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چکیده
در اين پژوهش ابتدا به ادبیات مقاومت ،فراخوانی تاريخ و میراث کهن ،زندگی شرقاوی و آثار او و معرفی
نمايشنامة الحسین ثائراً شهیداً پرداخته شده سپس شاخصهای ادبیات مقاومت چون سازشناپذيری،
مبارزه با ستم ،بیدارسازی وجدانهای خفته ،دفاع از مظلومان ،جهاد و شهادتطلبی ،استقامت و
شکیبايی زنان و ادامه دادن راه شهیدان با محوريت حماسة کربال و قیام امام حسین(ع) مورد تحلیل قرار
گرفته است .شرقاوی در اين نمايشنامه با الهام از اين واقعیت تاريخی و میراث ارزشمند دينی،
واقعیتهای موجود در جامعة مصر را به چالش کشیده و به بیان حوادث و مشکالت اجتماعی و سیاسی
جامعة عصر خود میپردازد .هدف اصلی اين جستار تحلیل عناصر پايداری در اين نمايشنامه است .يافته-
ها حاکی از آن است که شرقاوی با بازگو کردن قیام امام حسین(ع) و نهضت عاشورا و تبیین رسالت آن،
ملت خود را به ظلمستیزی ،شهادتطلبی ،برقراری عدالت ،جهاد ،مبارزه و ايستادگی در برابر متجاوزان
و زورگويان دعوت میکند.

واژههای کلیدی :ادبیات پايداری ،نمايشنامه ،ادبیات مصر ،عبدالرحمن شرقاوی ،نمايشنامة الحسین
ثائراً شهیداً.
* .رايانامة نويسندة مسئول:

h.fesanghari@hsu.ac.ir
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 .1مقدمه
ايستادگی و مقاومت در برابر متجاوزان در میان تمامی اديان و ملتها کاری دالورانه و
شريف به حساب میآيد .در اين میان شاعران و اديبان نیز خشم و انزجار و اعتراض خود
را در برابر استعمار خارجی و استبداد داخلی با قلم و آثار خود نمايان میسازند؛ آثاری
که از آن با نام ادبیات مقاومت ياد میشود .ادبیات مقاومت به مجموعة آثاری گفته
میشود که از زشتیها و فجايع بیداد داخلی يا تجاوز بیرونی در همة حوزههای سیاسی،
فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی با زبانی اديبانه سخن میگويد (شکری .)10 :1979 ،اين
ادبیات امروزه بخش عظیمی از ادبیات معاصر عربی را به خود اختصاص داده است.
« ادبیات مقاومت مقابله با همة اشکال استعمار و ظلم است که در آن سخن در جايگاه
سالح و تفنگ قرار میگیرد حال آن که تأثیر سالح و تفنگ محدود به عرصة جنگ
است اما تأثیر سخن ادبیات مقاومت پیوسته ادامه دارد» (قصي حسني .)12 :1972 ،عاشورا
و قیام امام حسین(ع) نیز در نزد شاعران و ادبای معاصر همة مذاهب ،الگوی مقاومت و
ظلمستیزی است که آن را بیدارکنندة وجدانهای خفتة بشری میدانند و هرگاه که
مردم و جامعه از طرف ستمگران و اشغالگران مورد تهديد قرار گیرند ،با سرودن اشعاری
که برگرفته از روح عاشورا و قیام امام حسین(ع) است ،مردم را به بیداری ،مقاومت ،قیام
و انقالب ،نپذيرفتن ظلم و فداکاری دعوت میکنند .ادبیات پايداری با مکتب عاشورا
رابطهای تنگاتنگ دارد چراکه در دورة معاصر بُعد سیاسی عاشورا در نزد ادبا و شعرا و
آثار آنان بیش از پیش به چشم می خورد .آنان در آثار خود برای انعکاس جور و جفای
موجود در جامعة امروز و اصالح اين وضعیت به قیام امام و حماسه کربال استناد میکنند
که منادی پیام آزادگی ،سازشناپذيری و ظلم ستیزی است .شاعران و اديبان به اقتضای
تعهد و مسؤولیتی که در قبال جامعه و مردم دارند با نبوغ واال و احساسات قوی خود
زبان به سرودن اشعاری میگشايند که احساسات و وجدانهای خفتة مردم و جامعه را
بیدار کرده و روح مبارزه و مقاومت را در جان آنان برمیانگیزد .به همین خاطر
عبدالرحمن شرقاوی نیز طبق مقتضای موقعیتی که خود و ملتاش در آن قرار داشتند
دست به نگارش نمايشنامة پیش رو میزند و از طريق آن مردم و جامعه را به مبارزه با
متجاوزان و مقاومت در برابر آنان دعوت میکند.
حوادث گذشته ،پیوسته موضوعی غنی برای ادبیات بوده است .نمايشنامه نیز به
عنوان يکی از گونه های ادبی از آغاز پیدايش خود تاکنون بر اتفاقات گذشته تکیه کرده
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است .نکتة مهم اين است که بايد میان اتفاقات کهن و حقايق زندگی کنونی ارتباط و يا
در آن نکات پندآموزی وجود داشته باشد که بشر آن را در زندگی خود الگو قرار دهد و
از آن ،درجهت پیشرفت خود و تغییر وضعیت موجود بهره ببرد .الهام از موضوعات
تاريخی عرب نیز ويژگیهای خاص خود را دارد که اين ويژگیها به شرايط تاريخی،
اهداف و اغراض نويسندگان عرب برمیگردد« .اتفاقات تاريخی صرف ًا پديدههايی گذرا
نیستند که با پايان يافتن دورة وقوع ،تمام شوند بلکه داللتها و مفاهیم کلی و فراگیر
آنها باقی میمانند و در طول تاريخ و با گذشت زمان ،به شکلهای ديگری ظهور
میکنند .به دلیل اين مفاهیم عام و فراگیر ،شخصیتهای تاريخی قابلیت تأويل و
تفسیرهای مختلف را دارا هستند و با توجه به اين تفسیرها ،شاعران معاصر از اين
شخصیتها برای بیان تجربههای خود استفاده میکنند و به اين تجربهها بعد کلی و
فراگیر میبخشند» (عشري زايد.)20 :1997 ،
موضوعات تاريخی ابزاری برای تفسیر انديشههای نويسندگان در دورة معاصر به
شمار میروند .نمايشنامهنويسان ،شیفتة الهامگیری از موضوعات تاريخی هستند چراکه
«اتفاقات تاريخی ،موضوعاتی هستند که بستری را پیش روی نويسنده فراهم میآورد تا
آنچه را که میخواهد به همه مردم در جای جای دنیا برساند .نمايشنامة تاريخی عربی،
از جامعة عرب ،تحوالت فکری و آرمانهای ملی ،مردمی و سیاسی آنان سخن میگويد
تا به دنبال آن انقالبهای اجتماعی شکل گیرند .هنگامی که جهان عرب نسبت به
اوضاع ناامید کننده و وخامت بار خود ،عکسالعملی نشان نمیدهد ،نمايشنامة تاريخی،
نمونههای پندآموزی را ،از اتفاقات تاريخی برای ارائة افکار و ايدههای جديد برمیگیرد تا
بدين وسیله ،جامعه را به جوش و خروش وادارد» (بلبل .)35-25 :2001 ،عبدالرحمن
شرقاوی درباره تاريخ میگويد« :به عقیدة من تاريخ ،گذشته نیست بلکه زمان حال است.
من آنگاه که به تاريخ مینگرم ،زندگی کنونیمان را در آن میبینم» (عید.)15 :1407 ،
شرقاوی در بسیاری از آثار خود از میراث تاريخی الهام میگیرد و آن را پايه و اساس
ساختار هنری خود قرار میدهد .او با میراث گذشته ،همانطوری که هستند برخورد
نمیکند بلکه در آنها دست برده و آن را میپروراند تا از طريق آن ،انديشه و تجربة
هنری خود را به مخاطب بیان کند .همانگونه که ايلیا ابوماضی میگويد« :انسان عصر
جديد برای رسیدن به سعادت ،بايد از گذشتگان درس بگیرد» (.)116 :1986
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شرقاوی با فراخوانی تاريخ و میراث کهن ،ملت خود را به پايداری در برابر زورگويان
و اشغالگران دعوت میکند و از امام حسین و مکتب عاشورا به عنوان نماد پايداری و
مبارزه علیه ظلم در نمايشنامة خود استفاده میکند .او بعد حماسی و انقالبی تراژدی
کربال و قیام امام را به کار میگیرد و عناصری چون ذلتناپذيری ،ظلمستیزی ،افشای
جور ستمگران ،عدالت و برابری ،اصالح جامعه ،ايثار و فداکاری ،مبارزه با ظلم و ادامه
دادن راه شهیدان را از حماسة کربال در جهت تشويق و ترغیب ملت خود برای مقاومت
در برابر متجاوزان و مستبدان و مبارزه با آنان ارائه میکند .اين جستار به دنبال پاسخ به
اين پرسش هاست:
 .1جلوهها و عناصر پايداری در نمايشنامة پیش رو کداماند؟
 .2شرقاوی چه ارتباطی میان حماسة کربال و جامعة معاصر خود برقرار کرده است؟
در رابطه با جلوههای پايداری در نمايشنامة مذکور پژوهش مستقلی صورت نگرفته و
تمام آنچه دربارة اين شاعر بزرگ و اين اثر به نگارش درآمده است ،به موارد اندک ذيل

