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چکیده
حضور غرب در شرق بهخصوص در ابعاد فرهنگی -سیاسی مورد توجه شاعران معاصر دو حوزة فارسی و
عربی قرار گرفته است تا جايی که اين مفهوم در شعر بسیاري از آنها بسامد بااليی دارد .حافظ ابراهیم و
محمدرضا شبیبی ازجمله شاعران عربی هستند که به علت سوابق تمدنی عراق و مصر و شرايط زمانی
دورة خود از جايگاه خاصی برخوردارند .در اين نوشتار با روش توصیفی -تحلیلی به موازنة شعر اين دو
شاعر در سطح محتوا پرداخته شده و «مقابلة فرهنگی با غرب» در شعر آنها ذيل سه عنوانِ بازگشت به
گذشتة عربی ،دعوت به وحدت اسالمی -عربی و انتقاد از ملل شرق بررسی شده است .نتايج اين بررسی
نشان میدهد که حافظ ابراهیم در عین اذعان به پیشرفت غرب در زمینههاي مختلف ،با توصیه به
جامعه براي بازگشت به زبان و هويت عربی ،به مبارزه با غرب پرداخته است؛ اما محمدرضا شبیبی غرب
را در همة ابعاد نکوهیده و حتی تمدن غرب را تمدن به معناي واقعی نمیداند؛ اشعار وي سراسر مبارزه
با غرب است.
واژههای کلیدی :هويتاسالمی -عربی ،شرق ،غرب ،مقابلة فرهنگی ،حافظ ابراهیم ،محمدرضا
شبیبی.
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 .5مقدمه
تقابل غرب و شرق در برهههاي تاريخی به اشکال گوناگون مورد توجه بوده است .حضور
غرب در جوامع شرقی بحثهاي مختلفی در زمینههاي مختلف فلسفی ،اجتماعی،
سیاسی و فرهنگی به وجود آورده و اين بحثها در حوزة فرهنگی منجر به پیدايش
مفاهیمی مانند «هويت»« ،خود» و «ديگري» در اين جوامع شده است.
دو حوزة تمدنی غرب و شرق همواره در چارچوب شکلگیري هويت به مسالة
«خود» و «ديگري» توجه کردهاند .رابطة اين دو حوزه در عصر حاضر بسیار پیچیده شده
و شرق براي ترسیم خطمشی فرهنگی خود و اتخاذ موضعگیري در برابر غرب (ديگري)
نیاز به بررسی گذشتة اين رابطه دارد .ادبیات به عنوان ظرف بیانیِ انديشههاي جامعه
میتواند در بازنگري گذشتة اين رابطه بسیار سودمند واقع شود .رابطة غرب و شرق
بهخصوص در دو قرن اخیر -به دلیل رويارويی مستقیم اين دو قطب با يکديگر -در
ادبیات منعکس شده و شاعران در اين عرصه نقش مهمی داشتهاند .از اين رو در اين
جستار ديوان حافظ ابراهیم و شبیبی دو شاعر از کشور مصر و عراق در چارچوب« مقابلة
فرهنگی با غرب» بررسی شده است.
در اين مقاله به بررسی زندگی اجتماعی و سیاسی شبیبی و حافظ ابراهیم و نیز
بررسی چگونگی بازيابی هويت توسط اين دو در شرايط اجتماعی و سیاسی دورهشان
پرداخته شده است« .از آنجا که ژرفکاوي در شعر و ريشهيابی داليل پديد آمدن تصاوير
مختلف سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در آن ،مربوط به جامعهشناسی ادبیات است»
(خیرخواه ،بیتا ،)1 :داليل پديد آمدن رويکردهاي اين دو شاعر ،مورد پژوهش نبوده است.
سوال اصلی پژوهش اين است که مقابلة با غرب در ابعاد فرهنگی در شعر اين دو شاعر
چگونه ظهور يافته است؟
ازجمله داليل انتخاب اين دو شاعر به عنوان موضوع پژوهش ،آن است که اين دو از
کسانی هستند که مقابلة فرهنگی با غرب در شعرشان نمود بارزي دارد و از طرف ديگر
در برهة زمانی مشترک زيسته و تحتتاثیر جريانهاي سیاسی و اجتماعی تقريبا واحدي
