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  كيدهچ

بـاره وحـدت   هـاي خـود در   مون شاعراني بپردازد كه با سـروده مقاله حاضر تالش دارد تا به بحث پيرا 
  .اند تا به تحكيم آن در ميان مسلمانان مبادرت ورزند اسالمي سعي نموده

كـه بـه    هاي وحدت اسالمي در نقاط مختلف جهـان اسـالم،   هاي اخير با برگزاري همايشل سالدر طو
اند، شاعران وادبـاي عـرب    كارهاي تحقق وحدت اسالمي پرداختهراه  بررسي و آسيب شناسي، موانع و

مـردم   ،ي اسـتعمارگران هابرنامه اشاره به اهداف و بااند  ا و ديگر مسلمانان سعي نمودهنيز پا به پاي علم
را به وحـدت   اننموده و آنبيدار ه ايجاد اختالف بين مسلمانان و ايجاد فتنها براي تالش آنرا نسبت به 

  .اسالمي دعوت نمايند
 انـد و چنـدان بـه    عربي پرداخته –از آنجا كه شاعران معاصر عرب در اشعار خود بيشتر به وحدت قومي

هـايي   ي كه در زمينه وحدت اسالمي سـروده لذا تعداد شاعران اند، موضوع وحدت اسالمي عنايت نداشته
اين شاعران پيرامون مضاميني همچون پرهيز از تفرقه و اختالف، توجـه بـه    .اشدب ميداند بسيار محدود 

  .اند عنوان اصول وحدت آفرين شعر سرودهقوميت  به قرآن و مباني اسالمي، كنار گذاشتن 
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   مقدمه

با تكيه بر تعـاليم روح   وحدت اسالمي از موضوعاتي است كه از همان بدو ظهور اسالم
همـواره تـالش داشـتند تـا از     ) ص(پيـامبر . مورد توجه پيامبر بوده است بخش آسماني

و اتحاد  طريق مبادي و اصول اسالمي مسلمانان را از تفرقه وهر گونه اختالف باز دارند
؛ امـا پـس   و انسجامي را كه در قرآن به آن اشاره شده بود را تا حد ممكن تحقق بخشند

مسـير   از رحلت آن حضرت، به علت پديد آمدن واقعـه انحرافـي سـقيفه بنـي سـاعده،     
ين دچار انحراف شده و اختالفات عميقي در ب) ص(اسالمي طراحي شده در زمان پيامبر

هـاي  هـا وسـخنراني  نيز بارهـا در قالـب خطبـه   ) ع(حضرت علي . مسلمانان پيدا گرديد
اخـتالف حفـظ نمـوده و جلـوي     ه و مختلف سعي نمودند كه مسلمانان را از فتنه تفرقـ 

هـاي   از پنجاه سال پيـروي از ايـن ارزش   اما در كمتر .هاي شوم دشمنان را بگيرند نقشه
گـري گراييـد و طـي يـك دوره      د و ادبيات عرب نيز به سوي شعوبيقرآني كم رنگ ش

اين شعر بيشتر مروج تفرقه و تـذلل بـود تـا وحـدت و      به دليل سياست خلفا، ،طوالني
  .عزت

با ايجاد رعب و در دوران اموي و عباسي سيطره حاكمان و زورمداران چنان بود كه 
مردم را از هر گونه حركت فكـري   ،وت و قدرتوحشت و به دليل در اختيار داشتن ثر

جامعه به اصطالح يكسـاني ايجـاد كـرده و     باز داشته و با استفاده از زر و زور و تزوير،
اي  مسـأله  شاعران نيز تحت تأثير ايـن تفكـر،   .دعوت به وحدت را از ذهن مردم بزدايند

دم مگر عده اندك از شاعران متعهد كه مـر  شناختند ميان مسلمانان را نمي ه نام وحدتب
ثـار بيشـتر شـاعران    در جامعه اموي و عباسي آ. خواندند را به وحدت در اين راه فرا مي

زيـرا   ؛زنـد  ي همچون غزل و وصـف و مـدح  دور مـي   پيرامون اغراض مرتزق و درباري
 نيـز در   )ع(ائمه  .شدند دم تيغ گذرانده ميسالم حقيقي از مناديان و دعوت كنندگان به ا

هـا   هخطـر اختالفـات وتفرقـ   دوران سعي كردند تا حد امكان مسلمانان را نسبت به  اين
در دوران حكـام عثمـاني، بعضـي از آنـان     . توجيه نموده و زمينه ساز اين وحدت باشند

دي اقداماتي را مثل سلطان عبدالحميد سعي كردند بنا به پيشنهاد سيدجمال الدين اسدآبا
امـا مناديـان   . انجام دهند كه متأسفانه با توجه به نفوذ سياست مداران بـه نتيجـه نرسـيد   
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از اين تفكر بـزرگ  .... الدين و ده، عبدالرحمن كواكبي، عالمه شرفديگر چون محمد عب
شـيخ شـلتوت توانسـتند بـا      با كمك علماي بزرگ سني چوناسالمي دست برنداشته و 

ايـن بزرگـان   بردارند كـه نتـايج اقـدامات    گام يب مذاهب در اين راستا تأسيس دارالتقر
  .شود تاكنون نيز مشاهده مي

هاي حاكمه بوده و به دليـل پيـروي از    يز مرعوب قدرتاكثر شاعران معاصر عرب ن
و ديني خود راه گذشـتگان را طـي   گرايشات نفس پرستي و دوري از مسؤوليت انساني 

تـوجهي بـه مسـأله     بـي  ،ا نگاهي گذرا به شعر شاعران عـرب ببه همين دليل ؛ نمايند مي
امـروز در  و لذا آنچه كه . شود ن مشخص ميت و اتحاد اسالمي و كم رنگ بودن آوحد

 از دو قـرن پـيش بـا    .لي گرايي به جاي اسالم گرايـي اسـت  گر هستيم م شعر آنان نظاره
تمايل به اتحاد  گيري نفوذ استعمار غربي نوعي هاي اسالمي و شكل ضعيف شدن دولت

هاي عربـي  تجزيه سرزمين ،اتحاد موهوم نعربي در جهان عرب شكل گرفت و نتيجه اي
  .و اسالمي بوده است

شـاعران   معاصر در دوره  .اي سنگين بر عهده دارند متعهد وظيفهشعراي در اين بين 
 ر كشورهاي عربـي افتـاده  سياسي و نظامي كه د حوادث و اتفاقات به توجه ضمن عرب

به وحـدت  را  مسلمانان ، همه اند با روشن كردن زواياي اين اتفاقات سعي نموده ست،ا
  .اسالمي دعوت نمايند

رامـون  ترين موضوعاتي كه شاعران معاصر عرب پي سعي دارد تا به مهم رومقاله پيش
قبل از آن ضروري اسـت تـا بـه بررسـي      .اند اشاره نمايد وحدت اسالمي به آن پرداخته

  :و جايگاه آن در قرآن و نهج البالغه پرداخته شودمعناي وحدت 
  

  وحدت معنايـ 1

 بـه  »بـودن  يكـي « و »بودن تنها« معناي بهشده و   گرفته »وحد« ريشه از »وحدت« كلمه

�	 �������« :چنان كه در لسان العـرب آمـده اسـت   . رود مي كار�� :� ��� ������ �� ������� ���� .

������ ���������� :��  !�لغـت   جملـه  از فارسي، هاي فرهنگ. )85 ، ص15ج ق،1414ابن منظور، ( »�"
 »همدستي و پيوستگي داشتن، يگانگي شدن، يكي« معناي به را وحدت نيز دهخدا، نامه



  نقد ادب معاصر عربي 98

 وحدت«: اما درباره معناي اصطالحي آن بايد گفت. )658 ، صش1377دهخـدا،  ( اند دانسته
 اتحـاد  معناي به سياسي حوزه در طالحاص اين. است يگانگي و يكتايي مفهوم و معنا به
 و كشـورها  يـا  و كشـور  يا و جامعه شهروندان و امت ملت، ميان اجتماعي همبستگي و

 و سياسـي  علـوم  حـوزه  در وحـدت  از سـخن  هرگـاه  رو اين از. رود مي كار به جوامع
 .)1017 ، ص1ج ش،1385الوسـيط،   المعجـم ( »اسـت  اتحاد معناي به رود مي كار به اجتماعي

 حصـر  ، وحـدت  از  اسـالمي   وحـدت   مـدافع  و دلسـوز   علمـاي  منظور  كه  است  بديهي«
  بلكـه  نيسـت،  هـا  آن  متفرقـات  طـرد  و  مذاهب  مشتركات اخذ و  مذهب  يك در  مذاهب
 در واحـد   صـف  در  شدن  متشكل و  اساس بي  جزئي  اختالفات از  برداشتن  دست منظور،
  .)90 ، ص5ج ش،1389 ، ريمطه( » است  اسالم  دشمنان برابر

  :قرآن كريم اسالمي در وحدت -2

 در قرآنـي  هـاي  واژه .اسـت  نموده تأكيد وحدت اسالمي بر مختلفي تعابير با كريم قرآن
3 ��2(#1 0/# -.-,��# +��*��# ��(�)��# ��'! ���&�%$��# «: از عبارتند اسالمي وحدت مورد� 45.

