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  امللخص

عن وجهات نظرمها حول  شهريار من خالل ديوانيهما حبثا دراسة و مقارنة بني حممد مهدي اجلواهري و حممدحسني هذه،
فيقرن اجلواهري الشغب . جتماعيةاألوضاع السياسية واالني يف املتشا ن؛ايرا و ين العراقوخمطّطاته يف بلد االستعمار

للصيد  ا عکراالشعوب ما وجد املستعمرون وأذنام ماء جتماعي الشائع يفضی االجتماعية فلوال اإلحنطاط االالسياسي بالفو
ارک شهريار فيش. ولوال فساد الساسة وأنانية القادة ما زرحت الدول حتت کابوس ثقيل من اجلهل واملرض واحلرمان

وعمالئه فيدعو  االستعماراألحداث السياسية بأشعاره وقد يعتلج يف صميمها ما يعاين شعبه من ظلم واضطهاد يأتيهما 
  .الشعب إلی احملبة والوحدة

) املضامني(إنّ اجلواهري وشهريار حياوالن قدر املستطاع مراعاة سنة القدماء من جهة الشکل والقوافی ومن جهة أخری      
دفع  إلی عبتشجيع الش: منها رة،مها املتأثرة باألحداث املتوتأفكارخلَعا حلة التجديد علی شعرها وسيلة للتعبري عن 

  .ستعمار وأذنامنا زاوية نظرما يف املناوئة لالعطي لي والذي مل الفدائي،إلی الوحدة والشهادة أو الع و األجانب،
  

      .نيالشعر العربی و الفارسی املعاصر ،االستعمارشهريار،  اجلواهري، :يةدليلالکلمات ال
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۱.مةاملقد  
م والتجدد کما اجلديدة مثل التقد باألفکاريرانيني االف بارز يف تعر هلا أثر وقعة عظيمة يف إيران و »ستوريةالد« کانت للثّورة

عنيفا  فأيقظا األذهان علی  اوادثهما هزين حبنهما هزتا البلدم؛ ألحرب الكربی اَألولی أثر بارز يف حياة العراقيني و أدلل
  . ستقاللاالية و ية و رغبات الشعب يف احلرعارات وطنصيحات قومية وش

ان وعراق أكثر تلك الطبقات يف مجيع الطبقات و كانت الشعراء يف البلدين إير املتيقّظ ساريا و الشعور لقد أصبح الوعي عاما
  . يف صدره من آمال وعيا و أعمقها شعورا مبا يعاين الشعب من آالم و مبا يعتلج

سترتاف هذه ای ة إصرار املستعمر و األجانب علنتيجعراق و إيران قد جتر ويالت و شرر لوكانت الثروات اجلوفية يف ال
  .يرانينياالالعراقيني و: نية للشعبني املستضعفيمصدر نعيم و رفاه الثروة الكبرية بدال من أن يكون

ات ندالع الثوراالسيطرة عليهما وكان هذا التعسف سببا يف ر يف العراق وإيران ووقد أدی ذلک إلی تعسف املستعم
واليت  سالمية يف ايران خاصة؛االالثورة ستورية مثّ العشرين يف العراق والثورة الد الثورة : ين منهانتفاضات الکثرية يف البلداالو
  . هلما هريةجو تا من تغيرياتکبليغا يف تأريخ البلدين بِما تررت تأثريا أثّ

أنه إن مل يضع خمطّطا درك املستعمر أ -لهما برغم فش-ولی يف إيران و الثورة العراقية األ ستوريةالثورة الد: بعد قيام الثورتني
العام يف هذين البلدين عن  أن يصرف الرأياالستعماريد من الثورات، فبدأ ع حدوث املزطويل املدی يف البلدين؛ فعليه توقّ

و ظلّ ميسك بزمام األمور من وراء ستار معتمدا علی عمالئه الذين ... جوهر القضية إلی قضايا اإلنتخابات و األحزاب،
من  املُزيفة ومل يروا أمامهم مانعا ستوريةعلی ختريبهم بالدهم بالرواتب فيختلقون الواجهات الدئون يکافحيکمون بأمره ف

يات وتكميم ت احلراليت مل تكن يف جوهرها إالّ مطية يركبها املستعمر لتحقيق أهدافه يف كبإضفاء العديد من املؤسسات 
  ) ۵۸ :۲۰۰۷ املوايف،. (مةلسيطرة علی مقدرات األق له هدفه املزدوج يف اقّوهي بذلك حي... األفواه
أشعارهم املضامني  جتماعية ملشارکة الشعراء يف إيقاظ الشعب وتوعيتها بتناوهلم يفاالرت هذه التحوالت السياسية وأثّ وهكذا

  .أي إصالح جذریثة أمهّها الوطن والعدالة للتخلّص من املستعمر الذي يقف حائال دون جتماعية احلديالسياسية واال
غري صاحلها  و بالدهم باملَواثيق اخلادعة و شرعوا القوانني لوا نهم هم الذين قيدالشعراء باملستعمرين وأذنام؛ أل ولقد ندد

  ) ۱۹۰:نفسه. (أشاعوا  يف البالد الفنت و النعرات الطائفية
ة شعرمها السياسي فتکفينا مراجع لوطنهما، قب من التأريخ احلديثاحل من أخطر اجلواهري وشهريار حقبة ولقدعاصر

  .نستشف عمق ارتباطهما بوطنهماجتماعي لواال
السياسية السياسية للجواهری وشهريار، نظرا إلی األوضاع  الشعرية نقاط مشترکة بني املضامني فيتناول البحث باحلديث عن

  .آنذاکاملتماثلة اإلجتاهات يف العراق وإيران 
حتقيق بيان  هلذين الشاعرين حنو مقارنة املضامني السياسيةقالة إلی دراسة وصفية حتليلية للوثائق والنصوص وهذه امل تستند

  .وخمططاته االستعماراجتاهيهما املشترکني املفترقني يف التحذير عن 
  ن حياة اجلواهري مالمح م. ۱-۱

زعامة الشعر العريب يف العصر احلديث علی امتداد سنوات أ قدتبو للميالد،۱۹۰۰حممد مهدي اجلواهري هو جنفي املولد عام 
 لی عدد من الشيوخ لکنه مل يلتزمع األدب و الشعر؛ وقد درسر عن أُسرة عريقة يف العلم ودإنه قد حت.القرن العشرين

ی عليه طلبة العلم يف النجف ج العلمي الذي جربالتدر.  



 ۱۱۷/ شهرياريف أشعار اجلواهري ووأساليب مکافحته  االستعمار
 

ن األدب و ألوان املعارف، فلم يبق من شعره األول شئ يذكر، صبة بفنوته اخلر يف سن مبكرة بتاثري بيئنظم اجلواهري الشع
وکان شعر اجلواهري يزيد علی نصف قرن من . للميالد۱۹۲۱شر يف شهر كانون الثاين عام وکان أول قصيدة له قد ن

  )۳۰: ۲۰۰۷ هاين اخلري،. (التأريخ املضطرب للعراق احلديث
د يف شعره احلكّام اخلائنني ومحل علی اجلواهري إنه إستعرض مأساة جمتمعه وبالده فقد ند ومما يسترعي اإلنتباه يف معظم شعر

نيالثأر منهم يف صراحة وجرأة نادرتويدعو إلی ... تنياملستعمر و حارب املتزم .  
جراء  ی منية و لقر والنضال يف العراق و سائر الدول العربية و العاملعره يف حركات التحرفإنّ اجلواهري أسهم بقلمه وش

  . فی وعاش تلك القرن يف الغربةذلك، األذی و اإلضطهاد وقدكان ن
قول احلقيقة و الدفاع عنها و قد كرس حياته لر الكالسيكيني العرب لملتکئ علی تراث أديب خالد بل آخهذا هو اجلواهري، ا

ته حياس شعره لتمجيد الوطن الكائن مبشارکته أما فقدكر ا ويسهم يف تشکيل مصريهااهلتاف .  
ن تنفيذا للميالد، ودف ۱۹۹۷ي ا يف اليوم السابع والعشرين من شهر متوز عام فتوفّ واهري سنواته اآلخرة يف دمشقأمضی اجل

  ) ۴۲:نفسه( .بدمشق) س(لوصيته يف مقربة السيدة زينب 
فيه شوطا اخلط الذي سار لم اإلجتماعي؛ وهويقف يف صف املناضلني ضد الفساد السياسي والظواجلواهري هيئ أساسا ل

