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  مقدمه

او . مشهورترين شاعر معاصر افغانستان است) ش١٢٨٦ -١٣٦٦(اهللا خليلی  ترديد خليل بی
شناسي قديم   نوانديش، از سويي وارث سنت زيباييگرا و در بيان، كهن، البقشاعري است در «

از سويي بنابر طبع نوجوي  و  دهد همين اعتبار به فصاحت و استواري زبان اهميت مي است و به 
است در همان چارچوب قوالب كهن نوآوريهايي به خرج دهد و در اين مسير از  خود كوشيده 

 شعر خليلي را جدا از توصيفها و ةدرونماي. ستا كاربرد قالبهايي مثل چارپاره هم پرهيز نكرده 
شود،   مي  اقران او ديدهةهايي، كه بنابر سنت، در شعر هم ستايشهاي مذهبي و سياسي و اخوانيه
كفايتي زمامداران،  انتقاد از نابسامانيهاي كشور و بي. دهد مفاهيم سياسي و اجتماعي تشكيل مي

بيان تضادهاي اجتماعي مثل فقر و غنا مضامين دوستي و حفظ افتخارات كهن،  دعوت به وطن
اين مايه از تنوع در موضوعات و معاني در شعر كمتر كسي از اقران او در . غالب شعر اويند

اي به استعمارستيزي و بازگشت به  او همچنان دلبستگي. شود مي افغانستان و حتي ايران ديده 
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ثر از عالمه أاين گرايشها، بدون ترديد مت دارد و در   و وحدت در ميان جوامع اسالميتنخويش
  ١.»اقبال الهوري است

  :  است عبدالغفور آرزو زندگي خليلي را به سه دوره تقسيم كرده  
 بود، در   سالگي طعم شهادت پدر و تبعيد و حصر را چشيده١١ او، كه در ٢» مبارز- مصلح-زرمبا«

 خان قرارگرفت اهللا و مخالفان امان  مردمي هاي كامالً شخصي در صف مبارزان آغاز جواني با انگيزه
چند صباحي مستوفي مزارشريف بود كه همين امر بهانه آزار او نيز  در دولت مستعجل بچه سقا و

يعنی پيش از انقالب اسالمی (خود زندگي  دوم ةدر دوراما خليلي . در زمان نادرخان شد
 از دستگاه  وجود، صراحت او در انتقاد با اين. شاعر و مشاور فرهنگي ظاهر شاه بود)افغانستان

ل مردم و عتاب و خطاب مستقيم با بعضي از وزرا و وكال، شعرش را يو بيان دردها و مساحاکم 
خليلی، بعد از کودتای مارکسيستی وآغاز انقالب  ٣.كند به مرزهاي ادب پايداري نزديك مي

سره در خدمت انقالب و مبارزه با ، هنر خود را يک) سوم حياتةيعنی در دور(اسالمی افغانستان 
نظران او را  دليل، بسياری از صاحب همين نشاندگان آنها قرار داد و به متجاوزان روس و دست

نخستين شعرهاي جهادي «: گويد باره مي  باختري در اين.دانند آغازگر شعر مقاومت افغانستان می
اي واي وطن، واي « بود، مانند مستزاد افغانستان رسيد از استاد خليلي نام شعر مقاومت به كه به

  ٤.»بودند مريكا سروده شده آ ديگر كه در ةو چند قصيد» وطن واي وطن واي
، مقام ٥رغم انتقاداتي كه نسبت به زندگي پيش از انقالب خليلي دارد مظفري هم علي  

اي اشغالگر شعر مقاومت افغانستان با تجاوز نيروه«: گويد شكني او را به رسميت شناخته، مي خط
دوستي بود كه در انتهاي عمر  اتحاد جماهير شوروي آغاز شد و آغازگر آن هم پيرمرد وطن

  ٦.»خويش خانه را روشن كرد

خليلي است كه در آغاز به قدرت هللا ا دوست، در عبارت فوق، خليل مقصود از پيرمرد وطن  
ن واكنشهاي ادبي نسبت به اين برد و نخستي سر مي مريكا بهآرسيدن كمونيستها در ايالت نيوجرسي 

