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زیادی میان ادیبان و ناقدان داشته و هر یک به فراخور نظر و ایدۀ خود آن را پذیرفته یا رد کردهاند .این
رویکرد که معادل عربی آن «االلتزام» نامیده میشود (البعلبکی )157 :1995 ،عبارت از احساس مسئولیت
ادیب و موضعگیریهای وی در برابر مسائل مربوط به جامعه است( .برادۀ )32 :2001 ،ادیب متعهد،
درك میکند که در چه برههای از زمان زندگی میکند و در کجای تاریخ ادبیات کشورش و جهان
ایستاده است و «شاعر متعهد ،شاعری است که پیوسته به انسان میاندیشد ،فساد و ظلم را می بیند ،در
مقابل رنج انسانها سکوت نمیکند و زبان اعتراض میگشاید .او پیوسته خشمی تسکینناپذیر نسبت
به زورگویان زرپرست دارد و فساد حاکم را با شعرش به نقد میکشد (فارسیان و رضایی)56 :1391 ،
این شاعر همان کسی است که پس از احساس تعهد ،قادر است شاعران دیگری را که در مسیر آثار او
قرار میگیرند ،پویا و متحرك سازد و به بیان دیگر ،خودآگاهی و تکامل ادراکات شاعران متعهد ،زمینۀ
تعهد و التزام در جامعه را ایجاد و تسریع میبخشد .ادبیات (شعر و نثر) بهترین نمایشنامه است که
انسان با همه مظاهر روحی و جسمی در آن ظاهر میشود" .انسان ،خود را در ادبیات مانند بازیگر و
بیننده میبیند و ضربان قلبش را میشنود و شور و شوق روحش را در ارواح دیگران لمس میکند و
آالم و رنجهایش را در جسم انسان همنوعش احساس میکند" (نعیمه .)56 :1993 ،سارتر در کتاب
ارزشمند خود با نام ادبیات چیست میگوید ،ما میخواهیم در تغییر دادن جامعهای که ما را در میان
گرفته است شرکت کنیم .ما میخواهیم ادبیات وظیفه اجتماعی خود را که هرگز نباید فرو میگذاشت
دوباره به عهده گیرد .همچنین او بر التزام نویسنده تاکید میکند و میگوید که نویسنده ملتزم میداند
که سخن همانا عمل است و میداند که آشکار کردن ،تغییر دادن است (نجفی.)42 :1356 ،
مسألۀ تعهد در ادبیات عربی به اشکال گوناگونی نمود یافته است .در شعر جاهلی شاعر زبان گویای
قبیله بود .بزرگواریهای قبیله را تثبیت میکرد و افتخارات آن را ترویج میداد .اما ادبیات اسالمی به
طور کامل مملو از تعهد و همبستگی بود .در ادبیات اسالمی آنگاه که شاعران مسلمان و مشرکین در
دفاع از اسالم یا دفاع از زندگی قریش پیش از اسالم ،شعر میسرودند ،تعهد و همبستگی مشهود بود
(الفاخوری )348 :1377 ،در دوره اموی نیز به صورت درگیریهای سیاسی احزاب همچون کشمکش
بر سر مسأله خالفت نمود یافته است (أبوحاقّه )71 :1979 ،امّا در دورۀ معاصر با حوادث گوناگون
سیاسی و اجتماعی ،به خصوص جنگهای جهانی اول و دوم ،تعهد رنگ تازهای به خود گرفت و
معنای تازهای یافت .بدین ترتیب ،تعهد بیانگر عمل یا موضعگیری هنرمند یا روشنفکری گردید که
خود را متعلق به جامعه و دنیای عصر خویش میداند و تنها به تماشای حوادث زمان بسنده نمیکند،
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بلکه اندیشه و هنر خود را در خدمت هدفی واال و انسانی قرار میدهد (سخاوتی )105 :1352 ،ظهور
پررنگ این نظریه در عصر حدیث به دورۀ مقابله با گرایش «هنر برای هنر» برمیگردد .تعهد ادبی به
معنی متحجر بودن در اندیشه نیست به این معنی که شایستۀ ادیب نیست که شعری ذاتی و وجدانی
بسراید ،بلکه به معنی گرفتن موضعی سیاسی یا اجتماعی در ادبیات و پایبندی به آن و رهنمون شدن
ادبیات به هدفی واال و رسالتی ارزشمند است (الماضی)220 :1986 ،
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
ادبیات قرن بیستم رابطهای تنگاتنگ با تاریخ سیاسی و اجتماعی این عصر دارد .در حقیقت ،ادبیات این
قرن خود را از قید تخیالت محض شاعرانه رهایی بخشیده ،و مادۀ خام خود را از حوادث واقعی
استخراج مینماید و ادبیات جدید با عنوان «ادبیات متعهد» پا به عرصه ظهور میگذارد .در قرن بیستم
با حوادث گوناگون سیاسی و اجتماعی ،به خصوص جنگهای جهانی اول و دوم «تعهد» رنگ تازهای
به خود گرفت و معنای تازهای یافت .بدین ترتیب «تعهد» بیانگر عمل یا موضع گیری هنرمند یا