  ) ۱۹۱: ۲۰۰۷ املوايف،. (من عمره املديد طويال
  مالمح من حياة شهريار. ۱-۲

 ۱۹۰۴د عام إنه قد ول .كان حلقة وصل بني الشعر الكالسيكي و احلُر يف ايران»شهريار«بـحممدحسني التربيزي، امللقّب 
 جدران بيت كان أبوه مبا هو معروفي بني إنه قد نشأ و ترب. يف تربيز -ن ستوري يف ايراالدتزامنا  بتنفيذ النظام م - للميالد
 ل من منابعهما األدبية؛التركية و الفارسية و : نيتقافوعاش الشاعر بني الث. بني مواطنيه مثقفا وحمترما» احملامي« بـاليوم 

  .ربرزفيهما نبوغه الشعري يف السن املبكّ فكانت األولی هي لغته األم و الثانية هي لغة الدولة
إنه كان من الشعراء . ها الثّورة الدستورية الفاشلةجتماعية اليت قد تركتاال -يار مع التحوالت السياسية ة شهرشخصي تكون

املتوترة، وإنه ال يفرق مصرية جتماعية اال السياسية و وقد ندد األوضاع دث يف جمتمعهم و العامل؛ون النظر مبا حيالذين يلق
ية وإنه قد املُجاوبة العامل بوت التحريرية جي صشعبه من شعوب أخری بل كانت نظرته إذا كان قد يسمع من زاوية من العامل

  .واحلکام اخلائنني اإلحتالل األجنيب  م بقلمه الصارم من احلرب العاملية الثانية ضدأسه
خرية األدب ذ«بـقاد التركي اليت يصفها كثري من الن ن روائع الشعرو هي م )١(»در باباحي«بـ حمة معروفةلفكانت له م

أو» العاملي »احلر زت به م» الشعر العامليا تعترب... إلجتماعية ن املضامني اإلنسانية و السياسية واملا متيوإ»ريف » ة اليتيمةالد
ومهاي كلمة  »علي اي مهاي رمحت«يف مدح اإلمام علی باللّغة الفارسية عنواا  لتركي کماکانت له قصيدة معروفةااألدب 

ن يف بطهران ودف» مهر« یللميالد، يف مستشف ۱۹۸۸ي شهريار سنة فّوفت .علي طري الرمحة :أي» طري السعد«فارسية مبعنی 
  )۲۷۲: ۱۳۸۲ مشرف،( .مقربة الشعراء بتربيز

  عرض املوضوع. ۲
  السياسية املشترکة يف أشعار اجلواهري وشهرياراملضامني . ۲-۱
   االستعمارخدعة . ۱- ۲-۱
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جع فيه ر سافرا بوجهه الدميم يأمر و ينهی و يسلب و يبتز، فعهد االستعمارعهد برز فيه : هري يقارن بني عهدينواجلوا
ستشعروا عاطفةاالطريق أمامهم فما ش و قد أخلَی ف و بطاملستعمر إلی الوراء خطوة و وقف ينظر ما تنفذه صنائعه من تعس 

ان اجلواهري ذو نظرة واعية فاحصة فهو ك.اروا ذئابا مة جشعة و عاثوا يف األرض فسادانبيلة أو أحسوا بواجب قومي و ص
مم األرج املستوزرين يف شتی ية اليت ختاالستعمارن إلی أنّ املدرسة ا عللها و أسباا و قد فطكينظر إلی أعمال هؤالء مدر
  )۱۹۶: ۲۰۰۷ املوايف،. (مدرسة واحدة متفقة املناهج

اخلدعة اليت جعل منها املستعمر مصيدة ميتص ا غضب الشعوب علی كشف عن ي» مجال الدين األفغاين«قصيدته  تامويف خ
  : وسيلة القتل و تسلّطه املباشر فأصبحت احلرية حرية اختيار

حتورت السياسةُ عن مداها    
وبات الشرق ليلته سليما     

  علی حكْمين من شفعٍ و وترٍ 
     راإلبادة فهو ح ولُطِّفَت
مدت إصبع لذويه فيه     

فكانوا منه يف العورات ستراً   
وكان األجنبی وقد تولّی   
يری أدنی احلقوقِ هلم عليه    

  

  إلی أنأي مدی و أقلَّ زادا  
  ختلَفا مفاداٱحالَين ما علی 

  عصارةُ كلّ ذلك أن يسادا
  بأی يد يفضلُ أن يبادا
  فعاثت فوق ما عاثُوا فَسادا
  وكانوا فوق مجرته رمادا
  زمام األمر واغتصب البالدا
  مساغَ النقد والكلم املُعادا

  

  ) ۲۴: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري،(                         
 هو و ،...املذياع والسينما واملسرحية  الغفلة :بأشکال خمتلفة منها خديرباستخدامه سياسة الت االستعمار يارشجب شهرفي

  :ف بالغزو الثقايفشهريار بدواء مبا تعر هو واألفالم اجلنسية اليت مساهايصوب سهامه حنوالشبان شاغلني باملخدرات واللّ
  انهــد حكيمــش ديرـاست تخــگهي سي                             
  داختـنشئه به كانون عقل وهوش ان ار وـخم                                                         

  حينا تستخدم سياسة التخدير لتسهي العقل الذکاوة
  به دست پير گرفت نبض مذاق جوان و                           

  همه به داروي غفلت به عيش ونوش انداخت                                                           
  ولعب أخذ نبض الفتيان والشيوخ بيده وشغلهم بالغفلة يف هلو

  ودـز گشــار سبــبه به سينما درِ باغ و                            
  داختـوش انــاي قــرم در قفــوتران حــكب                                                             

  بدأ بفتح السينما واملسرح إللقاء احلمائم يف خمالب الکواسر
  به راديو همه دركوره هاي جنگ دميد                        

  روش انداختـخ ده درـوشنـجهنّم ج ه تاـك                                                          
  )۴۶۹ :۱، جالف/۱۳۷۸ شهريار،(                                                                                 
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  نفخ يف املذياع بوتقة احلرب  لتجري غليانا إلی جهنم
  فساد الزعماء. ۲- ۲-۱

ن فساد اليسعه إالّ أن جيأر أعلی صوته يف اسلوب م الزعماءحني ماكانت عليه البالد من تأخر و ما كان عليها فاجلواهري 
  : ةكّما و سخري ريقطّ

أقولُ ملرعوبٍ أضلَّ صوا به      
أال إنَّ وضع النهي و األمر عندنا  
   تداولَ هذا  احلُكْم ناس لو أَّم  

   برعلَّ و تضی دساتريٍ تترد  
  ربغريب و أهلُ النهي و األمر أغ

  أرادوه طيفاً يف منامٍ خلَيبوا
  

  )۲۰۶ :۲، ج۲۰۰۰اجلواهري، ( 
لس ربز فظائعه اآلمثةَ جلأ إلی الدستور فإذا أوجد احلجة القانونية املوهومة يف يده جلأ إلی اإذا أراد املستوزر أن خيتلق ما يف

ده يف طرفة عني و شرفبد ،ية واملساواة ود أعضاءه وأخذ يتحدث عن النيايبی انتخاباتاحلرباطلة زائفة، الرتاهة و أجر 
  : إذ يقول اجلواهري علی لسان أحد هؤالء بقائه يف املنصب؛وبذلك يضمن احلجة الدستورية ل

  تخذت الوری بالظن اُحصي خطاهم
ومل أر يف اإلمث الفظيع اقترفته    
جلأت إيل الدستور يف كلّ شدة    

األفواه حقاً و باطالً      أكم به
    اُهدم فيه جملسا الأُريده     

  و رحت لدقّات القلوب  محاسبا   
  سوی أنين أديت للحكم واجبا 

  » ناباً حديداً و مخلبا«أری فيه يل 
  وأخفُق أنفاسا به و مواهبا
  وإنْ ضم أحراراً غياری أطايبا

  
  
  

  )۱۴۲: نفسه( 
اإلضطرابات وتقلّبها إلی النظام البهلوي يف إيران والذين يزورون  »األسطورة شاعر« يف غزله السياسی فينتمی شهريار

  :قئاحلقا
  ديدن دوديست در اين خانه كه كوريم ز                          

  رييمبگبه اين خانه  چشمي به كف آريم و                                                                 
  :نبکی لههذا البلد مملوء بالدخان والبد أن

  اشانه دلهاستـن كـان كــانه پريشــاين ش                       
  انه بگرييمـن شــاني از ايــه پريشـيكشب ب                                                                

  :لفنت واإلضطراباتامللک هو العامل األساسی فی ا
  ده ولي ماــم ما خنـد در غــه كنــبيگان                        

  ه بگرييمـم بيگانــودي در غــم خــا چشــب                                                          
  )۱:۳۳۵، ج الف/۱۳۷۸ شهريار،(                                                                                   

  جيعل األجنيب أحزاننا هزئا لکننا بعيوننا نبکي لغمومهم
  .»)ال( ونه) العاهل( شاه«تتركب من  »شانه« هناك تكون كلمة 
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الصاحلني أو نفيهم  ستور واحلرية بعد قتلوقد تربعت الطغاة علی عرش الد وأيضا يستعرض شهريار األوضاع العنيفة يف إيران
  :عن البلد

