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 اشعار در ابعاد فرهنگی مقابله با غربتحلیل بررسی و 

 شبیبی امحمدرض و حافظ ابراهیم
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 ات عربی دانشگاه تهراندانشجوی دکتری زبان و ادبیّ

 ابوالحسن امین مقدسی
 دانشگاه تهران گروه زبان و ادبیّات عربی دانشیار

(29تا  57)از ص   
 13/2/3127، تاريخ پذيرش: 31/7/3121: تاريخ دريافت

 

  چکیده
فارسی و  ةتوجه شاعران معاصر دو حوزورد م سیاسی -خصوص در ابعاد فرهنگی در شرق به حضور غرب

و که اين مفهوم در شعر بسیاري از آنها بسامد بااليی دارد. حافظ ابراهیمعربی قرار گرفته است تا جايی

 شرايط زمانی و هستند که به علت سوابق تمدنی عراق و مصر یجمله شاعران عرباز محمدرضا شبیبی

شعر اين دو  ةتحلیلی به موازن -در اين نوشتار با روش توصیفی از جايگاه خاصی برخوردارند. خود ةدور

بازگشت به  ذيل سه عنوانِآنها در شعر « فرهنگی با غرب ةمقابل»و شاعر در سطح محتوا پرداخته شده 

نتايج اين بررسی است.  شدهبررسی عربی و انتقاد از ملل شرق  -عربی، دعوت به وحدت اسالمی ةگذشت

ه با توصیه ب ،هاي مختلفظ ابراهیم در عین اذعان به پیشرفت غرب در زمینهحاف دهد که نشان می

محمدرضا شبیبی غرب  اما ؛به مبارزه با غرب پرداخته است ،براي بازگشت به زبان و هويت عربی جامعه

داند؛ اشعار وي سراسر مبارزه  ابعاد نکوهیده و حتی تمدن غرب را تمدن به معناي واقعی نمی ةرا در هم

 غرب است. با

 

 رضا محمد یم،ابراه  حافظ فرهنگی، ةمقابل ،غرب ،شرق ،عربی -اسالمی هويت :ی کلیدیها واژه

 .یبشبی 
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 مقدمه .5

. حضور هاي تاريخی به اشکال گوناگون مورد توجه بوده است تقابل غرب و شرق در برهه

 ،اجتماعی ،هاي مختلف فلسفی هاي مختلفی در زمینه غرب در جوامع شرقی بحث

منجر به پیدايش  فرهنگی ةدر حوز ها سیاسی و فرهنگی به وجود آورده و اين بحث

 در اين جوامع شده است.« ديگري»و « خود»، «هويت»مفاهیمی مانند 

 ةگیري هويت به مسال تمدنی غرب و شرق همواره در چارچوب شکل ةدو حوز

بسیار پیچیده شده  اين دو حوزه در عصر حاضر ةاند. رابط توجه کرده« ديگري»و « خود»

)ديگري(  گیري در برابر غرب خود و اتخاذ موضع فرهنگی مشی و شرق براي ترسیم خط

هاي جامعه  انديشه اين رابطه دارد. ادبیات به عنوان ظرف بیانیِ ةنیاز به بررسی گذشت

غرب و شرق  ةاين رابطه بسیار سودمند واقع شود. رابط ةتواند در بازنگري گذشت می

در  -با يکديگر به دلیل رويارويی مستقیم اين دو قطب -اخیر دو قرنر خصوص د به

اند. از اين رو در اين  ادبیات منعکس شده و شاعران در اين عرصه نقش مهمی داشته

 ةمقابل» جستار ديوان حافظ ابراهیم و شبیبی دو شاعر از کشور مصر و عراق در چارچوب

 بررسی شده است. « فرهنگی با غرب

به بررسی زندگی اجتماعی و سیاسی شبیبی و حافظ ابراهیم و نیز  قالهمدر اين 

 شان بررسی چگونگی بازيابی هويت توسط اين دو در شرايط اجتماعی و سیاسی دوره

يابی داليل پديد آمدن تصاوير  کاوي در شعر و ريشه ژرف از آنجا که» ت.پرداخته شده اس

« شناسی ادبیات است وط به جامعهمرب ،در آن و فرهنگی مختلف سیاسی و اجتماعی

 مورد پژوهش نبوده است. ،داليل پديد آمدن رويکردهاي اين دو شاعر ،(1 :تا بی ،)خیرخواه

 در ابعاد فرهنگی در شعر اين دو شاعر با غرب ةقابلاين است که م پژوهش سوال اصلی

 ؟يافته استچگونه ظهور 

از  آن است که اين دو ،پژوهش ن دو شاعر به عنوان موضوعجمله داليل انتخاب اياز

 فرهنگی با غرب در شعرشان نمود بارزي دارد و از طرف ديگر ةکسانی هستند که مقابل

هاي سیاسی و اجتماعی تقريبا واحدي  تاثیر جريان زمانی مشترک زيسته و تحت ةدر بره

 ةنمواز بنابرايناي برخوردارند؛  تمدنی برجسته ةاند و همچنین از پیشین قرار داشته

براي تبیین در پی داشته باشد.  موضوع مورد بحثتواند نتايج مهمی در  شعرشان می

شاعر هاي اين دو  اشاره به بخشی از فعالیت در ابتدافرهنگی با غرب،  ةچگونگی مقابل

 رسد. هاي سیاسی و اجتماعی ضروري به نظر می بويژه در جنبه
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فرهنگی با  ةقابلتحلیل م»در اين زمینه هیچ پژوهشی که موضوع آن به طور خاص

 اي با عنوان چند جعفر دلشاد در مقالههر .در شعر دو شاعر مذکور باشد يافت نشد« غرب

تا  (3123) «تحلیل تطبیقی سیماي شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم و اقبال الهوري»

د هايی نیز در دانشگاه آزا نامه يانحدي به ديدگاه حافظ ابراهیم اشاره کرده است. پا

 بررسی مضامین»اسالمی در بررسی مضامین شعري هر دو شاعر وجود دارد. از جمله: 

