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  139 \ی صادق رافعی  گرایش دینی در آثار مصطف
  
  

  رافعي صادق مصطفي آثار در ديين گرايش
    ١فقهي عبداحلسني

   ٢اقدم بابازاده عسگر
  

  چكيده
 آثارش، و اشعار مضامني غالب وجه كه است مصر ۱۹ قرن اديبان و شاعران از رافعي صادق مصطفي
 و وي شخصيت تكوين هحنو و زندگي تا است آن بر سعي مقاله اين در. است قرآين و ديين مفاهيم

 كه وي عمده آثار معريفدر اين گزارش . شود گزارش افكارش بر او اجتماعي حميط تأثري يزانم
 غري و صريح تأثريپذيري چگونگي تبيني و ها منونه و موارد منايش و نيز دارند دين به گرايشتر  بيش
  . است بوده توجه مورد ديين مفاهيم و قرآن از صريح
  .اسالم قرآن، تأثريپذيري، ر،شع رافعي، صادق مصطفي :ها واژهكليد

  
  مقدمه. ۱

 آهنا اديب اسلوب و علمي آراء و هانظر تبيني و نويسندگان و شاعران اديب آثار موضوعي مطالعه
 چنني هم .دارد شگرف تأثري عصر آن بالغي و فين هاي روش و زندگي حميط اوضاع شناخت در
  . منايد مي شاياين كمك اديب و علمي متون فنون و رموز كشف و فهم در

 و قرآن با او ييآشنا دليل به كه است مصر نوزدهم قرن اديبان از رافعي صادق مصطفي
 شخصيتش و پذيرفته ديين متون و قرآن از فراواين تأثري او، خاندان ديين خاص فرهنگ
  . است گرديده قرآين و ديين شخصيت

                                                 
 تهران دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده استادیار.  1

  تهران دانشگاه ارشد کارشناسی.  2
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  )6138 تابستان ( دوممارهنامۀ قرآن و حدیث ـ ش شپژوه / 140

 به» اشعار ديوان «و» القلم وحي «ويژه هب وي، اشعار و آثار برخي بررسي از مقاله اين در
  .امي پرداخته رافعي آثار و شخصيت قرآين و ديين وجوه مطالعه
  

  وي زندگي و رافعي. ۲
 مادري و پدر از مصر قليوبيه شهر تبهيم روستاي در م۱۸۸۰ سال در رافعي صادق مصطفي
 جوان تا از ـ» طوخي «خانواده از مادرش و اخلطاب بن عمر نسل از شپدر. شد متولد سوري
  . است ـ مصر معروف

 كه بود نشده ساله ۱۰ هنوز. كرد همزمز وي گوش در را ديين هاي آموزه خنستني پدرش
 حميطي در او چنني اين. شد وي ادبيات اصلي سرمايه قرآن مهني بعدها و منود حفظ را قرآن
 ورهد سالگي ۱۷ سه در و شد مدرسه وارد سالگي ده سن از پس. يافت پرورش علمي و مذهيب
 مدرسه در حتصيل از و شد مبتال تيفوئيد بيماري به سال مهان در و رسانيد پايان به را ابتدايي
 و روح در كه اين بر عالوه وي بيماري. داد ادامه خود حتصيل به پدرش كتاخبانه در و ماند باز
 ورط به سالگي سي سن از پيش  .كرد ناشنوايي دچار را وي عمريك  گذاشت، تأثري او روان
 به انداخت؛ فاصله مردم و وي ميان او بيماري. داد دست از را خويش شنوايي حس كامل
 مشغول مطالعه به عمر پايان تا او. كرد مي زندگي آن در وي كه بود دنيايي او كتاخبانه كه طوري
 هاي گمراهي و ها جهالت به نسبت آهنا منودن آگاه و مسلمانان بيداري صرف را مهتش متام و بود
  .)۱ص(منود آنان

 با مبارزه در و شناخت مني را مدارا و نرمي كه بود اي هلجه تند و خشن ادِيب ناقد رافعي
 به نسبت طمع و حرص و نفس به اعتماد و غريت داراي نيز .كرد مني رعايت را ادب دمشنش
 هاي جدال قرن، آغازين هاي سال در او. شد مي ور محله دمشنش به عنتره مهچون او. بود زبان

 .داشت فرهنگ و انديشه و ادب درخشان ستارگان و سرسخت و توانا يها شخصيت با متعددي
 كه منود اشاره عقاد و حسني طه و مبارك زكي منفلوطي، و او نيب جدال به توان مي مجله آن از
 مشار به عريب زبان در اديب هاي جدال ترين سرسختانه و مشهورترين از اخري جدال دو
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  141 \ی صادق رافعی  گرایش دینی در آثار مصطف
  .)۳ص(آيد مي

 وداع را فاين دار سالگي ۵۷ سن در ۱۹۳۷ سال در سراجنام رافعي صادق مصطفي
 و من(شد سپرده خاك به پدرش جوار در طنطا در شان خانوادگي آرامگاه در و )۴ص(گفت