منظور نزديك شدن به   وي پس از مدت كوتاهي به.پرهيجان نشان دادحادثه را در قالب اشعاري 
آباد پاكستان نقل  مريكا را ترك گفت و به اسالمآزدة خود،  دردي با مردم جنگ خاك وطن و هم

جهاد و مقاومت در برابر  همه توان شعري خود را براي ٧)ش١٣٦٦(مكان كرد و تا پايان عمر 
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 شخصيتها و سازمانهاي جهادي، همت اشعار انقالبي اين شاعر دلسوخته به . كار برد متجاوزان به
شد و در صفوف مجاهدين  شدن، در جزوات كوچك منتشر مي بالفاصله پس از سروده

ه مقاومت  مجاهدين و تحريض مردم بةثير اين اشعار در باالبردن روحيأت. گشت دست مي به دست
   ٨.است چنان بود كه بعضي عقيده دارند شعر او از تير مجاهدان كارگرتر افتاده 

 قبل و بعد از کودتای ةما در اين مقاله شعر خليلی را از منظر مضامين پايداری در دو دور  
  .كنيم مارکسيستی در افغانستان بررسی مي

  

  )ودتاي ماركسيستيقبل از ك(اهللا خليلي   مضامين پايداري در شعر خليل-1

   اينترناسيوناليسم اسالمي-1-1

در آثار او  اند، گرايشات اينترناسيوناليسم اسالمي  گرا شمرده با اينكه خليلي را شاعري ملي
عشق به وطن در زندگي و اشعار و آثار «: دنويس باره مي مواليي در اين. هاي بارزي دارد جلوه

ا حدود جغرافيايي و سياسي و مردمــان خاص را بسيار گسترده دارد و تنه خليلي مفهومي 
ترين روابط  نزديك هاي پيوند فرهنگي تا گيرد، بلكه مــرزهاي وطن او از دورتـرين نقطه دربرنمي

در . شود تاريخي سياسي و اجتماعي و استوارترين عاليق ديني و مذهبي و سنتي را شامل مي
ي وطن او از سواحل درياي گنگ در شرق تا  فرهنگي و تاريخي و سياسي و ادبي، مزرهاةگستر

 و سمرقند و بخارا و خوارزم  آن سوي دجله و فرات و آسياي صغير و سواحل مديترانه در غرب،
 درواقع خليلي خود را موظف به ۹.»نوردد در شمال تا درياي عمان و هند را در جنوب درمي

داند و همين موضوع او را در  ، مي يويژه بالد اسالم گيري در برابر مصائب تمام جهان به موضع
 در مجموعه اشعار او اشعار .نشاند اقبال مي »كوچك ابدال«كسوت يك مصلح اجتماعي و در مقام 

يی از آن اشاره ها به نمونهوجود دارد که ...  الجزاير، فلسطين، عراق، يمن و ةمتعددي دربار
  .کنيم می

  ـويش در مكــر و عنــادمؤمنان با خـ    مكر اسرائيــل مصــروف جهــاد
  ي يك هدفجستجومرد و زن در     او چو ديواري قوي بر بسته صف

  روي اين در شرق و روي آن به غرب    مـن نامتحــد در روز حــربؤم
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  يا
  آه واويــــال ز بــــــازي زمـــن   خصم در قدس است و جنگ اندريمن

  )١٤ص    (                  
مناسبت ايام ميالد مسيح در جنگ ويتنام  مريكا به آاي كه  بس چند روزه  آتشةدربارخليلی حتی 

  :گويد ميکند و  گيری می موضعاعالم كرد 
  ميــن صلــح جنگيدندأبهـــر ت    انبيـــا رهبــران حــق بودنـــد
  صلح را بهـــر جنــگ بگزيدند    رهبـــران زمــانـه مــا بـيـــن
   را خمـــوشيدندآتــش جنـگ    گر دو روزي به احتـرام مسيــح

  زين عمل خير خويش سنجيدند    رود به كمين همچو گرگي كه مي
   صلــح را تــراشيــدندةحـيلــ    دنـدان تيـز تا نمانيــد چنــگ و

