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 چكيده

ي كه در كانون توجه شـاعران معاصـر فارسـي و عربـي قـرار داشـته                   مهم هايموضوع يكي از 

بـسĤمد   ،آنهـا  بسياري از  شعرهاي كه اين دو اصطالح در  ا جايي ت استاست، مسأله شرق و غرب      

ري جمله اين شاعران، مـي تـوان بـه حـافظ ابـراهيم شـاعر مـصري و اقبـال الهـو          زا. بااليي دارد 

ده، نه تنها در كـشور  ياد ش شاعر دو . اشاره نمود، كه صاحب ديواني به زبان فارسي است   پاكستاني

هـا و   ماننـدگي شان ايـ شـعر   در.با اسـتعمار نـامور هـستند    ديگر كشورها، به مبارزه       بلكه در  ،خود

 ايـن  از ايـن رو،  . در مورد شرق و غرب ديده مي شـود  يهاي يكسان ها و درونمايه  همسان انديشي 

تكيـه بـر ديـدگاه مكتـب آمريكـايي           و  تحليلـي  - استفاده از روش توصيفي    نوشتار مي كوشد تا با    

، بـه  كه شرط مقايسه بين دو شاعر را صرفا وجود زمينه هاي تأثير وتأثّر نمـي دانـد             ادبيات تطبيقي   

  .بررسي سيماي شرق و غرب در شعر دو شاعر ياد شده بپردازد

  .ب، ادبيات تطبيقيشرق، غر ابراهيم،اقبال، حافظ : ي كليدواژگان
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 پيشگفتار. 1

گرفتـار اسـتعمارگران     شـرق     كـه  ، قرن بيـستم   آغازين ونوزدهم   قرن   هاي پاياني دههدر  

در كـشورهاي   كـه   . گرفتنـد را برعهـده     هـاي وظيفه سنگين بيداري ملت    شاعران   غربي بود، 

سات وآرزوهـاي مـردم را در    احسا، اين شاعران.مخالفت شاعران بلند شد  فريادهاي   ،شرقي

حافظ ابـراهيم و    . شدندمي  ايشان  شعر خود منعكس مي كردند و باعث برانگيختن عواطف          

  .اقبال از بارزترين اين شاعران به شمار مي روند

پـدرش  .  مصر ديده به جهـان گـشود        »ديروط« م  در شهر     1871در سال    حافظ ابراهيم 

 زيادي از جمله نظـامي  هايصب، من خويشيزندگ او در دوران .مصري و مادرش ترك بود  

   نـسبت بـه وضـع موجـود         اما اين شـغل هـم نتوانـست از بـدبيني وي           . گري را تجربه كرد   

  ). 137: 1986الفاخوري،( م در گذشت1932سر انجام در سال .  بكاهدي مصريجامعه

تان بـه   پاكـس  »الهـور «ق در شهر    .ه1289م برابر با    1873 در سال    نيز» اقبال الهوري «اما،  

پـس از آن،    . خذ نمود ادكتري فلسفه   » كمبريج« به اروپا سفر كرد و از دانشگاه         وي .دنيا آمد 

 پـس از عمـري تحـصيل و         .شـد  حقوق   مفتخر به اخذ مدرك دكتري    » لينكولن«از دانشكده   

  ).37: 1370سعيدي،( . زندگي را بدرود گفت)م1938( درماه مارس،دانش پژوهي

 امـا  ، مـشاهده مـي شـود    از مشابهت دو شاعر جلوه هاييدر شعر  ،اين پژوهش براساس  

 هـا مانندگيرسد، اين   به نظر مي  . شدها از هم    آنتأثّر    قائل به تأثير و    ،توان به طور قاطع   نمي

مايـه هـاي   درون و هـا  اين همسان انديـشي ترينبرجسته .اشته باشدريشه در توارد خواطر د    

  : را مي توان در موارد زيرخالصه كرديكسان

دينـي   بي   سبب دانش و تكنولوژي پيشرفته غرب و نكوهش آن به           بزرگداشت -1

  .غرق شدن در ماديات و

  .سفارش به دوري از اختالفات دعوت به اتحاد كشورهاي شرقي و -2

 ياد شـده     در شعر دو شاعر،    »شرق و غرب  « آن به هيچ پژوهشي كه موضوع       ،نگارندگان

بـه صـورت مـستقل،       كـه    اند دست يافته  هايي پژوهش  و هاهاما به مقال  . اند دست نيافته  باشد،

هـا  بارزترين ايـن پـژوهش    . ي شرق يا غرب در ديدگاه اين شاعران مطالبي نوشته اند          درباره
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 و  1387زركـوب،   / 36: تـا شرفشاهي، بي / 23: 1380توالئي،  / 217: 1380عبارتنداز؛ سيفي،   

  .1374، باقري، 50: 1381

 انـد تـا در چـارچوب      هاي ارزشـمند، بـرآن بـوده      از اين يافته  نگارندگان، ضمن استفاده    

 حافظ ابراهيم و اقبـال الهـوري         به تحليل تطبيقي نگرش    - مكتب امريكايي  -ادبيات تطبيقي 

  .ردازندبپي شرق و غرب درباره

  : عبارتست از،از اينرو، پرسش اساسي اين پژوهش

  شرق و غرب، چگونه است؟هاي نگرش دو شاعر نسبت به ها و تفاوتهمسان انديشي

 هر  جامعه شناسان  دانان و جغرافي البته، پيش از پردازش موضوع، الزم است دانسته شود كه         

هـر  شناسـان غـرب راعبـارت از    جامعهبرخي .  تعريف خاصي از غرب ارائه مي نمايند     كدام

يـف  اما به نظرمي رسـد بهتـرين تعر  . باشداخالقي نده فساد   حوزه اي مي دانند كه اشاعه ده      

افظ شـعرح  يعني سيماي شـرق وغـرب در       ،غرب و شرق، با توجه به موضوع مورد بحث        از

دو قسمت شـرق و غـرب تقـسيم         جهان به لحاظ جغرافيايي به       ، اين باشد كه   ابراهيم واقبال 

قع هـستند و شـرق      غرب در بردارنده كشورهايي است كه در قاره اروپا وآمريكا وا          .مي شود 