 #/6��-7 3� آشكار به طور در آيات قرآن اهللا حبل به اعتصام »��! �>��  �;:��!�������#  �!8!���9 
 هـاي  قالـب  و هـا  شـكل  در كـه  شـده  محسـوب  اسالمي وحدت اساس و پايه عنوان به

  .)360 ، صهمان( شود مي ظاهر مختلفي
  :ترين دعوت قرآن كريم به وحدت را مي توان در امور زير خالصه نمودمهم

 

   وحدت به امر )الف

�7?���� �&� « آيهدر ��"��� �@�� A)��B�C B�!-�� BD��� BE ��?$ B%�� « )اسـالم  و قـرآن [ خـدا  ريسـمان  به همگي و [
 امـت  اتحـاد  محـور  اهللا، حبـل  به اين آيه اعتصام با توجه به )103 :آل عمران( )زنيد چنگ

 اسالمي همـان اعتصـام   امت وحدت و اساس توان گفت مبنا كه مي شده معرفي اسالمي
اي اشاره دارد كـه بـه بركـت اسـالم      به نكته در ادامه همچنين اين آيه .ستا اهللا حبل به

ميان مسلماناني كه قبل از آن با هم اختالف و دشمني داشتند، برادري و دوسـتي ايجـاد   
���3 « # گرديد �8���F�G AH� ���&�� �/?�2?I �JB0 �/?
���-�& B��-�� �K�$��B( ���?�?I�J� ��    �� �.�F�G �/?
B��?-?�7 �/?��2 ?I �� )�A(��� �:B0 B�B� �$��B2B� /?� �,
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 �	-�&  )� �L2M� /?I�N��O(�F�G B+)��2�� �P�M� Q���� �"?� )�"�R« اننحاد بـين مسـلما  توان گفت اولين واضع ات پس مي 
نداننـد، از آنـان    باشد و اگر روزي مسلمانان قدر اين نعمـت الهـي را   خداوند متعال مي
  .)369 ، صهمان(گرفته خواهد شد 

  اختالف و تفرقه از نهي )ب

��ST��N��& �/�?�U �V�W « در آيه ��?� �� ?X)��2M�������� ?/?Y�H)� �Z )��� B������� P� B� ����?"�-��� �:� �� ����?7���"��� �P�BN����)I ����?(�?
�� �@ �� S/��B[�&« 
 پراكنـده  شد، آشكار آنها بر خدا روشن آيات آنكه از پس كه مباشيد كساني آن همانند(

 آل() بـود  خواهـد  بـزرگ  عـذابى  اينان براى البته ورزيدند، اختالف ديگريك با و گشتند

 نموده نهي شديداً و تفرقه اختالف از و تأكيد اتحاد به بر دعوت كريم قرآن« )105 :عمران
و  كـرده  نگـري  ژرف ايـن كـه   خـاطر  بـه  رسـانده  نهايت به را اختالف از و نهي است
 دسـت  آنان از بيش و بلكه بودند ايشان از قبل كه هايي امت مانند امت اين كه دانسته مي

بـر   دادنـد،  و هشـدار  تحـذير  گاه هر فهميم مي قرآن شيوه و از شوند مي اختالف خوش
پـيش   خطـر  ايـن  كـه  اسـت  اين و نشانه كند مي كيدتأ بسيار آن به شدن نزديك از نهي
   )374 ، صهمان( »آيد مي

  مؤمنانبه  برادر خطاب )ج

��( ���$?\� « آيه]B0 �̂ �?2 B�  �3�� ���?,B- �.�F�G S��� �:B0    ?/
�����:��    ?/�
�-���� ���-�� ���?O������    �̂ ��?�_�� همـه  مؤمنان حقيقت به( »��?
 كـه  شـايد  پرهيزگار باشـيد  و دهيد صلح خود برادران بين هميشه پس يكديگرند برادر

 و جامعـه  در را بـرادري  اين آيـه روحيـه  در ، )10:حجرات() گرديد الهي رحمت مشمول
����S « جملـه  كـه  دانسـت  بايد«و  كيد قرار داده شدهأمورد ت اسالمي امت �:B0 �̂ ��?2 B��\?$��� )���]B0« 

از  پـيش  كـه  كند مي را ايجاد و نسبتي و رابطه كند مي تشريع مسلمانان بين در را قانوني
   .)215 ، ص18ج ،ش1389 ، مطهري( »نداشت وجود نسبتي چنين اين

  

  )ص(بر پيام سيره مي دراسال وحدت -3

در آخـرين روزهـاي    مسـلمانان  گذار وحدت معمار و پايه عنوان به اسالم گرامي پيامبر
براي آينـده جامعـه اسـالمي     مسلمانان كه نشانه نگراني ايشان به هشداري عمر خود در
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 مـن  ترس بلكه شويد، مشرك من از پس از اين كه ترسم نمي شما بر«: فرمايند است مي
 عملـي  سيره. )94 ، ص2ق، ج1412البخاري، ( »شد خواهد دامنگيرتان كه است الفاتياخت از

 اعـالم  در گـام،  اولين عنوان به و ابتدا همان از مسلمين، وحدت با رابطه در) ص(پيامبر
رت نيز در اين راستا اقداماتي انجام دادند، كه اهم گرديد، و آن حض متجلي توحيد شعار

 مـردم  و تجمـع  مسجد گذاري بنيان در ايشان كه اقدام مسجد بناي : از آن عبارت است
كه  مواخات عقد. شود مي محسوب و اساسي بنيادي كارهاي جمله از واحد مركزيت در

 درجـه  در مسـاله  ايـن  است درك قابل كامالً هجرت نخست سال شرايط در آن اهميت
 سـر  بـي  اجرانمهـ  از حمايتسپس  انصار و مهاجرين و نايجاد وحدت در بي براي اول
 و مسـلمين  سياسي حاكميت با و اسالم براساسنيز  مدينه اساسي قانون .است بوده پناه

ـ م روابـط  آن به موجـب  كه شكل گرفت )ص(پيامبر خود واليت تحت مهـاجران و   ناي
 وحدت حقيقت در و شد مي استوار دوستي مبناي بر مردم مدينه اعم از مسلمان و يهود

  .)455 ، صش1388 ،سبحاني( »كرد مي ديلتب ديني وحدت را به قومي

  البالغه نهج اسالمي در وحدت -4

بايـد بـه كتـاب    ) ع( شك براي بررسي وحدت اسالمي از ديدگاه اميرالمـؤمنين علـي   بي
كلمـات قصـار آن    هـا و  هـا، نامـه   عه نمود تا مجموعه خطبـه ارزشمند نهج البالغه مراج
بـه مـوارد ذيـل اشـاره      عنـوان نمونـه   كه بـه . تحليل قرار داد حضرت را مورد تجزيه و

  :شود مي

  مقدمه وحدت مسلمين) ص(بعثت پيامبر )الف

. اسـت  شـده  ارزانـي  مردم به كه داند مي بزرگ نعمتي را پيامبر بعثت) ع( حضرت علي
 ارزانـي ) ص(پيـامبر  بعثـت  اثر بر آنان به خدا كه هايي نعمت وضع به« :فرمايد ايشان مي

 خـويش  دعـوت  را با محبت و خود آيين با را يكديگر از فرمانبرداري كنيد دقت داشت
-و جـوي  گسترد را برآنان عظمت و پر بال چگونه پيامبر داد، نعمت گسترش آنان ميان

 متحد خود آيين بركت پرتو، در را ملت و ساخت روان آنان خود را بر هاي نعمت هاي
  .)250 ، ص192ق، خطبه1414صبحي صالح، : ترجمه البالغه، نهج( »ساخت
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  )ع( وحدت اسالمي در سيره حضرت علي )ب

 از  راه  ايـن  در و بود  مسلمين  عزت و اتحاد  )ع(  علي  امام  آرزوهاي  ترين بزرگ از  يكي
 انديشـه  را اخـتالف  و آن حضـرت تفرقـه   .نكـرد   دريـغ   استقامتي و جهاد و  تالش  هيچ

̂� «: فرمايـد  مـي  كـرده و  معرفي شيطاني B0   �̂ )�*��� �̀ ��   ?� Ma��'   A� ��� �O?& �/?
�2��B  �D�?�b �̂ �� ?���B�?� �� ?���7?�?c �/�?
��
9�7��?"��� B9�&)�$��d)B� �/?
��B*��?�� �� A� ���O?&« )و كنـد  مـي  همـوار  شـما  بـر  را خود  هاي راه  شيطان همانا 

هج ن( »)سازد  مبدل  تفرقه  به را شما  جماعت و كند  قطع  دين با را شما پيوند تا خواهد مي