  خوبان جهان ملعبه دست بدانند  
                       

  خرداننديارباب خرد مسخره ب  
  

  :األخيار مسخرون بأيدي األشرار ويستهزؤ اجلهال العقالء
  پس حيله گران زشتترين ديو و ددانند  ديو و دد اگر حيله بلد بود بشر بود         

  

   :إن ميکر الغول والوحوش فيکونون بشرا ألن أقبح املوجودات هم املاکرون
  در مصلحت از هم متفرق متالشي 

                        

  در فتنه به هم متكي و متحدانند  
  

  :إم يف السلم والصلح کانوا متفرقني لکنهم يف الفنت کانوا متحدين
  بنت القردانند بهر قلدر و غدار 

                           

  زكور و كچل پرس كه شبل االسدانند و  
  

  :اخلائنون والعمالء کأم بنات القردة  لکنهم عنداجلهال أبطال
  خودخواه و خطرناكترين  مستبدانند   بر مسند مشروطه و آزادي و قانون          

  

                                                                                        :القادة وأخطرهماملتکئون علی عرش الثورة الدستورية  هم أناة 
  و مفلوك  نيمردان خدا كشته و زندا

  

  نفي البلدانند وطن آواره و از يا  
  

  )491: 1، جالف /1378شهريار ،( 
  کان الرجال قتيال، سجينا أو مشردا ومطرودا 

  العمالء .۳- ۲-۱
القوا  فقد هم،لعمالء الذين يدينون بالوالِء لغري أمتهم و يسريون حيث سارت مصاحلفيکشف اجلواهري  عن األيدي اخلفية ل

  :ه احلارقمن اجلواهري الضربات العنيفة و أرسل عليهم شواظ
  واـیٍ يصبـام بغـوأصن

  ةًـا ضجـن حولهـرون مـيثي
  ون ـار العيـت بالغبـا حجبـكم
ري      ـم ألنَّ السفـذا زعيـفه

خأهـويف ذاك عن س الد ـل البـط  
  

  دیـالً يقْتـوا مثـويدع  
خازيهـا عــن ملتهیـم ي  

  ذیـرأةٌ تحتـاف مهـخف
رنـو إليـييرضاـنِ الـه بع  

كْمیـه أو رضـعلی حناهم غ  
  

  )۳:۱۱۳ج، ۲۰۰۰،اجلواهري( 
  : فيقول» جعفر أبو التمن«ه العنيفة علی العمالِء يف قصيدته مث يواصل اجلواهري محلت

و ممثِّلني تصنعا و وراَءهم   
و مفرقني مذاهباً وعناصرا     

  نزلوا علی حكْم الغريب و عرسوا 
      بون حلالةو تساَءلَ املُتعج

  وارـخلْف الستار ملَقِّن مت  
  ارـةَ استعمـمتكفِّلني سياس

  ارـه و فجـيف ظلِّ مأثَمة ل
  من هم أهلُ هذي الدار؟: نكراَء 
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  األصهارولصفْوة األسباط و    للحاكمني بأمرهم عن غريِهم     
  

  )۵۵: نفسه( 
ذين ربطوا مصاحلم اخلاصة بسياسات و هم بعض الساسة ال... شري إلی البالء صار اجلواهري ي» اليأس املنشود« ويف قصيدته

ة أعداء االُم:  
عندنا ساسةُ سؤنا هلم تبعا   
  بكُر تسرختَصٍ إنْ عبن كلِّ مم
رد املُصيبةَ باملَنديل مفتخرا   
أو سارقٍ ال لقَعر السجن مرجعه  

  

  ذُلا و ساؤوا لنا يف اهلُدی متبِعا  
  اتسعافأو كشر اخلطْب عن شدقَيه 

  مثلَ الصبايا بأنَّ اجلَفْن قد دمعا
  لكن إلی اجلاه وثَّاباً و مرتفعا

  

  )۹۲: نفسه(
م عمالء املستعمر من تعسف وبطش بذريعة احلصول علی احلرية واحلضارة والتقد نفذما ت» مال اليتيم« يف فينقد شهريار

فيصر البالد من كل جانب مفترسا» كشف حجاب«بـفور املوسوم هؤالء علی الس:  
  //   األعداء يهجمون البالد ويفترسونه ويسلبون:  دارشوب جانيمه دمشن هره بري ديش قوپاريالر

  //املتکسعون أخذوا أمور البلداليتيم بأيديهم : يتيم مايل قالوپ بري سوری كالش آراسينده بو
  // انظر کيف يلزمون النساء بالسفور بذريعة احلصول علی التقدم :سائليك ائديلر عورتلمري، باخ جنه قيزالری،
  .) ۱۰۳:ب/۱۳۷۸ شهريار،( دشرف الشعب يدار بني يدي األوغا: فريالنري اوباش آراسيندا ملتني نامسيدير،

  :االستعمارعن تدهور األوضاع السياسية ويشجب عمالء  »ياعلي« يف غزله وأيضا يتحدث شهريار
  ر خداـانم اي شيـدان روباهـــدي زنـبن                              

  دان يا عليـدان را به دنـزنجير زنجوم مي                                                                       
  .أسداهللا، اعتقلنا يف سجن الثعاليب وأقضم سالسل السجن بأسنانی يا
  صيد ُكفاريم وچون تازي دوان دنبال اسب                              

  كمندان يا علي وز سوار ُكفر وكين سر در                                                                      
  .غفلة يف صادنا الکفار وکأننا کلب الصيد نتبع احلصان وحنن عن الرکاب الکفار

  حق حياتم خود نماند     تا سخن گفتم به حق،                         
   يوين سزاي هر سخنگوي سخندان يا عل                                                                      

  )335: 1، جالف/ 1378شهريار، (
   .يقول احلق فيقيد بالسالسل إن اردنا اخلطاب يقنلوننا فهذا جزاء اخلطيب البليغ اذا

  اخلونة املُدعني.٤- ١-٢
 االستعمارالذين هم يتظاهرون بشجب »نة املدعنياخلو«يعاود محلته علی هؤالء » ذكری املالكي« واجلواهري يف قصيدته

ويؤمنون  بني هؤالء مع الذين حيفظون عهدا قارن الشاعرسائس يف بالد الشرق والغرب مثّ يباملؤامرات والدويتمرسون 
  :بأوطام يف قوله
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من کلّ فج تنادت وألقت زمراً  
منهن عونٌ نتاج الشرق مزيفةٌ    

و مدعني مرونات منافقةً  
 لحمةم لديهم سفر الطغاة بشج  

الغدر يلْفی العونَ من خورٍ    مل يربحِ
  هبو الش ال لُبس ح األمرقد صر
   ظهأيستوي حافظٌ عهداً و الف                              

  إنّ املقادير أرحام وأصهار  
ومنهن صنع الغربِ أبکار   فينا،

  هم للشكوك علی اإلميان أنصار
  غالفُه ورق جم و دينار 

  يزالُ محی اخلوان خواروما 
  وال وسيطٌ فعبدانٌ و أحرار
  ومؤمنون بأوطان وكُفَّار؟

  

  )            ۶۶: ۴، ج۲۰۰۰اجلواهري، (
ن أماين املستوزرين اخلادعة و عجبه لغفلتهم عما يتهددهم من مصري أليم و ترقبه اجلواهري م جتدر االشارة إلی سخرية

ا الشعوب النائمة علی صوت جلب صاخب يبعث فيها التوثّب و الطموح فتندفع هائجة إيل اليت تستيقظ فيه الساعة الفاصلة
ف كشنطلق اجلواهري يقض مضاجعهم و يافتدوسهم بالنعال و تطؤهم باألقدام ومن ثَم  –من األذناب  –فلول اخلونة 

  )۱۹۸: ۲۰۰۷املوايف،: (األستار عن مثالبهم الفاضحة 
املستعمرون فرائساً    ولقد رأي

فتعهدوه فراح طوع بنام  
باحمملكةً ي فترها« أعشهيد«  

  ون ديارهم ـمستأجرين يخرب
الشاربني دم الشباب ألنه      

واحلاقدين علی البالد ألا   
  

  ا كلبا وألفَونسائبا م صيد  
  ه ومخالباـاباً لـيبرون أني

  للخائنني اخلادمني أجانبا؟
  و يكافَئون علی اخلرابِ رواتبا
  لو نالَ من دمهم لكان الشاربا
  حقَرتهم حقْر السليبِ السالبا

  

  )۲۵۰ :۳، ج۲۰۰۰اجلواهري، (                        
يد«بـالشاعر عن اخلونة  ريعبئون لإلستعمار والذي يقومون خبدمته مث يواصل  وصف هؤالء اخلائنني الذين يكاف »کلب الص