«  در كتابش بـا عنـوان      »جالل آل احمد  « ، البته .آسيايي است آفريقايي و مشتمل بر كشورهاي    

بـراي مـن غـرب و شـرق نـه معنـاي سياسـي دارد نـه معنـاي               « تصريح مي كند  » غربزدگي

غرب يعني ممالك سـير و شـرق يعنـي ممالـك            . جغرافيايي، بلكه در مفهوم اقتصادي است     

  ).12: 1376آل احمد،(» گرسنه

در عربي، با نگاهي ژرف و عميـق بـه رويـدادهاي            ن معاصر فارسي و     اشاعرديگر آنكه،   

 .  نموده انـد   بيان ا در شعرشان  هاي خود ر  ديدگاه مورد شرق وغرب سخن رانده و      جهان، در 

شاعران عصر نهضت در ادب عربي و برخي از شاعران مشروطه و انقالب اسـالمي در ادب            

  .فارسي در اين شمار هستند
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  پردازش موضوع. 2

  حافظ و اقبالدر شعر شرق و غرب . 2-1

حافظ ابراهيم از طرف برخي از ناقدان و نويسندگان مورد هجوم قـرار گرفتـه اسـت تـا         

به نظر مي رسد صادر كردن حكم     .  طرفداران استعمار قرار مي دهند     شمارجايي كه او را در      

ن شـعرهايي كـه او در آ     زيـرا   «؛  دور باشـد  هانصاف ب ني بر طرفداري او از استعمار، از      كلي مب 

دانش آموزان و دانـشجويان      گوياي    همچنان ورد زبان   . نهاده است  اش را ارج  وطن و جامعه  

حـافظ  تهيدسـتي   در واقع. هنر بزرگ او در اين است كه زبان هموطنان خويش است .است

 شود و خواسته هـا وآرزوهـاي        همنشينابراهيم فرصتي براي او پيش آورد كه با توده مردم           

  ). 99 :بي تا ،  الجنديسند(».دها را دريابآن

بـدين گونـه     .بـه ميـراث نهـاد      آيندگان   براي خود را در قالب شعر       دروني احساسات   او

: بي تـا    ضيف، (».توانست اين شعر را با استفاده از زبان محكم واستوار به مردم عرضه كند             «

110.(  

حـافظ  « : اسـت  آمـده  چنـين    »عبد اللطيف شـراره   تأليف  « »�	�	����� �� حافظ  « در كتاب 

 كشورهاي شرقي سلطه يافته اند      رغربي ب  است كه كشورهاي استعمارگر    اين مطلب اره گر نظ

. هـا روا داشـته انـد   حـق آن  در ها رابه بندگي واداشته وشديدترين ستم شورها رامردم آن ك و

لبنـان نمـود بيـشتري        و مـراكش ليبـي،    سـودان،  مصر، ؛هايي همچون راين وضعيت دركشو  

 :شاعر فرياد زنان مي سرايد ،دردناكبا مشاهده اين وضعيت ). 37-36 :ابي ت ،شراره(».دارد


� �
�����
���� ��������� �������� ����� �!                           �� "�������#$�� ���%&�� �'(�) �*�+ �,-���� 

 )7: 1409، م يابراه(                                                                          

حال آن زمان است كه؛ خيال جاي گرفتن در تـاريكي گـور دلپـذير از زيـستن در                   : ترجمه(

  ).ستم است
و را برمـي گزينـد   » ظلـم  «يواژه ، حافظ از فرهنگ و لغت زباني خـود        بينيد؛ميچنانكه  

هـاي شـرقيان    اشغال سرزمين  باها  زيرا آن  ؛شناساندبودنشان، مي ستمگر  ان را به ويژگي     يغرب

 واژه   به گونه اي كه پيوسته     ،داردجايگاه بلندي    ،شرق در شعر حافظ   . ستم نموده اند  به آنان   
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 كه مبادا  زد دلش به حال كشورهاي شرقي مي سو       او« .استجاري   در قلب و زبانش      »شرق«

 اگـر   ؛دهـد هشدار مي   او  . از هم بپاشد   اتّحاد و يكپارچگي آنها را       ،اختالفات ديني و مذهبي   

 ،سـند الجنـدي   ( ».خواهند بود  شايسته اين گفتار ابوالعالء معرّي       ،ختالفات را كنار نگذارند   ا

 ؛)63تا بي

�.����/��
0�� #1����23
� �45�)�6�                    ��      �7&��� �8�9�� ��:� 
+�;���< 

  )281: بي تا المعري، (                                                                                

 ).ها بشويد او را از پليدي،زمين چشم در راه است شايد طوفان: ترجمه(

 او مبنـي بـر يكپـارچگي    انديـشه  فلـسفي اقبـال و    هـاي ي ديـدگاه  دربارهاديبان و ناقدان    

وي دربـاره   انديـشه  و »غرب« و »شرق«اما كمتر بر مفهوم  ،  اندها گفته مسلمانان جهان سخن  

 . پرداخته اندمقولهاين دو 

ويژه سازمان ملل هيچ بـاوري نداشـت        ه   غربي ب   اقبال به سازمانهاي سياسي كشورهاي     «

استمداران غربي را به خاطر چپاول اموال و دسترنج كشورهاي شرقي به باد انتقـاد مـي                 يوس

ي فعلـي   تنها متوجه كـشورها    سوي اقبال، اين انتقاد از   .)76 :1373 فريدني،مشايخ  ( ».گرفت

  .خيانت كرده است  زيرا وي معتقد است، غرب از زمانهاي گذشته به بشريت؛غرب نيست

 تنها غرب معاصر بلكه غـرب گذشـته و حتّـي فيلـسوفان يونـاني را مـورد          نه او ،اقبال«

 بـا رد  »مـا و اقبـال  «شـريعتي در كتـاب    ).122: 1365ستوده،  ( ».سرزنش و انتقاد قرارمي دهد    

وي از آن مرتجعان و كهنه پرستاني نيست كه بدون          «: قبال چنين مي گويد    به ا  تهمت ارتجاع 

