خویشتن را در دور ماندن از فریضو  پردازدباک وطن میخود با مجاهد شجاع و بی

 گوید:باره میوی در این ستوده است،شهيدان را سخت  یو مقام واال سرزنش نموده جهاد

 /امّا نلرزید حتی یک شاخه از پيکر من /از من گذر کرد دیشب، مردی از آتش، از آهن»

آنک تویی پر ز فریاد، اینک  /آن مردی از خون و آتشو  سرکش پدر سوگ آن اس... 
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هم رعشه افتاده بر جان، هم  /خيالی و آن دست و بال سفالیاز یاد آن بی...  /غرق شيون منم

   (46-45 :1390 ،ی)مظفر« .تنر افتاده ب   لرزه

فراوان آرایۀ کنایه در عباراتی از قبيل:  کاربستدر شعر ذکر شده با مظفری  سيد ابوطالب

عباراتی مانند: با و  باکی شهيد سخن رانده)مردی از آتش( و )پر از فریاد( از رشادت و بی

)غرق شيون(، )دست و بال سفالی(، )رعشه بر جان( و )لرزه بر تن( با بيانی سراسر ادبی بر 

است، عدم حضور خود در آنها  های خود که صراحت شاخصۀ اصلیخالف سایر غزل

 نماید.ميادین جهاد را با تعابيری ایمائی و کنایی توجيه می

وی  خورد.مقام واالی شهيد غبطه می ظفری برجابر قميحه نيز همچون همتای خویش م

عبداهلل » ديشه هایرشادتتوصيف  به« الشهيد عبداهلل عزام الفارس الذی صعد» ةقصيددر 

شمارد که از رسيدن انسانی خسته و ناتوان و سست میدر قياس با وی خود را پرداخته و  «عزام

     گوید:باره میچنين مقامی عاجز است. وی در  این به

 ع/طِلم أستَ /هْدرِکَوأُ ه/قَالحِأن أُ ياً/ حاولتُداً وراقِصاعِ /ماءِالسّ حوَنَ ه/نی رأیتُا أنا/ فإنّأمّ»

 ياعُوالضِ عِقاللِ یتشدّن ن/هَرتَمُ بيدِۀِ العَيابَستٌ فی غَألَ /نُهَوالوَ عياءُالوا /اللهاثُ نِیَهافقد دَ

  (90-89: 1991 حه،ي)قم« .تی؟نيزائلٍ فی د طشی لظلٍعَ ةونجنُمَ تی/طينَ

تالش کردم تا به او ملحق  رفت/سوی آسمان باال و باالتر میمن او را دیدم/ که به اما من/»

همراه به ایآ /ینيز خستگی و سست و امّا تشنگی مرا فریب داد/ نتوانستم/ و به او برسم/ شوم/

 امالک کرده است/ و نيزم ۀسرشتم مرا وابست /ستم؟ين دانيشه یبندگان مرهون فداکار

 «.  م؟ستهپستی و  فناپذیر ۀسای ۀتشنو  دیوانه

با  یو .ستوده است یکين را به ديشه یو مقام واال گاهیجا در بند ذکر شده شاعر

و مقام  یبلندمرتبگبه ستایش  (زائل) وی( راق) ،(صاعد) فاعل، مانند: یهااز اسم یريگبهره

( الوهن( و )اءيعإلا: )لياز قب یواژگانکاربست با پرداخته است. قميحه همچنين  ديشهرفيع 

 شتنیپاک، خو جودبا آن و یشخو ۀسیاست. شاعر در مقا دهيخود را سخت نکوهی همتدون

به  دنياز رسکه  کرده یناتوان معرف سست و اريوبرق بسپرزرق یايدن به یوابستگ ليدلرا به
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بر این  ديتأک به یانکاراستفهام وةياستفاده از ش شاعر نيز با ،عاجز است واالیی گاهیجا نيچن

  .دارد اشارهموضوع 

ز عدم که هر دو شاعر ا کندیاین حقيقت را روشن مشعرهای مقاومتی  یقيتطب ۀسیمقا

را  و از این رهگذر مقام شامخ مجاهدان خورندیحسرت محضور خویش در ميادین جهاد 

 ،گونه دارداند. اما نکتۀ قابل توجه آن است که قميحه بيانی اعترافملموس و روشن ساخته

 توجيه عدم حضور خود در ميادین جنگ است. حال آنکه مظفری بيشتر در پی

  دعوت به اتحاد و پرهیز از تفرقه -5-2-2

ۀ تا در قالب الفاظ و معانی، مردم را در مرحل ندکوشپایداری همواره میادبيات شاعران 

نموده و از تفرقه حاد و یکپارچگی و تشکيل صفوف منسجم و هماهنگ دعوت نخست به اتّ

نوعی با بيدار دشمن متجاوز بسيج نمایند و به را به جهاد  در برابر انآن و سپس برحذر دارند.

