
 

 

 
 
 

 
 
 

 محرم احمددر اشعار های وحدت اسالمی فهمؤلّ واکاوی
 

 مالک عبدی*
دانشگاه ایالم یادبیات عرب زبان وگروه  استادیار  

 (216تا  199)از ص 
 25/11/1396، تاريخ پذيرش: 20/03/1396 تاريخ دريافت:

 

 چکیده
و امامان  (ص)پیامبر اعظمد توجه مورهور اسالم از موضوعاتی است که از همان بدو ظوحدت اسالمی 

 را از اصول اسالمی مسلمانانسازی نهادينه ند تا از طريقاههمواره تالش داشت ايشان بوده و )ع(معصوم

در  .ندسازمتبلور  تعامالت بشری ةدگرباره در عرصرا  شدهفراموش ةجويانتعالیم وحدت و شتهداباز تفرقه

فراخوانده و مسلمانان را به وحدت اسالمی  اند کههمّت بر آن گماشتهاکثر شاعران عرب نیز اين راستا 

شاعرانی است که در  جملهاز احمدمحرم. آنان نقش زنند ةاسالمی را بر لوح انديشهايی از حمیّت رگه

هدف از پردازش شعر وی از خورد. میدعوت به وحدت اسالمی به چشم هایِ نمايهش جای ديوانجای

های گاهبیان تکیه ، واتّحاد وحدت و ةمقولنگرش شاعر به  ةجويانه، تبیین نحومنظر رخدادهای وحدت

دهد مسائلی چون: نقد شرايط نتايج پژوهش نشان می .است او در طرح چنین مضامینی ةمحوریِ انديش

نه وحدت عربیِ  الگوی کالنِ وحدتِ اسالمی و ةرائاجتماعی حاکم بر بالد عربی، ا اسفناک سیاسی و

  ةعنوان عاملی انگیزشی برای تثبیت مقولهشور عربیّت ب های حماسی وسازیِ جلوهصِرف؛ برجسته

بخشی به مضامین ای سِتُرگ برای عینیّتعنوان پشتوانههای قرآن کريم بهستناد به آموزهوحدت؛ ا

تحلیلی  -ر روش توصیفیوهش با تکیه بنگارنده در اين پژ بوده است.گرايانه مطمحِ نظر شاعر وحدت

 .پردازدمی گرايانهمضامین وحدت ةحوز در احمدمحرمهای شعری گاهتکیهتبیین به  ای(کتابخانه)
 

 .احمدمحرمشعر مصر، عرب،  شاعرانادبیات دينی، وحدت اسالمی،  :های کلیدیواژه
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 مقدمه .1

نیست و در شعر شاعران گذشته نیز  ایتازهچند موضوع در شعر عربی هروحدت اسالمی           

معاصر  دورةتوان اذعان داشت که در اما می ،از آن يافترانه کاوشگ جستارهايیتوان می

 _گون فرهنگی رخدادهای گونهبه خود اختصاص داده است. با توجه به  را جايگاه خاصی

را در که امروزه جهان عرب عقیدتی و تحوالت گسترده و شگرف سیاسی و ژئوپولوتیک 

با ، و نیز است الشعاع خود قراردادهتحتهای حاکمیتی آن را نیز حتی ساحت و نورديده

های خشم خود را بیشتر از پیش در سطوح مختلف، خوشهاختالفاتی که  دامنةتوجه به 

تعالیم اسالمی در  روی ازدنبالهاند تا با دهکرش شاعران تال ،افکَندمی در دامن امت اسالم

پیروزی مسلمانان در ترين رمز مهمو آن را  خوانندعار خود مسلمانان را به وحدت فرااش

تر نحوی ملموسندی به اين قضیه را بههمچنین باورم .قلمداد کنندمقابل ظلم استبداد 

چه قابل مالحظه ب آنشعر معاصر عر بهنگاهی با  های فکرِی آنان بپرورانند.در ساحت

وحدت اسالمی  مقولةبه  ترکماست و  اعران عرب به وحدت قومیتوجه بیشتر ش ،است

 ةمايرا دستهستند که موضوع وحدت اسالمی نیز اما شاعرانی » ،توجه شده است

اند و در يکپارچگی مسلمانان توجه نمودهنقش آن به و های ادبی خود قرار داده کاوش

جمله شاعرانی است از احمدمحرم .(11: 1392)قاسمی،  «انددر اين زمینه سروده اشعاری

اِی و در کوران اتفاقات منطقهکه در مراحل بسیار مهم سیاسی کشور خود زندگی کرده 

قومی و  در بستری از تحوالترا همواره  های عمرشالو سدوران خود روزگار گذرانده 

سیاسی و اجتماعی حاکم سامان نابه شرايط سپری کرده است،  پرستیمیهنهای جنبش

ا شده است که مضمون بیشتر آنه هايیسرايش بر عصر شاعر سبب سوق دادن وی به

است. در شرايطی که  جويانهوحدت مطالباتسازی و برجسته خواهیوطن ی وگرايملی

با اشعار  احمدمحرم ،اندبودهرو استعمار و استبداد روبه هایهای عربی با چالشکشور

از يوغ استعمار  برای رهايی بیداری اعراب و دعوت آنها به اتحاد درخود سعی  ةگرايانملی

از مخاطرات سرسپردگی به قوای  ،و همواره برای طیف مخاطبان خويش داشته

گی حس اتحاد و همبست تبلور عینیِ . سخن رانده است در دام آنها افتادنخواه و سلطه

يکپارچگی امت اسالم در  مقولةانسانیِ  –های اسالمیمايهو درون شاعر در اشعار اين

 محققشورانگیز عینیّت يافته است،  زيبا از واژگان حماسی و او، که در پوششی ةانديش

از اين رهگذر به و  بررسی کندر اشعادر  را وحدت اسالمی هایمؤلفه تا آن داشت را بر

 زير پاسخ دهد: هایپرسش
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 ند؟اکدام احمدمحرميافتن وحدت اسالمی در اشعار  داليل نمود .1

 است؟ بیشتر حول چه محوری احمدمحرمر اشعاهای اتحاد در مؤلفه. 2

 خود را چگونه در قالب الفاظ آراسته است؟ ةطلبانهای وحدتانديشه ،شاعر .3

 ،عرب شاهد آن هستیمجهان سامانی که در جوامع کنونی ايط ناببا توجه به شر

د و در اناست که شاعران به آن توجه کرده بنیادی مسائلوحدت اسالمی يکی از  لةمسئ

صورت گرفته  وحدت اسالمی مطالعاتی که دربارة اند. تعداداشعار خود از آن سخن گفته

اشاره ا تنها به ذکر برخی از آنه گويیزياده لذا برای پرهیز از ؛بسیار زياد است ،است

وحدت اسالمی و نقش شاعران معاصر در  به توانمیها اين پژوهش ةاز جمل ؛کنیممی
نقد ادب  یوهشپژ علمی ة، فصلنام(1392)لیال قاسمی و محمد مظاهری از  تحکیم آن

د: های ذيل اشاره کرتوان به پژوهشنیز می احمدمحرم بارةدر .اشاره کرد معاصر عربی

که  (1431  -1430) رضا صاعدیمد صدقی و احمداز حا امحدحمرماشعار ة الصادقة فی يالوطن

خواهیِ حیات وطنونگارندگان در آن به ر به چاپ رسیده و ة و آداهباياللغة العربمجلة در 

او را در قبال  ةطلباناصالح پرستانه و میهنهایِ گیریو موضع شاعر پرداخته ةصادقان

حکمتی نیز  صبا .انداسالمی به تصوير کشیده عربی وهای فراروی امت آرمان ها وچالش

بررسی مضامین سیاسی در شعر »ارشد خود با عنوان کارشناسی دورة ةنامدر پايان
ال که به راهنمايی عبداالحد غیبی در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در س «احمدمحرم