قرار داشتهاند و همچنین از پیشینة تمدنی برجستهاي برخوردارند؛ بنابراين موازنة
شعرشان میتواند نتايج مهمی در موضوع مورد بحث در پی داشته باشد .براي تبیین
چگونگی مقابلة فرهنگی با غرب ،در ابتدا اشاره به بخشی از فعالیتهاي اين دو شاعر
بويژه در جنبههاي سیاسی و اجتماعی ضروري به نظر میرسد.
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در اين زمینه هیچ پژوهشی که موضوع آن به طور خاص«تحلیل مقابلة فرهنگی با
غرب» در شعر دو شاعر مذکور باشد يافت نشد .هرچند جعفر دلشاد در مقالهاي با عنوان
« تحلیل تطبیقی سیماي شرق و غرب در شعر حافظ ابراهیم و اقبال الهوري» ( )3123تا
حدي به ديدگاه حافظ ابراهیم اشاره کرده است .پاياننامههايی نیز در دانشگاه آزاد
اسالمی در بررسی مضامین شعري هر دو شاعر وجود دارد .از جمله« :بررسی مضامین
ديوان محمدرضا شبیبی» نوشتة نگار دريا آزرم با راهنمايی سیده زهرا موسوي ()3123
و «بررسی مضامین اجتماعی در شعر حافظ ابراهیم» نوشتة ريحانه مالزاده نارستان به
راهنمايی محمود شکیب ( )3131که با وجود اشاراتی به موضوع مورد بحث ،هیچکدام به
موازنه و مقايسة شعر اين دو شاعر نپرداخته است.
 .2مروری بر زندگانی ادبی -سیاسی حافظ ابراهیم و محمدرضا شبیبی
حافظ ابراهیم (3219-3359م) معاصر شاعران برجستهاي همچون بارودي و احمد شوقی
است و اين امر در شعر وي تاثیر بسزايی داشته است« .وي همچنین با ادباء و رهبران
سیاسی همچون قاسم امین ،جرجی زيدان ،منفلوطی ،يعقوب صروف و نیز سعد زغلول و
شیخ محمد عبده ،هم دوره بود» (نوفل .)11 :3221 ،او در اشعار سیاسی و اجتماعی خود
از آراء محمد عبده تاثیر فراوان پذيرفت و در مجالس سیاسی سخنان شیخ را تکرار
میکرد و علیرغم حس ملیگرايی ،ويژگیهاي مثبت انگلیسیها از جمله پايبندي به
شورا و عدل و همکاري را میستود .وي «لردکرومر» را به دلیل دوستی با محمدعبده
مدح گفته و با نوعی هوشمندي که از تاثیرات شیخ بود بر ضد انگلیس شوريد (پیرانی
شال .)91 :3133 ،به گفتة سلمی جیوسی « ...اغلب موضوعات شعري حافظ مربوط به
حوادث و مناسبتهاي عمومی است .حافظ به وظیفة اجتماعی و میهنی شاعر اعتقاد
فراوان داشت ...شعر حافظ ابراهیم از اسلوب و عاطفهاي روان برخوردار و سادگی شعر
.)33 :9333 ،
مردمی را داراست» (
«محمدرضا شبیبی (3137-3131هـ .ش3217-3333 /م) يکی از شعراي برجستة معاصر
 .)335 :3221 ،هر چند جنبشهاي ادبی و
و رهبر ملیگرايی عراق است» (
سیاسیاي که در لبنان و مصر ايجاد شده بود تا سال3233م هنوز در عراق پژواکی
نداشت (النگريک ،)33 :3151 ،اما کسانی چون محمدرضا شبیبی نهضت فکري عراق را به
راه انداختند که با گرايشهاي اسالمی خاص متبلور شد .اين نهضت در زنده کردن
فرهنگ و ادبیات عربی در زمان حکومت ترکان عثمانی بسیار موثر بود (آقابزرگ تهرانی،
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 .)515-517/9 :3151شبیبی پنج بار در دورههاي مختلف سیاسی منصب وزارت معارف را
،
برعهده گرفت و در برابر استعمار انگلستان نقش مهمی در مقاومت ايفا کرد( .
« )13 :3217زبان شعري وي ويژه ،اسلوبش استوار و موسیقی شعرش روان است»
(

