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چکیده
(ص)

وحدت اسالمی از موضوعاتی است که از همان بدو ظهور اسالم مورد توجه پیامبر اعظم و امامان
معصوم(ع) بوده و ايشان همواره تالش داشتهاند تا از طريق نهادينهسازی اصول اسالمی مسلمانان را از
تفرقه بازداشته و تعالیم وحدتجويانة فراموششده را دگرباره در عرصة تعامالت بشری متبلور سازند .در
اين راستا اکثر شاعران عرب نیز همّت بر آن گماشتهاند که مسلمانان را به وحدت اسالمی فراخوانده و
رگههايی از حمیّت اسالمی را بر لوح انديشة آنان نقش زنند .احمدمحرم ازجمله شاعرانی است که در
جایجای ديوانش نمايههایِ دعوت به وحدت اسالمی به چشم میخورد .هدف از پردازش شعر وی از
منظر رخدادهای وحدتجويانه ،تبیین نحوة نگرش شاعر به مقولة وحدت و اتّحاد ،و بیان تکیهگاههای
محوریِ انديشة او در طرح چنین مضامینی است .نتايج پژوهش نشان میدهد مسائلی چون :نقد شرايط
اسفناک سیاسی و اجتماعی حاکم بر بالد عربی ،ارائة الگوی کالنِ وحدتِ اسالمی و نه وحدت عربیِ
صِرف؛ برجستهسازیِ جلوههای حماسی و شور عربیّت بهعنوان عاملی انگیزشی برای تثبیت مقولة
وحدت؛ استناد به آموزههای قرآن کريم بهعنوان پشتوانهای سِتُرگ برای عینیّتبخشی به مضامین
وحدتگرايانه مطمحِ نظر شاعر بوده است .نگارنده در اين پژوهش با تکیه بر روش توصیفی -تحلیلی
(کتابخانهای) به تبیین تکیهگاههای شعری احمدمحرم در حوزة مضامین وحدتگرايانه میپردازد.
واژههای کلیدی :وحدت اسالمی ،ادبیات دينی ،شاعران عرب ،شعر مصر ،احمدمحرم.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

m.abdi@ilam.ac.ir
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 .1مقدمه
وحدت اسالمی در شعر عربی هرچند موضوع تازهای نیست و در شعر شاعران گذشته نیز
میتوان جستارهايی کاوشگرانه از آن يافت ،اما میتوان اذعان داشت که در دورة معاصر
جايگاه خاصی را به خود اختصاص داده است .با توجه به رخدادهای گونهگون فرهنگی _
عقیدتی و تحوالت گسترده و شگرف سیاسی و ژئوپولوتیک که امروزه جهان عرب را در
نورديده و حتی ساحتهای حاکمیتی آن را نیز تحتالشعاع خود قرارداده است ،و نیز با
توجه به دامنة اختالفاتی که در سطوح مختلف ،خوشههای خشم خود را بیشتر از پیش
در دامن امت اسالم میافکنَد ،شاعران تالش کردهاند تا با دنبالهروی از تعالیم اسالمی در
اشعار خود مسلمانان را به وحدت فراخوانند و آن را مهمترين رمز پیروزی مسلمانان در
مقابل ظلم استبداد قلمداد کنند .همچنین باورمندی به اين قضیه را بهنحوی ملموستر
ی آنان بپرورانند .با نگاهی به شعر معاصر عرب آنچه قابل مالحظه
در ساحتهای فکر ِ
است ،توجه بیشتر شاعران عرب به وحدت قومی است و کمتر به مقولة وحدت اسالمی
توجه شده است« ،اما شاعرانی نیز هستند که موضوع وحدت اسالمی را دستماية
کاوشهای ادبی خود قرار داده و به نقش آن در يکپارچگی مسلمانان توجه نمودهاند و
اشعاری در اين زمینه سرودهاند» (قاسمی .)11 :1392 ،احمدمحرم ازجمله شاعرانی است
ی
که در مراحل بسیار مهم سیاسی کشور خود زندگی کرده و در کوران اتفاقات منطقها ِ
دوران خود روزگار گذرانده و سالهای عمرش را همواره در بستری از تحوالت قومی و
جنبشهای میهنپرستی سپری کرده است ،شرايط نابهسامان سیاسی و اجتماعی حاکم
بر عصر شاعر سبب سوق دادن وی به سرايشهايی شده است که مضمون بیشتر آنها
ملیگرايی و وطنخواهی و برجستهسازی مطالبات وحدتجويانه است .در شرايطی که
کشورهای عربی با چالشهای استعمار و استبداد روبهرو بودهاند ،احمدمحرم با اشعار
ملیگرايانة خود سعی در بیداری اعراب و دعوت آنها به اتحاد برای رهايی از يوغ استعمار
داشته و همواره برای طیف مخاطبان خويش ،از مخاطرات سرسپردگی به قوای
ی حس اتحاد و همبستگی
سلطهخواه و در دام آنها افتادن سخن رانده است .تبلور عین ِ
در اشعار اين شاعر و درونمايههای اسالمی– انسانیِ مقولة يکپارچگی امت اسالم در
انديشة او ،که در پوششی زيبا از واژگان حماسی و شورانگیز عینیّت يافته است ،محقق
را بر آن داشت تا مؤلفههای وحدت اسالمی را در اشعار بررسی کند و از اين رهگذر به
پرسشهای زير پاسخ دهد:
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 .1داليل نمود يافتن وحدت اسالمی در اشعار احمدمحرم کداماند؟
 .2مؤلفههای اتحاد در اشعار احمدمحرم بیشتر حول چه محوری است؟
 .3شاعر ،انديشههای وحدتطلبانة خود را چگونه در قالب الفاظ آراسته است؟
با توجه به شرايط نابسامانی که در جوامع کنونی جهان عرب شاهد آن هستیم،
مسئلة وحدت اسالمی يکی از مسائل بنیادی است که شاعران به آن توجه کردهاند و در
اشعار خود از آن سخن گفتهاند .تعداد مطالعاتی که دربارة وحدت اسالمی صورت گرفته
است ،بسیار زياد است؛ لذا برای پرهیز از زيادهگويی تنها به ذکر برخی از آنها اشاره
میکنیم؛ از جملة اين پژوهشها میتوان به وحدت اسالمی و نقش شاعران معاصر در
تحکیم آن از لیال قاسمی و محمد مظاهری ( ،)1392فصلنامة علمی پژوهشی نقد ادب
معاصر عربی اشاره کرد .دربارة احمدمحرم نیز میتوان به پژوهشهای ذيل اشاره کرد:
الوطنية الصادقة فی اشعار امحدحمرم از حامد صدقی و احمدرضا صاعدی ( )1431 -1430که

در مجلة اللغة العربية و آداهبا به چاپ رسیده و نگارندگان در آن به روحیات وطنخواهیِ
ی میهنپرستانه و اصالحطلبانة او را در قبال
صادقانة شاعر پرداخته و موضعگیریها ِ
چالشها و آرمانهای فراروی امت عربی و اسالمی به تصوير کشیدهاند .صبا حکمتی نیز
در پاياننامة دورة کارشناسیارشد خود با عنوان «بررسی مضامین سیاسی در شعر
احمدمحرم» که به راهنمايی عبداالحد غیبی در دانشگاه شهید مدنی آذربايجان در سال
 1392به انجام رسیده است ،به تأثیرگذاری او بر عواطف و انديشههای سیاسی مردم
مصر و جهان عرب پرداخته و از نقش برجستة او در جهتدهی به اين شور سیاسی و
بهکارگیری آن در جهت تحقق منافع امت اسالم و مردم مصر سخن به میان آورده است.