  )١٤٢ص (                  
   انتقاد از اهل سياست -1-2

  .پيشگان است سياست و سياستخليلی، انتقاد از  شعر ةاز ديگر مضامين عمد
  سياستجو به لبخندي، حكمفرما به امضايي  آتش زدند اكنــون ــل آدمي به شهرستان عق

  اش جايي و آيد دود از جايي كه بيني شعله  هاست در گيتي كنون زين آتش فتنه شگفتي
  )٣٦ص     (                  

  ١٠:دهد اسناد به خوك مي تلويحاًدر جاي ديگر سياستمداران را 

  افكار خــويش با شـوم پيشــگان اين سياست  آتشي از جنــگ افروزنــد هر دم در جهان
   پيكار خويشةگرمتــــر سازند هر دم عــرص  پيش ما از آشتـــي الفنـــد اما در كميـــن
  به گلشن جا كند جويد همان مردار خويش گر  ظالمان را گنج گوهر كي كند قانع كه خوك

  )٨١ص          (                  
   نفي استبداد-1-3

غالباً در بياني ماليم و  شاعر با ظاهر شاه، ةبا توجه به رابط استبداد است كه  نفي مضمون ديگر
  : شود غيرمستقيم ابراز مي
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  هر صدايي صداي مردم نيست    فكر يك شخص راي مردم نيست
  تابع مد و جــزر حالت اوست    فكر يك شخص هرقدر نيكوست

  ر استي قوم معتبـأكه در آن ر    ـــوام بيشتــر استقدولتـــي را 
  )١٨٨ص            (                

  عدالتي اجتماعي و اقتصادي  انتقاد از بي-1-4

 در جامعه، خطاب به عدالتي و ظلم موجود بيمحروميت مردم، فساد مسئوالن،  در اشاره به خليلي
  : گويد  ميوزير مطبوعات وقت

  نخـــواندم ماجــراي اهـل ثــروت    ولـي يك روز در اخبــار دولـــت
  سان چاپيده از خلق اين همه مال چه    اين آقاي افخــم، اين ولســوالكه 

  كه قصرش با فلك گرديده همســر    فالن كس از كجا كرد اين همــه زر
ي     شالــي نبــودش از پدر جــز كهنــه   ...نه باغــي ني سرايــي ني نهاـل

  نشد در يك جـريده رازشان فــاش    خــوار قالش چرا اين جمـع رشوت
  الفند از خدمت در اين خـاك همي     اين رندان چاالك کشگفت اين است

  )١٥٦ص  (                  
فقر «، »گريبان بينوا«د که عدالتي و محروميت مردم دار  ظلم و بية اشعار ديگري هم درباراو  

  ۱۱.اند از آن جمله» نالة خاركن«و  »گرسنگان
دالتي حاكمان ع مصائب مردم و ظلم و بيبا آنكه در بيان  در دوران پيش از انقالب، خليلي  

او در اين درحقيقت . است ه را براي تحقق آرمانهاي خود برگزيدة ليبرال مآبانه شيو، كوتاهي نكرده
هاي  ارچوب نظام سياسي موجود و با روشهتغيير اوضاع به نفع محرومان را در چدوره  

  . كند  ميجستجوآميز  مسالمت
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 )بعد از كودتاي ماركسيستي(اهللا خليلي  ر خليل مضامين پايداري در شع-2

   ستايش آزادي و آزادگي و مبازره با استبداد-2-1

پيش از كودتاي . است ساختار حكومت در افغانستان، هميشه ساختاري استبدادي بوده 
بود، با  ماركسيستي، حركتهايي كه در راستاي محدود يا ساقط كردن استبداد صورت گرفته

كه جنبش مشروطيت در افغانستان به نتيجه نرسيد و حركت  چنان.  شدند واجهسركوب شديد م
 جمهوري در افغانستان، ةتنها تجربواقع  در. افرادي همچون عالمه بلخي هم در نطفه خفه شد
جمهور آن، نه با رأي مردم بلكه با كودتا به  دوران كوتاه حكومت داوودخان است كه رئيس

