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  51 -  31 ،1393 تابستان، ومدم، شمارة چهارسال 

  شاعر بیداري و پایداري ؛اهللا خلیلی خلیل

  *رضا چهرقانی

  **اسماعیل شفق

  چکیده
هـاي    مایـه  شـعر او درون . اهللا خلیلی مشهورترین شاعر معاصر افغانستان است  خلیل

اما مضامین مرتبط بـا بیـداري و پایـداري در آثـار خلیلـی از جایگـاه        ،متنوعی دارد
مضامینی همچون آرمان فلسـطین، انترناسیونالیسـم   . توجهی برخوردار است درخور

و دعـوت مسـلمانان بـه اتحـاد و پرهیـز از       ،خواهی، استعمارستیزي اسالمی، آزادي
ی همچـون نفـی اسـتبداد و سـلطۀ     هـای   مایـه  تفرقه در حوزة شـعر بیـداري و درون  

و بیـان   ،بیگانگان، ستایش مجاهدان و رزمندگان، شرح مصائب و مشکالت جنـگ 
هاي مهـاجرت و غربـت در زمـرة مضـامین پایـداريِ شـعر خلیلـی قـرار           دشواري

گیري مضامین بیـداري و پایـداري     هاي شکل  این مقاله، ضمن تبیین زمینه. گیرند  می
  .پردازد  هایی از این اشعار می  لیلی، به تحلیل نمونهاهللا خ  در آثار خلیل

 .شعر مقاومت، شعر افغانستاناهللا خلیلی،   خلیلبیداري اسالمی،  :ها کلیدواژه
 

 مقدمه. 1

در  ،افغانسـتان . هاي شـرق اسـالمی جایگـاهی ممتـاز دارد      کشور افغانستان در میان سرزمین
 و هنـد اسـالمی بـوده اسـت     ،میانِ ایران، فـرارود ل ارتباط فرهنگی همواره پ ،هاي اخیر  قرن

در شـعر و موسـیقی    ،به نحو بسیار بـارزي  ،این نکته .)243: 1376گروهی از پژوهشگران، (
ررنـگ  هایی پ  اي که موسیقی اصیل افغانستان واجد مایه  به گونه ؛افغانستان قابل مشاهده است
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ز از شعر دورة بازگشت ایران، که هـیچ  در قلمرو ادبیات نی. از موسیقی هندي و ایرانی است
تأثیري در شاعران فرارود و هند نداشته، رد پاهایی در شعر افغانستان و در آثارِ امثالِ واصـل  

سیطرة شعر بیـدل دهلـوي و سـبک هنـدي در دوران     رغم   به ،کابلی قابل بازشناسی است و
ت متـأثر از شـعر   شـد  بـه  ،از نظـر سـیرت و صـورت    ،مشروطیت، شعر مشروطۀ افغانستان

 .)56: 1391 چهرقانی، و شفق( است   مشروطیت در ایران بوده
زیـرا   ،از منظري دیگر، شاید افغانستان را بتوان خاستگاه بیداري اسالمی نیز قلمداد کـرد 

سرسلسلۀ بیدارگران جهان اسالم، حرکـت اصـالحی خـود را از     ،اسدآبادي   الدین سیدجمال
  .)591 و 590 :1375انوشه، (این کشور آغاز کرد 

بینـی    بـا روشـن   ،نیـز  ،عالمه اقبال الهوري، در مقامِ احیاگر تفکر دینی در شرق اسـالمی 
روي جهان اسالم  شِبه اهمیت ملت افغان و کشور افغانستان در تحوالت پی ،انگیزي شگفت

  .داشته است یمتفطن بوده و بدان توجه خاص
  آسیا یـک پیکـر آب و گـل اسـت    

  
  دل اسـت  ملت افغـان در آن پیکـرْ    

ــیا     ــاد آســـ ــاد او فســـ   از فســـ
  

  در گشـــــاد او گشـــــاد آســـــیا  
  تــا دل آزاد اســت، آزاد اســت تــن  

  
  ورنــه کــاهی در ره بــاد اســت تــن  

  او حیــات خــاور اســت حیــاتاز   
  

  اش لشـکرگر اسـت    سـاله  طفلک ده  
  )239: 1382 اقبال الهوري،(  

تـوان    به اعتبارِ شهرت آثـارش، مـی   ،را) ش 1366 - 1286(اهللا خلیلی   در این میان، خلیل
 .مشهورترین شاعرِ معاصر افغانستان نامید

شناسـی    وارث سـنت زیبـایی   ،از سویی .نواندیش گرا و در بیانْ  کهن شاعري است در قالب
 از سویی، بنـا  ،دهد و  به فصاحت و استواري زبان اهمیت می ،به همین اعتبار ،قدیم است و

هـایی    ارچوب قوالـب کهـن، نـوآوري   هـ در همـان چ  ،اسـت    کوشیده ،بر طبعِ نوجويِ خود
اسـت     هـایی مثـل چارپـاره هـم پرهیـز نکـرده        خرج دهد و در این مسیر از کاربرد قالب به
 .)106: 1379کاظمی، (

سـرور  و الدین سلجوقی، عبـدالرحمان پـژواك،    نظیر صالح ،وران افغان گذشته از سخن
گویا، بسیاري از ادیبانِ نامی عرب و ایرانی نیز بر استواري و جزالت شـعر عربـی و فارسـی    

تعهـد بـه سـنت و    «استاد سعید نفیسی در اشـاره بـه ویژگـیِ    . اند  استاد خلیلی مهر تأیید زده
  :نویسد  در شعر خلیلی می» اهتمام به نوگرایی



 33   اسماعیل شفق ورضا چهرقانی 

  

بهترین مقیاسِ توانـایی خلیلـی در سـخنِ    . دست روزگار است سرایان چیره  خلیلی از سخن
ها و مقطّعاتی است که به روش نوین سروده و سخت نمایان اسـت کـه ایـن      دوبیتی منظوم

به همان اندازه که در پیروي از سنن دیرینِ ادب فارسی طبعی وقّـاد و خـاطري    ،شاعرِ توانا
انـد    اي براي کسانی که در پیِ ایـن روشِ نـوین برخاسـته     ابتکار نیز راه تازهدر  ،فیاض دارد

  .)19: 1375آرزو، ( گشوده است

خلیلـی   وانیـ د در تقریظـاتی کـه بـر    ،دکتر رضازاده شفق و دکتر لطفعلی صـورتگر نیـز  
 ،هـاي لفظـی و صـوري     از منظـر سـبک و لحـن و سـایر ویژگـی      ،اند، شعرِ خلیلی را  نوشته
به جهت رعایـت اختصـار، بـه نقـل سـخن       ،جا در این .)19 و 14: 1341خلیلی، ( اند  ستوده

  :کنیم  الزمان فروزانفر در این باب بسنده می  کوتاهی از استاد بدیع
ولـی   ،کنـد   که خلیلی اسلوب و روش پیشینیان را در ترکیب الفاظ و جمل رعایت مـی  با این

قوت معنی را با  ،رو ایناز  ،آفرین دارد و انا و معنیدر ابتکارِ مضامین و ابداعِ معانی فکري تو
  .)8: 1378، همان(فصاحت و جزالت و حسن ترکیب توأم ساخته است 

از اعتبـار و   ،دهندة شهرت و محبوبیت خلیلی است که نشان عالوه بر این ،ها  این ستایش
  .کند  قریحه حکایت می اهمیت ادبی این شاعر توانا و خوش

توجه  درخورستایشِ صوري، شعر خلیلی از نظر محتوا نیز درخور هاي   ویژگیگذشته از 
بـر   بنـا  ،هایی کـه   ها و مدایحِ مذهبی و اخوانیه  جدا از توصیف ،مایۀ شعر خلیلی درون. است

بخشـی از ایـن   . استشود، مفاهیم سیاسی و اجتماعی   سنّت، در شعر همۀ اقران او دیده می
نظیرِ دعـوت مسـلمانان بـه اتحـاد و      ،هضت بیداري اسالمی دارندمضامین پیوندي وثیق با ن