در مقالة الشعر االسالمي يف اشعار امحد حمرم

از عبداهلل فتحی الظاهر (،)2012 -1433

جملة کلية العلوم االسالمية ،نیز مؤلف بهصورت کلی و با نگاهی کالن به نمود شاخصههای

شعر اسالمی در نزد اين شاعر پرداخته است .در پاياننامة ديگری با عنوان «شرح و
تحلیل ادبی و مضامین تاريخی ديوان احمدمحرم از غزوة بدر الکبری تا پايان شهدای
ی مصطفی عزتی و راهنمايی يداهلل رفیعی که در پژوهشگاه علوم انسانی
بدر» به نگارندگ ِ
و مطالعات فرهنگی به دفاع رسیده است نیز نگارنده از دو منظر تاريخی و ادبی  -هنری
به بررسی مضامین ديوان شاعر پرداخته است .اما در حوزة موضوع مورد بحثِ اين
پژوهش (وحدت اسالمی در اشعار احمدمحرم) ،همانگونه که از عناوين پژوهشهای پیشین
برمیآيد ،کاری مستقل و منحصر به تحلیلهای وحدتمحور در شعر اين شاعر به چشم
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نمیخورد که نمايههایِ واضح و برجستهای را از نحوة پردازش مضامین وحدتآفرين در
نزد اين شاعر پیش روی مخاطبان قرار دهد؛ بنابراين ،در پژوهش حاضر با دستمايه
قراردادن همین محور اساسی برای پردازش مضامین وحدتمحور ،اين مؤلفة مهم را در
اشعار او بررسی خواهیم کرد.
 .2وحدت در لغت و اصطالح
کلمة «وحدت» از ريشة «وَحَدَ» گرفته شده و به معنای «تنها بودن» و «يکی بودن» به

کار میرود؛ چنانکه در لسان العرب آمده است« :و حکی سيبويه :الوحدة يف معنا التوحد و
ت وحد برأيه :تفرد به» (ابن منظور .)85 :1414 ،فرهنگهای فارسی ،ازجمله لغتنامة دهخدا

نیز وحدت را به معنای «يکی شدن ،يگانگی داشتن ،پیوستگی و همدستی» دانستهاند
(دهخدا« :1377 ،وحدت»)؛ به عبارت ديگر ،وحدت عبارت است از اشتراک گروهی در يک
مرام و مقصد ،اشتراک همة افراد ملت در آمال و مقاصدی که مجموعة واحدی به شمار
آيند (معین« :1371 ،وحدت») و در اصطالح به معنا و مفهوم يکتايی و يگانگی است.
اين اصطالح در حوزة سیاسی به معنای اتحاد و همبستگی اجتماعی میان ملت ،امت
و شهروندان جامعه ،کشو ر و يا کشورها و جوامع به کار میرود؛ از اين رو ،هرگاه از
وحدت در حوزة علوم سیاسی و اجتماعی سخن میرود به معنای اتحاد است (إبراهیم
مصطفی وآخرون .)1017 :1385 ،در تعريف ديگر وحدت اينگونه آمده است :وحدت در
اصطالح به معنای انفراد است .واحد مطلقاً جزئی ندارد؛ چون واحد در وصف خداوند
میآيد؛ يعنی تجزی و تکثر در آن راه ندارد (راغب اصفهانی .) 857 :1373 ،همچنین در
تعريف آن آمده است که منظور از وحدت اسالمی التزام قلبی و عملی به مشترکات
اسالم است که به طور قطع ثابت شده و در زمان رسول اکرم(ص) مورد قبول همه بوده و
معیار اخوت اسالمی است (صادقی اردستانی ،بیتا .)502 :قرآن کريم با تعابیر مختلفی بر
وحدت اسالمی تأکید نموده است .عبارات قرآنی درمورد وحدت اسالمی عبارتاند از:

«واعتصموا ،اصلحوا ،رابطوا ،تعاونوا ،السلم ،إصالح بني الناس ،ألف بني قلوبکم ،أمة واحدة،
األخوة و املودةُ ،يسكون بالکتاب» .اعتصام به «حبلاهلل» در آيات قرآن کريم به طور
آشکار بهعنوان اساس وحدت اسالمی محسوب شده که در شکلها و قالبهای مختلفی
ظاهر میشود (مطهری.)90 :1389 ،
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 .3زندگینامة احمدمحرم
احمدمحرم بن حسن شرکسی از شعرای معروف مصری است .در سال  1877میالدی در
روستای ابیاء حمرا از توابع استان بحیره به دنیا آمد .او با قرآن ،حديث و سیرة زندگانی
پیامبر اسالم آشنايی کامل داشت و اشعار او متأثر از اين گنجینة معرفتی گرانسنگ
بود .احمدمحرم با شاعران بزرگی چون احمد شوقی ،حافظ ابراهیم ،احمد نسیم و سامی
ی شعر عربی که در زمان عثمانی
البارودی توانستند به شکل و صیاغت و طريقههای بافت ِ
دچار انحطاط شده بودف رنگی تازه بخشند .وی با حماسة شعری ماندگارش تحت عنوان
جمد االسالم که در آن زندگانی پیامبر اسالم را در قالب شعر و در سه هزار بیت به شکلی
زيبا و در وزنی واحد آورده بود ،شهرتی بزرگ يافت (محرم.)2 :1963 ،