محدود میشود :نبیل زکی ( )1969در مقالهای با عنوان «عبدالرمحن الشرقاوي و ملحمة
احلسني» به بررسی تاريخی بخش اول نمايشنامة الحسین ثائراً پرداختهاست .ثريا العسیلی
( )1995پاياننامهای با عنوان «ادب عبدالرمحن الشرقاوی» در دانشگاه قاهره نوشته است.

انسیه خزعلی ( )1383در کتاب خود امام حسین(ع) در شعر معاصر عربی از جنبة
زيباشناسی و شخصیتپردازی و زبان اثر ،به بررسی عناصر نمايشنامة الحسین شهید ًا
پرداختهاست .فرامرز میرزايی ( )1383مقالهای با عنوان «قیام امام حسین و شعر نو
معاصر عربی» نوشته است و بهصورت گذرا به بررسی قیام امام حسین(ع) در شعر شاعران
نوپرداز عرب پرداخته است .او در اين مقاله به نمايشنامة الحسین ثائراً و شهیداً شرقاوی
و جنبههای نمادين قیام امام حسین(ع) اشاره کرده است .پاياننامهای با عنوان «تحلیل
عناصر نمايشنامههای الحسین ثائراً و الحسین شهید ًا» توسط جمیل سوزنی ( )1389در
دانشگاه کرمانشاه نوشته شده است؛ عناصر مورد بررسی در اين پاياننامه شامل
شخصیتهای نمايشنامه ،گفتوگو ،زبان شعری و آرايههای ادبی میباشند .نمايشنامة
الحسین ثائراً شهیداً توسط مريم توکلی ثانی و به راهنمايی حجتاهلل فسنقری در سال
( )1390به عنوان پاياننامه به فارسی ترجمه شده و قسمت دوم نمايشنامه ،يعنی
الحسین شهید ًا با عنوان خون خدا با ترجمة حجتاهلل فسنقری و مريم توکلی ثانی از
سوی نشر معارف به چاپ رسیده است.
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به غیراز موارد ذکرشده ،در ارتباط با عبدالرحمن شرقاوی ،نمايشنامة الحسین شهید ًا
و عناصر پايداری در آن هیچ مقاله يا پاياننامهای در جامعة دانشگاهی و مجالت علمی
مشاهده نشده است .از آنجايی که در زمینة جلوههای ادبیات پايداری نمايشنامة مزبور
تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است ،انجام اين پژوهش ضروری و کاری نو به شمار می-
رود و امید است که اين جستار گامی درجهت پژوهشهای بعدی در خصوص آثار
شرقاوی باشد.
 .2زندگی ادبی شرقاوی
عبدالرحمن شرقاوی شاعر ،داستاننويس ،نمايشنامهنويس ،متفکر و منتقد مصری در
سال  1920در يکی از روستاهای شهر منوفیه چشم به جهان گشود .تحصیالت ابتدايی
را در زادگاه خود گذراند و در سال  1943از دانشکده حقوق دانشگاه قاهره فارغ
التحصیل شد (الصعيدي 377 :2003 ،و محمدزاده .)629 :1383 ،هنگامی که انقالب 1952
مصر اتفاق افتاد ،همچون ديگر مبارزان جوان ،روح حماسی بر او چیره شد و با همکاری
تعدادی از جوانان فرهیخته و فرهنگی ،مجلة الغد اجلديد را منتشر کرد .شرقاوی چندين
بار ممنوع الکتابت شد؛ از آن جمله سال  1960زمانی که با قلم خود به مخالفان
سوسیالیسم حمله کرد (ناظمیان .)217 :1387 ،هرچند که تخصص شرقاوی در قانون و
حقوق بود ،اما شیفتة ادبیات بود .او به عنوان شاعر و نمايشنامهنويس ،در قصیدهها و
نمايشنامههای منظوم خود به بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی روز میپردازد ،هرچند
که برخی از آثار وی شکل تاريخی به خود گرفته و نمايشنامههای وی نیز برگرفته از
میراث اسالمی است (الصعيدي .)377 :2003 ،حضور فعال و گستردة شرقاوی در اواخر دهة