  ). ةاحلر ةاملوسوع يكبيديا،
 نشنيده وي از دروغي هرگز كه اين خاطر به وي والدين پدرش، كتاخبانه در حتصيل حني در

 عنوان به سالگي بيست از او. شد وي نام از جزئي بعد كه لقيب .كردند خطاب صادق را او ،دندبو
  .داد ادامه شغل اين به عمر آخر تا و كرد كار به شروع مصر هاي دادگاه در كاتب
 و مغرور و طبع مناعت با شخصييت مادرش، و پدر خاص تربيت و زياد مطالعات اثر بر او

 به حريص و طلب جاه فريبكار، طلب، فرصت هاي انسان از وي. آورد ستده ب متني و وقار با
 به اما ؛بود حتقيق و اجتهاد شيفته و بود بيزار تقليد از و تعقل و تفكر اهل. داشت تنفر شدت
 چون خود منتقدين به نسبت شديد خشونت دچار گهگاه فرسايش طاقت و مزمن بيماري خاطر
 دهنده نشان ها واكنش و حاالت اين بودن موقت ويل ؛شد مي حسني طه و عقاد موسي، سالمه
  ).۱۲۲ بدري،(داشت مذموم صفات اين از مربا شخصييت او كه بود اين

 مرياث و فرهنگ با او ضديت معناي به اين اما ؛جتدد دوستدار و نوگرا بود انساين رافعي
 دمشن را دو اين هك بود كسي دمشن و پيشينيان سنن و دين عاشق او بالعكس ؛نبود گذشتگان

 اين كه پيشه، عاشق و مسلك شاعر زودرنج، لطيف، و رقيق احساسات با بود انساين او. كند تلقي
 مدار دين و گرا سنت كه اين با را او كه آجنا تا داد قرار تأثري حتت را وي ادبيات خصوصيات،

 به را او ادبيات د،خو اين و آورد بار مسبوليست و سوررئاليست رمانتيك، نوگرا، ادييب بود،
 و قرآن به او عشق كه چند هر ؛ساخت تبديل پيچيده و رمزگونه پردازانه، خيال عاشقانه، ادبيايت
 آهنا مفاهيم و ها تركيب الفاظ، بالغت اساليب، از متأثر سو ديگر از را او ادبيات قدما، سنن

  .گردانيد
 زيبا شكلي به اديب رأي و فكر كه است اديب زندگي كشيدن تصوير به او اعتقاد به ادبيات

 كنجكاو و جستجوگر روحيه با متناسب است دنيايي خلق نيز و شود مي منعكس آن طريق از
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  ) .۱۱۸ جوزو،. (است عامل جمهوالت درك و كشف پي در مدام كه انسان
 نشان با آن در كه فضايل، ادبيات: كند مي تقسيم دسته دو به اخالق نظر از را ادبيات او
 جهت در كه نيز ادبيات اين است؛ رذايل ادبيات ديگري و پردازد آهنا ترويج به ضايلف دادن
 اين به كه آهناست عواقب و اثرات و ها بدي و رذايل دادن نشان حقيقت در ،است اخالق هتذيب
  . دارد مي حذر بر ناپسند صفات اين از را مردم وسيله
 مورد اين در شد، باعث كه بود يبغ عامل به او عميق اميان رافعي خصوصيات ديگر از
 و مردگان مناجات و گفتگوها نيز و شياطني و ارواح قالب در را خمتلفي روايات و احاديث
 به وي بود شده باعث كه بود امري مهان اين. كند روايت خود خماطبان و دوستان براي زندگان
 حمور را آن و كند اعتماد ربسيا ،بود مطلع آهنا از وي كه روحي دروين گفتگوهاي و سحر اعمال
  ).۲۷۴ عريان،(دهد قرار مقاالتش و ها كتاب در موضوعاتش عمده

 در كه است گذاشته يادگار به خود از ادبيات خمتلف فنون در را اي برجسته آثار رافعي
  .باشند مي متنوع نقدي مقاالت و رسايل و تفكرات و خاطرات و شعري و نثري هاي زمينه

 و حمقق اديب، و تارخيي مباحث نيز و خمتلف اغراض و ابواب در يشعرسراي بر عالوه
 را خماطبان ذوق خود هاي نوشته آثار با كه است ادبيات و علوم به حريص و توانا اي نويسنده
 و زندگي حقايق در پژوهش قدرت و انگيزه آهنا در و خبشد مي غنا را ها جان و كند مي ارضاء
 انسان عايل خصوصيات به رجوع عالقه و شوق آن بر عالوه. دكن مي اجياد را خود عمر اوضاع

  .)۲۲ ،رافعي، ديوان(منايد مي افزون آهنا در را ديين و
 هاي ديوان از مهم و بزرگ اي جمموعه توانست اديب زندگي سال پنج و سي خالل در رافعي