روشنفکری گردید که خود را متعلق به جامعه و دنیای عصر خویش میداند و تنها به تماشای حوادث
زمان بسنده نمیکند ،بلکه اندیشه و هنر خود را در خدمت هدفی واال و انسانی قرار میدهد .از جمله
شاعران متعهدی که شعر خویش را وقف میهن خود نموده هاشم الرفاعی است که موضوع بحث ما در
این پژوهش است .این پژوهش به دنبال پاسخی برای پرسشهای زیر است:
1ـ عوامل پیدایش مسألۀ تعهد ادبی در اشعار هاشم الرفاعی چیست؟
-2هاشم الرفاعی در اشعار خویش نسبت به چه مسائلی متعهد بوده است؟
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
همان گونه که بیان گردید هاشم الرفاعی شاعری است که وجه غالب اشعار وی در خصوص
میهن و دفاع از ملت ستمدیده خویش است .اما اشعار این شاعر از منظر تعهد ادبی مورد بررسی
قرار نگرفته است و مقالۀ حاضر اولین پژوهش در این راستاست و به شناخت هر چه بیشتر تعهد
ادبی در میان شاعران مصری و به ویژه در شعر هاشم الرفاعی کمک خواهد نمود؛ چرا که این شاعر
علی رغم داشتن احساسات صادقانه و اشعار صریح و واال همچنان ناشناخته باقی مانده است و
بررسی و شناسایی شعر وی به غنای مباحث علمی و ادبی خواهد افزود.
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 -1-3روش تفصیلی تحقیق
در این پژوهش ،با توجه به هدف و سؤاالت مطرح شده مهمترین جلوههای تعهد ادبی را در
شعر هاشم الرفاعی با روش توصیفی -تحلیلی بررسی مینماییم .به این صورت که ابتدا ابیات مرتبط
با مسائل و مشکالت جامعۀ شاعر استخراج شده و سپس از منظر تعهد ادبی مورد تحلیل قرار
میگیرد.
 -1-4پیشینه تحقیق
تا کنون پژوهشهای ارزشمندی در خصوص تعهد ادبی در قلمرو زبان و ادبیات عربی صورت
گرفته است که آن جمله :پایان نامۀ «االلتزام فی الشعر االسالمی الفلسطینی المعاصر» نوشتۀ جواد
اسماعیل عبداهلل الهشیم است که در سال  2010میالدی در دانشگاه غزّه دفاع شده و نویسنده تعهد
سیاسی و اجتماعی شاعران فلسطینی را بررسی نموده است .پایان نامۀ «االلتزام فی شعر محمد مهدی
الجواهری» نوشتۀ علی اکبر مرادیان که نویسنده به بررسی و تحلیل اشعار جواهری از منظر ضرورت
دفاع از حقوق مردم و سایر مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته است .و همچنین مقالۀ «مضامین
تعهد ادبی در شعر فاروق جویده» نوشتۀ مرتضی قائمی ،فرامرز میرزایی و مجید صمدی که در
شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  1393در مجلّۀ ادب عربی دانشگاه تهران به چاپ رسیده است و
نویسندگان به نحوی مطلوب به تحلیل جنبهها و مضامین تعهد ادبی فاروق جویده در حوزههای
سیاسی و اقتصادی پرداختهاند اما از جمله پژوهشهایی که در شعر هاشم الرفاعی صورت گرفته
عبارت است از مقالۀ «أسلوب اإلستفهام فی شعر هاشم الرفاعی (دراسه نحویه)» نوشتۀ احمد ابراهیم
الجدبۀ که در شمارۀ یازدهم مجلۀ الجامعۀ االسالمیه غزّه در سال 2003م به چاپ رسیده است و
نویسنده به بررسی ادوات استفهام در دیوان شاعر بر اساس روش تحلیلی – آماری پرداخته است.
-2اوضاع سیاسی – اجتماعی مصر
در میان کشورهای عربی مصر سرزمینی است که بهخاطر ذخایر عظیم و موقعیت استراتژیکی
همواره مورد مطامع بیگانگان مخصوصاً استعمار فرانسه و انگلستان قرار داشته است .پس از اینکه
کشورهای استعمارگر بر مصر یورش آورده و مفاد پیمان نامههای سیاست تحت الحمایگی را اجرا
کردند ،حس خشم و عصیان و میل بازیافتن حقوق بر باد رفته در دل مردم بیدار شد ،و انقالب و
قیام های داخلی برای کسب آزادی و استقالل برپا گردید .این مبارزات تنها به رویارویی نظامی
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منحصر نبود بلکه زبان و قلم نیز در این میدان وارد شد .از این رو روشنفکران و فعاالن سیاسی،
حاکمان و رهبران سیاسی را از حیلههای استعمارگران ،آگاه کرده و به محکومیت این نیرنگبازیها
پرداختند .از جمله جنبشهای مردمی که در مصر ظاهر گردید جنبش آزادیبخش ملّی بود که در