.)912 :9333 ،

پس از اشاره به بخشی از زندگانی اين دو شاعر ،بايد منظور از شرق و غرب در اين
جستار بیان شود .مفهوم شرق بدون در نظر گرفتن مفهوم اسالم و کشورهاي عربی
کامل نیست و از آنجا که هويت فرهنگی عرب جزئی از هويت شرقی محسوب میشود،
تبیین مفهوم شرق و غرب در اينجا ضروري به نظر میرسد.
 .9تعریف شرق و غرب
شرق و غرب در حوزهها و قلمروهاي مختلف مثل سیاست ،حکمت ،فلسفه ،عرفان ،تاريخ
و ...در برابر يکديگر قرار میگیرند؛ اما غالباً هر جا از تفکر شرق و غرب سخن به میان
آيد ،آن را به معانی سیاسی و جغرافیايی برمیگردانند« .در تعبیر جغرافیايی ،مشرق
آنجاست که آفتاب برمیآيد و مغرب جايگاه غروب آفتاب است» (داورياردکانی:3152 ،
« .)33از منظر سیاسی نیز با ظهور شوروي ،بهطورکلی اين کشور ،شرق؛ و تمام اروپاي
غربی و آمريکا ،غرب محسوب شد و در پارهاي موارد غرب به عنوان مجموعهاي که در
تقابل با سرزمینهاي آسیاي شرقی است بهکار رفت» (سلیمی .)9-3 :3131 ،از ديد
فرهنگی ،میتوان غرب را يک جهانبینی با بار معنايی خاص تعريف کرد .مشرق و مغرب
همیشه وجود داشته ولی انسان در جهانی زندگی میکرده که نمیدانسته شرقی است يا
غربی؟ از دورة رنسانس با آگاهی انسان از يک انسان غربی و از يک انسان شرقی مفهوم
جديدي از غرب بوجود آمد (کاظمی .)19-13 :3133،براي شناخت اين مفهوم جديد از
غرب بايد به عمق فلسفة غربی و شعر دورة جديد نفوذ کرد« .غرب يعنی فلسفه و هنر
غربی» (داوري اردکانی.)79 :3152 ،
برخی نیز چون جاللآلاحمد شرق و غرب را مفاهیمی سیاسی و اجتماعی
نمیدانند ،از نظر وي شرق و غرب دو مفهوم اقتصادي است .غرب کشورهاي ثروتمند و
شرق کشورهاي فقیرند .وي معتقد است آفريقاي جنوبی (دوران جالل آل احمد) ،گرچه در
منتها الیه جنوب آفريقاست ،تکهاي از غرب است و اغلب ممالک التین ،هرچند که در
آن سوي کرة خاکی قرار دارند ،جزء شرقاند .در بررسی شعر دو شاعر ياد شده منظور از
واژة غرب در درجة اول ،مفهوم فرهنگی است.
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 .4بازتابی از فرهنگ شرق و غرب در ادبیّات
ادبیّات در بطن خود تصويرهايی از شرق و غرب نمايش میدهد که گاهی اين تصاوير،
طرف ديگر را ستايش و گاهی نکوهش میکند .شرق در ادبیات غرب ،گاهی به شکل
عالمی کشف نشده جلوه میکند که غربیها براي دستیابی به آرامش و آسودگی خاطر
در آرزوي رسیدن به آن هستند؛ به طوري که شماري از نويسندگان و فیلسوفان غربی
مانند المارتین ،گوته ،نیچه و هرمان هسه ( )Hermann Hesseو ...بهويژه در قرن
نوزدهم (قرن رمانتیسم) شیفتة شرق بودند؛ به عنوان نمونه ديوان غربی و شرقی گوته
گفتگوي دو فرهنگ شرق و غرب است .هرمان هسه نیز از کسانی است که بخشی از
زندگی و مطالعاتش مربوط به فرهنگ مشرق زمین بوده و برخی از جديترين آثار او
مانند «سفر به شرق» و «سیذارتا» حاصل پیوند شرقی و به ويژه هندي با فرهنگ
اروپايی است (نصر اصفهانی .)313 :3135،تاثیر فرهنگ ايرانی بر اشعار جرج گردن
بايرون(3391-3533( )Gordon Byron Georgeم) از شاعران رمانتیک انگلستان که
همواره نسبت به فرهنگ شرق از خود عالقه خاصی نشان میداد نیز چشمگیر است
(سمیع.)333: 3131 ،
در مقابل اين ابراز عشق و عالقة عدهاي از غربیان نسب ت به شرق ،نگرش ديگري هم
وجود دارد و آن اين است که انسان شرقی در طبیعت ابتدايی زندگی میکند و شرق
سرزمین پر امکانات با انسانهاي عقبمانده و بداخالق است .ادوارد سعید معتقد است
که مستشرقان ،شرقیها را با نامناسبترين سخنان به تصوير میکشند .وي به نقل از
کتاب «خوي و خصلت اعراب» میگويد :عرب جماعت در محیطی سخت زندگی میکند
و تغییر را باور ندارد و رستگاري را فقط در ملکوت میيابد (سعید.)12 :3113 ،
«دين اسالم نیز از نگاه ادبیات غرب ،دين درستی نیست؛ بلکه دينی است که
پیروانش راحت زندگی نمیکنند و از خوشیها لذت نمیبرند .نوشیدن شراب در
مسیحیت سرگرمی و تفريحی است که شرقیان از آن بیخبرند؛ مثالً شعر «مسیر
زندگی» ( )way of the worldويلیام گانگريو ( )William Congreveمسلمانان را نوکر
قوانین بتپرستی قلمداد میکند» (عويجان.)15-11 :9333 ،
در شرق نیز موضعگیريهاي متفاوتی نسبت به غرب وجود داشته و دارد .عدهاي
غرب را با تمامی جنبههايش پذيرفتهاند ،عدهاي فقط تکنولوژي غربی را مقبول دانسته و
برخی نیز معتقد بوده و هستند که میتوان غرب را دو پاره کرد و بخشهاي مقبول آن
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را پذيرفت و قسمتهاي مردود آن را رد کرد« .گروهی که در آرزوي رفتن به غرب يا
رسیدن به پیشرفت آن شدهاند ،آنجا را سرزمین آزادي و دموکراسی و صورت کامل
تمدن بشري ديده و راه غرب را راه نوع بشر و تمدن غربی را مرحلة کمال آدمی
يافتهاند» (داوري اردکانی .)73 :3152 ،نمونة بارز اين اروپا محوري افراطی ،کالم ملکم خان
است که میگويد« :دين اسالم دينی است مخالف اصالحات و پیروان آن با تعصبات،
خرافهپرستی و تمايالت بیجهت ،مقید و محدود شدهاند .چیزي جز بربريت نمیتواند
نتیجة اين دين باشد» (ملکم.)993 :3191 ،
موضعگیري عربها نیز در برابر تمدن و فرهنگ غربی اشکال مختلفی چون
غربستیزي ،غربگرايی و غربشناسی داشته است .به نظر «نصر حامد ابوزيد» :تصوير
غرب در حدود قرن نوزدهم میالدي تصوير رقیب برتر تلقی میشد و هنوز به سیماي
دشمن پیروز تبديل نشده و احساس اختالف بوجود نیامده بود .بنابراين ،رابطههاي آن
دوره در چارچوب سازگاري و آشتی شکل میگرفت( .لبیب)337 :3222 ،
طه حسین نیز از جمله متفکران جهان عرب است که دربارة ارتباط عرب و دنیاي
غرب سخن گفته است .وي در کتاب