  هـم  بـا   كـه   مـادامي   پيشين  هاي امت« :فرمايند در جايي ديگر مي .)121 ، خطبههمانالبالغه، 
  دسـت  اقتدار و  عزت  به و بودند،  شكوفايي و  پيشرفت  حال در داشتند،  وحدت و اتحاد
 »شـدند   جهـان  زمامـدار  و رهبر و آوردند  دست  به را  زمين در  وراثت و  خالفت يافتند،

  .)5  خطبه ،همانالبالغه،  نهج(

براي حفـظ اسـالم و   ) ص(پس از رحلت پيامبر) ع( كه حضرت عليبا توجه به اين
ايـن حركـت جاودانـه آن حضـرت     سال سكوت نمودند،  25وحدت مسلمين به مدت 

ش در جهـت حفاظـت از آن بـه    ايجاد وحدت در بين مسـلمين و تـال   درمهمي  تالش
  . رود شمار مي

  آفرين اتحاداسالمي  اصول -5

براي ايجاد وحدت در بـين مسـلمانان الزم اسـت كـه بـر مشـتركات تأكيـد شـده و از         
اصول بعضي از تعصبات و پافشاري بر عوامل اختالفي خودداري گردد، به صورت كلي 

  :اهل سنت عبارتند از مشترك بين شيعيان و
 ديـن  هـر  اسـاس  و پايـه  و اعتقـادي  اصل نخستيناصل ايمان به خداوند متعال كه 

 يعنـي  اساسـي  اصـل  تـرين  مهـم  اين درباره آيات تاكيد و كثرت به توجه. است آسماني
 عامـل  پايـدارترين  و ترين مهم قرآن منظر از آن كه دهد مي نشان» توحيد و خداشناسي«

  .باشد مي مسلمانان و اتحاد هدايت در
رسـتاخيز   ايمـان بـه معـاد و روز    عامل اتحاد و انسجام ميان مسلمانان، اصل دومين

 پايـان  هـا  زمـان  همـه  در پيـامبران  دستورات برابر در محض تعبد و تسليم، ايمان. است
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 .است بوده انساني جوامع در رويه وحدت ايجاد باعث و ها كشمكش و ها تكروي بخش
 ديـن  شـده  تشـريع   احكام مجموع به« .باشد اسالم نيز از اصول وحدت آفرين ميدين 
 كـه  اسـت  احكام و معارف  اين مقابل در مطلق تسليم و قيادان از عبارت اسالم و گويند

 و اوامـر  و تشـريعي  احكـام  چـه  و قـدر  و قضا و تكويني احكام چه رسيده، خداوند از
 اسـت  اسالم دين اسالمي وحدتت منشأ قيقدر ح. )192 ، ص5ج ،همانطباطبايي، ( »نواهي

 وديعت به مردم نهاد در را آن خداوند و گرفته ها انسان سالم فطرت از را خود ريشه كه
  .است گذاشته

امـر بـه    ،جهـاد  ]كعبـه، نمـاز و روزه   ،ن كريمتوان به قرآ از ديگر عوامل وحدت مي
  .معروف و نهي از منكر اشاره نمود

  
  قبل از دوره معاصروحدت اسالمي در شعر عربي 

  )ص(وحدت اسالمي در شعر دوران پيامبر) الف
 زمـان  در آن حضـرت  زمـان چون اكثر شاعران ) ص(پس از ظهور اسالم و بعثت پيامبر

 اسـالم  بـه  مـردم  دعـوت  در ؛نديي اندكي داشتشناآ اسالم با و كرده يم يزندگ تيجاهل
 ياسـالم  ومـت كح كـه  يمـدت  از پس بودند، يوكوتاه جهلدچار  ياسالمهاي  شيوگرا
ـ ن دشـمنان  بـا  مبارزه و اسالم نيد به دعوت نمود، دايپ گسترش اسالم و شد ليتشك  زي
ـ پ يهـا  جنگ و غزوات شروع با«. نمود دايپ رواج  يعملـ  جهـاد  قـت يحق در) ص(امبري
 رسـول  ازين مسـلم  گـر يد همراه بهآنان نيز سعي نمودند  آغاز شده و مسلمانان يشعرا
ـ تأ مـورد  اوقات يبعض در زينكه اين اقدامات آنان  ندينما دفاع او نيد و )ص( خدا  ديي

  .)88 ، صم1989ش، بريغ( »گرفت يم قرار) ص(امبريپ
ـ  يبـرا تعهـد  م ياسالم يدبگرايشات ا يناول«: توان گفت از طرفي ديگر نيز مي  نياول

 قـرآن  از كـه  بـود نو  اتيادبي از انواع شامل كه شد خارج )ص( خدا رسول زبان از بار
 فسـاد  ايـ  جعل به گيآلود و فاقد هرگونه بود گرفته شأتسخنان دلنشين آن حضرت نو

هنگام ظهور اسالم اولين گـام  « .دهند گسترشان سعي كردند آن را ايش اصحاببود كه 
هاي درگير ايجاد شود تا براي انجام وظايف  كه امتي از قبائل پراكنده و جماعتاين بود 



    103  يم آنوحدت اسالمي و نقش شعراي معاصر عرب در تحك

ايـن وحـدت محقـق    ) ص(به رهبري پيـامبر . فرهنگي آماده باشد ديني، سياسي، ادبي و
آيينه ( »وده و اشعار نشان اسالمي يافتي نمشاعران نيز در اين راه تالش بسيار گرديد و

ـ احاد و رسـائل  مثل زين يمختلف ابواب همچنين .)21: ش1372 وند،  كـه  شـد  جـاد يا ثي
  .)20 ، صم2003رشيدالحسني، (» ت و فرهنگ مردمان آن زمان داشتادبيا بر ياديز راتيتأث

ـ ادب بـا  اسالم كه داد اناصالح و رشد اين نوع ادبيات نش  لكـه ب سـت ين مخـالف  اتي
 جوانـب  همـه  نظرگـرفتن  در بـا  ووده نمـ  پـاك  فساد و ها يناخالص از را آن دارد يسع

ـ ؛ لذا پس از شروع دعوت به اسـالم  دينما عرضه همگان به را آن يزندگ  هبشـ  در يوقت
 ،تمساوا به را آنها كه ييندا سمت به مردم ،ديچيپ اسالم و قرآن يصدا عربستان رهيجز

شوند، و شاعران اسالمي نيز اشعار خـود   جذب نمود يم تدعو... و مانيا ،يآزاد عدل،
سروده تا بتواننـد مخـاطبين خـود يعنـي     ) ص(را مبتني بر معارف قرآن واحاديث پيامبر

ـ ن )ص(امبريپ« .مسلمانان را به راه صحيح راهنمايي نمايند ـ اهم بـه  زي  شـعر و نقـش   تي
ـ ا در لـذا  و نددانست يم زين را آن به اعراب دلبستگي و هبود واقف  تيهـدا  بـه  نـه يزم ني

ـ «: اسـت  شـده  نقـل  شانيا از كه چنان. ندپرداختاعران به مسير صحيح ش  العـرب  عِدالتَ
  .)77 ، صم2002 مغنيه،( »نيالحن األبل عدتَ يحت الشعرَ

، دعوت بـه  )ص(مدح پيامبر: در دوران آن حضرت اكثر شاعران به موضوعاتي مانند
ث و وقـايع  آوري مسـلمانان، حـواد  صيف جنـگ م، دعوت به جهاد وجنگ، تودين اسال
ود را بـه  بعضي شاعران اسالمي كـه در ايـن دوران اشـعار خـ    . اند ، پرداخته....تاريخي و
حسان بن ثابت، كعب بـن مالـك، عبـداهللا    : اند عبارتند از عرضه نموده) ص( رسول خدا

شـكارا بـه   گرچه در اشعار ايـن دوران بـه صـورت آ   ... . بن رواحه، ابي عاصم القاري و
موضوع وحدت اسالمي پرداخته نشده است ولي مي تـوان بعضـي از اشـعار را كـه بـا      

دعـوت   يا غديرخم و و) ص(موضوع اخوت ديني و برادري همه مسلمانان، مدح پيامبر
ه نمـود كـه   اند را مشاهد سروده شده... مام و رهبر شايسته وبه تبعيت مسلمانان از يك ا
. اي داشته باشـند  صورت كنايي به وحدت اسالمي اشارهبه  اند در آن شاعران سعي كرده

  :گردد ه چند بيت از اين اشعار اشاره ميبه عنوان نمونه ب
  :گويد مي ابن عاصم القاري از قرّاء سبعه در مورد اخوت ديني
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  )34 ، صق1412، 2ج اميني،( 
  

راي دفاع از ب جهاد، دعوت به اطاعت از ايشان، دعوت به )ص(مدح پيامبر كه در آن
  .شود يم مشاهده اسالم نيدايمان به  وخدا  رسول
  

  خلفاي راشدين وحدت اسالمي در شعرشاعران دوره) ب

باشد، اشـعاري بـا    مي) ص(پيامبرترين دوره به عصر  دوران خليفه اول ابوبكر كه نزديك
، اما در زمان عمـر و  باشد هاي شاعران موجود مير بين سرودهموضوع دعوت اسالمي د