وی در مراحل بسیار مهم سیاسی کشور مصر زندگی کرد و سالهای عمرش را
همواره با حوادث قومی و جنبشهای وطنی سپری کرد (اجليزاوي )392 :1964 ،و در سال
 1945يعنی زمانی که جنگ جهانی دوم رخ داد ،وفات يافت (کحالة.)57 :1957 ،
 .4اوضاع سیاسی ـ اجتماعی عصر شاعر
احمدمحرم در يکی از مهمترين و حساسترين دورههای سیاسی تاريخ مصر و جهان
عرب زندگی کرد .وی سالهايی را که مصر و کشورهای عربی سرشار از حوادث قومیتی
و دگرگونیهای ملی بودند نیز به چشم خود ديد .در سال  1877يعنی سالی که سید
جمالالدين اسدآبادی به مصر آمد (ضیف )16 :1957 ،و طی هشت سال اقامت در آنجا،
مردم اين کشور را به روشنفکری دينی يا نوگرايی دينی در جهان اسالم و همچنین
مبارزه با استعمار فرهنگی غرب ،به دفاع از دين اسالم دعوت کرد .پس از آن در
سال 1881انقالب عرابی پاشا آغازی خطرناک برای اوج گرفتن موج بیداری و روشنگری
سیاسی در مصر بود؛ اين انقالب ناکام ماند و فرجامی جز شکست نداشت .ازجمله
تأثیرگذارترين داليلی که در ناکامی اين انقالب دخیل بود ،میتوان به اشغال مصر توسط
انگلیس اشاره کرد؛ اشغالی که باعث فرمانبرداری مردم مصر از اشغالگران و همچنین
ناامیدی آنها بعد از اشغالگری شد (الدسوقي .)82 :2003 ،پس از انقالب عرابی پاشا
حرکت جوانان ملیگرا (جنبش ملیگرايی مصر با هدفِ کسب استقالل) در مصر با مصطفی
کامل آغاز شد؛ حرکتی برای مبارزه با اشغالگری .سپس حادثة معروف «دنشوای» اتفاق
افتاد؛ حادثهای که در آن يک افسر انگلیسی که مشغول شکار کبوتر در يک روستای
مصری بود ،فوت کرد .سرانجام بعد از مرگ مصطفیکامل صدای ملت مصر ديگر شنیده
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نشد .پس از آن ،جنگ جهانی اول آغاز شد و سرکشی و ظلم اشغالگران افزاش يافت.
سپس جنگ پايان يافت و ملت مصر بار ديگر بیدار شد و در سال  1923انگلیس را
مجبور کرد که برخی از حقوق پايمال شدة ملت مصر را برگرداند (الزيات.)309 :2005 ،
پس از آن احزاب سیاسی تشکیل شد .احزاب سیاسی در آن زمان در کشور مصر
عبارتاند از .1 :حزب انگلیسیها .2 ،حزب خديوی .3 ،حزب ملیگرا که با اشغالگری و
استعمار مبارزه میکند و برای رسیدن به هدف خود از هر وسیلهای استفاده میکند .اين
حزب گاهی از نفوذ خديوی کمک میگرفت و گاهی از نفوذ ترکیه و گاهی نیز از نفوذ
فرانسویها .اين حزب از جوانان باسواد مصر و دانشآموزان حمايت میکرد .مصطفی
کامل و برخی از اعضای حزب ملیگرا و برخی از افراد خديو عباس و در رأس آنها شیخ
علی يوسف ،روحیة میهنپرستی را در مردم برانگیختند؛ بنابراين ،طبیعی است که اين
روحیه در ادبیات و به خصوص در شعر آن دوره نمايان شود و خود را نشان دهد .با
وجود اينکه احمدمحرم مستقل از احزاب سیاسی بود ،اما در واقع و همانطورکه در تمام
اشعار و آثارش نمايان است ،افکارش به حزب ملیگرا نزديک بود (ابوشادی 8 :1959 ،و
خفاجی .)8 :1992 ،ارتباط وی باحزب ملیگرا که مصطفی کامل رهبری آن را بر عهده
داشت ،تأثیر بسزايی در تقويت روحیة میهنپرستی شاعر و همچنین دشمنی وی
بااشغالگران انگلیسی داشته است .احمدمحرم معاهدة سال 1936و حوادث بعد از آن را
نیز به چشم خود ديد .وی در آن شرايط زندگی کرد و از آنها تأثیر پذيرفت و در آن نیز
تأثیر گذاشت (کحالة.)57 :1957 ،
 .5محورهای وحدت اسالمی در شعر احمدمحرم
احمدمحرم يکی از شاعرانی است که در بارة وحدت اسالمی چکامههای زيبايی دارد و
در پردازش مضامین همبستگی سخن به نیکويی رانده است .وی جزء شاعران قومیتگرا
و اسالمی محسوب میشود؛ به طوریکه بسیاری از محورهای شعر او را دعوت مسلمانان
به وحدت اسالمی و تبعیت از بزرگان اين تفکر همچون سید جمالالدين افغانی ،محمد
عبده و  ...و نیز محسوسسازی خطرات استعمار و پیامدهای گرفتاری در چنگال
ابرقدرتها تشکیل میدهد .محرم در اشعار خود به اين نکته توجه دارد که همة
مسلمانان و طیفهای گونهگون آنان با اصناف و اشکال و الوان مختلف بايد با يکديگر
همبسته شده و رخت اتحاد بر تن کنند تا بتوانند با دشمنان اسالم و کسانی که قصد
القای تفرقه و ايجاد شکاف در میان مسلمانان دارند مقابله کنند .او از همة مسلمانان
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میخواهد که به سِلک يکپارچگی درآيند و يک ملت و امت واحده تشکیل دهند تا
بتوانند اسالم و حوزههای کارکردیِ آن را در میان جوامع و ملل مختلف گسترش دهند
و از دستاوردهای آن نگاهبانی کنند .وی از تفرقه و صدپارچگی ملتهای مسلمان
مینالد و رنجی نهفته در دل دارد و در اکثر اشعار خود جهان اسالم را به وحدت و دوری
جستن از دوگانگی و چندگانگی و رويکرد به منطقگرايی سفارش میکند .او اگر چه به
سرزمین و جغرافیايی خاص تعلق داشته است ،انديشة او آفاق سرزمینیِ خود را
درنورديده وخارج از جغرافیا و محدوده و سرزمینی خاص بوده است و همواره قلبش
برای وحدت مسلمین میتپیده است .در اشعار محرم ،وحدت اسالمی دارای محورهايی
است که البته با توجه به هم پوشانیِ برخی از اين عناوين و پارامترهای وحدتجويانه،
میتوان بعضی از آنها را در دل بعضی ديگر جای داده و به عناوين عامتر و جامعتری
رسید که شاخصههای مضمونی ريزتر و دقیقتری را در زيرمجموعة خود جای دهد .بنا
بر اين تقسیم میتوان عنصر «پرهیز از قومیتگرايی» را در ذيل عنوان «پرهیز از
اختالف و تفرقه» جای داد که در اثنای بحث و ايراد شواهد شعری نیز به همین نحو
عمل شده است.
 .1-5پرهیز از اختالف و تفرقه

پیامبر گرامی اسالم بهعنوان معمار و پايهگذار وحدت مسلمانان در آخرين روزهای عمر
خود در هشداری به مسلمانان که نشانة نگرانی ايشان بابت آيندة جامعة اسالمی است
میفرمايند« :بر شما نمی ترسم از اينکه پس از من مشرک شويد ،بلکه ترس من از
اختالفاتی است که دامنگیرتان خواهد شد» (البخاري .)94 :1412 ،يکی از بزرگترين
آرزوهای امام علی(ع) نیز اتحاد و عزت مسلمین بود و در اين راه از هیچ تالش و جهاد و
استقامتی فروگذار نکرد .آن حضرت تفرقه و اختالف را انديشهای شیطانی معرفی کرده و