  (3123) سیده زهرا موسوي با راهنمايی نگار دريا آزرم ةنوشت« رضا شبیبی ديوان محمد

به  ريحانه مالزاده نارستان ةنوشت« بررسی مضامین اجتماعی در شعر حافظ ابراهیم»و 

کدام به چهی ،مورد بحث به موضوع اتیاشاربا وجود  که (3131) شکیبراهنمايی محمود 

 شعر اين دو شاعر نپرداخته است. ةمقايسموازنه و 
 

 شبیبیمحمدرضا سیاسی حافظ ابراهیم و  -ی ادبیانمروری بر زندگ. 2

و احمد شوقی  بارودياي همچون  شاعران برجسته معاصر م(3219-3359) حافظ ابراهیم

همچنین با ادباء و رهبران وي ». ه استداشت بسزايی ي تاثیرو اين امر در شعر و است

و نیز سعد زغلول و  عقوب صروفي ،منفلوطی ،رجی زيدانی همچون قاسم امین، جسیاس

در اشعار سیاسی و اجتماعی خود  او .(11 :3221)نوفل،  «شیخ محمد عبده، هم دوره بود

سخنان شیخ را تکرار  یاسیاز آراء محمد عبده تاثیر فراوان پذيرفت و در مجالس س

ها از جمله پايبندي به  هاي مثبت انگلیسی ويژگی ،گرايی رغم حس ملی کرد و علی می

را به دلیل دوستی با محمدعبده  «کرومر لرد» ويستود.  و عدل و همکاري را می اشور

)پیرانی  دمدح گفته و با نوعی هوشمندي که از تاثیرات شیخ بود بر ضد انگلیس شوري

اغلب موضوعات شعري حافظ مربوط به  »...سلمی جیوسی  ةبه گفت .(91 :3133 ،شال

اجتماعی و میهنی شاعر اعتقاد  ةبه وظیف. حافظ استهاي عمومی  حوادث و مناسبت

اي روان برخوردار و سادگی شعر  شعر حافظ ابراهیم از اسلوب و عاطفه فراوان داشت...

 .(33 :9333، ) «ستمردمی را دارا

معاصر  ةيکی از شعراي برجست م(3217-3333/ . شهـ3137-3131) شبیبیمحمدرضا »

هاي ادبی و  هر چند جنبش .(335 :3221 ،)« گرايی عراق است و رهبر ملی

م هنوز در عراق پژواکی 3233اي که در لبنان و مصر ايجاد شده بود تا سال سیاسی

نهضت فکري عراق را به  رضا شبیبی دسانی چون محماما ک ،(33: 3151 ،)النگريک نداشت

هاي اسالمی خاص متبلور شد. اين نهضت در زنده کردن  راه انداختند که با گرايش

)آقابزرگ تهرانی،  فرهنگ و ادبیات عربی در زمان حکومت ترکان عثمانی بسیار موثر بود
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ف را هاي مختلف سیاسی منصب وزارت معار شبیبی پنج بار در دوره .(9/517-515 :3151

 ،) ايفا کرد.در مقاومت برعهده گرفت و در برابر استعمار انگلستان نقش مهمی 

 «شعرش روان است اسلوبش استوار و موسیقی ،ويژهزبان شعري وي » (13 :3217
(، 9333: 912). 

در اين  شرق و غرب بايد منظور از اين دو شاعر،پس از اشاره به بخشی از زندگانی 

مفهوم شرق بدون در نظر گرفتن مفهوم اسالم و کشورهاي عربی  .بیان شودجستار 

، شود ی از هويت شرقی محسوب میئزج فرهنگی عربکامل نیست و از آنجا که هويت 

 رسد. تبیین مفهوم شرق و غرب در اينجا ضروري به نظر می

 

 شرق و غربتعریف  .9

تاريخ  ،عرفان ،فلسفه ،متحک ،ها و قلمروهاي مختلف مثل سیاست شرق و غرب در حوزه

اما غالباً هر جا از تفکر شرق و غرب سخن به میان  ؛گیرند در برابر يکديگر قرار می و...

مشرق  ،در تعبیر جغرافیايی»گردانند.  آن را به معانی سیاسی و جغرافیايی برمی ،آيد

 :3152 ،اردکانی )داوري «آيد و مغرب جايگاه غروب آفتاب است آنجاست که آفتاب برمی

و تمام اروپاي  ؛شرق ،کلی اين کشورطور هاز منظر سیاسی نیز با ظهور شوروي، ب»  .(33

اي که در  اي موارد غرب به عنوان مجموعه غرب محسوب شد و در پاره ،غربی و آمريکا

از ديد  .(9-3 :3131سلیمی، )« کار رفت ههاي آسیاي شرقی است ب تقابل با سرزمین

بینی با بار معنايی خاص تعريف کرد. مشرق و مغرب  ک جهانا يتوان غرب ر می ،فرهنگی

دانسته شرقی است يا  کرده که نمی همیشه وجود داشته ولی انسان در جهانی زندگی می

رنسانس با آگاهی انسان از يک انسان غربی و از يک انسان شرقی مفهوم  ةغربی؟ از دور

اي شناخت اين مفهوم جديد از بر .(19-13 :3133کاظمی،) جديدي از غرب بوجود آمد

غرب يعنی فلسفه و هنر »کرد.  جديد نفوذ ةغربی و شعر دور ةغرب بايد به عمق فلسف

  .(79 :3152 ،)داوري اردکانی «غربی

احمد شرق و غرب را مفاهیمی سیاسی و اجتماعی  آل چون جالل نیز برخی

رهاي ثروتمند و کشواز نظر وي شرق و غرب دو مفهوم اقتصادي است. غرب  ،دانند نمی

گرچه در  ،جالل آل احمد( دوران) ند. وي معتقد است آفريقاي جنوبیشرق کشورهاي فقیر

هرچند که در  ،اي از غرب است و اغلب ممالک التین تکه، الیه جنوب آفريقاست امنته

شده منظور از  در بررسی شعر دو شاعر ياد ند.ا شرق ءجز ،خاکی قرار دارند ةآن سوي کر

 . مفهوم فرهنگی است ،اول ةغرب در درج ةواژ
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   اتبازتابی از فرهنگ شرق و غرب در ادبیّ .4