ها بين مسلمانان تا جايي باال گرفتـه بـود    وجه به اين كه اختالفات و درگيريعثمان با ت
اصـلي  استند، شعر اسالمي نيز از مسـير  خ ن گاهي با يكديگر به جنگ بر ميكه مسلمانا

خود منحرف گرديده و بيشتر به مدح خلفا اختصاص پيدا نمود، گرچه در اين دوران به 
  .شده ميصورت محدود به نقد شعر نيز پرداخت

در اشعار اين دوره به صورت مستقل به موضوع وحـدت اسـالمي اشـاره نگرديـده     
جهاد با  توان توصيف فتوحات مسلمين و دعوت به ست اما در تعداد كمي از اشعار ميا

 يخلفـا  زمـان  در«: تـوان گفـت   اما به صـورت كلـي مـي   . مشاهده نمودرا ... دشمنان و
 خالصـه  افـراد  ذم و مـدح  بـه  شـتر بي و هشد كمتر يمعنو لحاظ از شعر ارزش راشدين
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 سـپرده  يفراموش به كم كم ياسالم فتوحات و جنگ به توجه اسالم، به ودعوت ديگرد
  .)90، ص منبع پيشين مغنيه،( »شد

  )ع(حضرت علي وحدت اسالمي در شعرشاعران دوره) ج

ها بـين مسـلمانان بـه     وجه به اين كه اختالفات و درگيريبا ت) ع(در زمان حضرت علي
هـايي كـه بـر ايشـان      ضرت به جنـگ اوج خود رسيده بود و بيشتر عمر حكومتي آن ح

ن بـه  كردند بـا دعـوت مسـلمانا    گرديد، شاعران اسالمي نيز سعي ميتحميل شد سپري 
  .جنگ با مخالفان و دشمنان، سپاه اسالم را در راه رسيدن به پيروزي ياري نمايند

عري مشاهده نگرديد، اما در گرچه از اين دوران در مورد موضوع وحدت اسالمي ش
هاي آن حضـرت كـه عمـدتاً در نهـج البالغـه       ها و حكمت ها، سخنراني رسالهها،  خطابه

ت بـه وحـدت   توان دعو باشد، مي غت خاصي ميده و داراي فصاحت وبالگردآوري ش
  .مسلمين را مشاهده نمود

  عباسي وحدت اسالمي در شعر شاعران دوره) د

 هـزل  شـعر  و يقصصـ ي، ميتعلي، فرصي، فلسف شعرمانند  يديجد ابواب دوره نيا در
 ناب ،يالكلب هشاممثل  ياديز شاعران و ديرس خود رشد به ياسيس شعر وه ديگرد جاديا

گرچـه در ايـن دوران نيـز موضـوع مسـتقل       .آوردند يرو آن به ....و ،ييالكسا المقفع،
 و ، مدح)ص(امبريپ تيب اهل به توجهوحدت اسالمي در اشعار شاعران نيامده است، اما 

 بـوده  ياسالم دعوت به شاعران شيگرا عامل... و ايشان به توسل و تمسك، ها آن رثاء
  .است

 كسـب  هدف به خلفا مدحبعضي از شاعران  غرضمهمترين  دوران نيا درهمچنين 
گـرفتن   بـا  داشـتند  حكومت با مخالف ياسيس شيگراكه  هم يا عده. بود يروز و مال

ـ  از امـا . دنديگرد يمآنها  ميتسل خلفاء طرف از جوايزي  بـه  ادبـا  و شـعرا « گـر يد يطرف
نـد  دآور يروو مبارزه در راه آن  جهاداسالمي و  دعوتهمچنين  و ينيد علوم يريفراگ

  .)92 ، صبع پيشينمن رشيدالحسني،(
  : براي مثال ابن رومي در مرثيه اي چنين مي گويد
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  )86 ،منبع پيشين بريغش،(

دارد و از ديگـران   الم بيان مـي وي ترس خود را از عباسيان نسبت به از بين بردن اس
خواهد كه به حفظ اسالم توجه كنند كه در حقيقت اشاره به نوعي وحـدت اسـالمي    مي

  .است

  نقش شاعران معاصر عرب در تحكيم آن و اسالمي وحدت

ست و در شعر شاعران عربي هرچند موضوع جديدي ني دت اسالمي در شعرمسأله وح
موضـوعات   تـوان اذعـان داشـت كـه از     توان رد پايي از آن يافت اما مـي  گذشته نيز مي

  .جايگاه خاصي به خود اختصاص داده استر دوره معاصر جديدي است كه د
تيم و با توجـه  عرب شاهد آن هسبا توجه به حوادث و وقايعي كه امروزه در جهان 

اند تا با تأسي بـه   راه يافته است شاعران تالش نمودهبه اختالفاتي كه ميان امت اسالمي 
ترين عامل  و آن را مهم تعاليم اسالمي در اشعار خود مسلمانان را به وحدت فرا خوانده

معاصـر عـرب    با تورق در شـعر . پيروزي مسلمانان در مقابل ظلم استبداد معرفي نمايند
توجه بيشتر شاعران عرب به وحدت قومي اسـت و كمتـر بـه     قابل مالحظه است آنچه

مقوله وحدت اسالمي توجه شده است اما هسـتند شـاعراني كـه بـه موضـوع وحـدت       
وده و اشـعاري در ايـن زمينـه    اسالمي و نقش آن در يكپـارچگي مسـلمانان توجـه نمـ    

  .عات زير اشاره نمودتوان به موضو از جمله مضامين وحدت اسالمي مي و اند سروده
  
   پرهيز از اختالف و تفرقه) الف

يعني از زاويه  اند؛ ه ميان اعراب و مسلمانان پرداختهبرخي از شاعران به سرزنش تفرق
محمد ابو «توان با اشعار  ن جمله ميآ اند كه از مي پرداختهسلبي به ترويج وحدت اسال

م به دنيا آمده و  1965در سال كه است  شاعري از يمن وي . اشاره نمود» زيد حمدون
و در اشعاري چند در ا .باشد تاريخ اسالم از دانشگاه صنعا مي كارشناسي مدرك داراي

  :گويد اين زمينه مي
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  )25 ، صش1390مؤسسه راه پيروزي،(                                                   

لف اعراب كه موجـب  ختهاي م از تفرقه و تعصب و دسته بندي ، شاعردر اين ابيات
، و خواسـته اسـت تـا بـا يـادآوري تفرقـه       ود انتقـاد كـرده  ها زير سوال برشده آزادي آن

ها و اختالفات گذشته را يادآوري كند و با بيان حـوادث   ها آثار كينه ختالف بين عربوا
ها را بـه  ها، آن دم وحدت و ايجاد اختالفات و فتنهايجاد شده در جوامع مختلف بر اثر ع

با ديگر مسلمانان دعوت نموده تا به راحتي بتوانند در مقابل دشمنان ايسـتادگي   وحدت
ـ  شـاعر در حقيقـت ايـن نكتـه را     . دنموده و اهداف و مقاصد دين اسالم را محقق نماين

باشـد تمسـك بـه     زي كه عامل وحدت همه مسلمانان ميخواهد بيان كند كه تنها چي مي
  .دين اسالم ودستورات آن خواهد بود

و نويسنده مصري كه اشعار بسياري در خصوص  متفكر )1886متولد ( حثة الباديةبا
زنان و دفاع از حقوق ايشان دارد بازگشت به تعاليم اسـالمي و دوري از تفرقـه را رمـز    

  :داندمسلمانان و عزت و بزرگي آنان مي وحدت كلمه ميان
       ��� �$�q��� �`�� �y�`�� � �P���:            ��G �8 -&� �"��� P� /6� +N�� � Btx  
      ( �̂  /62� ?D$`�� �{!�"��/��?��C �� �       Ah2?� D���  ��%��   �� �92 �`������  

  )86  ،2011 عمران،(                                                                                   

ت ميان مسـلمانان معرفـي نمـوده و    نيز اسالم را اساس وحدسيد مصطفي الحسيني 
وي   .دارد خواند و آنان را از تفرقـه بـاز مـي    را از شيعه و سني يه وحدت فرا ميهمگان 
م در شهر كربال به دنيا آمـده و هـم اكنـون داراي    1973كه در سال  ي استعراق شاعري

   .نمايد در دانشگاه بغداد تدريس مي مدرك دكتراي علوم قرآني بوده و
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  :گويد اين زمينه مياو در 
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دارد كـه   مسلمانان اشاره نموده و بيان مي اسالمي بيندر اين ابيات شاعر به وحدت 
و وحـدت   باشد و با ايـن انسـجام   ن مسلمانان بر اساس دين اسالم مياساس وحدت بي

يكديگر برابر هستند و  سني با شيعه واسالم در دين . رسند است كه به مجد وبزرگي مي
در ايـن  . باشـد  تمسك به دسـتورات ايـن ديـن مبـين مـي     آنچه مالك برتري آنان است 