های سیاسی مردم انديشه گذاری او بر عواطف وثیربه تأ ،به انجام رسیده است 1392

 وسیاسی  دهی به اين شوردر جهت او ةنقش برجستاز  پرداخته وجهان عرب  مصر و

 میان آورده است. همردم مصر سخن ب کارگیری آن در جهت تحقق منافع امت اسالم وهب

(، 2012 -1433) از عبداهلل فتحی الظاهر حمرم امحداشعار  يف يالشعر االسالم ةدر مقال 

های با نگاهی کالن به نمود شاخصه صورت کلی ونیز مؤلف به، ةيم االسالمة العلو يکل  جملة

 شرح و»عنوان  ديگری با ةنامدر پايانشعر اسالمی در نزد اين شاعر پرداخته است. 
بدر الکبری تا پايان شهدای  ةاز غزو احمدمحرممضامین تاريخی ديوان  تحلیل ادبی و

پژوهشگاه علوم انسانی که در  يداهلل رفیعیراهنمايی  عزتی وبه نگارندگِی مصطفی « بدر

هنری  - ادبی به دفاع رسیده است نیز نگارنده از دو منظر تاريخی ومطالعات فرهنگی  و

موضوع مورد بحثِ اين  ةحوزاما در ديوان شاعر پرداخته است.  به بررسی مضامین

های پیشین که از عناوين پژوهشگونه ، همان(احمدمحرم)وحدت اسالمی در اشعار ژوهش پ

محور در شعر اين شاعر به چشم ی وحدتهامنحصر به تحلیل آيد، کاری مستقل وبرمی
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آفرين در پردازش مضامین وحدت ةای را از نحوبرجسته هایِ واضح وخورد که نمايهنمی

مايه در پژوهش حاضر با دست ،بنابراين ؛نزد اين شاعر پیش روی مخاطبان قرار دهد

در  را مهم ةاين مؤلف ،محوربرای پردازش مضامین وحدتقراردادن همین محور اساسی 

 .بررسی خواهیم کرداشعار او 
 

 در لغت و اصطالح وحدت .2

به  « يکی بودن»و  «تنها بودن»گرفته شده و به معنای  «وَحَدَ» ةاز ريش «وحدت» ةکلم

 د و  ح  و  عنا الت  م   يف ة  حد  ه: الو  يبو يحکی س و»: آمده استلسان العرب که در چنان ؛رودکار می
 ة دهخدانامجمله لغتهای فارسی، ازفرهنگ .(85 :1414ابن منظور، )« ه  ب   د  فر  : ت  ه  ي  رأد ب  ح  و  ت   

اند دانسته« داشتن، پیوستگی و همدستیيکی شدن، يگانگی »نیز وحدت را به معنای 

وحدت عبارت است از اشتراک گروهی در يک  ،به عبارت ديگر ؛(«وحدت» :1377دهخدا، )

احدی به شمار و ةافراد ملت در آمال و مقاصدی که مجموع ةمرام و مقصد، اشتراک هم

 به معنا و مفهوم يکتايی و يگانگی است. و در اصطالح ( «وحدت» :1371)معین، آيند 

سیاسی به معنای اتحاد و همبستگی اجتماعی میان ملت، امت  ةاين اصطالح در حوز

گاه از هر ،از اين رو رود؛ر و يا کشورها و جوامع به کار میکشو، و شهروندان جامعه

إبراهیم )رود به معنای اتحاد است میسخن علوم سیاسی و اجتماعی  ةوحدت در حوز

: وحدت در گونه آمده استديگر وحدت اين در تعريف .(1017 :1385، مصطفی وآخرون

چون واحد در وصف خداوند  جزئی ندارد؛ اصطالح به معنای انفراد است. واحد مطلقاً

همچنین در  (. 857 :1373راغب اصفهانی، ندارد ) آيد؛ يعنی تجزی و تکثر در آن راهمی

منظور از وحدت اسالمی التزام قلبی و عملی به مشترکات  آمده است کهآن  تعريف

مورد قبول همه بوده و  ()صل اکرموست که به طور قطع ثابت شده و در زمان رساسالم ا

قرآن کريم با تعابیر مختلفی بر  (.502 :تا)صادقی اردستانی، بیمعیار اخوت اسالمی است 

اند از: مورد وحدت اسالمی عبارتقرآنی درنموده است. عبارات  تأکیدوحدت اسالمی 

 قلوبکم، أمة واحدة، نيل ف ب الناس، أنيصالح بونوا، الس لم، إتعااعتصموا، اصلحوا، رابطوا، و »
آيات قرآن کريم به طور  در «اهللحبل»اعتصام به  «.بالکتاب ُي سكون، خو ة و املود ةاأل

های مختلفی ها و قالبوحدت اسالمی محسوب شده که در شکلاساس  عنوانآشکار به

 (.90 :1389مطهری، ) شودظاهر می
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 احمدمحرم ةنامزندگی .3

میالدی در  1877بن حسن شرکسی از شعرای معروف مصری است. در سال  احمدمحرم

زندگانی  ة. او با قرآن، حديث و سیره دنیا آمدب از توابع استان بحیره ابیاء حمرا روستای

 سنگگرانمعرفتی  ةگنجیناز اين  اسالم آشنايی کامل داشت و اشعار او متأثر پیامبر

 سامی و نسیم ابراهیم، احمد شوقی، حافظ شاعران بزرگی چون احمدبا  احمدمحرمبود. 

شعر عربی که در زمان عثمانی های بافتِی و طريقه البارودی توانستند به شکل و صیاغت

تحت عنوان شعری ماندگارش  ةبا حماسوی  بخشند.ف رنگی تازه دچار انحطاط شده بود

پیامبر اسالم را در قالب شعر و در سه هزار بیت به شکلی که در آن زندگانی  االسالمجمد 

  (.2: 1963 ،محرم) زيبا و در وزنی واحد آورده بود، شهرتی بزرگ يافت

های عمرش را زندگی کرد و سال در مراحل بسیار مهم سیاسی کشور مصروی 

در سال  و (392 :1964، يزاو ياجل)های وطنی سپری کرد می و جنبشهمواره با حوادث قو

 (.57 :1957، ةلکحا)وفات يافت  ،نگ جهانی دوم رخ داديعنی زمانی که ج 1945
 

 اجتماعی عصر شاعر ـ اوضاع سیاسی .4

 جهان و مصر تاريخ سیاسی هایدوره ترينترين و حساسمهم از يکی در احمدمحرم  

 قومیتی حوادث از سرشار عربی کشورهای و مصر که را هايیسال وی. کرد عرب زندگی

 سید که سالیيعنی  1877در سال  .ديد خود چشم به نیز ندبود ملی هایدگرگونی و

 ،جاآن در اقامت سال هشت طی و (16: 1957)ضیف،  آمد مصر به اسدآبادی الدينجمال

 همچنین و اسالم جهان در دينی نوگرايی يا دينی روشنفکری به را کشور اين مردم

 در آن از پس .کرد دعوت اسالم دين از دفاع به غرب، فرهنگی استعمار با مبارزه

 روشنگری و بیداری موج گرفتن اوج برای خطرناک آغازی پاشا عرابی انقالب 1881سال

جمله از. نداشت شکستفرجامی جز  و ماند ناکام اين انقالب ؛بود مصر در سیاسی

 توسط مصر اشغالتوان به می ،بود دخیل انقالب اين ناکامی درکه  داليلیثیرگذارترين تأ

 همچنین و اشغالگران از مصر مردم برداریفرمان باعث که اشغالی ؛اشاره کرد انگلیس

 پاشا عرابی انقالب از پس .(82: 2003، قي)الدسو  شد اشغالگری از بعد آنها ناامیدی

 مصطفی با مصر در (استقالل کسب هدفِ با مصر گرايیملی جنبش) گراملی ناناجو حرکت

 اتفاق «دنشوای» معروف ةحادث سپس .اشغالگری با مبارزه برای حرکتی ؛شد آغاز کامل

 روستای يک در کبوتر شکار مشغول که انگلیسی افسر يک آن در که ایحادثه ؛افتاد

 شنیده ديگر مصر ملت صدای کاملمصطفی مرگ از بعد سرانجام. کرد فوت بود، مصری
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. يافت افزاش اشغالگران ظلم و سرکشی و شد آغاز اول جهانی جنگ ،آن از پس .نشد