  :گذارد برجاي درخشد، مي عريب ادبيات تاريخ در كه هايي كتاب و شعري
  

  او شعري هاي انديو. ۳
 و تكلف هرگونه از عاري او شعرهاي و منود آغاز را شعرسرايي سالگي بيست سن در رافعي
 را آن .رسانيد چاپ به را خود ديوان اول جزء كه بود نشده ساله سه و بيست هنوز .است تصنع
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  143 \ی صادق رافعی  گرایش دینی در آثار مصطف
 ظرن ،توانست آن پي در كه كرد آغاز آن مكاتب و متون و شعر معين توضيح در اي مقدمه با

 و منود چاپ را خود ديوان سوم و دوم جزء منوال مهني بر او. منايد جلب را خويش عصر اديبان
  .برد چاپ زير به را النظرات ديوان نيز مديت از پس

  
  وي منثور آثار. ۴

 تنگنا در را او احساس شعري هاي قالب كه چرا كرد؛ مي توجه شعر به كمتر كار ابتداي در رافعي
 جايگاه به را قرآين مجالت تا كرد مي تالش رهگذر اين از و آورد روي نثر به الذ داد؛ مي قرار
 نيز و دارد عرضه اديبان به بايد كه اوست دوش بر رساليت كه بود باور اين بر و گرداند باز آن
 عنوان به را هدفش لذا است؛ آن به دستيايب براي فرد تواناترين خود كه است هديف داراي كه اين

 اين در خويش روح از و بدارد دور آن از را گمراهي و احنراف عوامل تا داد قرار دين نگهبان
  .)۲ص(بازگرداند خويش جايگاه به را آن و بدمد زبان

  
  رافعي تأليفات و آثار. ۵
 در اًخمصوص .ديد توان مي را او روح و جسم حتوالت و تغيري وضوح به رافعي منثور آثار در
  . الورد أوراق و االمحر السحاب األحزان، رسايل املساكني، كتاب القمر، حديث: گانه پنج تئاانشا

 خطاب را اوآن. اوست شاعرانه تئاانشا سلسله از كتاب اولني كتاب اين :القمر حديث) الف
. نگاشت پرداخت، گفتگو به او با و كرد مالقات لبنان حبمدون در م،۱۹۱۲ سال در كه دختري به
 اوراق «و» األمحر السحاب» «االحزان رسائل «تأليف در رافعي خبش اهلام دختر اين واقع در

 در را برانگيز ايهام معنايي خود كه ماه، با خود مناجات به كتاب اين در رافعي. بود» الورد
 در را خود هاي ديدگاه و پرداخته زيبايي و عشق فلسفه به او مناجات اين در. پردازد مي بردارد،
  . است كرده بيان... و ثروت و فقر نبوت، و الوهّيت طبيعت، مورد

 صرب و فقر مورد در را كتاب اين م،۱۹۱۵ سال در را كتاب اين رافعي :املساكني كتاب) ب
 ثروت و مال مالمت متعال، خداوند بر توكل فقر، به ابتال موقع در نفس عزت حفظ آن، برابر در
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  .)۶۶ رافعي،(است نگاشته طلب جاه و مبتكر افراد نكوهش و
 به خيايل و جمازي دوست يك هاي نامه جمموعه رافعي م،۱۹۲۴ سال در :األحزان رسائل) ج

 مهان،(كرد آوري مجع كتاب يك صورت به ،بود عشق رنج و شقاوت عشق، به راجع كه را او
۶۸(.  

 بيان به آن در و است» األحزان رسائل «كتاب دوم خبش كتاب اين :األمحر السحاب) د
  . است پرداخته.... و گرايي غرب و غرب نفاق، زن، عشق، مورد در تفكرايت و تأمالت
 مورد در كه است رافعي گانه پنج تئاانشا از كتاب آخرين كتاب، اين :الورد أوراق ) ه
 روحي و جسمي هاي بيماري اوج يعين ،۱۹۳۱ تا ۱۹۲۹ از او. است نوشته عشق و زيبايي
 مهان،(منود تأليف ،است نثر بقيه و شعر آن فصل نه كه فصل يك و پنجاه در را كتاب اين خود،
۷۷( .  

 است اين دارد، مشابه انواع ساير با كتاب اين كه اساسي تفاوت :العرب اآلداب تاريخ) و
 است؛ كرده بررسي رخدادها و حوادث و مسايل ريشه و اصل براساس را ادبيات وي كه
 منوده تاليف روش مهني ساسبرا را خود اسالم تاريخ جمموعه امني امحد كه چنان هم
  .)۸۱ خفاجي،(است

 كتايب در م۱۹۲۶ سال در را جلد اين او. باشد مي قرآن مورد در نيز كتاب اين دوم جلد
  .)۸۶ مهان،(است كرده چاپ جتديد» القرآن اعجاز «عنوان حتت جمزا

 تاريخ« كتاب دوم جلد كتاب اين شد ذكر كه طور مهان :ةالنبوي ةالبالغ و القرآن اعجاز) ز
 هدفش واقع در و است قرآن مورد در اول قسمت. است قسمت دو شامل و است» العرب آداب
 و شود آشكار ارتباط و تركيب نظر از آن اسرار و عرب زبان حماسن وسيله بدين كه ست ااين

