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Abstract  

In addition to its patriotic function, the mission of resistance poems is international. Because 

this kind of poem utilizes all its literary and technical capacities to arouse public interest, as 

well as bring a lawsuit against unwelcome developments in political and social fields of 

different nations. Throughout history, Afghanistan has terribly suffered from unjustified 

presence of foreign enemies as well as its arbitrary government. However, the presence of such 

colonialists as Russia and Britain in Afghanistan, as well as the tyranny of the local government 

have finally been ended with Afghans' victory in different battlefields. Their resistance against 

cruelty has demonstrated their high capacity to fight against colonialism to the extent that poets 

from other countries have composed poems in praise of that public movement on the theme of 

Afghanistan resistance. A case in point is attempts of Jaber Qumaiha, a contemporary Egyptian 

poet, to show different aspects of resistance in Afghanistan in his collected poems entitled "I 

sing about Afghan's jihad". This analytical-descriptive research aimed at alluding technical 

themes of resistance in the work of Jaber Qumaiha. The results of the present research suggest 

that the poet has introduced the conception of sacrifice in themes of piety and monotheism as 

the key factors to Afghan's victory in order to express motif of Afghanistan resistance; 

moreover, Afghan children susceptibility to the war has also been emphasized in order to 

arouse the sense of social accountability. With regard to the technical aspect, the poet has 

emulated religious figures, particularly the Islamic Prophet. But on the other hand, by voicing 

the same opinion, as well as knowingly adopting Quranic interpretations, the poet has set the 

stage to convey the message of resistance and show its relation with patriotic issues.  
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 127-614صص:

 چکيده

و مرز  حدیب وی خود، دارای نوعی رسالت جهانی پرستانهملّی و میهنشعر پایداری در کنار عمده نگاه و کارکردهای 

وّالت ناگوار های فنی و ادبی خود در جهت دادخواهی و برانگیختن افکار عمومی نسبت به تحبا تمام قابلیت چراکهاست؛ 

ز حضور اطول تاریخ،  رود. سرزمین افغانستان همواره درهای مختلف به کار میدر سرنوشت سیاسی و اجتماعی سرزمین

عمارگر روس و حضور است درواقعاست،  بردهرنجسیاسی خود  یدرصحنهی داخلی دلیل دشمنان خارجی و نظام خودکامهبی

های مختلف اهتی وقت که سرانجام با پیروزی مردم افغانستان در آوردگمهای حکوانگلیس در این سرزمین و استبداد نظام

های از سرزمین ستیزی این سرزمین پدید آورد و شاعران دیگرتجسّمی جهانی از پایداری و اجنبیهمراه بوده است، جلوه و 

نبش مردمی مختلف را بر آن داشت تا در اشعار خود، با محوریت و مضمون پایداری افغانستان به توصیف و تحسین این ج

به «  األفغانِ أُغَنِّیلِجهادِ»که در دیوانی تحت عنوان  ای از این شاعران، جابر قمیحه، شاعر معاصر مصر استبپردازند. نمونه

تحلیلی  –یفی گرفتن روش توصپردازد. این پژوهش نیز با در پیشتبیین و توصیف زوایای مختلف مقاومت در افغانستان می

له نتایج این پژوهش جم ها و کارکردهای فنّی پایداری در دیوان مذکور اشاره نماید. ازمایهترین درونبر آن است تا به مهم

 هایا در قالبری فداکارایثار و  شهیاندهای پایداری افغانستان، مضمون و مایهحاکی از آن است که شاعر در تبیین درون

-آسیب بر یامدهای جنگ،پدر تبیین آثار و  و کندمعرفی میافغانستان  یداریپا تیرمز موفق عنوانبهی و خداباور مدارییند

 به فراخوانی شاعر در بعد فنّی،دارد.  دیتأک یاجتماع تیولئمس حسّ  ختنیجهت برانگ درافغان  کودکان یمنشدردپذیری و 

گیری دایی و وامصپردازد و از سوی دیگر با همالگوبرداری از شخصیّت پیامبر گرامی اسالم می ژهیوبههای دینی، شخصیت

و  یملّ موضوعات ابارتباط آن و  پایداری مضمون جهت انتقال بهتردر  یقرآن میو مفاه ریتعاب ژهیوبهآگاهانه از متن غایب 

 دهد.تمایل نشان می یهنیم

ي»شعر پایداری، جابر قمیحه، دیوان ها: کليدواژه جهاد  األفغان  ُأَغنِّ  ها.، فراخوانی شخصیّت«ل 
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 . مقدّمه1

ی وجود انسانی است که از آغاز خلقت در نزاع میان انسان دهندههای تشکیلمقاومت به عنوان یک از عناصر و خصلت

های فرهنگی و از ترین پناهگاهیکی از مهم عنوانبهی زندگی وجود داشته است. ادبیات پایداری بقا و ادامه منظوربهو طبیعت 

دهی اذهان عمومی و های بیداری سیاسی و اجتماعی یک مّلت است که با کارکرد مهمّی که در شکلترین شاخصهبرجسته

های گران دارد، در بطن خود دارای نوعی ارزشخواهی سلطهخواهانه و پیکارطلبی در برابر زیادههای آزادیتشویق حرکت

ای پویا و فراگیر برای مردمی است که از ی اعتراضی خود، رسانهشناسانه است. شعر پایداری عرب با مشخصّهفنّی و زیبایی

های وطنی و ملّی را اند و نیازمند ادبیاتی هستند که متناسب با روح زمانه، جنبهل یا خارج به تنگ آمدههای داخفشار قدرت

نشاط و انگیزه بخشد  هاآنهای ها و جنبشرا به گوش جهانیان برساند، به حرکت هاآندر وجود آن برانگیزد، فریاد مظلومیت 

 را به تصویر کشد. هاآنهای های گوناگون، درد و رنجو به شیوه

های سیاسی، ش کودتای مارکسیستی و کمونیستی در افغانستان، موجب بروز تحّوالت بسیاری در عرصه1357در سال 

ی اخیر این سرزمین گردید و سبب گردید تا مردم افغانستان با ورود ارتش جماهیر شوروی فرهنگی، اجتماعی و ... سه دهه

ی آن زمان نمایند که این گیر در برابر اشغالگران و دولت خودکامهمقاومتی گسترده و چشمبه سرزمین خود اقدام به جهاد و 

خود عامل بروز واکنش و همراهی شاعران و نویسندگان بسیاری از سرتاسر جهان نسبت به پیامدهای سیاسی و اجتماعی این 

برانگیز در عرصه ادبیات ها و جریانات الهاموژهترین سیکی از مهم عنوانبهرخداد تاریخی گردید و موضوع افغانستان را 

(. جابر قمیحه، شاعر مصری بزرگی است که اشعار و 183: 1391پرچلویی، پایداری جهان بدل ساخت )شریفیان و چهرقانی

افغانستان،  یرخدادهاهای بسیاری در حوزه مقاومت و جهاد در راه وطن از خود عرضه نموده است. آشنایی وی با کتاب

برد ی هفتاد است، درست زمانی که او در قاهره به سر میمربوط به مطالعات گذرای وی در چند سال باقیمانده از اواخر دهه

های دادند و بیشتر توجّهات به سمت ایجاد اندیشههای عربی، اطالعات درستی درباره وضعیّت افغانستان بروز نمیو رسانه

رهایی از  منظوربههای انقالبی مردم افغانستان های افراطی نیز، تالش. برخی رسانهسوسیالیستی در این سرزمین بوده است

ای کردند. جابر قمیحه با توجّه ویژهاغتشاش و ناامنی توصیف می منظوربهگری را نوعی فعالیت ضّد حکومت و تالش سلطه

و ابعاد اسالمی و مردمی حرکت انقالبی  ادهارخدنظر در عمق  که به موضوع افغانستان و شرایط خاّص آن داشت و با دقت

ای پیرامون موضوع پایداری در افغانستان سرود و در آن با اعالم آشکار دفاع از این حرکت، به توصیف ، دیوان جداگانهآن

 شناساندن ابعاد دینی و معنوی این جنبش پرداخته است.  طورنیهمو  هاآنمبارزان انقالبی و تکریم جایگاه 

 لهأبيان مس .1. 1

به  های دینی و مّلی و طرفداری از مردم مظلوماست که در دفاع از ارزش مردمی شعر پایداری افغانستان نوعی شعر

هایی عالوه بر جایگاه ادبی آن، دارای ارزش تاریخی اثر ادبی با چنین ویژگی رونیازاکند؛ ی نیروی قلم ایفای نقش میپشتوانه

در دفاع از سرزمین خود در  هاآنضعف و قوّت عملکرد  نقاطبیان  ت وهای ملّقهرمانی یهکارنام ثبت منظوربه و اجتماعی

ای از رویداد مبارزه گذاشتن گوشهباشد. پژوهش حاضر، سعی در نمایشمی عمل تجاوزکارانه به مرزهای آن هرگونهمقابل 
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ي»افغانستان و حرکت پایداری مردم آن از نگاه شاعری از سرزمین دیگر دارد. جابر قمیحه در دیوان  جهاد  األفغان  ُأَغنِّ در  «ل 

تالش است تا ظلم و ستم نیروهای تجاوزکار به خاک این کشور را به تصویر کشد و فسادهای بزرگ اجتماعی و اقتصادی 

های مشخّص نمایان سازد. شاعر با بیان واقعیت مشی فکریوشن و مستقیم همگام با کشور را با زبانی ساده و گفتمانی ر

داند که تنها مقاومت ی انقالبی میرفت از این وضعیّت را در تشویق روحیّهبار کشور و وضعیت مردم، تنها راه بروناسف

تحلیلی  –هش بر آن است تا با روش توصیفی مه، این پژوبا ذکر این مقدی اصلی رسیدن به آن است. مبارزان افغانی، الزمه

 مهمّ و اساسی پاسخ دهد:  پرسشبه این دو 

 جابر قمیحه کدام است؟ «لِجهادِ األفغانِ أُغَنِّی»های پایداری در دیوان مایهترین درونترین و برجستهمهم .1