  . علی ختريبهم بالدهم بالرواتب
مع اإلنكليز  ة الثانيةرمع األمرييكة وم و الذين هم كانوا مرة نة؛يتحدث عن اخلَو» خيك نفت«سياسي وشهرياريف غزله ال

  :فيبيعون نفطنا بثمن خبس
  خيك نفت ما را خالي مي كنند مشتي خُل                              

  را اــد مــكنه بادودم ُگنده ميـمشتبه ك                                                                       
   .يسترتف نفطنا کله السفهاء فيشغلنا بالتخديرات

  ان در آغوشي        ـم هر زمـافتيمي م وـاينيـخ                         
  را اـد مـكنمي ...ا اـن جنايتهـه ايـواي ك                                                                     

  .احلکام اخلائنون کانوا مطية ملن يتمطی آه من ظلمهم علينا وجرائمهم
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  خار اين خيانتها بس كه هست دامنگير                             
  را  اـد مـكنده ميـن ژنـرف بر تـجامه ش                                                                   

  )76: 1جالف، / 1378شهريار،(
  .تبتلی هذه اخليانة شامال مث ترتدی الثوب املندرس مکان الشرف

و بعض الساسة اخلائنني الذين ربطوا مصاحلم اخلاصة بسياسات  االستعماريتحدث عن » بن بست حافظ« أيضا يف قصيدته
  :أعداء اُألمة

  ن        ـا خائنيـانقالب ملت اسالمي است ام                              
                                                                 رجزخواني هنوز اراجيف و راهش با سد  

  .اخلونة اليزال يسدون أمام الشعب بشعارم املزيفة
  وجود جرح وتعديلي كه ديوانخانه كرد         با                              

  وزـواني هنـد وديـايي در اداراتنـوهـدي                                                                  
  .اإلصالح فی احلکومة ملا جند الشياطني يف الدوائررغم 

   ون پنجمند        ـخواه و ناخواه اين دغلبازان ست                            
  تشريف انساني هنوزشياطيني كه بي با                                                                

  )539: 1ج الف،/1378شهريار،( 
   .هؤالء احملتالون هم الطوابري والشياطني أولياءهم الکرامةَ هلم

   التفرقة .٥- ١-٢
ه ؛ إناالستعماراهب واألنساب فبذلک يتحقّق هدفواجلواهري ينربي من دعاة الفنت وتفريق الصفوف باسم الطوائف واملذ

 ن نلمس يف األبيات التالية روحاوحن قاءنسيان املاضي؛ وما فيه من خصومات محنطلقوا مع يريد للجميع أن حيتشدوا و ي
ليت ا العنصرية ساس أعماهلم فهو يشجب الرتعاتعلی أبينهم إالّ فرقالنشأة والت ساوي بني اجلميع يفة واضحة تاسالمي

  ) ۱۴۲: ۲۰۰۷املوايف،: (أشخاصه و عني اإلسالم بنصوصه وأحداثهمن يغرف ممن طاقة و استنفدت الكثري
لو جلَّی هلم   » األنساب«لَجأوا إلی 

  و تنابزوا باجلاهلية شجها
فأوالِء أعراب فكلُّ محرمٍ    

فالرأس و ال     » أغمار«وأوالِء 
   دقْعة يلجأ إليها مليقَب

ً و أعقابه   لقد يذلُّ مسودا    

  و لو صدقَت هلم أرحام» نسب«  
  »اإلسالم«و » الفكر«من قبل نور 

  و أولئكم أعجام! حلٌّ هلم
  كَعب وال خلف وال قُدام
  ال احلزم ينجِده وال اإلعزام
  ولقد يسود عشريةً حجام

  

  )۱۷۰: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري،(
قوی مصاحل الي كوامنها رك الفتنة وتذكحياول فصم اخلالفات القومية اليت حت» اآلذربيجان احملبوبة لدی«وشهريار يف قصيدته

ة هی و االستعمارد، فبذلك يتحقّق هدف رات البالاملتنفذة واملهيمنة علی مقدة واللّغويإثارة اخلالفات القومي:  
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  ملتي را بايك زبان كمتر به يادآرد زمان  اختالف لهجه مليت نزايد بهر كس            
  .يتذکر التعدد اللغويةاترک اخلالفات اللغوية والقوية ألن الدهر 

  به حرف ناكسان از ره مرو       كس است ايران،بي                  
  انــايجـه آذربـو اي جانانـان تـربــان به قـج                                                                           

  أنا فداک،الختدع بکلمات األجانب واحلکام اخلائنون يفرقون بينکما  جانيآذرب ايأنت إيران بال أهل، 
  
  

  )557: 1ج الف،/1378شهريار،( 
   .والذي ال أمل له إال حترير إيران وال هدف له إال عمران الوطن

  :وأذنابه بأنهم أبعدوناعن ثقافتنا الثّمينة وقادونا إلی ثقافتهم املبتذلة االستعماريتحدث عن فتنة  »حيدر بابا« ملحمتهيف وأيضا
ونزع احملبة من : حمبتی اوركلردن قازديريب// حيدربابا إنّ الشيطان خدعنا وأغوانا:  شيطان بيزی آزديريب حيدر بابا،

أوقع بضهم  : بريينني جانينا - ساليب خلقي بري//جعل مصريتنا سوءا  ومظلما :يازديريبقره گونون سرنوشتني // القلوب
  )۴۳:ب /۱۳۷۸ ،شهريار( .وضرج السلم بالدم: باريشيغی بلشديريب قانينا// ببعض 

فرق «سياسته هي  ونالء الذين كانوا ينفذموالذي هو اصطنع  الع ؛االستعماريتحدث عن » مصباح ذوفتيلتني«ويف قصيدته 
  . »دست

  مسلمين تاراج استبداد سلطان كردند  سلطه جويان با سالح اختالف انداختن         
  )509: 2ج الف،/1378شهريار،(

   .املسلمني باخلالفات یالطغاة عل االستعمارسلّط 
م الكاذبني و عن أصلهم وأنسايتحدث عن األجانب والذين هم ال يبالون باإلنسانية؛ بل يرون » سهندمي«ويف شعره الرائع 

  .مكرهم
اليبدل :آثار انسانليغي آمما ياالن انسايب آتامناز//أنا بلبل بالدی اليطردنی  :ياد مين آتسادا ئوز گلشنمني بولبويل مي من

باملشاغب والفنت      ألنه الينام رخي البال إالّ:  فتنه قووزامناسا بري گون گئجه آسوده يا تامناز //اإلنسانية باألنساب املزيفة
  )  ۷۳: ب۱۳۷۸شهريار، (
   الرتعات العنصرية و املذهبية .٦- ١-٢

ارب فيه املتكامل الذي حي محل فيها علی التهاتر بالعنصر منطلقا من  موقفه اإلصالحي» ارطر ط«وللجواهري انشودة 
ها بني صفوف بثّ االستعمارالذين يأمترون بأمر  الرتعات العنصرية و املذهبية؛ فيحاول اجلواهري سخرية مجيع حمتريف السياسة

مياين، : (الشعب حتی يف أزيائهم رات القومية وإستغالل كلّ ما يفرق أبناءعة العشائرية و النليإضافة إلی روح القبالشعب 
۱۹۹۹ :۳۷۴ (  

  أي طَرطَرا تطَر طَرِي
سنعي تشيين    ـت

  تقدمي تأخري  
  َودي تنصري

   آن كه جز آبادي ميهن ندارد آرمان  آن كه جز آزادي ملّت ندارد آرزو         
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ريب   ـتكردي تع
تعممي تربنطي  

  

  َاتري  بالعنصر
  دريـتعقَّلي تس

  

  )۴۱: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري، (
ر والعنصرية والرتعات القومية فيعبب الفتنة والعودة إلی اجلاهلية يری أنّ احلضارة هي تسب »اجلاهلية عودة« وشهريار يف قطعة

ألغوينهم أعني إالّعبادك منهم ...«:م هذا اللّعنيألنّ الشيطان يلقيها بني الناس كماأقس»شجرة الشيطان«بـعنها 
  :»املخلصني

  
  
  .ةمبثابة شجرة الشيطان تبيد اإلنساني یوالعنصرية ه عيدالرببريةت حلضارةا

  
  

    .العمل ده الوصية أوصی الشيطان بالعصيان و رجع إىل
  
  

  )410: 2، جالف/ 1378شهريار، ( 
  .ق باملهدويةواألعراب حيدأضغام البالية،  یرجع اليهود إل

  الغفلة. ٧- ١-٢
: والشعب عنها وعن مديرها الهمقدرات الشعب،  كالب األذناب علی سلبتيکشف کيف ت »مقصورته« واجلواهري يف

  )۱۹۵: ۲۰۰۷املوايف،(
  
  
  
  