و ت، استعمارستیزي و بازگشت به خویشتن، انترناسیونالیسم اسـالمی،  پرهیز از تفرقه و تشتّ
از  پـیش انتقـاديِ شـاعر، در دوران    ــ  افزون بر آن، با توجه به اشعار سیاسی. آرمانِ فلسطین

و همچنین اشـعار رزمـی و سـنگريِ شـاعر، در دورانِ جهـاد بـا        ،انقالب اسالمی افغانستان
اهللا خلیلی   ها، مضامینِ پایداري، چه پیش از انقالب و چه پس از انقالب، در شعر خلیل  روس
  .هایی از آن را منعکس خواهیم کرد  هاي بدیعی دارد که در ادامۀ این گفتار بخش  جلوه
  

  تعاریف و کلیات .2
  بیداري اسالمی 1.2

مـردمِ کشـورهاي حـوزة تمـدن     . از مفـاهیمِ دورانِ پسااسـتعماري اسـت   » بیداري اسـالمی «
که تحت تأثیرِ عوامل متعدد درونی و بیرونی، دچارِ زوال و انحطاط شده بودند، بـا   ،اسالمی
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ماندگیِ خـویش، بـا    خبري و عقب  یافتن دوران استعمار کهن، ضمن تفطّن نسبت به بی پایان
. استار بازگشت به شکوه و عظمت دوران شکوفاییِ تمدن اسالمی شدندخیزشی مجدد، خو
هاي فکري و اجتماعی گوناگون راهبردهـاي متفـاوتی را بـراي طـی ایـن        در این میان، نحله
هـا صـبغۀ اسـالمی، دعـوت بـه        کردند، اما فصل مشترك همۀ این گـرایش   مسیر پیشنهاد می

همچـون   ،متفکرانِ بزرگـی آراي بود که در  و استعمارستیزي ،وحدت، بازگشت به خویشتن
الدین اسدآبادي، محمـد عبـده، اقبـال الهـوري، رشـید رضـا، حسـن البنـا، امـام            سیدجمال

مقصود ما از مضامینِ بیداري در این نوشـتار   .)14: 1389والیتی، ( شود  دیده می ،)ره(    خمینی
در معنـاي  ، »بیداري اسـالمی «به نوعی، با مفهومِ  ،آن بخش از محتوايِ شعر خلیلی است که

  .متعارف آن، مرتبط باشد
  
  ادبیات پایداري 2.2

اي   پـاره . است   براي مفهومِ ادبیات یا شعر پایداري تعاریف متعدد و بعضاً متناقضی ارائه شده
ـ    ،از این تعاریف، با رویکردي عام و موسع به موضـوعِ ادب مقاومـت   ر، از منظـر فلسـفۀ هن

اساساً هنر و در رأس آن شعر را نوعی مقاومت منفی در برابـر طبیعـت و واقعیـت موجـود     
در سـطحی دیگـر، برخـی پژوهشـگران هـر نـوع       . )55: 1373 برادسکی،( آورند  شمار می به

... گیريِ ادبی و انتقاد و ستیز نسبت به انواعِ انحرافات اخالقی، اجتماعی، اعتقـادي و    موضع
امـا ادب   .)15: 1389چهرقـانی برچلـویی،   (دهنـد    جاي می »ادب پایداري«عنوانِ را در ذیل 

نـوعی   و پایداري، در مفهومِ عرفی آن، به اجماعِ اهل نظر، با سیاست پیوندي عمیـق داشـته  
پژوهشـگران مهـاجرِ افغـان    از  رخـی ب .)34: 1370 ونـد،   آئینـه ( شود  ادبیات سیاسی تلقی می

دانند و عقیده دارند نباید جهـاد    ادبیات جنگ و ادبیات مهاجرت میادبیات مقاومت را شامل 
از سوي دیگر، بعضی شاعران افغـان،   .)87: 1373 مظفري،( و هجرت را از هم تفکیک کرد

انـد، عقیـده دارنـد کـه       شده را تحمل کرده زیستن در وطنِ اشغال رنجِ هاي جنگ  که در سال
زدن  تسلط دشمن شکل بگیرد و بیرون از این حـوزه دم  ادبیات مقاومت حتماً باید در حوزة

اما در میـان همـۀ تعـاریفی کـه بـراي ادبیـات        .)74: 1373 باختري،(معناست   از مقاومت بی
 رسد  تر به نظر می  جامعذیل مقاومت ذکر شده تعریف:  

اختنـاق  شود که تحت تأثیر شرایطی چـون    به آثاري اطالق می ،عنوانِ ادب پایداري، معموالً
گریزي و قانون سـتیزي، غصـبِ     هاي فردي و اجتماعی، قانون  و استبداد داخلی، نبود آزادي

  .)54: 1383سنگري، ( گیرند  شکل می... هاي ملی و فردي و   قدرت و سرزمین و سرمایه
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درحقیقت، ادبیات پایداري شکلی از ادبیات متعهد و ملتزم است که در مقابلۀ فرهنگی و 
در این نوشتار به هر دو نوعِ . آید  استبداد داخلی یا هجمه و تجاوزِ خارجی پدید میهنري با 

  .اهللا خلیلی خواهیم پرداخت مضامین پایداري در شعر خلیل
  

  اهللا خلیلی  نگاهی به زندگیِ خلیل. 3
سالگی طعمِ  که در یازده ،او .)74: 1350موالیی، (شمسی متولد شد  1285اهللا خلیلی در   خلیل

شخصـی در   هاي کامالً  هادت پدر و تبعید و حصر را چشیده بود، در آغاز جوانی با انگیزهش
خـان   اهللا  حبیبخان قرار گرفت و در دولت مستعجلِ  اهللا  امانصف مبارزان مردمی و مخالفان 

نیز چند صباحی مستوفی مزار شریف بود و همین امر بهانۀ آزار  ،»سقّا بچه«کلکانی، معروف به 
شاعري بود نزدیک به دربار  ،در دورة دومِ زندگی خود ،اما خلیلی. او در زمان نادرخان گردید
با وجود این، صراحت او در انتقاد از دستگاه حاکم و بیان دردها  .و مشاور فرهنگیِ ظاهرشاه

مستقیم با بعضی از وزرا و وکال شعر او را به مرزهاي ادب و مسائل مردم و عتاب و خطاب 
، که خطاب به وزیر مطبوعات وقـت سـروده   »آباد صدق«مثنوي بلند . کند  پایداري نزدیک می

گوید، شاهدي   ن سخن میادار دردي زمام  هاي مردم و بی  شده و در آن با صراحت از بدبختی
هاي مرتبط با بیـداري اسـالمی نیـز تحـت       مایه درون .)155: 1372خلیلی، ( بر این مدعاست

هـاي بـارزي     هاي اصالحیِ اقبال الهوري، در این دوران، در شعرِ خلیلی جلـوه   تأثیرِ اندیشه
و آغـاز انقـالب اسـالمی    ) 1357ثـور   7(از کودتـاي مارکسیسـتی    پـس اما خلیلی، . یابد  می

سره، در خدمت انقالب و مبارزه بـا   ، هنر خود را، یک)یعنی در دورة سومِ حیات( افغانستان
نظران  به همین دلیل، بسیاري از صاحب. دهد ها قرار می نشاندگان آن متجاوزانِ روس و دست

  :گوید  واصف باختري در این باره می .دانند او را آغازگر و پدرِ شعر مقاومت افغانستان می
 ،رسید، از استاد خلیلـی بـود  که به نام شعر مقاومت به افغانستان  ،نخستین شعرهاي جهادي

 مستزاد و چند قصیدة دیگر که در امریکا سروده شده  ‘اي واي وطن، واي وطن واي’مانند
  .)77: 1373باختري، ( بودند

 انتقاداتی که نسبت به زندگی پـیش از انقـالب خلیلـی دارد   رغم    به ،ابوطالب مظفري هم
  :گوید  میو شکنی او را به رسمیت شناخته  مقامِ خط ،)102: 1371(