  .گردد يكسان مي باشد دعوت به توحيد و اخالص ميصورت شعار همه كه 
كه در باب وحدت اسالمي اشـعار زيبـايي   يكي ديگر از شاعراني است  محرم أحمد

. گردد عران قوميت گرا واسالمي محسوب مياست كه جزو شا مصري شاعري وي .دارد
سلمانان به وحدت اسـالمي و تبعيـت از   به طوري كه بيشتر محور اشعار او را دعوت م

او . دهـد  تشكيل مـي ... آبادي، محمد عبده و بزرگان اين تفكر مثل سيدجمال الدين اسد
در ابتداي تحصـيل سـيره   . آمدم در روستاي ابيا الحمراء بحيره مصر بدنيا 1877در سال 
متون ادبي  به حفظ شعر و احاديث نبوي و و تاريخ اسالم را قرائت كرده و) ص(پيامبر 

زمان تحصيل او با . به طوري كه توانست از اين علوم تأثيرات زيادي بپذيرد. اقدام نمود
في كامل طلذا او با شاعران بزرگي چون مص م مردم مصر مقارن شده بود و1919انقالب 

ها تأثيرات زيادي پذيرفت بـه طـوري كـه هـر شـب در      از آن و سعد زغلول آشنا شده و
تا اين كه . شب شعر برگزار كرده و مردم را به قيام عليه دشمنان دعوت مي كرد »منهور«

اشعار او بيشتر در مجله الـبالغ،  . به متفكر شاعرالشعراء بحيره واسكندريه مشهور گرديد
در قـاهره دارفـاني را    1945سرانجام وي در سـال  . الفتح و االزهر به چاپ رسيده است

باشد كـه پـس از   ترين اثر او ديوان اشعارش ميمهم. ستوداع گفته چشم از جهان فروب
  .مرگ او به چاپ رسيد
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  )24 ، صم1963محرم،(                                                                                

هـاي   هحمد محرم در اشعار خود به اين نكته تأكيد دارد كه همه مسـلمانان و گـرو  أ
مختلف اسالمي بايد با هم متحد شده تا بتوانند با دشـمنان اسـالم و كسـاني كـه قصـد      

خواهد كـه بـا هـم     او از همه مسلمانان مي. له نمايدلمانان را دارند مقابتفرقه در بين مس
متحد شده و يك ملت و امت واحده تشكيل دهند تا بتوانند اسالم را گسترش داده و از 

ها با تفرقه خواهند مرد و بـا وحـدت حيـات     زيرا ملت .دستاوردهاي آن نگهباني نمايند
ده نمـاد يـك   قـرآن مجيـد بـدان دسـتور دا     اين همان دستوري است كه .خواهند داشت

  .باشد جامعه مدرن اسالمي مي

  گرايي والتزام به تعاليم اسالم دعوت به كنار گذاشتن قومي) ب

   قـرن  نيمـه  در تبار  ايراني عراقي  كالسيك انشاعر  ترين بزرگ از  جواهري  مهدي محمد 
 ابـراهيم،   حـافظ  نظيـر   انيبزرگـ   بـراي   مرثيه و  وصف ، مدح نظير  موضوعاتي در ،ق 14

  سياسي شعر  اوج  نقطه ، وي شعر ، ناقدان نظر در اما دارد،  بسياري اشعار ، رصافي شوقي،
  :ابيات زير اشاره نمود توان به شعار وي در زمينه وحدت اسالمي مياز ا .است  عراق در

 ?�&��� �NY �f ��e��  f@0� ? )��/�I e� B{��� e�� )&+  
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  )98 ، صم1982 جواهري،(                                                                   

هـا در بـين مسـلمانان    اختالفـات وكينـه   در اين ابيات، جواهري اشاره دارد كه ايـن 
بريد نـه   اي كساني كه در خواب غفلت بسر ميواعراب تا به كي بايد ادامه داشته باشد؟ 

اسالمي، من شاعري هسـتم  هاي عربي و  ي خبري وجود دارد و نه از سرزميناز مسلمان
سـنديده و در  هاي مختلف مسلمين را پ ها وگروه ه در هر جايي باشم وحدت بين فرقهك

زيـرا هـيچ    ؛نمـايم  ت مـي دارم و همگان را نيز به اين وحدت دعـو  اين راستا قدم بر مي
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ها حكـم فرماسـت   ا كرد وجود نداشته وآن چه بين آنن فارس و عرب و ترك بايفرقي م
الك برتري و بر اساس دستورات دين اسالم تقوا م ،ورات دين اسالم استعدالت ودست

  .باشد مسلمانان بر يكديگر مي
در نجـف داراي اشـعاري در موضـوعات     1886متولـد سـال    محمد رضـا شـبيبي   

نيز با دعوت بر توجه او  .)92 :2011عمران،(باشد  حكمي، اجتماعي و سياسي مي حماسي،
گرايي را كنار گذاشته و بـه اسـالم    خواهد تا وطن ز ديگران مييكرد به مبدأ اسالم او رو

  :يگانه عامل وحدت روي آورند به عنوان
                     a!(0 7����� ?X�Jw N��x         Z)( � �f)`�� �qJw ���)2$  
                      0a!(  ���&��u�+ A���           9!2Z �+� � |�&  )(���&  

  )همانجا :ك.ر(                                                                       

در سـال   او. باشـد  راي چنين مضموني در اشـعار خـود مـي   دا عبداهللا الشرتوني  نيز 
 .جا از دنيا رفـت م در همان1912در سال  لبنان به دنيا آمده و وسبك م در روستاي1849

مشغول به تحصيل شده و پس از آن  آمريكايي ر مدرسهد خود، عموي نظارت تحت او
جـا  وسـپس از آن . تحصيل نمود رومي ارتودوكس به مدت پنج سال در مدارس كليساي

او بـه  . تـدريس گرديـد   بـه  مشـغول  و به عنوان استاد دانشگاه كرد، مكان نقل دمشق به
رين آثار مهمت. تالش نمود كاتوليك چاپ مطبوعات اصالح مدت بيست و دو سال براي

 .»اشعه«با عنوان  دست نوشته اشعار و  »سرخ گل بوي«ديوان اشعار با نام : او عبارتند از
طفي خود بسيار اسـتفاده  آن چه مهم است اين كه در اشعار خود از احساسات وذوق عا

   :نموده است
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                                                                                    )www.adab.com(  

به وحدت مسلمين در مقابل دشمنان اسالم توجه داشته و به آرزوي خود اشـاره   او 
لمانان از ديـن آنـان يعنـي    در بـين مسـ   فرا رسد كه كرده كه هميشه دوست دارد روزي

ال شده و بر وطن آنان تكيه نشود و بر اين نكته تأكيد شده كه در مبحث دفاع اسالم سؤ
اي شرط نيست، بلكه مهم دفـاع   صبات قومي و قبيلهو سرزمين و تع از دين اسالم، وطن
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باشد، كه بايد با تمام تـوان صـورت    سلمانان از اصول معارف اسالمي ميمتحدانه همه م
گرفته و همه تا آخر كار خواهان آن باشند كه در اين صورت از منـافع خـود گذشـته و    

  .آنچه به نفع دين اسالم است را انتخاب كنند
 صـدد،  روسـتاي ) م1991:ت( القرمـزي  محمـد  حسن آيات كامل نام با القُرمزي آيات

 اعتراضات جريان در كه معلم تربيت دانشكده دانشجوي و بحريني ساله، شاعره20دختر
 حكومت مأموران توسط تظاهرات در اعتراضي شعر سرودن به علت بحرين حكومت به

  .گرديد محكوم حبس يكسال به م2011 ژوئن 12 تاريخ در و شد بازداشت و دستگير
كه بعـدها بـه   ( منامه شهر لؤلؤ ميدان در كه تجمعاتي و اعتراضي تظاهرات در آيات

  .داشت فعال شركت شد، مي برگزار )ميدان شهدا مشهور گرديد
 شـده  برگـزار  لؤلـؤ  ميدان در واقع م2011 فوريه 23 در كه تجمعاتي اين از يكي در
 همين به خواند، خليفة آل خصش به خصوص و خليفه آل حكومت ضد بر شعري بود،
 ايشـان  عليـه  بـوك  فـيس  در صفحاتي و گرفت قرار تهديد مورد بارها روز آن از علت
 قتـل  بـه  تهديـد  و شتم و سب و اهانت و توهين از سرشار هاي ايميل و بود شده ايجاد

  .كرد مي دريافت
 آل هاي نزندا در شكنجه اثر بر وي شدن كشته بر مبني اخباري ها رسانه از برخي در
 بشـري  حقوق منابع و وي خانواده سوي از خبر اين بعد روز چند كه شد، منتشر خليفه

 زنـدان  سـال  يـك  بـه  را القرمزي آيات بحرين دادگاهي در گرديد و تكذيب بحرين در
 از متفـاوت  هـا زنـي  گمانه و خبري بي روز 100 به قريب گذشت از بعد اما. كرد محكوم