چهل قرن بیستم با قصیدة «رسالة من ٍ
أب مصری إلی الرئيس ترومان» آغاز شد ،اما بعد از

نوشتن رمان بزرگ األرض جايگاه وااليی در زندگی ادبی شرقاوی به وجود آمد ،به

گونهای که نجیب محفوظ دربارة رمان وی میگويد :اين رمان (االرض) ،شرقاوی را

پیشگام ادبیات سوسیالیستی در ادبیات معاصر عرب قرار داد (ناظمیان.)218 :1387 ،
شرقاوی در طول تجربة شعری و نويسندگی خود بیش از بیست کتاب شعر،
نمايشنامة منظوم ،مجموعه داستان ،رمان ،سرگذشت تاريخی و مقاالت منتشر کرده

است .از مشهورترين آثار وی میتوان به نمايشنامههای الفتی مهران ،مأساة مجيلة ،فتح
عکا ،النسر األمحر ،عرايب زعيم الفالحني ،مأساة احلسني ،احلسني ثائراً و احلسني شهيداً اشاره
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کرد .عالوه بر نمايشنامههای مذکور ،رمان األرض ( ،)1954قلوب خالية ( ،)1956الشوارع
اخللفية ( ،)1958الفالح ( )1967از آثار داستانی اوست .شرقاوی در زمینة سیرة اسالمی نیز
کتابهای حممد رسول احلرية ،علي امام املتقني ،عمر بن عبدالعزيز خامس اخللفاء الراشدين،
الفاروق عمر ،أئمة الفقه التسعة ،ابن تيمية الفقيه املعذب را نگاشته و مقاالتی چون
شخصيات اسالمية و قراءات يف الفکر اإلسالمی را نوشته است .شرقاوی در دهم نوامبر
 1987در قاهره درگذشت (الصعيدي.)377 :2003 ،

 .3معرفی نمایشنامة الحسین ثائراً شهید ًا
بدون شک شرقاوی نقش عمدهای ،در تحول و شکوفايی نمايشنامه در جهان عرب ايفا

کرد .نمايشنامة مشهور او ،احلسني ثائراً و احلسني شهيداً نام دارد که جنبة سیاسی و
اجتماعی کامالً بر آن غالب است .شرقاوی اين دو نمايشنامه را به مادر خود تقديم کرده-
است .مادری که بذر عشق به حسین را در دل او کاشتهاست؛ عشقی که سبب اشتیاق او
به عدالت ،آزادگی ،صلح و رهايی شده است .شرقاوی دربارة اين دو اثر میگويد« :تالش
کردهام تا شکوهمندترين قهرمانی تاريخ بشريت را از طريق اين دو نمايشنامه به
خوانندگان امروزی نشان دهم» (الشرقاوي .)23 :1995 ،اين نمايشنامه که در قالب تاريخی
دربارة حوادث عاشورا و پیامدهای آن نوشته شده از دو بخش مجزا تشکیل شدهاست.
بخش اول نمايشنامه ،يعنی «احلسني ثائراً» به حوادث قبل از عاشورا و ورود امام به
صحرای کربال مربوط میشود؛ اما بخش دوم آن ،يعنی «احلسني شهيداً» در شش پرده

تنظیم شده است که با ورود کاروان امام حسین(ع) به کربال آغاز میشود و به حوادث روز
عاشورا ،حرکت اسرا ،حوادث کاخ يزيد و تصوير خیالی يزيد و قاتالن امام در سالهای
پس از واقعة عاشورا میپردازد .شرقاوی در اين نمايشنامه تالش میکند برای مشکالت
عصر خويش از طريق قصه و نمايش راه حل ارائه نمايد .او در آثار خود تالش میکند تا
حوادث را آنچنانکه اتفاق افتاده است ،از میراث تاريخی دينی برگیرد و چنانکه خود
میگويد ،از سبکی بین قصه و قصیده برای ترسیم حادثه استفاده میکند تا تأثیر آن را
در جان مخاطب بیفزايد .روح حماسی و تراژديک در اين نمايشنامه با هم درآمیخته و
تأثیرگذاری آن را دوچندان ساخته است .او با اين سبک ،تاريخ گذشته را بازسازی می-
کند و در اينباره میگويد:
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«اگرچه امکان عبور از گذرگاه زمان وجود ندارد ،ولی میتوانیم آنچه را در تاريخ اتفاق
افتاده به آينده پیوند بزنیم .لحظاتی در تاريخ وجود دارد که با ارزشها و اشاراتش به
گونهای خاص میدرخشد و به تو اين احساس دست میدهد که گويا از واقعیات زندگی
خود سخن میگويی و نسبت به آينده از آن حوادث کسب بینش میکنی و يقین

میکنی که انسان میتواند وضع فاسد را تغییر دهد و بازسازی کند» (املسرح الشعري
بعد شوقي ، 83 ،به نقل از محمد زاده.)629 :1383 ،

اين نمايشنامه در سالهای شکست جمال عبدالناصر نوشته شده است؛ از اين روست
که نويسنده احساس میکند جامعهاش به الگوهايی نیاز دارد که قهرمانی ،شرافت و
فداکاری را از آنان بیاموزد و با ورود در معرکههای جانکاه ،ارزشها و فضیلتها را حیاتی
دوباره بخشد .شرقاوی در تبیین شخصیت و قیام امام حسین(ع) بسیار موفق عملکرده و
با وجود اينکه از نويسندگان اهل سنت است ،روح شیعی و پیامهای بنیادين امام را در
بسیاری از مواضع بهخوبی دريافته و به زيبايی به خواننده منتقل کرده است.
شرقاوی دربارة علت فراخوانی تاريخ در نمايشنامة مذکور میگويد:
« من برای فرار از وضعیت موجود به تاريخ پناه نبردم ،بلکه اين گذشته است که بر
زمان حال سیطره يافته است .الهام از گذشته و تاريخ بدين خاطر است که ارزشهای
تاريخی را يادآور شويم و آنها را درککنیم و اين مسئله اين قدرت را به ما میدهد تا
آن را به آنچه که بهترين است تغییر دهیم .به همین خاطر ،شخصیت حسین(ع) را
برگزيدم که جامعة کنونی به الگوهايی چون حسین نیاز دارد .با بهکارگیری اين
شخصیت واالی تاريخی و يادآوری فاجعة کربال به اين امر صحّه گذاشتم که در جامعة
اسالمی ارزشهايی وجود دارد که زندگیبخش فرد و جامعه است و بايد در راه حفظ
اين ارزشها فداکاری کنیم» (زکي.)141 :1969 ،