 ،دهد که گاهی اين تصاوير ات در بطن خود تصويرهايی از شرق و غرب نمايش میادبیّ

در ادبیات غرب، گاهی به شکل  شرق  کند. طرف ديگر را ستايش و گاهی نکوهش می

به آرامش و آسودگی خاطر  دستیابی برايها  کند که غربی عالمی کشف نشده جلوه می

به طوري که شماري از نويسندگان و فیلسوفان غربی  ؛آن هستند در آرزوي رسیدن به

ژه در قرن ويهو... ب (Hermann Hesse)نیچه و هرمان هسه  ،گوته ،نمانند المارتی

گوته  شرقیديوان غربی و شرق بودند؛ به عنوان نمونه  ةقرن رمانتیسم( شیفت) نوزدهم

از کسانی است که بخشی از  زهرمان هسه نی .گفتگوي دو فرهنگ شرق و غرب است

ترين آثار او  زمین بوده و برخی از جدي  و مطالعاتش مربوط به فرهنگ مشرق زندگی

حاصل پیوند شرقی و به ويژه هندي با فرهنگ « سیذارتا»و « سفر به شرق» مانند

تاثیر فرهنگ ايرانی بر اشعار جرج گردن  .(313 :3135،)نصر اصفهانی اروپايی است

رمانتیک انگلستان که  شاعران از م(3533-3391) (George Gordon Byron)بايرون

 داد نیز چشمگیر است خاصی نشان می  همواره نسبت به فرهنگ شرق از خود عالقه

 . (333: 3131 ،سمیع)

ت به شرق، نگرش ديگري هم اي از غربیان نسب عده ةدر مقابل اين ابراز عشق و عالق

کند و شرق  وجود دارد و آن اين است که انسان شرقی در طبیعت ابتدايی زندگی می

ارد سعید معتقد است ادو اخالق است. مانده و بد هاي عقب سرزمین پر امکانات با انسان

کشند. وي به نقل از  ترين سخنان به تصوير می ها را با نامناسب شرقی ،ناکه مستشرق

کند  عرب جماعت در محیطی سخت زندگی می گويد: می «خوي و خصلت اعراب»ب کتا

 . (12: 3113 ،سعید) يابدمیدر ملکوت  فقطو تغییر را باور ندارد و رستگاري را 

بلکه دينی است که  ؛دين درستی نیست ،دين اسالم نیز از نگاه ادبیات غرب»

برند. نوشیدن شراب در  یها لذت نم کنند و از خوشی پیروانش راحت زندگی نمی

مسیر » شعر مثالً ؛خبرند مسیحیت سرگرمی و تفريحی است که شرقیان از آن بی

مسلمانان را نوکر ( William Congreve) انگريوويلیام گ (way of the world) «زندگی

  .(15-11 :9333)عويجان،  «کند پرستی قلمداد می قوانین بت

اي  نسبت به غرب وجود داشته و دارد. عده هاي متفاوتی گیري در شرق نیز موضع

غربی را مقبول دانسته و  کنولوژياي فقط ت اند، عده هايش پذيرفته غرب را با تمامی جنبه

هاي مقبول آن  توان غرب را دو پاره کرد و بخش برخی نیز معتقد بوده و هستند که می
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ي رفتن به غرب يا گروهی که در آرزو» هاي مردود آن را رد کرد. را پذيرفت و قسمت

آنجا را سرزمین آزادي و دموکراسی و صورت کامل  ،اند شرفت آن شدهرسیدن به پی

کمال آدمی  ةتمدن بشري ديده و راه غرب را راه نوع بشر و تمدن غربی را مرحل

کالم ملکم خان  ،بارز اين اروپا محوري افراطی ةنمون .(73 :3152 ،)داوري اردکانی« اند يافته

دين اسالم دينی است مخالف اصالحات و پیروان آن با تعصبات، » گويد: است که می

تواند  اند. چیزي جز بربريت نمی مقید و محدود شده ،جهت پرستی و تمايالت بی خرافه

 .(993 :3191 ،ملکم) «اين دين باشد ةنتیج

چون  نیز در برابر تمدن و فرهنگ غربی اشکال مختلفی ها گیري عرب موضع

: تصوير «زيد ابو  نصر حامد»به نظر شناسی داشته است.  گرايی و غرب غربستیزي،  غرب

شد و هنوز به سیماي  غرب در حدود قرن نوزدهم میالدي تصوير رقیب برتر تلقی می

هاي آن  دشمن پیروز تبديل نشده و احساس اختالف بوجود نیامده بود. بنابراين، رابطه

 (337 :3222 یب،)لب رفت.گ دوره در چارچوب سازگاري و آشتی شکل می

 دنیايارتباط عرب و  ةطه حسین نیز از جمله متفکران جهان عرب است که دربار

همزمان با استقالل  که  غرب سخن گفته است. وي در کتاب

به  ،م منتشر شد3215و لغو کاپیتوالسیون در  م3211نسبی مصر از انگلستان در 

شود  صر پس از استقالل پرداخت. کتاب وي با اين سؤال آغاز میفرهنگی م ةترسیم آيند

توان  اين کتاب را می .(1-7: 3215 ،)حسین «مصر به شرق تعلق دارد يا به غرب؟»که 

هاي  ترين سند دلبستگی طه حسین به تمدن غربی دانست. او پس از ذکر نمونه مهم

النهرين از حدود عراق  بین هاي شرقی گیرد که برخورد مصر با تمدن تاريخی نتیجه می

فراتر نرفته و تنها ارتباط مؤثر مصر با تمدن خاور نزديک و يونان صورت گرفته است که 

  .(723-753: 3123 )عنايت، اي تعلق دارند تمدن مديترانه ةحوز به

اند. از  عرب نیز همچون نويسندگان و متفکران به موضوع غرب پرداخته شاعران

به  ؛شاعرالقطرين ،عراق و مطرانشاعر اي مصر گرفته تا زهاوي احمد شوقی امیرالشعر

 زاعم انگاه اين شعرا اند. طبعا  نظر کرده ها اظهار اي در مواجهه با غرب و رفتار غربی گونه

هاي حافظ  ثبت شده است. تبیین نگاه آنهاتفريطی در ديوان  وافراطی  هاي گیري موضع

سازي تحلیل اين حوزه بسیار  در غنی اند،راقابراهیم و شبیبی که معرف شعر مصر و ع

از جمله سیاسی، اجتماعی  هاي اين شاعران را در ابعاد مختلفی ديدگاه موثر خواهد بود.
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اين  ان مورد بررسی قرار داد اما در اين پژوهش فقط ابعاد فرهنگیتو می و فرهنگی

 مورد توجه قرار گرفته است.ها  گیري موضع

 

 ابراهیم و شبیبی با غرب در شعر حافظ فرهنگی ةقابلمبررسی چگونگی  .1

بازگشت به  -3 غرب در شعر اين دو شاعر تحت سه عنوان محوريِفرهنگی با  ةقابلم

انتقاد از ملل شرق قابل تحلیل  -1و  اسالمی –دعوت به وحدت عربی  -9، عربی ةگذشت

 است.
 