 بعد از كودتاي ماركسيستي هم .ز پسر عم خود ظاهرشاه مستبدتر بودمراتب ا و بهحكومت رسيده 
 -استبدادي كه به اعتقاد صاحبنظران نوع ماركسيستي. استبداد حزبي جاي استبداد فردي را گرفت

  . تر از استبداد فردي و سنتي شاهان است رحمانه تر و بي مراتب خطرناك آن بهاستالينی 
.  عالمه بلخي است)ش١٣٥٧پيش از کودتای (سلطنت ن پرچمدار شعر ضداستبدادي دورا  

دنبال تحديد استبداد و امثال خليلي در پي مهار كردن آن بودند، بلخي  خواهان به  اگر مشروطه
بعد از كودتاي هفتم ثور نيز مردم افغانستان با شدت . كوشيد تا استبداد را از ريشه ساقط كند مي

 ميان خليلي ذوق   و در اين خلق و پرچم پرداختندةنشاند  دستبيشتري به مبارزه با استبداد احزاب
  .و زبان خود را در خدمت اراده و خواست ملت قرارداد

. گيرد خواهي و مناعت طبع آنان سرچشمه مي استبدادستيزي ملت افغانستان از خوي آزادي  
  :دگوي به اعتبار همين روحيه، خليلی می. دانند آنان بردگي را عين شرمندگي مي

  معنــي آزاد بودن زندگــي است    زندگي در بردگي شرمندگي است
ود بــار گــران    سر كه خم گردد به پاي ديگــران   بر تــن مـردان ـب
  مست وي فارغ زجام و باده است    بنـدة حـق در جهــان آزاده است

  )١١٨ ص  اشكها و خونها،     (              
  :بازند اه شرف جان ميآزادي ضامن شرافت است و جوانمردان در ر

  مرگ در راه شرف شأن جوانمردان است  عشق و آزادي و ايمان و شرف انسان است
  )١٢٠ص  همان،          (                
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  : سپارد دارد زمام خويش به غير نمي  و جوانمرد كه شرف را با جان پاس مي۱۲افغان يعني جوانمرد
  ه در اين حرف اشتباهي نيستقسم خورم ك  شرفي است زمام خويش سپردن به غير بي

  )٤٤ص  همان،             (                
  : گيرد و آزادگي از مسلماني نشئت مي است غيرت افغان از آزادگي

  حريت جوهر شمشير مسلمان باشد    نيست مومن كه به آيين غالمان باشد
  سر نهادن به در غير، مسلماني نيست    بندة غير شدن خصلت انساني نيست

  )١٩٠ص  همان،    (                  
دهد و طوق بندگي   نمي افغان است پس تن به غالميون دين و آزادي درخبه اعتقاد خليلی 

  :پذيرد غيرحق را نمي
  ما و اين پيمـان ما تا جــان شود از تن برون  دين و آزادي است در ذرات خــون ما نهــان

  ون كردي از گردن برونچ پا بشكنش در زير  طوق الماس است بند بندگي است گر غالمي 
  )٤١  همان، ص (                  

  :دهد اما به طوق نه آزاده گردن به تيغ مي
  مرد حق را سرفرازي باشد از دار و طناب    گردن آزادگان را تيغ بهتر جاي طوق

  )٦٨  همان، ص(                  
  نفي سلطه و دخالت بيگانگان  -2-2

 در شكل بخشيدن به اكثر رخدادهاي مهم -ملليال اي و بين  اعم از منطقه-اگرچه نيروهاي خارجي
اند، هرگز روساخت اجرايي استعماري در اين  تاريخ افغانستان تاثير مستقيم يا غيرمستقيم داشته

استعمار پير انگليس طي سه جنگ بزرگ با ملت افغانستان، هربار با . است كشور برقرار نشده 
. راي هميشه از منابع اين كشور چشم پوشيدشكستي فضاحت بار از ميدان به در شد و عاقبت ب

سرانجام ) م١٩٧٦ -١٩٨٩( سال حضور مستقيم در اين كشور ١٠رغم  استعمار شرق نيز علي
  . مجبور به فرار شد