رأس آن محمد عبده ،سید جمال الدین اسدآبادی ،ادیب اسحاق ،عبداهلل ندیم و دیگران قرار داشتند.
این افراد مردم را به آگاهی از شرایط موجود در سرزمینهای عربی فرا میخوانند (لوتسکی:1349 ،
 .)210-209هر شاعری نیز در درون خویش احساس میکرد که او و ملتش قربانی خدعه و نیرنگ
شده است ،از این رو حس بی اعتمادی نسبت به غرب در میان آنها جوانه زد .روحیۀ عدم اعتماد
به غرب و استعمارگران غربی عکس العمل شدیدی نزد شاعران پیدا کرد ،تا جایی که این حس ،با
روشهای مختلف در اشعارشان به تصویر در آمد .در این میان یکی از شخصیتهای برجسته که
مخالفت خود را با حاکمان و نیروهای بیگانه حاضر در مصر با اشعار خویش بیان نموده هاشم
الرفاعی است .وی یکی از معروفترین شاعران متعهد و معاصر مصر است که گرایشهای سیاسی
و اجتماعی و پرداختن به غم مشترك انسانها ،جهان شعر او را پر کرده و ذهن دقیق و ظریفش را
به این مهم توجه داده است.
 -3شرح حال و زندگی هاشم الرفاعی
هاشم الرفاعی در سال  1935میالدی در روستای أنشاص الرمل در مصر دیده به جهان گشود.
وی پس از فراگیری دانش ابتدائی و حفظ قرآن در کودکی به األزهر پیوست .وی در سن  12سالگی
سرودن شعر را آغاز نمود و در دوران تحصیل نیز در بین دوستان بسیار فعال بود .او دانشجویان را
در راهپیماییها و جشنها هدایت میکرد و آنان را بر ضد استعمار انگلیس و نظام حاکم بهخاطر
اوضاع نابسامان سیاسی و اقتصادی در مصر ترغیب مینمود .وی به دلیل چنین اعتراضهایی بر ضد
دولت ،به مدت دو سال از مدرسه اخراج شد تا اینکه سرانجام در عنفوان جوانی در سال 1959
میالدی در روستای خود به دنبال اختالف در اداره باشگاه ورزشی کشته شد(.الرفاعی)19 :1405 ،
 -4جلوههای تعهد ادبی در شعر هاشم الرفاعی
دورۀ سلطۀ استعمار بر کشورهای خاور میانه و مشرق زمین که غالباً با تهدید و تحقیر ملتها و
نادیده گرفتن حقوق اجتماعی و فردی آنها توأم بود ،موجب میشد تا آنانی که درد جامعه را
احساس میکردند و تعهد اجتماعی را بر امیال و عواطف شخصی مقدم میداشتند برای خود رسالتی
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قائل شوند و از کنار دردهای جامعه بیاعتنا نگذرند( .خلیلی جهانتیغ و رضایی )34 :1392 ،این
باور و مسئولیتپذیری در قبال آالم جامعه ،ریشه در تعهدات اخالقی و وجدانی افراد دارد که رنج
و دشواریهای جامعه را رنج خود میبینند و از سکوت و صحه گذاشتن بر وضع موجود خودداری
میکنند .هاشم الرفاعی نیز چنان که گفته شد شعر خود را در خدمت اعتالی وطن خویش قرار داده
است .اینک به بررسی مهمترین و پربسامدترین جلوههای تعهد ادبی در شعر این شاعر میپردازیم:
 -4-1نوید به آزادی و آیندهای آرمانی
روحیۀ آزادی و آزادیخواهی یکی از مفاهیمی است که هر انسانی برای آن احترام واالیی قائل
است و هرگاه قدرتمندی در پی آن باشد که این موهبت الهی را از وی باز ستاند در برابر او
ایستادگی نموده و به قیمت جان آن را پاس خواهد داشت .اما اگر این آزادی سلب شود ،انسان دل
به امید آزادی میسپارد« .امید فرایند فعالی است که جان را از رکود و افسردگی میرهاند و کلیدی
طالیی برای گشودن بنبستها و فرا رفتن از رخوتهاست( ».عمادی .)371 :1370 ،شاعران متعهد،
در ابراز احساسات عمیق نسبت به سرزمین خود و نیز در ایجاد بارقۀ امید نسبت به آیندهای آرمانی
در میان هموطنانشان نقش فعالی را ایفا نمودهاند .آنان همواره روحیۀ امید و رسیدن به آزادی و
آیندهای آرمانی را با اشعار خود در مردم تزریق میکنند .رجا النقاش معتقد است که اصوالً شعر
انقالبی ،شعری است خوشبین به آینده ،زیرا انقالبیگری به معنای آن است که شاعر ،طالب تغییر
وضع موجود است؛ در این صورت طبعاً وضع مطلوبی در نظر دارد که امیدوار است به آن برسد.
(النقاش )91 :1972 ،هاشم الرفاعی نیز همواره در اشعار خویش فریاد آزادیخواهی سرداده و نوید
به آیندهای آرمانی میدهد:
إذاً آن ال بن ا ل نیــل أن یــدرك ا لنّصـــرا