های تحکیم و پویایی تصاویر و اندیشههای فنّی تأثیرگذاری در ها و تکنیکشاعر در تبیین مضامین پایداری، از چه روش .2

 خود بهره برده است؟

گیری به موضوعات اجتماعی در شکل «ِلجهادِ األفغاِن أَُغنِّی»ی نخست بیانگر آن است که جابر قمیحه در دیوان فرضیه

مردم افغانستان و ستیز  یکشیدهی مظلوم و رنجدهد و در این میان ترسیم چهرهای نشان میمایه پایداری خود توجه ویژهدرون

های فنّی بیان اندیشه و ترین روشی دوّم به مهمشود. فرضیهبا تجاوز خارجی در سرتاسر دیوان وی به وفور احساس می

ترسیم فضای پایداری افغانستان در شعر او مربوط است که شاعر در این زمینه به تعابیر دینی در جهت برانگیختن انقالب 

 دهد. ی آنها توجه زیادی نشان میکت مبارزهمردم و پویایی حر

 ضرورت و اهميّت پژوهش .2. 1

جانبه از سوی یک شاعر معاصر مصری در موضوع پایداری افغانستان در شعر معاصر عرب، کمتر مورد بررسی همه

های حت عنوان جلوهی این پژوهش نیز بر این استوار است تا تدیوانی مستقل صورت گرفته است؛ از این رو تالش نویسنده

هایی که جابر قمیحه نسبت به دیگری )افغان( و سرزمین او در شعر خود عرضه داشته را مایهترین درونپایداری، ابتدا مهم

 ترین کارکردهای فنّی که او در بیان پایداری افغانستان از آن بهره برده است، اشاره نماید.  بیان دارد و از سوی دیگر به برجسته

 پژوهش پيشينه .3. 1

به های مختلف در آنها به صورت کلی یا خاصّ با محوریت سرزمینکه  بسیاری وجود دارد هایپژوهش بدیهی است،

األدب الفلسطینّي المقاوم تحت »و « أدب المقاومة في فلسطین المحتّلة»است، همچون دو اثر  پایداری پرداخته شده موضوع
از عادل « أدب المقاومة: من تفاؤل البدایات إلی خیبة النهایات»از غالی شکری، « المقاومةأدب »از غسان کنفانی، « االحتالل

 از ابراهیم سعفان و....« قراءات في أدب االنتفاضة»از محمّد دکروب، « األدب الجدید والثورة»، األسطة

فریادهای موزون )شعر مقاومت »ی است: مقاله قرارنیازاگرفته در شعر پایداری افغانستان های انجامپژوهش ازجمله 

شعر »ی دیگر است. مقاله منتشرشدهی سوره نشریه 24ش در شماره 1385کاظمی که در سال  محمدکاظم، از «افغانستان(

پرچلویی است ، پژوهش ناصر نیکوبخت و رضا چهرقانی«پایداری افغانستان از کودتای مارکسيستي تا جمهوری اسالمي
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تاریخ و جغرافيا »ی ی ادبیات پایداری شهید باهنر کرمان به چاپ رسیده است. مقالهنشریه 2شماره ش در 1389که در سال 

ی مجلّه 68ش در شماره 1389برچلویی است که در سال ، اثر مهدی شریفیان و رضا چهرقانی«در شعر پایداری افغانستان

برچلویی است اثر رضا چهرقانی« های شرقياز حنجره»ب تاریخ ادبیات دانشگاه شهید بهشتی تهران به چاپ رسیده است. کتا

تحليل »ی است. مقاله منتشرشدهش توسط انتشارات ققنوس 1394که با محوریت سیری در شعر پایداری افغانستان در سال 

در  ش1394، پژوهش رامین محرمی و مریم بهزادی است که در سال «ی مضامين شعر پایداری افغانستان و ایرانو مقایسه

های مقاومت و بررسي و تحليل جلوه»ی است و در پایان مقاله افتهیانتشارنشریه دانشگاه شهید باهنر کرمان  12شماره 

کرمی و نصیر احمد آرین فقیری است که در  نیمحمدحس، از «پایداری در شعر عبد القهّار عاصي شاعر معاصر افغانستان

 د باهنر کرمان به چاپ رسیده است. نشریه دانشگاه شهی 12ش در شماره 1394سال 

آن  ی نمونهگیر نیست،است، ولی تعداد آن چشم شدهنوشتهپراکنده  صورتبههای چندی در مورد جابر قمیحه، پژوهش

 صورتبهم 2013از کبری روشنفکر و احمد حیدری که در سال « جلابر قمیحة« ای قدس»ی سیمیائیة خطاب املقاومة يف قصیده»

نامه کارشناسی ارشد پایان« شعر جابر قمیحة الغنائي دراسة موضوعّیة فّنیة»است. پژوهش دیگر تحت عنوان  منتشرشده یررسمیغ

مسامهة الدکتور » طورنیهمآباد پاکستان دفاع شده است و م در دانشگاه اسالمی اسالم2014شهزاد است که در سال  محمداز 
م در دانشگاه علی کره اإلسالمیة هندوستان 2016نامه دکتری سافر ویم است که در سال یانپا« جابر قمیحة يف األدب العريّب املعاصر

های غیررسمی دیگری نیز وجود دارد که در سامانه رسمی دکتر جابر قمیحه منتشر شده است. عالوه بر این موارد، پژوهش

 است.   تیرؤقابل 

 . پایداری افغانستان2

ی ادبیات گذاشت، در ابتدا شایع نبود بلکه بر اثر آثار میالدی پا به عرصه 20دوّم قرن اصطالح پایداری که در نیمه 

أدب »و « أدب الحرب»، «أدب المعرکة»م، رونق یافت و در کنار اصطالحات دیگری چون 1967از جنگ ژوئن  جاماندهبه

 هایبا جلوه آگاهانه شعر متعّهد ینوع کنفانی، ی از دید غسانداریشعر پا(. 413: 1391ای یافت )مجیدی، جایگاه ویژه« النضال

باشد )کنفانی، گرایانه است که از بیشترین خاصّیت فّنی و انتشارپذیری برخوردار میخواهانه و وطنهای آزادیی، ارزشانقالب

 یاثر ادب یرونیب و جامعه، تنها محدود به چارچوب تیّفرد انیم زشیآم ندیرآفدر در نگاه عزّ الدین اسماعیل  و (54: 1968

. پایداری صرف نظر از (397: 1966 ل،ی)إسماع دیگرد زیانقالب در مضمون آن ن یو به نوع یبلکه سبب انقالب شعر ،نبود

رسان به منظور باشد، دارای مزایای تاریخی و فرهنگی منحصر به فرد و رویکرد یاریارزش فنّی باالیی که برخوردار می

(. شعر ملی 77و78: 2015زاده و همکاران؛ دادهای موجود در میدان نبرد عصر معاصر بوده است )متقیدریافت جدیدی از رخ

های های سرزمین در مقابل تهدیدهای سیاسی و گرایشه با استعمار یا دفاع از آرمانبه دلیل موضوعات مشخّصی چون مبارز

نوعی از شعر متعّهد »عر پایداری است، در واقع شعر پایداری طلبانه که در دستور کار خود دارد، معادل خوبی برای شتجزیه

های مستبد را به مخاطبین خود ی مواجهه با نظاماست که شاعر به واسطه آن به رسالت تعلیمی خود عمل نموده و شیوه

 (. 106: 1396)معروف و پورحشمتی، « دهدآموزش می
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 وجوجستی آن این سرزمین علیه استعمارگران انگلیس در قرن گذشته ی مقاومت افغانستان را باید در مبارزات مردمِریشه

وقایع و حوادث  درواقع(. 76: 1385به استقالل و خودکفایی این سرزمین منجر گردید )کاظمی،  تیدرنهانمود، مبارزاتی که 

ت شگرفی اد شوروی، تحوالاّتحدر افغانستان از کودتای مارکسیستی گرفته تا ورود نیروهای ارتش سرخ  یدرپیپهای جنگ

های هایِ طوالنی از خرابیهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این کشور ایجاد نمود و پس از گذشتِ سالدر بسیاری از حوزه

موضوع  درواقعدر آوردگاه شعر معاصر بوده است،  طرحقابلیکی از موضوعات مهم و  عنوانبهعمیق آن، همچنان موضوع آن 

باشد، نه تنها موجب جهش ناپذیر جنگ میناشی از ثمرات جبران کهآنو مشکالت پابرجای  مسائلغانستان و پایداری مردم اف

ی یکی از دستاوردهای بزرگ در عرصه عنوانبهمضمونی در شعر و ادبیات افغانستان گردید، بلکه محتوای دردناک آن همچنان 

(؛ زیرا مقاومت و جهادی که مبارزان افغانی 341-343: 1389برچلوبی، ادبیات پایداری جهان بوده است )نیکوبخت و چهرقانی

های واالی اسالمی بود و در آن اهدافی چون آزادسازی کامل افغانستان از چنگال به دنبال آن بودند، خالص و دارای انگیزه

های اسالمی باشد و شریعت موزهگرفته از آکار و برپایی حکومتی اسالمی که وامکمونیسم و کفر و حاکمان مزدور و خیانت

 است. قرارگرفتهاصل و مبنای مبارزه  عنوانبهالهی را اجرا نماید، 

 شعر پایداری افغانستان: .3

در قرن  مختلفدر مبارزات مردم آن علیه استعمارگران  تا حدود زیادیافغانستان  پایداریهای شعر ریشه که ازآنجا

چندان با مبارزات  آنشعر  متأسفانه ، ولیکه در نهایت به استقالل این کشور انجامید تیمبارزایعنی  قابل پیگیری است،گذشته 

که  دانست ی مردم این سرزمینهامجاهدت باارزشو قابل قیاس  طرازهمشعری  آن را توانو نمی نبوده استمردم همسو 

تاریخ ادبیات »که  هرچندگیر خود را بر سیمای این مبارزات تقدیم دارد، تأثیر چشمباشد و هم پذیرفته  تأثیر هاآنهم از 