اينكه بشناسند با هرچه نو است و با تمدن جديد و با غرب، بدون جهت و سـبب دشـمني                    

د  و مقلّ  مبهوتهمچنين مثل آنهايي نيست كه بدون داشتن جرأت انتقاد و انتخاب،            . كنندمي

  ).39: 1374شريعتي،( ».غرب مي شوند

  غرب. 2-1-1

 »غرب« واژه در مي يابيم كه اقبال بيشتر به جاي          كنيم تأمل   ، دو شاعر  هايقصيدهاگر در   

فقـط يـك بـار كلمـه         -حافظ   - او استفاده مي كند در حاليكه همتاي عرب         »اروپا« واژهاز  

 :ه استشعر خود به كار برد در اروپا را
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 )329: 1409ابراهيم، (                                                       

  )زني؟كجاست آن چه كه از آن دم مي آرام باش، !اي اروپا: ترجمه(

 زشت اجتماعي را مـورد انتقـاد قـرار مـي دهـد و بـه       هاي عادت، پيوسته،حافظ ابراهيم 

 زشـت را  هـاي  او ريشه ايـن عـادت  . داده اند »اجتماعشاعر  «به وي لقب    خاطر همين انتقاد    

شعر اجتمـاعي او در چـارچوب        . اسالمي مي داند   يجامعه غرب در    آلودهگسترش فرهنگ   

 تنـدي بـا  غـرب را  اينگونـه    او   .شده اسـت   آن   استواري و باعث    داردوي قرار    شعر سياسي 

 :دهد مي  قرار و نكوهشمورد خطاب

     �.��C ���
D-*�� &�E ���� ���F1�? 3�/����@�          �2         �	�1�3�� �+ >	
����� �G�H�I�2 �	��
�@@@@@
J  
      �=�K���� �G-�&1�� ����7�L�M �/-�@@@��            �!     �M "�N<�! ��:O�� �9
! 
.��P@�Q�= �P�7
J 

 )291: 1409ابراهيم، (                                                        

آورد، امـا طوفـان قـضا    درياي روزگار خاشاك مردمان را بر روي مي    ! اي غرب : ترجمه(

-تو را هم جايگاه گرد آمدن مردمان آزمنـد مـي          . برد تا رسوب كنند   ها را به قصر فرو مي     آن

 ).بينم، گويا بر هر آسمانت، اشعبي آزمند جاي دارد

قيم مورد خطاب قرار نمي دهـد بلكـه در حـين خطـاب بـه                 غرب را به طور مست     ،اقبال

 : مي كند، به باد انتقاد مي گيردآلودههاي ديگر را فرهنگ فرهنگ غربي را كه ،انسان شرقي

 گـد از فرنـ      زندگي هنگامه برچي  ــگ    ــــــآدميت زار ناليد از فرن

 هادـــم ال ديني ن    زير گردون رس  ز شمشير خود بسمل فتاد      يوروپ ا

 رّه ايـــــدر كمين بـ  هر زمان ان      ــــين برّه اي   ـــگرگي اندر پوست

 تــي بي منزل اسـكاروان زندگ      ت      ـي آب و گل اسدر نگاهش آدم

  اونــــــــ   آه از انديشه ال دي     ــــين او     ــــگ و از آيـآه از افرن

  )447: 1359الهوري،                (                     
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منظور او تمامي كـشورهاي      استفاده مي كند و      »فرنگ«  واژه  از هاي پيشين بيتشاعر در   

 فرهنگ فساد و بي ديني در دنيا شـده       رواج قرباني   ،بر معتقد است كه غ    ،اقبال. غربي است 

  .است او گرگي است كه پيوسته در كمين ميش. است

موضعگيري حـافظ ابـراهيم واقبـال نـسبت بـه            آيا   :ذهن راه يابد  به   ديگر   يشايد پرسش 

ي هر دو .  دو شاعر فرق مي كند     بيانشيوه   اما سبك و  .  است آري؟ پاسخ   غرب يكسان است  

  . ها دست اندازي كند مي دانند كه دوست دارد بر تمامي سرزمينيغرب را حريصايشان، 

،  از سوي حـافظ ابـراهيم  »حريص«صفت  غرب به شود، وصفهمانطور كه مالحظه مي   

 حريص از سـوي   ويژگي  غرب به  وصف اما   ،»امعينأراك مقرّ الطّ  « شود؛ي بيان مي  به آشكار 

   :اقبال با آوردن تشبيه صورت مي گيرد
 ه ايهر زمان اندر كمين برّه اي       گرگي اندر پوستين برّ

  )447: 1359،الهوري     (                                                               

 حافظ ابراهيم وقتي . اوستدارد، نشان آزمندي گرگي كه لباس برّهعبارت؛  بدون شك،

نماد آزمندي  كه »أشعب« نامغرب را حريص معرّفي مي كند در مصرع بعدي با آوردن 

شاعر در نسبت دادن صفت حرص  هر دو.  مقصود خود را به خواننده منتقل مي كنداست،

ساخته و تشبيه   يك»أشعب«حافظ با آوردن كلمه اما  ؛اند از تشبيه استفاده كردهبه غرب

ترين زيباترين و جالب« :است شده مورد وي گفتهدر از اين رو،  .اديبانه سخن گفته است

  ).12: 1370بقايي،( ».در شعر او مشاهده مي شودنكات و ظرايف 

 حقيقت پرده از، حرص و طمعفبا توصيحافظ ابراهيم در بخش ديگري از شعر خود 

 :كندشرق را از خواب غفلت بيدار تا غرب برداشته است 

�R��ST�G�= �! "�9�;�� ���DU���� �V���                ��. �5���F�W ���P �
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  )323: 1409ابراهيم،(                                                                     

  ).آگاه باش اي شرق و از خواب بپرهيز. طمع پرده از چهره غرب برداشت: ترجمه(

  : غرب را حريص مي داند،متفاوتشاعر در قصيده اي ديگر با تعبيري 
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  )329 :همان(                                                         

  ).ه اند كردپريشانواي بر قوم گرسنه اي كه جهانيان را : ترجمه(

 انسان شرقي را به پيروي از غرب فرا مي خواند اما او را كهبا آن ،حتّي در جايي ديگر

 :از حرص و طمع بر حذر مي دارد

�\����J��� �/�R�]���. ����8�̀�� �8�,
                      �.�\��7�<-��� �Y�����. -5���G�� a3���b                