آن لهــذا ا ل لیــل أن ی ظ هر ا ل ف جرا

فیا مصـــر هذی ســـاعۀ المجد قد دنت

ویــا وادی األ حرار عــدتا لنــا حرّا
(الرفاعی)160 :1405 ،

ترجمه :وقت آن است که مصریان به پیروزی رسند .وقت آن رسیده که تاریکی شب فرو رود و
صبح آشکار گردد .ای مصر ،لحظه مجد و عظمت نزدیک شده است .ای سرزمین آزادگان ،آزادانه
به دست ما برگشتی.
شاعر به هممیهنان خود امید میدهد که پیروزی بسیار نزدیک است و مصریان ثمرۀ جهاد و تالش
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را به زودی خواهند چشید .او نوید میدهد که پرتو صبح با دمیدن خویش پردههای تاریکی را کنار
خواهد زد و آن لحظه ،لحظۀ شوکت و سربلندی است که سرزمین آزادگان ،آزاد خواهد گردید و
به دست فرزندان آن خواهد افتاد .او گاهی به شهیدان سوگند یاد میکند که خورشید دمیدن خواهد
گرفت و شادمانی و مسرّت در همه جا جاری و ساری میگردد:
بشـــه یدك الملقی علی ســـفح الم جازر

بال سّخط یغلی فی القلوب وفی الحناجر

ســـنفجّر األضـــوا ا فی تلــک الــدیــاجر

وتســـیــل أفراح الحیــاۀ علی المقــابر
(همان)364 ،

ترجمه :قسم به آن شهید به خاك افتادهات در شهادتگاه .قسم به خشم به جوش آمده در دلها و
حنجرهها .ما روشنایی را بر آن دخمههای تاریک برخواهیم تاباند تا شادی زندگی در خرابخانهها
سرازیر شود.
شاعر ،شهیدان به خون غلطیده در آوردگاه را به قسم میگیرد که خشمهای به جوش آمده در
حنجرهها سرانجام به نتیجه میرسد و رزمندگان با پیروزی بر دشمنان ،شادی را به خانههای بیروح
و فقیری که همچون قبرستان گردیدهاند به ارمغان میآورند .وی این معنا را بارها در اشعار خویش
تکرار نموده است که از پشت این تاریکیها و نابسامانیها روشنی است و سرانجام پیروزی با حق
است ،هر چند که مصیبتها و بالها فراوان و راه پیروزی سخت و دشوار باشد:
ل کن ّمــا ا ل ظ لمــا ی ت لوهــا ضــــ حی

وا ل لیــل ی ع قبــه ضـــیــا ســــا طع

والــحــق بــالـنّصــــر الــمــبــیــن مــتـوّج

أبــداً وإن کــثــر الــبــال الــواقــع
(همان)136 ،

ترجمه :پشت هر تاریکی ،روشنی است و در پشت شب ،نوری درخشان است .حق با پیروزی
درخشان آمیخته است ،هر چند بال و مصیبت بسیار باشد.
تزیین به زیور امید از اصول و پایههای شعر هاشم الرفاعی است .او فرزندان وطن را تشویق می
کند تا با امید و ایمانی کامل قدم در راه مقابله با دشمنان و عقب راندن آنها نهند .البته "تجلّی
مفاهیم آرمانی برای مردم کشورهای تحت سلطۀ متجاوز ،بیشتر شبیه یک آرزو است؛ چرا که بروز
و ظهور عدالت ،آزادی و صلح ،نیاز به بسترسازی مناسب دارد( ".روشنفکر و دیگران)273 :1390 ،

3

| 36

پژوهشنامه ادب غنایی

 -4-2رثای شهیدان و مبارزان راه آزادی
شهید و فرهنگ شهادت مسألهایست که دین اسالم برای آن منزلت واالیی در نظر گرفته است .از
منظر اسالم کسانی که در راه خدا جانفشانی میکنند نه تنها مرده نیستند ،بلکه زندگانی هستند که
ل أاحْیاا ٌ عِنْدا
ل اللَّهِ أامْوااتًا با ْ
در نزد خدای خود کسب روزی میکنند﴿ :والاا تاحْسابانَّ الَّذِینا قتِلوا فِی سابِی ِ
رابِّهِمْ یرْزاقونا﴾( .آل عمران )169/بزرگداشت شهیدان میهن که جان خویش را در راه پاسداری از
وطن و دین فدا کردند از شاخصترین مضامین در شعر شاعران متعهد و مقاومت نیز به شمار
میرود؛ چرا که مبارزان راه آزادی و مردمی که به دست دژخیمان نظام سلطهگر جان باختهاند ،نماد
عظمت و الگوی فداکاری در شعر مقاومت هستند( .روشنفکر و دیگران )263 :1390 ،هاشم الرفاعی
نیز همواره شهیدانی که در راه آزادی میهن جانفشانی نمودهاند را میستاید و بر آنان درود میفرستد:
ســـالمٌ علی ت لک ا لد ما ِ التی مضــــت

ت راق ل کی ن لقــاك قــا نیــۀ ح مرا

ســـالمٌ علی ذاك الشـــ بابِ ا لذی انطوی

آثر دون ا لمجــد أن یســـکن ا ل قبرا
(الرفاعی)160 :1405 ،

ترجمه :سالم بر آن خون هایی که ریخته شد تا اینکه تو را خون آلود و سرخ ببینیم .سالم بر آن
جوانی که در راه مجد و سربلندی میهن شهادت را برگزید.
شاعر بر شهیدان به خون خفته میهن درود میفرستد؛ کسانی که در راه سربلندی و عزّت میهن
جان خویش را فدا نمودند .گاهی نیز رشادتها و دالوریهای آنان به وقت کارزار را خاطر نشان
میکند و اینکه همچون شیر دمان بر دشمنان حملهور میشدند و بدین طریق هم یاد و خاطره آنان
را گرامی میدارد و هم روحیه مبارزه را در دل جوانان زنده نگه میدارد:
أیُّــــهــــا الســـــّــــائــــر عــــنّــــا

نـــحـــوا جـــنّـــاتِ الـــخـــلـــود

الســــّـــالم عـــلـــیـــک مـــنّـــا

یـــوما ضـــــمّـــتـــکا الـــلُّـــحـــود

کـــنـــتا کـــاألســــــدِ قاـــویّـــ ًا

تصـــــرع الـــعـــاتـــی الـــمـــریـــد

عِشـــــتا فـــی األذهـــانِ حاـــیّـــاً

خـــالـــدا الـــدّهـــرِ الـــمـــدیـــد
(همان)221 ،
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ترجمه :ای کسی که از پیش ما به بهشت جاودان رفتی ،سالم ما بر تو باد از آن روزی که قبر تو را
در بر گرفت .تو همچون شیر قوی بودی و دشمنان سرکش را به خاك میافکندی .یاد تو در طول
روزگار در اذهان زنده خواهد بود.
تأکید بر زنده بودن شهید از جمله مواردی است که عالوه بر تسلّی خاطر خانوادهها موجبات
تقویت عواطف آنان را هم فراهم میآورد؛ به گونهای که بتوانند در جامعه سربلند زندگی کنند.
بدیهی است این غرور ،غرور مثبتی است که در وابستگان شهید به خصوص فرزندان شهدا باعث
ایجاد حس افتخار است .هاشم الرفاعی نیز همواره یاد شهیدان را زنده نگه میدارد و خاطر نشان
میکند که یاد آنان در طول روزگاران در دلها زنده است .گاهی نیز شاعر به یاد شهیدان سرشک
خون جاری میکند و راه آنان را میستاید که چگونه با نثار جان ،راه پاسداری از میهن را به او
آموختند:
ردّدوا األشـــعــار فی ذ کری الشـــ ّ هیــد