 به قسمت اين در او. است) ص(اسالم پيامرب حديث بالغت مورد در كتاب اين دوم قسمت
  ).۲۳ عجالن،(پردازد مي ايشان نبوت زمان تا طفوليت بدو از او بالغت و) ص(پيامرب فصاحت
 كه است مقااليت جمموعه كتاب، اين :اجلديد و القدمي بني ةاملعرك أو القرآن ةراي حتت) ح
 نگاشته» اجلاهلي الشعر يف «كتاب در او مندرج يآرا ويژه، به حسني طه آراء رّد در رافعي
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  145 \ی صادق رافعی  گرایش دینی در آثار مصطف
 از مملو كالمش و است شبيه جويي انتقام حس به تر بيش كتاب اين در رافعي هشيو. است

  .)۸۲ جوزو،(است علمي روش از دور به و خشونت
  

  رافعي آثار در ديين گرايش. ۶
 پيشنهاد وي به» صروف ادؤف «نام به رافعي دوستان از يكي م۱۹۳۱ سال در :القلم یوح
 تكاپو به رافعي پس آن از. وردآ در واحد كتاب يك صورت به را خود اديب مقاالت كه منود
 در يعين م۱۹۳۷ سال در توانست او سراجنام. كند تنظيم و آوري مجع را مقاالت اين تا افتاد

 در شده چاپ هاي مقاله موضوعات. برساند چاپ به جلد دو در را آن خود حيات سال آخرين
 و ادبيات جامعه، فرهنگ، دين، چون موضوعايت هبار در لفؤم تفكرات و تأمالت كتاب، اين

 هاي ديدگاه كه باشد مي اسالم تاريخ و وجدان و دين و ادبيات و اخالق حموريت با هايي داستان
 آثار ديگر برخالف كتاب، اين در رفته كار به نثر. اند كرده منعكس خود در نوعي به را زمان آن

  .است اهبام عدم و معين وضوح با مهراه آسان و سهل نثري مؤلف،
 توسط آن سوم جلد و منود چاپ و آوري مجع را آن از جلد دو تنها خود افعير البته
  .)۳۸ مهان،(رسيد چاپ به وي مرگ از پس» عريان سعيد حممد «شاگردش
 از را او نفس و فكر هاي ويژگي و خصايل متام كتاب، اين: گويد مي كتاب اين در رافعي

 منعكس را او خشم و سرور و مزاح و وقار و متانت عواطف، و احساسات دين، اخالق، مجله،
  ).۱/۱۳ رافعي،(كند مي

 اسالم و عربيت ضد بر كه كساين مقابل در او. است ادبيات در صداقت خواستار رافعي
 به او. آورد برمي فرياد آنان سر بر و ايستد مي تعارف بدون و صريح برند، مي قلم به دست
 لألسباب املمكن و الذهن  يف اجلمال خالُق ّنهأل يتأله األدُب«: دهد مي الوهيت معناي ادبيات
  ).۳/۲۱۵ مهان،(»معانيه و صفاته تبيني و ادراكه یعل ةاملعين

 ادبيايت ترين بزرگ او ادبيات زيرا است؛ اديب ترين بزرگ) ص(اسالم پيامرب وي ديدگاه از
 مهگان به شرب سعادت راه تنها عنوان به را آن و كند احيا را بشر اخالق روح توانست كه است
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 الروحي السمو «همقال القلم وحي سوم جلد در وي كه گويد مي آنگاه را مطلب اين او. بشناساند
 تدبر سخنان اين در اگر كه شود مي يادآور و نوشته را» ةالنبوي ةالبالغ يف الغي اعجال و االعظم
 گفتيم ما را نچهآ كردي، دقت اش معاين و الفاظ به و گرفيت پند) ص(پيامرب كالم از و كردي
 از رافعي منظور كه كرد اشاره مهم نكته اين به بايد البته .)۱۶ مهان،(شود مي روشن برايت
  . اوست ساز انسان و جاودان بليغ، ،فهيم احاديث بلكه قرآن نيست؛) ص(حممد ادبيات
 لبق كه آنگاه ،است قلب زبان شعر «:است گفته داده، ارائه شعر از كه تعريفي در او ناًضم

 كالم، يك در و گشايد سخن به لب نفس كه آنگاه ،است نفس سخنگوي و سفري و آيد سخن به
  .)۲۰۱ ، و رافعيجوزو(»عواطف بيانگر و است عشق زبان قلب

 كه دانست مربوط كرمي قرآن در حج هسور ۴۶ آيه به را شعر از وي تعريف اين توان مي
 الَتعَمي فاّنها ِبها َيسَمعونَ آذانٌ أو ِبها َيعِقلونَ قُلوُب لَُهم فَتكونَ األرِض  يف َيسُريوا أفَلَم«: فرموده
 تاريخ و دنيا در سياحت و سري به مشركان اين آيا ؛الصُّدوِر يف الّيت القلوُب َتعمَي لكن َو االبصاُر