 از او آزادي خبـر  م2011 جـوالي  14 در سـرانجام  زي،القرم آيات نامشخص سرنوشت
  .گرفت قرار ها رسانه خروجي روي بر خليفه آل رژيم زندان

  www.adab.com,  1391/02/15 17:05)(  

اكثر  .شود ي دارد كه در ذيل به آن اشاره ميوي در خصوص وحدت اسالمي اشعار
و  اند به موضوع برادري در مورد وحدت اسالمي شعري سروده شاعران معاصر عرب كه

ر تـوان ايـن موضـوع را در بيشـت     اند كـه مـي   اي داشته اخوت در جهات اسالم نيز اشاره
اند كه براي نيل به يـك وحـدت    گويا آنها به اين اعتقاد رسيده. اشعارشان مشاهده نمود
ها كنار گذاشته شده و سـپس بـه دنبـال اسـتحكام      فات و تفرقهپايدار بايد در ابتدا اختال
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وحدت باشند، چرا كه دشمنان هميشه سعي دارند از اين اختالفات به نفـع خـود بهـره    
در اين قصيده محلي نيز القرمـزي مسـلمانان اعـم از شـيعه وسـني را بـه اتحـاد،        . ببرند

  :نمايد مؤثر در اين انقالب دعوت مي عال وشركت ف برادري و
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  )6يروزي،مؤسسه راه پ(                                                                                         

  به وحدت مسلمانان و قيام در مقابل ظلم وجور استعمار دعوت) ج

بيشتر . وحدت مسلمانان است ترديد يكي از عوامل اصلي بيرون راندن استعمارگران، بي
انان را هايي دارنـد رمـز پيـروزي مسـلم     ي كه در موضوع وحدت اسالمي سرودهشاعران

توان به اشـعار جبرائيـل دالل    اين اشعار مياز جمله  .نمايند وحدت ميان آنان معرفي مي
او براي تحصيل به لبنان رفته و در . در حلب به دنيا آمد م،1836 سال دراو . اشاره نمود

الجزاير  و بلژيك پرتغال، سفرهايي به اسپانيا،وي  .عين طور به تحصيل پرداختمدرسه 
سال بـه   20وي پس از . مشغول گرديد» الصدي«در فرانسه به سردبيري روزنامه . داشت

وطن خود برگشته و در شوراي وزارت معارف مشغول شده ودر دانشگاه حلب نيـز بـه   
تدريس ادبيات عرب وزبان فرانسه پرداخته و در اين ميان نيز به گفتن شعر نيز مشـغول  

او در ايـن   .و در حلب به خاك سپرده شد يافت م وفات1892در سال او . است هگرديد
  :گويد خصوص مي

NB�  ?y��?~� �/B-�Gx ���H)o � )� U   )           A)��� ���&  ���� ?��� BZ)�)L  �7���)LB�  
   �) $B-'?� �3-BG)o��  �3      ���B����� ��L���2���       � B������ B���'B� K��)c  F���)LB�             
    �Y !��  )���B��B� )YB ��*B��� #�����     ��O��G         � � )  � �+)<�  �/�&  PB�   � ���)LB�  

 )72 ، صم2003المعوش،(                                                                           

در اين ابيات الدالل ضـمن انتقـاد از عـدم تحـرك مسـلمانان بـه خصـوص سـران         
خواهد كـه از خـواب    مياز آنها  ،كشورهاي اسالمي عليه دشمنان اسالم و استعمارگران

وناگون بـا آنـان، بـا    هاي گ همراهي با دشمنان و ايجاد رابطه غفلت بيدار شده و به جاي
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م قيـام كـرده و ضـمن    هاي مسلمانان ديگر كشورها عليه دشمنان دين اسال اتحاد با ملت
هاي اسالمي، مانع نفوذ و تسـلط آنـان و همچنـين از بـين      ن از سرزمينبيرون راندن آنا

  .فرهنگ و تمدن در بالد اسالمي گردند رفتن
 .نيز در باره اين مضمون ابياتي دارد) م1870 :ت(داهللا بن عبدوالدود ادريسي محمد عب

تمامي عمـر خـود را    متولد شده و »مغرب«اي مذهبي وشاعر مسلك در  در خانواده وي
بـه   »ابليـغ «م از دنيـا رفتـه ودر   1923او سرانجام در سال . شعر گردانيد صرف ادبيات و
  .)130:م2007ادريس، (خاك سپرده شد 

� �� �̀ ��( ?����u  B3(�;�   BtB}���� B�   B+��?c BH����~�  )�(  
 ���(  � )(+�  �  �� �̀ �� ?7/-�[��  M��R PB� BMr�F��?� ����?. )(��  

      )2?Y     ���O�� Ŝ )��?G      ���?� BH)�M��)B�      �̂ �Z  
�"c�� �s)2?Y  ���O����  A)�+B0 �3��*�O?�  B+�Y���) �I  Sp)  )�+B0   

 A)�7)� �DB[���� �r)��� �f�  )� A�� B$��'?� B/B-'?
<� ? )L BZ ?DB[����  

9����O��   Mw�5�e�   /�-����  w-B�)�   B̂ )g0   B�B&���'B�  
 Bt��c �B0  ?��-?��� �/B��� ��  9���5�Be�   B� ������)B� Bp)$�
��  

 �,�������� ) B� ?tMO ?9��2���  B �\?G Bp) �C p)�70 �$�� |)oG�;� BP����  
  )233 ، صق1417 صافي،(

ها و شـدت مظـالمي كـه بـر     گعبدالودود در ابيات خود در ابتدا به تأثيرات اين جن
گناه روا داشته شده و همچنين به پايـداري و كشـته شـدن مظلومانـه قهرمانـان       مردم بي

با هم  گيرد كه اگر همه مسلمانان مي در پايان اين چنين نتيجه مدافع وطن اشاره داشته و
تواند قصد تعرض به آنان را بنمايد و اگر اين آرزو محقق  متحد شوند، هيچ دشمني نمي

، اقبال الهـوري  )افغاني( شود، آرزوي مصلحان بزرگي چون سيدجمال الدين اسدآبادي
   .اند ن به آن سعي و تالش نمودهاي رسيدو ديگر  مصلحان جهان اسالم كه سال ها بر

م در شـهر تعـز متولـد شـده و     1979شاعري  تونسي كه در سال ابو مسعود طالله 
  )62 ، صهمان( :دانشجوي كارشناسي ارشد تاريخ اسالم مي باشد نيز چنين مي گويد

 Bf5�e� a��   �̂   ^  ?K7����   �O�� �� )2�O�� !@B� )2�� �i��-��G           ��M$�̀ �G ?�Bu��  
a��  �J)� Bf5�Be�-�& ?X�6�'��h J�;��         ?�B()Z�@� )2�G ?f�7 )� K��B��� �7��  

                ��&B+)� � ���B��� �� ����?7 Bf5�B@� a���'�2B�h  h��B�   �  ) B¡� ��&( ?�B�)*  
  )62 ، صهمان(
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اكثـر كشـورهاي عربـي    هاي عربي عليه پادشـاهان ديكتـاتور در    هنگامي كه انقالب
گسترش يافته است، طالله با سرودن اين شعر از همه مسلماني كه به دين اسالم اعتقـاد  

شود، ساكت ننشسته  وجوري كه بر آنها روا داشته مي دارند خواسته است در مقابل ظلم
تا و با اتحاد با يكديگر قيام نموده و وارد ميدان شوند تا انقالب خود را به ثمر برسانند، 

  .دوباره مجد، عظمت وهمدلي را به كشورهاي اسالمي بازگردانند
قان قرار داده تـا عليـه   هاي استعمارگران اين است كه مردم را در خف يكي از سياست

ها نتوانند اعتراضي داشته باشند كه در قسـمت راهكارهـاي تحقـق وحـدت      ظلم و ستم
قيـام عليـه    نان، اتحـاد آنـان و  در اين ابيات نيـز بيـداري مسـلما   . اسالمي شرح داده شد
  .شود مي هايي است كه در شعر اكثر شاعران اسالمي ديده  مستكبران از خواسته

  
  از مضامين قرآني در دعوت به وحدت اسالمي وام گيري)د

ها و اصطالحات قرآني يك واقعيت زمـاني و  واژه ،گيري شاعران عرب از مضامينالهام 
از قـرون اوليـه هجـري تـا      .ا موضوع خاصي نيسـت ادبي عام است و محدود به زمان ي

به  اند و اصطالحات و مفاهيم قرآني آراسته پيوسته شعر خود را با شاعران عرب، امروز،
ني كـه بـه   نـي در شـعر شـاعرا   آگان قرژاستفاده از وا .اند آن عمق و زيبايي بيشتري داده
ويـژه عبـارت    اند چنانكه گذشت نمـود خاصـي دارد؛ بـه    وحدت اسالمي دعوت نموده

