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  :چکیده

        و مصائب  هارنجدردها، ه شاعران ب، . در این نوع شعرهاستتملّد بیانگر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شعر تعه

خدمات ادبی خود را مصروف  اعظم. فیتوري شاعر تواناي معاصر جهان عرب و سودان است. وي بخش پردازندمی هاتملّ

شعري این شاعر  يبرجستهات د یکی از خصوصیجهان عرب و آفریقا کرده است. تعه خواهدم آزاديآگاهی بخشی به مر

عرب شاعران  فرهنگ وبا زبان  تنهانهخاورمیانه است. این شاعر  هايتملّات شعر وي برآمده از دل تجربی سودانی است.

شناخته  اعتراض شعرهاي شاعر و اجتماعی –یاسییک شاعر س عنوانبهخود  ینبسیاري از معاصرمیان آشناست بلکه در 

 يمرحله. پنج شودمیشعر نوگراي زبان عربی محسوب  يبرجستهیندگان نما از فیتوري. است اهل ادب قبول موردشده و 

که در آن آفریقا و مصائب و  ايمرحله: از اندعبارتکه  شودمیدیده  اششعري هايمجموعهو  هاسرودهر شعري د

که در  ايمرحله. شاعر است يصوفیانهعرفانی و  هايتجربهثیر أکه تحت ت ايمرحله  .نظر است مردم آن مد هايمشغولیدل

ايمرحله. نظر شاعر است آن آزادي مد درنهایت .عربی شاعر در آن برجسته است - ت و احساسات ناسیونالیستیکه عربی، 

ی از بخش مهم هایشسرودهو  شعري هايمجموعهاست. فیتوري در  قرارگرفتهنظر شاعر  عشق مد ،که در آن ايمرحله

 ویژهبهه را به تصویر کشیده است. پرداختن به مسائل جهان عرب این قار يبرجسته هايتشخصیو  زندگی مردم آفریقا

داري نمود ست که اوو موضوعات شعري  هامایهبن يازجملهو نمادهاي تاریخی  هااسطورهفلسطین و استفاده از ي لهأمس

  .  د استمتعهدر شعر این شاعر  ايویژه

  د الفیتوري.اجتماعی، نماد، محمتعهد سیاسی، تعهد شعر معاصر عربی، : هادواژهیکل
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1 -1 مه:مقد  

د مفتاح محم .د آنان در قبال دیگران استو تعه احساس درد مسؤولیت، به میزان هاانسانارزش      

 -رنگ انسانی تشدبه اوشعر  ،اعالي این احساس انسانی است ر حدشاعري د )2015 -1930( فیتوريال

 يِهمواره با شعر نو نام او اگرچه ،او هویدا است هايمجموعه شعر جايجايو این امر در  اجتماعی دارد

 پررنگبیشتر از ابداع، حضور  ،آنچه بر شعر وي مهر جاودانی زده اما شودمی اذهان تداعی در عربی

شعرش تنیده شده است  تاروپود در ايگونهبه هارنجاجتماعی در شعر اوست. دردها و  - انسانی هايدغدغه

 ؛اوست که او را در کنار مردم قرار داده همین احساس انسانی و کندمیمخاطب را تسخیر خود  جان و دلکه 

  گشوده است.هرگز زبان به ستایش حاکمان زمانه ن کهطوريبه

 .سازدیماو را از دیگر شاعران متمایز  ی دارد که، زبان خاصخود هايییتواناشاعري متناسب با هر      

زبانی که ، ابهام و غموض است از دوربهاوست که ساده و  صزبان خا هم فیتوريویژگی  ینترمهم

است. این شاعر در  ه آن پرداختهالب شعر نو یا آزاد بق درکه  تلخ زندگی شاعر است يتجربه يدهندهنشان

 اعتراض شعرهاي شاعر و اجتماعی –یک شاعر سیاسی عنوانبه شاعران و ادیبان معاصربسیاري از میان 

 استبدادي و استعماري يهانظام شماریب يهاستماز  سودان و مصر ازآنجاکهاز طرفی دیگر  .شودیمشناخته 

و  آزادي، انقالبه است تا مضامینی نظیر این امر باعث شد )113: 1981(بدوي، ؛ اندیدهکش فراوانزجرهاي 