میفرمايد« :إن الشيطان يس ِّن لکم طرقه و يريد أن يل دينکم عقدةً عقدةً و يعطيکم
باجلماعة الفرقة»( :همانا شیطان راههای خود را بر شما هموار میکند و میخواهد تا پیوند شما را با
دين قطع کند و جماعت شما را به آشفتگی و تفرقه مبدل سازد) (نهجالبالغه ،خطبة .)250 :192

که در

اينجا حرف «باء» در معنای بدلیت بهکار رفته است يعنی «يريد الشيطان أن يعطيکم الفرقة
بدل اجلماعة» (محمد عبده .)262 :2003،بر پاية اين توضیحات اکنون به بررسی نمودهای
اين شاخص مهم در شعر احمدمحرم میپردازيم .او درجايی از شعرش میگويد:

 /206واکاوی مؤلّفههای وحدت اسالمی در اشعار احمد محرم

موت /انقساما و
عزاءُ بني مصر عن فقده /و ضنا بشرعته و اعتدادا /و ال ت عادوا فإن ال ُ
شعوب ت ُ

تحيا اتحادا (محرم.)24 :1963 ،

(عزای مردم مصر به خاطر فقدان يکپارچگی است /و نیز سوگِ ايشان دربخل ورزيدن به ابراز اين حس و
عدم اهتمام به آناست /پس به يکديگر دشمنی نورزيد /که ملتها با گُسست میمیرند و با يکپارچگی
حیات میيابند).

محرم در اين ابیات با آوردن الی نهی دشمنی میان مسلمانان را محکوم دانسته و

گريزی به اين آية شريفه میزند« :و ال تنازعوا ف تفشلوا و ت ْذهب

ريك ْم» (انفال( )46:و هرگز

راه اختالف نپويید که شکست خورده و شوکتتان زايل میشود) .او همچنین اتحاد را پاية اصلی
پیروزی و حیات ملتهای اسالمی میداند و آنها را به اين امر فرا میخواند و بیشک

الهامگرِ اصلی او در اين راه کالم الهی است آنجا که فرموده« :و ْاعتصمواْ ِبْبل الله جي ًعاوال
ت فرقوا» (همگى به ريسمان و رشتهی خداوندى چنگ بزنید و پراکنده نشويد)( .آل عمران .)103 :

شاعر متعهدی مانند محرم که هدف اصلی در اشعارش بیداری عربی ـ اسالمی است
نمیتواند در مقابل فتنهها و شکافهايی که در میان امتش به وجود آمده ،سکوت اختیار
کند ،لذا شاعر در اشعاری ديگر با بیانی اندوهگین اختالف و فتنة موجود در سرزمینش
را اينچنین به باد انتقاد میگیرد:
يا ويح مصر ل ُخلف ال ُرکود له /إال ليعصف باألقدار و األُمم /مثل البراکين في الحالين ما هدأت/
الحمم (همان.)168 :
إال لتقذف بالنيران و ُ

(وای بر مصر بهسبب اختالفاتی که هیچگاه سَرِ ايستادن ندارد /مگر آنکه ملتها را درنورديده و
سرنوشتهايشان را به قهقرا کِشد /اختالفاتی که درست بِسان کوه آتشفشان است که آرامشش /جز

وقفهای برای جوشش دوباره و انداختن گدازههای بعدی نیست.)...
به نظرشاعر در جامعهای که اختالف وجود داشته باشد هیچ نوع انسجام و پیشرفتی
وجود ندارد .وی برای نهی سرزمینش از تفرقه ،اقوامی را ذکر میکند که اختالف موجود
در بینشان موجب ويرانی آنها گشته و در واقع ذکر اقوام پیشین را نمادی برای عبرت-
پذيری مردم سرزمینش میداند.
 .2-5پرهیز از قومیتگرایی وحسّ ناسیونالیستی

با توجه به شرايط نابسامانی که در کشورهای عربی همواره در جريان بوده ،اين کشورها
دائماً در حالت جنگ و آشوب به سر میبرند .بیشک بروز اين رخدادها عالوه بر وارد
نمودن خسارتهای زيانبار بر پیکرة کشورهای مذکور ،آفاتی همچون قومیتگرايی،
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ت بنیادين را به همراه خواهند داشت .گرفتاریها و مصائب دامنگی ِر
فتنهانگیزی و گسس ِ
يک ملّت را بايد با همفکری و مشورتخواهی مردم همان سرزمین و با ناديده گرفتن
اختالفات قومی حل کرد؛ چیزی که قرآن کريم نیز بارها بر آن تأکید ورزيده است .امام
خمینی(ره) نیز در اين رابطه میفرمايند :اساس ًا تعدد مذاهب دلیلی بر تفرقه و اختالف
نیست .وی بیان میکند که درست است که يک دسته از مسلمانان شیعه و دستهای
ديگر سنی ،گروهی حنفی و گروه ديگری حنبلی و اخباری هستند ،اما طرح اين مسائل
از اول درست نبوده است؛ زيرا در يک جامعه که همه میخواهند به اسالم خدمت کنند
و برای اسالم باشند ،اين مسائل نبايد مطرح شود .ما همه برادر هستیم و با هم هستیم و
اين تعدد فرقهها و گروهها به هیچ نحوی دلیل بر اختالف و تفرقه نیست (موسوی خمینی،
.)1359 /13

پرداختِ اين موضوع و رويکردِ عملیاتی شاعر به محو نمادهای قومیتی و
ناسیونالیستی را به نحوی واضح در اين ابیات احمدمحرم مشاهده میکنیم :ت عالوا إلينا
ت األخذ بالرفق أحزما /و إن سبيلنا سواءٌ و ُکلُنا /بنو مصر نأبی أن
حن إخوةٌ /و إني رأي ُ
إنما ن ُ
ل بني الدنيا إلی آدم انتمی (محرم.)57 :1963 ،
تُضام و تُهضما /تُفرقنا األديا ُن واهللُ واح ٌد /و ُک ُ

(به سوی ما بیايد ،که ما برادران همیم /و من مالطفت و تعامل را کاری دورانديشانهتر میبینم /مسیر ما
يکی است و ما فرزندان مصر /برنمیتابیم که خاکمان مورد هجمه و بیداد قرار گیرد /دينهايمان

جداست ،ولی خدايمان يکی است /و مردمان همه از وجود [يک] آدم نشئت میگیرند).