 را انگلیس 1923 سال در و شد بیدار ديگر بار مصر ملت و يافت پايان جنگسپس 

 .(309: 2005)الزيات،  برگرداند را مصر ملت ةشد پايمال حقوق از برخی که کرد مجبور

 مصر کشور در زمان آن در سیاسی احزاب .شد تشکیل سیاسی احزاب از آن پس

 و اشغالگری با که گراملی حزب .3 خديوی، حزب .2 ها،انگلیسی حزب .1 :از نداعبارت

 اين. کندمی استفاده ایوسیله هر از خود هدف به رسیدن برای و کندمی مبارزه استعمار

 نفوذ از نیز گاهی و ترکیه نفوذ از گاهی و گرفتمی کمک خديوی نفوذ از گاهی حزب

 مصطفی .کردمی حمايت آموزاندانش و مصر باسواد جوانان از حزب اين. هافرانسوی

 شیخ آنها سرأ در و عباس خديو افراد از برخی و گراملی حزب اعضای از برخی و کامل

 اين که است طبیعی ،بنابراين ؛برانگیختند مردم در راپرستی میهن ةروحی يوسف، علی

 با .دهد نشان را خود و شود نمايان دوره آن شعر در خصوص به و ادبیات در روحیه

تمام  در طورکههمان و واقع در اما، بود سیاسی احزاب از مستقل احمدمحرم اينکه وجود

و  8: 1959)ابوشادی،  بود نزديک گراملی حزب به افکارش ،نمايان استش آثار و اشعار

 عهده بر را آن رهبری کامل مصطفی که گراملی باحزب وی ارتباط .(8: 1992خفاجی، 

 وی دشمنی همچنین و شاعرپرستی میهن ةروحیتقويت  در سزايیب ثیرتأ داشت،

 را آن از بعد حوادث و 1936سال ةمعاهد احمدمحرم .است داشته انگلیسی بااشغالگران

 نیز آن در و پذيرفت ثیرتأ آنها از و کرد زندگی شرايط آن دروی  .ديد خود چشم به نیز

 .  (57 :1957، لة)کحا گذاشت ثیرتأ
 

 احمدمحرممحورهای وحدت اسالمی در شعر  .5

 و زيبايی دارد هایچکامهوحدت اسالمی  يکی از شاعرانی است که در بارة احمدمحرم

گرا یت. وی جزء شاعران قومی رانده استدازش مضامین همبستگی سخن به نیکويدر پر

را دعوت مسلمانان او شعر که بسیاری از محورهای طوریبه  ؛شودو اسالمی محسوب می

الدين افغانی، محمد بزرگان اين تفکر همچون سید جمال به وحدت اسالمی و تبعیت از

سازی خطرات استعمار و پیامدهای گرفتاری در چنگال و نیز محسوس...  عبده و

 ةدهد. محرم در اشعار خود به اين نکته توجه دارد که همتشکیل میها ابرقدرت

يکديگر بايد با گون آنان با اصناف و اشکال و الوان مختلف نههای گوطیف مسلمانان و

تا بتوانند با دشمنان اسالم و کسانی که قصد  همبسته شده و رخت اتحاد بر تن کنند

مسلمانان  ةدر میان مسلمانان دارند مقابله کنند. او از همو ايجاد شکاف تفرقه القای 



 205/ 1397 و تابستان بهار ،1 شمارة ،10 سال عربی، ادب 

د تا لت و امت واحده تشکیل دهنو يک م به سِلک يکپارچگی درآيندخواهد که می

 دهند ا در میان جوامع و ملل مختلف گسترشهای کارکردیِ آن رحوزهو  بتوانند اسالم

های مسلمان گی ملتچاز تفرقه و صدپاروی . دهبانی کننادستاوردهای آن نگاز  و

حدت و دوری و در اکثر اشعار خود جهان اسالم را به وو رنجی نهفته در دل دارد نالد می

به اگر چه او  .کندگرايی سفارش میمنطقرويکرد به و  دوگانگی و چندگانگیجستن از 

آفاق سرزمینیِ خود را او  ةانديش است،خاص تعلق داشته  یسرزمین و جغرافیاي

قلبش همواره خاص بوده است و  یسرزمین محدوده وخارج از جغرافیا و درنورديده و

وحدت اسالمی دارای محورهايی  ،محرم اشعار در است. دهتپیمیبرای وحدت مسلمین 

جويانه، پوشانیِ برخی از اين عناوين و پارامترهای وحدتکه البته با توجه به هم است

تری جامع تر وبه عناوين عام توان بعضی از آنها را در دل بعضی ديگر جای داده ومی

خود جای دهد. بنا  ةزيرمجموعتری را در های مضمونی ريزتر و دقیقکه شاخصه رسید

پرهیز از »را در ذيل عنوان  «گرايیپرهیز از قومیت»توان عنصر اين تقسیم میبر 

همین نحو  که در اثنای بحث و ايراد شواهد شعری نیز به جای داد «اختالف و تفرقه

 عمل شده است.
 

  پرهیز از اختالف و تفرقه .1-5

گذار وحدت مسلمانان در آخرين روزهای عمر و پايهعنوان معمار پیامبر گرامی اسالم به

اسالمی است  ةجامع ةآيند بابتنگرانی ايشان  ةخود در هشداری به مسلمانان که نشان

ترسم از اينکه پس از من مشرک شويد، بلکه ترس من از بر شما نمی»فرمايند: می

ترين يکی از بزرگ .(94: 1412، ي)البخار « یرتان خواهد شدگاختالفاتی است که دامن

اتحاد و عزت مسلمین بود و در اين راه از هیچ تالش و جهاد و نیز  )ع(آرزوهای امام علی

ی شیطانی معرفی کرده و انکرد. آن حضرت تفرقه و اختالف را انديشه فروگذاراستقامتی 

کم يعط  ي  قدًة و قدًة ع  ع  ن ک م يل  دي   د  أن ير ي  لک م ط ر ق ه  و     ِّن سي  طان  يإن  الش»فرمايد: می
وند شما را با یخواهد تا پیکند و میخود را بر شما هموار م یهاطان راهی)همانا ش :«رقة  باجلماعة  الف  

که در  .(250 :192 ة، خطبالبالغه)نهج تفرقه مبدل سازد(و  یآشفتگن قطع کند و جماعت شما را به يد

کم الف رقة يعطيطان أن يد الشير ي» یعني است رفتهکار هت بیبدل یدر معنا «باء»نجا حرف يا
 ینمودها یحات اکنون به بررسین توضيا يةپابر  (.262: 2003)محمد عبده، «بدل اجلماعة