  )۱۱۲: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري،(
ببالده فسكت خانعا  لمينعی علی الشباب رضوخه و استسالمه و انشغاله بنفسه عما ي» الشباب العراقي«يف قصيدته  وأيضا

  : الظلم القابع عليها؛ فيقول  أمام

شيطاني        باحب نژاد اين شجر
       

  آدم عجبا كز آدميت برگشت  
  

  عصيان جهان وصيت شيطان بود  
            

  هم بر سر اجراي وصيت برگشت  
  

  بنگر كه يهود بر سر كين كهن
               

  واعراب به فكر مهدويت برگشت  
  

  متی ترعوِي اُمةٌ بالعراق 
تذَري علي الضيم ذَرو اهلَشيمِ   
  تشم جافمنها ع نسموت
  و قَر علی الذُّلِّ خيشومها
رةيرِ عن حفلم أد وأغْفَت  

         ومل أدرِ من طيبِ إغفائها      

  تساق ايل حتفها بالعصا  
  ويعرقُها الذُّلُّ عرق اللِّحا

  الی األجنيب تجر اخلصي  
  كما خطم الصعب جذب البری

  كيف إيقاظُها أو متی؟: ا 
  علی الذُّلِّ أی خيالٍ تری؟
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  )۲۵۵: ۲، جنفسه(
الذي  االستعمار نة الذين قتلوا الرجال بأمروحيذّرهم عن اخلو ستوروالد ع الفتيان للحريةيشج »عيدالدم«ويف غزله السياسی

  :هم ألجل الوطنهم ضحوا أنفس رات اما أبناء البالدشاغال الشبان بالكحول واملخد مفترساجاء لنهب إيران  قد
  ون گرفتند ـاك خـان وطن بستر به خـنوجوان                    

  دــون گرفتنـقان دآزادي وـشاه بر كه در تا                                                                      
م والتراب ج مراهقواوقدضرستور ومنعهم من رؤية لوطن بالدة والدياحلر  
  خاك جوانان مي دمد بردشت وهامون     الله از                    

  دــون گرفتنــانقالبي رسرـرخ بــرفش س ادــي                                                                   
  وارفوق رؤوس الثّ راية احلمراءالفع رتمن ثرا الفتيان أوتنبت الزهرة 

   خرم آن مردان كه روزي خائنين درخون كشيدند                               
  را هر ساله عيد خون گرفتند زان سپس آن روز                                                                 

  طوبی لذلک الرجال الذين ضرجت دماءهم بأيدي اخلونة  مث مسوا ذلک اليوم عيد الدم يف کل عام                                      
  خوف كابوس سياست جرم خواب غفلت ماست                     

  د ـون گرفتنـافي خمار الكل و ا درر سخت ما                                                                   
  ) 207 :1، جالف /1378شهريار، (                                                                                                               

  .وشغلونا باملخدرات والکحول كابوس السياسةمن عن غفلة کانوا حيذرونا 
البالد من أشعاره الصورة املبغوضة لالستعمار السفّاك الذي جاء لسيطرة وافتراس أبناء کثريه يف وإنه قد شو .  

  اجلهل .۸- ۲-۱
يكت الدسائس و املُؤامرات للشعوب يف ظلِّ من اخلداع و ولواله ما ح املصائب؛ حيارب اجلواهري اجلهل فيعلن أنه أس

  :يقول »لعبة التجارب« وإنه يف قصيدته. الراسخاإلبتسام وال وطّن املستعمر قالعه و أقام بناءه 

  اُهيب بشبان العراق و إمنا
  ستنهضت منها الرزايا عزائما ٱفما 

  وكم صرخة سد املَسامع دوا 
  وقْعه دوی شباب أرجف اجلور

لنأكل هيئات الشباب تصنفًا     
وليس لنا التطاحن بيننا     

  

  أردت لشعری أنْ يهيج سباعا  
  وال أحكم التجريب منه باعا 
  وكم فرضٍ عنت له فأضاعا 
  ع من بنيانه فتداعیوزعز 
  وأزيائهم متويهةً و خداعا 
  عراكا علی موهومة و نزاعا 

  

  غزا اجلهلُ أرض الرافدين فحلّها
تدطليعةُ جيشٍ للمصائبِ هد  

  كثري السرايا مستجاش الكتائب  
  كرامته واجلهلُ رأس املصائب
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  )۲۲۱: ۲، ج۲۰۰۰اجلواهري،(
فاجلاهل عدمي . بالءسس الو املفروض عليه أساسا خطريا من أيف هذه القصيدة يری اجلواهري يف اجلهل الشائع يف الشعب 

السهل أن تشيع بني اجلهالء يقنع بالواقع ألنّ تغيري حمال؛ ومن عي حاضره واليطمح إيل مستقبل تتغري فيه حالته واالطموح الي
   .إشاعتها بني مجاهري الشعب، فاجلهل يالزمه الفقر االستعمارة اليت كانت من مصلحة قدريال روح

فيطلب  الخضاع الشعب االستعمارإلی اجلهل ألنها کانت من برامج  هي أنّ ثقافتنا تزيد» ثقافتنا«وينقدشهريار يف قصيدته
  :خهمم و يسبتال عليهم العود األجنيب حيمن شعبه أن يستيقظوا ألنّ أنغا

  
  

   .وإا مکلفة بالقبح واحلسناجلهل  یإل ثقافتنا تزيد
  

  
  .لتوتر األعصاب االستعمار براجمه كانت بأمر

  
  

  .تريد ذلةّ الشعبدرسة غلق مفيجب أن ت
  
  

  )396: 2ج الف،/1378شهريار،(
مع مشاركة  االستعماريسرق  ويف هذه احلالة للشعب؛ نّ هدف هذه الربامج كانت تنومياق من نومك ألأف :خياطب شعبه

                                                                                                                                    .نة ثروات الوطناخلَو
  استعمار العقول وهروب األدمغة .۹- ۲-۱

ورب تالفيا،  أسهل أهل املشرق مع أنه كان صدور و األطول بقاءاً قدجثم علی العقول کان األشد خطورة فإنّ استعمار
لعقول املتبعة للغرب اليت علنها بنفسه فأعلنتها هذه اأن ي االستعمارلثقايفّ ومل جيرؤ جاهر بدعوات تلبس الرداء ابالد حتررت في

  )۲۴۸: ۲۰۰۷املوايف، . (ثقافته يف تالفيفها عششت

 الفقر رِدفا وراءه ری جيمتش  
 زاما أن حتوزصابةٌ  فكان لع  

وكان لزاما أن تتم سيادةٌ      
  وكان لزاما أن تقاد مجوعه 
 دسائس حاكوكان لزاما أن ت  

  

وأتعس بِمصحوبٍ وأتعس بِصاحب   
  تفيت بظلِّ اجلاه أعلی املراتب 

  األطايب »الذوات«عليه ألبناء 
  » لراكب«حفاةً عراةً مهطعني 

  ت أستار اخلداع الكواذبله حت
  

  فرهنگ ما براي جهالت فزودن است 
             

  

  مأمور زشت بودن و زيبا نمودن است  
  
  

  اش سخت به دستور اجنبي استبرنامه
                      

  است از بهر مغز خستن و اعصاب سودن  
  

  بر روي ملتي در ذّلت گشودن است  اي كه قصد از آن         بسته باد مدرسه،در
  

  بيدار شو كه نغمه طنبور اجنبي 
        

  الاليي است و از پي سنگين غنودن است  
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  )۱۰۰: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري ،(

  .وأالعيبهم  ر اجلواهري من أساليب املستعمرين ومكرهمحيذّ» سر يف جهادك« ويف قصيدته
  
  
  
  
  

                        
  

  )۲۷۱:نفسه(                                                                                           
ملغادرم وطنهم و بالدهم  االستعماردعهم الشيطان باعتباره يتحدث عن الشبان الذين خي» بلبل الوطن«ار يف شعره وشهري

قيش ياخينالر // االستعمارقع الشباب يف مصيدة يومن اجلهالة  و: را دوشن چوخ اوالر جاهلليقدا تو//  .حتی يصطادهم
قديغصه الظلم :  ظلمون دگر اورگي نني باشينا// يف الفنت واملشاغب يکثر اإلنتهازيون: تور آتانالر چوخ اوالر

يولدان چيخيب // الشاب املسکني حينما رأی الشيطان يضطرب: يازيق جوان شيطاين گؤرجك چاشار// واإلضطهاد
  )۵۷: ب/ ۱۳۷۸شهريار، ( .عن الطريق وميشون يف الضالل متحيراً نرجوخي: بولودلو داغالر آشار

  استئصال جذور الدين وحتريف مأسوية احلسني وتزويرها .١٠- ١-٢
ة بإستغالل الطبيعة دف تفريقِ صفوف األم السياسية ت فيه املصاحلإلی ما لعب »آمنت باحلسني« ويشري اجلواهري يف قصيدته