شعر مقاومت افغانستان با تجاوز نیروهاي اشـغالگر اتحـاد جمـاهیر شـوروي آغـاز شـد و       
 دوستی بود کـه در انتهـاي عمـر خـویش خانـه را روشـن کـرد        آغازگرِ آن هم پیرمرد وطن

  .)87: 1373، همان(
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 در آغـازِِ  ، خلیلـی اسـت کـه   اهللا  دوست، در عبارت فـوق، خلیـل   مقصود از پیرمرد وطن
هايِ   برد و نخستین واکنش  می سر ها، در ایالت نیوجرسی امریکا به  رسیدن کمونیست قدرت به

پس از مدت کوتاهی، بـه  خلیلی. رهیجان نشان دادادبی به این حادثه را در قالبِ اشعاري پ ،
امریکا را ترك گفت و زدة خود،   شدن به خاك وطن و همدردي با مردم جنگ منظور نزدیک

تـوان ذوقـیِ خـود را     همـۀ ) ش1366( آباد پاکستان نقل مکان کرد و تا پایان عمـر  به اسالم
اشعارِ  .)28 -  15: 1387 طاووسی،( مصروف جهاد و مقاومت در برابر متجاوزان روس نمود

از هاي جهادي، بالفاصـله پـس     ها و سازمان  شخصیتاز سوي سوخته  انقالبیِ این شاعر دل
ن دسـت بـه دسـت    اشـد و در صـفوف مجاهـد     شدن، در جزوات کوچک منتشر می سروده

تأثیر این اشعار در باالبردن روحیۀ رزمندگان و تحریض مردم به مقاومت چنان بود . گشت  می
  .)318: 1377پهلوان، (» شعر او از تیر مجاهدان کارگرتر افتاده است«که بعضی عقیده دارند 
، شعر خلیلی را از منظرِ مضامین بیداري و پایداري بررسـی خـواهیم   در ادامۀ این جستار

پیش از ورود به این بحث، ذکر این نکته الزم است که تفکیک عناوینِ مضامین پایداري . دکر
بسیاري از این مضامین در هـر دو حـوزه وجـود     ،درواقع. سادگی ممکن نیست و بیداري به

بیداري اسالمی  زیرا ،است» عموم و خصوص من وجه«دارند و رابطۀ منطقی این دو مفهوم 
مانـدگی   و مبارزه با استبداد و فقـر و عقـب   ،گرایی  خواهی، مشروطه  با استعمارستیزي، آزادي

هايِ   مایه  از منظري دیگر، در ذیلِ درون ،توان  گره خورده است و مضامینی از این دست را می
از سوي دیگر، مضامین ادبیات پایداري، در شعر خلیلـی،  . دکربندي  ادبیات مقاومت نیز طبقه

کنـد و    هاي اسـالمی مبـارزة خـود را آغـاز مـی       شاعري مسلمان، که با تکیه بر آموزه منزلۀ به
زنـد و    دم مـی  ،نظیرِ امت، جهاد، شهادت، وحدت ،بخشد و دائماً از مفاهیم دینی  استمرار می

بنـدد، بـا مقولـۀ      ریخ اسالم و آیات و روایات پیرایه میجاي جاي شعرِ خود را با اشاره به تا
اي   که نبرد با شورويِ کمونیستی اساسـاً صـبغه   تر از آن این مهم. بیداري اسالمی مرتبط است

تر به منظـور   بندي بیش این تقسیم بنابراین،. شده است  اسالمی داشته و جهاد با کفّار تلقی می
اي موارد تـزاحم و تـداخلی نـاگزیر بـینِ       ت در پارهتنقیح مطلب صورت گرفته و ممکن اس

  .المی و شعرِ مقاومت، مشاهده شودمضامینِ این دو موضوع، یعنی شعرِ بیداري اس
  

  اهللا خلیلی  مضامین مرتبط با بیداري اسالمی در شعر خلیل. 4
  انترناسیونالیسم اسالمی 1.4

گـذارِ جبهـۀ ملـی افغانسـتان      را بنیانشناس خلیلی   الدین کشککی و دکتر حق  که صباح با این
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انترناسیونالیسـم اسـالمی، کـه از مضـامینِ      هـاي  گرایش، )76: 1364شناس،  حق( اند شمرده
محمدسـرور  . شـود   روشـنی مشـاهده مـی    مرتبط با مقولۀ بیداري اسالمی است، در آثار او به

  :نویسد  موالیی در این باره می
تنهـا حـدود    گسـترده دارد و  خلیلی مفهومی بسـیار  عشق به وطن در زندگی و اشعار و آثار

بلکـه مرزهـاي وطـن او از     ،گیـرد   جغرافیایی و سیاسی و مردمـــان خـاص را دربـر نمـی    
و اجتمـاعی و   ،تـرین روابـط تـاریخی، سیاسـی      هاي پیوند فرهنگی تا نزدیک دورترین نقطه

رة فرهنگی و تـاریخی و  در گست. شود  استوارترین عالیق دینی و مذهبی و سنتی را شامل می
سیاسی و ادبی، مزرهاي وطن او از سواحل دریايِ گنگ در شرق تا آن سوي دجله و فرات 

و سـمرقند و بخـارا و خـوارزم در شـمال تـا        و آسیاي صغیر و سواحل مدیترانه در غـرب 
   .)358و  357: 1368موالیی، ( نوردد  دریاي عمان و هند را در جنوب درمی

ویژه بـالد   هجهان، ب همۀگیري در برابر مصائب   ود را موظف به موضعدرواقع، خلیلی خ
داند و همین موضوع او را در کسوت یک مصلح اجتماعی مسـلمان و در مقـامِ     می ،اسالمی

او اشعار متعددي دربـارة الجزایـر، فلسـطین،     دیواندر . نشاند  شاگرد راستین مکتبِ اقبال می
  :کنیم  هایی از آن اشاره می  به نمونه .وجود دارد... عراق، یمن و 

ــاد   ــروف جهـ ــرائیل مصـ ــر اسـ   مکـ
  

ــاد  ؤم   ــر و عن ــا خــویش در مک ــان ب   من
  او چــو دیــواري قــوي بربســته صــف   

  
  جوي یک هـدف و مرد و زن در جست  

ــ   ــرب ؤمــ ــد در روز حــ   من نامتحــ
  

  روي آن به غـرب  شرق و روي این در  
  یا  

  جنگ اندر یمن قدس است و خصم در
  

ــال    ــنآه واویــــ ـــازي زمــــ   ز بــــ
  )14: 1372خلیلی، (  

اي که امریکا به مناسبت ایام میالد مسیح در جنگ   بس چندروزه خلیلی حتی دربارة آتش
  :گوید  کند و می  گیري می  ویتنام اعالم کرد موضع

  بودنـــد حــــق رهــــبران انبیـــــا
  

ــ بهـــر   ـــلح مینأتـ ــد صـ   جنگیدنـ
  بــــین مـــــا زمـــــانۀ   رهـــــبرانِ  

  
ــلح   ـــر را ص ــگ به   بگزیدنــد جن

ــر   ــه روزي دو گ ــرام ب ــیح احت   مس
  

  خموشــــیدند را جنــــگ آتــــش  
  کمـین  بـه  رود  می که گرگی همچو  

  
  سـنجیدند  خـویش  خیـر  عمل زین  

ــا   ــدینما ت ــگ ن ــدان و چن ــز دن   تی
  

ـــیلۀ   ـــح حـ ـــراشیدند را صلــ   تــ
  )142: همان(  
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  بازگشت به خویشتن و اعتماد به خود 2.4
بیـداري اسـالمی در موضـوعِ بازگشـت بـه خویشـتنِ امـت اسـالم         هايِ   جریان همۀتقریباً 
خلیلی نیز در جاي جايِ شـعرِ خـویش، بـا اشـاره بـه       .)274: 1379 سافی،( نظر دارند اتفاق

کوشـد    هاي تأثیرگذارِ تاریخی، می  عظمت دورانِ شکوفایی تمدن اسالمی و یادکرد شخصیت
در این راه، گاه از  ،مت گذشته تحریض کند وکیشان خود را به بازسازيِ عظ  وطنان و هم هم