  د:يگویاز شعرش م يیم. او درجايپردازیم احمدمحرمدر شعر مهم ن شاخص يا
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 و   اما  س  انق   /موتُ ت   عوب  الشُ  إن  وا ف  اد  ع  ت    ا/ و ال داد  اعت   و   هت  رع  ش  ب   ا  ن  ض   و   /ه  قد  ن ف  مصر  ع   ين  عزاُء ب  
 .(24 :1963محرم، )ادا ح  ا ات  يح  ت  
 ن حس ويا دن به ابرازيدربخل ورز شانيسوگِ ا زین و /است یکپارچگي خاطر فقدانه ب عزای مردم مصر)

 یکپارچگي با و میرندمی گُسست با هاملتکه  د/ينورز یدشمن گريکديپس به  /ستاعدم اهتمام به آن

  .(ابنديیات میح

 ومحکوم دانسته  ان مسلمانان رایم یدشمن ینه یآوردن ال با اتین ابيدر ا محرم

و هرگز ) (46:انفال) «ش ل وا و  ت ْذه ب  ر ي ك مْ و  ال ت ناز ع وا ف  ت ف» زند:ية شريفه میآ اين به یزيگر

 یاصل ةيپا را ن اتحادیهمچن او .شود(یل ميزاشکست خورده و شوکتتان راه اختالف نپويید که 

شک یب و خواندیم فرا ن امريبه ا را و آنها داندیم یاسالم یهاات ملتیح و یروزیپ

م واْ ِب  ْبل  الل ه  ج   » :است آنجا که فرموده ین راه کالم الهيا در او یاصل گرِالهام و ال  ًعايو اْعت ص 
 (.103)آل عمران :  .(ديو پراکنده نشو خداوندى چنگ بزنید یو رشتهسمان يرهمگى به ) «ت  ف ر ق وا

است  یاسالم ـ یعرب یداریدر اشعارش ب یکه هدف اصلمانند محرم  یشاعر متعهد

ار یوجود آمده، سکوت اخت ان امتش بهیکه در م يیهاها و شکافتواند در مقابل فتنهینم

نش یموجود در سرزم ةن اختالف و فتنیاندوهگ یانیگر با بيد یلذا شاعر در اشعارکند، 

 رد:یگین به باد انتقاد میچننيرا ا

أت/ د  ما ه   ن  يالحال   يف ن  يراکالب   مثل   /م  م  و األُ  باألقدار   ف  عص  ي ل  ال  إله/  کود  ال ُر  لف  خُ ل   مصر   ح  يا و ي
 .(168 :)همان م  م  و الحُ  ران  يالن  ب   ف  قذ  ت  ل   إال  
و ده يدرنورد را آنکه ملتها مگر /ستادن ندارديچگاه سَرِ ایکه ه یاختالفاتسبب بهبر مصر  ی)وا

که آرامشش/ جز  است کوه آتشفشانبِسان درست که  یاختالفات /شان را به قهقرا کِشديهاسرنوشت

 . .(..ستین یبعد یهاانداختن گدازه جوشش دوباره و یبرا یاوقفه

 یشرفتیچ نوع انسجام و پیهکه اختالف وجود داشته باشد  یاشاعر در جامعهبه نظر

کند که اختالف موجود یرا ذکر م ینش از تفرقه، اقوامیسرزم ینه یبرا یوجود ندارد. و

-عبرت یبرا ین را نمادیشیآنها گشته و در واقع ذکر اقوام پ یرانينشان موجب ویدر ب

 داند.ینش میمردم سرزم یريپذ
 

 یستیونالیوحسّ ناس ییگراتیقومز از یپره .2-5

که در کشورهای عربی همواره در جريان بوده، اين کشورها  سامانیناب با توجه به شرايط

ن رخدادها عالوه بر وارد يشک بروز ایب برند.دائماً در حالت جنگ و آشوب به سر می

، يیگراتیقوم همچون یآفات ،مذکور یکشورها ةکریبر پ بارانيز یهاخسارتنمودن 
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 رِیگائب دامنها و مصیگرفتاررا به همراه خواهند داشت. ن يادیبن گسستِ و  یزیانگفتنه

ده گرفتن ينادن و با یسرزم همانمردم  یخواهو مشورت ید با همفکريرا با ملّتک ي

ده است. امام يورز دیتأکز بارها بر آن یم نيکه قرآن کر یزیچ حل کرد؛ یاختالفات قوم

بر تفرقه و اختالف  یلیتعدد مذاهب دل ند: اساساً يفرمایمن رابطه يدر ا زین )ره(ینیخم

 یاعه و دستهیک دسته از مسلمانان شيکند که درست است که یان میب یست. وین

ن مسائل ياما طرح ا ،هستند یو اخبار یحنبل یگريو گروه د یحنف ی، گروهیگر سنيد

خواهند به اسالم خدمت کنند یهمه مک جامعه که يرا در يز از اول درست نبوده است؛

م و یم و با هم هستید مطرح شود. ما همه برادر هستين مسائل نبايا ،اسالم باشند یو برا

، موسوی خمینی)ست یل بر اختالف و تفرقه نیدل یچ نحویها به هها و گروهن تعدد فرقهيا

13/ 1359.) 

و  یتیقوم یمادهابه محو ن شاعر یاتیکردِ عملين موضوع و رويپرداختِ ا

نا يوا إلال  ع  ت    م:یکنیمشاهده م احمدمحرمات ین ابيدر ا واضح یرا به نحو یستیونالیناس
أن  ین أب   ب نو مصر   /و  ُکُلنا واءٌ ل نا س  يبإن  س   ما/ وحز  فق  أ  ُت األخذ  بالر  يأر  يإخوٌة/ و  إن   ن حنُ إن ما 
 .(57: 1963)محرم،  یم  نت  ا م  د  آ یا إل  يالدن ين  ُل ب  و  کُ  اهللُ واحٌد/و  اُن يدق نا األفر  ما/ تُ هض  و تُ  ُتضام  
ر ما ینم/ مسیبیتر مشانهيدوراند یکارمالطفت و تعامل را من و  /میکه ما برادران همد، يایما ب یسو)به 

مان يهادين /ردیگ قرار دادیب هجمه و موردخاکمان که  میتابیبرنم مصر/و ما فرزندان  است یکي

 .(رندیگیت مک[ آدم نشئيمردمان همه از وجود ] يکی است/ و مانيخدا یولجداست، 

امت مصر را از ترک و عرب مورد  «ثبايعتز أو يث أن ينع اللُيمن »ة دیمحرم در قص

ان ترک و عرب وجود یم یچ فرقید که هکنین ابراز میچننيدهد و ایخطاب قرار م

و انسجام  یمندنظام یمهم برا ینش را عاملیمردم سرزم یندارد و مشورت و همفکر

 داند:یامت م

/ا آل  عثمان  م ن تُ ي  یور  وا الخالفة  بالش  وسُ سُ  رک  و الع ر با/التُ  يساو  يشعب   أي  و   رک  و  م ن ع ر ب 
 .(29)همان:  بالک  ُمضط ر  المُ  ينواح   ية  فتن  ف  ل   ُعوا/و ال ت د  

ند؟!/ امور مملکت را با مشورت به ککدام ملت با ترک و عرب برابری می /!یعثمانان يتُرکان و تاز ی)ا

طورکه مالحظه همان .(ان باشديدر جراين مملکت  یجا یجاای در گذاريد/ فتنهو مرانید پیش 