ها فراموش های جنگ مجاهدین با روسخلیلی را در جبهه اهلللیخلمعاصر افغانستان، تأثیر اشعار حماسی و پایداری استاد 

پایداری افغانستان، سبب گردید (. اهمیت موضوع 294: 1394)کرمی و فقیری، « آفرینی استکند که خود، نوعی حماسهنمی

و حوادث دردناک این  رخدادهاگیری از های مختلف فراهم آید تا با درنگ و الهامتا فرصت برای شاعران دیگر از سرزمین

سرزمین، تصویری ژرف و تأثیرگذار از واقعیت جنگ افغانستان و مبارزان افغانی ارائه نمایند که یکی از این شاعران، جابر 

 شود. است و در ادامه به زوایای شخصیتی و جایگاه ادبی او پرداخته میقمیحه 

 معرفي جابر قميحه .4

میالدی در شهر منزله در استان دقهلیه واقع شمال  1934جابر قمیحه، شاعر و ادیب معاصر مصر است که در سال 

ی نیل دیده به جهان گشود. او دارای مدرک کارشناسی حقوق علوم تربیتی از دانشگاه قاهره و کارشناسی ارشد در رودخانه

ها و مقاالت باشد و دارای کتابدکترای این رشته از دانشگاه قاهره می طورنیهمادبیات معاصر عربی از دانشگاه کویت و 

التقلیدیة والدرامیة  أدب الرسائل في صدر اإلسالم، م األدبیة، أدب الخلفاء الراشدین،منهج العقاد في التراجبسیاری است، آثاری چون )
و  ملحمة الکلمة والدم(“الشاعر الفلسطیني الشهید عبد الرحیم محمود، یا  في مقامات الحریري، صوت اإلسالم في شعر حافظ إبراهیم،
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 یهمجلدر مصر،  «العربیةالدراسات » یهمجلدر عربستان،  «الدارة» یهمجلها مقاله در مجّلات مختلفی چون همینطور ده
ترین توان به مهمی فعالیت شعری وی نیز میعربستان منتشر نموده است. در حوزه« الفیصل»ی در پاکستان و مجله« الدراسات اإلسالمیة»

لله والحّق »و« عصرّي إلی أبي أّیوب األنصاریحدیث »، «لجهاد األفغان أغّني»، «الزحف المقّدس»های های او اعّم از دیواندیوان
« محکمة الهزل العلیا»و « الهجرة إلی الحّب »های شعری مهو نمایشنا« حسبکم الله ونعم الوکیل»، «علی هؤالء بشعري بکیت»، «وفلسطین

 میالدی دیده از جهان فروبست. 2012اشاره نمود. جابر قمیحه سرانجام در سال 

 «األفغان أغّنيلجهاد »دیوان  .1. 4

مستقیم به  طوربههای عربی است که از نخستین دیوان بساچهنخستین دیوان جابر قمیحه و « لجهاد األفغان أغّني»دیوان 

داند که ی آن، جهاد مردم افغانستان را جهادی روشن و خالصانه میموضوع مبارزه مردم افغانستان اشاره دارد. شاعر در مقدّمه

فرماست و مبتنی بر دو قدرت خارجی یا ایدئولوژی غیر اسالمی قرار ندارد، بلکه هدف واالیی بر آن حکمزیر پرچم هیچ 

. شاعر این (8: 1991 حه،ی)قمچیز است و آن آزادی کامل افغانستان و دیگری برپایی حکومتی اسالمی بر مبنای قرآن و سنّت 

عزام سروده است. حضور جابر قمیحه در آمریکا و  عبداهللشهید  ژهیوبهدیوان را در توصیف جهاد و دالوری مبارزان افغانی 

 عنوانبهعزام  عبداهللم سبب آشنایی او با 1981در سال « األسوة الحسنة: الگوی نیک»شرکت در کنفرانس بزرگی تحت عنوان 

ی او در سالهافغانستان و حضور پنجله أی مجاهدین افغانستانی گردید. سخنرانی وی پیرامون مسیکی از سخنرانان نماینده

م و سپس دیوانی 1986در سال « لجهاد األفغان أغّني» یساز درک بهتر و بیشتر مبارزه افغانستان و سرودن قصیدهپاکستان، زمینه

 به این نام گردید. 

آباد سروده است، تش در اسالمقصیده است که شاعر تمام قصاید آن را هنگام اقام 10مشتمل بر  «لجهاد األفغان أغّني»دیوان 

عزام  عبداهللدر قاهره پس از شهادت  لیکه او «نداء عاجل إلی قادۀ الجهاد األفغانی»و « الفارس اّلذی صعد»ی جز دو قصیده

مدرن را در قصاید جداگانه  طورنیهمو دیگری در شهر ظهران عربستان سروده شده است. این دیوان، اشعار سنّتی موزون و 

، دینی و شعارگونه است و دیگر اشعار وی دارای بیانی یدیتأکهای خطابی، ت. اشعار موزون وی بیشتر دارای گزارهداراس

روایی و قالبی نثرگونه و مبتنی بر واژگان کلیدی یا سطرهای کوتاه است که البته استفاده از عالئم نگارشی نیز به غنای نوگرایی 

های مجاهدان افغانی، موضوعات سیاسی و اجتماعی را با زبانی کنار تمجید دالوری افزاید. شاعر دردر شکل و فرم آن می

نماید و غالب سعی او بیشتر بر انتقال احساسات شاعرانه و خلق عرضه می فهمقابلو  سادهصریح و انتقادی همراه با تصاویر 

 باشد.ها و مفاهیم واالی انسانی در زمینه پایداری میصحنه

 های پایداریمایهدرون. 2. 4

وجود دارد، همچون جهاد و شهادت، درد و رنج اجتماعی،  «لجهاد األفغان أغّني»های پایداری بسیاری در دیوان مایهدرون

 «جهاد و شهادت»دوستی، امید به آینده، اعتراض به بیگانگان و...، ولی در میان آنها دو موضوع خواهی، شجاعت، وطنآزادی

 پردازد:جلوه و بسامد بیشتری در شعر او یافته که پژوهش نیز در ادامه به شرح و تحلیل زوایای آنها می «ماعیدرد و رنج اجت»و 
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 جهاد و شهادت  .1. 2. 4

ای در آثار های بارز ادبیات متعهّد است که از حضور گستردهطلبی در شعر معاصر عربی از نشانهاندیشه جهاد و شهادت

جنگ و  رزمندگانای که بیشتر موضوعات آن مربوط به توصیف دالوری باشد به گونهبرخوردار میادبی شاعران این دوره 

چراغ راه شهیدان،  عنوانبهگیری این اندیشه از آیات و احادیث شریفه ها و وامدرگذر دوران هاآنجایگاه جاودان و مستحکم 

گیری از (. جابر قمیحه نیز با الهام85و86: 1432دهد )متّقی، اجتناب شعر پایداری را تشکیل می رقابلیغاز موضوعات مهم و 

 هاآنکند و مرگ تفکّر دینی جهاد و شهادت، به مبارزان افغان که در راه سرزمین خود از جان و مال خود گذشتند، افتخار می

 هاآنکه از برکت وجود  شمردیبرم هایی دوبارهساز توّلد جانداند، بلکه آن را زمینهدر راه وطن را پایان زندگی بشریت نمی

ي»ی خود تحت عنوان در نخستین قصیده رونیازااند؛ هایی دیگر از زمین روییده و بالیدن گرفتهجان جهاد  األفغان  ُأَغنِّ که « ل 

از  نیچننیابیند و های خود مینهاده است، تنها جهاد مبارزان افغان را شایسته تقدیم ترانه دیوانی به برکت سرایش آن نام

 سراید:می هاآنبرای هدف مقدّس  ودلجان

َهداء/ َن الش  ُیونیَن م  ل  لم  ي/ َول  / ُأَغنِّ َر الَحقِّ َع َفج  ل 
ما ُیط  / َکی  ف  ب  الزاح  ع  لشَّ ي/ ل  غان  ُأَغنِّ َجهاد  األف  ظامًا/ َوُنخاعًا / َوُعُیونًا/ َوَسُقوَها/ َعَرقًا .. ل  َض ع  ماءً  َزَرُعوا األر   َود 

 .(17: 1991)قمیحه، 

 هاونیلیم یحقّ را آشکار سازند، برا دۀیتا سپ کنندیم رویشیکه پ یمردم یبرا دهم،یجهاد افغانها آواز سر م یبرا »()ترجمه

 یاریکاشتند و آن را با عرق و خون خود آب نیسرزم نیخود را در ا دگانیها، مغز و دکه استخوان خوانمیآواز م یدیشه

 .«کردند

بخش شعر را الهام هاآنی بسی واضح است که شاعر در ابیات باال، مبارزات افغانستان را تحسین کرده و حرکت فداکارانه

ی شعری استخراج نمود، ایثار و فداکاری در راه مقّدس توان از این نمونهی شهادت که میمایهترین درونداند. مهمخود می

شاعر بیش از آنکه در سوگ شهیدان بنشیند، ترانه  رونیازادر جهت تحّقق هدفی واالتر یعنی بقای سرزمین افغانستان است. 