محرم در قصیدة «من ُينع الليث أن يعتز أو يثبا» امت مصر را از ترک و عرب مورد

خطاب قرار میدهد و اينچنین ابراز میکند که هیچ فرقی میان ترک و عرب وجود
ندارد و مشورت و همفکری مردم سرزمینش را عاملی مهم برای نظاممندی و انسجام
امت میداند:
وسوا الخالفة بالشوری
يا آل عثمان من تُرک و من عرب /و أي شعب يساوي التُرک و العرباُ /س ُ
الملک ُمضطربا (همان.)29 :
و ال تد ُعوا /لفتنة في نواحي ُ

(ای تُرکان و تازيان عثمانی! /کدام ملت با ترک و عرب برابری میکند؟! /امور مملکت را با مشورت به

پیش رانید و مگذاريد /فتنهای در جای جای اين مملکت در جريان باشد) .همانطورکه مالحظه
میکنیم ،شاعر در اين ابیات به همفکری و مشورت سفارش کرده است .کلمة «شوری»
در قرآن آمده و امر به مشورت و مددخواهی فکری از ديگران نیز همواره مورد توجه
قرآن بوده است که اين خود نشانة اهمیت همفکری و همافزائی دينی است و به
مسلمانان و مؤمنان سفارش اکید شده که اموراتشان را با مشورت و مبتنی بر زايشهای

 /208واکاوی مؤلّفههای وحدت اسالمی در اشعار احمد محرم

استجابوا لر ِهب ْم و أقاموا الصالة و أ ْمره ْم شورى ب ْينه ْم و
خِرد جمعی به پیش برند« :و الذين ْ
ما رزقْ ناه ْم ينفقون» (شوری( )38 :و کسانى که [نداى] پروردگارشان را اجابت نموده و نماز برپا

کردهاند و کارشان در میانشان [بر پاية] مشورت است و از آنچه روزيشان دادهايم انفاق مىکنند).
او همچنین عدم پايبندی به وحدت کلمه را باعث ايجاد رخنه در صفوف بالد
اسالمی دانسته ،و آن را عامل زوال استقالل ملتهای مسلمان قلمداد کرده و میگويد :أ

صر؟! (همان)96 :؛ که به ملتهای شکافيافته
الع ُ
ندب استقاللها طول ُ
رضيتُم أن ت ُکونُوا أمة /ت ُ
نهیب میزند که در صورت استمرار بر مسیر تفرقه و گسست ،آرزوی استقالل را به گور
خواهید برد و عامل وحدتآفرين را بهعنوان شاخصة مهمی برای کسب استقالل و
خوداتّکايی معرفی میکند.
 .6تمسک به شعائر دین اسالم بهعنوان عاملی وحدتزا
 .1-6تمسک به قرآن

همانگونه که در نمونههای پیشین مشاهده میشود ،شاعر نسبت به شکاف موجود در
جامعه هشدار میدهد .وی برای برونرفت از اين بحران ،توجه و تمسک به دين مبین
اسالم را بهعنوان عاملی سرعتبخش توصیه کرده است« .توجه به برادری و اخوت در
بین مسلمانان بر اساس دين اسالم و تقوای الهی و همچنین ايمان به خداوند و
دوستداشتن و محبت به ديگران بر اساس دستورات او ،عواملی هستند که انس و الفت
مسلمین را تقويت نموده و موجب تحکیم وحدت اسالمی میگردد» (قاسمی.)21 :1392 ،
گرايش به خالفت اسالمی و تأکید بر جامعة اسالمی از اواخر قرن نوزدهم تا بعد از جنگ
جهانی دوم ،بهعنوان يک جريان اساسی در جامعة فکری مصر بهشمار میآمد.
زمانی که فرانسويان الجزاير را در سال  1830و پس از آن تونس را در سال 1881
اشغال کردند و سپس انگلستان بر هند و مصر استیال يافت ،همة جهان اسالم احساس
خطر کرد و اين احساس خطر مسلمانان سراسر دنیا را به اتحاد و همبستگی که دين
مبین اسالم ندای آن را سرداده بود ،سوق داد (الفار .)151 :2007 ،از آنجا که احمدمحرم
يک شاعر مسلمان بوده ،اساس کار وی اسالمگرايی و قومیتگرايی است .اسالم در نزد
احمدمحرم همانند ذرة مستحکمی است که افراد را از حوادث روزگار نجات میدهد و از
افراد ضعیف و حقوق آنها در جامعه حمايت میکند .اگر شخصی در اسالم بخواهد در
مقابل دشمن ايستادگی کند ،میتواند از اين دين مقدس بهعنوان يک ستون و تکیهگاه
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ب من ت عامی /ي ُذو ُد عن
سالم ما للناس واق /س ُ
مستحکم استفاده کندُ :هو اإل ُ
واه فأين يذه ُ
الضعيف فيتقيه /من األقوام أنفذ ُهم سهاما (محرم( :)71 :1963 ،اين است آيین راستین اسالم
که مردمان رانگهدارندهای جز آن نیست /پس آنانکه خود را به کوری زدهاند روی به کجا
مینهند؟! /از ناتوان دفاع کرده و او را پناه میدهد /از شر اقوامی که ضرباتشان بشدت سهمناک است).

اْلياة الدُّنْيا
اب يف ْ
شاعر با اشاره به آية  34سورة رعد و فرمايش الهیَ« :لم عذ ٌ
ولعذاب اآلخرة أش ُّق وما َلم ِمن الله من واق»( :براى آنان در زندگى دنیا عذابى است و قطعاً عذاب

آخرت دشوارتر است و براى ايشان در برابر خدا هیچ نگهدارندهاى نیست) ،دوری از اسالم را سبب
گرفتار آمدن به عذاب الهی و تفرقه و تشتت دانسته و زير ساية اسالم بودن را پناهگاهی
مطمئن برای مسلمانان به منظور جلوگیری از تفرقه میپندارد.
 .2-6پناهجویی به ساحت پیامبر(ص) و اهتمام به قدس شریف

اشعار احمدمحرم سرشار از توجه به دين اسالم و سیرة نبوی است .او در طلیعة يکی از
اإلمام محم ٌد /من ذا يجاد ُل فيهما و يماري؟! (همان:
أکبر و
ُ
قصايد معروف خود میسرايد :أهلل ُ

 )121که در اينجا خدای واحد و سروری و سیادت مطلق نبی امین(ص) را به امتهای
اسالمی در قالبی إخباری و سپس استفهامی ديکته میکند و آنان را از طاعتگريزی و
مجادله در باب فرمانهای نجاتبخش او بر حذر میدارد .شاعر همچنین در کنار تنبّه
دادن به تمسک به سیرة رسول اکرم(ص) ،به بیان حوادث مهم جهان اسالم همچون قضیة
فلسطین نیز تنبّه داده و مسلمانان را به وحدت و بیداری در مقابل دشمنان آغشته به
کینِ اسالم دعوت کرده است .قضیة فلسطین در قلب و روح شاعر بسیار تأثیر گذاشته
است .وی قصیدة «نکبة فلسطني» را در دفاع از عربیت و اسالم و همچنین نجات