 عربی ةبازگشت به گذشت .1-5

 ةنهضت نیز در مقايس ةخاصی داشته و شاعران دوريکی از مسائلی که عرب به آن توجه 

حس  ،اند نفوس دانسته تحريکخود با اروپايیان به آن اهتمام ورزيده و آن را راهی براي 

گاه عرب به معناي عربیت لحاظ نشده بلکه  اين دوره در ديوان شاعران ت.عرب بودن اس

»هاي  صیدهر قديوان شبیبی د را در گرايی یاين عرب است. «شرق»به معناي 

»، (32:)همان« » ،(15: 3213 ،) «

 بینیم. می (11:)همان« 

ها  کند که عرب به اين نکته اشاره می «» ةوي در قصید

 ها را به خیزش و بیداري دعوت کرد الزم نیست که آناند و  همیشه جنگجو و مبارز بوده
 

 

 (15 :همان)                                                                                          

 . «خاسته بودند؛ بنابراين نگويید که بايد برخیزندها قبل از اين بر عرب»

مون و منصور أالرشید و م ها را از هیبت هارون شبیبی زبان به تهديد گشوده و غربی

 ترساند: عباس می دوانیقی، خلفاي بزرگ و قدرتمند بنی
 

(19 :همان)        

مون زمانی در آنجا بوده و أدانست م چه کسی بغداد را مجروح کرد، در حالی که می»

است ؟ و روح منصور در آنجا پیروز خواهد  خواهی کردهرشید به خاطر آن جراحت، خون

 «.شد
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ها در برابر اجداد  بعد از اشاره به اين نکته که عرب« دمشق و بغداد» ةوي در قصید

پرافتخار آنها  ةند، گذشتیستها ن چرا که قادر به حفظ دستاوردهاي آن ،اند خود شرمنده

هاي  شود. لحن شبیبی در اين ابیات لحنی جنگاورانه و به سبک رجزخوانی را يادآور می

اسامی افراد شجاع قوم « »اده از عبارت کنايی وي با استف قديم است.

 عرب را  چون سالحی براي مبارزه با غرب در دست گرفته است:
 

 (17: همان)                                                                                                           
د. عنتره و اگر خشم يعرب همچون آتش افروخته شود آتش ديگران خاکستر خواهد ش»

محرق و اياد در  شداد پدر عنتره شهامت را به ما ياد آور شده و عصر حکومت لخم و آل

 .«انگیزد عراق شوق مرا برمی

جاهلی و اسالمی برگشته و  ةبه گذشت« » ةشبیبی همچنین در قصید

تمام وجود  وي با برخورداري از روح شیعی با آورد. هاي قبايل عرب را به ياد می دالوري

خواهان بازگشت دوران امام علی)ع( و سردار او مالک اشتر نخعی است. او عالوه بر 

را  «تبع»و  «تنوخ»هاي علی و مالک، به قبايل عربی نیز اشاره کرده و  فشانی جان

 خواند: فرامی
 

 (17: همان)                                                                                                     
در اشتر و نخع را احیا کنید.  هاي شرقی! با دشمنان بجنگید و عهد علی و مالک اي امت»

 ،اند که برخاستهگويند: آيا اينها  اطرش پیچیده است که می قین پژواک صداي آلعرا

 ؟«يا تبع اندتنوخ

دهد که بعد از رويارويی با غرب، تعريف هويتی در برابر  اين ابیات به وضوح نشان می

 ةهم و عرب شد ةهاي طبقات فرهنگی و شاعران جامع هويت غربی از جمله دغدغه

خبري و غفلت به سر  هاي ناسیونالیستی برخاسته از اين موضوع بود. شرق در بی جنبش
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 به آن توسل هايی که غرب براي گسترش نفوذ خود وهيکی از شیبرد و در اين میان  می

-نگاه شرق ،به دنبال گسترش استعمار در شرق. شناسی بود شرق ةپديد جست می

شناسی استفاده کرد. اين  غربی ابعاد جديدتري يافت و استعمار از میراث شرق ةشناسان

به فرهنگ خصوص عربی نیز  معاصر شرقی و به شاعرانباعث شد که دسته از مطالعات 

و در شعرشان پیوندهاي عاطفی خود با میراث فرهنگی را نشان  خويش بازگردند ةگذشت

ند؛ چنانکه حافظ ابراهیم ورشان را ثروتی عظیم به شمار آورداده و میراث فرهنگی کش

به اهرام ثالثه اشاره کرده و با افتخار به گذشته و عربیت خويش  «مصر» ةدر قصید

   سرايد: چنین می
 

 (312 :9333، )ابراهیم                                                                   

 «.کنم میگونه به تنهايی ستون مجد را برپانگرند که چ مردم ايستاده و به من می ةهم»

ره به اينکه کشورش سرشار از نعمت و ثروت است و اروپايیان حافظ ابراهیم با اشا

مردمی را که با سفر به کشورهاي اروپايی مجذوب زيبايی  ،اند چشم طمع به آن دوخته

ها  اند دعوت به ديدن زيبايی آثار مشرق زمین کرده و سپس خطاب به غربی ها شده آن

 وت چه داريد؟گويد شما در برابر اين همه آثار مجد و عظمت و ثر می
 

 

 (312: همان)                                                                                                 
 

 اسالمی -دعوت به وحدت عربی. 1-2

وحدت بین اقوام کرده و در جهان اسالم نیز  دعوت به اريخدر طول ت بزرگان زيادي

 ،و در اين مسیر اند نقش مهمی در ايجاد وحدت داشته ،افرادي با نگاه کالن و جامع خود

وحدت عمدتاً حول محور عناصر فرهنگی رقم خورده است. منظور ما از وحدت در اين 

 است. « وحدت فرهنگی»بخش نیز مفهوم 

 ،م در عراق به دلیل اختالفات موجود بین شیعه و سنی3273تا 3233هاي در سال

 .ها کمتر شد تمرکز و وحدت عراقی ،کرد و عرب و ايرانیان مقیم شهرهاي مقدس

صبر و شکیبايی  ،بسیاري از متفکران مسلمان در ديگر مناطق نیز (333 :3151 ،)النگريک

 ،)خدوري شد از دست دادند میخود را در برابر استبداد سلطان که به نام اسالم تحمیل 

شیخ محمد  الدين اسدآبادي وسید جمال کسانی چونولی در برابر اينها  ،(93 :3113

جهان اسالم به ويژه مصر، مغرب، الجزاير، تونس،  ةهم آنانعبده که تأثیر افکار و آثار 
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بر  مراکش، شام، سوريه، لبنان، فلسطین، شبه قاره هند، ايران و عراق را در برگرفت