و ظلم و خارجی استبداد و استعمار  بارا به مبارزه آنها  ساختن حس نوع دوستی در مردم،

گاه با توصيف جامعه و بيان شرایط سياسی و اجتماعی و  این فراخوانی طغيان فراخوانند.

شرح مظلوميت رزمندگان و تقویت احساس مس:وليت در دفاع از دین و ميهن و شرف همراه 

و خواهان اتحاد همۀ اصناف و شاعر از تفرقه و پراکندگی مردم دلزده گشته گردد.  می

  :گویدباره میمظفری در این، طبقات مردم شده است

را وجين  هاکينهۀ ریش بيا /بکش روی جاجيم فقرم پالسی!/ جان برادر زمستان سردی است،»

بينی از شب نمی /شيرین بِبيا دل بکن از چنين خوا /داسی سِکه دیشب نخوابيدم از تر /کن

...  /سان قياسیو دیگر نسازیم از این /بودندمان آب و آتشعبث گفته /گذشته است پاسی؟

-15: 1390 ،ی)مظفر.« 1(راکه السی هو،) :کنان گفتتبسّم /به رنگی که آیينه افتد به دریا

16)   

را آنها  فقر و مظلوميت ،در شعر ذکر شده تنهایی مردم افغانستانسيد ابوطالب مظفری 

رای خروج از وضعيت اسفناک حاکم بر افغانستان، مخاطبان تصویر کشيده است. وی ببه

خواند. عالوه بر خود را به ترک کينه دعوت نموده و آنان را به اتحاد و یکپارچگی فرا می

                                                           
 (16 :1390 ،ی)مظفر«.  بده دستت را ،در پشتو یعنی بله» .1
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کند. شاعر در این شعر ها سرزنش میاین، شاعر مخاطبان خود را در از دست دادن فرصت

و هماهنگی دعوت نموده  یوستگيپهم ،مخاطبان خود را به ترک کينه و تشویق به وحدت

خبری مردم آميزی، غفلت و بیگيری از آرایۀ حسبا بهره« شيرین بِخوا»است. در ترکيب 

سازد. بند را به ذهن متبادر میآنها  جامعۀ افغان از شرایط و اوضاع سياسی حاکم بر عصر

آب و آتش( گویا به تنوع مذهب در ميان جامعۀ افغان که باعث بودندمان گفته)عبث 

پراکندگی و دوری آنان از یکدیگر شده، اشاره دارد. شاعر با کاربست الفاظی همچون: 

)آب( و )آتش( که کنایه از اختالف مذهبی در ميان مردم هستند، هر گونه تفرقه و اختالف 

 مۀ اقشار مردم افغانستان است.  ای را محکوم کرده و خواهان متّحد شدن هریشه

قميحه نيز همچون سيد ابوطالب مظفری رسالت ادبی خویش را در دعوت مسلمانان  جابر

وی . خوبی انجام داده استبهخارجی متجاوزان  و به اتحاد و یکپارچگی در مقابل دشمنان

 د:   یسرامیچنين باره در این

 عوامَاسجججتفيقوا واسجججْ ( اهللِ ۀَصجججبغ ) یا 

 

بضَ    عوبِ   ن قرآنِ    بججأمججۀِ الشجججج ل  :ا

کُ   خُ   م وإیججّا ل ينَ   فَلْ ا  مْکُ صجججفوفِ    ب

 

کعصججججف        ر بَفتججذو  حکم   وانِی

 نی نحَ  التی قججد تَ    هروا النفسَ    تقْ  فلْ  ...  