که همزمان با استقالل

نسبی مصر از انگلستان در 3211م و لغو کاپیتوالسیون در 3215م منتشر شد ،به
ترسیم آيندة فرهنگی م صر پس از استقالل پرداخت .کتاب وي با اين سؤال آغاز میشود
که «مصر به شرق تعلق دارد يا به غرب؟» (حسین .)1-7 :3215 ،اين کتاب را میتوان
مهم ترين سند دلبستگی طه حسین به تمدن غربی دانست .او پس از ذکر نمونههاي
تاريخی نتیجه میگیرد که برخورد مصر با تمدنهاي شرقی بینالنهرين از حدود عراق
فراتر نرفته و تنها ارتباط مؤثر مصر با تمدن خاور نزديک و يونان صورت گرفته است که
بهحوزة تمدن مديترانهاي تعلق دارند (عنايت.)723-753 :3123 ،
شاعران عرب نیز همچون نويسندگان و متفکران به موضوع غرب پرداختهاند .از
احمد شوقی امیرالشعراي مصر گرفته تا زهاوي شاعر عراق و مطران ،شاعرالقطرين؛ به
گونهاي در مواجهه با غرب و رفتار غربیها اظهارنظر کردهاند .طبعا نگاه اين شعرا اعم از
موضعگیريهاي افراطی و تفريطی در ديوان آنها ثبت شده است .تبیین نگاههاي حافظ
ابراهیم و شبیبی که معرف شعر مصر و عراقاند ،در غنیسازي تحلیل اين حوزه بسیار
موثر خواهد بود .ديدگاههاي اين شاعران را در ابعاد مختلفی از جمله سیاسی ،اجتماعی
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و فرهنگی میتو ان مورد بررسی قرار داد اما در اين پژوهش فقط ابعاد فرهنگی اين
موضعگیريها مورد توجه قرار گرفته است.
 .1بررسی چگونگی مقابلة فرهنگی با غرب در شعر حافظابراهیم و شبیبی
مقابلة فرهنگی با غرب در شعر اين دو شاعر تحت سه عنوان محوريِ  -3بازگشت به
گذشتة عربی -9 ،دعوت به وحدت عربی – اسالمی و  -1انتقاد از ملل شرق قابل تحلیل
است.
 .5-1بازگشت به گذشتة عربی

يکی از مسائلی که عرب به آن توجه خاصی داشته و شاعران دورة نهضت نیز در مقايسة
خود با اروپايیان به آن اهتمام ورزيده و آن را راهی براي تحريک نفوس دانستهاند ،حس
عرب بودن است .در ديوان شاعران اين دوره گاه عرب به معناي عربیت لحاظ نشده بلکه
به معناي «شرق» است .اين عربیگرايی را در ديوان شبیبی در قصیدههاي «
»(

« ،)15 :3213 ،

» (همان« ،)32:

» (همان )11:میبینیم.
وي در قصیدة «

» به اين نکته اشاره میکند که عربها

همیشه جنگجو و مبارز بودهاند و الزم نیست که آنها را به خیزش و بیداري دعوت کرد
(همان)15 :

«عربها قبل از اين برخاسته بودند؛ بنابراين نگويید که بايد برخیزند».
شبیبی زبان به تهديد گشوده و غربیها را از هیبت هارونالرشید و مأمون و منصور
دوانیقی ،خلفاي بزرگ و قدرتمند بنیعباس میترساند:

(همان)19 :

«چه کسی بغداد را مجروح کرد ،در حالی که میدانست مأمون زمانی در آنجا بوده و
رشید به خاطر آن جراحت ،خونخواهی کرده است ؟ و روح منصور در آنجا پیروز خواهد
شد».
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وي در قصیدة «دمشق و بغداد» بعد از اشاره به اين نکته که عربها در برابر اجداد
خود شرمندهاند ،چرا که قادر به حفظ دستاوردهاي آنها نیستند ،گذشتة پرافتخار آنها
را يادآور می شود .لحن شبیبی در اين ابیات لحنی جنگاورانه و به سبک رجزخوانیهاي
قديم است .وي با استفاده از عبارت کنايی «

» اسامی افراد شجاع قوم

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

(همان)17 :

« اگر خشم يعرب همچون آتش افروخته شود آتش ديگران خاکستر خواهد شد .عنتره و
شداد پدر عنتره شهامت را به ما ياد آور شده و عصر حکومت لخم و آلمحرق و اياد در
عراق شوق مرا برمیانگیزد».
شبیبی همچنین در قصیدة «

» به گذشتة جاهلی و اسالمی برگشته و

دالوريهاي قبايل عرب را به ياد میآورد .وي با برخورداري از روح شیعی با تمام وجود
خواهان بازگشت دوران امام علی(ع) و سردار او مالک اشتر نخعی است .او عالوه بر
جانفشانیهاي علی و مالک ،به قبايل عربی نیز اشاره کرده و «تنوخ» و «تبع» را
فرامیخواند:

(همان)17 :

«اي امتهاي شرقی! با دشمنان بجنگید و عهد علی و مالکاشتر و نخع را احیا کنید .در
عراقین پژواک صداي آلاطرش پیچیده است که میگويند :آيا اينها که برخاستهاند،
تنوخاند يا تبع»؟
اين ابیات به وضوح نشان میدهد که بعد از رويارويی با غرب ،تعريف هويتی در برابر
هويت غربی از جمله دغدغههاي طبقات فرهنگی و شاعران جامعة عرب شد و همة
جنبشهاي ناسیونالیستی برخاسته از اين موضوع بود .شرق در بیخبري و غفلت به سر
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میبرد و در اين میان يکی از شیوههايی که غرب براي گسترش نفوذ خود به آن توسل
میجست پديدة شرقشناسی بود .به دنبال گسترش استعمار در شرق ،نگاه شرق-
شناسانة غربی ابعاد جديدتري يافت و استعمار از میراث شرقشناسی استفاده کرد .اين
دسته از مطالعات باعث شد که شاعران معاصر شرقی و بهخصوص عربی نیز به فرهنگ
گذشتة خويش بازگردند و در شعرشان پیوندهاي عاطفی خود با میراث فرهنگی را نشان
داده و میراث فرهنگی کشورشان را ثروتی عظیم به شمار آورند؛ چنانکه حافظ ابراهیم
در قصیدة «مصر» به اهرام ثالثه اشاره کرده و با افتخار به گذشته و عربیت خويش
چنین میسرايد:
(ابراهیم)312 :9333 ،