شهیدان را به  گوید و در ادامه مقام کاری حقّ و راستی سخن میهای امید و روشنی همچون سپیدهدهد و از نشانهسر می

کارند و با عرق و خون خود آن ، سر و دیدگان خود را نیز در زمین میکند که با شهادت خود، استخوانکشاورزانی تشبیه می

تمام آن را در بزرگداشت شهیدان و  باصالبتها تعابیری احساسی و تأثیرگذار هستند که شاعر گردانند، اینرا سیراب می

 کند. تحقیر مرگ استفاده می
گاه ی شهادت، خواست و هدف خداوند و راه و روش پیامبر گرامی اسالم را تکیهجابر قمیحه همواره در تبیین اندیشه

این مبارزات  تیموفقنماید و رمز کند و مرگ در راه دین را با معانی عرفانی و معنوی مزیّن میمبارزات افغانستان تعیین می

ی این داند و اینچنین با زبان حقّ، واقعیت پشت پردهی خداجویانه در مردم افغانستان میرا در تقدّس جنبش و وجود روحیه

 نماید:جنگ را برای مخاطب خود مشخّص می

َتَل أو  أن   ی ُأق  ُتَل َحتَّ یلي../ أن  أق  ماُت الله/ َوَسب  ي َکل  ُتور  یي/ دس  ٌد َهد  ي/ َوُمَحمَّ وا.../ َفالغاَیُة َربِّ را/ َوأعد  اهُ َتص  َمی أَمٍل أَتَمنَّ یدًا أس  : 1991)قمیحه،  َوالَموُت َشه 

42) 
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خود را آماده کنید؛ زیرا که هدف، پروردگارم است و محمّد راهنمای من است، قانون من کلمات خداست و راه » ) ترجمه(

 «من این است که برای مرگ یا پیروزی بجنگم و مرگ از سر شهادت، باالترین آرزوی من است

های دینی است در ر این مثال، شعارهای مبارزان افغانی را که استمدادگرفته از تعالیم اسالمی و گفتمان شخصیتشاعر د

ای کند، این همان اندیشهدهد و شهادت را باالترین آرزوی یک مبارز افغانی بیان میمعرض دیدگان مخاطب خود قرار می

گوید: داند و در تعریف شهادت چنین میت را باالترین نوع مرگ میاست که شهید مطهّری با تاکید بر این عقیده، شهاد

مرگی شهادت است که انسان با توجه به خطرات احتمالی یا ظنّی یا یقینی فقط به خاطر هدفی مقدّس و انسانی و به تعبیر »

بیل اهلل باشد، هدف مقّدس باشد از آن استقبال کند، شهادت دو رکن دارد: یکی اینکه در راه خدا و فی س« فی سبیل اهلل»قرآن 

(. جابر قمیحه 84: 1373)مطهّری، « و انسان بخواهد جان خود را فدای هدف نماید، دیگر اینکه آگاهانه صورت گرفته باشد

ی شعری، با دعوت به پیکار و مبارزه تا مرز شهادت، به تحقیق دو رکن ضروری تحقّق آن در نیز بر آن است تا در این نمونه

مبارزان افغانی اشاره نماید، در واقع او از یک سو با به کارگیری واژگان اهلل و محمّد )ص(، هدف مقّدس مبارزه را وجود 

ی أُ )کند و از سوی دیگر با ذکر دالیل مختلفی چون تعیین می ُتَل َحتَّ یلي../ أن  أق  ماُت الله/ َوَسب  ي َکل  ُتور  یي/ دس  ٌد َهد  ي/ َوُمَحمَّ َتَل أو  َفالغاَیُة َربِّ ق 
اهُ  َمی أَمٍل أَتَمنَّ یدًا أس  را/ َوالَموُت َشه  َتص  زیرا که هدف و سرانجام من، پروردگار است و محمّد راهنمای من است، قانون » (.)ترجمه(أن 

گونه باالترین آرزویی است که من کلمات خداست و روش من این است که برای مرگ یا پیروزی بجنگم و این مرگِ شهید

 کند. این اقدام را به طور کامل، آگاهانه و از روی منطق و عقالنیت بیان می« ممن دار

 درد و رنج اجتماعي  .2. 2. 4

ی بارز آن در باشد و جلوهدیده مییکی از مفاهیم اصلی زندگی انسان در طول تاریخ جوامع ستم عنوانبهدرد و رنج 

های ادبیات (. یکی از ویژگی10: 1392گشته است )میرزائی و گرجی، شعر سبب ماندگاری و بقای بسیاری از آثار ادبی 

گر دشمن های عموم مردم به دلیل حمالت تجاوزکارانه و سرکوبگیری آن، بیان دردها و رنجپایداری و توجیه ضرورت شکل

شده است؛ از این رو بخش  ی این اشغال، بر دوش مردم سرزمین نهادهگر و ترسیم پیامدهای ناگواری است که در نتیجهاشغال

(. شعر جابر قمیحه نیز از این 7: 1970ملی آن دارای اهمّیت بسیاری است )شکری،  یانسانی در شعر پایداری در کنار جنبه

های مشابه، موضوع مستثنی نبوده و همواره در تالش است تا با تعابیر و مضامین احساسی و چه بسا قراردادن خود در موقعیت

 های اجتماعی مردم بپردازد.ب درد و رنجبه بازتا

باری، حضور کودکان در جنگ است؛ زیرا ی تاسّفیکی از نمودهای صبر و پایداری و تجسّم درد و فشار در هر واقعه

همواره این کودکان هستند که به دلیل شرایط جسمی و تعلّق و وابستگی به دیگری در شعر پایداری به عنوان نماد معصومیت 

شوند، در واقع در شعر مقاومت، حضور کودکان بیشتر از دیگر افراد جامعه در کنار مفهوم درد و ابل ظلم شناخته میدر مق

کنند، به عنوان خورند و از آنجا که آنها بیش از سایر افراد جامعه، عواقب جنگ و آوارگی را لمس میرنج به چشم می

گر با کودکان، داستان (. رفتار نیروهای سرکوب104: 1395از و همکارن، روند )سربپذیرترین قشر جامعه به شمار میآسیب

صدایی خود واری است که به شدّت جابر قمیحه را متاثّر ساخته است و او را بر آن داشته تا با ابراز خشم و کینه، همفاجعه
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عنوان )تحقیق صحفی مع مجاهد أفغانی جاوز السبعین: گزارش مطبوعاتی با مجاهد افغانی  باای را با کودکان افغان در قصیده

 سال فراتر رفته است( اعالم نماید: 70که سن او از 

ُش  َلة/ َقد  شاَء َلُهم  َجی  باٌح ذاب  / َوَذُووُه ُثماَلُة أش  ُجوع  ض  الُجوع  الَمف  َنب  / َتُموُج ب  ل 
ف  َخُة هذا الطِّ ي ال أنا َصر  َکة/ ف  َته  لٍّ ُمن  َمة  ذ  ي َخی  / ف  َرُهم  ص  یان/ أن  َیح  ص  خ 

ین لِّ الطِّ ي ذ   ف 
ٍز/ َغَمَست  َرَة ُخب  س  ی ک  ي شاتیال../ َحَرُموُهم  َحتَّ نان../ ف   .(48: 1991)قمیحه،  ُلب 

ن کودک، تفاله بار است، والدین ایمن فریاد این کودک هستم، فریادی که لبریز از تپش گرسنگی محنت» (ترجمه)

ای در لبنان و اردوگاه شاتیال ها قصد داشتند آنها را در چادر ننگین ژندهاصل و نسبی ارواحی هستند که ارتش این بیپوسیده

 «)جنوب بیروت( محاصره کنند، حتّی تکّه نانی که در ذلّت گل فرو رفته است را از آنها دریغ کردند

دارد، و آن سخن پرداختن به موضوع افغان، از یک واقعیت تاریخی پرده بر میشاعر در این بخش از قصیده در کنار 

های مبارز لبنان است که در شاتیال، فلسطینیان را محاصره کرده بودند و مانع رسیدن آنها به آب و غذا پیرامون یکی از گردان

در اینجا برای رساندن پیام درد و رنج،  شدند و سرانجام موجب هالکت و مرگ بسیاری از کودکان فلسطینی گردیدند. شاعر

نوایی با این حادثه استفاده نموده است و کالم شعری خود را با نوای معصوم کودک از حضور پررنگ کودک به منظور هم

پردازد و خیال شعری وی از عمق پرده و بدون تعارف به بیان دردها مییکی ساخته است. از این رو هر چند کالم وی بی

باشد؛ زیرا شاعر در اینجا تمام توان خود را در برخوردار می ی برخوردار نیست، ولی از عمق تأثیر و گیرایی مضمونباالی

گیرد، یکی ترسیم فضای تراژدی و دردناک برای کودک و به کار می فضاسازی دو طیف از شخصیت در موقعیت یکسان

نیستند و شاعر به خوبی این محرومیت را در نبود حتّی تکّه نانی آغشته ترین حقّ حیات برخوردار والدین او است که از کم

، عمق تنفّر خود را نسبت بار و بیان اعمال توام با خشونتدهد و در سوی دیگر با تشکیل فضایی تاسّفبه گل از آنها نشان می

 اشته است.شود، بیان دی مقابل این شخصّیت که در اینجا به جیش الخصیان تعبیر میبه نقطه

باشد. شدن با فاجعه میشناسی انسان در قبال مواجهیکی دیگر از نمودهای درد و رنج نزد شاعران، پرداختن به حسّ وظیفه

انسان باید چه »کشد، بدین معنی که جابر قمیحه در قالب سواالتی بنیادین ماهیت رنج و سبب مقابله با آن را به چالش می

ها ی انسان در قبال دردها و رنجبا آالم و دردهای بشری در پیش بگیرد؟ به عبارت دیگر وظیفهرویکرد اخالقی در مواجهه 

(. جابر قمیحه از این اصل مهم در بیان ضرورت شعری خود غافل نبوده است، بلکه 22: 1392)میرزائی و گرجی، « چیست؟

یّت یتیمان و زنان فرزندمرده، انگیزه و سبب حضور ی )الموت و العار: مرگ و ننگ(، با دعوت به نگریستن به وضعدر قصیده

 گوید:مجاهد افغان را یک هدف انسانی برشمرده و چنین می

یم/  ي َفَزٍع أل  رَخات/ ف  الصَّ َض/ ب 
ألون األر  َل الَیتاَمی/ َیم  ي َلی  ُظر  م؟!»َوان  َتص  ُف الُمع  َن َسی  م؟!!/ أی  َتص  َن راَح الُمع  کاَلی.../ إنَّ «/ أی  ي َغیابات  األَسی/ َوالثَّ / ف  ه  ُهنَّ

ه   َمُعُهنَّ  .(54و55: 1991)قمیحه،  أس 

معتصم کجا رفته است؟ » کنندیم ادیرا پر از فر نیکه در اوج وحشت زم ینگاه کن، وقت مانیتیبه شامگاهِ  »( )ترجمه