  :ستشهاد احلسنياملأساوية إل
  
  

                                            
  
  

  )۱۳۴: ۲ج ،۲۰۰۰اجلواهري،(
ر حتريفه أمر تاريخ احلسني وهی األبيات الثالثة األخرية يومئ فيها اجلواهري بأم »عاشوراء« وما يلتفت اإلنتباه يف قصيدته

دواعي الضغينة والتمزيق  ثّستخدمه أعداء لتفريق الصفوف وباإلمتناع عن حتريف التاريخ وتزويره مما ياليت يدعو فيها إلی

  قُل للشبيبة حني يعصف عاصف 
غتلَت فينا مراجل نقمة     ٱوإذا 

      وأذلُّ خلْق اهللا يف بلد طغت

  أنْ اليظلُّوا كالَّنسيم رواكدا  
  أنْ ال يكونوا زمهزيرا باردا
  فيه الرزايا، من يكون حمادا

  

  فملُء ثيابِ خصمك غادر: حذَرٱو
  بز الثعالب يف اقتناصِ أخيذها
  متنمر يغشی الضعاف كأنه
  يستلُّ من قعرالنفوس إباَءها
 أن تعلو يد شيع فيها اليأسوي  

أو أن يدور بغريما يوحي به      
  

  حذر اجلنان و كائد مشاء  
  شأي الذئاب مبا تساس الشاءو 

سوحبكَّاءـه متـمب رهب  
  وعماد ما تبين الشعوب إباء
  من دونه أو أن يقوم بناء
  فلَک هلا، أو أن تطول مساء

  

 تنلعلَّ السياسةَ فيما ج  
  »احلُسني«حديث يداً يف اصطباغِ 

  وكانت وملَّا تزلْ برزةً
                                 صناعاً متی ما ترِد خطَّةً

  علی الصقٍ بك أو مدعي  
  بلَون أُريد له ممتع
  يد الواثقِ املُلْجأ األملعي
  وكيف، ومهما ترِد تصنع
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ا بدعاوي جاهليفون دون أن يكون هلا سندو ةبني شبا۱۹۹۹زهدي،(لتارخيي من الواقع ا أخبار زائفة تعمد إيرادها املرج 
:۳۴۱(.        
   
  
  
  

  )۲۵۵ :۲، ج۲۰۰۰اجلواهري،(                                         
خنل الدين و العدالة يتحدث شهريار عن الطغاة و الذين هم يزرعون حب اجلحيم و هدموا » صور اسرافيل«و يف غزله 

  . صطنعوا املستوزرين وبددوا وشردوا  أصحاب الدين  فعاثوا فساداافظلموا كثريا  و
  
  

   .عمالءه أعالمها رفع طبل اجلاهلية مرة أخری و االستعمارعزف 
  
  

   .الدنيا حرقياصطنعوا املستوزرين إلثارة الفنت ل
  
  

  )206: 1، جالف /1378شهريار، ( 
  .فسادا واالدين والعدالة فعاث واهدم

  هوخمطّطات ستعمارأساليب املکافحة لال .۲-۲ 
  الوحدة. ١- ٢-٢

ال لالستعمار إيل الوحدة بني بالد الشرق حتديا للغرب الغاصب باعتباره ممثّ اجلواهري هي الدعوة شعر يف ربز للعيانوما ي
  : قومياته ولغاته املختلفة شكال السيطرة األجنبية وهی وحدة بکلّأ وكلّ

  
  

                       
  

  )۱۲۱: ۱، ج۲۰۰۰ اجلواهري،( 
ينية بني املسلمني و املسيحيني يف بلدان الشرق من أجل يثري مسألة الوحدة الد» الثورة العراقية«قصيدته ك يف إلی ذل وإضافة

  )۲۷۴: ۱۹۹۹مياين، (. احلرية واإلستقالل

  أقول ألقوامٍ مضوا يف مصابه
  دعوا روعةَ التاريخ تأخذْ محلَّها
  وخلُّوا لسانَ الدهر ينطق فإنه

  

  يسومونه التحريف حتی تغيرا  
  وال تجهِدوا آياته أن تحورا
  بليغٌ إذا ما حاولَ النطق عبرا

  

  جاهليت باز طبل خود نواخت
  

  هم علم افراشتند طاغيانش  
  

جهاني را به آتش در كشند     تا
             

  آتش افروزان بر او بگماشتند  
  

  ستم چيزي فرو نگذاشتند وز  ريشه كن كردند نخل دين و داد         
  

دبغي الوفاق موحي أنا شاعر  
ما الفُرس و األعراب إالَّ كفَّتا      

                     یألغات هذا الشرق سريي للعلَ

  بني الشعوب سبيلُه اإلرشاد  
  عدل و ال األتراك و األكراد
  جنباً جلنبٍ رافقتك الضاد
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  )۶۴: ۱، ج۲۰۰۰اجلواهري،(

  :يدعو إلی الوحدة وعدم التفرقة» حيدربابا« يف ملحمته وشهريار
صارت أيامنا // برييندن ياماندی- گونلر مييز بري// غشيت اإلضطرابات والفنت //  حيدر بابا گؤيلر بوتون دوماندی

  )۵۲: ب/۱۳۷۸شهريار، (۱۷بريوزدن آيريلمايون، آماندی –بري // أسوأ
  أبدا حذار، والتفرقوا

  :يقول إنّ الوحدة تثمر شجرة السرو» هو الرحيم«ويف قصيدته 
  
  

   ثمروإن يرو السرو بالوحدة ي
  
  

  )506: 2، جالف /1378شهريار، ( 
  .مفتاح الظفر ااإلحتاد والتکاتف مهأتعلم ما مفتاح النصر والفتح؟ 

  :ر عن اإلخنداع واإلشاعات الكاذبةوحيذّ يدعو إلی الوحدة والوقوف والصرب» توديع قافلة اجلهاد«وأيضا يف قصيدته 
  
  
  .الوعیالوحدة و ألنّ دواءنا هو احذروا أن تکونوا کقصة رستم وسهراب؛ 

  
  

  )505: 2، جالف/ 1378شهريار، (
  .اصرب فی اجلهاد والتوقيت والختدع باإلشاعات املزيف

  الشهادة .۲- ۲-۲
ها الفداء الذي يبحث عنه الشهيدکانت لديه ضالة إنّ اجلواهري جيعل من الشهادة جزًءا ضروريا من التجربة السياسية إن

اة الرأسية اليت يطالب من ا إا جزء» علی الحب من دم«لثائر والشهادة هي الصفة اليت يسبغها علی حاقد ا... منشودة 
ته حميا أم۲۹: ۲۰۰۲األعرجي، : (ناس إيل الفداءلل» احلتوف جسرا«أولئك الذين جيعلون  يا(  

  وقد خبروين أنَّ يف الشرق وحدة
هبوا أنَّ هذا الشرق كان وديعةً      

  

  كنائسه تدعو فتبكي اجلوامع  
  »فالبد يوما أن ترد الودائع«

  

  آب وحدت اگر به سرو ستان
  

  دادن سرو هم خواهدت ثمر  
  

  چيست داني كليد پيروزي؟  
                     

  دست يكديگر دادن دست در  
  

  سهراببه هوش تا نشود نقل رستم و 
  

  كه نوشداروي ما وحدست وآگاهي  
  

  ور از شايعات افواهيــم مخـفريب ه    صبور باش به كار جهاد و وقت شناس

  سالم علي حاقد ثائرٍ
  يخب و يعلم أنَّ الطريق

  علي الحبٍ من دمٍ سائر  
  البد مفضٍ إيل آخر



 ۱۳۱/ شهرياريف أشعار اجلواهري ووأساليب مکافحته  االستعمار
 

  
  
  
  

  )۳۲۷ :۳، ج۲۰۰۰اجلواهري،( 
  :ض اجلواهري علی اإلستشهاد فيقولحير» أبوالعالء« ويف قصيدته 

  
                     )۱۰: نفسه(

  )۱۴۲: ۲۰۰۳جربان،(رمز للفداء و العذاب واملسيح هنا 
ل بذلك الرؤية ثَهيد ريشةَ الشاعر و دماءه نورا يهديه السبيل ليمالش جيعل اجلواهري عظم» ان املالكيعدن«ويف ذكری 

لشهداء عن الشهادة وا فالتصور أنغامه إالّ... حلاكمني و أتباعه من ا االستعمارضد  فاعال يف النضال الثورية و جتنده سالحا
  )۱۳۸: نفسه( :وال يهتدي بغريضمري الشهيد و دمائه احلارة

   
  

                         
  

  )۶۵: ۴، ج۲۰۰۰اجلواهري،(
يف املعرکة  معراج احلب وإن اهللا معكم وإنّ الشعب دائما د الشهادة إنها أفضلميج» أيها املقاتلون البواسل«دته يف قصي
  : القتال