«همة مردم ايستاده و به من مینگرند که چگونه به تنهايی ستون مجد را برپامیکنم».
حافظ ابراهیم با اشاره به اينکه کشورش سرشار از نعمت و ثروت است و اروپايیان
چشم طمع به آن دوختهاند ،مردمی را که با سفر به کشورهاي اروپايی مجذوب زيبايی
آنها شده اند دعوت به ديدن زيبايی آثار مشرق زمین کرده و سپس خطاب به غربیها
میگويد شما در برابر اين همه آثار مجد و عظمت و ثروت چه داريد؟
(همان)312 :

 .2-1دعوت به وحدت عربی -اسالمی

بزرگان زيادي در طول تاريخ دعوت به وحدت بین اقوام کرده و در جهان اسالم نیز
افرادي با نگاه کالن و جامع خود ،نقش مهمی در ايجاد وحدت داشتهاند و در اين مسیر،
وحدت عمدتاً حول محور عناصر فرهنگی رقم خورده است .منظور ما از وحدت در اين
بخش نیز مفهوم «وحدت فرهنگی» است.
در سالهاي  3233تا3273م در عراق به دلیل اختالفات موجود بین شیعه و سنی،
کرد و عرب و ايرانیان مقیم شهرهاي مقدس ،تمرکز و وحدت عراقیها کمتر شد.
(النگريک )333 :3151 ،در ديگر مناطق نیز بسیاري از متفکران مسلمان ،صبر و شکیبايی
خود را در برابر استبداد سلطان که به نام اسالم تحمیل میشد از دست دادند (خدوري،
 ،)93 :3113ولی در برابر اينها کسانی چون سید جمالالدين اسدآبادي و شیخ محمد
عبده که تأثیر افکار و آثار آنان همة جهان اسالم به ويژه مصر ،مغرب ،الجزاير ،تونس،
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مراکش ،شام ،سوريه ،لبنان ،فلسطین ،شبه قاره هند ،ايران و عراق را در برگرفت بر
متحد شدن حول محور اسالم ناب تاکید کردند (عنايت .)313-331 :3123 ،اتحادي که
سیاستهاي پانترکیسم شعلههاي آن را فروزانتر میکرد ،گرچه از صبغة دينی آن
میکاست .به طوري که مقاومت افراطگرايان ترک در سیاست «ترکیسازي» باعث شد
تا عدهاي از متفکران عرب مسیحی که از مدتها پیش خواهان يک «بیداري عربی» بر
اساس ناسیونالیسم بودند ،طرفدار جنبش عرب بدون اسالم شوند (خدوري.)91 :3113 ،
شاعران و ادباي عرب نیز پا به پاي متفکران ،براي دعوت مردم به وحدت تالش
می کردند .دعوت بعضی از اين شاعران نیز گاهی رنگ و بوي وحدت اسالمی و گاهی
رنگ وحدت قومی -عربی داشت.
از آنجا که تقاضاي ناسیونالیسم ابتدا از جانب مردم عرب زبان سوريه و عراق و لبنان
که خودشان در صدر اسالم عرب شده بودند ،مطرح گرديد؛ میتوان گفت ناسیونالیسم
ذاتا فرهنگی بود نه نژادي؛ به طوري که زبان در قرن بیستم يکی از پايههاي اساسی
هويت فرهنگی يک قوم شد که در جنبشهاي سیاسی و ملی ظاهر گرديد (برتون:3133،
 .)333زبان عربی در شعر شاعران نهضت نیز به عنوان محور وحدت بسیار مورد توجه
قرار گرفت؛ زيرا اين زبان با غناي ادبی و افسانهاي خود سرچشمة خاطرات تاريخی و
احساس غرور عربها بود و تخیل مردان جوانی که رهبري مردمشان را براي نیل به
اهداف ملی به دست گرفته بودند ،شعلهور مینمود (خدوري .)13 :3113 ،استعمار که اين
مطلب را به خوبی دريافته بود ،سعی داشت با زبان ملی عربها مبارزه کند و به اشکال
گوناگون ،زبان خود را بر ملتهاي عرب تحمیل نمايد .در  33دسامبر 3231م .که مصر
تحت الحماية بريتانیا شد ،نمايندگان عالی رتبة دولت بريتانیا در نشر تعلیمات انگلیسی
و فرهنگ انگلوساکسون در مصر نقش مهمی ايفا کردند به طوري که تعداد مدارس
بیگانه در مصر در اين سال به  193رسید (حمود .)35 :9333 ،هدف از رواج چنین
پديده اي در قرن نوزده و خصوصاً قرن بیست از میان بردن فرهنگ اقوام بود .دولتهاي
استعمارگر در اين سالها به جاي استفاده از روشهاي سرکوبگرانه دست به آموزش
اجباري زبان خود به جاي زبان قومی زدند و اين امر نوعی سیاست توسعة فرهنگی بود
(برتون.)332 :3133 ،
بسیاري از ادب اء و نويسندگان عرب نیز طی اقداماتی از جمله مبارزه با قواعد زبان
عربی ،مبارزه با خط عربی و دعوت به زبان عامیانه براي تضعیف زبان عربی تالش کردند
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(مکتبی .)31-31 :3223 ،احمد امین در دعوت خود به تغییر قواعد زبان عربی بسیار صريح
بود؛ وي میگفت« :ما مثل صاحبخانهاي که در خرابکردن و بازسازي و تغییر و تبديل
بناي خود مختار است ،هر طور بخواهیم در زبان عربی تصرف میکنیم» (همان.)31 :
انیس فرحه ،استاد دانشگاه آمريکايی و جمیل صدقی الزهاوي نیز از کسانی بودند که
 .)911 :9333 ،کسانی
دعوت به تغییر الفباي عربی به التینی را تشويق میکردند (
که با زبان فصیح به مبارزه برخاستند بر اين اعتقاد بودند که فصیح فقط زبان ادبیات
است و قابلیت استفاده در امور و اصطالحات علمی را ندارد (همان.)931 :
حافظ ابراهیم در قصیدة «