 .«شنومیآنها را م یاندوه قرار دارند، صدا هایچالهاهیمعتصم کجاست؟ زنانِ فرزندمرده در س ریشمش
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شناسی دهد و حسّ همدردی و وظیفهی او را خطاب قرار میشاعر در اینجا با گرفتن نقاب مجاهد افغان، همسر حامله

ای که در اینجا برای شاعر ترین مسالهشود. مهمانسانی نسبت به درد و رنج کودکان یتیم و زنان فرزندمرده را به او یادآور می

موضوع  درواقعتفاوت باشد، زده بیتواند در مقابل فریادهای کودکانی وحشتاین است که انسان چگونه می کندمهم جلوه می

گیرد که او قرار می هایشخصیت یریکارگبهزمانی طرح آن در اولویت  هاآنکودکان و پافشاری شاعر بر عاقبت و سرنوشت 

شود تا از این طریق عواطف مادرانه موضوع حیاتی و تکرارگونه مطرح می عنوانبههمسر این مجاهد افغان نیز حامله است و 

 عنوانبهگرفتن از او را تاریخی و کمک تیشخص، فراخوانی جانبهکیو  ساده یوگوگفتیک  یالالبهاو را برانگیزد. شاعر در 

در این شرایط که سمبلی از  دهد و حضور معتصم راالگوی تراژدیک برای خروج از وضعیت حال حاضر کودکان قرار می

پندارد. شاعر در اینجا برای تحّقق غرض پایداری از ی بزرگ انسانی خالی میرفت از این فاجعهفریادرسی است، در بیرون

گیرد تا وخامت شرایط دو دوره را در موقعیت عرضه نماید. حضور معتصم می فراخوانی معتصم و کارکرد اجتماعی آن بهره

دهد، همسو با کارکرد پایداری آن یعنی فریادرسی در شعر معاصر ری که خطاب به زن گفتمان آن را تشکیل میدر این تصوی

دادن دو فرهنگ و ملّیت متفاوت است؛ یکی دوران (. منظور شاعر از این فراخوانی، نشان90: 2009عرب است )جمعه، 

ی فرودست حال حاضر افغانستان است و دیگری دوره درخشان عرب در عصر عبّاسی که به هویت عربی شاعر تعّلق دارد

ترین ی آن شده است، در واقع یکی از مهمگشتن فاجعههایی چون معتصم سبب بحرانیکه به زعم شاعر نبود شخصیت

گرایی توسّط شاعر مبارز عرب است که همراه با نوعی ادبیات گرایی/ عربکارکردهای ادبیات پایداری بیان گرایش قومی

( که در اینجا به زیبایی توسط جابر 58رفته مردم جامعه گره خورده است )همان: گرایانه و یادآوری حقوق ازدستسانان

 گرایی مطرح شده است.گرایی و انسانقمیحه با تکیه بر دو اصل قومی

 . کارکردهای فنّي5

های دینی، بسیاری همچون فراخوانی شخصیت های فّنیهای پایداری از شیوهمایهها و درونجابر قمیحه در بیان اندیشه

، مونولوگ و... بهره گذاری، عناصر درام همچون روایتهای بصری عالمتگیری از قرآن کریم، تکرار، به کارگیری تکنیکوام

 گیر و قابل پیگیری است دو روش فراخوانیها برای مخاطب، چشمجسته است، ولی آنچه که کارکرد آن بیش از سایر شیوه

 .باشدگیری از قرآن کریم میهای دینی و وامشخصیت

 های دینيفراخواني شخصيت .1. 5

های تأثیرگذار در گفتمان شعر معاصر عربی شناخته یکی از شیوه هاآنها و کارکرد نمادین امروزه فراخوانی شخصیت

که  .در ادبیات عرب گردیده استهای قدیمی دو عامل مهم سبب شیوع و گستردگی فراخوانی شخصیت درواقعشود، می

به  یاصالت بخشهای کهن که سبب و احساسی تعامل با شخصیت یفنمورد نخست، احساس شاعر معاصر به میزان تأثیرات 

ی و به دور از پیچیدگی دراماتیک به عاطفه سادهگرایی گردد و دیگری گرایش شاعر معاصر به افزایش نوعی واقعاثر می

های قدیم، همواره با شاعری آگاه و پایبند به ارزش عنوانبه(. جابر قمیحه نیز 16-20: 1997د، شخصی خود است )زای

کند تا شعر او در مسیر مقّدس و رسالت درست حرکت نماید، های فرهنگی تالش میجستن از میراث دینی و گنجینهبهره
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برای  رونیاباشد، از های فرهنگی و معنوی خود میهها بازگشت شاعر به خویشتن و بازخوانی داشتی این ساز و برگنمونه

های دینی در شعر او اینکه کالم او گیراییِ خاصّی داشته باشد و نیز ارزش فنّی و ادبی خود را حفظ نماید، بیشتر شخصیت

آورد و  ها رویشود که شاعر به شگرد نقاب در وجود این شخصیتیافت می ندرتبهقالب شخصیّتی خود را حفظ نمود و 

گرا از با قراردادن دو روح در یک جسم شخصّیت، هدف خود را دنبال نماید. جابر قمیحه همچون بسیاری از شاعران واقع

داند تا از طریق کاربست های دینی در شعر خود بهره برده است و همواره بر خود واجب میشکل ابتدایی فراخوانی شخصیت

 خواهانه اعالم نماید. های انقالبی و آزادیخود را در جهت حمایت از حرکتپرده ها، موضع مستقیم و بیشخصیت

 رسول اکرم )ص( .1. 1. 5

ي»در دیوان  کاررفتهبههای دینی از نمونه شخصیت جهاد  األفغان  ُأَغنِّ ، شخصّیت رسول اکرم )ص( است که جابر قمیحه «ل 

های انسانی و فضایل اخالقی بهره جسته است، رای تبیین تمام ارزشهمچون بسیاری از شاعران متعهّد دیگر، از نماد ایشان ب

پیامبر )ص( در دواوین خود  تیشخصها، حیات و های مختلف شعر عربی شاعران به صفات، ویژگیدر دوره» درواقع

ها رسول خدا )ص( را با حفظ حرمت تیشخصو شاعران،  افتهیرییتغاند؛ اّما در شعر معاصر عربی این رویکرد کامالً پرداخته

های انقالبی روزمره و پیشین (. جابر قمیحه برای بیان تجربه151: 1390نیا و همکاران، )رخشنده« اندبه نماد تبدیل نموده

های این فراخوانی که در خود، از حضور پرکاربرد شخصیّت پیامبر اکرم )ص( در شعر خود بهره فراوان جسته است. از زمینه

 منظوربهگری و درستی پیکار و هدف الگویی برای هدایت عنوانبهشعر او بسیار محسوس است، ترسیم شخصّیت ایشان 

ی خود مثال شاعر در قصیده طوربهرود، گری مسیر نبرد و پیکار مبارزان افغان به کار میی مبارزه و روشنتقویت روحیه

های یکسان سروده است، سربازان ی سنّتی و با اتّکا به اوزان و قافیهه شیوهکه آن را ب «نشید الزحف األفغاني»تحت عنوان 

نماید مسیر یا مکان درست یعنی کابل هدایت می یسوبهرا  هاآنکند و افغان را به عنوان سربازان رسول اکرم )ص( معرفی می

 سراید:وار چنین میو حماسه

ُسول  إَلی کاُبل َیا ُجُنوَد الرَّ

ُسول إَلی کاُبل  َیا ُجُنوَد الرَّ

ید وا الَحد   إَلی کاُبل َکي  َتُفک 

ید ُل األَسی َوالَعب  َحَق َلی  ُیس   َو

َبی َوالُحُقول َهَر ُکل  الر    َفَتز 

وَف َتُصول َتُجول ی  وا الس   َوَخلَّ

وَف َتُصول َتُجول ی  وا الس   َوَخلَّ

ید يَّ الَعن  ب  َهذا األب  ع   َعن  الشَّ

َرَق ُنو ُیش  یدَو تاب  المج   ُر الک 

ُسول  (24: 1991)قمیحه،  إَلی کاُبَل َیا ُجُنوَد الرَّ

 ی... به سودیبرکش امیرا به حالت هجوم و جوالن از ن رهایو شمش دیبه سمت کابل حرکت کن امبر،یسربازانِ پ»( ترجمه)

و نور  ابدی انیپا یشِب اندوه و بردگ . تادییمردم خوددار و سرکش بشگا نیرا از جان ا نیبند آهن نیتا ا دیکابل حرکت کن

 «دیکابل حرکت کن یبه سو امبر،یشکفته شوند. سربازانِ پ مزارع و هاتپه یکتابِ بزرگ بدرخشد و تمام نیا
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های واالیی چون شکوه، درستی ی شعری، عالوه بر برخورداری از معنویّت، مظهر ارزشرسول اکرم )ص( در این نمونه

که از « جنود الرسول»ی است، در واقع حضور واژگانی چون )جنود: سربازان( درون ترکیب اضافی عمل، اطمینان و پیروز

إلیه آغار تا پایان این متن شعری، سه بار تکرار گردیده است، بیش از هر چیزی عظمت و جالل خود را از دیگری یعنی مضاف

گویا وجود سربازان به تنهایی ماهیّت و اثر خود را از  ای کهگیرد، به گونهرسول اکرم )ص( است، به عاریه می که شخصیت

 نماید.های مثبت و امیدبخش خود را از پیامبر دریافت میدست داده است و تمام ویژگی

های تأثیرگذار رسول گرامی اسالم نزد جابر قمیحه، تجلّی و درخشش رمز جاودانگی ایشان در شعر یکی دیگر از ویژگی

باشند و دیدار ایشان در ورای دنیای فانی، رنگ ایشان در دیوان مورد نظر، شخصیّتی مبارک و فرخنده میباشد، در واقع او می

گیرد، از این رو مالقات با ایشان در روز قیامت به عنوان آرزویی بس بزرگ و با اهمیّت بخش به خود میو لعابی زیبا و روح