اتحادي که  .(313-331 :3123 ،)عنايت متحد شدن حول محور اسالم ناب تاکید کردند

دينی آن  ةگرچه از صبغ ،کرد تر میرا فروزان هاي آن علهترکیسم ش پان هاي سیاست

باعث شد « سازي ترکی»ترک در سیاست  گرايانمقاومت افراط کاست. به طوري که می

بر « بیداري عربی»ها پیش خواهان يک  که از مدت اي از متفکران عرب مسیحی تا عده

 .(91 :3113 ،)خدوري شوند اسالم طرفدار جنبش عرب بدون ،اساس ناسیونالیسم بودند

براي دعوت مردم به وحدت تالش  ،شاعران و ادباي عرب نیز پا به پاي متفکران

 گاهی کردند. دعوت بعضی از اين شاعران نیز گاهی رنگ و بوي وحدت اسالمی و می

 .داشت عربی - رنگ وحدت قومی

 از آنجا که تقاضاي ناسیونالیسم ابتدا از جانب مردم عرب زبان سوريه و عراق و لبنان

توان گفت ناسیونالیسم  می ؛مطرح گرديد ،که خودشان در صدر اسالم عرب شده بودند

هاي اساسی  ستم يکی از پايهدر قرن بی به طوري که زبان ؛ذاتا فرهنگی بود نه نژادي

 :3133)برتون، ملی ظاهر گرديد هاي سیاسی و که در جنبش هويت فرهنگی يک قوم شد

زبان عربی در شعر شاعران نهضت نیز به عنوان محور وحدت بسیار مورد توجه  .(333

خاطرات تاريخی و  ةسرچشم خود اياين زبان با غناي ادبی و افسانه زيرا ؛گرفت قرار

و تخیل مردان جوانی که رهبري مردمشان را براي نیل به بود  ها عرباحساس غرور 

استعمار که اين  .(13 :3113 ،)خدورينمود  ور می شعله، به دست گرفته بودند اهداف ملی

مطلب را به خوبی دريافته بود، سعی داشت با زبان ملی عربها مبارزه کند و به اشکال 

که مصر  .م3231 دسامبر 33در  گوناگون، زبان خود را بر ملتهاي عرب تحمیل نمايد.

دولت بريتانیا در نشر تعلیمات انگلیسی  ةرتب نمايندگان عالی ،بريتانیا شد ةتحت الحماي

و فرهنگ انگلوساکسون در مصر نقش مهمی ايفا کردند به طوري که تعداد مدارس 

هدف از رواج چنین  .(35 :9333 ،حمود) رسید 193بیگانه در مصر در اين سال به 

اي در قرن نوزده و خصوصاً قرن بیست از میان بردن فرهنگ اقوام بود. دولتهاي  هپديد

دست به آموزش  گرانه در اين سالها به جاي استفاده از روشهاي سرکوب استعمارگر

 فرهنگی بود ةزبان قومی زدند و اين امر نوعی سیاست توسع اجباري زبان خود به جاي

 .(332 :3133)برتون، 

اء و نويسندگان عرب نیز طی اقداماتی از جمله مبارزه با قواعد زبان بسیاري از ادب

 مبارزه با خط عربی و دعوت به زبان عامیانه براي تضعیف زبان عربی تالش کردند ،عربی
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احمد امین در دعوت خود به تغییر قواعد زبان عربی بسیار صريح  .(31-31 :3223 ،کتبیم)

کردن و بازسازي و تغییر و تبديل اي که در خرابخانهما مثل صاحب»گفت: ؛ وي میبود

 .(31 :)همان «کنیم طور بخواهیم در زبان عربی تصرف می  هر ،مختار است بناي خود

نیز از کسانی بودند که  و جمیل صدقی الزهاوي استاد دانشگاه آمريکايی ،انیس فرحه

. کسانی (911 :9333 ،) کردند دعوت به تغییر الفباي عربی به التینی را تشويق می

که با زبان فصیح به مبارزه برخاستند بر اين اعتقاد بودند که فصیح فقط زبان ادبیات 

 .(931 :)همان است و قابلیت استفاده در امور و اصطالحات علمی را ندارد

از  (335 :9333ابراهیم، )« » ةحافظ ابراهیم در قصید

مهمی براي عدم مقاومت آنها در برابر جوامع غربی  رفتن زبان جوامع شرقی را دلیلبین 

ها را اهمیت دادن به زبان و ادبیات خودشان  به شمار آورده و يکی از داليل عزت غربی

شمول وسیع دانسته و  ةداير زبان عربی را زبانی مترقی و پويا با ،دانسته است. شاعر

 هاي آسمانی است موعظه ةهم ةبرگیرند آن نازل شده و در گويد زبانی که قرآن با می

 :ها پشتیبان محکمی محسوب شود تواند در برابر غربی قطعا می
 

         (335: 9333)ابراهیم،                                                                                              

دين نیز به عنوان يکی ديگر از عناصر مهم فرهنگی همواره به که گفته شد چنان

در زمان امپراتوري عثمانی که » .در جهان اسالم به شمار رفته استعنوان عامل وحدت 

ت امپراتوري بتواند يک هوي همین امر سبب شد تا اين ،در آغاز يک حکومت مذهبی بود

 «گونه نژادگرايی اعم از ترک و عرب به دست آورد جهانی به نام اسالم و بدون هیچ

اما در جهان عرب در برخورد با تمدن جديد اروپايی سه » ،(332: 3151 ،شوراي نويسندگان)

گري و بازگشت به  نخست جنبش سلفی :به دين شکل گرفت گرايش فکري نسبت

به جاي سنت کامال نفی کرد.  را ايگزين ساختن عقالنیت و خردورزيگذشته که ج

الدين به شدت  سید جمال ةطلبان هاي اصالح اساس تعلیمات و انديشهگرايش دوم که بر 

ويل میراث فکري از أت ةاين در گستروجود ولی با  ؛هاي نوگرايی پرداخت به نقد جريان

 ،مله تاکید بر خردورزي و عقالنیتهاي نوگرايی و روشنفکري از ج ارجاع به ارزش

استبدادستیزي و دعوت به آزادي و دموکراسی خودداري نکرد. جريان سوم  ،ستايش علم

هاي روشنگري گردن نهاد که خود به دو گروه اصلی تقسیم شد؛ نخست  که به سنت

که با اعتماد همه جانبه به ارزشهاي  «طه حسین»و  «موسی ةمسال»کسانی چون 



 شبیبیو محمدرضا  حافظ ابراهیماشعار ابعاد فرهنگی مقابله با غرب درتحلیل بررسی و / 87