فلسطین از دست غاصبین سروده است :في حمی القدس و من حول الحرم /أمةٌ تُؤذی و
ثرب) من فرط األلم (همان.)71 :
دس و ضجت مکة /و بکت (ي ُ
ٌ
شعب يهتضم /فزع ال ُق ُ

(در اطراف قدس و گرداگرد حرم /امتی آزار میبیند و ملتی لگدمال میشود /قدس به شیون افتاده و

مکه ناله سر میدهد /و مدينه از شدت درد به گريه افتاده است).
از نظر شاعر ،قدس که اولین قبلهگاه مسلمانان است ،آيا سزاست که مردمان
مسلمانش در زير تیغ ظالمانة صهیونیسم جان بدهند ،در حالی که شیون آن به مکه که
مرکز اسالم است ،رسیده است؟ گرية مدينه که نمودی از درد پیامبر برای اين پیشامد
است ،آيا مسلمانان را به تکاپو وانمیدارد؟! آيا آزادی قدس و خشنود کردن پیامبر(ص)
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جز با اتحاد و همبستگی محقق میشود؟ بیشک چنین امری بدون وحدت قابل
دستیابی نیست.
در جايی ديگر ،شاعر به امت عرب و مسلمانان نهیب زده و ناتوانی و کمکاریشان را
در توجه و اهتمام به مقدسات اسالمی گوشزد کرده و روحیة مبارزهطلبی و برانگیختگی
حماسی را در میان امت عربی إحیا میکند .وی چنین بیان میدارد که از آنجايیکه در
کشورهای عربی مصیبتها و حوادث دائم ًا در حال تهاجم هستند ،واجب است که در
چنین جوامعی اتحاد اسالمی بهعنوان سالحی برای مبارزه با دشمن بهکار گرفته شود:
إيه ُشعوب المسلمين ت نب ُهوا /و تدارُکوا أسبابکم أن تُجذما /اهلل في إخوان ُکم و بالد ُکم /أفما

ت رون الخطب کيف ت هجما /حفظُوا التُراث لکم و صانُوا عرضکم /أفتکرهون لعرض ُکم أن يسلما/
بمسلم/
وهم و المالئ ُ
ت لهم و ل ُ
ک ُشه ٌد /بالمسجدين ،کفی بذلک مأثما /إني وفي ُ
ال تخ ُذلُ ُ
ست ُ

الج ُفون ُمنع ما (همان:
ت أُولي القبلتين حزينة /و أبي ُ
نت في ُدنياي شعبا ُمسلما /أتبي ُ
إن ُخ ُ
ت وسنان ُ
.)54
(ای ملتهای مسلمان به هوش باشید /و اسباب فکریتان را از آسیبِ زوال مصون داريد /برادران و
کشورهايتان را دريابید! /آيا مصیبتها را نمیبینید که چگونه هجوم آورده است؟ /برادرانتان میراث و
نوامیس شما را پاس داشتند /شما خود آيا دوست نداريد که شرفتان از گزند آفات مصون بماند؟ /آنها را
تنها مگذاريد در حالی که فرشتگان در دو مسجد (مسجدالحرام ومسجداألقصی) بر اعمال شما گواهاند/
که اين گناهی بس بزرگ است /من وفاداری خود را به ايشان اثبات کردم /و مسلمان نیستم اگر در
حیاتم به ملت مسلمانی خیانت کنم! /آيا اولین قبلهگاه مسلمین ،شب را اندوهگین به صبح رساند؟ /و

من آسوده و خُمارچشم صبح کنم؟) .
محرم در اشعار خود بیشک قرآن را به طور کامل مدنظر قرار داده و با اشاره به آية

«يا أيُّها الذين آمنوا خذوا ح ْذرک ْم فانْفروا ثبات أو انْفروا

جيعاً» (نساء( :)71:ای کسانی که ايمان

آوردهايد ،در برابر دشمنان دين آمادگی خود را حفظ نموده ،سالحهای خود را برگیريد ،پس گروه گروه

يا دسته جمعی حرکت و کوچ نمايید) ،بیداری مسلمانان را گوشزد کرده و آن را امری الزم

میداند .وی همچنین با گذری به تاريخ و آية «و إ ْذ َنْيناک ْم م ْن آل ف ْرع ْون يسومونک ْم سوء
ظيم» (بقره( :)49 :و
الْعذاب يذ ِِبون أبْناءک ْم و ي ْست ْحيون نساءک ْم و يف ذلک ْم بالءٌ م ْن ربِک ْم ع ٌ

آنگاه که نجات داد شما را از آل فرعون و جماعت ايشان که به شما آزار و اذيت دائمی میرسانند .از
بدترين عذابها که به نفس ضرر میرساند .فرزندان پسر شما را میکشتند و زنان شما را زنده
میگذاشتند و در اين کار امتحان و باليی عظیم از جانب پروردگارتان بود و اين مورد آزمايشی برای شما

بود دربارة دينتان) ،گرفتاری در چنین عذابی را در اختالف محتوم دانسته و مسلمانان را
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برحذر میدارد .وی همچنین پايبندی مسلمانان و وفاداری آنان را به جای جای میهن
اسالمی توصیه و سستی در اين امر را خیانتی بزرگ قلمداد میکند.
 .3-6تمسک به کعبه و قرآن بهعنوان عاملی مهم در ایجاد اتحاد

يکی ديگر از ارکان اتحاد اسالمی که احمدمحرم در مورد آن حساسیت خاصی نشان
میدهد ،کعبة معظمه است .به نظر وی کعبه میتواند نقشی بنیادين در حیاتبخشی به
وحدت مسلمین ايفا کرده و رسالتی ِستُرگ در اين باب به دوش کِشد .وی کعبه را
بهعنوان نماد اصلی اتحاد مسلمانان معرفی میکند و معتقد است مسلمانان بايد روابط و
تعامالت انسانی فیمابین خويش را حول محور اين مکان مقدس استوار کنند و کعبه
بايد بهعنوان محور اصلی مسلمانان مورد توجه قرار گیرد ،نه بهعنوان يک محور فرعی.
شاعر در قصیدة «مرحبا باإلخاء يف حرم اهلل» با بیانی تحسینآمیز بر برادری و اخوت

تأکید میورزد .وی از «کعبه» بهعنوان مرکزيتی که عامل تجمع گروههای مختلف
اسالمی و پیمان میان آنها است ،ياد میکند و کتاب مقدس «قرآن» را شاهدی بر عهد و
ت
پیمانهای آنها میداند :مرحبا باإلخاء في حرم اهلل /و أهال بقومنا الصالحينا /حي المسيحا بي ُ
المصحف خير الشهود فيهم و
و اقض /الحق عن آل أحمد أجمعينا /اُکتُب العهد بيننا و اجعلُ /
فينا (همان:)202 :
(چه نیکوست برادری در ساية حرم امن الهی! /و مرحبا به قوم نیک کردار ما /ای کعبه! به مسیح خوش
آمد بگو /و حق را به نیابت از تمامی پیروان پیامبر(ص) ادا کن /پیمانی میان ما و ايشان برقرار کن /و قرآن