« یشور»ة کلمده است. کرو مشورت سفارش  یات به همفکرین ابيشاعر در ا ،میکنیم

ز همواره مورد توجه یگران نياز د یفکر یمشورت و مددخواهآمده و امر به در قرآن 

و به است  ینيد یافزائهمو  یت همفکریاهم ةن خود نشانياست که اقرآن بوده 

 یهاشيزابر  یو مبتنرا با مشورت  اموراتشانشده که  دیسفارش اک مؤمنانمسلمانان و 

http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
http://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86
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ة  و   هِب ْم و  ال ذ ين  اْست ج اب وا ل ر   و  »: ش برندیبه پ یخِرد جمع  ى ب  ْين ه ْم و  ه ْم ش ور  أ ْمر   أ ق ام وا الص ال 
و نماز برپا  اجابت نموده[ پروردگارشان را ]نداى و کسانى که) (38 :یشور) «ز قْ ن اه ْم ي نف ق ون  ا ر  م   

 .(کنندايم انفاق مىروزيشان داده مشورت است و از آنچه[ ةي]بر پااند و کارشان در میانشان کرده

جاد رخنه در صفوف بالد يبه وحدت کلمه را باعث ا یبندين عدم پایاو همچن

أ  : ديگویمسلمان قلمداد کرده و م یهادانسته، و آن را عامل زوال استقالل ملت یاسالم
افته يشکاف یکه به ملتها ؛(96)همان:  ؟!وا أم ة / ت ندُب استقاللها طول  الُعُصر  ونُ کُ ُتم أن ت  ير ض

استقالل را به گور  یر تفرقه و گسست، آرزویزند که در صورت استمرار بر مسیب مینه

کسب استقالل و  یبرا یمهم ةشاخصعنوان بهن را يآفرو عامل وحدت د بردیخواه

 د.کنیم یمعرف یخوداتّکاي
 

 زاوحدت یعنوان عاملبه ن اسالمیدشعائر تمسک به  .6
 تمسک به قرآن .1-6

به شکاف موجود در نسبت شاعر  ،شودیمشاهده م نیشیپ یهاکه در نمونه گونههمان

ن ین مبين بحران، توجه و تمسک به ديرفت از ابرون یبرا یودهد. یجامعه هشدار م

و اخوت در  یتوجه به برادر»ده است. ه کریتوصبخش سرعت یعنوان عاملبهاسالم را 

مان به خداوند و ين ایو همچن یاله ین اسالم و تقواين مسلمانان بر اساس دیب

هستند که انس و الفت  یبر اساس دستورات او، عواملگران يداشتن و محبت به ددوست

 (.21 :1392، یقاسم) «گرددیم یم وحدت اسالمیوده و موجب تحکت نمين را تقویمسلم

از اواخر قرن نوزدهم تا بعد از جنگ  یاسالم ةبر جامع دیتأکو  یخالفت اسالم ش بهيگرا

 .آمدیشمار مهبمصر  یفکر ةدر جامع یاساس انيجرک يعنوان به ،دوم یجهان

 1881تونس را در سال  پس از آنو  1830ر را در سال يان الجزايکه فرانسو یزمان

جهان اسالم احساس  ة، همافتيال یاستو مصر هند  انگلستان بر سپسو  نداشغال کرد

ن يکه د یمبستگاتحاد و ه ا را بهین احساس خطر مسلمانان سراسر دنيخطر کرد و ا

 احمدمحرمکه  اجاز آن .(151 :2007الفار، )سوق داد  ،آن را سرداده بود ین اسالم ندایمب

است. اسالم در نزد  يیگراتیومق و يیگرااسالم یاساس کار و ،بودهمسلمان ک شاعر ي

دهد و از یفراد را از حوادث روزگار نجات ماست که ا یمستحکم ةهمانند ذر احمدمحرم

در اسالم بخواهد در  یکند. اگر شخصیت ميف و حقوق آنها در جامعه حمایافراد ضع

گاه هیو تکون ستک يعنوان بهن مقدس ين ديتواند از ایم ،کند یستادگيل دشمن امقاب
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ن ع   دُ و ذُ ي /یام  ع  ن ت   م   بُ ذه  ي ن  يأف   واهُ س   /واق   ا للناس  م   سالمُ اإل و  هُ  :مستحکم استفاده کند
اسالم  نین راستيین است آيا) :(71 :1963)محرم،  اام  ه  م س  هُ ذ  أنف   قوام  األ ن  م   /ه  يق  ت  يف   ف  يالضع

 به کجا یرو اندزده یبه کور را آنانکه خود پس /ستیآن ن جز یاکه مردمان رانگهدارنده

 .(سهمناک است ضرباتشان بشدتاقوامی که  شر از دهد/پناه می را او و کردهناتوان دفاع  از /؟!نهندیم

نْ ي ا  َل  م» :یش الهيفرما و رعد ةسور 34 ةياشاره به آ با شاعر  اٌب يف  اْلْ ي اة  الدُّ ع ذ 
ر ة  أ ش قُّ و م ا َل  م ِمن  الل ه  م ن و اق   عذاب  براى آنان در زندگى دنیا عذابى است و قطعاً) :«و ل ع ذ اب  اآلخ 

سبب  اسالم را از یدور ،(اى نیستبرابر خدا هیچ نگهدارندهآخرت دشوارتر است و براى ايشان در 

 یپناهگاه را بودن اسالم ةيسا ريز و تشتت دانسته تفرقه و و یعذاب الهآمدن به  گرفتار

 پندارد.یتفرقه م از یریجلوگ به منظورمسلمانان  یمطمئن برا
 

 فیو اهتمام به قدس شر )ص(امبریپساحت به  یجویپناه. 6-2

از  یکي ةعیاو در طل است. ینبو ةرین اسالم و سيسرشار از توجه به د احمدمحرماشعار  

)همان:  ماري؟!يهما و يجاد ُل فيأهلل أکبُر و اإلماُم محم ٌد/ م ن ذا د: يسراید معروف خود ميقصا

 یهارا به امت )ص(نیام یادت مطلق نبیس و یو سرور واحد ینجا خدايکه در ا (121

و  یزيگررا از طاعت و آنان کندیکته ميد یسپس استفهام و  یإخبار یدر قالب یاسالم

کنار تنبّه در ن یهمچن شاعر دارد. یبخش او بر حذر منجات هایانممجادله در باب فر

 ةیهمچون قضجهان اسالم مهم ان حوادث یب، به (ص)ة رسول اکرمریتمسک به س دادن به

آغشته به در مقابل دشمنان  یداریمسلمانان را به وحدت و بز تنبّه داده و ینن یفلسط

ر گذاشته یار تأثیدر قلب و روح شاعر بس نیفلسط ةیقض است.کرده دعوت  نِ اسالمیک

ن نجات یت و اسالم و همچنیرا در دفاع از عرب «نينکبة فلسط» ةدیقص یاست. و

و  یؤذ  تُ  أمةٌ  /م  ر  الح   ن حول  م   و   القدس   یم  ح   يف  : سروده است نین از دست غاصبیفلسط
 .(71 :همان) لم  األ رط  ن ف  ( م  ثربُ يت )ک  ب   ة/ و  ک  ت م  ج  و ض   دسُ القُ  ع  ز  م/ ف  هتض  ي شعبٌ 

 وافتاده ون یشبه قدس  شود/و ملتی لگدمال می ندیبمی امتی آزار حرم/ گرداگرد اطراف قدس و در) 

 .(افتاده استگريه به  شدت درد مدينه از و /دهدیناله سر ممکه 

مردمان  سزاست که ايآ ،گاه مسلمانان استن قبلهیکه اول قدس ،شاعر نظر از

ون آن به مکه که یشکه  یحال در سم جان بدهند،یونیصه ةغ ظالمانیت ريز مسلمانش در

 شامدین پيا یبرا امبریپ درد از ینه که نموديمد ةيگر ده است؟یرس ،اسالم است مرکز

 )ص(امبریدن پکر خشنود قدس و یآزاد ايآ دارد؟!یوانم به تکاپو مسلمانان را ايآ ،است
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بدون وحدت قابل  ین امریشک چنیب شود؟یمحقق م یهمبستگ و اتحاد با جز