. اسـت    نظـر نکـرده   نیز صـرف  ،نامی، همچون محمود غزنوي چندان خوش ذکرِ خیرِ افراد نه
بنـد زیبـایی کـه      ترکیـب . تـوان یافـت    خلیلی می وانیدبراي این مضمون شواهد فراوانی در 

  :هاست  نمونه ن هرات سروده یکی از ایناش، خطاب به متعلم 1310شاعر، در 
  مــا بــه امیــدي کــه تــو دانــا شــوي

  
ــردا شـــوي      ــرد هنرپیشـــۀ فـ   مـ

ــوي      ــا ش ــت توان ــن دس ــر وط   به
  

ــف   ــوي   ص ــدا ش ــۀ اع ــکن فرق   ش
  رونـــق پیشـــین مـــا زنـــده کنـــی  

  
ــرین مــا       ــی عظمــت دی ــازه کن   ت

  )291: 1378خلیلی، (  
هـاي    هاي خـود نیـز از دغدغـه     هاي مسلمان به توانایی  ملتاتکاي جانبه و  استقالل همه
  :اهللا خلیلی است  همیشگیِ خلیل

  حشمت ملک بود بسته بـه بیـداري قـوم   
  

ــداري    ــود بی ــه در وي نب   !واي از آن دار ک
  کنی با کفن غیر بـه خـاك   را چو   ات  مرده  

  
  جــز ادبــاري هزنــدگی را نتــوان گفــت بــ  

  این فرق دگـر  میان من و تو نیست جز در  
  

  که تو از کار کنی فخـر و مـن از گفتـاري     
  )158 :همان(  

از نگاه خلیلی، تحـرك  . بیداريِ فرهنگی، یعنی حرکت در جهت رسیدن به جامعۀ علمی
پس باید حرکت کرد وگرنـه اسـتعمار، در    ،برداشتن در مسیر زمان جبرِ روزگار ماست و گام

اعتمـاد بـه   «مثنـويِ  . کشاند   خواهد» ازخودبیگانگی«جهت منافع خود، کشان کشان، ما را به 
  :داراي چنین پیامی است »خود

  راه خــود رو کــه رهــروان رفتنــد
  

  ... نه چنان رو که دیگـران رفتنـد    
  راه دور اســت پــیش بایــد رفــت  

  
  ... لیک با پاي خویش باید رفـت   

  گرنــه ایــن راه خــود بــري پایــان  
  

  برنـدت کشـان کشـان دگـران      می  
  نـد ا چنان کـه خواهـان   برند آن  می  

  
ــی   ــیِ آن   م ــه در پ ــد آنچ ــدا کنن   ن

  )86 :1375آرزو، (  
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  عوت به اتحاد و مبارزه با تفرقهد 3.4
ـ اساسـاً از دو    در کشور افغانستان ویژه ـ به  زمین اتحاد در مشرقفقدانِ شناسی تفرقه و  آسیب
در دوران اسـتعمار  . اختالفـات قـومی  . 2 ؛اختالفـات مـذهبی  . 1: مطالعه است درخورمنظرِ 

قومی و مذهبی یکی از راهبردهـايِ اصـلی اسـتعمارگران بـوده     زدن به اختالفات  کهنه، دامن
بـین،    خواه و روشن شاعري وطن منزلۀاهللا خلیلی نیز، به   خلیل .)165: 1376الفنستون، (است 

  .هاي تفرقه هشدار داده است  چه قبل و چه بعد از انقالب، به آسیب

  اختالفات قومی 1.3.4
زنـدگی   هـزاره و تون، تاجیـک، ازبـک، تـرکمن،    در افغانستان اقوام گوناگون نظیرِ پشـ 

افکنـیِ اسـتعمارگران    این تنوع قومی، در طول تاریخ، زمینۀ مناسبی براي تفرقـه  .کنند  می
افکنی  هاي استعمار در تفرقه  به سیاستذیل اهللا خلیلی در بیت   خلیل. فراهم ساخته است

  :کند  اشاره می
  چیست؟ ازبک  چیست؟ تاجیک ؟کیست پشتون ؟کیست هزاره

  
 

ــه اســــاس ــازي فرقــ ــاي  بــ ـــار هــ ــکن را استعمــ   بشــ
  )95: 1364خلیلی، (  

ضمن اشاره به نقـش اسـتعمار در ترسـیم جغرافیـاي سیاسـیِ       ،اي دیگر، شاعر  در نمونه
  :کند  میهن خود، ملت را از تفرقه و تشتت نهی می

ــرون  ــت ق ــه دس ــی ک   واي از ملت
  

  کـرده اجزایشـان بــه هـم مقــرون     
  ازبک ایـن دگـر تاجیـک    شود آن  

  
  آن یکــی دور و آن دگــر نزدیــک  

  ایــن دو ســه خــط باطــل موهــوم  
  

  ...چند باشد بـه مغـز مـا مرقـوم       
  در بنـــاي نســـب فتـــاده خلـــل  

  
  عمـل  هست معیار عصـر، علـم و    

  بــرد یــک بــار  آن هــزاره کــه مــی  
  

  خـوار  بهتر از صـد وزیـر رشـوت     
  )183: 1372، همان(  

  اختالفات مذهبی 2.3.4
اهللا خلیلـی وجـود     هاي خلیل  تقریب مذاهب اسالمی، با عنایت به اشاراتی که در سروده

که پیرو مذهب  با آن ،او. النّفس بوده است  دارد، آرزوي همیشگی این شاعر مسلمانِ سلیم
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گاه از اظهار ارادت به  اش، عالمه اقبال الهوري، هیچ  عامه بوده، به تأسی از نیاي معنوي
او  دیـوان در . )23: 1379 رادفـر، ( است   خودداري نکرده) ع( و طهارت خاندان عصمت

او همچنـین  . وجـود دارد ) س( و حضـرت فاطمـه  ) ع(ابیات بسیاري در ستایش از علی
 ـ  سروده ،، هشتمین امام شیعیان)ع(قصیدة بلندي به مناسبت فرخنده میالد حضرت رضا

خلیلی در باب ضرورت وحدت مسلمانان در جهاد با . شاعر موجود است وانیدکه در 
  :گوید  دشمنان اسالم می

  بر مسلمانان مگر از دین حمایت فرض نیسـت؟ 
  

  پیرو توحید را با هـم صـداقت فـرض نیسـت؟      
  این ناموس عظمی درس غیرت فرض نیست؟ بهر  

  
  در جهاد حق مگر بر ما اخـوت فـرض نیسـت؟     

  )418: 1378خلیلی، (  

  :کند  ملت را به اتحاد و پرهیز از تفرقه دعوت می ،با لحنی پدرانه ،یا در جاي دیگر
ـــغ   نظــــر ملــــت ورزیــــدة بــاـل

  
ــر    ــر و راه ش ــد راه خی   خــود شناس

  خود به خود داند که نیـروي جهـاد    
  

  اتحـاد اسـت اتحـاد اسـت اتحــاد      
  )166: 1365، همان(  

  
  پیشگان سیاستطلبان و  انتقاد از قدرت 4.4

تـر   پیشه نیست و شخصیت او بـیش   خلیلی، با آنکه خود در بطن سیاست قرار دارد، سیاست
هـاي سیاسـیِ     با وجود این، به دلیل حضور ناگزیر در گرمـاگرم فعالیـت  . رنگ فرهنگی دارد

. خـوبی آگـاه اسـت    ها و آفات سیاست، در معناي مصطلح آن بـه   روزگار خویش، از آسیب
شـمار   پیشگان از دیگر مضامینِ عمدة شـعر خلیلـی بـه    رو، انتقاد از سیاست و سیاست این  از

ارنـد کـه   مداران چنـان مکّ  چنان پیچیده و سیاست خلیلی معتقد است که سیاست آن. رود  می
  :راحتی دریافت توان به  هايِ آنان را نمی  کنش أمنشانگیزه و 