 فهمقابلدر عین سادگی و  وباالیی داشته  بسامد این شاعردر شعر قیام و ...  ، فلسطین،انقالبی يهاارزش

گرایش انسانی  ،دمتعه شاعراین  مهم هايیژگیودیگر . از بیشتر در مخاطب شود یرگذاريتأثباعث  ؛بودن

ه ارائ در قالب شعر به مخاطبانش خود خاص يسبک زبان شعر با را سیاسی واست که مفاهیم اجتماعی 

  .دهدیم

نزدیک و  يرابطه فیتوريزندگی است.  موجود در هايتیواقع ر،باید گفت منابع شعري این شاع     

 يهارنجدر میان دردها و  وي یرگذارتأثصداقت و لحن  ،کرده استخود برقرار  يجامعهمردم مستحکمی با 

 سیاه همین بس که در يهقار يجامعهبر  فیتوريالد محمگذاري این پیوند مستحکم است. از تأثیر ، گواههاآن
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سزایی ایفا کرده است. عوامل اساسی در نقش بدر ادبیات سودان  سیاسی و اجتماعی و تکامل آن ارتقاء شعر

 وقرآن ات دینی (ا اشعار گذشتگان و ادبیآشنایی ب ،اتآگاهی وسیع و گسترده از ادبی ،موفقیت این شاعر

رمان و داستان  اصر و جهانی همچون تراژدي، کمدي،چنین آشنایی با متون ادبی و معهماست، ) حدیث

در بیان مسائل اجتماعی شده است. یکی از اشتراکات مردمی که  یژهوبه اشيشعر موجب ارتقاء ارزشکوتاه 

 پاه به دفاع از مردم مظلوم فلسطین ب ويموضوع فلسطین است. ؛ شودیمدیده  این شاعر يهاسرودهدر بین 

  .ستسروده ا بارهینا درو اشعاري  هاستخ

بسیار  ،بودناجتماعی  که در عین دشعري ارائه ده شبا طبع پویا و ذوق سرشار ستاین شاعر توانسته ا      

به مسائل انسانی و  دتعه شعر فیتوري، هايیژگیو از. باشد از خالقیت و ابتکار پر هنرمندانه، شاعرانه و

داراي ت انسانییت درنهاو  گرایانهیملّی و د به مسائل انقالبتعهاو . در شعر است واالي آن يهاارزش

 حس، ق به مکانوابستگی و تعلّ این شاعر هايیژگیواست. یکی دیگر از  يابرجستهبارز و  يشاخصه

. در استت شهروندي تابعی حقّدیگر از سویی  و سرزمین و زادگاه پدري و مادري و عشق به دوستیوطن

 ،بسیار استسخن  ت و بندگید و سرپیچی در برابر عبودیو تمرّ مقاومت در مقابل ظلم از شعر این شاعر

حاکمان  قلم در برابربیان و کرده و خود نیز با شمشیر دشمن تشویق با به مقابله  ي همنوعان خود راو

اصلی  يیفهوظ و آن را رودیم؛ به میدان مبارزه کنندیمرا تهدید و هویت آن دشمنانی که کشور ستمگر و 

  . داندیمخود 

که بر اساس آن انسان بدون  استآزادي  نمایان است؛این شاعر  يهاسروده در ی کهاز دیگر موضوعات     

نجات  ؛هدر مفهوم اولی وي يهاسرودهآزادي در  د.بر زبان آورن ایمان دارد؛ واهمه آنچه را که به آترس و 

به مفهوم  یتدرنهاو  نفسانی يهاخواستهقات و رهایی از تعلّو  شمن خارجی و جغرافیاییاز اسارت دانسان 

   .شودیم دیدهاست؛  یدوبنديقنوع همان رهایی انسان از هر  که، آنمعناي عام و مطلق  و اجتماعی

     زوم این موضوعو چرایی ل آن یدهاينبابایدها و  ات پژوهش،این پژوهش در فصل نخست آن، به کلی 

پژوهش، پیشینه آن،  یتاهم، ضرورت و اهداف، پژوهش له، سؤاالتبیان مسأ مطالبی را در قالب پرداخته و