  
  

  .من اجلربيل یأعل هي أفضل معراج احلب ويطري حينا الشهادة
  
  

  .اهللا معکم واملالئکة يف رکابه ومرافقته
  
  

  صور احلرب يف حلقوم الشعب هو نداء اهللا أکرب
  
  

  )474: 2، جالف/ 1378شهريار، ( 

  كأنَّ بقايا دمِ السابقني
هم أجنمكأنَّ رميم  

  جاعلني احلتوف یسالم عل
  

 دهمللحاضرماضٍ ي  
  تسود من زلل العاثر
  جسرا إيل املوكبِ العابر

  

   لثورة الفكر تأريخ يحدثنا    
  

  بأنَّ ألف مسيحٍ دوا صلبا
  

  مشی اهلُداةُ علی أضواء ضحكته
جلَّ الشهيد كأنَّ اهللا جسده      

يف هذه الدار إيثار و تضحيةٌ  
  

  واستلهمت دمه الفَوار ثُوار  
  نورا تغار به يف اجلنة النار

  اخلُلْد جنات وأارويف ذُری 
  

   شهادت برترين معراج عشق است
                     

  پروازي از جبريل برترگهش   
  

  ولي اله أعظم با شماهاست
  

  مالئك در ركابش ياور و ياور  
  

  است    گلوي ملتت شيپور جنگ 
                     

  )اهللا أكبر(غريوش نعره   
  

  

  سالم اي ملت دايم به صحنه
                          

  خروشان سيل چون طوفان صرصر  
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  .کأنهم السيل العرملقتالحتية للشعب املستعد للدفاع عن الوطن هم ينطلقون إلی ميادين ا
ل الشهادة متصل بالسدرة و الطوبی وإنّ الشهيد يف عاملَني قرين الفتح والنصر مقام نخ يقول إنّ» احلي الشهيد« قصيدته ويف

  :يكون به مراية ومجاال مربي البشرية ومستقبلُ العامل وإنَّ اجلهاد هو
  شهيد در دو جهان جفت فتح و پيروزيست                       

  چراكه دولت جاويد يافته جانش                                                                                
  .اخالد صارألنه  الشهيد قرين بالفتح والظفر  

  مقام نخل شهادت به سدره و طوباست                     
  سعادتست كه دستي رسيد به دامانش                                                           

  )     502 :2، جالف/ 1378شهريار، (                                                                                                               
       سعادة للشهداءوهذه  یفکانت مکانة الشهادة يف السدرة والطوب

  ضرورة صون العمل الفدائي. ۳- ۲-۲
د اجلواهري ضرورة صون العمل الفدائي من كل خطر داخلي أو خارجي و مبرور الزمن يزداد حجم اآلمال املعلقة علي كّؤي

أنّ تأريخ يوضح أنّ طلب املوت توهب احلياة احلرة الشريفة حبيث يؤكّد » وعد بالفور«ئي، و يف قصيدته العمل الفدا
ر صورة الدم و الضحايا مثنای الدم فالشعوب ال يعهد علی الدهر إالّ إذا تبنية و اإلستقالل فيقولللح تكرفلسطني خماطبا :ر .

  ) ۱۴۷: ۲۰۰۳جربان، (
                     

  )۴۷: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري،(
د الفنت تأيت به جنة طريل به إالّ باجلهاد؛ إنه د، ألنّ اليقني التوصع الی اجلهايشج» سالم علی ااهدين« وشهريار يف قصيدته

  . السالم و األمن
  
  
  .الفرائض وسعادة الدنيا وعزة اآلخرة اجلهاد من أکرب 

  
  

  .إمنا باجلهاد تصل إلی يقني ألنه ذروة اإلميان و التقوی کان باليقني

  خذي مسعاك مثخنةَ اجلراح
      إيل حياة ي باملماتدوم

  فكوين يف مساحك بالضحايا
فإنَّ احلق يقطُر جانباه   

       وتأريخ الشعوب إذا تبنی

  ونامي فوق دامية الصفاح  
  تسر،  وبالعناِء إيل ارتياح 

  كعهدك يف مساحك باألضاحي
  دماً، صنو املروءة و السماح
  دم األحرار ال ميحوه ماحي

  

  جهاد دولت دنيا و عزت عقباست
  

  هم از بزرگترين واجبات دين خداست  
  

  رسي به يقينجهاد نكردي نمي اگر
  

  يقين كه ذروه ايمان و قله تقواست  
  



 ۱۳۳/ شهرياريف أشعار اجلواهري ووأساليب مکافحته  االستعمار
 

  
  

  .بذل املوجود، والبقاء يف الفَناء کمال اجلود هو
  
  
  .وعد اهللا أن تدفع الفنت واإلضطرابات بيد جيوش اإلسالم 

  جهاد كن كه پس از جنگ با جهانخواران                             
  است ـت صلح وصفـر و بهشـجهان جهنم كف                                                                        

  )487: 2، جالف/ 1378شهريار، (
   .لم واألمنالس للکفرة وجنة اجاهد ألن بعد احلرب مع الغزاة صار الدنيا جهنم

  .ي بالشهادةبالدم واليغنب من يهو الإيتيسر ال يقول إن الفتح و النصر» اجلهاد احلسيين«وأيضا يف قصيدته 
  تو پيروزيت بر شمشير جز با خون نخواهد شد                        

   بر آن هامون نخواهد شديكه غير از كربال راه                                                                      
                                                                                                     .فالطريق  إلی کربال  إال منها  بالدم الظفرإمنا  

       جهاد دين كه بنيادي است جنگ كفركنحسيني                     
  شهادت هيچ كس مغبون نخواهد شد  يبه سودا                                                                          

    )483: نفسه( 
غنبيالشهادة ال یإنّ من يهوا حسين دفجاه.   

  تقدمي التضحيات .۴- ۲-۲
واليت ألقاها » و الدم الفداء«دعو اجلواهري الشباب إلی تقدمي التضحيات و السري يف طريق اإلستشهاد و الفداء يف قصيدته وي

  :فيقول) ۳۰۳: ۱۹۹۹مياين، (» )٢(صبحي ياسني«لذكری الشهيد  يف احتفال للمنظمات الفدائية إحياء
  
  
  
  
  

         
  

  )۳۷۸: ۴ج، ۲۰۰۰جلواهري، (
  :حرمهمن اليوم کان يوم الشهادة فيجب علی ااهدأن حيرس بدمه »طليعة الثورة« فيقول شهريار يف

  كمال جود همانا بذل موجود است
  

  دراين جهاد فنا شو گرت هواي بقاست  
  

  لشگر اسالم وعده داده خدا به دست
  

  كه دفع و طرد كند هرچه فتنه عمياست  

  جهزوا زمرا» صبحي«يا صحابةَ 
فلسطني به مرح مرحی شباب  
  ويا فيت احلي مازج تربه بدمٍ

  الردي تسمنك عزته» خوان«ذُق من 
  ملوت مرتغبحييامع املوت عندا

  يا واهب اد أغراقا يفَصدها
  

  املإل األعلي تصاحبه یمنكم إل  
  مع الردي فهو ساقيه و شاربه
  كما يمازِج صرف الراح قاطبه
  واقحمه تعصمك من ذُلِّ أطايبه
  فيه وحيياه طولَ الدهر راهبه
  أغلی من اد كرتٌ انت واهبه
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  )    480: 2، جالف/ 1378شهريار، (                  
  .رس احلَرمبالشهادة والدم حي

  ...صبغة ا. ٥- ٢-٢
  : الشعب إلی صبغة اهللا حتی الخيدعوا باملظاهر املغرية يدعو» صبغة اهللا«يف شعره  وشهريار

  هر آلدادان بوياقالرا قلبني بؤيامناسني    هر رنگي آت فقط بويان آاله بوياغينا                       
  )۱۷۴: ب/۱۳۷۸شهريار، (

  .اصطبغ بصبغة اهللا واترک األصباغ األخری
  نتيجةال

الدستور  یه من جلوئهم الإلی الوراء خطوة و وقف ينظر ما تنفذه صنائع االستعماركانا يف بداية عهد رجع فيه اجلواهري وشهريار
و إجرائهم انتخابات باطلة و زائفة فإنهما ينظران إلی أعمال هؤالء العمالء مدركني عللها و أسباا وإنهما كانا ذو نظرة واعية 

فكانت نظرما . فاحصة إليقاظ شعبيهما النائمني علی صوت جلبٍ صاخبٍ يبعث فيهم التوثّب والطموح فتندفع إلی فلول اخلونة
ية و عمالئهم الذين يدينون بالوالء لغري أمتهم و ربطوا مصاحلهم بسياسات أعداء األمة االستعمار تعيني املخطّطات املشتركة يف