  اکنـون  زدنـد  آتـش  آدمـی  عقـلِ  شهرستانِ به
  

  امضـایی  بـه  فرما حکم لبخندي، به جو سیاست  
  گیتـی  در هاسـت   شگفتی فتنه آتش زین کنون  

  
  جـایی  از دود آیـد  و   جـایی  اش  شعله   بینی   که  

  )36: همان(  

 ،تلویحاً اند، هايِ عالم  ریزي ها و خون  جنگ همۀ أکه منش ،سیاستمداران را ،در جاي دیگر
  :دهد  اسناد به خوك می
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ــی از  ــر آتش ــد ه ــگ افروزن ــان جن   دم در جه
  

  افکـار خـویش   شـوم بـا   پیشـگان  این سیاست  
  پــیش مــا از آشتـــــی الفنــد امــا در کمیـــــن  

  
  دم عـــرصۀ پیکـار خـویش    تر سازند هـر  گرم  

  گوهر کی کند قـانع کـه خـوك      ظالمان را گنج  
  

  خویش گر به گلشن جا کند جوید همان مردار  
  )81: همان(  

مـداران ریشـه در خصـومت دیـرین وي بـا ایـن        در اشاره به سیاسـت  تعابیر تند خلیلی
هـاي سیاسـیِ دربـار، در طلیعـۀ حکومـت        پدر خلیلـی در جریـان درگیـري   . جماعت دارد

، در جریان »پدر کشتی و تخم کین کاشتی« است و شاعر، به مصداقِ   کشته شده ،خان اهللا  امان
هـایی، بـه     با سقوط وي، طی توطئه ،قرار گرفته و »سقّا بچه«مبارزه با حکومت امانی در کنارِ 

اي   ایـن فـراز و نشـیب تجربـه    . فاقه و شقاء و رنج غربت افتاده و جالي وطن کـرده اسـت  
نه مبارزه و جهاد در برابـر   و ،در معناي عرفی آن ،رهزینه براي شاعر رقم زده و سیاست راپ

بـا ایـن    .)70: 1375 آرزو،( ستدر چشم شاعر منفور ساخته ا ،زورمداران و زراندوزان
هاي خاصی به کـانون قـدرت نزدیـک شـده و انتقـاداتی را علیـه         خلیلی با انگیزه همه،

تـر    هاي بعد، به مناسـبت، در ایـن خصـوص، مفصـل      در بخش .خویش برانگیخته است
 .سخن خواهیم گفت

  
  اهللا خلیلی  مضامین پایداري در شعر خلیل. 5

توان ادب پایداري را   بندي کلی، می پایداري ارائه شد، در یک تقسیمطبقِ تعریفی که از ادب 
بـا ایـن   . مقابله با تهـاجم خـارجی  . 2؛ مبارزه با استبداد داخلی. 1 :خالصه کرددر دو بخشِ 

امـا در دوران پـیش از   . اسـت    معیار، خلیلی در هر دو عرصه شاعري فحـل و فـارس بـوده   
رزة شـاعر بـا نظـام سیاسـیِ حـاکم، در ضـمن رابطـۀ        ها، مبا  انقالب اسالمی و هجوم روس

خلیلـی از  مخالفان که  با آن. گیرد  ارگانیک با حکومت، با زبانی مالیم و مصلحانه صورت می
شـدت انتقـاد    هاي استبدادي بـه   مسند در حکومتشتنِ دااشعارِ مدحی و سرودن به دلیل او 

الملوك است و   یز در حکم نصیحتاست که حتی اشعارِ مدحی شاعر نن آواقعیت  اند، کرده
گذشـته از  . اسـت    زار مدحِ شاهان تخم نصـیحت افشـانده   در شوره، همچون سعدي ،شاعر

رواق آوارگـان یـا   «همچـون   ،که ذکر آن گذشـت، قطعـات و قصـایدي    ،»آباد صدق«مثنويِ 
. نـد ا دار ایـن مضـمون    آیینـه  ،»شاه دادگـر «و  ،»سه قطره اشک«، »مهرگان البرز«، »عرض حال

دانش در تاجیکستان، معتقد بـه راهبـرد اصـالح از       گویی خلیلی نیز، همچون احمد مخدوم
راه میـانبري کـه قاطبـۀ مبـارزان مسـلمان، ازجملـه        ؛)61 -  47: 1390 شعردوست،( باالست
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به این اعتبـار، حتـی اشـعار    . الدین اسدآبادي، برگزیدند و هرگز به مقصد نرسیدند  سیدجمال
به ترغیب و تشـویق زعمـاي    فقطاو . مدحی شاعر نیز آشکارا واجد مضامین پایداري است

هاي جامعه، به انتقاد   با بیان دردها و رنج بلکه،و تمدن اکتفا نکرده،  ،سیاسی بر عدالت، ترقّی
  .و حکومت پرداخته است از عملکرد دولت

  بارگـــاه مهـــین رادمـــرد ایـــن کشـــور     ز
  

  یک جهان چو من بخشود کسی که بر من و بر  
ــاد      ــدل بازنهـ ــین عـ ــه آیـ ــک بـ ــاي ملـ   بنـ

  
  گـردد ایـن بنـا مسـعود      که جز بـه عـدل نمـی     

  کســـی کـــه صـــاعقۀ تـــوپِ مرگبـــارِ عـــدو  
  

ــه وي اثــر ننمــود    ــر کــاهی ب ــدر یــک پ   بــه ق
  جـــاي بلنـــد ولـــی بـــه آه یتیمـــی شـــود ز  

  
ــک بیــوه     ــه اش ــراز فــرود    ب ــی آیــد از ف   زن

  )56: 1378خلیلی، (  
  
  مبارزه با استبداد 1.5

استبدادي، با توجه به رابطۀ نزدیک شـاعر بـا ظاهرشـاه در       نفی استبداد و مقابله با حکومت
خلیلی در این پاره از حیات، در کسوت یـک  . دورة دوم زندگی، زبانی صریح اما مالیم دارد

  .کند  مصلح اجتماعی، عرض اندام می
  ي مردم نیستأفکر یک شخص ر

  
  هر صـدایی صـداي مـردم نیسـت      

  فکر یک شخص هر قدر نیکوست  
  

  حالــت اوســت جــزرتــابع مــد و   
ــی را    ــدولت ــیشق ــت  وام ب ــر اس   ت

  
  ي قــوم معتبــر اســتأکــه در آن ر  

  )188: 1372، همان(  

  ستایش آزادي 1.1.5
به این بهانه، استبداد را نیز بـا   ،گذشته از این، خلیلی با صراحت به ستایش آزادي پرداخته و

خواهی و مناعت طبـع   به خويِ آزاديدندان    خلیلی از بن. است   تازیانۀ شعر خویش نواخته
گـاه تـن بـه     ملتی که به شـهادت تـاریخ هـیچ   . دارد  ملت افغان معتقد است و آن را عزیز می

  :گوید  به اعتبارِ همین روحیه، خلیلی می. است   بردگی نداده
  سـت  زندگی در بردگـی شـرمندگی  

  
  ســـت معنـــیِ آزادبـــودن زنـــدگی  

  سر که خم گردد بـه پـاي دیگـران     
  

ــر   ــار   ب ــود ب ــردان ب ــنِ م ــران ت   گ
ــت    ــان آزاده اس ــق در جه ــدة ح   بن

  
  جام و باده اسـت  مست وي فارغ ز  

  )118  :1364، همان(  
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  .بازند می جان شرف راه در مردان جوان و است شرافت ضامن آزادي
  اســت انســان شــرف ایمــان و آزادي و عشــق

  
  اسـت  مـردان  جـوان  شـأن  شـرف  راه در مرگ  

  )120  :همان(  
مرد، که شرف را بـا جـان    و جوان) 141: 1371کلیفورد، (» مرد جوان«، یعنی »افغان«واژة 
  .سپارد  زمام خویش به غیر نمی ،دارد  پاس می
  سـت  شـرفی  بـی  غیر به سپردن خویش زمام