وار ف عوا األ عالم فی یوم ا ل ف قیــد

یــا فــتــی اإلقــدام یــا رمــز الــفــدا

قــد جری ال ـدّمع دم ـاً فوق الخــدود

نــم قــری ـرا الــعــیــن قــد ع ـلّــمــتــنــا

ک یف بــا لرّوح لــدی ا ل کرب ن جود
(همان)226 ،

ترجمه :به یاد شهید شعار دهید و در روز تشییع او پرچمها را برافرازید .ای دالور ،ای رمز
فداکاری! اشکهای به خون آغشته ما بر گونهها جاریست .تو آسوده خاطر بخواب که به ما یاد
دادی چگونه به وقت گرفتاری جان را فدا کنیم.
شاعر با خطاب نمودن شهید راه آزادی ،او را رمز فداکاری میداند که در فقدان او سرشک خون
از دیدگان جاریست ،با این حال از او میخواهد که آسوده خاطر سر بر بالین خاك گزارد؛ چرا که
راه او ادامه دارد .لذا شاعر با عاطفهای حزین و اندوهناك که بر اشعارش سایه افکنده است ،درس
جاودانگی را ارائه میدهد و از بزرگ مردان عرصه پیکار تکریمی شایسته و بایسته به عمل میآورد.

 -4-3بیان درد و رنج مردم ستمدیده
وقتی استعمار در عمق ارکان فرهنگ ،اجتماع ،سیاست و اقتصاد جامعهای ریشه دواند ،نخستین
گروهی که صدمه و آسیب جدی میبیند عامه مردم و طبقه زحمتکش جامعه است .بر اساس گواه
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تاریخ ،استعمار همیشه ضد انسانیت در حرکت بوده و به خاطر وحشتی که از اسالم داشته ،همیشه
تهدیدات زهر آلود خود را علیه این دین در دستور کار خود قرار داده است( .ممتحن و مهاجر،
 )21 :1392از این روی بیان درد و رنج و مصیبتهای مردم در شعر هاشم الرفاعی که شاعری
متعهد و ملتزم است ،از بسامد باالیی برخوردار است .او از وقوع این حوادث و مصیبتهایی که
دامن هم میهنان وی را گرفته و شادی و شور را از آنان بازستانده بسیار ناخرسند است:
و ک یف ن فرح واألحــداث قــد ترکــت

بــالقلــب حزن وبــالعینین تســـهیــد
(الرفاعی)421 :1405 ،

ترجمه :چگونه شاد باشیم حال آنکه مصیبتها در دلها اندوه و در چشمان بیخوابی بر جای
گذاشته است.
حوادثی که استعمار و حاکمان دست نشانده آنان در دل مردم برجای نشانده آنقدر بزرگ است
که خواب را از چشمان مردم ربوده و دلها را سرشار از اندوه و ناراحتی نموده؛ به گونهای که آرام
و قرار را از شاعر گرفته است .این مصیبتها چونان کوه بزرگند و دردی را که آنان بر دل نهادند
هرگز التیمامی نیست:
هذی النوا ئب یا لل ناس قد نصـــ بت

فوق ا لرؤوس کــأ براج من ا ل غ مم

لو أنصــفوا أصــلحوا من شــأن أنفســهم

ف جر ح هم ل یس فی ا لوری ب م ل ت ئم
(همان)109-108 ،

ترجمه :ای مردم این مصیبتها همچون برجهایی از ابر بر سر ما افراشته شده است .اگر آنان انصاف
داشتند امور خود را اصالح میکردند .زخمهای که بر مردم وارد کردند را التیامی نیست.
شاعر مصیبت هایی را که استعمارگران و حاکمان مستبد بر سر مردم آوردند را آنقدر بزرگ
میداند که آنها را به برجهای مرتفعی از ابر تشبیه میکند و زخمهایی که در دل مردم بهوجود
آوردند نیز آنقدر بزرگ است که هیچ وقت التیام و درمانی نیست .او آنان را خارج از عدل و انصاف
قلمداد میکند که اگر ذرهای انصاف داشتند خود را اصالح مینمودند .اما شاعر تنها به بیان غم و
اندوه مردم سرزمین خویش بسنده نمیکند ،بلکه حوادث بسیاری از کشورهای اسالمی همچون
تونس ،لیبی ،الجزایر و سودان را به تصویر کشیده است .به عنوان مثال او در مورد مردم مظلوم و
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ستمدیده یمن میگوید:
انــظــر لصــــنــعــا الــیــوم واألرجــا

تــجــد ال ـدّمــار أقــام فــی األنــحــا

تجــد ا ل حروب وقــد تفــا قم شـــرّهــا

الشـــ هدا
فی األرض ح یث جری دم ّ
(همان)340 ،

ترجمه :امروز به شهر صنعا و حوالی آن بنگر که همه جا را خراب و ویران میبینی .میبینی که
جنگ و مصیبتهای آن همه زمین را فرا گرفته است به گونهای که باعث ریختن خون شهیدان
بیشماری شده است.
واضح است که شاعر خود را در قلمرو جغرافیایی میهن خویش محصور نساخته؛ بلکه زبان
گویای سایر مسلمانان نیز بوده است که البته این خود از ویژگیهای شاخص شاعران متعهد مسلمان
است که از بیان درد و رنج سایر مسلمانان نیز غافل نمیمانند.