 )322 :همان(                                                                                

و عطوفت ] در اين راه[ ازطمع دوري كن و از روش غرب پيروي نما و: ترجمه(

 .) الزم بدان بر خودپرهيزگاري را

 است  اين دانش؛او معتقد است.  را ستايش مي كندياهيم دانش و فنّاوري غربحافظ ابر

 : مي رساندهايشخواست را به تمامي غرب كه
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 )336 :همان(                                                                       

 ،دانشبيمناكند و ها هم  بزرگترين صاعقهاي است كه غرب شعله!خداوندا: ترجمه(

  ).سازد ميورتمدني كه مدارا ندارد، آن را شعله و افروزدبرمي  را غربآتش

معتقد  ،نمي گيردراهي درست به كار ب اين دانش را در رغ با انتقاد از اين كه شاعر

 :بهره از دانش از غرب برتر استكه جاهليت بياست 
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  )33: 1409ابراهيم،(                                               

). بهتر استآنجاهليت از  روزگار ،استعلم ودانش اينگونه اگر روزگار: ترجمه(

    

 ؛حافظ در بخش ديگري از شعر خود، با مخاطب قرار دادن غرب تأكيد مي كند كه

در برابر استعمار  ژاپن ستايش از ايستادگيوي با . هرگز به پستي و خواري تن نخواهد داد

 :  چنين مي سرايد،غرب
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  )328 :همان (                                                                           

  ).شويماي عرب بدان كه ما چون مردم ژاپن، به زندگي در خواري، راضي نمي: ترجمه(

كار ه ب  اعتراف مي كند اما تعبيري كه در اين مورد،اقبال هم به دانش و فنّاوري غرب

  : متفاوت استحافظمي گيرد با 

 ابـــــ بي حج    ني زرقص دختران ورباب        قوت افرنگ نه از چنگ

  از همين آتش چراغش روشن است            قوت افرنگ از علم وفن است

  )362: 1359، الهوري(                                                                                          

ه اين نكته  و پيش از آنكه ب، مي دانددر دانش پيشرفت ناشي از پيشرفت غرب را ،شاعر

 .كندرد مي ، استدينيبي ناشي از پيشرفت غرب اين باور را كه  ،تصريح كند

 هاي دليلبا را  اما اين اعتراض ، اعتراض مي كندآن اگر چه به غرب و فرهنگ فاسد او

 هايبررسي ريشهمنطقي و عقلي بيان مي كند و خشمگين نمي شود و مي خواهد از طريق 

 ،عتقد است شنونده را در مورد آن چيزي كه بدان م،يك به ذهننزد تشبيه هايمنطقي و 

  :قانع كند

 شـزخمها خوردند از شمشير خويش                 بسمل افتادند چون نخجير خوي

انـــ  عصر ديگر نيست در افالكشــــان               جو از تاكشسوز مستي را م 

ــــگ             مهور فرنواي بر دستور ج م   نگـــرده از صور فررده تر شد م 

   ر آزاد شوــــــــــ دامن قرآن بگي            ــير آزاد شو    ــاي به تقليدش اس

  )357: 1359، الهوري( 

  شرق  -2-1

 اقبال در ديوان خود از غرب بيشتر سخن مي گويد اما همتاي الزم به ذكر است كه

 ناشي از ، اين امرشايد ؛شرق سخن مي گويد بيشتر از ،عرب او حافظ ابراهيم مصري

 زيرا كه وي چند سالي در آلمان وانگلستان زندگي كرده ؛سفرهاي زياد اقبال به غرب باشد
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 انديشه بيانگر ،و كامال با فرهنگ غرب آشناست وآنچه كه در شعر او مشاهده مي شود

 .اوست

وجود  به او .استبوده ب متّهم  به تعصمشرق زمين ،روزگار حافظ ابراهيم  درگويا

 وي در.  كافي نمي آوردداليل اما جهت اقناع مخاطب ، شرق اعتراف مي كنددرتعصب 

  : همين جمله اكتفا مي كند بيانبه فقط ،پاسخ به كساني كه شرق را متّهم به تعصب مي كنند
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  )291: 1409ابراهيم، (                                                                                       

ب تعصدر آن كجاست جايي كه  .ب هستهاي شرقي تعصگويند در سرزمين: ترجمه(

  )؟وجود ندارد
به هايياشاره اما در البالي سخنان او ورد،ب به چشم نمي خدر ديوان اقبال، واژه تعص 

 :اين معني مشاهده مي شود

 ؟ستـــظاهر بسته را تدبير چيه      دل بير چيست؟            كس نداند شرق را تدب

  يده استـــــ   عصر حاضر را نكو سنج          است    من فداي آنكه خود را ديده 
  )431: 1359الهوري،   (                                                                 

پرسش  رق چيست؟ سپس به دنبال اين پرسش، سرنوشت ش، مي پرسدشگفتيشاعر با 

 ،شاعر در بيت دوم چيست؟ ، كه به ظواهر دل مي بنددآن تدبير آورد كه؛ پسمي  راديگري

 ، كه در خود به تأمل نشسته زيرا خود را فداي آن كسي مي كند؛انساني روشنفكر مي نمايد

   .است ارزيابي كرده و دوران خود را، به خوبي خود را شناختهو

او از انسان شرقي .  عميق مي بيندي شاعري است ملي گرا كه شرق را در خواب،حافظ

 چه اگر؛ انتقاد مي كند و معتقد است كه،كه در برابر رويدادهاي كشورش بي تفاوت است

 .سر برده بشعر و ادب انتظار نمي رود كه در خواب غفلت  از  اماد غفلتنافراد در خواب

 :است د متعهاين نشان مي دهد كه او شاعري 
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   )97: 1409ابراهيم، (

. هاي در بند را بيدار و آزاد كن       دل.  بيدار كن  اند،هايي را كه بسيار غنوده    انديشه :ترجمه(

هـا را دور كـن و       رنـج ! اي شاعر مشرق زمـين    . اندها را انباشته  هاي انبوه دل  ها و سختي  رنج