ناپذير آنها نسبت به قبيله و خاك،  طلب افغانها و وابستگي خدشه اصوالً روح شديداً استقالل  
اسالم . تابد اي را در اين كشور برنمي  هيچ بيگانهةيشان، سلطخره غرور ذاتي با خون سرشتة او باأل
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خصوص كفار را بر   بيگانگان به  سياسي و نظامي عنوان ديني كه نفي هرگونه تسلط اقتصادي، نيز به
 چرا. ستيزي در ميان مردم افغانستان است ترين عوامل بيگانه كند، از مهم پيروان خويش تكليف مي

دارتر و  ديگر ريشه هاي اسالمي  بدون شك از بسياري كشور،  افغانستانة دينداري در جامعکه
  . تر است عميق

  در مسلماني اسارت نيست زنجيرش بتاب    نيست فرمانش بدر در مسلماني غالمي 
  )٦٨و خونها، ص  اشكها(                
رسيد، شاعر از زبان ناهيد، بانوی مبارز افغان که در تظاهرات ضدکمونيستی کابل به شهادت   

  : گويد خطاب به متجاوزان روس می
  به جــان ما چرا ای داعيان صلــح افتاديــد؟  خدايان پای بنهاديد؟ به خاک ما چرا ای بی

  آشام و جالديد؟ ستمکاريد و آدمخوار و خون  گذار جور و تزويريد و بيداديـد شما بنيان
  )۴۲۴ديوان اشعار، ص    (                

   دعوت به اتحاد و مبارزه با تفرقه -2-3

 اساساً از دو -خصوص در كشور افغانستان  به-شناسي تفرقه و عدم اتحاد در مشرق زمين آسيب
طور كه اشاره كرديم اختالفات   همان. ه استلعاط قابل م  و اختالفات قوميمذهبيمنظر اختالفات 

 فرزانگان و شاعران ةملت دغدغ دو اد وو مذهبي هميشه در شرق وجود داشته و جنگ هفت قومي 
بين، چه قبل و چه بعد از  عنوان شاعری وطنخواه و روشن اهللا خليلی نيز به خليل. ه استبود

  . است انقالب، نسبت به خطرات تفرقه هشدار داده
   اختالفات قومي-2-3-1

کنند  زندگی می... در افغانستان قوميتهای گوناگون نظير پشتون، تاجيک، ازبک، ترکمن، هزاره و 
افکنی استعمارگران فراهم ساخته   مناسبی را برای تفرقهةکه اين تنوع قومی در طول تاريخ، زمين

 :کند میافكني اشاره   خليلي در بيت زير به سياستهاي استعمار در تفرقه.است 
   ازبك چيست؟  تاجيك چيست؟ هزاره كيست، پشتون كيست،

  مـار را بشكن هاي استع بازي اساس فرقه            
  ) ٩٥اشكها و خونها، ص     (              
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 زير هم شاعر ضمن اشاره به نقش استعمار در ترسيم جغرافيای سياسی ميهن ةدر نمون  
  :کند خود، ملت را از تفرقه و تشتت نهی می
  كرده اجزايشان به هم مقـرون    واي از ملتي كه دست قــرون
  و آن دگر نزديكآن يكي دور     شود آن ازبك اين دگر تاجيك
  ...چند باشد به مغز ما مرقــوم     اين دو سه خط باطــل موهوم
  هست معيار عصر علم و عمـل    در بنـای نســب فتــاده خـلل

  بهتر از صد وزير رشوت خـوار    برد يك بـار آن هــزاره كه مي
  )١٨٣ص ، مجموعه اشعار   (              

   اختالفات مذهبي-2-3-2

و مذهب عامه است، از اظهار ارادت نسبت به خاندان امامت خودداری نکرده خليلی، با آنکه پير
 بلندی را ةاو همچنين قصيد. وجود دارد) ع(در ديوان او ابيات بسياری در ستايش از علی . است 

خليلی در باب . است ، هشتمين امام شيعيان، سروده )ع(به مناسبت فرخنده ميالد حضرت رضا 
  :گويد میضرورت وحدت مسلمانان 