 حق به آن با كه باشد هايي دل آهنا براي. بنگرند را گذشتگان شوم عاقبت تا پردازند مني آن
 كور آهنا ظاهري هاي چشم .بشنوند آن با را حق كالم كه هايي گوش و كنند تدّبر و ندبينديش
  .»نابيناست حق ديدن از هاشان دل بلكه ؛نيست
 اجنام طبيعت خود كه را جهان دادن نشان زيبا عمل كه است آن شعر هبترين او نظر از
 حواس قدرت عدم و قصور هك نگاه اين از ديگر طريف از نظر اين. دهد نشان خود در ،دهد مي
 حكمت و رمحت از ديگران به شعور و ادراك اين انتقال و حقايق صحيح و درست درك بر

  .)۲۳۷ مهان،(.باشد مي دين و رافعي ادبيات بني ديگري پيوند هدهند نشان گرفته، نشأت خداوند
: گويد مي مورد اين در و بود قرآن تنها وي خود گفته به او اديب طريق روشنگر و راهنما

 ةلعظم ةصور األداء ةبعظم و األطباع ةلقو ةبقو يأيت و اًشرط االسلوب يقرر االدب أردت اذا«
 ةاحليا یال ةالنظر الَمه ةصور العمق يف ةاملتناهي برقته و النفس ةلدق ةصور البيان ةبرق و األخالق،
  ).۲/۲۲۰ القلم، وحي(»الكرمي القرآنَ وجدُت
 ميخائيل و شوقي امحد شايب، ابوالقاسم ابراهيم، حافظ مثل خود معاصر شعراي مهانند او
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 كه بود شخصييت و داد قرار ستمديدگان و فقرا اسالم، انسانيت، خدمت در را خود ادبيات نعيمه

 در كه افرادي مقابل در او مهچنني). ۳۹۶ ماوي،شع(پرداخت مسايل اين به صادقانه و خالصانه
 حمرم، امحد چون شعرايي كنار در كنند، مي فعاليت جامعه سطح از آن حذف و دين زدن كنار راه

  . پردازد مي دين از دفاع به ناصف، حفين شوقي، امحد ابراهيم، حافظ
  »للَوثاِب َتكُمُن الَوحِش كَِمثِل         َنفٍس كلُّ كانت الديُن لوال«

 هم از را رمهديگ كه بودند درندگاين مهچون ها انسان نباشد، آن قوانني و دين اگر
  )۲۵۷ جيزاوي،(بدرند
 اوج به فلسطني به اروپا يهوديان هجرت مسأله رافعي حيات زمان در كه اين به توجه با
 اين به نسبت او كردند، مي اخراج شان سرزمني از را فلسطينيان يهوديان و بود رسيده خود

: مجله از نوشت، انمسلمان بيداري و حتريك در را هايي مقاله و داد نشان واكنش نيز مسايل
 و» لَو «هاي مقاله و فلسطني مسأله به نسبت عرب جوانان غفلت مورد در كه» العرب ياشباَب«
 از اي منونه است، فلسطني حبران حل براي اسالم به رجوع لزوم مورد در كه» املسلمون ايها«

 هذه لَيَست لمونَ،املس أيُّها«: آورمي مي است شده خطاب مسلمانان به كه را مقاالت اين مجالت
  . »ةاحلُِر العزيزُه شخصيُته َيثُبَت ألّا ُيريدونَ االسالِم، ةُِمحن لكّنها و ِفِلسطَني، ةِمحَن

 احتراَم ةالسياس علي ِلَيفُرَض هناَك ايل َيذَهُب ِلِفِلسطِيَن، َيدفُع قريَش كلُّ املُسِلمونَ، اّيها«
  . »أيدَيكُم أنتم فافَتُحوا املَمالَك َيفَتحونَ املسلمونَ ااّيه اَسالفُكُم كانَ «و» االسالمِي الشُّعوِر
 ِلفلسطَني الواحِد اليوِم هذا نفقاِت َبذَلَ و اًواحد اًيوم كلُّه ـُّ االسالمي العالَُم لوصاَم«
  ).۲/۲۶۰ رافعي،(»ألغناها
 زدن چنگ فلسطني، العانه اًواحد اًيوم املسلمون لوصام رافعي، نظر از كلي طور به
 آنان نژاد و رنگ گرفنت نظر در بدون آهنا بني احتاد و اسالم ريسمان به مانانمسل
  .)۴۸ عبدالعظيم،(است

 جهت اسالم در مسجد تأثري و امهيت مورد در را» ةاملتوضئ االيدي ةقص «مقاله او مهچنني
 هتديد را مسلمني و اسالم كيان كه خطرايت با مقابله براي مسلمانان بني احتاد اجياد و مردم ارشاد
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  ).مهان(است نوشته كند، مي
 پا به مردم ميان در آن نادرست تبليغ و دين امر به مصر حكومت اهتمام عدم مقابل در او
 غرب برابر در را آن گونه انفعال هاي واكنش حكومت، اقدام نوع اين از انتقاد ضمن و خاست
 ةَحقيق العلِم ةحقيق مع لشباُبا يريُد.... «: بود آن اصالح خواستار و دانسته نادرست زدگان
  ).۲۱۴ جوزو،(» الّديِن
 قرار توجه مورد را... و فقه كالم، تفسري، اصول، چون علومي پيدايش در قرآن امهيت او
 و علم آن در كه است شكوهي با متدن اجياد قرآن اعجازات ديگر از كه كند مي بيان و دهد مي