  . کندیمپژوهش بیان براي انجام  یازموردنروش پژوهش و وسایل و ابزار 
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     يارائهم ابتدا با در فصل دو آنمختلف  يهاشاخهد و تعریف جامع از تعه د سیاسی، اجتماعی از  اعمتعه

تا یک دیدگاه کلّی از آراء و نظرات د پرداخته است تعه يدربارهعربی ناقدان غربی و آراي  يارائهو دینی به 

ات عربی و شاعران و ادیبانی که د در ادبیتعه يدربارهبزرگان ادبیات در این خصوص داشته باشیم و سپس 

سعی شده،  ادامه. همچنین در شده استارائه  ییهابحثمطالب و  ؛دان ادبی هستندمتعه يزمرهدر 

براي آشنایی بهتر و بیشتر با این نوع ادبی و در ادوار مختلف ادب عربی د نیز از شعر شاعران متعه ییهانمونه

  روند کار سرایندگان آن ارائه گردد.    

داخته شده زندگی این شاعر پر يفرودها و فرازد الفیتوري و فی محمدر فصل سوم پژوهش نیز به معرّ     

هان آثارش آثار این شاعر سعی شده تا خوانندگان عزیز هرچه بیشتر با زوایاي پنفی همچنین با معرّاست. 

داشته باشند. آفریقا  يیدهدرنجار این شاعر شناخت جامع و کلّی از تمامی آثآشنا شوند و یا اینکه تاحدودي 

شعري  يهاتجربهشعري، سبک و سیاق شعري وي و نیز فنونی که شاعر براي بیان  هايیژگیودر این فصل، 

د در شعر فیتوري و موضوعاتی که شاعر در خود استفاده کرده است؛ ارائه شده است. سپس در ادامه به تعه

د و مسائل جاري جهان عرب، تمرّد به وطن، تعه ؛ازجملهخود استفاده کرده  يهاسرودهاین خصوص در 

؛ شوندیمآفریقا که نماد مبارزه و پایداري محسوب  يبرجسته هايتیشخصت و نیز ر برابر عبودیسرپیچی د

  پرداخته شده است.

  .پردازدیم شدهمطرحاز مباحث  گیريیجهنتنیز به  فصل چهارم   

منابع مربوط به این پژوهش از مشکالت اساسی در  یژهوبهدر پایان باید عرض شود که کمبود منابع عربی    

؛ این مهم شدینماساتید ارجمند دراز  يسوبهکار بسیار کوچک بوده و اگر دست یاري  این بهتر چهانجام هر

جناب آقاي دکتر آزاددل استاد راهنماي محترم  یژهوبه، رسیدینمبه سرمنزل مقصود  شاید و یدبا کهچنانآن

      را مساعدت فرمودند.   ینجانبا خود،ارزشمند  هايییراهنماکه با 

  »راًأوالً و آخ هللا الحمد و«
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  بیان مسأله: 2- 1

 

فیزیکی و  صورتبهتواند هم هاست و میها و دفاع از آرمانپایداري به معناي پافشاري بر اصول، ارزش     

ي ادب، مقاومت از بروز و ظهور یابد و مسلّماً در عرصه ي جامعههایا فکري و عقیدتی در برابر ناهنجاري

به شرایط سیاسی و فرهنگی آن روزگار به  توجه بانوع دوم آن یعنی با نیروي فکر و اندیشه و سالح قلم و 

  .رودمتجاوزان می مصاف اشغالگران و
  

      مده از شرایط سیاسی جامعه است،برآات پایداري، بیشتر ادبی اتی که به شرح و بیان مبارزه و ادبی

به برابري  ناستقالل و رسید ،دست آوردن آزاديو درد و رنج مردم مبارز جهت به گذشتگیازجانپایداري، 

و اشغالگران از سرزمین نیاکانی خود و دفاع از فرهنگ و ستم و کوتاه کردن دست متجاوزان  و از بین بردن

  )7: 1389(ترابی،  ن سرزمین است.ردم آم هايداشتباورو  دینقومی و حمایت از  هايتسنّ
  

بحث پیرامون  ؛قرارگرفتهپژوهشگران  توجه مورد ادبی یکی از موضوعاتی که همواره يهایبررسدر      

د چیستاست تزام ادیب و نویسنده در آثار ادبید و التعها تعهد کیست ؟. امخود  ؟و ادیب و شاعر متعه