 ).اند، روا نيست كه شعر بياسايدگاه كه مردمان سرزمينت در خوابي طوالنيآن

 او بـا دعـوت از   .گيـرد گرايـي اوج مـي  ملـي  ،در بخشي ديگـر از شـعر حـافظ ابـراهيم          

ند و بسيار براي او سخت اسـت        نتر ك ستون شرق را محكم   تا   مي خواهد    ، ازآنها نويسندگان

 :كه ستارگان شرق در افق ندرخشند
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  )98: 1409 ابراهيم،(                                                                                  

. حيف از قلمها اگر بواسطه آنهـا سـتون تكـان خـورده مـشرق را برپـا نكنـيم                   : ترجمه(

 كه دشمنان مشرق با سرافرازي در كنار او قدم زنند در حاليكـه صـاحبخانه بـا                ] رواست[آيا

سخت ] مشرق زمين [ براي   ! اي شرقيان  .برود راه   ] وشكست  حالت سرافكندگي  [دماغ بريده 

 .)د افق طلوع نكنناست كه ستارگانش در

آنچه را كه حافظ ابراهيم در شعر خـود آورده اسـت رنـگ و بـوي حماسـي دارد و در                     

تعبيراتـي كـه از آن   . اسـت  افراد به غرضي كه شاعر آن را دنبال مـي كنـد كـارگر                فراخواني

تـأثير  رسـاندن پيـام شـعر بـه مخاطـب           تند و هر يـك در      هس دلنشيناستفاده مي كند زيبا و      

موجب جـذب خواننـده      . شودمشاهده مي او شعر  كه در  ]خواب شعر [ » الشعر نوم «.ندگذار

، هـم مـضمون را بـه ذهـن      )تـشخيص (»جاندارانگاري«شاعر با استفاده از صنعت       .مي شود 

 شعر اقبال تنهـا اصـحاب       مخاطب .خواننده منتقل مي كند و هم احساس او را بر مي انگيزد           

 او از .ويژه نسل آينده است  ه  توجه همگان و ب    بلكه خطاب او م    ،شعر و ادب و دانش نيستند     

شـاعر   .سـازد دوباره مي ياد مي كند كه جهان ويران و نابود را »معمار حرم«انسان شرقي، به   
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تشريح صفات ناپسند    از آنكه چشم شرقيان را به حقيقت و واقعيت تلخشان باز كند به               قبل

او غـرب را بـا      . داردايمـان   مي گويد    و اين نشانه آن است كه به آنچه كه           ،غرب مي پردازد  

حتّـي هنگـام    .  دلفريـب مـي دانـد      »شـيريني «  و »پرويزي« ،»دالويزي« ،آوردن عباراتي چون  

اين شيوه بيان يعني    .  غرب را باز گو مي كند      ناپسند صفات   ،دعوت شرقيان به اصالح جهان    

 شـنونده را     »يز معمار حرم باز به تعمير جهان خ        « اين جمله  تاختن به غرب پيش از آوردن     

 :كند مياقناع

 گــ      فرياد زشيريني و پرويزي افرن         افرنگـــزيــــفرياد زافرنگ و دالوي

  باز به تعمير جهان خيز!حرم معمار    گ        ـــــــ افرنعالم همه ويرانه زچنگيزي

  )49: 1359وري،اله(                                                              

ولي باطن آن فتنه هـاي خـسروپرويزي را         . ظاهر فرنگ و غرب، شيرين و دالويز است       «

خيز فرنگ، چنگيزوار دنيـا را بـه نـابودي و تبـاهي كـشانده                فتنه هاي ظلم  . به بار مي آورد   

  )215: 1380سيفي،(. »است

- مي يا او را مقلد   ام.  را در مورد انسان شرقي بكار نمي برد        »غفلت يا غافل    «  لفظ ،اقبال

 عقـل و منطـق بـر سـخن اقبـال           به نظـر مـي رسـد      . داند كه در بند تقليد گرفتار شده است       

 :الهوري سايه افكنده است

    من به جز عبرت نگيرم از فرنگنگ                       گرچه دارد شيوه هاي رنگ ر

 گير آزاد شوـــــــ قرآن ب   دامن                         وـــاي به تقليدش اسير آزاد ش

                        )362: 1359الهوري،(                                                                                       

 شايد اين كار را از      ،به تقليد از انساني ديگر مي پردازد      انساني كه بدون انديشه و تفكر         

اي به تقليدش اسـير  « :به همين دليل اقبال مي گويد .بري انجام مي دهدروي غفلت و بي خ    

از اقبـال   به لحـاظ ادبـي   ،ذر داشتن شرقيان از غفلتحبر در موردحافظ ابراهيم    .»آزاد شو 

 و  مي دهـد   حماسه    به سخن خود رنگ    -همانطور كه پيشتر اشاره شد     -وي. برتر مي نمايد  

 انسان را به حكمت و تعقّـل و انديـشه دعـوت             ،سراييال بالي اين حماسه    در   در عين حال  

�� ��b7] ^����« مي كندr�� <7\�.«: 
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   )322: 1409ابراهيم، (                                                                              

زيـرا   ؛از خـود دوركـن   عجز و ناتواني را      آستين را باال بزن،    !شرقي] انسان[اي :ترجمه( 

ت سـوار شـو و    ي،دن به بزرگجهت رسي.  تو مهيا استايتالش و كوشش بر    بر اسب همـ  

 ).افسار همت و تالش را حكمت و دانش قرار بده

و اگر انسان شرقي بخواهد به هدف خويش برسد بايد از سستي و تنبلـي دوري كنـد و                  

 : شود و به ابرها بسنده نكند و خود را باالتر از آنها قرار دهدسوار بر برق

�.�.�Y �qE���{�2 i��� �/���0�
� �"�2                                ����M�J��� �d���X�. �+ m ���0�;�� ������  
  )322 :همان(                                                                                                

  ).ها بسنده نكن برق شو و به ابررسوا برسي،] خود[ي هر گاه خواستي به آرزو: ترجمه(

هاي شرقي چه پير چه     خدمت به وطن را به تمامي انسان      شوق  او از خدا مي خواهد كه       

 راه  از  از رادمردان شرقي، انسان شرقي را به پيـروي         ي و با آوردن نمونه هاي     ، كند لقاءجوان ا 