 -4-4دعوت به بیداری
رشد و شکوفایی هر جامعهای در سایه امنیت و آسایش آن اجتماع فراهم میشود و این امر جز با
رعایت عدل و خودداری از ظلم بر مردم تحقق پیدا نخواهد کرد .برخی از حاکمان محلی در
کشورهای عربی ،دست نشاندۀ بیگانگان بودند و از آنها فرمان میبردند .آنان نسبت به بدبختی
جامعۀ عربی بی توجّه بودند و گرچه خود را به ظاهر ،خدمتگزار مردم میدانستند؛ اما در حقیقت
هر گونه تصمیمی که اتخاذ میکردند ،به زیان مردم رنجیده و ستمدیده گرفته میشد .از این رو
طبقۀ روشنفکر جامعه ،از جمله شاعران ،وظیفه خود میدیدند که با اشعار خود ،به مردم آگاهی
دهند و آنان را از ظلم این حاکمان ،با خبر سازند .متفکران جامعه و به طور ویژه قشر هنرمند،
وقتی خود حقیقی خویش را شناخته و از قابلیتهای وجودی خویش آگاهی حاصل نمودند ،همواره
در بیانات و آثار هنری خود مخاطبان را به شناخت و کسب معرفت دعوت میکنند .هاشم الرفاعی
نیز از این قاعده مستثنی نیست .شعر او مانند آیینهای درخشان در راه روشنگریها و حرکتهای
انقالبی در مصر و همه ملتهای مسلمان است؛ زیرا او همواره پیامآور دعوت به عدالت ،آزادی،
آگاهی و بیداری میباشد؛ شاعری آگاه که با سروده های دردآلود خویش به خفت و نکبت حکام
فاسد میتازد .او گاهی زبان به توبیخ میگشاید و شکوِه سر میدهد:
کــان هــذا الشــــرق فی ال ـدّ هر ف تی

ح ین کــان ا ل غرب ط فالً مــا حبــا
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وطّــدوا لــلــعــلــم هــذی ال ـطّــنــبــا
(همان)354 ،

ترجمه :آن هنگام که شرق به کمال رسید ،غرب همچون طفلی بود ،که میخزید .امروز ما چقدر
فاصله داریم با گذشتگان خود که ریسمان علم را بافتند.
شاعر در این ابیات از عقب ماندن مسلمانان گلهمند است چرا که هنگامی که شرقیان در علم
پیشرفت داشتند هنوز غربیان در گام نخستین بودند و همچون کودکی بودند که توان راه رفتن ندارد
بلکه بر زمین میخزد .اما اکنون شرقیان را پسرفت چشمگیری حاصل شده و غربیان در پیشرفت
علم گوی سبقت را از شرقیان ربودهاند .او ناخرسند است که چرا مسلمانان نتوانستند راه گذشتگان
را در پیشرفت علم ادامه دهد لذا از آنان میخواهد که از خواب غفلت بیدار گردند:
یــا ب نی اإلســــالم هب ّوا وا نهضــــوا

ال تنــا موا ،ب لغ الســـ ّیــل ا لزُّ بی

ربّ ســـــیــف صـــــارم ذی نــبــوۀ

وجــواد ســـــابــق یــومــاً کــبــا
(همان)357 ،

ترجمه :ای مسلمانان به هوش آیید و برخیزید .نخوابید که کار از کار گذشته است .بسا شمشیر
تیزی که لبه آن کند شود و اسب تندرویی که دچار لغزش شود.
شاعر از مسلمانان میخواهد که از خواب غفلت برخیزند؛ چرا که کار از کار گذشته است .اما
با این وجود او به جوانان دلداری میدهد و بارقه امید را دل آنان زنده نگه میدارد .او میگوید هر
چند که دیر شده است اما جای سرزنش و نشستن و درنگ کردن نیست به هر حال شمشیرهای
برنده نیز روزی کند میشوند و اسبهای پیشتاز و اصیل نیز بسا که دچار لغزش شوند پس جای
توبیخ نیست بلکه جای خیزش است و انقالب ،و در هر حال نباید ناامید بود چرا که باالخره فساد
و تباهی توسط عالمان دینی از جامعه قلع و قمع خواهد شد:
إن کان ســـا ك أنّ أرضـــک قد غدت

مــرعــی بــه ذئــب الــغــوایــۀ یــرتــع

ف هنــاك جنــد قــام یســــ عی جــاهــدا

فی الــدین ی قتلع ا لفســــاد وینزع
(همان)135 ،

ترجمه :آزرده دل مباش اگر سرزمینت تبدیل به چراگاهی شده که گرگ گمراهی و طمعورزی در
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آن میچرد؛ چرا که کشــورت لشــکری مجاهد دارد که همواره در راه دین تالش میکند تا ریشــه
فساد و تباهی را برکند.

-4-5دعوت به اتحاد و همبستگی
وحدت ،یکپارچگی و همدلی همواره یکی از عوامل پیروزی ملتهاست و از سوی دیگر تفرقه و
از هم گسیختگی زمینه فروپاشی و شکست آنان بوده است .سرزمینی که ملّت آن وحدت را در
دستور کار خود قرار داده است به راحتی جلوی دشمنان کمر خم نمیکند؛ پس بدون شک در
وحدت مسلمانان قدرت و برتری است ،و در تفرقه و جداییشان فرصتی است برای دژخیمان تا
بر وطن خیمه بزنند .دشمن تمام سعی خود را به کار میگیرد تا صفهای یکپارچۀ مردم را متفرّق
سازد وآنها این زره ارزشمند را از دست بدهند .هاشم الرفاعی دعوت به یکپارچگی را امری مهم
بر دوش خود میداند و آن را مسأله مهمی برای پیروزی به شمار میآورد و به همین دلیل هموطنانش
را به وحدت دعوت میکند و از آنان میخواهد که نفاق و تفرقه را کناری نهند که تفرقه اساس هر
شکستی است:
إنّ الــتّــفــرقا أسّ کــلِّ هــزیــمــۀ