یکی از بسترهاي  تواندیمات ادبی یطورکلبهپرداخته خواهد شد.  حاضر به آنوهش سخنی است که در پژ

ادب  يحوزهتعهد در انواع مختلف آن اعم از دینی، سیاسی و اجتماعی در  ،گریدیعبارتبهتعهد باشد و 

 يهافهمؤلّپیام و تصاویري از  يارائهدر پی  منثورو یا  منظوم صورتبهو شاعر یا نویسنده چه  ابدییمتجلّی 

  .استآن به مخاطبان خود 
  

     د در  نیتربزرگد الفیتوري یکی از محمسودانی،این شاعر  ؛عربی است يجامعهشاعران معاصر متعه 

آن را به جان چشیده است، او تنها خود را به سودان  يهامرارتآفریقایی را به چشم دیده و  پوستاناهیسآالم 

 ییسراسخن جهانو ستمدیدگان  پوستاناهیسآثار خود به نیابت از تمام  يالالبهبلکه در است محدود نکرده 

ند استعمار و نژادپرستی نداي آزادي و رهایی از ب با خطاب قرار دادن همنوعان خود در سراسر عالمکرده و 

 شیهاسرودهادي و عشق به وطن در بیشتر آثار و آفریقایی است که قیام، آز –وي شاعر عربی سر داده است.

أغانی « همچون: اشيشعر يهاوانیدعناوین  به آفریقا تنها با نگاهی گذرا بهوي  یستگدلبنمایان است، 
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را  هاآن کهآنگاهو ... کامالً مشهود است و » آالم إفریقا«، »اُذکُرینی یا إفریقا«، »عاشقٌ من إفریقیا«، »إفریقیا

  است.دردهاي نژاد سیاه در طول تاریخ  يهمهاو حامل که  میابییدرم ؛میخوانیم
  

و  هاانیجر يهاشهیاندعالوه بر تبیین نظرات و  ،ت موضوعیپژوهش حاضر در نظر دارد؛ بنا به اهم     

در شعر و  عام طوربهعربی در شعر شاعران  مختصري از موارد التزام يهانمونه يارائهمکاتب فلسفی با 

ور و شایسته به پاسخ درخ تاپرداخته هاي آن و مؤلّفهبه تحلیل و بررسی تعهد  ،خاص طوربهمحمد الفیتوري 

  داشته باشد.پژوهش سؤاالت 

  

  پژوهش: يهاسؤال -3- 1

  

  ؟نداامکدمصادیق تعهد در شعر محمد الفیتوري   -1     

  خاستگاه تعهد در شعر محمد الفیتوري چیست؟ -2     

  در اشعار خود پرداخته است؟ د تعهبه بیان مفهوم  ادبی يهاکیتکنشاعر با کاربست چه  -3     

  

  هدف پژوهش: -4- 1

  

 آن از قبیل؛ يهافهمؤلّالفیتوري و بیان د محمتعهد در شعر  انواعاستخراج و بررسی هدف این پژوهش،      

در راستاي تقویت  یابییتهوخواهی، عشق به وطن و و آزادي اعتراض به نفوذ فرهنگ استعمار، آزادگی

  .است و ملّی انسانی يهاارزشروح آزادگی و پایمردي در اصول و 

  

  پژوهش: تیاهمضرورت و  -5- 1

داشتن بصیرت اجتماعی و روح  یرعربیغو  کشورهاي عربیکشوري اعم از از الزامات توسعه در هر       

استکباري غرب در  يهااستیسو در دنیاي معاصر نیز  استهمدلی و حفظ هوشیاري در برابر استعمارگران 

عراق و حتی غیر  ،فلسطین ازجملهبرابر کشورهاي آفریقایی از قبیل ســودان و مصر و کشـــورهاي عربی 

سعی در واگرایی قـومی و مذهبی  هااهرمایران سالیـان زیادي است که با استفاده از انواع  ازجملهعرب 

 ازجملهشاعرانی از کشورهاي مختلف بنابراین ؛ بوده و هستند هاآناستثمار  داشته و با انواع شگردها در فکر
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د  یخوببه ؛آفریقایی دارد –محمد الفیتوري که هویت عربی آن را درك کـرده و در شعر خود مردم را به تعهـ

شعر این بررسی  پژوهش حاضر با رسدیمروري به نظر ضـ به همین جهتو پایداري فراخوانــده است. 