  : دعوت مي نمايد،دفاع از ميهن درها آن

�=��@@�/�v��� &�� �'( =�8����          �@@�k�*������� �/�.���R�P �	f�� �.  �C A�� 

�=���= �2 a���� "�d�z@���. ����d� >���@           � �2�3�� "�= "C���*��R 
\33. �= ����� 

 )322 :نهما(                                                                                                     

، مـي   كـرد الهـام     وطـن را    بـه   چه جوان خدمت   و  كه  به ما  چه پير       از خدايي : ترجمه(

 دو تـن از رهبـران       (يامـا اُو و گوتآب، اشخاصي همچون     چه در   در خشكي و    چه خواهم كه 

 كه در برابر استعمار ايستادند واستعمار ستيزي آنان براي كشورهاي شرقي مـي توانـد                ژاپني

 .)نم ببي)الگو واقع شود

  سـبك بيـاني   » انسان شرقي از خواب غفلـت      يبيدار«موضوع   حافظ در    به نظر مي رسد   

 .دارداقبال   ازيرساتر
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. خواهد پاشيد نگران شرق هستند؛ زيرا عدم وحدت و يكپارچگي آن را از ،هر دو شاعر

 و يكدليشرق را نيرومند سازد و در ميان شرقيان حافظ از خداي خود مي خواهد 

 :وجود آورده سازگاري ب

�)-3�x-��� ��@@����̂  ��*���) �@�3�a�.               �=�2	�H�2 "�? "�-4�� "���X��� �3������ 

  )322: 1409ابراهيم، (                                                                                     

و در ميان انسانهاي . ي ما را زياد كنقوت و نيرو ! نيروي خداوند رحماناي: ترجمه(

  ).قرار دهشرقي صلح و سازگاري را 

-نـاهمگني انديـشه     است؟ مسلماً  كشانده حافظ ابراهيم را به گفتن اين اشعار         يچه چيز 

 كه يك كشور شرقي است او را به گفتن اين سـخنان واداشـته             ، موجود در جامعه مصر    هاي

  مي خواهـد     از آنها    ي و ،تعميم داده است  قي   تمامي كشورهاي شر   به خود را    سخناست و   

 دلهايـشان  زيـرا    ؛را بپيماينـد   راه مجد و عظمت و بزرگواري      ،كه نا اميد نشوند و با اطمينان      

 :دوستدار عزّت و شرف است و ظلم وستم را نمي پذيرد

�2�R���UU�wi�= ���% -4�����X�.   m �+         �G��1��� "�	�3�[�2 ��B���� �,-*�) ���@� 

B�E�2 i�= �|�!A�= ��2w�@�*fx           �+  �7�4
W �*�,������. �+�/�?��= "
+ �H���� 

  )325 :همان(                                                                                         

هنگـام كـار و   [زيرا ؛ميد نشويدون  امروزمطمئن باشيد و ! هاي شرقي  اي كشور  :ترجمه(  

 در درون ما، دلهايي اسـت كـه دوسـتدار بزرگـي             . است و زمينه ي تالش مهيا    ] تالش است 

  .)ذارد كه مورد ظلم وستم واقع شوداست ونمي گ

  : و يكپارچگي استهمدلي ،راه نجات از چنگال غرب

�2�G>+��? ��3
,U�:��� �9�. :[���C           �	���� N���� 
7���. ����7:"�. �M u* 

  )342 :همان (                                                                                                    

 غـرب ]افتـادن درچنگـال   [ از با سـپروحدت و سـازگاري و تـالش و كوشـش              :ترجمه(

 ).، پيوندش پژمرده نمي شودهمبستگي] اين[ بپرهيزيد

نمـي  كـار   ه   را ب  »وحدت« اقبال باز هم به طور مستقيم كلمه         دت،حدر دعوت مردم به و    

او نيروهـايي را كـه      «. در بر دارنده همان معني است     كار مي برد كه     ه  اما تعابير زيبايي ب    .برد
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روح تفرقه در جامعه بر مي انگيزند به چالش مي كشد و از امت اسالمي مي خواهد كـه از                    

  .)10-9 :1385 ساكت،(» .كاشغر با هم متّحد شوندهاي رود نيل تا شنزاركرانه هاي رود 

 ندـــــ      رايت صدق و صفا را كن بلــــــند          وام را شيرازه بـاين كهن اق

 تـــق را زندگي از قوت است                 قوت هر ملت از جمعيت اســاهل ح

 ونـأي جهل است و جنون                 قوت بي رـه مكر و فسـي قوت همـراي ب

                         )478: 1359الهوري،( 

 »ازخواب گـران خيـز    «بهترين تجلي مضمون وطن اسالمي در شعر معروف و زيباي او          «

ديده مي شود كه مسلمانان جهان را بـه بيـداري و همـدلي و پيكـار بـا ظلـم دعـوت مـي                          

  )168: 1380توالئي،(».كند

 اتّحـاد   ؛ به معناي  »قوت هر ملت از جمعيت است     «بيت دوم    در مصرع    »جمعيت« يواژه

 انديـشه  ؛ معتقد اسـت   و  تعبير كرده است   »جمعيت« به   »وحدت«وي از   . و يكپارچگي است  

 قوت بدون تفكّر و انديشه، جهل و ديوانگي         ؛ همان طور كه معتقد است     .را بايد تقويت كرد   

  .است

وي بيشتر بـه كـشور ژاپـن بـه          .  مي پردازد  شرقبزرگي  پيوسته به زمزمه    حافظ ابراهيم   «

 به مردم بفهماند كه شرق در تمام زمينه         هدو مي خوا   عالقمند است عنوان يك كشور شرقي     

  ).19 :بي تا، x���P( ».ها مي تواند با غرب برابري كند

 را به ديگركـشورهاي     ، مصر ،، اما كشورشرقي خود   اردهر چند كه وي شرق را دوست د       

 رد مي كند و معتقد اسـت    را براي افراد مشرق زمين»تحجر«لفظ او . هددشرقي ترجيح مي   

 :نقش مهمي را ايفا مي كنند ،ويژه مصره كه زنان در جامعه شرقي وب

���G��3�3�� �h
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            )99: 1409ابراهيم، (                                                                     
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 در شـرق هـستند كـه      زناني   بيكارند و     زمين شرقممي گويند نصف مردم در       : ترجمه(