را بهترين گواه میان ما و آنها برگیر.)...
همچنین محرم با اشاره به اينکه مکه و مدينه به خاطر وجود خانة خدا و مسجد
پیامبر(ص)  ،نماد اسالم به شمار میآيند ،ابیات زير را يادآور میشود :إلى الحرمين مفزعُه و

فيه /حمى الدنيا و ُمحيا العالمينا( :فريادخواهی او به سوی دو بارگاه شريف است که در آن /آسايش
گیتی و حیات عالمیان محقّق است) .او پیدايش هرگونه ظلمی در سرتاسر جهان را مخالف با

آرمانهای اين دين کامل میداند و آن را عامل فرياد و نارضايتی اين دو مکان مقدس به
شمار میآورد .همچنین با اشاره به کلمة «زندگی» برای جهانیان آية  21سورة انبیاء را

که میفرمايد« :وما أ ْرسلْناک إال ر ْمحةً

للْعالمني»( :و ما تو را جز رحمتی برای جهانیان

نفرستادهايم) را در ذهن هر انسانی تداعی میکند و متذکر میشود که اسالم با اوامر الهی
که در قرآن آمده و توسط پیامبر جامة عمل به خود پوشانده است ،وحدت را سرلوحة
رسالت خود قرارداده است.
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 .4-6دعوت به أخوت و برادری

در بسیاری از سورههای قرآن کريم به برادری و اخوت اشاره شده است؛ برای مثال در

آية کريمة «إَّنا املؤمنون إخوةٌ فأصلحوا بني أخويکم و إتقوا اهلل لعلکم

ترمحون» (حجرات:)10 :

(به حقیقت مؤمنان همه برادر يکديگرند پس همیشه بین برادران خود صلح دهید و پرهیزگار باشید

شايد که مشمول رحمت الهی گرديد) ،روحیة برادری در جامعه و امت اسالمی مورد تأکید

قرار گرفته است؛ و بايد دانست که جملة «إَّنا املؤمنون إخوةٌ» ،قانونی را در بین مسلمانان
تشريع میکند و رابطه و نسبتی را ايجاد میکند که پیش از اين چنین نسبتی وجود
نداشت (مطهری .)215 :1389 ،پیامبر اکرم(ص) در مسیر تثبیت همبستگی و وحدت
مسلمین بارها بر اين موضوع تأکید ورزيدند؛ وی پس از فتح مکه در مسجدالحرام

فرمودند« :املسلم أخ املسلم و املسلمون ي ٌد واحدةٌ علي من سواهم ت تکاف ؤ دماؤهم يسعي
بذنبهم أدناهم» (املتقي اَلندي.)149 :1985 ،

يکی از عوامل اصلی برای بیرون راندن استعمارگران وطن ،اتحاد میان مردم آن
سرزمین است ،به طور کلی وحدت يکی از رمزهای موفقیت در مقابل استعمار است.
احمدمحرم در قصیدة «اإلخاء الوطّن» برادری و اتحاد را عاملی مهم برای نزديک

کردن مردم يک سرزمین به يکديگر میداند:
ش ُر /إنا لعمر الالئمين علی الهوی/
ننسی و يعط ُفنا
الحب قد يطوي ال ُقلوب و ين ُ
اإلخاء فنذ ُک ُر /و ُ
ُ
لوم و يعذ ُر /نرضی األحبة ال نُراقب بعد ُهم /أهواء من يرضی و من يتذم ُر /يا من
لنري سواء من ي ُ

يحاو ُل أن يغير عهدنا /اُنظُر إلی اإليمان هل يتغي ُر!؟ (محرّم166 :1963 ،و :)167
(ما گاه محبتها را فراموش میکنیم ،ولی عقد أخوّت دوباره يادآورمان شده و به هم نزديکمان
میکند /آنچنانکه عشق گاه دلها را به هم آمیخته و گاه پراکنده میکند /به جان مالمتگران قسم! ما
در مسیر عشق و دلدادگی /مالمتگران و بهانهجويان را در پیش چشمانمان يکسان میبینیم /دل ما
(تنها) با خیرخواهانمان است و جز آنان /ديگر برايمان مهم نیست که ،کِه همساز است و که ناساز؟! /ای

آنکه قصد داری نقض پیمان کنی /بنگر که آيا آيین ايمان گسستنی است؟).
شاعر با بیان اين بیت شعری «يا من يحاو ُل أن يُغير عهدنا /اُنظُر إلی اإليمان هل يت غي ُر؟»،
تالش بیگانگان در ايجاد فتنه میان آحاد اين ملت را در نهايت ،محکوم به شکست

میبیند .محرم در قصیدة «نبّن و هتدم أيدي اجلهل دائبة» بر عهد و پیمانی که میان گروه-
های مختلف امت مصر است ،تأکید میورزد .شاعر در جواب به افرادی که در اين عهد و
پیمان دچار شک و ترديد میشوند ،وجود خدواند متعال را بهعنوان ناظر اصلی اين
پیمان يادآور میشود.
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وی در پايان با بیان کلمة «اخوة» ،روحیة اتحاد و برادری را در میان ملتش زنده
میکند:

ال شاهدةٌ /بما لنا و ل ُکم من صادق الذمم /ه ذي مواق ُفنا في الدهر ناطقة/
يا أُمة القبط و األجي ُ

ف  /ف ما لنا اليوم غي ُر اهلل من
ف استنبئُوها تُري ُحونا من الت هم /إن يختلف منکمو في األمر مختل ٌ
الحکم /ال تظل ُموا الدين إن الدين يأ ُم ُرنا /بما علمتُم من األخالق و الشيم /منا و منکم ٌ
رجال ال
ُحلوم ل ُهم /و اليف ي ئُون لألدي ان و الح رم /أنتم لنا إخوةٌ ال شيء يُبع ُدنا /عن ُکم علی عنت األقدار و

القسم (محرم:)59 :1963 ،

(ای امت مصر! نسلها بر عهد و پیمان راستینی که میان ما و شماست گواهاند /اينها مواضع بهحق ماست
که در جهان جلوهگر است /پس حقیقت را از دل آنها بجويید تا ديگر ما را متهم نکنید /اگر شما در اين
امر اختالف و شبههای داريد /پس بدانید که ما را جز خدا داور و قضاوتگری نیست /به ساحت دين ستم
روا مداريد که دين /ما را به اخالق و صفات نیکی که بر آن واقفايد ،دعوت میکند /در میان ما و شما
مردانی هستند که از خِرَد بیبهرهاند /و به چارچوب اديان و مقدسات گردن نمینهند /ولی شما برادران
مايید و هیچ چیز /با وجود سختیهای روزگار و سرنوشت ،ما را از هم دور نمیسازد).