» (ابراهیم )335 :9333 ،از

بین رفتن زبان جوامع شرقی را دلیل مهمی براي عدم مقاومت آنها در برابر جوامع غربی
به شمار آورده و يکی از داليل عزت غربیها را اهمیت دادن به زبان و ادبیات خودشان
دانسته است .شاعر ،زبان عربی را زبانی مترقی و پويا با دايرة شمول وسیع دانسته و
میگويد زبانی که قرآن با آن نازل شده و در برگیرندة همة موعظههاي آسمانی است
قطعا میتواند در برابر غربیها پشتیبان محکمی محسوب شود:
(ابراهیم)335 :9333 ،

چنانکه گفته شد دين نیز به عنوان يکی ديگر از عناصر مهم فرهنگی همواره به
عنوان عامل وحدت در جهان اسالم به شمار رفته است« .در زمان امپراتوري عثمانی که
در آغاز يک حکومت مذهبی بود ،همین امر سبب شد تا اين امپراتوري بتواند يک هويت
جهانی به نام اسالم و بدون هیچگونه نژادگرايی اعم از ترک و عرب به دست آورد»
(شوراي نويسندگان« ،)332 :3151 ،اما در جهان عرب در برخورد با تمدن جديد اروپايی سه
گرايش فکري نسبت به دين شکل گرفت :نخست جنبش سلفیگري و بازگشت به
گذشته که جايگزين ساختن عقالنیت و خردورزي را به جاي سنت کامال نفی کرد.
گرايش دوم که بر اساس تعلیمات و انديشههاي اصالحطلبانة سید جمالالدين به شدت
به نقد جريانهاي نوگرايی پرداخت؛ ولی با وجود اين در گسترة تأويل میراث فکري از
ارجاع به ارزشهاي نوگرايی و روشنفکري از جمله تاکید بر خردورزي و عقالنیت،
ستايش علم ،استبدادستیزي و دعوت به آزادي و دموکراسی خودداري نکرد .جريان سوم
که به سنت هاي روشنگري گردن نهاد که خود به دو گروه اصلی تقسیم شد؛ نخست
کسانی چون «سالمة موسی» و «طه حسین» که با اعتماد همه جانبه به ارزشهاي
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فرهنگی تمدن غربی و روش هاي آن بر پیوند گسستن از تمام رسوبات برجامانده از امور
غیبی و تقلیدي ،تاکید ورزيدند و دوم روشنفکران نوگراي عرب مانند حسن حنفی،
محمدعابد الجابري و محمد ارکون که شاهد رويکرد و گرايش آنان براي ترکیب و
هماهنگسازي سنت و مدرنیته هستند( ».مسعودي ،بیتا)9 :؛ بنابراين نقد عقل عربی-
اسالمی در جهان معاصر عرب تحتتأثیر ويژگیها و شاخصههاي نوگرايی در تمدن غرب
پديد آمد (ر.ک :همان)1 :؛ از اينرو ،در جهان اسالم همواره در برابر عدهاي که شرق و
غرب را صرفاً يک مفهوم جغرافیايی می شناسند و هیچ تقابلی میان اسالم و فرهنگ
غرب نمیبینند ،شخصیت هاي بزرگی منادي وحدت بر اساس دين بوده و تقابل شرق و
غرب را تقابل اسالم و فرهنگ غربی تلقی کردهاند .آنها با استناد به آية «
» (رعد ،)33 :علت اين عقبماندگیها را در عمل نکردن به
قوانین اسالم دانسته اند .شاعران عصر نهضت نیز در اشعار خود بارها به جايگاه دين در
جمع شمل مسلمانان تاکید کردهاند .چنانکه شبیبی در قصیدة «

»

دين را عامل وحدت به شمار آورده و هشدار میدهد که دين نبايد به عاملی براي تفرقه
تبديل شود:
(

)71: 3213 ،

«دين را بین خود ابزار تفرقه قرار ندهید چرا که دين از ايجاد تفرقه به دور است».
تاريخ پرافتخار مسلمین در برابر چشم شبیبی قرار گرفته بود و از نابودي آن رنج
میبرد .علت اين نابودي به تشخیص او اين بود که مسلمانان اخالق اسالمی را ناديده
گرفته و به سبب اختالفی که بینشان به وجود آمده غربیها و دشمنان توانستهاند بر آنها
چیره شوند .بايد گفت راهکاري که شبیبی در حوزة دين و عوامل وحدتزا به آن اشاره
کرده بسیار سطحی است و براي رويارويی با تمدنی چون تمدن غرب کارساز به نظر
نمیرسد .از شبیبی به عنوان يک سیاستمدار انتظار میرود که به جنبههاي مثبت
حضور غربیها در عراق ،از جمله تاسیس مدارس بهخصوص مدارس دخترانه ،دادگاههاي
مدنی ،مدرسههاي زبان ،ساخت راهها بهخصوص راهآهن و ...اشاره کند؛ چه بسا
شناساندن فرهنگ و تمدن غرب کمک شايانی به مردم عراق در برابر غربیها میکرد؛ به
عبارت ديگر ،میتوان با نگرشی متفاوت ،وجود دشمن خارجی را يکی از عوامل بقاي
تمدن دانست .شايد دلیل اصلی وي براي اتخاذ چنین موضعگیريهاي تندي در برابر
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غربیها اين بود که از مسائل پشت پرده آگاهی داشت؛ به عبارت ديگر ،وي اقدامات به
ظاهر مثبت غربیها را گامی در جهت پوشاندن اهداف استعماريشان تلقی کرده است.
نکتة سوم اينکه وقتی شبیبی بعد از تعريف دين حقیقی از سیاست سخن میگويد:
(همان)71 :3213 ،