  .)۴۸ عظيم،عبدال(است برخوردار بااليي جايگاه از دانش
 و دين بزرگان ،)ص(پيامرب با رابطه در را مقاله چهل حدود» القلم وحي «كتاب در او
 اصالح آهنا هدف كه است نگاشته... و جهاد حج، سجده، زكات، مناز، چون مفاهيمي و فلسفه
 به. است اسالم به نسبت متجددين سوء تبليغات بردن بني از و مسائل اين به نسبت مردم نگرش
 ترويج هدفش و او اخالق و پيامرب روش و رشد مورد در» ةاهلجر وحي «مقاله مثال انعنو
  ).۳ مهان،(است ها ملت ميان در پيامرب رفتار
 آنان زندگي و مردم ميان در آن فلسفه و اسالم جايگاه مورد در او مقاالت ديگر از

 آن اصول و منابع و ماسال خصوصيات مورد در كه است» االسالم ةفلسف «و» االهلي االشراق«
  . است
 زبان در بالغت مبناي كه دارد قرار بااليي سطح در چنان قرآن بالغت كه بود معتقد او
  .)۶۶ القرآن، اعجازرافعي، (است شده واقع عريب

 در كه كند مي حكايت آن مفاهيم و قرآن به او عميق اميان از واقع در لفؤم اعتقاد اين
 نسبت را او و آشنا آن مفاهيم به نسبت را مسلماين فرد هر ،ميانا و احساس از برگرفته اسلويب

 كه است» احذري «مقاله وي، توجه قابل و اجتماعي هاي مقاله از يكي. كند مي دلبسته آن به
 حذر بر غريب هاي تباهي و فساد ورطه در وري غوطه و برق و زرق از را مسلمان و شرقي زنان
 َيضيُق، و ُيَوسُِّع اًثَوب فَِضيلَتَك َيجَعلَ أن ارُوبا َتَمدُّنَ احِذري«: دهد مي هشدار آنان به و دارد مي
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 ِأن ِةالنّبو ُمنذَ أضاَء  الذي الّنجُم أنَت و  احِذري«. »َخلُعها و ِلبُسها ُهَو ذلك یعل ةالفضيل فَِلَبُس
 اًافِتقار أَشدُّ ةَاملَرأ أنّ نفِسَك عن َتخَدعي أن  احذري«. »قليٍل ُمنذُ أضاءت اليت ةَالشَّمَع هذه َتقلدي

  .)۴۸ عبدالعظيم،(احذري احذري ٍةالشَّرقي أيَّتها منها الّردِف یال
 قصد كه است مردي داستان مقاله اين كه» املوت من اقوي «نام به دارد اي مقاله مهچنني او

 و قدرت از استفاده با توانسته) است خيايل شخصيت(رافع بن مسبب شيخ ويل ؛دارد خودكشي
  ).۷۷ ، هندواي(بازگرداند زندگي به را وي و كرده تقويت را او اميان توان،

  
  رافعي صادق مصطفي ديوان. ۷
 و ۱۹۰۴ ،۱۹۰۳ هاي سال در ترتيب به جلد سه در كه است رافعي اشعار جمموعه ديوان اين

 ختاري شعر، مورد در خود ديدگاه به رافعي جلد، هر مقدمه در. است رسيده چاپ به م۱۹۰۵
 تفكرات مورد در» مقاطع «چون جديدي فنون مهراه كه پردازد مي آن نقد و شعري سرقات آن،
  . دارد وجود» انسانيات «و  آن وسايل جامعه مورد در» هتذيب «شاعر، تامالت و

 وجود ماركسيسم چون جديدي هاي گرايش مورد در مباحثي ديوان اين در كه مناند ناگفته
 آمده ميان به سخن صلح و جنگ وطن، استعمار استبداد، چون سايليم مورد در مهچنني و دارد
 چون اما است، كرده تقليد متنيب خصوصه ب قدماء اساليب از ديوان اين در رافعي چه اگر. است
 نشان خود از زيادي تالش اشعار در آن گنجاندن براي و منوده آن وارد را خود فكر و فلسفه
 یعل ةاملطل ةاملرزي رائد رافعي،(نيست برخوردار قدما اشعار آهنگ آن از او اشعار اين است، داده
  :است سروده ايام دگرگوين در را بييت چند كتاب اين در او .)۲۰۲ ،ةرئالي السور

  فٌد و جاء تولّي فُد و اذا         سفر االياُم امنا اًرويد
 ديگر مجاعيت ،رودب مجاعيت اگر كه هستند مسافراين مهانند ايام !كن درنگ خليت: ترمجه
  . گردد آن جايگزين