  بر مسلمانان مگر از دين حمايت فــرض نيست؟   پيرو توحيد را با هم صداقــت فرض نيست؟
  بهراين ناموس عظمی درس غيرت فرض نيست؟   در جهاد حق مگر بر ما اخوت فرض نيست؟

  )۴۱۸ديوان، ص (                  
  :کند  میيا در جای ديگر با لحنی پدرانه ملت را به اتحاد و پرهيز از تفرقه دعوت

  خود شناسد راه خير و راه شـر    مــلــت ورزيــده بــالــغ نظــر
  اتحـاد است اتحاد است اتحـاد    خود به خود داند كه نيروي جهاد

  )١٦٦شبهاي آوارگي، ص     (              
  رزمندگان  ستايش مجاهدان و -2-4

 جهاد داده و براي  امر و با صراحت دستورةذات حضرت حق در بسياري از آيات قرآن به صيغ
در نزد . است عالي تعيين فرموده  ، درجه و مقامي نامد عامالن اين فريضه، كه آنها را مجاهد مي

از مردم افغانستـان نيز مجاهدان راستين از ارج و قرب وااليـي برخوردار هستند و شاعران زيادي 
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از نگاه . اند  سرودهشعر اين رزمندگـان نستوه راه خـدااز در سپاس و ستايـش جمله خليلی 
 توحيد و شيران دشمن شكار سپاه پيامبر ةنوشان خمخان اين مجاهدان راه حق جرعهخليلی، 

  : هستند
  نوشان شراب سرمدند جرعه      سرفرازان سپاه احمدند

  )١٣٤همان، ص (                
را بازوی داند و ايشان  نام سرود مجاهد، رزمندگان را مؤيد به قدرت الهی می او در شعری به  

  :خواند توانای ملت می
  هر کجا که رو آريم دست کبريـا با ماست  ما مجاهــد حقيـم قدرت خدا با ماست
  ها با ماست در طلوع هرصبحی طرفه مژده   از فراز سنگرها چشم مصطفی با ماست
  اعتمــاد امـــروزيــم افتخـــار فرداييــم   ما به پيکــر ملــت بازوی تــوانـاييــم

  )۴۲۱ديوان، ص          (                
او به . گردد ستايش خليلی از رزمندگان به روزهای آغازين انقالب اسالمی افغانستان بازمی  

  : گويد هنگام اقامت در نيوجرسی و پيش از مهاجرت به پاکستان در ستايش رزمندگان می 
  ز تويی تـوسردار سـزاوار به هر نا    ای برهنـــه پا سر و ســرافـــراز تويی تو

  فرمانده اين خاک از آغاز تويی تـو    شکــن و فاتــح و ســرباز تويی تو دشمن
  ای وای وطـــن وای وطــن وای    غير از تو کسی نيست در اين مرز کهن وای

  )۲۲۴همان، ص         (                
  جنگو دشواريهاي بيان مصائب  -5 -2

العبور  هاي صعب ت كه در گذر خود از گردنهبار عالم اس هاي بالخيز و مصيبت جنگ از پديده
دليل  افغانستان هم از كشورهايي است كه به. نهد تاريخ، انبوهي از كشته و ويراني برجاي مي
گه سكندر، گه «.  است  جنگ را پشت سر نهاده ازموقعيت جغرافيايي خاص خود، تاريخي پر

آورد  اند و ره ن كشور هجوم آوردههاي گوناگون بدي  با انگيزه»عرب گاهي مغول و اينك فرنگ
 خليلی .است  به آتش كشيده، بوده ة ويران شده و مزرعةاين تهاجمات مشتي يتيم و بيوه و خان

  :کند  روسها به کشور خويش را چنين تصوير میةرحمان هجوم بي
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  انا سوزان، يكي در موج خون غلته به هرجا نعرة تكبير و چادرهاي خون افشان     يكي در شعله
  يكي را تيغ بر سينه، يكي را تير بر چشمـان      يكي را در جگر خنجر، يكي را در دهــان پيكان

  ) ١٨٩ص  اشكها و خونها،  (                
  :كشد شناسد، همه را به خاك و خون مي جنگ، زن و مرد و پير و جوان نمي