 

 نجج نِلشججججوا ضججججاءِلجلججبججغْ  مجيججلُ وتججَ

 (92: 1991 حه،ي)قم 

ی مسلمان است هاملت تپندة نبض کریم کهنآقرو  خواب بيدار شوید از( ملت مسلمان) ای»

صفهایتان بپرهيزید که طوفانتان را همچون بادی سست  از پراکندگی :/گویدکه می بشنوید را

  . «به کينه و تفرقه تمایل دارد، شکست دهيد باید نفسی را که /برداز بين می

در مورد فریضۀ شاعر، جامعۀ افغانستانی را سخت نيازمند اطاعت از تعاليم کتاب آسمانی 

 دشمنانهای شوم در برابر این توط:هیکدیگر متحد و با مردم آن لۀوسيداند، تا بهمی جهاد

به ، بيانگر تعهد این شاعر مصری ،نوبۀ خود با زبانی صریح گردند. این سروده بههشيار 

 قرآن». با یکدیگر است جهان تکاليف دینی و نيز نشانگر یکپارچگی و همدردی مسلمانان

رین منابعی است که شاعران و نویسندگان معاصر برای انتقال بهتر افکار کریم یکی از مهمت

که سرشت  حهيقمجابر  ،(57: 1396، )صيادانی و بازیار« اند.و عقایدشان، از آن استفاده کرده
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ی در این قسمت عارفانه نهاده است. و یانکته یريشده، در هر تعب نيعج یقرآن ميبا مفاه یو

باعث  تیو هدا یبر روشنگر عالوهکه  داندیها مانسان ةنبض تپندقرآن را از شعر خویش 

و در برابر مستکبران ی روزيتر از آن پمهمو  گرددیم یدر هر زمان و مکان انوحدت آن

      .ردآویارمغان م به گران را برایشاناستعمار

سيد دهندة آن است که اشعار ذکر شده در این بخش از مقاله نشان یقيتطب ۀسیمقا

مظفری در ترسيم پراکندگی مردم و دعوت آنان به یکپارچگی از تصاویر روزمرة  ابوطالب

حال آنکه  ؛معاصر همچون: سردی زمستان و فقر و نداری و تفرقۀ مذهبی فراتر نرفته است

ر قرآنی و تعاليم دینی و مذهبی و اساليب ندایی و جابر قميحه به مدد تعابير عارفانه و تصاوی

 زده و خواستار وحدت در صفوف مسلمانان شده است.تحذیر، تفرقه و پراکندگی را نهيب

 ترویج روحیۀ امید و خودباوری -6-2-2

 تشویق مجاهدان و رزمندگان است. یکی از مضامين محوری و پربسامد شعر پایداری،

آیات حکم این و  جهاد و ایثار در راه خدا ذکر کرده است ةدربارکریم آیات فراوانی قرآن

گری و محکوم کردن ایثار ۀروحيو  مجاهدت در راه خدا ستودنواحدی را در مورد 

 هایفرماناز  آگاهی باستان اند. رزمندگان مسلمان افغانمتجاوزان و اشغالگران صادره کرده

های سروده در شاعران همو  پيدا کرده فعال حضوریعليه باطل حق  نبرد هایجبهه در الهی،

  .اندهایشان پرداختهو فداکاری هاخود به ترسيم دالوری

به ستایش ایثار و جانفشانی رزمندگان و  «2 ۀنامشکایت»ة سيد ابوطالب مظفری در قصيد

 :دیسرایم نيچنراستا  نیاشاعر در  مجاهدان کشورش پرداخته است.

های شور و سال /های آهنين من کجاست؟کفش /و زین من کجاست؟ بآی مادر! اس»

پرکن  /کن خشم تبرزین مرا ... تيز /روست شيهفت صحرای خطر در پ /روست شر در پيش

« .نمک آجين کنيم هامان رازخم /ها را زین کنيمبباید امشب اس...  /خورجين مرا از آیينه

 (80-79 :1390 ،ی)مظفر

روحيۀ باالی خود از شيوة گفتگو مدد جسته است. وی از طریق مظفری برای ترسيم 

( از آمادگی برای مقابله با دشمنان هاپاسکردن با تعبير کنایی )زینو  گفتگو با مادر خویش

سخن رانده و مخاطب را با خود همراه ساخته است. شاعر تجدید قوا و قيام و خيزش دوباره 
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را نمک آجين هامان زخمبلی با ذکر تعبير کنایی )های قدر عين داشتن درد از شکست ،را

 کنيم( ترسيم نموده است.