فــتــعــاونــوا لــنــفــوزا بــاألعــدا ِ

ولـنـلـحـقـنَّ بـهـم أشــــدَّ مصــــیـبــۀ

ولـنـقـهـرنَّ الـقـوما فـی الـهـیـجــا ِ
(الرفاعی)341 :1405 ،

ترجمه :تفرقه اساس و شالوده هر شکستی است .پس همّت کنید تا بر دشمنان پیروز شویم و بدترین
و سختترین مصیبت را بر آنان وارد کنیم و در جنگ آنان را شکست دهیم.
شاعر از هممیهنان خویش میخواهد تا تفرقه را که اساس هر شکست و نابسامانی است رها سازند؛
چرا که اتحاد و دوری از تفرقه است که مایۀ پیروزی در جنگ و تار و مار نمودن دشمنان است.
اگر دلها با هم به اتحاد برسند هیچ چیز جلودار آنان نیست و همچون دژ استواری میمانند که در
برابر دشمنان غیر قابل نفوذ است:
فــد عوا ا لت ّ فرقا والشــــقــاقا و هی ّ ئوا

لــلــنــیــل عـزّاً کــالــقــدیــم رفــیــعــا

إنّ الــقــلــوبا مــتــی تــوحّــد رأیــهــا

کــانــت لــه حصــــنــا أ عزّ م ن یعــا
(همان)131 ،
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ترجمه :تفرقه و شقاق را کنار بگذارید و برای مصر همچون گذشته عزتی سربلند بسازید .وقتی که
دلها با هم متحد و یکپارچه گردند همچون دژی استوار و غیر قابل نفوذ خواهند بود.
شاعر از هممیهنان خویش میخواهد که جهت رساندن مصر به عزت و سربلندی تفرقه و
نفاق را به کناری نهند که تفرقه مایۀ عقبافتادگی و اتحاد رمز پیروزی است .اگر دلها با هم یکرنگ
و یک رأی گردند هیچ دشمن و هیچ استعمارگری توان غلبه نمودن بر کشور را ندارد .لذا شاعر
همواره توصیه میکند که مردم متحد باشند ،اتحادی که ثمرۀ آن با عمل تجلّی مییابد:
ســــارعــوا لــلــمــجــد یــا کــنــز األمــل

بـــاتّـــحـــاد ونـــظـــام وعـــمـــل

ک ـلُّ من ســــارا علی ال ـدَّربِ وصــــل

فــاعــلــمــوا واهلل یــرعــی األوفــیــا
(همان)153 ،

ترجمه :ای گنجینههای آرزو با اتحاد و همبستگی و عمل به سوی مجد و بزرگی بشتابید .هر کس
که رهرو باشد خواهد رسید پس بدانید که خداوند از وفاداران محافظت می کند.
لذا یکی از دغدغههای اصلی شاعر فقدان اتحاد بین مردم است و بیشتر اشعار وی حول این
مضمون میچرخد .او همواره نه تنها میهن خویش را به اتحاد در برابر دشمنان و استعمارگران
دعوت نموده ،بلکه از نبود اتحاد میان مسلمانان نیز خرسند نیست و زبان شکوِه سر داده است.

 -4-6استعمارستیزی
استعمار در زبان عربی به معنی طلب عمران و آبادی است و در اصطالح «تسلّط سیاسی ،نظامی و
اقتصادی یک ملّت قدرتمند بر سرزمین یا قوم یا ملّت ضعیف است»( .آشوری )15 :1358 ،در طرف
مقابل نیز مقاومت و استعمارستیزی وجود دارد .اصوالً مقاومت در برابر ظلم و مبارزه با نظامهای
ظالم در طول تاریخ ،امری مسلم بوده و آنگاه که ملّتی در برابر ظالمان به مبارزه برمیخیزد ،غیر از
اسلحه و آالت جنگی ،از ادبیات نیز بهره میگیرد؛ ادبیاتی که موضوع آن بیدار نمودن م ّلتها و
دعوت به مبارزه و قیام است .در ادبیات عربی نیز انتشار فلسفۀ ضد استعماری از زمانی آغاز گردید
که اندیشمندان عرب ،مردم را به آگاهی از اهداف شوم استعمار و همچنین قیام بر علیه استعمارگران
اشغالگر دعوت نمودند .در این میان فشار ،خفقان و تبعیضی که دولتهای استعمارگر بر م ّلتها
اعمال میکردند ،زمینه را برای پذیرش ایدۀ ضد استعماری در اذهان شهروندان آماده میساخت .از
میان کشورهای عربی مصر همواره مورد تاخت و تاز کشور استعماری انگلیس قرار داشته است ،از
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این رو همواره خطاب هاشم الرفاعی با استعمار پیر ،انگلیس است:
واضـــرب ذئــاب اإل ن ج ل یز وقــل لهــا