  ه مشك و عبيرجاي آنكه بيااليدش ب    به  چه دختران كه به خون، سرخ كرده زلف سياه
  اند از شيــر    ولي هنوز لب خود نشسته  چه كودكان كه سپـردند تن به پنجــه مــرگ

  )١٧٨همان، ص          (                
پامير «از . نيست» خاك آريا«جنگ تنها در . است بوي خون تمام دشت را فراگرفته   

  . سوزد مي، از جيحون تا فرات، از افغانستان تا عراق در تب جنگ »تاجلجتا
  بر فضا افكنده سايه ابرهاي سهمگيـن  راه دشوار است و شب تاريك و دشمن در كميـن
  تپد تا خانقين در آتش مي و ز در خيبر  از لب جيحــون به خون سرخ است تا شط فرات

  )٥همان، ص     (                  
  : گويد تبريك ميچنين زده را به مادر داغديده  عيد مصيبتشاعر 

  كه فرزندش به خون غلتيده امروز      يد آن مادري رامبارك باد ع
  به زاري مرقــدش بوسيـده امروز      به جاي روي گرم تابناكـش

  )٨٣همان، ص        (                
   غربت و بيان مشكالت مهاجرت  رنج شرح-2-6

ای دارد و يکی از مضامين کليدی ديوان او محسوب   خليلی جايگاه ويژهةوطن در شعر و انديش
   .شود می

  پرستمت هان اي وطن مپرس چرا مي    پرستمت داند خدا كه بعد خدا مي
  )٣٥همان، ص         (                
وطن همچون مادري است كه در واقع . كند غربت نيز در تقابل با مفهوم وطن معنا پيدا مي  

ود را او در ازدحام هرچه غير اوست، خ كند و بي انسان در آغوش او احساس آرامش و امنيت مي
  . بيند غريب مي
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  روي اين سطح فراز و پست خاك    زيـر اين سقـف بلـند تابنــاك
  جا آرام نيست  وطن را هيچ  بي        
  )١١٨همان، ص     (                
دست روسها و  دنبال اشغال افغانستان به حقيقت اين است كه مضمون غربت و آوارگي به  

از اين تاريخ به بعد .  شعر و ادبيات اين كشور شدبه نقاط دور و نزديك دنيا وارد مهاجرت مردم
خليلي، كه تا . نگرند به مفهوم وطن نمي  اينترناسيوناليسم اسالمي  روزنشاعران افغانستان تنها از

 در اين دوره فقط از  فريقا وسعت داده بود،آش وطن خود را از شرق دور تا شمال ١٣٥٧قبل از 
  : زند افغانستان خودش دم مي

  اي فــداي خار خــارت جــان مـن    خاك پــاكم اي وطـــــن رامياي گـ
  دور از تــو در نگــاهم آتــش است    گر چه خاك ديگران بس دلكش است
ــان منـــي    تـو ِنـه خـاكـــي مـــاية جـان منـي   تو بمــان اي آنكــه جاـن

   »نيستتو بمان اي آنكه چون تو پاك     گر رفت گو رو بـاك نيست«جان مـا 
ـاموس مــا   يــوس مــاأاي امــيد خــاطــر مــ    تــو بمــان اي كــعبه ـن

  )٤٣شبهاي آوارگي، ص          (              
  :زدند فرا رسيدن بهار، غم غربت و ياد وطن را در دل شاعر دامن می

   خلد در چشم ما چون خار آيد، وطن نوروز مي
  سرينش گياهش، سنبلش، سروش، بهارش، باغ و ن          
  )٨٣اشكها و خونها، ص      (              

  : گويد گونه شادباش مي خليلي عيد را به آوارگان اينبنابراين 
  كه زير آسمان جايي ندارند    مبـارك باد عيـــد آوارگـان را
  براي قبـــر مأوايـي ندارند    اگر اينجا به غربت جان سپارند

  )٨٣همان، ص   (                
  :شهادت فرزندان ميهن استاشارتي ظريف به ، از بهار و الله و داغدر ابيات زير هم سخن 