در اصول و  ایستادگیدر راستاي تقـویت روح همبستـگی ملّی،  اشعار وي درابعاد تعهـد بیان و  شاعر

  .سهمی هرچند اندك داشته باشد هاارزش

  

      ي پژوهش:پیشینه -6- 1
  

بررسی انواع تعهد در شعر محمد  يدربارهصورت گرفتـه پژوهشی مستقل  هايیبررسبا توجه به      

 نوشتهذیل  قراربهاین شاعر  يدربارهدر موضوعات دیگر  هایینامهیانپاالبته  است؛صورت نگرفته  الفیتوري

  است: شده

  ».مؤته«دانشگاه عار در توسط سلطان عیسی الشّ» التراث فی شعر محمد الفیتوري« -     

  طباطبائی.توسط محمد اجاقلو در دانشگاه علّامه » الفیتوري و شعره، دراسۀ و نقد و تحلیل« -     

د کوسه غراوي در توسط صفر محم» د الفیتوريفکري و ادبی در شعر محم هايیشگرابررسی « -     

  دانشگاه تربیت معلّم سبزوار.

     - »توسط ندا نظري سندیانی در دانشگاه اراك.» د الفیتوريشعر عربی و شالوده شکنی در شعر محم  

  

  ها) و روش پژوهش:مواد (داده -7- 1

االت پژوهشی مرتبط با تحلیلی و استفاده از کتب و مق –از روش توصیفی یريگبهرهحاضر با پژوهش      

  . پردازدیمد الفیتوري به تحلیل شعر تعهد در آثار محم موضوع

  

  براي انجام پژوهش: ازیموردنوسایل و ابزار  -8- 1

است لذا  ياکتابخانهمطالعات نظري و  بر اساساجراي آن  ينحوهنوع پژوهش حاضر بنیادي و  ازآنجاکه     

پژوهشی خواهد بود. -علمی مقاالتآن نیز کتب و  ازیموردنوسایل 



 

 

  

  فصل دوم:

  مبانی  نظري پژوهش
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 2 -1 ات پایداري:ادبی  

  

فیزیکی و  صورتبهتواند هم هاست و میها و دفاع از آرمانبه معناي پافشاري بر اصول، ارزش پایداري     

مقاومت از  ،ي ادبدر عرصهمسلّماً بروز و ظهور یابد و  ي جامعههایا فکري و عقیدتی در برابر ناهنجاري

به شرایط سیاسی و فرهنگی آن روزگار به  توجه بانوع دوم آن یعنی با نیروي فکر و اندیشه و سالح قلم و 

  .رودمقابله با متجاوزان می

  

      است، سیاسی جامعهمده از شرایط برآبیشتر  يات پایدارادبی اتی که به شرح و بیان مبارزه و پایداري، ادبی

به برابري و از بین  ناستقالل و رسید ،دست آوردن آزاديو درد و رنج مردم مبارز جهت به گذشتگیازجان

 هايتسنّو اشغالگران از سرزمین نیاکانی خود و دفاع از فرهنگ و ستم و کوتاه کردن دست متجاوزان  بردن

  )7: 1389(ترابی،  ن سرزمین است.ردم آم هايباورداشتو  دینقومی و حمایت از 

  

ات جهان سوم قائل است. چراکه ادبیات میان ادبیات مقاومت و ادبیبه ارتباط تنگاتنگ  باربارا هارلو«     

گنجد. گاه در چهارچوب قواعد تحمیلی نمیگردد و هیچي انسان با بیدادگري میمقاومت، حول محور مبارزه

شعر مقاومت واکنش «: نویسدیمشعر مقاومت  يدرباره )(Resistance Literatureوي در کتاب ادب مقاومت 

کانالی براي بیان به  تواندیمکند. شعر مقاومت، شعر پویا بوده که میظلم بسیج ي ابر سلطهرجمعی را در ب

نگ د مرسوم ادبی غرب است و از حصار تقواع برخالفمقاومت شعر ستمدیده به ستمگر باشد.  يهاحرف