هاي آن بر پیوند گسستن از تمام رسوبات برجامانده از امور  ن غربی و روشفرهنگی تمد

 ،تاکید ورزيدند و دوم روشنفکران نوگراي عرب مانند حسن حنفی ،غیبی و تقلیدي

گرايش آنان براي ترکیب و  ارکون که شاهد رويکرد و محمد جابري وعابد المحمد

 -یبنابراين نقد عقل عرب ؛(9 تا:بی ،)مسعودي «.سازي سنت و مدرنیته هستند هماهنگ

هاي نوگرايی در تمدن غرب  ها و شاخصه ثیر ويژگیأت اسالمی در جهان معاصر عرب تحت

شرق و  اي که در برابر عدههمواره جهان اسالم در  رو،از اين ؛(1 مان:ه :ک.ر) پديد آمد

و فرهنگ شناسند و هیچ تقابلی میان اسالم  يک مفهوم جغرافیايی می غرب را صرفاً

هاي بزرگی منادي وحدت بر اساس دين بوده و تقابل شرق و  شخصیت ،بینند غرب نمی

» ةآنها با استناد به آي اند. غرب را تقابل اسالم و فرهنگ غربی تلقی کرده

عمل نکردن به را در  ها ماندگی علت اين عقب ،(33 )رعد: «

اند. شاعران عصر نهضت نیز در اشعار خود بارها به جايگاه دين در  قوانین اسالم دانسته

«  » ةدر قصید شبیبیکه  اند. چنان جمع شمل مسلمانان تاکید کرده

دهد که دين نبايد به عاملی براي تفرقه  دين را عامل وحدت به شمار آورده و هشدار می

 ديل شود:تب
 

                ( ،3213 :71) 
 .«دين را بین خود ابزار تفرقه قرار ندهید چرا که دين از ايجاد تفرقه به دور است»

آن رنج نابودي  ازو  قرار گرفته بود شبیبیتاريخ پرافتخار مسلمین در برابر چشم 

اديده نبه تشخیص او اين بود که مسلمانان اخالق اسالمی را  نابوديبرد. علت اين  می

اند بر آنها  ها و دشمنان توانسته و به سبب اختالفی که بینشان به وجود آمده غربی گرفته

 زا به آن اشاره دين و عوامل وحدت ةبايد گفت راهکاري که شبیبی در حوز چیره شوند.

کرده بسیار سطحی است و براي رويارويی با تمدنی چون تمدن غرب کارساز به نظر 

هاي مثبت  رود که به جنبه رسد. از شبیبی به عنوان يک سیاستمدار انتظار می نمی

هاي  دادگاه ،خصوص مدارس دخترانه هاز جمله تاسیس مدارس ب ،ها در عراق حضور غربی

آهن و... اشاره کند؛ چه بسا  خصوص راه هب ها ساخت راه ،هاي زبان مدرسه ،مدنی

به  ؛کرد ها می شناساندن فرهنگ و تمدن غرب کمک شايانی به مردم عراق در برابر غربی

وجود دشمن خارجی را يکی از عوامل بقاي  ،توان با نگرشی متفاوت می ،عبارت ديگر

در برابر  هاي تندي گیري دلیل اصلی وي براي اتخاذ چنین موضع شايدتمدن دانست. 
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 وي اقدامات به ،به عبارت ديگر ؛تداش آگاهیاز مسائل پشت پرده  اين بود کهها  غربی

. شان تلقی کرده استها را گامی در جهت پوشاندن اهداف استعماري ظاهر مثبت غربی

 :گويداز سیاست سخن می دين حقیقی بعد از تعريف شبیبیوقتی سوم اينکه  ةنکت
 

 (71: 3213، همان)                                                                      

 .«کند خواهد حکومت می سیاست فقط توهمات است. توهماتی که هر طور می»

ين و سیاست شود که وي ارتباط تنگاتنگی بین د اين موضوع به ذهن متبادر می

 وي تبديل به يکی از مباحث اصلی روز شد.  ةبحثی که بعد از دور قائل است.

ديدگاه حافظ ابراهیم و شبیبی در مورد وحدت و اينکه حافظ عامل زبان  ةدر مقايس

اول  ةاند نیز چند نکته قابل ذکر است: نکت زا تلقی کرده ن را وحدتو شبیبی عامل دي

اي مذهبی و به دنیا  و در خانواده -مرکز علوم دينی -در نجف اينکه تولد و تربیت شبیبی

ثیر زيادي در أضعیف جامعه و تجربه نکردن تربیت دينی ت ةآمدن حافظ در مصر و طبق

ثیر نوع أت تحت رويکرد اين دو نسبت به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی دارد. شبیبی

در اولويت  -ي شديدا اعتقادي آنها به خصوص جنبه -اسالم و تعالیم آن را ،تربیت خود

قرار داده و هر چیزي را که تهديدي براي اين عقیده محسوب شود به شدت انکار 

 .م3231از آنجا که پیش از » .بیند اما حافظ وجود غرب را سراسر تهديد نمی ؛کند می

 3رسم در مصر و هالل باروعثمانیسم و ناسیونالی ،سه نیروي عمده يعنی اسالمیسم

ها باعث اختالف اساسی میان روشنفکران عرب و  داشتند و اين گرايش سیطره

هاي مختلف سیاسی آنان بود و به يقین اسالمیسم عناصري از ناسیونالیسم  گیري سمت

اسالمیسم و  ةشايد بتوان شبیبی را از طرفداران انديش، (393 :3113 ،)شرابی« در برداشت

ناسیونالیسم  ةاهیم را از معتقدان به انديشاحیاي اسالم و حافظ ابر ةمعتقد به انديش

اما عراق تا پیش از  ؛آمدبه اشغال بريتانیا در .م3339دوم اينکه مصر از  ةنکت پنداشت.