  
  نیست اشتباهی حرف این در که خورم قسم  

  )44 :1364خلیلی، (  

  .گیرد ت میئغیرت افغان از آزادگی است و آزادگی از مسلمانی نش
  من که به آیین غالمان باشـد ؤنیست م

  
  حریت جوهر شمشیر مسـلمان باشـد    

  بندة غیر شدن خصلت انسانی نیسـت   
  

  سرنهادن به درِ غیر مسـلمانی نیسـت    
  )190: همان(  

دهد و طـوق    به اعتقاد خلیلی، دین و آزادي در خون افغان است، پس تن به غالمی نمی
  .پذیرد حق را نمی بندگی غیر

  نهـان  مـا  خـون  ذرات در سـت  آزادي و دین
  

  ما و این پیمان ما تا جـان شـود از تـن بـرون      
  ست بندگی بند ،است الماس طوق غالمی گر  

  
  چون کردي از گردن برون بشکنش در زیر پا  

  )41  :همان(  
  .اما به طوق نه ،دهد آزاده گردن به تیغ می

  طـوق  جـاي  بهتـر  تیـغ  را آزادگـان  گردن
  

  طنـاب  و دار از باشد سرفرازي را حق مرد  
  )68: همان(  

  هاي اجتماعی و مفاسد اقتصادي  عدالتی  انتقاد از بی 2.1.5
 هاي ملی و فردي، بـا   خلیلی در دوران پیش از انقالب و در مقابله با غصب قدرت و سرمایه

دوران غلبـۀ  عـدالتی حاکمـان کوتـاهی نکـرده، در       در بیان مصائب مردم و ظلم و بـی که  آن
هـاي خـود برگزیـده      مآبانه را براي تحقـق آرمـان    گفتمان چپ در سراسر جهان، شیوة لیبرال

ارچوب نظـام  هـ درحقیقت، او در این دوره تغییر اوضـاع بـه نفـع محرومـان را در چ    . است
رهبري جبهۀ ملـی  . کند  جو میو آمیز و قانونی جست  هاي مسالمت  سیاسی موجود و با روش
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 گرایی خلیلـی در مبـارزه   به مجلس دورة دوازدهم حاکی از مشی اعتدال و قانون و ورود او
  :نویسد  این باره می شناس در  حق دکتر. است  

ها را بر آن داشت تا علیه آن به   شاه و کمونیست قدرت روزافزون استاد خلیلی و جبهۀ ملی
نخستین اقـدام در ایـن راه آن    .مبارزه برخیزند و به انواع دسایس و حیل آن را از هم بپاشند

از پارلمـان   ،درواقـع  ،بود که استاد خلیلی را، در سال اول پارلمانی، به سفارت برگزیدنـد و 
  .)54: 1363 شناس، حق(ردند اخراجش ک

بینیم، سفارت خلیلی صلۀ حکومت به او نیست، بلکه حکم تبعیـد شـاعر از     که می چنان
امکانـات و سـابقۀ دوسـتی بـا برخـی کـارگزاران       به هر روي، خلیلـی از ایـن   . کشور است

در مثنـوي  خلیلـی،  . اسـت    خـوبی اسـتفاده کـرده    حکومتی، براي طرحِ تندترین انتقادات، به
خطاب به وزیر مطبوعات وقت سروده، با اشاره به محرومیـت مـردم،   آن را که  ،»آباد  صدق«

  :گوید  جامعه، می عدالتی و ظلم موجود در  بیو والن، ئفساد مس
  نخوانـــدم مـــاجراي اهـــل ثـــروت    ولــی یــک روز در اخبــار دولــت   
  سان چاپیده از خلق این همه مـال  چه    کـه ایــن آقـاي افخــم، ایـن ولســوال   
  که قصرش با فلـک گردیـده همسـر       فالن کس از کجا کـرد ایـن همـه زر   
ــالی   ــه ش ــز کهن ــدر ج ــودش از پ ــاغی    نب ــه ب ــرایی ،ن ــی س ــالی ،ن ــی نه   ن

  نشد در یـک جریـده رازشـان فـاش        خـوار قـالش   رشـوت چرا این جمع 
  همی الفند از خدمت در ایـن خـاك      این رندان چاالكک شگفت این است

  )156: 1372خلیلی، (
عدالتی و محرومیت مـردم دارد کـه     او در این دوران، اشعار دیگري هم دربارة ظلم و بی

  .)176 ،118 ،38: همان( اند  از آن جمله» نالۀ خارکن«و  ،»فقر گرسنگان«، »گریبان بینوا«
  
  تهاجم خارجی 2.5

ش و ورود ارتش سرخ شوروي به خاك افغانستان، 1357ثور  7به دنبال کودتاي کمونیستی 
تجـاوز  . شـود   کنـد، گشـوده مـی     مریکا زندگی مـی اکه در  ،فصل جدیدي در زندگی خلیلی

اي است از تجـاوزات اسـکندر و چنگیـز و          دوست، حلقه  در چشم این شاعر وطن ،ها  روس
ترین نقطـه بـه خـاك مـیهن، یعنـی پیشـاورِ         به همین دلیل، به نزدیک .... تیمور و انگلیس و

از این پس، خلیلـی  . خیزد  کشد و با سالح سخن به یاري مجاهدان برمی  میرخت  ،پاکستان
  :گوید  باره میاو خود در این . شناسند  می» جهادي شاعر«را 
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ــر    ــه س ــدادي ک ــال ن ــنم اي دل مج   ک
  

  وري بانگ شوق و شور و نواي سخن گل  
  شـعر مـرا کـه شـاهد ایـوان صـلح بــود        

  
  آفرین نمودي و بزمـی و سـنگري   جنگ  

  )108 :1375آرزو، (  

خورده، در روزگاري که از ایوان بـه میـدان آمـده، در     ریزيِ روحِ شاعرِ سال  حاصل عرق
هـاي   شـب «، »سـرود شـهیدان  «، »سـرا  مـاتم «، »هـا  ها و خـون  اشک« همچون ،هایی  مجموعه
و خامـه در  است سر، در ایامی که اندیشه در لغزش   شاعر، پیرانه. است     منتشر شده ،»آوارگی

لرزش، با سوز دل و خوناب جگر، حماسه و مصیبت توأمانِ ملت خویش را در جامۀ اشعار 
بـه نمـایش    ،»فریـاد مـادر مجاهـد   «، »بـث الشّـکوي  «، »مشاهدة رؤیا«همچون  ،بسیار زیبایی

از آنجـا   ،تأملی هستند، امـا  درخورشناسی   اشعار یادشده واجد امتیازات جمال .است   گذاشته
بـه بعضـی    فقـط که موضوع بحث ما در این گفتار مضـمون اسـت نـه صـورت، در ادامـه،      

  .هیم پرداختمضامینِ این شاخه از شعر پایداري خوا

  نفی سلطه و دخالت بیگانگان 1.2.5
بخشیدن به اکثر رخدادهاي  ـ در شکل  المللی  اي و بین  ـ اعم از منطقه  اگرچه نیروهاي خارجی

اند، هرگز روساخت اجرایی استعماري   ثیر مستقیم یا غیرمستقیم داشتهأمهم تاریخ افغانستان ت
پیر انگلیس، طی سه جنگ بزرگ با ملت افغانستان،  استعمار. است   در این کشور برقرار نشده

اسـتعمار  . )110 -  104: 1383چهرقانی، ( بار از میدان بیرون رفت هر بار با شکستی فضاحت
سـرانجام مجبـور    ،)م1989 -  1976( ده سال حضور مستقیم در این کشوررغم    به ،شرق نیز

  .به فرار شد
ها به قبیله و خـاك   ناپذیر آن ها و وابستگیِ خدشه  طلب افغان اصوالً روح شدیداً استقالل

اي را در ایـن کشـور     بـا خـون سرشـتۀ ایشـان سـلطۀ هـیچ بیگانـه       غرورِ ذاتـیِ   ،باألخره ،و
و نظـامی   ،سیاسـی   دینی کـه نفـی هرگونـه تسـلط اقتصـادي،     منزلۀ  به ،اسالم نیز. تابد  برنمی