شـعرا بـه معـروف     از ميان ايـن  )103 :آل عمران( »ا بحبلِ اهللاِ جميعاً و ال تفرّقواوواعتصم«
 دنيـا  بـه  فقيـر   خـانواده  يك در و عراق در. م1875 سال در او. نماييم الرصافي اشاره مي

 و سياسـي  مختلـف  هـاي  وليتمسـؤ  عـراق،  بـر  عثمـاني  حكومت سيطره زمان در .آمد
 اسالمي هايگيري موضع داشتن دليل به عثماني حكومت از و گرفت هدهع بر اجتماعي
 هـاي  انديشـه  از همـه،  از بيش وي. سرود مختلفياشعار  آنها تأييد در و كرد مي حمايت

 ديـن  اساس بر مسلمانان پيشرفت و اسالمي وحدت درباره آبادي اسد الدين جمال سيد
 و آن از پيـروي  و داشـت  عثمـاني  كومـت ح با نيز خوبي بسيار رابطه و بود متأثر اسالم

 .دانست مي ضروري و الزم مسلمانان بين وحدت به رسيدن براي را عثمانيان از حمايت
  .درگذشت. م1945 او در سال
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  .)44 ، ص1998،كرد علي(باشد  مي وي ترين اثر به جاي مانده از او ديوان اشعار مهم 
  :گويد يدر اشعاري درباره وحدت م وي

                     P�$B� D?7�         Q{)O B̀ B� )2�&��. �f�+D&���) �q �K( Bc)( B¢ ^��"�%��  
                      ��� �V  !̂ 0e� ��� �f5���� G�2 ������ �D�B� A� �����         ) BP_����  

                     �� BE )L2B� )2$�%��&)�G£�� QD�       Qt    �� BH):e� ?D��� ��Y e�g B̂ )  
 )29 ، صديوان(                                                                                        

خواهد به ريسمان الهي، قرآن و اصول مشترك ديـن   در اين ابيات از مسلمانان مي او
وي  .اسالم چنگ زده و با برادري و ايمان موجب ايجاد وحدت در بين همگـان گردنـد  

همچنين اشاره دارد همان طور كه خداوند واحد است، مسلمانان هم بايد در راه دفاع از 
دين اسالم و اجراي دستورات آن ها با هم ديگر هـم نظـر بـوده و در آن راسـتا تـالش      

ن تكيـه دارد ايـن   اي كه رصافي بـر آ  دو نكته. م هميشه پا برجا بماندنمايند تا دين اسال
  .در بين همه مسلماناناخوت و برادري  است

و پـس از   كـه در شـهر امـان متولـد شـد      )م1970:ت(احمد محبوب شاعري اردنـي  
ا در دانشـگاه  مدرك دكتراي ادبيـات ملـل خـود ر    رشته علوم قرآني توانستهتحصيل در 

ز مضـامين  گيـري ا هنيز با بهر .)14 ، صموسسه راه پيروزي، منبع پيشين( ملي اردن اخذ نمايد
  :گويد ر خود ميقرآني در اشا

  
0)2����:    MD?I �3��            BT�-?O��     ��-�BO�I )2   �3��     MD?I    BT���̀ ��  
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  )15 ، صهمان(

لمانان نسبت شاعر در اين ابيات به بحث وحدت اسالمي، برادري و برابري همه مس
بـين همـه   او برادري و وحدت را به قبله تشبيه كـرده كـه   . نمايد به يك ديگر اشاره مي
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ها ممكن است در مورد بعضي از مسائل با يكديگر اختالف و آن مسلمانان مشترك است
انجام اعمال عبادي همسو بـوده و بـه سـمت يـك قبلـه       داشته باشند، اما هنگام نماز و

شود اين است كه با اتحاد همه  يك نكته كه در اين ابيات مطرح مي. مشترك توجه دارند
عليـه دشـمنان   مي بيدار شـده و  مسلمانان با هم است كه عبادات كامل و امت هاي اسال

خيزند كه در نهايت صلح و آرامش در جهـان حكـم فرمـا خواهـد      خود به مبارزه بر مي
  .گرديد

از اصول مهم ... نماز، روزه، حج، تمسك به امت واحده اسالمي، اخوت وبرادري، و
مي تواند مسلمانان را در جهت ايجاد وحدت اسال كاربردي هستند كه توجه به آنها مي و

  .ياري نمايد
   
  توجه دادن به دين اسالم) هـ

همانگونه كه اشاره شد توجه به دين مبين اسالم همواره به عنوان يكي از اصول وحدت 
بـه ابيـاتي از احمـد شـارف     آفرين مطرح بوده است كه از ميان اشعاري با اين مضمون 

ي فقـه مـالكي وزبـان    در كـودك . م در ليبي به دنيا آمد1872در سال او . نماييم اشاره مي
وسپس در مسالته مشغول به تـدريس  ا نزد عبدالسالم األسمر فراگرفت دبيات عرب روا

او از زمان كـودكي عالقـه زيـادي بـه     . شده ودر كنار آن به كارهاي قضايي نيز پرداخت
هـايي ادبـي بـه     نامـه . بي نيز روابطي برقرار نمودبا بزرگان ادب لي شعر وادبيات داشته و

لـذا   ها از لحاظ ادبياتي ارزش خيلي بااليي دارنـد و  زدام ارسال نمود كه اين نامهد الاحم
  .نمود به شيخ الشعراء وشاعر الطرابلس شهرت پيدا

           )�    )27���R @0  B� �����B�  �     Q9��        ?� ? )`  M�� h�-�&  ?̂ )�����   MD�BU     ?�qBJ  
            �p�� 5�G� B�� ?P    �� ?����       )2B2���       @ ?�B����+ �� ?�Y���� )LB$%�: h-�& ��O  
         ?D�B� �X)G QHh�R �D?q )��� � Q9�Z)Z           0�J  �@ X���'�6( ?� ?y)*�'   S¥�Z )�U  

  )552 ، ص6 ج معجم البابطين،(                                                                           

ها  يهاي انگليس را احمد الشارف هنگام استعمارگريبا توجه به اين كه ابيات مذكور 
هاي مختلف اسالمي سروده است، ضمن اشاره به دين اسالم به عنوان عامل  در سرزمين

ارتباط و هماهنگي مسلمانان، به اين نكته نيز اشاره نمـوده كـه بـا ايجـاد وحـدت بـين       
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ها به نيكي يـاد خواهـد گشـته و ايـن وحـدت و      ر طول زمان از آنلمانان است كه دمس
ولي اگر اين ارتباط و وحدت دچـار ضـعف گـردد،    . ارتباط شكست ناپذير خواهد بود

شود  ين حال به اجزاء ريزتري تقسيم ميشود، و در ا اي است كه شكسته مي بسان شيشه
  .ه اوليه را ايجاد نمودها را با هم پيوند داده و شيشتوان دوباره آن كه ديگر نمي

 او .نيز در اشعار چند به وحدت اسالمي فرا خوانده اسـت  فرطوسي عبدالمنعم شيخ
 در ،ةالعمـار  اسـتان  در »مجرالكبيـر « توابع از رقاصه نام به روستايي در ق1335 سال در

 معـروف  اش، دينـي  فضاي علت به كه نجف شهر در فرطوسي .آمد دنيا به عراق جنوب
 بـه  رسـاند  پايـان  بـه  را عربـي  علـوم  و ادبيـات  فراگيري كه آن از بعد. ودبود، رشد نم

 خـود  همدرسـان  بـر  كـه  جـايي  تا يافت مهارت آن در و پرداخت اصول و فقه تحصيل
 نـزد  در اصـول  و فقـه  خـارج  درس فراگيـري  بـه  مرحله اين پايان از بعد. گرفت پيشي

 ديــوان-1: عبارتنــد ازتأليفــات او  و مهمتــرين آثــار. پرداخــت خــويش عصــر بزرگــان
  -5الفضـيله،    -4 وجـدانيات،   -3، )السـالم  علـيهم ( بيـت  اهـل  ملحمـه  -2 فرطوسي،
  .المنطق في شعريه أرجوزه

وي در . شيخ فرطوسي تالش خيلي زيادي بـراي وحـدت مسـلمانان نمـوده اسـت     
و بيان حوادث و وقايع جهان اسالم همچون ) ص(د با تمسك به سنت پيامبر اشعار خو

ه فلسطين مسلمانان را به وحدت و بيداري در مقابل دشمنان اسالم دعوت نموده و قضي
خواهـد كـه    اين ابيات وي از همه مسلمانان ميدر . آنان را از تفرقه بر حذر داشته است

نان اسالم آماده شده و با وحدت و يكپارچگي همه مسـلمانان  مبراي شكست بزرگ دش
اسـتفاده از واژگـان    .ين اسالم را فراهم آورنـد در كشورهاي مختلف موجبات اعتالي د

  :باشد ه عنوان منبع يكتاي وحدت ميبيانگر توجه به قرآن ب» أعدوا لهم«قرآني 
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داراي م  در اسكندريه متولد شده و 1979ل زيد ابو سلمان شاعري از مصر كه در سا
موسسـه راه  ( :گويـد  نيز در ايـن بـاره مـي    باشد درك كارشناسي ارشد حقوق اسالمي ميم