وري عثمانی قرار داشت و سرنوشت آن با سرنوشت تجنگ جهانی اول در دل امپرا

اک آن به شمار جزئی از خ ،عثمانی وريتاستانبول گره خورده بود و تا زمان سقوط امپرا

گرچه روزي جزئی از امپراتوري  ،مصر و هالل بارور ةمنطقهر دو بنابراين »آمد.  می

 ،)الپیدوس «.استعماري مواجه شدند ةسلط ةمتفاوتی در زمین ةبا تجرب ، ولیعثمانی بودند

خود را در شعر اين دو شاعر به وضوح نشان داده  ،و اين تجارب مختلف (322 :3135

   است.
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 انتقاد از ملل شرق .1-9

هاي مهم شاعران اين دوره سعی در اصالح فرهنگ عمومی جامعه است.  يکی از دغدغه

هاي غرب از شناختن و شناساندن عیوب شرق به  شاعران با وجود انتقاد از سیاستاين 

گسیختگی  و معتقدند يکی از عوامل و اسبابی که طغیان و افسارز غافل نشده شرقیان نی

تی و غفلت مردم است کند؛ ناآگاهی، سس را تشديد می -داخلی و چه خارجیچه  -حکام

ن و استعمارگران بیش از هر دستاويز ديگري براي نیل به ان و مستکبراو آنچه مستبد

 ةگیرند، ناآگاه نگه داشتن و ايجاد رکود و جمود در انديش اهداف و منافع خود، بکار می

تر از اين نیست که مردم آن  ري باالتر و دردناکاي در جوامع بش مردم است. هیچ فاجعه

هاي  خبري بسر برده، هیچ واکنشی در قبال تصمیمات و سیاست در غفلت و بی

 «» ةحافظ ابراهیم در قصید شده توسط حکام نشان ندهند.اتخاذ

 گويد: می

 (19 :9333)ابراهیم،                                                                                       

 .«شرق دوست داشتن تقلب را براي اهل خود به يادگار گذاشته است»

ولی با  ؛خود است ةجامع ةحافظ در اين قصیده با تمام وجود شرقی و عاشقانه دلبست

دهد.  شود و هشدار می ديگري در برابر همین جامعه انتقادگر می در نظر گرفتن موازين

هاي دينی  حافظ را در کالم بسیاري از متفکران شرقی با گرايش اين هشدار و بیدارگريِ

 ،غرب ةجامع دانستن غیر دينیکه با  «عالمه طباطبايی»بینیم. از جمله  و غیر دينی می

فضالي ما داراي »اما  ؛اند سالمی بهره بردهفرهنگ و علوم ا ،معتقد است آنها از اسالم

ها آنچه از خود  طرز تفکر اجتماعی نیستند و تفکر آنها تفکر فردي است. ما شرقی

گونه ارتباطی با محیط اطراف  چفهمیم اين است که موجودي مستقل هستیم و هی می

ع ضرر شود که جز به جلب منفعت براي خود و دف خود نداريم. اين طرز تفکر باعث می

 .(355 :3152 ،)طباطبايی «از خود نینديشیده و توجهی به غیر خود نداشته باشیم...

تلويحا به اين مطلب اشاره  ،9نشوايدَ ةحادث ةاي دربار حافظ همچنین در قصیده

اند. او خطاب  جويان شده سلطه ها خودشان باعث سرکشی و خودسري کند که مصري می

خواهید انجام دهید و هر  گويد: هر چه می تمسخرآمیز می به نیروهاي بريتانیايی با لحنی

 خواهید صید کنید و در اين سرزمین با آرامش سر بر بالین خواب گذاريد: چه می
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 (311 :9333 ابراهیم،)     

 نیک ملت از کارهايمعتقد است « » ةقصید وي همچنین در

گروهی را پناهنده « هذا» ةبردن اسم اشار   کارهگانه و ب بندي سه و با يک تقسیم گريزانند

داند.  هدف می گروهی را پناهنده به سفارت بیگانه و گروهی را فريادگر بی ،به قصر امیر

را به مخاطب القاء  وحدت مردم پريشانی افکار و عدم ،در سه بیت متوالی« هذا» تکرار

 :کند می

 (21 :همان)                                                                                                        
ايم و چه خوب  گويد: ما به سستی در عمل و انديشه خو کرده در آخر به ملت می يو

 :مبا همديگر يک رو و صادق بودي ،بود که با وجود سستی
 

 

)همان(

 ةگذشتگان که ماي ةهاي پوسید خواهد تا سالمی به استخوان شبیبی نیز از مردم می

کند: آيا انسانی که از درون پوسیده  افتخار است بدهند. ولی بعد با کمی درنگ سوال می

واب وي غفلت و خ کسی سالم کند؟ ةهاي پوسید تواند به استخوان و مرده است می

 کند: ها را به خواب اصحاب کهف تشبیه می شرقی
 
 

                       (،3213 :33) 

به اين « غرب فرهنگی با ةقابلم»با محور با بررسی افکار شبیبی و حافظ ابراهیم 

رسیم که هر دو شاعر با ديدن واقعیت موجود در برابر اين وضعیت احساس  ینتیجه م

چرا  ؛است تر قويحافظ ابراهیم  عنصر خیال در شعراند.  تکلیف کرده و از آن انتقاد کرده

زيبايی خاصی به شعر خود  ،گیري از عناصري مانند اغراق و تهکم و تکرار که وي با بهره

هايی است که  اما شعر شبیبی گاهی شبیه خطابه. استبخشیده و آن را ماندگار کرده 

صرفا براي تحريک نفوس و بیدارگري سروده شده و به دنبال تاثیر آنی است و از عنصر 

 می برده است.ک ةخیال بهر
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   نتیجه .1

گونه بوده است: يک  سه در ابعاد فرهنگی غرب ةنوع برخورد روشنفکران شرق با مقول

ربی شدن کامل داشتند، دوم گروهی که معتقد به عملکرد گروه، آنان که اعتقاد به غ

گزينشی بودند و سوم گروهی که خواهان بازگشت به گذشته و جستجو در خويشتن 

به  فرهنگی ةدر چارچوب مقابل بودند. با تحلیل محتوايی شعر حافظ ابراهیم و شبیبی

 يابیم:نتايج زير دست می

بیگانگی از خود ةمالحظنگی و دينی خود با آنها در عین آگاهی کامل از میراث فره -

به  بردند. در اين راستا گاهی شرق در برابر غرب از اين موضوع به شدت رنج می

 اند. کامال آن را مردود دانسته برداري از تکنولوژي پیشرفته غربی انديشیده و گاهی بهره

یاي مجدد هر دو شاعر وحدت و يکپارچگی را راه رسیدن به مقصد يعنی همان اح -

دانند. حافظ ابراهیم زبان عربی و شبیبی دين را به عنوان عنصر  عزت از دست رفته می

 کنند. مهمی براي وحدت تلقی می

کوبنده و انقالبی است ولی  ،لحن شبیبی خطابی ،هاي آن در خطاب به غرب و سیاست -

 تر است. لحن حافظ ابراهیم با وجود انتقادي بودن نرم
 

     نوشت پی
شود که همان هالل حاصلخیز دومی منتهی می ةعربستان به ناحی ةشبه جزير ،قسمت شمالی از .3