  .ین مالقات به هیچ وجه نزد او قابل کتمان نیستگردد که ابراز شور و اشتیاق ابرای شاعر تلقّی می

 هّبي ریح الجّنة هّبي

ي یا ربِّ  واشوقاه لُلق 

 هّبي ریح الجّنة.. هّبي

 هّبي ریح الجّنة هّبي

ب ح   ورسول  الله  وللصَّ

ي   هّبي ریُح الجّنة هبِّ

 (28: 1991قمیحه،

خداوند،  داریدارد د یکن. چه شوق دنیکن، وز دنیباد بهشت شروع به وز یکن، ا دنیباد بهشت، شروع به وز یا» ()ترجمه

 «.کن دنیکن، وز دنیباد بهشت شروع به وز یکن، ا دنیباد بهشت، شروع به وز یا شان،یو صحابه ا امبریپ

واقعیت حاضر  های معنوی برای رهایی از عقالنیت وکند و از جلوهجابر قمیحه در اینجا در عالم واقعیت به رؤیا سفر می

بخش است، ندای شاعر به باد بهشت که شروع به وزیدن کن، خطابی ورای واقعیت، ولی تپنده و روح رونیاجوید. از بهره می

شود، خصلت شگرفی نیست؛ زیرا طبق معمول چنین و این ویژگی در اشعاری که در مدح رسول اکرم )ص( سروده می

های مادّی و دنیاطلبی بوده و همواره اوصاف اخروی و معنوی را با زبانی ساده و انگیزهاشعاری در مضامین شعری به دور از 

(. شاعر در اینجا در کمال توجه 178: 1391آورند )رئیسیان و استادی، فراهم می اصلی به دور از اغراق و مبالغه عنوانبهروان 

با خداوند، رسول گرامی و صحابه ایشان را در مرکز توجّه و  گرایانه، مالقاتهای مادیبه مفاهیم معنوی و دوری از انگیزه

ی امیدبخش عالم ماّده تنها هدف ارزشمند و ثمره عنوانبهکه بهشت برین که  یاگونهبهشور و اشتیاق خود قرار داده است، 

یی تبلور آن در مقابل جمال روی و زیبا قرارگرفتهساز دیدار رسول اکرم )ص( بستر و زمینه عنوانبهرود، در اینجا به شمار می

 گردد.    اهمیت توصیف میپیامبر کم

 شدهلیتبددر شعر پایداری او  اجتنابرقابلیغیک موضوع مهم و مضمونی  عنوانبهشوق دیدار پیامبر )ص( برای شاعر 

کند؛ زیرا این میراث گذشته میهای پایداری استفاده شاعر از تمام امکانات میراث دینی خود برای تحقّق انگیزه درواقعاست، 

کنند برانگیز را دریافت میهای الهامها و نشانهی سّیال آن، داللتای است که شاعران معاصر همواره از چشمهمنبع غنی عنوانبه

نمایند )بالوی و همکاران، تأثیرگذاری بیشتر در آگاهی فردی و اجتماعی استفاده می منظوربهو از بارهای مضمونی و عاطفی آن 
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دهد، برای روز قیامت ای نام برد که شاعر در حین نجوای درونی که انجام میتوان دغدغهی آن را می(، نمونه55و56: 1393

 گوید:مالقات با پیامبر )ص( از آن سخن می منظوربه آماده شدنو 

َقی  َجُل../ أن  أل  ي أخ  ن 
ي  –إنَّ ي عار  د/ نا –َمع  ي  ُو ُمَحمَّ

ز  َن الخ  َود  م  َم َتس  َری ُوُجوه/ َیو  َن الُبش  َیض  م  َم َتب  ین/ َیو  یاَن الَجب  / َخز  ث  َیوم  الَبع  س  ب  أ  َس الرَّ قاُه ک  َف أل  ُجوه/ َکی 
ي نار  ي ب  دائ  تاَح أع  َل أن  أج  ي؟/ َقب  ر 

ر َک َثأ 
َل أن  ُأد  ي؟/ َقب  عار   (57: 1991)قمیحه،  ؟ب 

های کشم که با ننگی که دارم، سرافکنده و شرمسار، در روز قیامت، محمّد را ببینم. در روزی که چهرهمی خجالت»()ترجمه

برخی، از این بشارت روسفیدند و برخی دیگر از حقارت، روسیاه هستند، چگونه با این ننِگ خود او را ببینم؟ پیش از آنکه 

 «ان را نابود سازم؟انتقام خود را بگیرم؟ پیش از آنکه با آتش خود، دشمن

های ناپذیری را شرط اصلی پیروزی و سعادت دیدار با شخصیتی ذلّتشاعر در این بخش، داشتن عّزت نفس و روحیه

ینداند و از کارکردهای مختلف زبان شعری همچون قیدهای حالت )دینی می یاَن الَجب  / َخز  ث  َیوم  الَبع  س  ب  أ  َس الرَّ های (، ظرفناک 

ي  ُوُجوهزمانی )
ز  َن الخ  َود  م  َم َتس  َری ُوُجوه/ َیو  َن الُبش  َیض  م  َم َتب  ي؟( و اسلوب استفهام )َیو  عار  قاُه ب 

َف أل  بخشی به معنی ( جهت وسعتَکی 

ی پایداری و مقاومت در مقابل جوید. احساس ذلّت و خواری و تالش برای ایجاد روحیهبر آن  بهره می دیتأکو تقویت و 

رسول اکرم )ص( خارج نمود و او را به حالتی از افراط کشانده  گران، شاعر را از حالت معمول در فراخوانی شخصیتاشغال

شرمندگی در دیدار  حسی پایداری را مساوی با خیانت به دین و سبب ایجاد کوتاهی از وظیفه هرگونهکه  یاگونهبهاست، 

در  "عار"بخشد و منظور او از شعری، احساس مبهمی به شعر خود میکند. شاعر در آغاز سطر با رسول خدا توصیف می

پردازد و مظاهر روز قیامت های شناختی است، در واقع ابتدا به توصیف حال خود در روز قیامت میذهن مخاطب فاقد نشانه

ود خود پرده برداشته و نماید و در نهایت از طریق کاربست جمالت استفهامی متعدّد از مقصرا برای مخاطب خود تبیین می

بیان  یریکارگبهکند، البته جابر قمیحه با مشخّص می هاآنگیری از پذیری در مقابل دشمنان و عدم انتقامننگ خود را در تسلیم

صدایی با گفتمان خود همراه تغییر دهد و مخاطب را به هم وحدهمتکلّماستفهامی سعی بر آن دارد تا کالم درونی خود را از 

 زد.سا

های دینی در شعر جابر قمیحه به ویژه در فراخوانی شخصیّت رسول گرامی اسالم، های فراخوانی شخصیتیکی از ویژگی

 یروو  تیشخصجدید برای  تیوضعمضمون مشترک در فضایی تکرارگونه ولی در حالت و  یریکارگبهپافشاری شاعر در 

 ذیل: یهای بدیعی است، همچون نمونهبه رنگ و لعاب آوردن

ی/  أُل َعنِّ َدما ُیس  ن  ي بابا»ع  َن یا أمِّ د«أی  َقی ُمَحمَّ َکي  أل  / ل  أس  َع الرَّ ُت/ راف  َطَلق  ف/ َوان  ین  الُمَزیَّ َن الطِّ ُت م  ر  ي/ َقد  َتَحَرّ ي أنِّ ن  ب  ي إل  ُکر  اَن الُفؤاد/ ؟/ أذ  َهة  َریَّ َع الَجب  / ناص 
َری ُوُجوه َن الُبش  َیض  م  َم َتب   (  60: 1991میحه، )ق َیو 

جستم،  ییرها یمادر، بابا کجاست؟ به پسرم بگو که من از گِل مصنوع یشد که ا دهیمن پرس یکه درباره یهنگام» ()ترجمه  

 دند،یبشارت رو سف نیا ازی، برخ هایهچهرکه  یمالقات با محّمد در روز یآکنده از طراوت برا یو قلب دیسف یشانیبا پ

 .«سرافرازنه به راه افتادم
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تین مجاهد نماید، یعنی با قرارگرفتن در پوسشاعر در این سطر شعری، مضمون پیشین را در موقعیتی جدید تکرار می

د. از این رو بار خواهد که هدف مبارزه و سرانجام آن را برای او یادآور شوافغان و خطاب قرار دادن همسر خود، از او می

ی شاعر جههگیرد و نوع مواایشان در مرکزیت توجّه شعری قرار می دیدار پیامبر )ص( و فراخوانی شخصیتدیگر موضوع 

خوشحال از  وگردد. شاعر در این سطر، با توصیف حالتی سرافراز در چنین روزی با سیمایی فروزان و سرافزار تکرار می

رافع الرأس، »ونه همچون هایی تضادگمندی او از واژگان و ترکیببهره پردازد وی پیشین میی دراماتیک با نمونهخود، به مقابله
به اوج تضادّ « لجبیبنناکس الرأس، خزیان ا»ی پیشین همچون و قرارگیری آنها در مقابل واژگان نمونه« ناصع الجبهة، رّیان الفؤاد

 کند.این دو وضعیت و حالت متفاوت در فضای مشترک کمک می

 صوم و صحابهامامان مع .2. 1. 5

های تعامالت و کنش منشأ تحوّالت شگرفی در عنوانبهی ایشان همواره میراث ارزشمند پیامبر گرامی اسالمی و صحابه

این میراث پرگهر  ای ازسازد. بخش عمدهتعالی و تکامل رهنمود می یسوبهفردی و اجتماعی عربی بوده و جامعه اسالمی را 

قت، ارزش و وحاکمان  فشارها و سرکوب باوجوداست و  قرارگرفتهشعر معاصر عربی مورد بسط و توسعه  یلهیوسبهدینی 

حافظه ادبی عرب  های سترگ و اشعار ماندگار درجایگاه امامان در کنار خصوصّیات اخالقی پیامبر اکرم )ص( در قالب چکامه