براي خرد كـار مـي      ] سرزمين مصر [ واين دختران نيل  . ر حجره مي گذرانند    د  را يشعمرخو

  ).استوبذري را مي كارند كه ميوه آن در دسترس . كنند

  آينده شرق در نظر دوشاعر. 2-1-3

مـشرق    مردمبه آيندهآيا اين دو شاعر ؛اين است كه  مي گذرد   ذهن ر ديگري كه ب   پرسش

 مـي تـوان   پرسـش ايـن  جـواب   تند يا نـه؟ در   خوشبين هس  ،مي گويند آن سخن    كه از  مينز

 ؛ نگاه مي كنـيم     دو اينكه به شعر     انديشه هاي اوست و هنگامي      بيانگر ،شاعر هر شعر :گفت

 شرق خوشـبين و اميـد   كه نشان مي دهد هر دو شاعر به آينده         مشاهده مي كنيم     جلوه هايي 

  : چنين مي گويد،حافظ ابراهيم در اين زمينه .هستندوار 

���M ��3M�J-4�� ���X�= �P���X          �2   ����z�����
y� g*@@@�,�+ 
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                    )116 :همان(                                                                           

از بـد شانـسي نتـرس؛       . وع نما؛ زيرا حوادث تازه مي شوند      طل! اي ستاره شرق  : ترجمه(

  ).زيرا ستاره شرق خوشبختي است

او را مخاطب قرار مي دهد كه مواظـب فـردا             خود را فداي شرق مي كند و       ،شاعر

 باشد ، ذره اي نـا اميـدي بـه           نده برّ باشد و از گفتار دشمنان هر چند كه مانند ضربات چاقو          

  :ندهد دل راه

�2�*���K� ���P ���
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  )215: 1409ابراهيم، ( 

فرصـت را از دسـت      [ اگر امـروز رفـت    . بي تابي نكن   م،ي فدايت شو  !اي شرق  :ترجمه(

گفتار دشمنان هر چند مانند تيزي چاقو برنده باشد، نبايـد تـرا نـا               . مواظب فردا باش  ] دادي

  ).اميد كند
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 بـسيار   ايانديـشه  از   روشـنفكر فرهيختـه   فيلـسوف و     به عنوان يك     اقبال الهوري 

 اصـالح   ،هدف او از سخن گفـتن در مـورد شـرق و غـرب             . است  برخوردار عميق و واالي  

از همين رو كساني را كه فريفته فرهنگ غرب مي            و ،اشدمي ب  شرق   هايآلودگيها و   زشتي

 را گذشـته شـكوه     و بزرگـي  دوبـاره  ،او اميدوار است كه شرق    .  به باد انتقاد مي گيرد     ،شوند

 غـرب  اسـارت  شـرق را از  ،بازيابد و با انديشه هاي اصالح گرايانه خـود تـالش مـي كنـد              

  :بيدار كنداز خواب غفلت  رامشرق زمين غفلت زده مردمان  وي مي كوشد تا .برهاند

 رار شرقــــــ  برفروزم سينه اح     ــــكار شرق   تا بروز آرم شب اف

م ايام راـــــــردش ديگر دهگ         ــام راازم خـــخته ساز نوائي پ 

  گــرود من بگيرد آب و رناز س         گـــفكر شرق آزاد گردد از فرن

س  زندگي از گرمي فكر است و بســريت از عفّت فكر است وب      ح  

  )109: 1359الهوري،(                                                                         

 اوسـت كـه     دلكـش همين استعمار سـتيزي و انديـشه هـاي اصـالح گرايانـه و اشـعار                 

 ،اقبـال مـي انديـشم   من وقتي بـه  «:  را به گفتن اين سخنان در مورد واداشته است         »شريعتي«

انساني را برگونه علي، اما به اندازه هاي كمي و كيفي متناسـب بـا       . علي گونه اي را مي بينم     

چرا؟ زيرا علي كسي است كه نه تنها با انديـشه و سـخنش،              . استعدادهاي بشري قرن بيستم   

 در  هاي چند گونـه بـشري،     بلكه با وجود و زندگيش، به همه دردها و نيازها و همه احتياج            

  )25: 1374شريعتي،(».همه دوره ها پاسخ مي دهد
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  نتيجه

 در »غـرب «واژه .  در شعر دو شاعر يكسان نيـست »شرق« و »غرب«بسامد واژگان   .1

شعر اقبال از بسĤمد بااليي برخـوردار اسـت، بـر خـالف حـافظ ابـراهيم كـه واژه           

 در غـرب    ناپسندترين ويژگي كه حـافظ     . ديده مي شود   ش در بيشتر اشعار   »شرق«

-او جهل و عقب ماندگي را كه در شرق مي بينـد برنمـي   .  است »آزمندي«مي بيند   

ـ « تعبير  كه ازپردازدغرب به مبالغه مي رچنان در تحقي  آنشاعر   .تابد  »امعينمقر الطّ

اين . بيچاره كرده است    ملت مصر را   ، دليلش اين است كه استعمار     .استفاده مي كند  

 غـرب را  ،زيرا او به صورت مـستقيم       مي يابيم؛   نيز بال در شعر اق   تلويحاً اگرايش ر 

 كـه فهمـش بـراي        هـاي   بلكـه بـا آوردن تـشبيه       ، وآزمند ندانسته اسـت    »حريص«

  .، اين حقيقت را بيان كرده استمخاطب آسان است

هر دو شاعر به تمجيد دانش پيشرفته غرب مي پردازند اما معتقدند ايـن دانـش تـا              .2

حافظ ابراهيم  .  كينه توزي و دشمني دامن نزند      ،تالف است كه به اخ    سودمندزماني  

 هنگاميكه از غرب سخن مي گويد كالم او رنگ حماسـي بـه   ،به عنوان يك نظامي 

اي اسـت   روشنفكر فرهيخته  ،خود مي گيرد تا احساسات مردم را برانگيزد اما اقبال         

ـ               ي خرد،  او از دايره   كه راي  عقل و استدالل و منطق خارج نمـي شـود و پيوسـته ب