در آن مجاهدان که  سروده« نشيد الزحف األفغانی» نامای بهجابر قميحه نيز قصيده

 : گویدباره میرا به نبرد عليه دشمنان اسالم تشویق نموده است. وی در این ستانیافغان

ل  لرسججججولْ       یإ نودَ ا ج  کججابججل یججا 

 

 وخلوا السجججيوفَ تصجججولُ تجولْ  

 کججابججل کی تفکوا الحججدیججْد        إلى  

 

 عن الشجججعججب هججذا األبی العنيججدْ      

عبيججدْ     یليججلَ األسججج   ویسجججحقَ     وال

 

مجيججْد          ل لکتججاب ا نور ا  ویشجججرق 

 والججحججقججولْ یکججل الججربجج فججتججزهججر 

 

ل   لرسجججولْ      یإ  کججابججل یججا جنودَ ا

 (    24: 1991 حه،ي)قم 

 /شمشيرها را رها کنيد تا جوالن دهند (ص)پيامبر اسالمکابل، ای سپاهيان  سویپيش به»

تيره تا ملت شب /سر و لجباز جدا سازیدسوی کابل بتازید تا بند آهنين را از این مردم خيرهبه

سوی به ،ها شکوفا شوندها و باغدشت ۀو هم /بتابد کریمو تار و بندگی را له کرده و نور قرآن

 «. بتازید (ص)کابل ای سپاهيان رسول اکرم

از و  ای داشتهاز دیرباز در دیدگاه ادیبان و علمای بالغت، آرایۀ استعاره جایگاه ویژه

استعاره، بزرگترین کشف هنرمند، »سازی آثار ادبی برخوردار است. باالترین درجۀ برجسته

 (142: 1371)شميسا، « اصطالح ابزار نقاشی در کالم است. کارآمدترین ابزار تخييل و به

ذهنی مخاطب در  یواکاوز این هنر ادبی با کاربست هنجارگریزی معنایی و اجابر قميحه 

گيری از اسلوب ندایی و خلق شاعر با بهرهبرده است. وفور بهره راستای اغنای ادبی شعرش به

از مجاهدان افغانستانی دانسته  مصرحهای هاستعاررا  (ص)آرایۀ تشخيص، سپاهيان پيامبر اسالم

 دعوت نموده است.    مستکبرانو آنان را به هجوم بر دشمن متجاوز خارجی و 

های مظفری و قميحه در زمينۀ ترویج روحيۀ اميد و تقویت خودباوری ی سرودهقيتطب ۀسیمقا

از خطرات  ،حاکی از آن است که مظفری در کنار تقویت روحيۀ اميد و خودباوری مخاطبان

داند. و عواقب خونبار جنگ با دشمنان خبر داده و احتياط را الزمۀ جنگ با متجاوزان می
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باکی که قميحه در فراخواندن مخاطب به مبارزه با استعمارگران جسارت و بیدرحالی

 دهد.نظيری دارد و ایمان به خداوند را سرلوحۀ کار خویش قرار میکم

 

 گیری نتیجه -3

 نشان داد که:  حهيو جابر قم یابوطالب مظفر ديسيقی اشعار بررسی تطب

توان یآنها م نیترشود که از مهمیدر اشعار دو شاعر مشاهده م یمشترک یداریپا یهاجلوه -

 ۀیماريخم ی نيزو جنگاور یطلبمبارزه ۀي. روحنام برد رنج و محنت دوران جنگ ميترس از

دشمن،  یبرا یهر دو شاعر است، تا آنجا که شاعران مذکور با رجزخوان یداریپا اتيادب

 نیاند. نکتۀ قابل توجه در انموده بيترغخارجی  ملت افغان را به مقاومت و نبرد با متجاوزان

پيکار با دشمنان و  های جهادبه دليل تجربۀ حضور در ميدان یمظفر آن است که نهيزم

 لحا است، دهيبال جنگاوری ۀيو داشتن روح شیعت خوبر شجا شتريب ،صورت مستقيمبه

کرده است.  هيتک شیخو یواژگان ريو تأث یبر قدرت ادب شترينوع شعر ب نیدر ا حهيآنکه قم

که در اشعار هر دو  رودیشمار مبه یداریپا اتيادب یو شهادت، ستون اساس ديشه شیستا

: ی هماننددانيشه رفيع پاسداشت مقام به یداشته است. مظفر یاو نمود دگرگونه یشاعر تجل

: لياز قب یدانيشهجایگاه شامخ به نکوداشت  حهيقمو  «ینادر یمستر»و  «یمزار یعبدالعل»

تنها به بعد جهاد و ذکر  یتفاوت که مظفر نیاند. با اپرداخته «فوريتکنر ط»و « عبداهلل عزام»

و مناقب  لیذکر فضابه حهياو جابر قم یمجاهدان پرداخته اما همتا یهایو جانفشان هایدالور