  جلّد منه تبّدل جلّد له          تعّزي فحّن اجلحيم يف كأّنا
 سببه ب بدنش پوست كه كس آن هر و دارمي قرار جهنم آتش در ما كه اين گو :ترمجه
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 نشان ابيات اين حمتواي). ۹۳ ديوان،رافعي، (گردد مي آن جايگزين تازه پوسيت ،سوزد مي حرارت
 ۵۶ هآي بهاين زمينه  در توانيم مي ما و است داشته زيادي آگاهي قرآن معاين به وي كه دهد مي
 سوف باياِتنا كفروا الذين انّ«: باشند مي هم مشابه مصداق داراي كه كنيم اشاره نساء هسور

 اًعزيز كان اللّه انّ العذاب، ليذوقوا غريها جلود بدلناهم جلوُدهم نضجت كلّما اًنار نصليهم
  .»اًحكيم

 سراجنام منودند، تكذيب را ما و انبياء و كرده انكار را ما آيات كه كساين گمان يب: ترمجه
 آنان بدن هاي پوست كه زمان هر. سوزانيم مي بدان و گردانيم مي وارد شگفيت آتش به را ايشان
 .چشندب را عذاب مزه تا دهيم مي قرار آهنا جاي به ديگري هاي پوست ،شود سخته و بريان
  . است حكيم و توانا خداوند
 ها سخيت از بعد امور در گشايش انتظار و خدا بر توكل زيبايي مورد در ديگري جاي در يا
  :است سروده

  ضده ىعل دلّ فرّبما         تبتئس فال بالعسر خلقَت ان
 مشكل اين پس از بسا چه مشو، غمگني آورد تنگ به ترا مشكالت روزي اگر :ترمجه

  . باشد آسايشي و راحيت
  بعده من الغيث يكون قد و          للخلي سناه يف حيكي كالربق

 پي از ويل ؛است آتش شعله مهانند فروزش و روشين داراي كه برق و رعد مانند :ترمجه
  . است راه در لطيف و نرم باراين خموف برق اين

  عندِه من مّسك ما فكل         اًراضي ِبت و اللّه ايل فَِكل
 هر كه كن سر به هنايت در آسودگي با را شب و كن واگذار خدا به را كارت پس :هترمج

  . اوست جانب از رسيد خواهد تو به آنچه
 كه است» االنشراح «هسور از ۶ و ۵ هشريف هآي دو ين ا بارز مصداق اجلمله يف ابيات اين
  .)۱/۹۶ ،رافعي ديوان(»اًيسر العسر مع انّ ،اًسري العسر مع انّ«: است فرموده
 نيز پروردگار لطف و رمحت به اميان وجوب و دل آرزوهاي مورد در ديگر، جايي در وي
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   :كه است سروده

  يعلق قلبه يؤمل َمن و          بآماله القلُب تعلق
 ،كند اميدوار آرزوها به را خود قلب كه آن هر و شد وابسته آرزوهايش به قلب :ترمجه
  . شود مي دلبسته

  حتنقي ال و اللّه ةرمح من          التقنطي يأسال بعض نفس يا
  . باش اميدوار خدا رمحت و فضل به مهچنان شدي، مأيوس گاهگاهي اگر نفس اي :ترمجه
  :است قرآين آيه دهنده نشان وضوح به كه وارد نيز بييت وي

  األمساء من اًعلم يل ياليت          بآدم علمهم مخس امساء
 آهنا از نصييب هم من كاش اي. است) ع(آدم حضرت خمتص آن از اطالع كه هايي نام :ترمجه

  ).۲/۲۷۴ ديوان،(» ةاملالئك یعل عرضهم مث كلَّها االمساء آدم علم و«: شده اقتباس آيه .داشتم
 و صحيح پرورش و نفس هتذيب مورد در ديوانش از متعددي جاهاي در او ضمندر 
   :دارد ابيايت و قصايد آن اصويل

  الخالٌ و عّم اليشرفه و          املال ال و هتعليال املرء ةزين
  . خبشد مني شرافت وي به دايي و عمو و برد مني باال را او ارزش انسان ثروت و زينت :ترمجه

  أحوار التثنيه ةالعزمي ماضي         رجلٌ للعال یيتسام امنا و
 دهد، مني قرار ريتأث حتت را او روزگار حوادث كه آهنني اراده با شخص مهانا :ترمجه

  . پيمايد مي را ترقي هاي راه
  أبطال الناس و ظيب النفوس أن          به يهتم فيما نفسه ِمن يريك

  .اند قهرمان چون مردمان و بران مششري چون ها جان كه يايب مي در وي به نگاه با :ترمجه
  متثال الناس بني هو فامنا         بزينته اًانسان كان ان واملرء

 و ۱/۴ ديوان(نبود جمسمه جز چيزي انسان ،بود وزينتش ظاهر به انسان ارزش اگر :هترمج
۱۵.(  