 .4جلوههای پایداری در نمایشنامة الحسین ثائرا شهید ًا
در اين بخش شاخصههای ادبیات پايداری چون سازشناپذيری ،ظلمستیزی ،بیدارسازی
وجدانهای خفته ،سرزنش سکوت در برابر ستم ،عدالتمحوری ،جهاد و شهادتطلبی،
حمايت از مظلومان ،خونخواهی و ادامه دادن راه شهدا و آگاهی و شناخت واقعیتها و
فرصتها به عنوان الزمة پايداری با محوريت حماسة کربال ،در نمايشنامة پیش رو مورد
بحث و واکاوی قرار میگیرد.
 .1-4سازشناپذیری و تن ندادن به ذلت در برابر طاغوت

امام حسین(ع) نماد سازشناپذيری ،ظلم ستیزی و ايستادگی در برابر ظالمان است که با
زير بار ظلم نرفتن تحسین همگان را برانگیخته است .شرقاوی نیز در نمايشنامة خود از
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اين ويژگی امام درجهت رساندن انديشه و افکار ظلمستیزانه خود به مردم جامعه
استفاده کرده است تا آنان را به سازشناپذيری با ظالمان و متجاوزان ،دعوت و ترغیب
نمايد:
الحسين :أنا لن أذعن إذعان العبيد /انا لن أعطي اعطاء ذليل يا عمر /لست واهلل جباناً ألفر.
(همان)311 :

زمانی که عمر بن سعد ،به امام حسین پیشنهاد بیعت با يزيد را میدهد تا پس از آن
در آسايش و آرامش زندگی کند ،آن حضرت در جواب او با لحنی فاخر ،از پذيرفتن
بندگی طاغوت سرباز میزند و زندگی ذلیالنه را رد میکند .در ادامه به سازشناپذيری

مردان دلیر و آزاده اشاره میکند و میگويد« :إنين أعرف أن الرجل الباسل اليعطي الدنية يف
خيا ٍر بني ذل العيش أو عز املنية» (همان.)302 :

امام(ع) مرگ با عزت را بر زندگی با ذلت ترجیح میدهد .شرقاوی نیز با ذکر کالم
حضرت در پی آن است که مسئوالن و مردم مصر را از پذيرفتن زندگی خفّتبار نهی
کند و آنها را به ظلمستیزی و مرگ با عزت فرا خواند .در ادامه شرقاوی از زبان حضرت،
سازشناپذيری را راه نجات و آزادی معرفی میکند و میگويد:
طوبى لمن يعطي الحياة لقيمة أغلى عليه من الحياة /طوبى ألبناء الحقيقة ادرکوا أن اإلباء /هو
الطريق إلى النجاة (همان.)363 :

از آنجايی که سران و حاکمان مصر به گونهای تن به امر زورگويان و متجاوزان داده
بودند و دچار اختالف ،تفرقه و ذلت شده بودند ،شرقاوی خطاب به آنها میگويد که امام
حسین(ع) تنها راه نجات و رهايی از ستم را ،سازشناپذيری معرفی کرده است و از آنها
میخواهد تا با سازشناپذيری ،خود و جامعه را از دست متجاوزان نجات دهند؛ بنابراين،
میتوان گفت که سازشناپذيری و تن به ذلت ندادن امام حسین(ع) ،سرآمد همة
اسطورههای پايداری است.
 .2-4ظلم ستیزی و مبارزه با گمراهی و فساد

شرقاوی شکافی را که در دورة او در جامعه و در میان امت عرب به وجود آمده بود،
بهخوبی دريافته و برای پرکردن اين شکاف از نمونة واالی تاريخ بشری استفاده میکند و
شخصیت امام حسین را به کار میگیرد که نماد ظلمستیزی و پايداری و مبارزه است.
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امام حسین خطاب به سپاهیان حر ،خروج خويش را نه فتنه و شورش بر حاکم
اسالمی ،بلکه حرکتی برای خاموشساختن فتنه و مقابله با حاکم ستمگر و تأيید
حاکمیت دين الهی معرفی میکند.
کلّکم يعرف أنّي جئت کي أنقذکم من ظالميکم /کلّکم يعلم أنّي جئت کي أهدم أرکان
الضالل (الشرقاوي.)269 :1995،
قیام حضرت ،قیامی حیاتبخش و نجاتدهنده است ،امام میخواهد با قیام خود،
جامعه و مردم مظلوم را از زير يوغ ظالمان رهايی بخشد؛ به همین دلیل ،امام هدف
حرکت خود را نجات مظلومان و نابودی ارکان ظلم معرفی میکند و شرقاوی نیز با نقاب
امام حسین مردم جامعة خود را به مبارزه با متجاوزان و زورگويان فرامیخواند:
أنا ما أتيت سوی ألنصرکم /..و لکي أزيح عن الرقاب الشم أغالل الطغاة /ما جئتکم إال
ألرفع عنکم حيف الوالة (همان.)356 :

 .3-4بیدار ساختن وجدانهای خفته

قیام امام حسین(ع) و فاجعة کربال حقیقتی است که نشانههای ظلمستیزی و دعوت به
حق و هدايت در آن آشکار است و همین امر باعث جاودانگی آن در طول تاريخ گشته
است .هرچند امام و يارانش در کربال به شهادت رسیدند ،اما حق بر باطل پیروز و
حماسة کربال زمینهساز بیداری و هوشیاری مردم گشت .امام(ع) قیام خود را وسیلهای
برای بیدار کردن خفتگان و غافالن معرفی میکند و میگويد:
إجعلي صيحتنا بوقاً يدوي ليثير الغافلين /إجعلي أشالءنا رايات حق دامية /تصبغ الدنيا بلون

الدم من عصر لعصر (الشرقاوي.)389 :1995،

شاعر از اين قیام جاودانه ،دريچهای به افقهای دور میگشايد و از خالل آن از ظلم و
ستم موجود در جامعة کنونی مصر سخن میگويد و هدفش بیدارسازی دلهای خفته و
آگاه کردن مردم به رسالت عاشورا است تا از طريق آن مردم را به قیام و انقالب در برابر
وضعیت موجود ترغیب کند.
پس از شهادت امام حسین(ع) در کربال و پس از آنکه سر مبارکش بر فراز نیزهها باال
رفت ،اين صحنههای فجیع از طرفی به عاملی برای ايجاد غم و اندوه و از طرف ديگر
عاملی برای بیداری وجدانهای خفته و غافل از حقیقت قیام امام تبديل شد؛ بنابراين،
شرقاوی از زبان امام درجهت بیدارکردن و آگاهی مردم نسبت به رسالت عظیم عاشورا
خطاب به مردم چنین میگويد:
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فلتذکروني عند هذا کلّه ولتنهضوا باسم الحياة /کي ترفعوا علَم الحقيقة و العدالة /فلتذکروا
ثأري العظيم لتأخذوه من الطغاة /و بذاک تنتصر الحياة (همان.)447 :
میتوان گفت شرقاوی برای دمیدن روح انقالبی و بیدارسازی وجدانهای خفتة امت
خود از نهضت عاشورا و امام حسین ،سمبل ايثار و فداکاری و از اسطورهها و قهرمانان
ملی بهره میگیرد؛ چراکه بیان دالوریها و فداکاریهای امام اعتماد به نفس و عزم و
ارادة قوی در جان ملت او به وجود میآورد؛ بنابراين ،از آنها میخواهد تا خودشان را از
اين وضعیت وخامتبار نجات دهند و از زندانی که خودشان را در آن حبس کردهاند،
بیرون بیايند و به دفاع از حق برخیزند.
 .4-4سرزنش سکوت در برابر ظلم