 یو دور دانيجاماندن از کاروان شه است. دهیاهتمام ورزآنها  یهادر کنار رشادت دانيشه

تفاوت  نیدو شاعر مذکور است. با ا یداریپا یهاهیمااز بن یکی زين یو فداکار ثاریا دانياز م

عدم  هيتوج یدر سخن در پ یدگيچيفراوان و ابهام و پ یهاهیکنا یريکارگبا به یکه مظفر

امر اعتراف  نیدر ا شیوخ یبه کوتاه حهيحال آنکه قم ؛است نیاديم نیحضور خود در ا

و همچنين  از تفرقه زيدعوت به اتحاد و پره است. دهيرا سخت نکوه شتنینموده است و خو

دفتر دو در  یداریپربسامد پا نياز مضام گرید یکی یخودباور تیو تقو ديام ۀيروح جیترو

مخاطبان  یو خودباور ديام ۀيروح تیدر تقو ی. مظفرهستند حهيو قم یمظفر یشعر

مخاطبان را از وجود خطرات و عواقب خونبار  رایز ؛عمل نموده است حهيتر از قممحتاط
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در  حهيکه قمیالدرح ؛خبر داده است یخارجاستعمارگر  یهاقدرتو  جنگ با دشمنان

 .  از خود نشان داده است یشتريب یباکیجسارت و ب متجاوزاندعوت مخاطب به مبارزه با 

 قیاز طر یدو شاعر نقش داشته است. مظفری داریپا شۀیاند یريگدر شکل یاريبس عوامل -

 دنيچشو جهاد  نیاديحضور در م ۀتجربو  یدر دوران نوجوان یفردوس ۀبا شاهنام ییآشنا

 یبا فرهنگ انقالب اسالم ییآشنا زينو  ارانیو خانواده و  نياز سرزم یطعم غربت و دور

با مسائل روز افغانستان و حضور در  ییآشنا قیاز طر حۀيقمو  و هشت سال دفاع مقدس رانیا

به احساس  نی،نستااز مجاهدان افغا یافغانستان و داشتن روابط دوستانه با برخ یمناطق مرز

 . افتندیجهاد مردم افغانستان دست ة دربار یداریپا یهااز مؤلفه یمشترک

 یمانند: فقر و ندار یاجتماع طیشراو  مثل: زمستان یعياز عناصر طب یمظفرسيد ابوطالب  -

؛ دیجویاستعانت م یکپارچگیبه آنها  مردم و دعوت یپراکندگ ميدر ترس ،یمذهب ۀو تفرق

 بيو اسال یو مذهب ینید ميو تعال یقرآن ریعارفانه و تصاو ريبه مدد تعاب حهيحال آنکه جابر قم

و خواستار وحدت در صفوف مسلمانان شده  زدهبيرا نه یپراکندگ وتفرقه  ر،یو تحذ ییندا

داده و  ونديحاکم بر متن، بندها را به اسطوره پ یفضا یبه اقتضا یمظفرسيد ابوطالب است. 

 نیامروزنمودی تازه و  یگذشته و حال با شکل انيارتباط م یشاهنامه برا یرياز عناصر اساط

از  زين حهيقمجابر گرفته است. بهره و ملت افغان مجاهداناستقامت  يۀروح تیتقودر جهت 

 امبريحضور پ انيم نیدر او  غفلت نورزیده است یمذهب رياساط ژهیوبه رياساط کاربست

داشتن دوستان از  حهيقم. استتر رنگ ها پراسطوره ریبا سا اسيدر شعر او در ق (ص)اسالم

شعری  سبکبارة در. است دهيسخت بال شتنیبه خو )ص(از رسول اکرم یریو الگوپذ مجاهد

هر تقریبا که یطوربه ؛اندگشته آراسته یادب یهاهیبا آرا دفتر شعریهر دو  که توان گفتیم

 یجز آنکه مظفر ؛اندسود جسته هياستعاره و تشب :همچون ییهاهیاز آرا زانيم کیدو شاعر به 

نيز از آنها و  دهیزغفلت نور هیتضاد، تناسب و کنا ،یزيآمهمچون حس ییهاهیاز کاربرد آرا

 باتيترک نشیبکر و آفر ریخلق تصاو یبرا هیکنا ان،يم نیبهره گرفته است. و در ا یبه فراوان

 اختصاص داده است.  را به خود ییتازه و نو سهم واال
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