 ست.ین یابیدست

را شان یکارو کم یناتوان ب زده ویبه امت عرب و مسلمانان نهشاعر  ،گريد يیدر جا

 یختگیبرانگو  یطلبمبارزه ةیو روح گوشزد کرده یبه مقدسات اسالم اهتمام در توجه و

در  کهيیاز آنجا که داردیان میبن یچن یکند. ویا میإح یان امت عربیرا در م یحماس

واجب است که در  ،در حال تهاجم هستند دائماً  و حوادث هابتیمص یعرب یکشورها

 کار گرفته شود:با دشمن به مبارزه یبرا یعنوان سالحبه یاسالم اتحاد ین جوامعیچن

ا م  ف  م/ أ  کُ م و بالد  کُ إخوان   يف ا/ اهلل  م  جذ  تُ  کم أنسباب  أوا کُ ار  دوا/ و ت  هُ ب   ن  ن ت   يالمسلم عوب  شُ  ه  يإ   
ما/ سل  يم أن کُ رض  ع  ل   هون  کر  کم/ أفت  رض  وا ع  انُ و ص   لکم راث  وا التُ ظُ ف  ح   /ماج  ه  ت    ف  يک    طب  الخ   ون  ر  ت   

 /سلم  بمُ  ستُ لهم و ل   تُ يف  و  م أث ما/ إن ي  ذلک  ب   یف، ک  ن  يد  سج  بالم   /دٌ ه  شُ  کُ ئ  الم و الم  وهُ لُ خذُ ال ت  
 :)همان ُمن ع  مان و  فُ الجُ  ان  سن  و   تُ يب  أ   و /نة  يز ح   ن  يت  ل  بالق   يولأُ  تُ يب  أت   /ما  سل  مُ  عبا  ش   يايندُ  يف نتُ إن خُ 

54). 

 و برادران /ديبِ زوال مصون داریتان را از آسیفکر اسباب و های مسلمان به هوش باشید/ای ملت)

 میراث وبرادرانتان  /آورده است؟هجوم  چگونهکه  بینیدرا نمی هابتیمص آيا /!دیابيرا در کشورهايتان

 را آنها بماند؟/ مصون آفاتاز گزند شرفتان که  دوست نداريدا يخود آ شما /اشتندپاس د را شمانوامیس 

 /اندبر اعمال شما گواه (ی)مسجدالحرام ومسجداألقص مسجد دو درفرشتگان  که یحال در ديمگذار تنها

 در اگر مسلمان نیستم وشان اثبات کردم/ يخود را به ا یوفادارمن  بزرگ است/بس که اين گناهی 

 و رساند؟/اندوهگین به صبح  شب را ،نیمسلم گاهاولین قبله آيا /!به ملت مسلمانی خیانت کنم اتمیح

 . ؟(کنمصبح  چشمخُمار آسوده و من

 ةياشاره به آ با داده و قرار مدنظرکامل  طوره ب شک قرآن رایب خود اشعار محرم در

يعاً » ْذر ک ْم ف اْنف ر وا ث بات  أ و  اْنف ر وا ج  مان يکه ا یکسان یا) :(71:نساء) «يا أ ي ُّه ا ال ذين  آم ن وا خ ذ وا ح 

د، پس گروه گروه يریخود را برگ یها، سالحخود را حفظ نموده یآمادگن يد، در برابر دشمنان دياآورده

الزم  یامر و آن را کرده گوشزد مسلمانان را یداریب ،(ديیحرکت و کوچ نما یا دسته جمعي

إ ْذ َن  ْيناک ْم م ْن آل  ف ْرع ْون  ي س وم ون ک ْم س وء   و  » ةيآ خ ويبه تار یگذر ن بایهمچن یو داند.یم
ِِب ون  أ بْناء ک ْم و  ي ْست ْحي ون  ن ساء ک ْم و  يف و ) :(49 :بقره) «ذل ک ْم ب الٌء م ْن ر ِبک ْم ع ظيمٌ  اْلع ذاب  ي ذ 

از  .رسانندیم یت دائميکه به شما آزار و اذ شانيآل فرعون و جماعت ا از که نجات داد شما را آنگاه

و زنان شما را زنده  کشتندیفرزندان پسر شما را م .رساندیم ها که به نفس ضررن عذابيبدتر

شما  یبرا یشيمورد آزمان يو ا م از جانب پروردگارتان بودیعظ یيو بال ن کار امتحانيگذاشتند و در ایم

مسلمانان را  و اختالف محتوم دانسته در را ین عذابیچن در یگرفتار ،(نتانيد رةبابود در

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=71
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=4&AID=71
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=49
http://tadabbor.org/?page=quran&SID=2&AID=49
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هن یم یجا یبه جا را آنان یوفادار و انمسلمان یبنديپانین چهم یو دارد.یم برحذر

  .کندیم بزرگ قلمداد یانتیخ را ن امريا در یسست و هیتوص یاسالم
 

 جاد اتحادیمهم در ا یعنوان عاملبه کعبه و قرآن به تمسک. 3-6

نشان  یت خاصیدر مورد آن حساس احمدمحرم که یگر از ارکان اتحاد اسالميد یکي

 به یبخشاتین در حيادیبن یتواند نقشیکعبه م ی. به نظر واست معظمه ةدهد، کعبیم

کعبه را  ی. وِکشدن باب به دوش يِستُرگ در ا یفا کرده و رسالتيا نیوحدت مسلم

د روابط و يمسلمانان با کند و معتقد استیم یاتحاد مسلمانان معرف یعنوان نماد اصلبه

 کعبه استوار کنند و ن مکان مقدسيا حول محورش را يخو نیمابیف یتعامالت انسان

 .یک محور فرعيعنوان نه به ،ردیمورد توجه قرار گ مسلمانان یمحور اصل عنوانبه ديبا

و اخوت  یز بر برادریآمنیتحس یانیبا ب« حرم اهلل اء يفمرحبا باإلخ» ةدیدر قصشاعر 

مختلف  یهاکه عامل تجمع گروه یتيعنوان مرکزبه« کعبه» از یورزد. ویم دیتأک

بر عهد و  یرا شاهد« قرآن»کند و کتاب مقدس یاد ميان آنها است، یمان میو پ یاسالم

 تُ يا بح  يالمس ي  ح   /نايح  ال  نا الص  بقوم   ال  هأ و   /اهلل   رم  ح   يف اإلخاء  ب   م رح با   داند:یها مآن یهامانیپ
 هم و  يف   هود  الش   ر  يخ ف  صح  المُ  /لجع  انا و ن  يب   هد  الع   ب  کتُ اُ  /انيجم ع  أحمد  أع ن آل  الحق  /قض  و  ا

 :(202 :همان) نايف  
ح خوش یبه مس کعبه! یا /ک کردار ماینقوم  به مرحباو  /!یحرم امن اله ةيدر سا یکوست برادریچه ن)

و قرآن  /شان برقرار کنياان ما و یم یمانیپ /کن ادا )ص(امبریپ روانیپ یتمام ابت ازیبه نو حق را  /آمد بگو

  ..(ر..یبرگا ان ما و آنهیم گواهن يبهتررا 

 مسجد و خدا ةخان وجود خاطره نه بيمد نکه مکه وياشاره به ا ن محرم بایهمچن

 و هعُ فز  م   مين  ر  الح ىإل   :شودیم ادآوري را ريات زیاب ،نديآیم شماره اسالم ب نماد ، (ص)امبریپ
ش يآسا /ف است که در آنيدو بارگاه شر یاو به سو یادخواهيفر) :ينام  ال  الع   اي  ح  مُ  و نياالد   ىم  ح   /يه  ف  