ـ   و  منطقي و عقلي ارائه مي نمايد      هاي  دليلمخاطب خود      را  مخاطـب  دين گونـه  ب

       .كندقانع مي 

  زمـين  شرقمـ اقبال و حافظ به عنوان دو شاعر شرقي، نگـران غفلـت و ناآگـاهي                 .3

.  مي كننـد   سرزنشخبري و ناآگهي     بي واسطهبه   را    زمين شرقم هايهستند و انسان  

 .نـدارد ، تفـاوتي   در معنياما ، اين زمينه متفاوت است    در،   و بيان دو شاعر    اتتعبير

 خواننده زيبايي آورده است كه      واژگان به غفلت اشاره نمي كند بلكه        اقبال مستقيماً 

و . بـد  رهـايي يا   ،را تشويق مي كند تا از تقليد كه نتيجه نا آگهي و بي خبري است              

 .داند مي»بازگشت به خويشتن«اي اين رهايي را در چاره
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حافظ ابراهيم معتقـد  . حاد و وحدت كشورهاي شرقي مورد توجه دو شاعر است   اتّ .4

او از خدا مي خواهد كه      . است عدم سازگاري باعث از بين رفتن وحدت مي شود         

ت « اقبـال در شـعر خـود از    .سازگاري را در ميـان شـرقيان زيـاد كنـد       بـه  »جمعيـ 

بسته  ،هاي حق طلب ن زندگي انسا  بر اين باور است كه     تعبير مي كند، او      »وحدت«

ـ             ها است  آن  قدرت به ه  و اين قدرتمندي جز با وحدت و سازگاري در ميان افراد ب

 . وجود نمي آيد

 جهت اصالح مفاسد در ميان كشورهاي شرقي، اين كشورها          ،چند كه دو شاعر    هر .5

روشني را براي شرق پيش بينـي   آينده را به باد انتقاد مي گيرند، ولي در عين حال،     

همـانطور كـه اقبـال      .  ستاره شرق را خوشبخت مـي دانـد        ،حافظ ابراهيم . مي كنند 

  .خود را باز يابدي ،شكوه و بزرگي گذشته زمينشرقم ،اميدوار است
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  كتابنامه

  هاكتاب. الف

 .، چاپ چهارم، تهران، توسغربزدگي؛ )ش.ه .1376( آل احمد، جالل .1

 . دار صادر،بيروت ،عة األوليبطّال، ديوان حافظ إبراهيم ؛)ق.ه1409 (إبراهيم،حافظ  .2

كليات اشعار فارسي عالمه اقبال الهوري با حواشي و تعليقات           ؛)ش.ه1359 (اقبال الهوري، محمد   .3

  . جاويدان،درويش، تهران. از م

 ،تهـران  ،)شرح و بررسي تطبيقي غزلهـاي عالمـه اقبـال         (مي باقي  ؛)ش.ه1370(محمد) ماكان( بقايي .4

 .حكمت

 .بعثت، ،تهران)هنر وانديشه محمد اقبال(اقبال شناسي ؛)ش.ه1370 (سعيدي، سيد غالمرضا .5

 .، مصر، دار المعارفبعة الثانيةطال، حافظ إبراهيم شاعر النيل؛ )بي تا( سند الجندي، عبد الحميد .6

 .دار صادر،، بيروتةيليحافظ دراسة تحل ؛)بي تا ( ، عبد اللطيفهشرار .7

 . ان، الهام، تهر5، چما و اقبال؛ )ش.ه 1374( شريعتي، علي .8

 .دار المعارف، مصر،الطبعة الثانية، األدب العربي المعاصر في مصر ؛)بي تا( ضيف، شوقي .9

 . ةي دار الكتب العلم،روتي، بليم شاعر النيحافظ إبراه؛ )م1993 (عويضة، محمد محمد .10

  .لدار الجي،،بيروت1ط، )األدب الحديث( الجامع في تاريخ األدب العربي ؛)م1986(الفاخوري، حنّا .11

  .ليدار الج،روتيمة زكي مبارك، بيكر: مي، إعداد وتقدميحافظ إبراه؛ )م1991 (مبارك، زكي  .12

نواي شاعر فردا يا اسرار خـودي و رمـوز بـي خـودي               ؛)ش.ه1373 (مشايخ فريدني، محمد حسين    .13

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات ، تهران،اپ دوم، چفيلسوف شرق عالمه شيخ محمد اقبال الهوري    

  .نگيفره

 .،بيروت،دار صادر2،ج)اللزوميات( لزوم ما ال يلزم؛ )بي تا( ي، ابو العالءالمعرّ .14

 هامجله

، مجموعه مقاالت همايش عالمـه      مضمون وطن اسالمي در شعر اقبال     ؛  )ش.ه 1380( توالئي، محمد  .15

 .اقبال، چاپ اول، اداره كل هماهنگيهاي فرهنگي وزارت امور حارجه

 ميـراث   ،، تهران )گزاره وانديشه شناسي اقبال   ( ماهتاب شام شرق  ؛  )ش.ه1385(ساكت ، محمد حسين    .16

  .مكتوب



21 /  1390ل، شماره يك، خرداد سال او) هاي زبان وادبيات عربيپژوهش(فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي 

مجموعه مقاالت كنگره جهاني بزرگداشت عالمـه       ( در شناخت اقبال   ؛)ش.ه1365 (ستوده، غالمرضا  .17

 . دانشگاه تهران،، تهران)اقبال الهوري

مجموعه مقاالت همايش ، وحدت ، مبارزه در انديشه اقبال، فاهيم غربم؛ ) شه.1380(سيفي، ناصر  .18

  .اداره كل هماهنگيهاي فرهنگي وزارت امور حارجهچاپ اول، عالمه اقبال، 

، مجلـه جـوان   . سيري در آراء و انديشه اجتماعي عالمـه اقبـال الهـوري           ؛  )تابي(شرفشاهي، كامران  .19

 .352شماره 
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  )هاي زبان و ادبيات عربپژوهش(فصلنامه نقد و ادبيات تطبيقي

1390، خرداد  يكيهل، شمارسال او  
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