 اين در و داد مي زيادي امهيت كودكي در انسان صحيح تربيت و پرورش به وي مهچنني
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  :است سروده چنني مورد
  االالفعال یالور نقص فما          كمال الدنيا من یفت لكل

 صفات نداشنت در ها انسان عيب و نقص پس دارد، كمااليت ادني در انساين هر :ترمجه
  . است پسنديده

  الضالل شبيبته يف حتكم          صباه  يف يرشدوه مل من و
  . شد خواهد گمراه پريي در ،نكنند هدايتش كودكي در كه آن هر :ترمجه

  اخلالل صحائفه يف تسطر          كتاب یسو الصغري قلب فما
 نوشته سطرهايش روي پسنديده صفات كه است اي صفحه مهانند كودك قلب :ترمجه

  .شود مي
  رجال هم و ةصبي من كم و         اًصبي فيه یتر رجل فكم

 فرد مهانند كه كودكي بسيار چه و است كودك مهانند كه بزرگسايل بسيار چه :ترمجه
  .)۱۷ مهان،(است بزرگسال

 یعل كالنقش الصغر يف التعلم«: نيست هورمش كالم اين به شباهت يب ابيات اين كلي مضمون
  .»احلجر
  :گويد مي چنني» غين و فقر «نام به اي قصيده در وي ديوان، از ديگر جاي در

  النضار دفن یالثر حتت كما         اًاضطرار فيه اًعيشن زمان
 هنفته خاك زير كه است سيمي و زر چون آن در اضطرارهاي به ما زندگي زمان :ترمجه

  .باشد
  مستعار ثوٌب العمر فان          حزن االموال امنا عمركل

  . است عارييت لباس چون عمر و اندوه و حزن مايه انسان اموال سوگند، جانت به :ترمجه
  داٌر... للفقراء األرض كل و         اًدني غدوَت الفقري كوخ فيا

  . است فقراء سراي منيز متام) كه بدان (ليكن و هسيت حقريي چيز، كه اين با كه اي :ترمجه
  صغار كربوا ان و انفسهم و         شيء االسم كبار يغين ما و

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  153 \ی صادق رافعی  گرایش دینی در آثار مصطف
 باشند، بزرگ گرچه هايشان جان و كند مني نياز يب مشهور رسم و اسم از چيزي و :ترمجه
  .ندا كوچك

  وقار الدنيا ةلبهج فأنت         سالما اذا الفقري كوخ فيا
  .هسيت دنيا شادي پايداري مايه تو باشي سالمت به كه اللّه شاء ان فقري هكلب اي :ترمجه

  اعتذار الدهر من هلا أنت و         ذنوب یسو القصور تلك ما و
  .)۱۸ مهان،(معذوري روزگار جانب از تو كه حايل در و ندا گناهان مهان قصرها آن :ترمجه
 بيان و كند مي نكوهش را آن آوري مجع و دنيا منال و مال ابيات اين در وي كه بينيم مي

 دنيا منال و مال از كه فقراء مقابل در و است گناه مسبب و عامل دنيوي، ثروت و مال كه كند مي
 دو اين از ابيات اين مفهوم كه است حمتمل بسيار. ندارند نيز را گناهان اين شك يب نصيبند، يب
 أمنا واعلموا«: است هفرمود چنني كه. است شده اقتباس كرمي قرآن در انفال هسور ۲۹ و ۲۸ هآي

 لَكُم َعلجَي اللَّه تّتقوا ان آمنوا الذين ايها يا. عظيم أجُر عنَده اللّه أن و ةفتن اوالَدكم و اموالُكم
  .»العظيِم ذوالفضِل اللّه و لكم يغفر و سيئاِتكم عنكُم ُيكَفِّر و اًفرقان

 نزد عظيم اجر قيقتح در و نيست بيش ابتاليي مشا فرزندان و اموال كه بدانيد :ترمجه
 را مشا گناهان و خبشد فرقان مشا به خدا ،شويد پرهيزكار و ترس خدا اگر اميان اهل اي. خداست
 را دنيا ابيات اين در وي. انتهاست يب رمحت و فضل داراي خدا كه بياموزد را مشا و بپوشاند
  .داند مي فاين مهه را ثروت و مال و كند مي نكوهش

  
  نتيجه. ۸

 روشن خود آثار از رافعي هدف كه است اين ،آيد مي دسته ب مطالب اين متامي يانم از آنچه
 روزگاري در او. است قرآن و اسالم به نسبت آنان احساسات ترغيب و مسلمانان افكار منودن
 قدرت از استفاده با كه داشت قرار استعمار سلطه يوغ زير كمال و متام اسالم جهان كه زيست مي
 .بربد ميان از است انسان سعادت عامل كه را اسالم روح تا كرد مي تالش مزدورانش و خود
 دفاع خود آيني و دين از گرايان اسالم ديگر مهراه و زد باال مهت آستني شرايط اين در رافعي
 در كمال و متام را خود كه كسي و است اسالمي اديبان بزرگان و پيشگامان از او شك بدون. كرد
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