«سیاست فقط توهمات است .توهماتی که هر طور میخواهد حکومت میکند».
اين موضوع به ذهن متبادر میشود که وي ارتباط تنگاتنگی بین دين و سیاست
قائل است .بحثی که بعد از دورة وي تبديل به يکی از مباحث اصلی روز شد.
در مقايسة ديدگاه حافظ ابراهیم و شبیبی در مورد وحدت و اينکه حافظ عامل زبان
و شبیبی عامل دين را وحدتزا تلقی کردهاند نیز چند نکته قابل ذکر است :نکتة اول
اينکه تولد و تربیت شبیبی در نجف -مرکز علوم دينی -و در خانوادهاي مذهبی و به دنیا
آمدن حافظ در مصر و طبقة ضعیف جامعه و تجربه نکردن تربیت دينی تأثیر زيادي در
رويکرد اين دو نسبت به مسائل مختلف اجتماعی و سیاسی دارد .شبیبی تحتتأثیر نوع
تربیت خود ،اسالم و تعالیم آن را -به خصوص جنبههاي شديدا اعتقادي آن -در اولويت
قرار داده و هر چیزي را که تهديدي براي اين عقیده محسوب شود به شدت انکار
میکند؛ اما حافظ وجود غرب را سراسر تهديد نمیبیند« .از آنجا که پیش از 3231م.
3
سه نیروي عمده يعنی اسالمیسم ،عثمانیسم و ناسیونالیسم در مصر و هالل بارور
سیطره داشتند و اين گرايشها باعث اختالف اساسی میان روشنفکران عرب و
سمتگیري هاي مختلف سیاسی آنان بود و به يقین اسالمیسم عناصري از ناسیونالیسم
در برداشت» (شرابی ،)393 :3113 ،شايد بتوان شبیبی را از طرفداران انديشة اسالمیسم و
معتقد به انديشة احیاي اسالم و حافظ ابراهیم را از معتقدان به انديشة ناسیونالیسم
پنداشت .نکتة دوم اينکه مصر از 3339م .به اشغال بريتانیا درآمد؛ اما عراق تا پیش از
جنگ جهانی اول در دل امپراتوري عثمانی قرار داشت و سرنوشت آن با سرنوشت
استانبول گره خورده بود و تا زمان سقوط امپراتوري عثمانی ،جزئی از خاک آن به شمار
میآمد« .بنابراين هر دو منطقة مصر و هالل بارور ،گرچه روزي جزئی از امپراتوري
عثمانی بودند ،ولی با تجربة متفاوتی در زمینة سلطة استعماري مواجه شدند( ».الپیدوس،
 )322 :3135و اين تجارب مختلف ،خود را در شعر اين دو شاعر به وضوح نشان داده
است.
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 .9-1انتقاد از ملل شرق

يکی از دغدغه هاي مهم شاعران اين دوره سعی در اصالح فرهنگ عمومی جامعه است.
اين شاعران با وجود انتقاد از سیاستهاي غرب از شناختن و شناساندن عیوب شرق به
شرقیان نیز غافل نشده و معتقدند يکی از عوامل و اسبابی که طغیان و افسارگسیختگی
حکام -چه داخلی و چه خارجی -را تشديد میکند؛ ناآگاهی ،سستی و غفلت مردم است
و آنچه مستبدان و مستکبرا ن و استعمارگران بیش از هر دستاويز ديگري براي نیل به
اهداف و منافع خود ،بکار میگیرند ،ناآگاه نگه داشتن و ايجاد رکود و جمود در انديشة
مردم است .هیچ فاجعهاي در جوامع بشري باالتر و دردناکتر از اين نیست که مردم آن
در غفلت و بی خبري بسر برده ،هیچ واکنشی در قبال تصمیمات و سیاستهاي
اتخاذشده توسط حکام نشان ندهند .حافظ ابراهیم در قصیدة «

»

میگويد:
(ابراهیم)19 :9333 ،

«شرق دوست داشتن تقلب را براي اهل خود به يادگار گذاشته است».
حافظ در اين قصیده با تمام وجود شرقی و عاشقانه دلبستة جامعة خود است؛ ولی با
در نظر گرفتن موازين ديگري در برابر همین جامعه انتقادگر میشود و هشدار میدهد.
اين هشدار و بیدارگريِ حافظ را در کالم بسیاري از متفکران شرقی با گرايشهاي دينی
و غیر دينی میبینیم .از جمله «عالمه طباطبايی» که با غیر دينی دانستن جامعة غرب،
معتقد است آنها از اسالم ،فرهنگ و علوم اسالمی بهره بردهاند؛ اما «فضالي ما داراي
طرز تفکر اجتماعی نیستند و تفکر آنها تفکر فردي است .ما شرقیها آنچه از خود
میفهمیم اين است که موجودي مستقل هستیم و هیچگونه ارتباطی با محیط اطراف
خود نداريم .اين طرز تفکر باعث میشود که جز به جلب منفعت براي خود و دفع ضرر
از خود نینديشیده و توجهی به غیر خود نداشته باشیم( »...طباطبايی.)355 :3152 ،
حافظ همچنین در قصیدهاي دربارة حادثة دَنشواي ،9تلويحا به اين مطلب اشاره
میکند که مصريها خودشان باعث سرکشی و خودسري سلطهجويان شدهاند .او خطاب
به نیروهاي بريتانیايی با لحنی تمسخرآمیز میگويد :هر چه میخواهید انجام دهید و هر
چه میخواهید صید کنید و در اين سرزمین با آرامش سر بر بالین خواب گذاريد:
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(ابراهیم)311 :9333 ،