سکوت میتواند جنبههای ايجابی و سلبی داشته باشد ،اما سکوت در برابر ظلم از
جنبههای سلبی آن است .سکوت انسان در برابر ظلم ،تشويقی برای ادامه و گسترش آن
است .حضرت علی(ع) سکوت کردن در بیان حق و حقیقت را جايز ندانستهاند (دشتی،
 .)531 :1389امام حسین(ع) نیز همانگونه که خود در مقابل ستم بنیامیّه سکوت نکرد،
مردم را نیز از سکوت در مقابل ظلم نهی میکند و میگويد:
ليس للمومن أن يسکت عن طغيان سلطان يجور (الشرقاوي.)333 :1995 ،

شرقاوی از زبان امام(ع) سلطان را در اين عبارت بهصورت نکره به کار برده است تا آن
را به دورة مشخصی محدود نکند و نشان دهد جور سلطان ،همة دوران تاريخ را
دربرمیگیرد و انسانها را به شکستن سکوت در برابر ظلم هر ظالمی دعوت میکند و با
اين کالم از مردم زمان خود میخواهد تا در برابر ستم متجاوزان و حاکمان سکوت
نکنند و با گفتن حق در مقابل باطل بايستند.
امام حسین در برخورد با سپاهیان حر ،خطاب به آنان میگويد که من به درخواست
خود شما قی ام کردم تا شما را از دست حاکم ظالم و فاسد نجات دهم و از آنان
میخواهد تا سکوتی را که به خاطر ثروت و ترس اختیار کردند ،بشکنند:
ِ
الصمت
أنطقوا /...يا للرجال ..تکلّموا /ل َم تسکتون و قد بعثتم لي رسائلکم /تحملني ذنوب ّ
عنکم!؟ /أو ما بعثتم تصرخون من المظالم؟ /هي ذي رسائلکم محملة بصيحات األرامل و
اليَتامى /لِ َم تسکتون؟ تکلموا ..يا للرجال؟ (همان.)274 :
سکوت مردم کوفه در برابر بیدادگریهای يزيد ،يکی از داليل عمدة فاجعة کربال بود
که با سکوت خود ،امام را تنها گذاشتند سکوتی که در واقع ،حمايت از يزيديان بود ،تا
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به ظلم خود ادامه دهند و حضرت و يارانش را با بیرحمی تمام به شهادت برسانند.
کوفیان و آنان که امام حسین(ع) را تنها گذاشتند ،بعد از فاجعة کربال از کردة خود
پشیمان شدند و خود را در شهادت ايشان مقصر دانستند .شرقاوی میان پشیمانی
کوفیان و حسرتی که بعد از سال  1967دامنگیر جهان عرب و کشور مصر شد ارتباط
برقرار کرده است .پشیمانی مردمی که سرزمین خود را رها کردند تا ويران شود و به
دست متجاوزان بیفتد .شرقاوی حسرت و پشیمانی آنان را بیفايده میخواند و آنان را
عامل ويرانی و تباهی و فساد جامعة خود میداند .شرقاوی از زبان امام حسین(ع) سکوت
در برابر ظلم را مشارکت در آن میداند و میگويد:
فاذا سکتم بعد ذاک على الخديعة /و ارتضی االنسان ذلّة /فأنا سأذبح من جديد /و أظل

کل يوم الف قتلة /سأظل أقتل کلما رغمت أنوف في المذلة /و يظل
اقتل من جديد /و اظل اقتل ّ

يحکمکم يزيد ما  ..و يفعل ما يريد /و يظل يلعنکم و إن طال المدى جرح الشهيد /ألنّکم لم
تدرکوا ثأر الشهيد (همان.)447 :

شرقاوی پیام قیام امام حسین(ع) را بسیار روشن و واضح بیان کرده و معتقد است اگر
در روزگار ستم ،مردم سکوت کنند و به جور تن دهند ،دوباره حسین(ع) را کشته و او را
سر بريدهاند .بدين ترتیب حادثة کربال تکرار میشود و ممکن است اين مسئله ،هزاران
بار در تاريخ تکرار شود .آری يزيد پیوسته بر شما حکم میراند و خون شهید برای
همیشه شما را نفرين میکند؛ به اين خاطر که انتقام او را نگرفتهايد .يزيد در اين
عبارت ،نماد همة ظالمان و فاسدان روی زمین است و حسین(ع) ،نماد انسانهای آزادهای
است که در برابر ستم طاغوتیان قیام میکنند .
 .5-4جهاد و شهادتطلبی

يکی ديگر از داليل پرداختن اهل قلم به نهضت عاشورا و قیام امام حسین(ع) دعوت
مردم به مبارزه ،شهادتطلبی و فداکاری است« .انعکاس يک جنبه از شخصیت يک
اسطوره و قهرمان در بخش عظیمی از ادبیات يک ملت میتواند بیانکنندة میزان توجه
فرد و جامعه ،همچنین نیاز آنها به آن جنبه از شخصیت قهرمان باشد» (انصاری:1389 ،
 .)26شرقاوی نیز در نمايشنامة حاضر با يادآوری دالوریها و شهادت امام و يارانش،
مردم زمان خود را به جهاد در راه حق و مبارزه با متجاوزان و حاکمان مستبد
فرامیخواند به گونه ای که از زبان آن حضرت میگويد:

 /228جلوههای پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

الرجال و قاتلوا /فأنا الشهيد هنا على طول الزمان /أنا
فلتذهبوا لقتالهم ..فلتذهبوا /نادوا ّ
الشهيد /فلتنصبوا جسد الشهيد هناک في وسط العراء /ليکون رمزاً دامياً /للموت من أجل
الحقيقة و العدالة و اإلباء /من قلبي الدامي ستشرق روعة الفجر الجديد (الشرقاوي:1995 ،