  )26: 1389محمدي روزبهانی، به نقل از  120: 1384عظیمی، ( ».یابدیمو پیامی جهانی  آیدیمشخصی بیرون 

  

تعهد و پایداري به  ،مختلف ادب عربی هم هايدورهاتی نیست که متعهد نباشد، در کلّی ادبی طوربه     

آمده از قبیل  وجود بهبه شرایط  توجه باي معاصر و ویژه در دورهبه ،اشکال گوناگونی وجود داشته است

نویسندگان و شاعران زیادي در دفاع از کرامت خود  ،در کشورهاي مختلف عربی هاجنگ و اشغال سرزمین

و مردمان جهان را به  اثبات رساندهپایداري نموده و تعهد خویش را به در برابر استعمارگران و اشغالگران 

  سخن گفته خواهد شد.   )تعهدآن (ي درباره تفصیلبهاند که در ادامه بیداري و مقابله با آنان فراخوانده
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2 -2 دتعه:  

سپس از این واژه به بیان معانی لغوي و  معناي دقیق يارائه و ي تعهدمعنا و مفهوم واژه براي درك بهتر    

  .شودیماصطالحی آن پرداخته 

  

{ 2-2 -1- دمعناي لغوي تعه:  

  

آمده » التزام« يواژهذیل مدخل منظور ابن» لسان العرب«در تعهد در عربی به معناي التزام است بنابراین       

و لزماً و ألزمه إیاه فالتزمه. رجل لزمۀ یلزم الشیء فال  و لزوماً، والزمه مالزمۀ زمه لزماًلزم الشیء، یل: «است

ماده لزم، (ابن منظور .»وام علیه و االلتزام: اإلعتناقیفارقه. اللّزام مالزمۀ الشیء و الد(    

  

نوعی تسلیم و  بیانالتزام  يواژهابن منظور از  ، مقصودآیدبرمیکه از معانی واژگان فوق  گونههمان      

 :چنین آمده است نیز معناي التزامالمحیط فیروزآبادي است. در قاموس لهامر یا یک مسأخضوع نسبت به یک 

التزم الشیء: لزمه لزم الشیء: ثبت و دام. لزم بیته: لم یفارقه. لزم بالشیء: تعلّق به و لم یفارقه. التزمه: اعتنقه. «

   )ماده لزم، فیروزآبادي(» : أوجبه علی نفسهلمن غیر أن یفارقه. التزم العمل و الما

  

یزي و عدم مفارقت که معناي التزام یعنی پایبندي به چ شودمیاز معانی واژگان فوق نیز چنین استنباط       

د ه قبول نهادن است و شخص متعهداشتن و بر ذم برعهدهنشدن از چیزي و  پایداري و جدا از آن و همچنین

کسی است که خود را ملزم و مقیپرداخت مال و  د انجام کار ود به کاري کرده و آن را به گردن گرفته و تعه

  .است گرفته برعهدهوجهی را 

  

زدن و در  گردن بهص) دست ا ت] (ع م[  التزام«این واژه آمده است:  بیان معنايدر فرهنگ دهخدا در       

. اعتناق .(تاج المصادر بیهقی) (مصادر زوزنی). برگرفتندر  .(منتهی االرب)، مالزم شدن چیزي را. برگرفتن

التزام نمودند  ؛ وی)(تاج المصادر بیهقملتزم شدن. . (غیاث اللغات)بر خود الزم گرفتن کاري را.  .(اقرب الموارد)

  .بیهقی) تاریخ(. بیعتي واسطهبهساخته واجب از طاعت امام  ما را آنچه خداوند بر ایشان

  )خاقانی( زامـتـانش الـه بر در فرمــو حلقــردي چــک       مــــراي علــد ســود کلیـل گر که بـو آن قف
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ــت و آن          ــوع دالل ــه ن ــی از س ــه     یک ــع ل ــا وض ــارج م ــر خ ــت ب ــظ اس ــت لف ــم   .دالل ــطالح عل (اص

آن معنــی خواهنــد کــه الزم معنــی باشــد      بــه لفــظ در اســاس االقتبــاس آرد: ســوم آنکــه     منطــق)

ــه ازاء او    ــظ ب ــه لف ــادهک ــدنه ــاحک خوا   ،ان ــردم ض ــه بم ــه درا نچنانک ــد و ب ــر خوا ن ــوش خ ــد.نزگ  ن