اری را عرضه ی جدیدی از پایدتوصیف مبارزان افغان، شیوه(. جابر قمیحه نیز در 121: 1396ثبت گردیده است )محالتی، 

ه الگوسازی و ی گرامی اسالم، اقدام بشدن به شخصیّت امامان معصوم و صحابهگونه که گاهی با متوسّلنماید، بدینمی

های فت خصلتکند که برای دریاتشویق و ترغیب می مخاطب خود را ینوعبهنماید و بزرگداشت نبرد مبارزان افغانی می

رجوع ی اسالم های بزرگی در میراث دینگیری آن در شخصیتبه تبلور این صفات و سرمنشأ وام و واالی مبارزان باید نیک

ای د در قصیدهنماید، نمونه آن سخن شاعر پیرامون دالوری مبارز افغانی و توصیف و تکریم حضور موثّر آن در میدان نبر

  گونه چنین آمده است: است که با بیانی مدح« : دالوران جهاد افغانستانفغانيأبطال الجهاد األ»تحت عنوان 
یاُهُم  ي أح  ن 

َبر!! إنَّ ک   اللُه أ
خاً  ید  َشوام  ل  ي التَّ َن الَماض  ُثوا م   ُبع 

َعب ن  ُمص  ي م  ر  ني أمّلي ناظ   َدع 
فر ّي َوالُحَسین َوَجع   َوَکذا َعل 
زًة َوأسامةً  ي َحم   َوأُقوُل َمَرح 
بةٍ  َرُف الرایاُت َفوَق ُقَتی   َوُتَرف 

آرمئیل ودیبل  َبَطل  الُفُتوح  ب 
ه د  َمج  یل  ب  ي الَجل   َهذا ُهَو الَماض 

دان ج  ب  َوالو  الَقل  م  ب  ه  ف 
ي َزح   ف 

مان   ض  َواألز 
 َوَمَحوا ُحُدوَد األر 

مان ي َسل  َنی الَحقِّ ف  یَش َمع  1َوأع   
مان ي َسنا ُعث  ي ف  یُم ُروح   َوَته 

باني ی  ُس الشَّ  َمَعُه الُمثّنی الفار 
واني م الَمر  2َوُمَحّمد بن القاس   

تان د  َوالبیرون  والُمل  ن   َوالسِّ
ي غان 

راُر الَفَتی األف  یه إص  ی 
 ُیح 
 (31: 1991)قمیحه،  

                                                           
 منظور سلمان فارسی است. 1

 محمد بن قاسم بن محّمد، فاتح معروف هند است. 2
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نه شدند و مرزهای وارخدا بزرگ است، به راستی من با قلب و روح، آنها را زنده کردم. آنها از دیرباز با افتخار » ()ترجمه

 را در وجود ی خود را از وجود مصعب سرشار سازم و مفهوم حقّها را در نوردیدند. اجازه بده تا دیدهسرزمین و دوران

داری میدان از )اجازه بده(سلمان، علی، حسین و جعفر تجربه کنم، )اجازه بده( که روحم در شکوه عثمان سرگردان شود. 

ن قاسم مروانی، دالور ی محمّد بها بر فراز قتیبه و دربارهشدن پرچممثنی فارس شیبانی و برافراشتهطور حمزه، اسامه و همین

 قاطعّیت این ی درخشان است که با شکوه خود،های آرمئیل و دبیل، سند، بیرون و ملتان بگویم. این همان گذشتهپیروزی

 .«گرداندجوان افغانی آن را احیا می

های دینی متعدّدی در شعر جابر قمیحه همچون سلمان فارسی، یات باال مشهود است، سیمای شخصیتدر ابگونه که  نهما

امیر المؤمنین، امام حسین و جعفر )ع(، عثمان، حمزه، اسامة و الفارس الشیبانی، و محمّد بن القاسم المروانی فاتح معروف 

شود، ابعاد پایداری به خود اشاره می 1دیبل، سند، بیرون و مولتان(هند و پاکستان که در اینجا به مناطقی از آنها چون )آرمئیل، 

گاه های مردم جامعه افغانستان را کمبود امید و نبود تکیههای بارز و عینی در کنشگیرند. در واقع جابر قمیحه که از نشانهمی

ی دینی به عنوان مظهر های برجستهه شخصیتداند، از تشبیه دالوران افغان بهای مبارزان آن میمحکم به منظور تحقّق آرمان

های مجاهد افغانی در میدان نبرد، با مراجعه ای روشن بهره برده است. شاعر با دیدن دالوریتمام عیار مقاومت و ترسیم آینده

برای ترسیم دهد و نمادهای مشابه اسالمی انجام می -ی میراث دینیِ خود، نوعی بازگشت به گذشته آشنای عربی به گنجینه

های های دینی در این مثال و نمونهنماید، از این رو به وضوح در فراخوانی شخصیتشرایط حاضر در ذهن خود ترسیم می

شود که از دید او باید محور شعر پایداری و مقاومت افغان در وصف شجاعت و پایمردی اعضای این پیشین احساس می

لوه نماید، در واقع شاعر بیش از آنکه فعل مقاومت در مبارزان افغان را در مرکز توجّه جبهه در برابر استبداد حاکمان پررنگ ج

 نماید.و برجسته جلوه میمهم های مقاومت را مخاطب قرار دهد، تشبیه شخصیّت و موقعیّت او با نماد

 گيری از قرآن کریم وام .2. 5

اند و از آن برای انتقال احساسات و بیان افکار خود بهره جستهشاعران پایداری همواره از اشارات قرآنی و مفاهیم واالی 

برند. های بنیادین سود میبست فروپاشیدگی اخالق و تحکیم ارزشاین روش برای هدایت و اصالح جامعه و خروج از بن

 2است که دی سوسور و گو و چند صدایی متن شود با نوعی گفتگیری از قرآن که به عنوان تناّص قرآنی شناخته میاین وام

کند ی دالّ و مدلول میان متن غایب و متن حاضر یاد میهای نهفتهها و رمزگاناز آن به عنوان تعامل بین عالمت 3و باختین

صدایی با متون دیگر از حدود (؛ زیرا بر اساس این دیدگاه هر متنی بر اساس تعامل و هم153: 1431)پروینی و عموری، 

 یابد.شناسانه راه میو به عمق تفسیر و تحلیل نشانه سطحیّت فراتر رفته

                                                           
دیگر جزء کشور هند و برخی دیگر برای کشور افغانستان جزء کشور پاکستان و برخی های مناطقی است که محّمد بن قاسم آنها را فتح نمود، برخی از آنها اکنون ناماز  1

 باشند.می

2 .Ferdinand de Saussure 
3 .Mikhail Bakhtin  
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ری به روش های دینی و تشبیه فعل پایداجابر قمیحه نیز در شعر خود عالوه بر به کارگیری مستمر از نماد شخصیت 

مقاومت  نیادینهای بها و آرمانبزرگان دینی خود، از واژگان و عبارات مستقیم و غیر مستقیم قرآنی در جهت تبیین ارزش

ه ذکر آن گذشت، ک« تحقیق صحفی مع مجاهد أفغانی جاوز السبعین»ای تحت عنوان کند، برای نمونه او در قصیدهاستفاده می

وصیف شجاعت تنگاری عربی در پی انجام گزارشی پیرامون وقایع جنگ افغانستان است و در این میان به در لباس روزنامه

-یجاد فضایی دیالوگاصدایی با فریاد مبارزان و پردازد و پس از همکودک، پیر و جوان می و دالوری مجاهدان افغانی اعمّ از

اری از آیات شود و آن تقدیس فضای قصیده با جمالت تأثیرگذها، وارد فضای جدیدی از شعر خود میمحور میان خود و آن

 باشد:   شریفه می

َکُب َخ  م/ َوَسُتر  ُف ابن  القاس  ي َسی  ض  ي  مضائهَوَسَیم 
ن  َهد  م/ َوأنا ُجنديٌّ تحَت لوائه/ َومضائي م  ُل ابن  القاس  رًا  /ی  یاء/ َوُنعانُق َنص  به  َسَیفیُض الوطُن الُحر  ض  َو

/ َوَزَهَق الباطل/ إّن الباطَل کاَن َزهوقاً   (50: 1991)قمیحه،  َوُشروقًا/ ُقل  جاَء الَحق 

پرچم او  شوند، من سربازی زیربه زودی شمشیر پسر قاسم خواهد برید و سپاهیان او بر مرکب خود سوار می »()ترجمه

یی را در آغوش هستم و روشنی من از نور هدایت اوست و وطن آزاده از نور او سرشار خواهد شد، و ما این پیروزی و روشنا

 «ره نابودشدنى استآرى باطل هموا ،حق آمد و باطل نابود شد گیریم، بگومی

دهد و در این میان با به کارگیری ابزارآالت جنگی صدر ی شعری، نوید پیروزی مقاومت را سر میشاعر در این نمونه

نماید. همانطور که در اسالم همچون شمشیر )السیف( و اسب )الخیل( به تأثیرگذاری نمادین آنها در عصر کنونی توجه می

لت شعری خود را در راستای لوا و رهبری شخصیت تاریخی اسالم به نام ابن القاسم ثقفی، ادامه مشخّص است، شاعر رسا

هایی چون نجابت، شجاعت دهد که در تاریخ مزیّن به ارزشفاتح مناطق سند و مولتان )مناطقی از پاکستان امروزه( قرار می

شعری خود در  ر میدان جنگ و با قراردادن رسالتگیری دالوری ابن القاسم دو حسن تدبیر در جنگ بوده است. شاعر با وام

داند و او را تنها منجی برای رهایی وطن ذیل هدایت و فرماندهی او، پیروزی را برای خود و دیگر مبارزان انقالبی حتمی می

ای سرزمین افغانستان ای روشن را برآینده« وبه سیفیض الوطن الحرّ ضیاء ونعانق نصراً وشروقاً»شمرد، از این رو با قول بر می

کند و متن قرآنی را موّید کالم کند. شاعر در تایید کالم خود نوعی تعامل میان متن حاضر و متن غایب ایجاد میترسیم می