شـــمس التغطرس آذنــت بــدلوك

لــم أل ـقا مــثــل اإلنــجــلــیــز ثــعــالــبــا

عرفوا الــدهــا المحض فی نــادیــک
(الرفاعی)138 :1405 ،

ترجمه :انگلیسی های گرگ صفت را بران و به آنان بگوی که خورشید نخوت و خودخواهی روی
به افول نهاده است .فریبکاری همچون انگلیسیها ندیدم که همواره دنبال منافع خود هستند.
شاعر از مردم خویش میخواهد که در برابر انگلیسیهای گرگ صفت قد علم کنند و دمی غافل
ننشیند .او جوانان را خطاب قرار میدهد تا به گوش این استعمار پیر برسانند که زمانه خودکامگی
و استعمار کردن کشورها رو به افول است و مردم بیدارند .او گاهی آنان را به گرگ تشبیه نموده که
درنده خویی از صفت بارز آن است و گاهی نیز آنان را به روباه تشبیه نموده که به فکر فریفتن دیگر
کشورها هستند .با این حال استعمارگران هر چند که گرگ یا روباه صفت باشند باید از کشور مصر
بیرون رانده شوند:
آن أن یــطــرد مــن مصــــر ال ـدّخــیــل

حــان لــلــقــوم جــال ورحــیــل

بالشـــ عب ا لذّل یل
ّ
لیس شـــ عب النّ یل

إنّــه فی ا ل حرب مشـــ هود ا لل ّقــا
(همان)153 ،

ترجمه :وقت آن رسیده که بیگانگان از سرزمین مصر بیرون رانده شوند .مردم مصر مردمی خوار و
ذلیل نیستند بلکه شجاعت و دالوری آنان در رویارویی با دشمنان مشهود است.
بدین طریق شاعر مصریان را علیه استعمارگران ترغیب میکند و مردم کشور خویش را مردمی
شجاع و تسلیم ناپذیر میپندارد که همواره در برابر بیگانگان قدم علم میکنند و اجازه به تاراج رفتن
منافع ملی را نخواهند داد .هم آنان هستند که همواره مرد میدان جنگ و کارزار هستند .گاهی نیز
شاعر جهت تقویت روحیۀ استعمارستیزی در هممیهنان خویش سیمای مردان مبارز و استعمارستیزان
زمانه را به تصویر میکشد .او در یکی از از قصاید خویش به دکتر مصدق اشاره دارد که چگونه در
برابر استعمار پیر ایستاد و نفت را ملی کرد:
رأی ایران قــد أضـــحــت بنیهــا

تســــاق إلی القیود وتســـترقّ
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فشــــا ل نیــل عزّ تهــا ب لوغ ـ ًا

ولو کان الوصـــول لها یشـــق

فأر هب ج ند اإلســـتع مار حتی

أذلّــت منــه فی عبــدان عنق
(همان)348-347 ،

ترجمه :او فرزندان ایران را دید که چگونه همچون بردگان در غل و زنجیرند .پس خواست ایران
را به عزت خود برساند هر چند راهی بس سخت و دشوار باشد .پس استعمارگران را چنان ترساند
که گردن آنان در آبادان شکست و خوار و ذلیل شدند.
همانطور که مشاهده میشود شعر شاعر بدون هیچگونه محافظهکاری و یا مالحظات سیاسی و
امنیتی با صراحت هر چه تمامتر سروده شده و زبان به مذمت عملکرد کشورهای استعماری گشوده
و به افشای مقاصد پلید آنان پرداخته است .شعر روان ،پرشور و گیرای وی که بسیار ادبی و هنرمندانه
سروده شده ،چونان پتکی آهنین بر کالبد استعمار نواخته میشد .اشعار جسورانه و پر اقتدار او خون
هر وطنخواهی را به جوش میآورد.

-5نتیجه
تحلیل اشعار هاشم الرفاعی نشان میدهد که وی یکی از شاعران مطرح و تأثیرگذار عصر و جامعۀ
خود بوده که مهمترین ویژگی شعر او توجه به «رسالت و تعهد» در شعرش میباشد .گرایش به
مسائل سیاسی و اجتماعی در شعر هاشم الرفاعی از عوامل متعددی مانند توجه ویژه به مردم زمانه
و آالم موجود در جامعه ،روحیۀ ستمستیزی و درگیری با بیداد حاکمان و متولیان امور ،شروع افکار
انسانگرایانه و دعوت به آزادی انسان از بندگی و فقر و باال رفتن جایگاه انسان در این دوره ،نشأت
میگیرد .بدین سبب شاعر تمام تالش و کوشش خود را در راستای انسانیت و رهایی مظلوم از یوغ
حاکمان مستبد و استعمارگران به کار میگیرد.
از بارزترین جلوههای تعهد در شعر هاشم الرفاعی نوید به آزادی و آیندهای آرمانی ،رثای مردان
مبارز و آزادیخواهان ،بیان درد و رنج مردم مظلوم و ستمدیده ،دعوت به بیداری و اتحاد در مقابل
دشمنان و استعمارستیزی است .او از تالش فرزندان کشورش در راه آزادی وطن حمایت میکند و
به بیان دردها و مصیتهایی میپردازد که همۀ مظلومان جهان از آن رنج میبرند .او همواره با بیدار
کردن مردم و بر انگیختن روح امید در آنان سهم به سزایی در بیدار ساختن مردم مصر در مقابل
استعمارگران و حاکمان دست نشانده آنان ایفا نموده است .در واقع او با اشعار روشنگرانه خود
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چهرۀ قبیح استعمار مخصوصاً استعمار انگلستان را برای هممیهنان خویش روشن نموده است.
یکی از شاخصترین ویژگیهای شعری شاعر ،در پرداختن به چنین موضوعاتی زبان صریح
وی است تا جایی که شعر او بدون محافظهکاری و یا مالحظات سیاسی با صراحت هر چه تمامتر
سروده شده است .اشعار جسورانه و پر اقتدار او خون هر وطنخواهی را به جوش میآورد .به کار
بردن مکرر فعلهای امر و نهی در این اشعار به خوبی گواه شدت خشم شاعر از بیگانگان و تالش
وی در جهت برافروختن آتش انقالب در میان مردم است.
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