يف بثّ الرتعات العنصرية و املَذهبية بني صفوف الشعب إضافة إلی  االستعماريأمترون بأمر و سلب مقدرات الشعبوتكالبوا علی
  . ة وكلّ ما يفرق أبناء الشعب حتی يف أزيائهميو النعرات القومبثّ روح القبلية و العشائرية 

يريد إستغالل الطبيعة املأسوية لإلستشهاد  االستعمارفنبني بعض هذه املخطّطات اليت قد شعرا بتعرفها فأما اجلواهري أحس بأنّ 
  :دف تفريق صفوف األمة، فيقول) عليه السالم(احلسني 

  
       

  )۱۳۳ :۳، ج۲۰۰۰اجلواهري، (
  :ستعمار يف إثارة الفنت و الرتعات القومية، فيقولالنسانية لالوأيضا قد أحس شهريار بأعمال ال

  آثار انسانليغي آمما ياالن انسايب آتامناز                                
  فتنه قووزامناسا بري گون گئجه آسوده ياتامناز                                                               

  )۷۳: ب/۱۳۷۸شهريار، (
« و منها شعار مصيدة ميتص ا غضب الشعوب علی تسلّطه املباشر االستعمارفإنهما حيذّران شعبهما عن خدعة اليت جعل منها 

للتفرقة و إشعال نريان الرتعات العنصرية و القومية و اللّغوية  االستعمار ايران والذي كان أساسا من أالعيب يف» الوحدة الوطنية
و إيار  فإنه أيضا يعتقد أنّ احلضارة تسبب هذه الرتعات واألعمال الالنسانية االستعمارفأشارشهريار إلی أنها كانت من خطّة 

هذه األخرية بإستعمار  استسالم الشباب وانشغاهلم بالكحوالت واملخدرات وهروب األدمغة فتعبر :االقيم اإلنسانية واخللقية، منه
  .العقول

  است وجهادي كه مرد دين روزشهادت
  

  حرم خون خود حريم نگه دارد از با  
  

  نيصطباغ حديث احلسٱيدا يف 
  

  بلون أُريد له ممتع  
  



 ۱۳۵/ شهرياريف أشعار اجلواهري ووأساليب مکافحته  االستعمار
 

فأما من ناحية أخری هي طريقة احلرية واإلستقالل فإنهما يؤكّدان بأنّ الشهادة هي الصفة اليت يسبغها الثائر السائر فيطالبان ا 
و هناك فرق أساسي يف أفكارمها فإنّ اجلواهري يعتقد بضرورة صون العمل الفدائي، و هو خري طريق يوهب احلياة احلرة  .أمتهما

  . الشريفة
هذان الشاعران يعتقدان بأنّ الدم يتعهد اجليل اجلديد حيث كانا يؤكّدان بأنّ تأريخ الشعوب اليعهد علی الدهر إالّإذا تبنی الدم 

دما ... «:الدم والضحايا مثنا للحرية واإلستقالل كما شاهدنا حنن إبان ثورة إيران اإلسالمية فيقول اجلواهري  صورة فتكرر
  : فأيضا يقول» يكذب املخلصون األباة به املارقني 

  
  

  )۲۱: ۳، ج۲۰۰۰اجلواهري، (
  )۵۰۹: ۲، جالف/ ۱۳۷۸ار، يشهر(» هامون مد بر دشت والله از خاك جوانان ميد... « :شهرياروهكذا يقول 

  : أو قائال
  روز شهادت است و جهادي كه مرد دين                                 

   نگه دارد از حرم با خون خود حريم                                                                                 
  )۴۸۰: ۲، جالف/۱۳۷۸ار، يشهر(

التأريخ فيختضبون ا يف سبيل احلرية  تدلّ هذه علی ينبوع واحد ينهل منه الشعب ايران والعراق الشقيقني طوالو
  . الکرمية واإلستقالل واحلياة 

  اهلوامش   
  ) ۸۳۲اخلامس، ص فرهنگ معني، أعالم، الد(مترا  ۳۷۰۰تبلغ قمته  )تربيز(جبل فی جنوب آذربيجان الشرقي ) ۱(      
  .م۱۹۶۷أحد زعماء املنظمات الفدائية الفلسطينية قداستشهد عام ) ۲(      

  املصادر 
  الکتب :الف     

  .دار الثقافة والنشر: الطبعة األولی، دمشق، دراسة و وثائق ؛)۲۰۰۲( األعرجي، حممد حسني .۱
  .بيساندار  :ط بريوت.دون، ديوان اجلواهري ؛)۲۰۰۰(اجلواهري، حممد مهدي  .۲
املؤسسة  :بريوت، وىل، الطبعة األدراسة يف سرية اجلواهري وشعره: جممع االضداد ؛)۲۰۰۳( جربان، سليمان .۳

  . العربية
الطبعة  شاعر الكالسيكية الفخمة،) حممد مهدي اجلواهري(أعالم الشعر العريب احلديث  ؛)۲۰۰۷(اخلري، هاين  .۴

  .رسالندار  :دمشقی االول
 دار :بريوت الطبعة األولی ، ،صناجة الشعر العريب يف القرن العشرين ؛)١٩٩٩( اجلواهري زاهدحممد، زهدي، .٥

  .القلم
  .دار غريب: ط ، القاهرة.، دوناجلواهري آخر الفحول ؛)۲۰۰۷( املوايف، حممد عبدالعزيز .۶

           وفوق طروسه خطَّت سطور 

  دم األحرار كان هلا مدادا  
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 دار :بريوت ،وىل، الطبعة األالقرن العشريناجلواهري صناجة الشعر العريب يف  ؛)۱۹۹۹( مياين، حممد عبده .۷
  .القلم

  .دستان :چاپ اول، ران ملك سخن، شهريار ؛)۱۳۸۵( ثروتيان، روز .۸
 .رينز: ، چاپ بيستم، رانديوان شهريار ؛)الف ۱۳۷۸(شهريار، حممدحسني  .۹

 .زرين: ، راندوازدهمچاپ  ،یديوان ترك ؛)ب ۱۳۷۸(، ---------  .۱۰
، ، چاپ اول»شهريار« یجت تربيز شعر حممدحسني و یزندگ(ی مرغ شت ؛)۱۳۸۲( مشرف، مرمي .۱۱

 .ثالث: ران
  االت: ب
جمموعه (ديدار آشنا  ؛)۱۳۷۷(بزرگداشت نودمني سال تولد استاد حممدحسني شهريار  یجممع جهان دبريخانه .۱۲

 .، پيك آرا )مقاالت 
   



 ۱۳۷/ شهرياريف أشعار اجلواهري ووأساليب مکافحته  االستعمار
 

  
  )فارسي -مطالعات تطبيقي عربي (نامة ادبيات تطبيقي كاوش

 دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه رازي كرمانشاه

  م 2014/ ق. هـ 1435/ ش. هـ 1393 زمستان، 16سال چهارم، شمارة 

  
  1ارياشعار جواهري و شهر درآن  هاي مبارزه باوهيو شنو استعمار 

  2خييرضا شيعل                                                                                                                

  ايران ،استاديار زبان وادبيات عربي دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين
  3جعفرعبودي                                                                                           

  ايران ،دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين كارشناس ارشد زبان وادبيات عربي

           

  دهيچك

در  هاي آن،نقشه شان را درباره استعمار ويهادگاهيدبر آن است تا با تحليل شعر جواهري و شهريار، ن نوشتار، يا
اسي را با يآشوب س ،جواهري .اجتماعي بررسي كند و ياسيجهت تشابه اوضاع س ران بهيا دو كشور عراق و

افت يها گسترش نمياگر انحطاط اجتماعي در ملت كه بر اين عقيده است دهد ووند مييمرج اجتماعي پ هرج و
استمداران فاسد و رهبران مستبد يس اگر گرفتند وينم يآلود ماهگل از آب دست نشاندگان آن استعمار و

ز با اشعار خود در حوادث يار نيشهر. شدندت له نمييمحروم ماري وير كابوس جهل، بيز ها درنبودند، دولت
و وحدت دلي كيده بود به ـوه آمـزدورانش به ستـم ستم استعمار وملت را كه از  كند واسي مشاركت مييس

  . خواندفرا مي
 ش را دريهاي نو، شعر خوشهيم با طرح انديي شعر قدنگاهداشت نظام فّن ت وار با حفظ سّنيشهر جواهري و

گونه نيبد. دادندمي قرار جانفشاني شهادت و گانگان، دعوت به وحدت،يك ملت براي طرد بيراستاي تحر
  .ديآمزدورانشان بدست مي استعمار و مبارزه با هاي آن دو دردگاهيد نظرات و بخشي از

  
  .، شعر معاصر عربي و فارسيار، استعماريجواهري، شهر :واژگان كليدي
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