وُقل  » ی شریفهآیه 1دهد و با به کارگیری تناص از نوع نفی شکلی کاملخود پیرامون تحقّق حتمی موفقیت در جنگ قرار می
 88ی از آیه« آرى باطل همواره نابودشدنى است ،بگو حق آمد و باطل نابود شد»: َوَزَهَق الباطل/ إّن الباطَل کاَن َزهوقاً  /جاَء الَحق  

ی اإلسراء حقّ و باطل را از هم تمییز بخشیده و عمل خود و مبارزان افغان را در راستای تحقّق حقّانیت و درستی بر سوره

 شمرد.می

                                                           
شریفه را به طور کامل  یهآی»ای است که شاعر باشد، به طور مثال تبلور آن در قرآن کریم به گونهگیری از شکل و مضمون متن غایب میتناص شکلی کامل نوعی وام 1

« دهدگیرد و پس از گرفتن آن از ساختار متن غایب، وجود مستقل و کاملی در متن حاضر برای او اختصاص میبه دون هیچی تغییری در شکل و مضمون آن به کار می

 (.84: 1391)سلیمی و طهماسبی، 
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پردازد، یعنی شاعر با به کارگیری تعامل با قرآن کریم همیشه به اقتباس کامل جمالت و عبارات آن نمیجابر قمیحه در 

گیرد )کیانی و در متن حاضر به کار می 1جزئی ناچیز و غیر محسوس از متن غایب نوعی نفی جزئی یا تناصّ اجتراری

و تناص مفهومی به منظور بیان معانی و اهداف شعری (، در واقع شاعر گاهی به انتخاب برخی واژگان 4: 1392همکاران، 

برای رساندن مفاهیمی چون  "غثاء وهباء"و  "ضاللت"ی آن تأثیرپذیری او از واژگانی چون کند، نمونهخود بسنده می

 دهد:نشان می« الموت والعار»ی باشد که آن را به خوبی در بخشی از قصیدهپذیری انسان در برابر ظلم و جور میتسلیم

/ ُتم  ر  .. َفُکس  ُتم  یاًل/ َوَکُثر  ُکم  َسب  َب َساداٍت أَضلَّ ُتم  َدر  / َوَتَبع  ُتم  عَة الَحقِّ َفُهن  ُتم  َشر  َد أن   َوَهَجر  َهُة الُم ص  َبع  ُنو َجب  َف َتع  ي / َکی  ر 
ع  َت ش  باَء / َلی  ُتم  ُغثاَء/ َوه  م  ر  ل  س 

ض/ َوَقد  کاَنت  َسماء ألر   (58و59: 1991)قمیحه، ؟ ل 

تعداد شما زیاد  وریسمان حقّ را رها کردید و خوار شدید. به درگاه حاکمانی پناه بردید که شما را گمراه کرد، » ()ترجمه

نی که سر به دانستم که چگونه پیشانی مسلماگردید و پس از آنکه تبدیل به خار و خاشاک شدید، در هم شکستید، کاش می

 «خواری رسیده استخرامید، به خّفت و آسمان می

کشد، ر میگونه به تصویشاعر در این بخش، مجاهدان افغان را در موضع خواری و گمراهی از مسیر حق با لحنی سرزنش

تدا به روایت شاعر در اب چراکهالبته شناخت سبب این سرزنش و توبیخ، مستلزم بازگشت به مفهوم سطرهای پیش از آن است؛ 

تا  گرددیبازمردازد که پس از گذشت زمان طوالنی از حضور خود در میدان جنگ، به منزل پسرگذشت یک مجاهد افغان می

، ولی او از داردیازمبی خود بماند. همسر این مبارز، او را از بازگشت به میدان نبرد برای مّدتی کوتاه در کنار همسر حامله

و از زبان راوی  طرفهکی وگوگفتکه این  هرچندکند، می وگوگفتزند و برای اقناع همسر با او می سربازپذیرش اصرار او 

خود و  رونیازا کشد،شود. مجاهد افغان، سرانجام کوتاهی در میدان نبرد را در فضایی معنوی و دینی به تصویر میبیان می

بیند. الهی حاضر می فهیوظانجامرزمان خود را در قیامت و محضر پیامبر اکرم )ص( و سرزنش ایشان به دلیل کوتاهی در هم

گیرد خود می جستن از نقاب مجاهد افغان، قناع شخصیّت رسول اکرم )ص( را بهشاعر در این بخش از قصیده، پس از بیرون

از  جبرانرقابلیغیافته و قعملی تحق عنوانبه "هجرتم، هُنتم، تبعتم، کثرتم و...»و به این کوتاهی را با افعال ماضی همچون 

 کند. سوی مجاهدان قلمداد می

دهد و شاعر در این بخش از قصیده، تعابیر و مفاهیم قرآنی را در خدمت مضمون و انتقال بهتر پیام ملی و میهنی قرار می 

کند. در ابتدا کشیدن از مقاومت که از دید وی مساوی با حقانیت است، ترسیم میشکست و سرانجام ناگوار را در دست

َب »داند، سپس در ادامه با بیان کند و سرانجام آن را خفّت و خواری مینی از حقّ را به هجرت تشبیه میگرداروی ُتم  َدر  َوَتَبع 
یالً  ُکم  َسب  ونَ »ی األحزاب سوره 67ی و تناصی هوشمندانه از آیه« َساداٍت أَضلَّ نا ساَدَتنا َوُکَبراَءنا َفَأَضل  ا َأَطع  نَّ نا إ 

یاَل:و قاُلوا َربَّ ب 
و  ا السَّ

( پیروی از رهبران 67)األحزاب: « سا و بزرگان خویش را اطاعت کردیم و ما را از راه به در کردندوگویند پروردگارا ما رمى

صِْرتُمْ »ی شود، بلکه در ادامه با جملهشمرد. تأثیرپذیری شاعر از قرآن کریم به اینجا بسنده نمیناالیق را سبب گمراهی بر می

                                                           
نهادن به متن غایب است )عزّام، باشد و بیشترین هدف آن تمجید و ارجترین تغییر یا بدون تغییر میتناصّ اجتراری، نوعی تکرار و اقتباس آگاهانه از متن غایب با کم 1

2005 :118.)  
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دهد و نشان می« فََکانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا»ی الواقعه سوره 6ی ، برگ جدیدی از متن غایب یعنی قرآن کریم را از آیه«ءَ/ وَهِباءَغُثا

 داند. عاقبت دردناک خیانتکاران و مصیبت وارده بر آنها را با عذاب قیامت یکی می

 

 نتيجه

جابر قمیحه را به نتایجی دست یافته است « لجهاد األفغان أغّني»دیوان های پایداری در این پژوهش پس از بررسی جلوه

 ای از آن بدین گونه است:که گزیده

توان در دو موضوع )جهاد و شهادت و بیان درد و رنج های پایداری در دیوان جابر قمیحه را میمایهدرون نیترمهم .1

ی پایداری نزد او در دو ویژگی )فراخوانی فّنی بیان اندیشهترین کارکردهای برجسته طورنیهماجتماعی( ذکر نمود و 

های شود و سهم بسزایی در شناخت چارچوب جلوهیافت می وفوربههای دینی و تأثیرپذیری از متن قرآن کریم( شخصیت

 پایداری در دیوان او دارد.

را  هاآنسرایی بر بالین پردازد و ترانهافغان میشاعر در تبیین اندیشه جهاد و شهادت به تحسین ایثار و فداکاری مبارزان  .2

 یهیروحمداری و وجود در دین هاآندهد و با در نظرگرفتن رمز موفقیت مبارزات نشستن ترجیح میدر سوگ یجابه

 خورد.غبطه می هاآنخداجویانه، به شرایط و جایگاه 

حضور  سوکیآن از  میو او در ترس باشدیشاعر م وانید در یداریاز شعر پا یگریمضمون د عنوانبه اجتماعی درد و رنج .3

احساس  گرید یو از سو ردگییحس در مخاطب نشانه م نیا شتریهر چه ب ختنیبرانگ یرا برا هاآن تیکودکان و معصوم

مخاطب خود مطرح  یبرا زبرانگیتیحساس یاگونهبهرا  فغانستاننامناسب ا طیدر قبال شرا شناسیفهیو لزوم وظ تیولؤمس

 .کندیم

کند و با های دینی، غالب توجه خود را به شخصیت پیامبر گرامی اسالم متمرکز میجابر قمیحه در فراخوانی شخصیت .4

 هاآنافزاید و می هاآندادن ماهیت پایداری مبارزان افغان به مسیر و مبارزه ایشان با کّفار به ارزش جایگاه و منزلت نسبت

های مظهر ارزش عنوانبهپیامبر اکرم )ص( در شعر او  درواقعکند. مسلّم، پیروز میدان حق علیه باطل معرفی می طوربهرا 

 عنوانبهواالیی چون هدایت، راستی و کامیابی در پیکار و مقاومت است و نوع دیدار ایشان برای شاعر در ورای عالم مادّه 

 گردد.اهای ذاتی او نمایان میناپذیر و پرتکرار در نجوی جدایییک دغدغه

پردازد و با تشبیه مبارزان های امامان معصوم و صحابه بزرگ اسالم میبه فراخوانی شخصیت موردنظرشاعر در دیوان  .5

کند و در این میان، بیش از آنکه فعل برای این مبارزان ترسیم می ای روشنافغان به الگوهای صبر و مقاومت، آینده

 مهمهای مقاومت با نماد هاآن تیموقعو  تیشخصان افغان را در کانون توجه مخاطب قرار دهد، تشبیه مقاومت در مبارز

 دهد.و برجسته جلوه می

های دینی در دیوان خود، از واژگان و مفاهیم قرآنی نیز دیوان موردنظر بهره بردن از حضور شخصیتشاعر در کنار بهره .6

های معنوی متن غایب و متن حاضر، ماهیت این مبارزه را به زیور تعالیم و ارزشبرد و با ایجاد نوعی تعامل میان می

 سازد. های بنیادین مقاومت مزیّن میمرتبط با آرمان
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