سـتیزي   ترین عوامل بیگانه از مهم ،کند  یرا بر پیروان خویش تکلیف م ،کفارویژه  هببیگانگان، 
داري در جامعۀ افغانستان، بـدون شـک، از بسـیاري     دینزیرا  ،در میان مردم افغانستان است

  .تر است  دارتر و عمیق  کشورهاي اسالمی دیگر، ریشه
  بـدر  فرمـانش  نیسـت  غالمی مسلمانی در
  

  بتاب زنجیرش نیست اسارت مسلمانی در  
  )68: 1364خلیلی، (  
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همین مضمون، از زبـان ناهیـد، بـانوي مبـارز افغـان کـه در تظـاهرات         زمینۀخلیلی در 
  :گوید  ضدکمونیستی کابل به شهادت رسید، خطاب به متجاوزان روس می

  پاي بنهادیـد؟  ،خدایان اي بی ،به خاك ما چرا
  

  افتادیـد؟  ،اي داعیـان صـلح   ،به جان ما چـرا   
  بیدادیـد  گـذار جـور و تزویریـد و     شما بنیـان   

  
  آشام و جالدید؟ خوار و خون کارید و آدم ستم  

  )424: 1372، همان(  
  ستایش مجاهدان و رزمندگان 2.2.5

بسیاري از آیات قرآن، به صیغۀ امر و با صراحت، دستور جهاد داده و  ذات حضرت حق در
 فرمـوده  نامد، درجـه و مقـامی عـالی تعیـین      ها را مجاهد می براي عامالن این فریضه، که آن

 نددر نزد مردم افغانستـان نیز، مجـاهدانِ راستین از ارج و منزلت واالیــی برخــوردار  . است  
در سپاس و ستایـش از این رزمندگــان نسـتوه راه خــدا     ،ازجمله خلیلی ،و شاعران زیادي

و  نـد نوشـانِ خمخانـۀ توحید   این مجاهـدان راه حـق جرعـه    ،از نگاه خلیلی. اند  شعر سروده
  ):ص(شکارِ سپاه پیامبر ران دشمنشی

ــرفرازانِ ــپاه س ــد س   احمدن
  

  سرمدند شراب نوشان جرعه  
  )134 : 1364خلیلی، (  

داند و ایشـان را   رزمندگان را مؤید به قدرت الهی می» سرود مجاهد«او در شعري به نام 
  :خواند  بازوي تواناي ملت می

  قـدرت خـدا بـا ماسـت     ،ما مجاهد حقـیم 
  

  دست کبریا با ماسـت  ،آریم کجا که رو هر  
  از فراز سنگرها چشم مصـطفی بـا ماسـت     

  
  ها با ماست  صبحی طرفه مژده در طلوع هر  

  مــا بــه پیکــر ملــت بــازوي توانــاییم       
  

  افتخـــار فـــرداییم  ،اعتمـــاد امـــروزیم   
  )421: 1378، همان(  

 ،او. گردد  ستایش خلیلی از رزمندگان به روزهاي آغازین انقالب اسالمی افغانستان بازمی
  :گوید  به هنگام اقامت در نیوجرسی و پیش از مهاجرت به پاکستان، در ستایش رزمندگان می

ــه ــویی تــو     اي برهن ــرافراز ت ــرو س ــا س   پ
  

ــو       ــویی ت ــاز ت ــر ن ــه ه ــزاوار ب ــردار س   س
ــو شــکن و فــاتح و دشــمن     ســرباز تــویی ت

  
ــو       ــویی ت ــاز ت ــاك از آغ ــن خ ــده ای   فرمان

  !مرز کهن واياین  غیر از تو کسی نیست در  
  

  !اي واي وطـــــــن، واي وطـــــــن، واي  
  )224: همان(  
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  هاي جنگ  بیان مصائب و دشواري 3.2.5
هـاي   بـار عـالم اسـت کـه در گـذر خـود از گردنـه        هاي بالخیـز و مصـیبت    جنگ از پدیده

افغانستان هم از کشورهایی است . نهد  العبور تاریخ انبوهی از کشته و ویرانی برجاي می صعب
. ر از جنگ را پشت سـر نهـاده اسـت   به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود، تاریخی پ ،که
هاي گوناگون بدین کشور هجوم   با انگیزه »واینک فرنگ ،گاهی مغول ،گه سکندر، گه عرب«

کشیده  آتش شده و مزرعۀ به ن ورد این تهاجمات مشتی یتیم و بیوه و خانۀ ویراهااند و ر  آورده
  :کند  ها به کشور خویش را چنین تصویر می  رحمانۀ روس  ی هجوم بیخلیل. بوده است

  افشـان  جا نعرة تکبیـر و چادرهـاي خـون    به هر
  

  ا سوزان، یکی در موج خون غلتانه  یکی در شعله  
  یکی را تیغ بر سـینه، یکـی را تیـر بـر چشـمان       

  
  یکی را در جگر خنجر، یکی را در دهـان پیکـان    

  )189: 1364، همان(  
  .کشد  همه را به خاك و خون می ؛شناسد زن و مرد و پیر و جوان نمی جنگ

  چه دختران که به خون سرخ کرده زلف سیاه
  

  کـه بیاالیـدش بـه مشـک و عبیـر      به جاي آن  
  چه کودکان که سپردند تـن بـه پنجـۀ مـرگ      

  
  انــد از شــیر  ولــی هنــوز لــب خــود نشســته   

  )178: همان(  
از پـامیر تـا    ؛نیسـت » خاك آریا«در  فقطجنگ . دشت را فراگرفته است همۀبوي خون 

  .سوزد  جلجتا، از جیحون تا فرات، از افغانستان تا عراق در تب جنگ می
  است و شب تاریک و دشمن در کمین راه دشوار

  
ــهمگین       ــاي س ــایه ابره ــده س ــا افکن ــر فض   ب

  از لب جیحون به خون سرخ است تا شط فرات  
  

ــر   ــی  وز در خیب ــش م ــانقین    در آت ــا خ ــد ت   تپ
  )5: همان(  

  :گوید  دیده چنین تبریک می زده را به مادر داغ شاعر عید مصیبت
ــادري را   ــد آن م ــاد عی ــارك ب   مب

  
  که فرزندش به خون غلتیده امروز  

ــاکش    ـــرم تابن ــاي روي گ ــه ج   ب
  

  به زاري مرقدش بوسیــده امـروز    
  )83: همان(  

  مهاجرت شرح رنج غربت و بیان مشکالت 4.2.5
او  دیـوان اي دارد و یکـی از مضـامین کلیـدي      وطن در شعر و اندیشۀ خلیلی جایگـاه ویـژه  

  .ودر میشمار  به
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  پرسـتمت   مـی  خـدا  بعـد  کـه  خدا داند
  

  پرستمت  می چرا مپرس ،وطن اي ،هان  
  )35: همان(  
وطن همچون مـادري اسـت    ،درواقع. کند  غربت نیز در تقابل با مفهوم وطن معنا پیدا می

کنـد و بـی او در ازدحـام هرچـه غیـر        که انسان در آغوش او احساس آرامش و امنیت مـی 
  .بیند اوست خود را غریب می

  تابناك بلـند سقف این زیـر
  خاك پست و فراز سطح این روي

  نیست آرام جا هیچ را وطن بی
  )118: همان(

از سـوي  حقیقت این است که مضمون غربت و آوارگی، بـه دنبـالِ اشـغال افغانسـتان،     
از این . ها و مهاجرت مردم به نقاط دور و نزدیک دنیا وارد شعر و ادبیات این کشور شد  روس

. نگرند  از منظرِ انترناسیونالیسم اسالمی به مفهوم وطن نمی فقطشاعران افغانستان  ،تاریخ به بعد
از هجوم وحشیانۀ ارتش سرخ شوروي به افغانستان وطن خود را از شرق  پیشکه تا  ،خلیلی

  :زند  در این دوره، فقط از افغانستان خودش دم می  دور تا شمال افریقا وسعت داده بود،
ــن     اي وطــن ،اي گرامــی خــاك پــاکم   ــان مـ ــارت جـ ــداي خارخـ   اي فـ