.)363

شرقاوی با الهام از شهادت امام و يارانش که همواره در تاريخ ،نماد دالورمردی،
جانفشانی و جهاد در راه حق هستند ،در پی آن است تا به امت خود يادآورشود که
خونی که در راه حق ريخته میشود ،در هر دورهای که باشد ،به هدر نخواهد رفت و اين
خون نويدبخش سپیدهدم پیروزی است.
شرقاوی با بهرهگیری از يک درونماية کلی از وضعیت موجود در جامعة کنونی
سخن میگويد و با يادآوری شهادت امام و يارانش و فاجعة کربال ،مردم را به جهاد و
شهادت در راه حق و مبارزه با ظلم موجود دعوت میکند .شرقاوی شهادت و مرگ با
عزت را ،آزادی بزرگ معرفی میکند و میگويد:
إنّما الموت هو الحرية الکبرى لو أن الناس /کانوا يفقهون /حيث الشيء سوى اال من لدى
اهلل لمن جاء بقلب مطمئن (همان.)433 :
شاعر امام حسین را نقابی برای خود قرار میدهد و از زبان حضرت ارزش جانفشانی
و شهادت را برای کسانی ترسیم میکند که در خفّت و خواری و ترس همیشگی زندگی
میکنند .وی پذيرفتن زندگی پست و ذلیالنهای که حکومتهای ستمگر داخلی و
خارجی بر آنها تحمیل میکنند و انسانیت و کرامت آنها را تهديد میکنند ،نکوهش
میکند و اين جانفشانی و شهادت در راه حقیقت را برای آنها ،نمونة درخشانی میداند
که به وسیلة آن هدايت میشوند و میفهمند که مرگ باعزت ،بهتر از زندگی با ذلت
است.
شرقاوی با اين نقاب ،پس از شهادت ياران ،خويشتن را تنها میبیند و ارواح پاک و
ملکوتی پدران و اجداد خود را صدا میزند و میگويد:
إيه يا ارواح آبائي و أسالفي العظام /اصرخي کي ينهض الغافون في وجه المظالم /إرفعي في
کل أرض نالها الجور لواء الشهداء /إجعلي من هذه االشالء رايات لظی مشتعلة /تحرق الظالم و
الراضي بالظلم معه /و تذکي النار في قلب الخنوع المستکين (همان.)389 :

امام از ارواح پدران و گذشتگان بزرگوار خود میخواهد تا فرياد بزنند و غافالن را از
خواب غفلت بیدار کنند؛ او از آنها میخواهد تا در هر سرزمینی که مورد ستم واقع

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،1بهار و تابستان 229/ 1397

شدهاند ،پرچم شهدا را باال برند و جسمهای برخاک افتادة آنان را بیرقهای آتشی شعله-
ور قرار دهند که ستمکار و افراد راضی به ستم را با هم بسوزاند .شرقاوی با فراخوانی
شخصیت امام و حماسة کربال به دنبال تقويت روحیة وطنپرستی و ايثار و فداکاری
ملت خود است و با اين کار ملت عرب بهويژه مردم مصر را به مبارزه و فداکاری در راه
عقیده و ارزشهای خود دعوت میکند .وی با به تصوير کشیدن گذشتة پرافتخار عرب و
تداعی دالوریهای امام میخواهد تا حس ايثار و فداکاری و مبارزه را در میان مردم
جامعه خود برانگیزد .شرقاوی اين سخنان را از زبان حضرت بیان میکند در حالی که از
تاريخ فراتر رفته است و آن را به تمامی دورههای تاريخ در هر زمان و مکانی اطالق
میکند و پرچم شهدا و پیکرشان را انقالب و شورشی بر ضد ظلم و ستم معرفی میکند.
شاعر ،شهادتطلبی امام حسین(ع) را در اثر خود به کار میگیرد و بهوسیلة آن از
شکستی سخن میگويد که در دورة کنونی اقدامی بزرگ و شرافتمندانه را میطلبد.
شهادت ،قهرمانانی را میطلبد که شهادت آنان به نوعی نويدبخش پیروزی است.
 .6-4برقراری عدالت ،آرامش و امنیت در گرو قیام و پایداری

هدف امام از قیام ،اصالح امت و حل مشکالت آنان و آزادسازی مظلومان از دست
ظالمان و صیانت از اسالم و امت اسالمی بود؛ به گونهای که امام(ع) برای دفاع از امت
اسالمی ،عقیدة بر حق خود و دين الهی ،شهادت را با آغوش باز میپذيرد« .حسین رمز
حق و عدالت است و شاعران ضمن بهرهگیری از جنبههای عاطفی و تاريخی قیام امام
حسین ،تجربة آن را برای همیشه قابل تکرار میدانند و با مقايسة شرايط کنونی با زمان
امام ،ملتهای عرب را به استفاده از اين تجربة تاريخی فراخواندهاند تا رستگار گردند»
(میرزايی.)158 :1383 ،

شرقاوی هدف قیام امام را اصالح حکومت و هدايت مردم معرفی میکند و از زبان
حضرت در جواب آنان که معتقدند امام برای تصاحب حکومت ،قیام کردهاست ،میگويد:
أنا ال أطلب ملکاً أو والية  /إنّني أنشد إصالحاً و رشداً و هداية (همان.)335 :

شرقاوی عالوه بر بیان اصالح حکومت و هدايت مردم به عنوان اهداف قیام از زبان
امام ،از ديگر حقوق اجتماعی مردم همچون مساوات ،عدالت ،آرامش و امنیت نیز سخن
میگويد که همة اينها به برکت قیام و پايداری حاصل میشود.
الحسين :أ أنا عاص لرب العرش؟ فيما جئت أدعوکم إليه من صالح و مساواة و عدل.
أنا ما أتيت سوی ألمأل کل دار بالمحبة/وألمأل القلب المفزع بالمودة و السکين (همان:
.)356

 /230جلوههای پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

هدف شرقاوی از يادآوری اين سخنان اين است که به سران و مسؤوالن جامعة خود
بگويد که بدون چشمداشت و طمع در امر حکومت و قدرت در جهت تحقق عدالت و
امنیت در جامعه فعالیت کنند و اوضاع سیاسی و اجتماعی را بهبود بخشند.
 .7-4حمایت از مظلومان و دفاع از شرافت انسان

ياری رساندن به مظلوم و ستمديده و نجات آن از دست ظالم به حکم عقل و شرع و
فطرت ،بر هر انسانی الزم و ضروری است .اهمیت اين امر از آنجا آشکار میشود که در
روايات فراوانی به اين مهم توصیه شده است .همانطوری که امام علی(ع) میفرمايد:
«أحسن العدل نصرة املظلوم»( :بهترين عدالت ياری مظلوم است)؛ از اين روی ،امام حسین نیز