سرزمینی هاللی شکل که گرداگرد صحراي حماد يا صحراي سوريه قرار گرفته است که خود  .است

در قسمت غربی تمدن يونان و روم و  ،صحراي نجد است. اينجا سرزمینی از تمدن هاي کهن بوده ةدنبال

غربی هالل حاصلخیز سوريه و جنوب اين ناحیه به  عراق  ةنیم مت شرقی تمدن ايران بوده است.در قس

 .(313-312: 3135،)حورانی منتهی می شود

آزادانه و جانفشانی هاست.  ةدَنشواي يکی از روستاهاي کوچک مصر است که اسم آن نشانگر مبارز .9

آغاز مبارزات مردم بر ضد استعمار  ةفت و نقطدنشواي اولین میخی است که در بدن استعمار فرو ر ةقص

اي از سربازان انگلیسی براي تفريح و شکار به روستاهاي قاهره رفته و در م عده3231ژوئن31بود. در روز

تیراندازي ها منجر به آتش گرفتن  ةادام ،روستاي دنشواي تیر آنها به زنی اصابت کرد و عالوه بر آن

هالی آنجا جمع شده و سربازان به گمان اينکه اهالی قصد کشتن آنها را مزارع شد. در پی اين حوادث ا

دارند پا به فرار گذاشتند در اين میان يکی از آنها به دلیل آفتاب زدگی و يکی ديگر با اصابت تیر کشته 

اهالی دَنشواي تشکیل شد که حق اعتراض به حکم آن وجود  ةشد. سپس دادگاهی ظالمانه براي محاکم

 .(27: 3133 ،حمدي) نداشت
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     منابع

 .ق3151، اج جعفر دجیلی، ح، نجف9لد ج،  ،آقابزرگ تهرانی، محمد محسن

 .3159 ،هفتم چاپ ،فردوس، ، تهرانغربزدگی ،احمد، جاللآل

 . 9333، ،، بیروت، ديوان ،اهیم، حافظابر

، 13-91 صص ،9/3، ادبیات تطبیقی ،«ديشه تا نظريهاز ان ؛ادبیات جهان» ،رضاعلی ،انوشیروانی

  .3123بهار

 .3133،نی ،ناصر فکوهی، تهران ةترجم، شناسی سیاسیقوم، برتون، روالن

.3135، تهران، امیرکبیر، تاريخ مردمان عربحورانی، آلبرت، 

 ،تهران ،حمديحمید ا ةترجم ،سوسیالیسم و کمونیزم در جهان عرب ،ناسیونالیسم ،مجید ،خدوري

 . 3113، الهام

اول از دورة سال  ،هاي ادبیشهاندي ،«خاستگاه اجتماعی ادبیات ،ادبیات و جامعه» ،دسعی ،خیرخواه

 . 3133، 15-93صص ، 9ة شمار ،جديد

 . 3152 ،هرمس ،تهران ،غربة دربار ،رضا ،داوري اردکانی

استراتژيک مجمع تشخیص مرکز تحقیقات  ،تهران ،هابرخورد يا گفتگوي تمدن ،زيباکالم، صادق

 . 3131 ،مصلحت نظام

 ،حامد فوالدوند و قاهاصغر عسگري خان ةترجم ،غرب است ةشرقی که آفريد ،شرق شناسی ،دارادو ،سعید

  .3113 ،آرمان ،تهران

 . 3131 ،سمت ،، تهرانجهانی شدن ةهاي گوناگون دربارنظريه ،سلیمی، حسین

-352صص  ،1 ةشمار ،9دورة  ،علوم ادبی ،لردبايرون و سرزمین ايران و روزبه گیتو،  غالمرضا ،سمیع

 . 3131بهار  ،327
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 ،تهران ،عبدالرحمن عالم ةترجم ،م3231-3357 هاي تکوينلرب و غرب ساروشنفکران ع ،هشام ،

 . 3113 ،فتر مطالعات سیاسی و بین المللد

 . 3151 ،جهان اسالمنهضت انتشاراتی  ةموسسجا،  بی ،اسی عراقیخ سيتار ،سندگانيشوراي نو

ة حوز جامعه مدرسین ،قم ،محمدباقر موسوي ةترجم ، ،محمدحسین ،طباطبايی

 . 3152،دفتر انتشارات اسالمی ،علمیه قم

 . 3123چاپ نهم،  ،امیرکبیر ،تهران ،سیاسی عربة سیري در انديش ،حمید ،عنايت

 . 3133،قومس ،، تهرانفرهنگ و سیاستشدن جهانی ،راصغظمی، علیکا

 . 3111 ،اسداهلل مبشري ة، ترجمفاوست ،گوته، يوهان ولفگانگ فون

 ،رويشعلی د ةترجم ،3233-3273اجتماعی اقتصادي عراق ،تاريخ سیاسی ،استیون همزلی ،النگريک

 . 3151 ،رضوي آستان قدس ،دمشه

 ةانتخاب و ترجم، منتخبی از بهترين اشعار المارتین ؛هاي شاعرانهنغمه، ئی دوآلفونس ماري لو، المارتین

 . 3111 شهريور ،الدين شفاشجاع

 . 3133م، چاپ دو ،اطالعات ،تهران ،تاريخ جوامع اسالمی ،ايرام ،الپیدوس

 ،کالمی-هاي فلسفیپژوهش ،«دگاه جابري و ارکونياسالمی در د -نقد عقل عربی» ،ریجهانگ ،مسعودي

 . 3133، 339-53 صص ،9 ةشمار ،33 دورة

 . ق3191 ،مطبع ناصري ،بمبئی ،اسماعیل حیرتمیرزا  ةترجم ،تاريخ ايران ،سرجان ،لکمم

مطالعات  ،«توسملی در انديشه و آثار هرمان هسه و نقد داستان آگوسأت» ،محمدرضا ،نصر اصفهانی
 . ،3131مستان ، پايیز و ز311-313 صص ،1 ةشمار ،عرفانی

 ،هنري نارنج -فرهنگی ،انعلی عبداللهی، تهر ة، ترجماکنون میان دو هیچ ،نیچه، فريدريش، ويلهلم

3155 . 

 

 
 