  آتــش اســت  نگــاهم دور از تــو در    گرچه خاك دیگران بس دلکش اسـت 
ــی    ــان من ـــایۀ ج ــاکی، م ـــه خ ــو ن   کــه جانــان منــی   اي آن ،تــو بمــان     ت

  ‘که چون تو پاك نیست اي آن ،تو بمان    گر رفت گـو رو بـاك نیسـت   ’جان ما 
ــا ،تـــو بمـــان ــ     اي کعبـــۀ نـــاموس مـ ــاطر مــ ــد خــ ــاأاي امیــ   یوس مــ

  )43: 1365، همان(
  :زند  دامن میفرارسیدن بهار غم غربت و یاد وطن را در دل شاعر 

  چشم ما چون خـار  خلد در  آید،  نوروز می ،وطن
  

  گیاهش، سنبلش، سروش، بهارش، باغ و نسرینش  
  )83: 1364، همان(  

  :گوید  گونه شادباش می  خلیلی عید را به آوارگان این ،بنابراین
ــان را  ــد آوارگـ ــاد عیـ ــارك بـ ــد       مبـ ــایی ندارن ــمان ج ــر آس ــه زی   ک

  بـــراي قبــــر مـــأوایی ندارنــــد      سـپارند جا به غربـت جـان    اگر این
  )83: همان(
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  .به شهادت فرزندان میهناست سخن از بهار و الله و داغ اشارتی ظریف  ،در ابیات زیر هم
  گــل بـه دامــانت    بیـنم آمد بهـار امــا ن   ،وطن

  
ـــد نغمــۀ شــادي ز مرغــان غــزل    ــت نیای   خوان

  جوشد از انهار خندانت  به جاي موج، خون می  
  

ــاي    ــه ج ــت ب ــرف بیابان ــد داغ از ط ــه روی   الل
  )94: همان(  

اي اسـت کـه شـاعر در اقتفـاي       از تأثیرگذارترین اشعار خلیلی در شرح غربـت قصـیده  
  :تبعیدي یمگان سروده و مطلع آن چنین است

  هر دم زند بر رگ جـان نیشـتر مـرا   
  

  تـر مـرا   آوارگی از این چه کند بیش  
  )33: همان(  

  
  گیري  نتیجه. 6

در طول حیات شـعري   ،یابیم که این شاعر تواناي افغان  اهللا خلیلی درمی  آثار خلیلبا بررسی 
اي که در بررسی آثار وي   به گونه ؛ل سیاسی و اجتماعی توجه داشته استئهمواره به مسا ،خود

  .شویم که واجد مضامین بیداري و پایداري هستند رو می از این دیدگاه با اشعار متعددي روبه
) پیش از کودتاي مارکسیستی(هاي خلیلی در دوران حکومت سلطنتی   سرودهمروري بر 

پیشـگان و   دهد که انترناسیونالیسم اسالمی، بازگشت به خویشتن، انتقاد از سیاسـت  نشان می
ترین مضامین مرتبط با بیداري اسـالمی در    اندوزي و پیشرفت عمده دانشو دعوت به اتحاد، 

کـه در قلمـرو شـعر     ،ـ اجتمـاعی نیـز    ضامین، مضامین سیاسیدر کنار این م. شعر او هستند
ــا اســتبداد، انتقــاد از   ،گیــرد  پایــداري قــرار مــی نظیــر ســتایش آزادي و آزادگــی، مبــازره ب

  .شود  خلیلی دیده می وانیددر ، و مفاسد اقتصادي ،هاي اجتماعی  عدالتی  بی
نیـز شـاعري   ) مارکسیسـتی پس از کودتـاي  (خلیلی در دوران انقالب اسالمیِ افغانستان 

 ،تر اشاره کـردیم  که پیش چنان .است   شعر مقاومت افغانستان شناخته شده ۀتاز در عرص پیش
جهـادي و پـدر شـعر مقاومـت افغانسـتان       نظـران او را نخسـتین شـاعر    بسیاري از صاحب

 و تـوانِ شـعري خـود را   ادهـد کـه     آثار منتشرشدة خلیلی در این دوره نشان می. شناسند  می
نفی سلطه و دخالـت  بنابراین، . داده است سره در خدمت نهضت جهادي افغانستان قرار یک

بیگانگان، دعوت به اتحاد و مبارزه با تفرقه، ستایش مجاهدان و رزمندگان، بیـان مصـائب و   
تـرین مضـامین     و شرح رنج غربت و بیـان مشـکالت مهـاجرت عمـده     ،هاي جنگ  دشواري

  .رود  شمار می اهللا خلیلی به  ن بخش از حیات خلیلهاي ای  پایداري در سروده
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در پایان باید به این نکته اشاره نماییم که مضامین بیـداري و پایـداري در شـعر خلیلـی     
از ایـن منظـر، مجـال     ،جانبـۀ شـعر او   محدود به موضوعات یادشده نیست و بررسـی همـه  

  .طلبد  تري می فراخ
  
  منابع

  .7 ، شیفرهنگ هانیک، »ادبیات مقاومت«). 1370( وند، صادق  آئینه
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  .شوراي ثقافتی جهاد افغانستان: آباد ، اسالمآوارگی هاي  شب). 1365( اهللا  خلیلی، خلیل
  تحقیقـات و   ات ع طـال  م ۀسـ  وسـ  م :، به کوشش مهدي مداینی، تهـران اشعار مجموعه). 1372( اهللا  خلیلی، خلیل
  .) اه گ ش ژوه پ(  فرهنگی
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  .امیرکبیر: ، تهرانيالهور اقبال یفارس اشعار دةیگز). 1379(رادفر، ابوالقاسم 
، ترجمـۀ سـیداحمد   »دو رهیافت متفاوت در جریان بازگشت به اسـالم در جهـان عـرب   «). 1379( .سافی، م

  .12، ش یاسیس علومنامۀ  موثقی، فصل
  .39، ش شعر ۀ، مجل»ادبیات پایداري«). 1383(محمدرضا  سنگري،

  .علمی و فرهنگی: ، تهرانکستانیتاج نینو اتیادب خیتار). 1390(اصغر   شعردوست، علی
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ـ  فنـون نامـۀ   ، فصـل »بازگشت ادبی در شعر فارسی افغانستان«). 1391( اسماعیل و رضا چهرقانی شفق، ، یادب
  ).7پیاپی ( 2  ش

  .نوید: شیراز  ،اول ةهزار مثنوي). 1378(طاووسی، محمود 
آسـتان  : ترجمۀ محمدآصف فکرت، مشـهد  ،)نژاد فرهنگ، جاي،( افغانان). 1376( الفنستون، مونت استوارت

  .قدس رضوي
  .ضریح آفتاب: ، مشهدپارسی شعر). 1379(کاظمی، محمدکاظم 
   .علمی و فرهنگی: تهران مرتضی اسعدي،  ۀ، ترجمافغانستان مردم و سرزمین). 1371( کلیفورد، مري لوئیس

شیرانی و هوشـنگ اعلـم،     ترجمۀ سعید ارباب ،)مقاالت مجموعه( افغانستان). 1376(گروهی از پژوهشگران 
  .المعارف اسالمی ةبنیاد دایر: تهران

ملـک   .ح .م بـه کوشـش   ، پـامیر  زخمی هاي  شانه م،یآ  یم نفسان  آتش تربت سر از ).1371( مظفري، ابوطالب
  .حوزة هنري: تهران ،جعفریان

  .13 ش ،شعر مجلۀ  ،»استحقیقت  وجوي جست شاعري«). 1373( ابوطالب مظفري،
 .رز: ، تهرانافغانستان معاصر شعر دةیبرگز). 1350(محمدسرور  موالیی، 
  .5 -    3، ش آینده ۀ، مجل»اهللا خلیلی  به یاد خلیل«). 1368(محمدسرور  موالیی، 

  .دفتر نشر معارف: ، تهرانیاسالم تمدن و فرهنگ). 1389(اکبر   والیتی، علی
  



 

 