قیام خويش را حرکتی درجهت دفاع از حق ضعیفان و مظلومان و ياری آنان معرفی می-
کند تا با اين قیام حق مظلومان را از ظالمان بستاند و عدالت و برابری را در میان آنها
بگستراند .شرقاوی از زبان امام ياری از مظلوم را چنین تبیین میکند.
ضالل /استغاثات
ابن سعد :فلتقل لي بعد هذا ما الذي تخرج له؟! الحسين :س ّد أبواب ال ّ
ضعفاء
العدالة /إنتشال الحق من غاشية الظلم المخيفة /شرف االنسان ،جاه ال ّدين ،نصر ال ّ

(الشرقاوي.)333 :1995 ،

امام حسین(ع) حمايت از مظلوم و دفاع از حقوق آن را وظیفه و رسالت خود می داند
که از پدر و جدّ خود به ارث بردهاست .وی در حمايت از مستضعفان و مظلومان
میگويد:

الجور الغشوم /أَّال
الحق الهضي َم و أقهر
عهد علَي إلى أبي و إلى النبي و لن أخونه /أن آخ َذ َ
َ
أنام عن المظالم /أن أحمي الضعفاء من بطش العتاة االقوياء (همان.)356 :
امام حسین(ع) به دلیل رسالتی که بر عهده داشت نماد جاودانی برای هر مظلوم و
ستمديده است که در طول تاريخ از مظلومیت خود شکوه میکند و نماد فرياد حقی
است که تا روز قیامت در مقابل ظالمان و ستمگران طنین میاندازد.
يکی از ويژگیهايی که در سرودههای عاشورايی و ادبیات مقاومت ادبای مصر ديده
میشود ،بعد اجتماعی قیام امام حسین(ع) است؛ قیامی که در دفاع از حقوق مظلومان و
مستضعفان ،آرامش ،امنیت و سعادت بشری بود ،قیامی که امام آن را بهعنوان فريادی
طنین انداز بر ضد ظلم ،فقر و جهل قرار داد (نورالدين.)163 :1988 ،
شرقاوی شهادت مظلومانة امام حسین(ع) و يارانش را به عنوان صحنهای برای ترسیم
مظلومیت مسلمانان در عصر حاضر و بیان ظلم حاکمان به کار میبرد.
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 .8-4نقش زنان و استقامت و شکیبایی آنان در مسیر پایداری

يکی ديگر از جلوههای مقاومت در اين نمايشنامه ،دالوریها و حماسهآفرينی شیرزنان
در حماسة کربالست .زنان حاضر در واقعه گوشهای ديگر از عزتطلبی و شجاعت را در
روز عاشورا به نمايش گذاشتند .اهل بیت امام(ع) سرآمدان صبر و تحمل سختیها در روز
عاشورا بودند؛ آنان همة سختیها و رنج و عذاب تشنگی را به جان خريدند و با صبر و
مقاومت خود امام را در راه رسالت بزرگ وی حمايت کردند .يکی از اسوههای واالی صبر
و استقامت در فاجعة کربال ،حضرت زينب(س) است که با بردباری و ثابتقدمی از برادر
خود و رسالت وی حمايت کرد و بعد از شهادت آن حضرت راه وی را ادامه داد ،پیام
عاشورا را به گوش جهانی ان رساند و نهضت عاشورا را جاودانه ساخت .حضرت زينب(س)
در روز عاشورا با سخنان خود ،عزم و ارادة برادر خود را پوالدين میکند تا با قدرت از
دين الهی دفاع کند؛ شرقاوی سازشناپذيری را از زبان شیرزنان اهل بیت(ع) در روز
عاشورا بیان میکند که در مقابل سخنان عمر بن سعد با صالبت و دلیرانه چنین پاسخ
میدهند:
زينب :ال تستسلم  /بشرف اهلل خرجت بنا لتدافع عنه ال تستسلم.
سکينه :أني استحلفک بجدي التستسلم.
أصوات النساء :التستسلم (همان.)359 :

در جايی ديگر آنگاه که امام حسین خطاب به دشمنان میگويد :مرا بکشید ،ولی
زنان و کودکان بیگناه و تشنه را سیراب کنید ،حضرت زينب فرياد برمیآورد:
ال بل فداؤک کل ما في هذه الدنيا الدنية /ال کانت الدنيا و ال کان الزمان و ال الوجود /إذا
فنيت /ال بل نموت جميعنا عطشاً و صبراً يا أخي /و تعيش أنت (همان.)351 :

حضرت زينب(س) از امام میخواهد تا تشنگی و رنج و عذاب اهل بیت ،ارادة او را
سست نکند و به او اطمینان میدهد که آنان درجهت رسیدن امام به رسالت خود
هرگونه رنج و سختی را تحمل میکنند و حاضرند تا همگی از تشنگی ،رنج و عذاب
بمیرند ،اما امام زنده بماند و به راه خود ادامه دهد.
شرقاوی با آوردن اين عبارت رو به سوی زنان جامعه خود میکند و از آنها میخواهد
تا از مردان خود درجهت مبارزه با ظلم حمايت کنند و آنان را به سازشناپذيری تشويق
و ترغیب کنند و خود نیز با الگو قرار دادن زنان حماسة کربال در امر مقاومت و مبارزه
علیه استعمار و استبداد فعالیت کنند.

 /232جلوههای پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

 .9-4بصیرت ،آگاهی و شناخت واقعیت ها و فرصتها ،الزمة پایداری

در قسمتی از نمايشنامه ،امام حسین خطاب به نسلها میگويد:
و تذکروني دائماً /فلتذکروني کلّما إستشرت طواغيت الظالم /و إذا طغت نوب الحروب علی

السالم /و إذا تمزق آمن تحت المخاوف /و اذا مشی الفقهاء مخذولين /يلتمسون عطف
نداءات ّ

الحاکمين /و اذا انزوى العلماء خوفاً من صياح الجاهلين (الشرقاوي.)363 :1995 ،

شرقاوی از زبان امام حسین به نخبگان ،عالمان و فقیهانی که از روی ترس و يا از سر
دنیاطلبی در برابر حاکمان ستمکار سکوت میکنند ،هشدار میدهد و همزمان از مردم
میخواهد تا با شناخت واقعیتها و درک شرايط در برابر وضعیت موجود قیام کنند.
شرقاوی بین وضعیت موجود در جامعة کنونی و جامعة زمان امام(ع) که علما و فقها و
مردم در برابر بیدادگریهای حاکمان مستبد سکوت کردند و امام را در صحرای کربال
تنها گذاشتند ،ارتباط برقرار میکند و از مشکالت و فساد موجود در جامعة خود سخن
میگوي د تا مردم را به آنها آگاه سازد و از آنان میخواهد تا هربار که چنین شرايطی بر
جامعه حاکم شد ،فرياد اعتراض برآورند.
شرقاوی با بهکارگیری اتفاقات و حوادث کربال و يادآوری آن توانسته است اين
اتفاقات را بهخوبی با موضوعات و مضامین امروزی تطبیق دهد و از طريق آن از مشکالت
موجود در جامعة کنونی سخن بگويد .شرقاوی با نقاب قرار دادن آن حضرت ،آشفتگیها
و نابسامانی جامعة خود را بیان میکند و به دنبال آن است تا چشم مردم را به روی
واقعیتها باز کند:
الحسين :فلتذکروني بالنّضال ... /فلتذکروني حين تختلط الشجاعة بالحماقة /وإذا المنافع و