 مخالف با را جهان سرتاسر در یش هرگونه ظلميدایاو پ .(استحقّق م انیات عالمیح و یتیگ

به  مکان مقدس ن دويا یتينارضا و اديفر و آن را عامل داندن کامل میين ديا یهاآرمان

اء را یانب ةسور 21 ةيان آیجهان یبرا «یزندگ» کلمةاشاره به  بان یهمچن .آوردشمار می

ان یجهان یبرا ی)و ما تو را جز رحمت :«ما أ ْرس ْلناک  إ ال  ر مْح ًة ل ْلعال مني  و  »: فرمايدکه می

 یاله اوامر که اسالم با شودیم متذکر و کندیم یتداع یانسان ذهن هر در را (ميانفرستاده

 ةسرلوح وحدت را ،پوشانده است خوده عمل ب مةجا امبریتوسط پ و قرآن آمده که در

 .قرارداده است خود رسالت

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=21&AID=107
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 یو برادر تأخودعوت به  .4-6

مثال در  یبرا ؛اشاره شده است تو اخو یم به برادريقرآن کر یهااز سوره یاریدر بس

ؤم نون  إخوٌة ف أصل ح وا » ةميکر ةيآ
 
 :(10 :حجرات) «إت قوا اهلل  ل عل ک م ت رمح  ونک م و يخ و أ ني  بإَّن  ا امل

د یزگار باشید و پرهین برادران خود صلح دهیشه بیگرند پس هميکديقت مؤمنان همه برادر یبه حق)

 دیتأکمورد  یدر جامعه و امت اسالم یبرادر ةیروح ،د(يگرد ید که مشمول رحمت الهيشا

ن مسلمانان یرا در ب یونقان ،«إَّن  ا املؤمنون إخوةٌ » ةد دانست که جمليو با قرار گرفته است؛

وجود  ین نسبتین چنياز ا شیکند که پیجاد ميرا ا یکند و رابطه و نسبتیع ميتشر

و وحدت  یبستگت همیر تثبیدر مس )ص(امبر اکرمیپ (.215 :1389، یمطهر)نداشت 

پس از فتح مکه در مسجدالحرام  دند؛ ویيورز دیتأک ن موضوعين بارها بر ایمسلم

 يسع  يهم م ت  ت کاف  ؤ  دماؤ  واه  ن س  م   يعل واحدةٌ  دٌ يون م  م و املسل  املسل   أخ   م  املسل  »فرمودند: 
  (.149 :1985، املتقي اَلندي) «مدناه  م أ  ه  نب  بذ  

ان مردم آن یاتحاد م ،رون راندن استعمارگران وطنیب یبرا یاز عوامل اصل یکي   

 ت در مقابل استعمار است.یموفق یاز رمزها یکيوحدت  یطور کلبه  است،ن یسرزم

ک ينزد یمهم برا یو اتحاد را عامل یبرادر «خاء الوطّناإل» ةدیدر قص احمدمحرم 

 داند: یگر ميکدين به یک سرزميکردن مردم 

 /یاله و  ین  ع ل  يئمالال  مر  نُشُر/ إن ا ل ع  يلوب  و  القُ  يطو  يُر/ و  الُحب  ق د ذکُ نا اإلخاُء ف  ن  عط فُ يو   ینس  ن  
ن ا م  ي /رُ م  ذ  ت  يو من  یرض  ين م   م/ أهواء  هُ ب بعد  راق  ال نُ  ة  ب  ح  األ   یرض  ُر/ ن  عذ  يلوُم و  يم ن  واء  س   يل ن ر 

 :(167و 166: 1963محرّم، )  ؟!رُ يتغ  يمان هل ياإل یر إلنظُ نا/ اُ هد  ع   ر  يغ  يأن  لُ حاو  ي
کمان يمان شده و به هم نزدادآوري دوباره عقد أخوّت یلو ،میکنیها را فراموش ممحبتما گاه )

 ما !به جان مالمتگران قسمکند/ می پراکنده گاهو  ختهیبه هم آمدلها را گاه عشق  کهچنانآن /کندیم

 مادل  /مینیبیکسان ميش چشمانمان یپ در ان رايجوبهانه و گرانمالمت /یر عشق و دلدادگیدر مس

ای  /کِه همساز است و که ناساز؟! که، ستیمان مهم نيبرا گريد /آنان جزو  است رخواهانمانیخبا  )تنها(

 . ؟(است یگسستنايمان ن یيآآيا  بنگر که /یمان کنینقض پ یقصد دار آنکه

نا/ يغ  ي ُ حاو ُل أن يا م ن ي» یت شعرین بيان ایب با شاعر  ،«؟رُ يت  غ  يمان  ه ل ياإل یلر إ  نظُ اُ ر  ع هد 

ت، محکوم به شکست ين ملت را در نهايان آحاد ایجاد فتنه ميگانگان در ایتالش ب

-ان گروهیکه م یمانیبر عهد و پ «اجلهل دائبة يديأو هتدم  نبّن» ةدیمحرم در قصند. یبیم

عهد و  نيدر ا که یزد. شاعر در جواب به افرادوریم دیتأک ،مختلف امت مصر است یها

ن يا یاصلعنوان ناظر وجود خدواند متعال را به ،شوندید ميمان دچار شک و تردیپ

 شود.یآور ماديمان یپ
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ان ملتش زنده یم را در یاتحاد و برادر ةیروح ،«ةاخو » ةان کلمیان با بيدر پا یو 

 کند:یم

 /ناطقة   الد هر   يم واق ُفنا ف   يذ   ه   /م  م  الذ   ن صادق  م م  کُ ل   نا و  ب ما ل   /ةٌ د  اُل شاه  يجبط  و األ  ة  الق  م  أُ ا ي 
ن م   اهلل   رُ يغ وم  ينا الما ل  ف   /  فٌ مختل   مر  األ ينکمو ف  ف م  ل  خت  يإن  /م  ونا م ن  الت  ه  حُ ير  وها تُ ئُ ف  است نب  

ال  نکم رجالٌ و م   نام   /م  يو الش   خالق  ن األ  م م  متُ ل  ما ع  ب  /نا رُ مُ أين يالد   إن   ن  يوا الد  مُ ظل  ال ت   /م  ک  الح  
و  قدار  األ ت  ن  ع   یلم ع  نکُ ع  نا/ دُ بع  يُ  ء  يال ش أنتم لنا إخوةٌ  /رم     و الح   ان   يدلأل ون  ئُ  ي   فيو ال م/هُ ل   لوم  حُ 
 :(59: 1963)محرم،  م  س  الق  
ماست حق هب ضعامو هانيا /نداگواهان ما و شماست یکه م ینیستمان رایها بر عهد و پنسل !امت مصر ی)ا

ن يدر اشما اگر  د/یمتهم نکن را ما گريد د تایقت را از دل آنها بجويیحقپس  /است گرجلوهکه در جهان 

ستم ن يدساحت ست/ به ین یو قضاوتگر داورجز خدا  را که ما دیبدانپس  /ديدار یاو شبههامر اختالف 

ان ما و شما یکند/ در میدعوت م ،ديابر آن واقفکه  یکیاخالق و صفات نما را به  /نيکه د ديمدار روا

برادران شما  یول /نهندیگردن نمان و مقدسات يادچارچوب  بهو  اند/بهرهیاز خِرَد بهستند که  یمردان