  نيايـد نغمه شادي ز مرغان غزلخوانت     آمد بهـــار امـا نبينم گـل به دامـانت! وطـــن
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  به جاي الله رويد داغ از طرف بيابانت     جوشد از انهار خندانت به جاي موج، خون مي
  )٩٤همان، ص   (                  
تبعيدی  ی اقتفاای است که شاعر در هقصيدح غربت، در شر خليليارترين اشعار از تأثيرگذ  

   :استيمگان سروده و مطلع آن چنين 
  آوارگي از اين چه كند بيشتر مرا    هر دم زند بر رگ جان نيشتر مرا

  )٣٣همان، ص      (                
  

  گيري  نتيجه-3

عر تواناي افغان در طول حيات شعري خود يابيم كه اين شا اهللا خليلي درمي با بررسي آثار خليل
اي كه در بررسي آثار وي از اين  گونه است، به همواره به مسائل سياسي و اجتماعي توجه داشته 

  .شويم كه واجد مضامين پايداري هستند رو مي ديدگاه، با اشعار متعددي روبه
)  ماركسيستيپيش از كودتاي(هاي خليلي در دوران حكومت سلطنتي  مروري بر سروده  

عدالتيهاي اجتماعي و اقتصادي و انتقاد از  ، انتقاد از بي دهد كه اينترناسيوناليسم اسالمي نشان مي
در .  اجتماعي مطرح شده در ديوان خليلي هستند-ترين مضامين سياسي پيشگان عمده سياست

ادي پرداخته صورت ضمني و تلويحي به نفي حكومت استبد كنار اين مضامين، گاهي نيز شاعر به
  .است 

عنوان شاعري  نيز به) پس از كودتاي ماركسيستي( افغانستان  خليلي در دوران انقالب اسالمي  
كه پيشتر اشاره كرديم، بسياري  چنان. است  شعر مقاومت افغانستان شناخته شده ةپييشتاز در عرص

 خليلي در اين ةتشر شدآثار من. شناسند عنوان نخستين شاعر جهادي مي نظران او را به از صاحب
دهد كه وي توان شعري خود را يكسره در خدمت نهضت جهادي افغانستان قرار  دوره نشان مي

لذا ستايش آزادي و آزادگي، مبازره با استبداد، نفي سلطه و دخالت بيگانگان، دعوت به . است داده 
دشواريهای جنگ و شرح اتحاد و مبارزه با تفرقه، ستايش مجاهدان و رزمندگان، بيان مصائب و 

  . دوره هستند هاي او دراين ترين مضامين سروده رنج غربت و بيان مشكالت مهاجرت عمده
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در پايان بايد به اين نکته اشاره كنم که مضامين سياسی و اجتماعی در شعر خليلی محدود به   
 فراختری را  شعر او از منظر ادبيات پايداری مجالةموضوعات يادشده نيست و بررسی همه جانب

  .طلبد می
  

 ها نوشت  پي
  .۱۰۶، ص شعر پارسي، محمدكاظم،  كاظمي. ۱
 .۷۵، ص نقد خليليآرزو، عبدالغفور، . ۲
 شده و در آن با صراحت از   كه خطاب به وزير مطبوعات وقت سروده»آباد صدق«مانند مثنوي . ۳

  .۱۵۵مجموعه اشعار، ص  خليلي، .. ا رك؛ خليل. گويد دردي زمامداران سخن مي بدبختيهاي مردم و بي
  .۷۷، ص ديروز، امروز و فرداي شعر افغانستانباختري، واصف، . ۴
. ح. ، به کوشش مپامير هاي زخمي  شانه؛ ۱۰۲، ص آيم از سر تربت آتش نفسان ميمظفري، ابوطالب، . ۵

  . ملك جعفريان
  .۸۷، ص ي حقيقت استجستجوشاعري مظفري، ابوطالب، . ۶
طاووسي، محمود، : از چند و چون واپسين روزهاي حيات خليلي و چگونگي مرگ او ركبراي آگاهي . ۷

  .۱۵ -۲۸، ص  اولةمثنوي هزار
  .۳۱۸، ص شعر امروز افغانستانپهلوان، چنگيز، . ۸
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