المکاسب صرن ميزان الصداقة /والحق في األسمال مشلول الخطی حذر السيوف ...فلتذکروني
إن رأيتم حاکميکم يکذبون /ويغدرون ويفتکون /واألقوياء ينافقون /والقائمين على مصالحکم
يهابون القوي /وال يراعون الضعيف /والصامدين من الرجال غدوا کأشباه الرجال (همان-440 :
.)446
حسین(ع)

را نمونة واالی مبارزه ،جهاد و مقاومت میداند و با اندوه
شرقاوی قیام امام
از افرادی که مال دنیا ديدگان آنها را کور کرده و امام را تنها گذاشتند ،ياد میکند و از
آن درجهت منعکس کردن وضعیت موجود در جامعه استفاده میکند؛ جامعهای که به
خاطر بیکفايتی عالمان و فقیهان دنیاپرست ،جهل مردم و سکوت آنان در برابر ظلم
حاکمان ،حق و حقیقت در آن جامعه از بین رفته و پستیها و زشتیها جای فضايل و
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کرامتها را گرفته است .عدهای به خاطر منافع شخصی و زراندوزی و عدهای ديگر به
خاطر ترس از قهر حاکمان و متجاوزان در برابر وضعیت موجود سکوت کردهاند.
 .10-4خونخواهی و ادامهدادن راه شهیدان

امام حسین(ع) و قیام او در دل مردم و در تاريخ جاودانه است و اين نشان از به حق
بودن قیام آن حضرت و نهضت عاشورا دارد .نهضت عاشورا پیوسته نبض تپندهای در
قلب هر مبارز حقطلب و ظلمستیز است که ادامهدهندة راه حسین(ع) و راه شهداست.
بعد از فاجعة کربال گروههای زيادی از اقشار مختلف مردم در پی خونخواهی امام و
يارانش برآمدند و بر ضد ستمگران و جنايتکاران کربال قیام کردند و آنها را به هالکت
رساندند.
شرقاوی با ذکر قیامهايی که بعد از فاجعة کربال در خونخواهی از امام شکل گرفت،
قصد دارد تا جاودانگی قیام حضرت و شهدا را به مردم جامعة خود منتقل کند و از آنها
میخواهد تا راه شهدا را ادامه دهند و انتقام خون آنان را از ظالمان بگیرند .شرقاوی
شهادت امام حسین(ع) را نماد خونخواهی ،مبارزه و انقالب میداند آنجا که از زبان
مردمی که خون امام آنان را بیدار ساخته میگويد:
الرجال و النساء :ال تطلبوا رأس الحسين بشرق أرض أو بغرب /فالرأس مثواه بقلبي ...رأس

الحسين هنا بقلبي /فلتأخذوا ثأر الحسين /يا لثارات الحسين (الشرقاوي.)439-406 :1995 ،

آری مردان و زنان ،پیام عاشورا را که مبارزه با فساد و بیعدالتی ستمگران است،
دريافتهاند و به دنبال انتقام از قاتالن امام حسین و قاتالن حق و عدالت هستند.
شرقاوی از زبان امام حسین(ع) ،مردم را به خونخواهی وی و ادامه دادن راه شهید
دعوت میکند و میگويد:
ال تنوحوا ...بل خذوا ثأر الذي يظلم منکم و الذي يقتل ظلماً بينکم /فهو ثأر اهلل فيکم
فاطلبوه ... /ليست العبرة في قتل الحسين بن علي /إنّما العبرة فيمن قتلوه و لماذا قتلوه /أنا ثأر
اهلل فيکم فاطلبوه (همان.)390 :

شاعر با بیانی آتشین به مردم میگويد که بر امام حسین(ع) گريه و مرثیهسرايی
نکنند ،بلکه در چرايی شهادت امام و شناخت ماهیت قاتالن او تأمل کنند .او امام
حسین(ع) را خون خدا میداند .خون امام حسین(ع) خون هر شهیدی است که در راه حق
ريخته شده است و از مردم زمان خود میخواهد تا انتقام خون شهیدانی را که در برابر

 /234جلوههای پایداری در نمایشنامة الحسین ثائراً شهیداً اثر عبدالرحمن الشرقاوی

متجاوزان و ستمگران در مصر ريخته شده است بگیرند ،راه آنان را ادامه دهند و
متجاوزان و اشغالگران را از کشور خود بیرون کنند.
 .5نتیجه
 .1سازشناپذيری و تن ندادن به ذلت در برابر طاغوت ،ظلمستیزی و مبارزه با فساد،
بیدارسازی وجدانهای خفته ،جهاد و شهادتطلبی ،سرزنش سکوت در برابر جور و
استبداد ،عدالت محوری وبرقراری امنیت در ساية قیام ،خونخواهی و ادامه دادن راه
شهیدان ،نقش زنان در مسیر مبارزه و پايداری ،حمايت از مظلومان و آگاهی و شناخت
واقعیتها و فرصتها بهعنوان الزمة پايداری از جلوههای ادبیات پايداری در نمايشنامة
پیش رو بود.
 .2شرقاوی با نوشتن اين نمايشنامه سعی کرده است تا میان اوضاع کنونی جهان عرب
بهويژه مصر و میراث تاريخی گذشته ارتباط برقرار کند و با استفاده از آن مشکالت
موجود در جامعة امروز را بیان کند و ملت خود را به مبارزه و پايداری در برابر ظلم
ترغیب نمايد.
 .3شرقاوی با الهام از قیام تاريخی امام حسین(ع) سعی دارد پیام آن را به خواننده انتقال
دهد و از زبان شخصیتهای نمايشنامه اوضاع سیاسی و اجتماعی آن زمان را بازگو
میکند که شباهت فراوانی با اوضاع زمان شاعر دارد .وی با اين تصويرپردازیها ،وظیفه و
مسئولیت انسان امروزی را در قبال خود و جامعه ،به او يادآور میشود و از او میخواهد
در برابر متجاوزان و ظالمان و ستمگران و بیعدالتی ،قهرمانانه بايستد و از حق دفاع
کند .هدف اصلی شرقاوی از نگارش اين نمايشنامة منظوم ،ايجاد انگیزة قیام و بیداری
اجتماعی در جامعة خويش از طريق تبیین اهداف قیام امام حسین(ع) است.
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