 .(سازدیرا از هم دور نم ما ،سرنوشت و روزگار یهایسخت با وجود /زیچ چیه و ديیما
 ت ازیکه در اشعارش با قاطع یابه گونه ؛داندیگانه ميواحد و  یامت مت مصر راا یو

 آورد:یان میسخن به م ن امتيا و اتحاد یبرادر

 القرونُ  يمض  ل/ ت  ز  م ت   ل   د  وال  خ   م  م  ذ   یلت ع  ج  ر  د   /رُ دب   ت  ين م  ل   واحدةٌ  صر  م   يف   /ةٌ م  أُ ا إن   ل  ينجاإل ة  م  أُ ا ي
 :(65 :همان) رُ ظه  و نُ  ن اإلخاء  م   ن  ک  ما نُ يف /بة  ين ر  نا م  ا ب  م   و   ن  يسأللو ت   /رُ عصُ األ يأت  ت   ه و  ب  
ر یکه بر مس یامت /مياکپارچهي یامت _کندشه ياند درستکه کس  آن یبرا _در مصر ما  !لیامت انج یا)

اگر از  تو و /ان دارديها جردوران یآن گذشته و در پهنا برها قرنکه  /روانه شده یناگسستن یهامانیپ

-ید به خود راه نميدر ابراز أخُوّت ترد -دا و پنهان یپ و /غ نداشتهيچ دریه ما، یداشته باش یطلبما 

 .(میده

 اندازد و با اشارهیخ مصر ميبه تار ینگاه «ديد  ج   اْلياة   ن  م  صر  م  ل   عهدٌ »ة دیقص در شاعر

ن ياو در ا ؛دهدیار خواننده قرار مینه در اختيريد یاتجربه )ع(وسفيبه داستان حضرت 

 د:يسرایم نیباب چن

ه م/ ه  ب ش   د  ب  ف است   أخاُهم ت  ر ُکوا دُ  /ليدُ و  ت   فٌ ار  ط م  ه   ان  م  يخ   يوسف   ريح   ها/ م نأنفاسُ  ة  ي  د  ن   الحياة   ي ج 
 .(62 :)همان ديدُ ح   الضياء   ي  ح   ل هُ  ب ص رٌ  /ىالع م   ب عد   م ن ف عاد   لق م يصُ أت ى ا يٌد/ وم  ک    ؤادُ و الفُ 
 عقوب راي وجود _یریو پ یدور _ نِیسنگ دو اندوه /آن یپ در و گذاشتند تنها را او وسفيان برادر)

وسف يراهن یپ یبو یکه ب یحال در /ديدیم خوشگوار و تازه وسفي وجود را با یزندگان او /گرفتبردر

افت و نگاهش دوباره نافذ ي یاش روشندهيد /ن بازگشتيمن ايبه  وآمد  راهنیپ ن است/...یدلش غم

 ..(..گشت
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ي   ف  ل م ا أ ن ج اء  » ةيات و اشاره به آین ابيبا ا احمدمحرم أ ْلق اه  ع ل ى و ْجه ه  ف اْرت د   اْلب ش 
يًا آمدن  ،شد( نایب فوراً ،انداخت یو ةچهر بر را آن آمد، رسانمژده که گاهآن پس) :(96 :وسفي) «ب ص 

ها را پس از و تمام شدن رنج کندیف میرا توص )ع(عقوبيبه حضرت  یشاد ةدهندمژده

د آن را سرمشق خود قرار دهند. در واقع يها باکه انسان یزیچ ؛شودیادآور ميصبر 

و زودگذر  یامبر وضع ناگوار زمان را موقتیوسف پيات و داستان يشاعر با استمداد از آ

گرچه در نگاه  دهد.ید ميرا نو یش بزرگيگشا ،یبردبار ها بهداند و با دعوت انسانیم

درنگ  یبا اندک یول ،شودیاتحاد نم اخوت و ن محور به وضوح متوجهياول خواننده در ا

مردم  ،«خاهمأترکوا »ن عبارت يگونه و با ذکر احیتلم یانیافت که شاعر با بيخواهد 

خواهد که یا منهکند و از آیم به اتحاد و اخوت دعوت میرمستقینش را به طور غیسرزم

 زند.یشود، بپرهیم ین رفتن حس اخوت و برادریکه باعث از ب یااختالف و تفرقهاز 
 

 یجهنت .7

 یسنجفیو ط احمدمحرم یشعروان يد درطلبانه ن وحدتیپس از کندوکاو مضام

 شود:یخواننده حاصل م یل برايج ذينتانه، ین زمياو در ا ةافتيبروز یهاشهياند

 ینهایدر سرزم «گانگانیب ةمداخل»عنصر ، یزشیانگن عوامل یاز برسد یبه نظر م .1 

ط يز شرایو ن یحکام عرب مسلمان به اربابان اجنب یمطلق برخ یو سرسپردگ یعرب

که و عامل محرّ  یروین نيترمهم یحاکم بر بالد عرب یو اجتماع یاسیاسفناک س

 .استطلبانه سوق داده وحدت یهاشيه که شاعر را به سمت سرابود یازانندهیانگ

 یش اتحاديو پو یملل اسالم یآزاد ةنهفت ین باب، سودايژرف از اشعار او در ا یخوانش

 .دهدیدر نزد شاعر نشان م یرا به خوب یاسالم یهانیعناصر سرزم

 ینگر داشته و به عناصر اصلکَالن یدگاهيانه ديجون وحدتیمحرم در پرداخت مضام .2

ن یا مضاميو  یو از طرح مسائل جزئ است داشتهن در نزد مخاطبان خود نظر يآفروحدت

ه بر عمق یو با تک خاص اجتناب کرده یادهیعق ا ویا جغرافيمحدود به گستره  یتیقوم

متعدد مخاطبان خود را به سمت  یهافیط ،یاتحاد اسالم ةحلق ین اشتراکیمضام

 تفرقه،ز از اختالف و یپره همچون ینیمضام وحدت رهنمون ساخته است؛ یهاقله

ن يتوجه به د ،وحدت مقولةبه  یستیونالیکرد ناسيرو یالقاعدم و  يیگراتیز از قومیپره

 .یبرادردعوت به و  افزا،عنوان عناصر وحدتهب تمسک به کعبه و قرآن ،ن اسالمیمب

ر خود اشعا درز ینرا ت یاز حماسه و شور عرب يیهاشاعر جلوه ،موارد یبرخالبته در  .3 

 یوحدت ةخواستار ارائنما گرا و عربتیقوم یبا نگاه ولو اندکدر موارد و  دهدیم یتجلّ
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توان به یم یز در نزد ویآمن وحدتیمضام یسنجفیکه در ط ز شده استین یعرب

 یعني ؛دخالص را در نزد مخاطب درک کر یتر وحدت اسالمقیملموس آثار عم ینحو

 یهاد، انگارهيگویسخن م -آن ینه عربو  -وحدت یاسالم یهااز مؤلفه آنجا که صرفاً 

 رد.یگیدر نزد مخاطب شکل م یاسالم یاز حّس همبستگ یتریقو

 اشیشعر یمحتواها ختِباِن شاعر در ساخت و پردایتپش ةرسد نسخیبه نظر م .4 

سته يشا یوان خود به نحويد یجایشاعر در جا و بخش آن بودهم اثریم و تعاليقرآن کر

ده، کر یسازات قرآن پشتوانهياقتباس از آ ن ویخود را با تضم ةطلبانوحدت یهاشهياند

و  دهیبخش یاو را ترقّ  یاشهياند یهارساختيز ،یاز نصّ قرآن داردنباله یریگوام نیهم و

   د.نريرا بپذ او هایانديشه ،یشتریبا انبساط خاطر ب انباعث شده تا مخاطب
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