  )68 پيشين، منبع پيروزي،
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  )70 ، صهمان(

اطف خود در اين ابيات شاعر برادران مسلمان و ديني خود را خطاب قرار داده و عو
او در اشعار خود از خداوند متعال در خواسـت دارد كـه   . نمايد را نسبت به آنان بيان مي

مسـأله   قرابت مسلمانان ادامه داشته باشد و هميشه مسلمانان همراه هم و متحـد بماننـد  
ديگري كه اين شاعر مطرح مي نمايد، دعوت همه مسلمانان بـه محـور وحـدت يعنـي     

با توجه بـه ايـن كـه    . باشد دستورات آن توسط همه مسلمانان ميقرآن مجيد و عمل به 
شاعر احساسات دروني خود را در مورد برادران مسلمان خود با اصول وحـدت آفـرين   

تواند بـه وحـدت اسـالمي و نتـايج      ظر اين شعر مييخته است، از اين نبين مسلمانان آم
  .عاطفي آن نيز اشاره نمايد

اخوت در بين مسلمانان بر اساس ديـن اسـالم و تقـواي الهـي و      توجه به برادري و
همچنين ايمان به خداوند و دوست داشتن و محبت به ديگران بر اسـاس دسـتورات او،   

م وحـدت  مـوده و موجـب تحكـي   عواملي هستند كه انس والفت مسـلمين را تقويـت ن  
  .گردد اسالمي مي

 

  گيريتيجهن

  :گردد به آنچه گذشت نتايج زير حاصل مي با توجه
ـ اسالمي در هرجايي كه الزم بوده در مقابـل اسـتعمارگري و   شاعران بيداري عربي    -1

 . اند دهتجاوز دشمنان ايستاده و با سرودن اشعار، مردم را به آن دعوت نمو
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فته در مـورد وحـدت عربـي    كه اشعارشان مورد بررسي قرار گراكثر شاعران عرب  -2
 المي را موضوع اشعارشان قرارتنها تعداد اندكي هستند كه وحدت اس اند و شعر سروده

گرچـه  . شـود  ربي در اشعارشان به وضوح ديده ميگرايي وناسيوناليسم ع لذا قوم. اند داده
نـد در حقيقـت بـه اصـول و     ا كه در مورد وحدت عربي سروده شـده  بعضي از اشعاري

 .مباني دين اسالم اشاره داشته واعراب را به آن دعوت نموده است

بيشتر شاعراني كه در مورد وحدت اسالمي شعر سروده و اشعارشان مـورد بررسـي     -3
قرار گرفته در خط مقدم دعوت به مسلمانان به وحدت اسالمي و مبارزه با مستكبران و 

هاي وابسته بـه اسـتكبار جهـاني     كومتي نيز از طرف حدشمنان دين اسالم بوده و گاه
 .    اند ازداشت و آزار و اذيت قرار گرفتهمورد ب

و دين اسالم، توجه به نماز و روزه و حج، اخـوت  ) توحيد( ايمان به خداوند متعال  -4
برادري بين همه مسلمانان، تمسك به قرآن مجيد وعمل بـه دسـتورات آن، تأكيـد بـر      و

و پيروي از فرمايشات ايشان، امر بـه معـروف ونهـي از منكـر،     ) ص( عظمنبوت پيامبر ا
ترين اصول وحدت آفريني هستند كـه در اشـعار    از مهم... تشكيل امت واحده اسالمي و

 .شود در زمينه وحدت اسالمي مشاهده مي شاعران معاصر عرب

 منابع ومĤخذ

  .ايقرآن كريم، ترجمه الهي قمشه -
 .ة، قم، دارالهجر، چاپ سوم جمه صبحي صالح، تر)ق1414( نهج البالغه -

 .، بيروت، دارالفكر للطباعه والنشر والتوزيع، چاپ سوم 15لسان العرب، ج، )ق1414( ابن منظور -

 . تهران، دارالكتب االسالميه ،صحيح بخاري، )ق1412(بخاري، ابي عبداهللا محمدبن اسماعيل -

 .ت، دارالمناهل، بيرو ، شعراء عرب معاصرون)م1985(البعيني، نجيب  -

 .، قم، انشارات دليل ما، چاپ دوم 1، تاريخ سياسي اسالم، ج)ش1382(جعفريان، رسول  -

 .، بيروت، دارالعوده، چاپ سوم ، ديوان )م1982(الجواهري، محمد مهدي  -

، تهـران، مؤسسـه انتشـارات دانشـگاه     ، چـاپ بيسـتم   ، لغت نامه دهخدا)ش1377( دهخدا، علي اكبر -
 .تهران

 .ةتا، بيروت، دارالحياروف عبدالغني، بيرصافي، مع -

 ).ع( ، قم، مؤسسه امام صادق1هاي جاويد، ج، انديشه)ش1382( سبحاني، جعفر  -



  نقد ادب معاصر عربي 120

قم، دفتـر انتشـارات تبليغـات    ، .، چاپ سي ام، تفسير الميزان)ش1389( حسين محمد طباطبايي، سيد -
 .اسالمي

القـات بـر پايـه وحـدت وجـدايي،      تا، سـيدجمال الـدين وسـلطان عبدالحميـد م    الفحص، هاني، بي  -
  . ،تهران، دفتر كنگره جهاني اتومه جماعات1ج

دار الكاتـب   ،بيـروت  شعراء معاصرون من أعـالم الشـعر العربـي المعاصـر،     ،)م2011( سعدي عمران، -
 .العربي

 .العربيةالكتب دار ، بيروت،)م1996(المعاصرون  محمد، ،كرد علي -

 .رالكتب االسالميه، ديوان، مصر، دا)م1963(محرم، احمد   -

 .، تهران، نشر مرتضوي1، المعجم الوسيط، ج)ش1385(مصطفي، ابراهيم   -

، تهران، انتشـارات  چاپ هجدهم، ، تفسير الميزان2و 5 ، مجموعه آثار، ج)ش1389( مطهري، مرتضي  -
  .صدرا

ن لإلبداع ة عبد العزيز سعود البابطيز، مؤسسة جائ)م199؟( طين للشعراء العرب المعاصرينمعجم الباب -
 .الشعري

 .اي از شاعران بيداري اسالمي، تهران، گزيده )ش1390(مؤسسه راه پيروزي   -

 .، جهان اسالم ومشكالت و راه كارها، تهران)ش1379(مجمع جهاني تقريب مذاهب   -

 .، بيروت، درالنهضه العربيه)م2003(المعوش، سالم  -

 .1آينده و هدايت آن، تهران، ج چشم انداز ،)ش1384(، بيداري اسالمي ــــــــــــــ   -

 

  هاي اينترنتيسايت
− www.adab.com 

− www.tahgrib.com 

    



 

  

  

����� ��	
��� ������ ���� ������ ��� � ��� ��  �������  

                                                                                                                                           
  1ليال قاسمي حاجي آبادي                          

  2محمد مظاهري

  
  

 !"#���:  
  9����)O<� zN���Y ��L����'�9�����+  N����� H������`����5����e� ��������� h���G �})���%7 ������`(� P� ��� ����)���� � 9����� )���Y�3 

$-��'<�3.� X��2���'�� p5��:��:; ��5����e� �������� X���\��� X����O& ���7 ��� 9 �5����e� r)����� P���� 9��"-�¨ H����Z�w 
E���� X)�O��� 9��+�� ���)7 © )�LOO,�� �Z��.  ^F�� T����� H)�� ;� � H����`�� p�)�� ��OG�O� ����q���� � H)�$-��� 9

$-��'<�3��`�  �� �LZ h���0 P �$����'<�� /Lª����� � Pe������ 9��2�"�� � X)��G5~�  )3<� $-��'3 ^� � � �[7�$-��'<�3  �
��5�e� ������ h�0 /Y�&��9.  

 !̂ � )���«  ����.)�<� T������� H������`���� ������+  ����7 P ��O�� ��������� /Y�})���%7��������� 9���� � 9 r�����q �����$�L � A�� ��������)
�5�e��N�� H���`��  ��G 9�� +)�R� /U P �5�e� ������ p)ª�-7 9��D. �5��e� ������� X)&��u�� +������ 9 

@� P� +N¬� p�� /Y+)�R�#�5~� � f)'O( �5�e�  )�<� h�0 ��&����#9 @� h�0 �+)Re� ¥6��'<� f)���  )��� P
 �...�0�)�<� ����®��0 /3( �O�� �� 9 @� ��¥�&0 � /Y�})%7$-'<� 4)�2� A���+ ^ �O�)� f����3.  
  

  

%�� &��#'���(��: �5�e� ���������`�� #9 ����̄# �̂�.)�<� H���`��.  
________________________________  

 .فرع گرمسار اإلسالميةآزاد  أستاذة مساعدة بجامعة-1

   .و آدابها اللغة العربيةطالب ماجستير في  -2
  

 



  

 