وي همچنین در قصیدة «

» معتقد است ملت از کارهاي نیک

گريزانند و با يک تقسیمبندي سهگانه و بهکاربردن اسم اشارة «هذا» گروهی را پناهنده
به قصر امیر ،گروهی را پناهنده به سفارت بیگانه و گروهی را فريادگر بیهدف میداند.
تکرار «هذا» در سه بیت متوالی ،پريشانی افکار و عدم وحدت مردم را به مخاطب القاء
میکند:

(همان)21 :

وي در آخر به ملت میگويد :ما به سستی در عمل و انديشه خو کردهايم و چه خوب
بود که با وجود سستی ،با همديگر يک رو و صادق بوديم:
(همان)

شبیبی نیز از مردم میخواهد تا سالمی به استخوانهاي پوسیدة گذشتگان که ماية
افتخار است بدهند .ولی بعد با کمی درنگ سوال میکند :آيا انسانی که از درون پوسیده
و مرده است میتواند به استخوانهاي پوسیدة کسی سالم کند؟ وي غفلت و خواب
شرقیها را به خواب اصحاب کهف تشبیه میکند:
(

)33: 3213،

با بررسی افکار شبیبی و حافظ ابراهیم با محور «مقابلة فرهنگی با غرب» به اين
نتیجه می رسیم که هر دو شاعر با ديدن واقعیت موجود در برابر اين وضعیت احساس
تکلیف کرده و از آن انتقاد کردهاند .عنصر خیال در شعر حافظ ابراهیم قويتر است؛ چرا
که وي با بهرهگیري از عناصري مانند اغراق و تهکم و تکرار ،زيبايی خاصی به شعر خود
بخشیده و آن را ماندگار کرده است .اما شعر شبیبی گاهی شبیه خطابههايی است که
صرفا براي تحريک نفوس و بیدارگري سروده شده و به دنبال تاثیر آنی است و از عنصر
خیال بهرة کمی برده است.
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 .1نتیجه
نوع برخورد روشنفکران شرق با مقولة غرب در ابعاد فرهنگی سهگونه بوده است :يک
گروه ،آنان که اعتقاد به غ ربی شدن کامل داشتند ،دوم گروهی که معتقد به عملکرد
گزينشی بودند و سوم گروهی که خواهان بازگشت به گذشته و جستجو در خويشتن
بودند .با تحلیل محتوايی شعر حافظ ابراهیم و شبیبی در چارچوب مقابلة فرهنگی به
نتايج زير دست میيابیم:
 آنها در عین آگاهی کامل از میراث فرهنگی و دينی خود با مالحظة از خودبیگانگیشرق در برابر غرب از اين موضوع به شدت رنج میبردند .در اين راستا گاهی به
بهرهبرداري از تکنولوژي پیشرفته غربی انديشیده و گاهی کامال آن را مردود دانستهاند.
 هر دو شاعر وحدت و يکپارچگی را راه رسیدن به مقصد يعنی همان احیاي مجددعزت از دست رفته می دانند .حافظ ابراهیم زبان عربی و شبیبی دين را به عنوان عنصر
مهمی براي وحدت تلقی میکنند.
 در خطاب به غرب و سیاستهاي آن ،لحن شبیبی خطابی ،کوبنده و انقالبی است ولیلحن حافظ ابراهیم با وجود انتقادي بودن نرمتر است.
پینوشت
 .3از قسمت شمالی ،شبه جزيرة عربستان به ناحیة دومی منتهی میشود که همان هالل حاصلخیز
است .سرزمینی هاللی شکل که گرداگرد صحراي حماد يا صحراي سوريه قرار گرفته است که خود
دنبالة صحراي نجد است .اينجا سرزمینی از تمدن هاي کهن بوده ،در قسمت غربی تمدن يونان و روم و
در قسمت شرقی تمدن ايران بوده است .نیمة غربی هالل حاصلخیز سوريه و جنوب اين ناحیه به عراق
منتهی می شود (حورانی.)313-312 :3135،
 .9دَنشواي يکی از روستاهاي کوچک مصر است که اسم آن نشانگر مبارزة آزادانه و جانفشانی هاست.
قصة دنشواي اولین میخی است که در بدن استعمار فرو رفت و نقطة آغاز مبارزات مردم بر ضد استعمار
بود .در روز31ژوئن3231م عده اي از سربازان انگلیسی براي تفريح و شکار به روستاهاي قاهره رفته و در
روستاي دنشواي تیر آنها به زنی اصابت کرد و عالوه بر آن ،ادامة تیراندازي ها منجر به آتش گرفتن
مزارع شد .در پی اين حوادث اهالی آنجا جمع شده و سربازان به گمان اينکه اهالی قصد کشتن آنها را
دارند پا به فرار گذاشتند در اين میان يکی از آنها به دلیل آفتاب زدگی و يکی ديگر با اصابت تیر کشته
شد .سپس دادگاهی ظالمانه براي محاکمة اهالی دَنشواي تشکیل شد که حق اعتراض به حکم آن وجود
نداشت (حمدي.)27 :3133 ،
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