وی امت مصر را امتی واحد و يگانه میداند؛ به گونهای که در اشعارش با قاطعیت از
برادری و اتحاد اين امت سخن به میان میآورد:

يا أُمة اإلنجيل إنا أُمةٌ /في مصر واحدةٌ لمن يتدب ُر /درجت علی ذمم خوالد لم ت زل /تمضي القرو ُن
عص ُر /لو تسألين و ما بنا من ريبة /فيما نُکن من اإلخاء و نُظه ُر (همان:)65 :
به و تأتي األ ُ

(ای امت انجیل! ما در مصر _ برای آن کس که درست انديشه کند_ امتی يکپارچهايم /امتی که بر مسیر
پیمانهای ناگسستنی روانه شده /که قرنها بر آن گذشته و در پهنای دورانها جريان دارد /و تو اگر از
ما طلبی داشته باشی ،ما هیچ دريغ نداشته /و پیدا و پنهان  -در ابراز أخُوّت ترديد به خود راه نمی-

دهیم).

شاعر در قصیدة «عه ٌد لمصرمن اْلياة جديد» نگاهی به تاريخ مصر میاندازد و با اشاره

به داستان حضرت يوسف(ع) تجربهای ديرينه در اختیار خواننده قرار میدهد؛ او در اين
باب چنین میسرايد:
أنفاسها /من ريح يوسف
أخاهم فاستبد بشيخهم /همان هم طار ٌ
ت رُکوا ُ
ف و تلي ُد /يج ُد الحياة ندية ُ
يص فعاد من بعد العمى /بص ٌر لهُ حي الضياء حدي ُد (همان.)62 :
و ال ُف ُ
ؤاد کمي ٌد /و أتى القم ُ

(برادران يوسف او را تنها گذاشتند و در پی آن /دو اندوه سنگینِ _ دوری و پیری_ وجود يعقوب را
دربرگرفت /او زندگانی را با وجود يوسف تازه و خوشگوار میديد /در حالی که بی بوی پیراهن يوسف
دلش غمین است .../پیراهن آمد و به يمن اين بازگشت /ديدهاش روشنی يافت و نگاهش دوباره نافذ

گشت.)...
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احمدمحرم با اين ابیات و اشاره به آية «ف لما أن جاء الْبشي ألْقاه على و ْجهه ف ْارتد
بص ًيا» (يوسف( :)96 :پس آنگاه که مژدهرسان آمد ،آن را بر چهرة وی انداخت ،فوراً بینا شد) ،آمدن

مژدهدهندة شادی به حضرت يعقوب(ع) را توصیف میکند و تمام شدن رنجها را پس از
صبر يادآور میشود؛ چیزی که انسانها بايد آن را سرمشق خود قرار دهند .در واقع
شاعر با استمداد از آيات و داستان يوسف پیامبر وضع ناگوار زمان را موقتی و زودگذر
میداند و با دعوت انسانها به بردباری ،گشايش بزرگی را نويد میدهد .گرچه در نگاه
اول خواننده در اين محور به وضوح متوجه اخوت و اتحاد نمیشود ،ولی با اندکی درنگ
خواهد يافت که شاعر با بیانی تلمیحگونه و با ذکر اين عبارت «ترکوا أخاهم» ،مردم

سرزمینش را به طور غیرمستقیم به اتحاد و اخوت دعوت میکند و از آنها میخواهد که
از اختالف و تفرقهای که باعث از بین رفتن حس اخوت و برادری میشود ،بپرهیزند.
 .7نتیجه
پس از کندوکاو مضامین وحدتطلبانه در ديوان شعری احمدمحرم و طیفسنجی
انديشههای بروزيافتة او در اين زمینه ،نتايج ذيل برای خواننده حاصل میشود:
 .1به نظر میرسد از بین عوامل انگیزشی ،عنصر «مداخلة بیگانگان» در سرزمینهای
عربی و سرسپردگی مطلق برخی حکام عرب مسلمان به اربابان اجنبی و نیز شرايط
اسفناک سیاسی و اجتماعی حاکم بر بالد عربی مهمترين نیروی مح ّرکه و عامل
انگیزانندهای بوده که شاعر را به سمت سرايشهای وحدتطلبانه سوق داده است.
خوانشی ژرف از اشعار او در اين باب ،سودای نهفتة آزادی ملل اسالمی و پويش اتحادی
عناصر سرزمینهای اسالمی را به خوبی در نزد شاعر نشان میدهد.
 .2محرم در پرداخت مضامین وحدتجويانه ديدگاهی کَالننگر داشته و به عناصر اصلی
وحدتآفرين در نزد مخاطبان خود نظر داشته است و از طرح مسائل جزئی و يا مضامین
قومیتی محدود به گستره يا جغرافیا و عقیدهای خاص اجتناب کرده و با تکیه بر عمق
مضامین اشتراکی حلقة اتحاد اسالمی ،طیفهای متعدد مخاطبان خود را به سمت
قلههای وحدت رهنمون ساخته است؛ مضامینی همچون پرهیز از اختالف و تفرقه،
پرهیز از قومیتگرايی و عدم القای رويکرد ناسیونالیستی به مقولة وحدت ،توجه به دين
مبین اسالم ،تمسک به کعبه و قرآن بهعنوان عناصر وحدتافزا ،و دعوت به برادری.
 .3البته در برخی موارد ،شاعر جلوههايی از حماسه و شور عربیت را نیز در اشعار خود
تجلّی میدهد و در موارد ولو اندک با نگاهی قومیتگرا و عربنما خواستار ارائة وحدتی
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عربی نیز شده است که در طیفسنجی مضامین وحدتآمیز در نزد وی میتوان به
نحوی ملموس آثار عمیقتر وحدت اسالمی خالص را در نزد مخاطب درک کرد؛ يعنی
آنجا که صرف ًا از مؤلفههای اسالمی وحدت -و نه عربی آن -سخن میگويد ،انگارههای
س همبستگی اسالمی در نزد مخاطب شکل میگیرد.
قویتری از ح ّ
ن شاعر در ساخت و پرداختِ محتواهای شعریاش
 .4به نظر میرسد نسخة پشتیبا ِ
قرآن کريم و تعالیم اثربخش آن بوده و شاعر در جایجای ديوان خود به نحوی شايسته
انديشههای وحدتطلبانة خود را با تضمین و اقتباس از آيات قرآن پشتوانهسازی کرده،
و همین وامگیری دنبالهدار از نصّ قرآنی ،زيرساختهای انديشهای او را تر ّقی بخشیده و
باعث شده تا مخاطبان با انبساط خاطر بیشتری ،انديشههای او را بپذيرند.
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