ــاس  ــاس االقتب ــدیع     .)(اس ــن ب ــاي ف ــزد علم ــزام ن ــت الت ــارت اس ــیش از   عب ــاعر پ ــه ش ــروف  از آنک ح

حرفـــی آورد کـــه آوردن آن در قافیـــه یـــا ســـجع الزم  ؛رود کـــاره در معنـــی روي بـــ آنچـــهیـــا روي 

ــ  ــد و ای ــاالیلزم   نباش ــزوم م ــامی ل ــه اس ــفت را ب ــز   ن ص ــمین نی ــات و تض ــدید، اعن ــده، تش ــدخوان  ».ان

  )ماده لزم، (دهخدا )ن(از کشاف اصطالحات الفنو
  

در  کاربرد اصطالحی آنعالوه بر که واژه التزام  یابیمدرمیدر فرهنگ دهخدا آمده است  آنچهبه  توجه با     

برحسبدر سایر علوم نیز و  اتادبی نامهپایاندر این  لذاکاربرد دارد.  ،آن تعریف خاص د مقصود از تعه

معناي  يدربرگیرندهگر و بیان نوعیبهات است که خود ادبی و بازتاب آن درآن  معناي اصطالحی (التزام)

   . هستنیز لغوي آن 

  

  د:تعهمعناي اصطالحی  - 2-2- 2

دردها و مشکالت اجتماعی و  در ،د یعنی اینکه شاعر یا ادیبتعه د آمده است:تعهاصطالحی در تعریف      

به دنبال  آنچهمردم براي  کنار درقاطع  طوربهمواضع ملی و میهنی مردم سهیم باشد و در  همچنینسیاسی و 

   )14: 1979(ابوحاقه،  آن هستند مشارکت نماید.

  

     د ادبی که معادل انگلیسی آن تعه»Commitment Literary «بعلبکی،است،   »لتزاماال« و معادل عربی آن)  

1995 :157( ت ذهن ادیب یا هنرمند به امور مردم، جامعه یا حزب و اتخاذ موضععبارت است از مشغولی-

ات، ادیب یا هنرمند ادبیدر این شاخه از  )32: 2001(برادة،  .یی در برابر قضایاي سیاسی و دینیهاگیري

قصد دارد،  ؛شودلتی که از این رهگذر حاصل مید در برابر مسائل انسانی و رسااحساس تعهي واسطهبه

 جهیدرنت )23: 1385(مکاریک، دفاع نماید و یا آن را ترویج دهد.  اي نوین تولید کند یا از باوري خاصاندیشه
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ن و انسانی معی يشهیاندخدمت به یک ادیب هنر خود را ابزاري براي  کهنیاد ادبی یعنی توان گفت تعهمی

124: تایب(مندور، هاي آن قرار دهد. ل مسؤولیتدیدگاه مشخص او نسبت به زندگی و تحم(  

  

     و این  کندمیخاذ ادیب یا هنرمند آن را اتّ مند،نخست بر اساس موضعی است که اندیش يدرجهدر د تعه

همواره ه ک طلبدمیمتعهد صدق و آمادگی را از جانب اندیشمند ، اقتضاي صراحت، وضوح، اخالص، موضع

ت د خویش پایبند باشدبر تعهد را و تمامی تبعات و مسؤولیابوحاقه، گیرد.عهده برهاي مترتّب بر این تعه) 

1979 :14(  
  

در خدمت یک  ايوسیلهنر خویش را هنویسنده، نیز چنین آمده است: در فرهنگ اصطالحات ادبی       

: 1974، (وهبه .باشد جوییتلذّرف زیبایی و ص خدمت درنه اینکه هنر او  قرار دهد؛ ري خاصاندیشه و تفکّ

79(  
  

در قضایاي  شاعر یا نویسنده به مشارکت درواقعد تعه معناي اصطالحیکه  گفت توانمی درمجموع      

صی در مسائل و اختالفات مشخّ گیريموضعد کسی است که و فرد متعه شودمیسیاسی و اجتماعی اطالق 

   سیاسی و اجتماعی داشته و بیانگر ایدئولوژي طبقه، حزب و یا گرایش خاصی باشد.

  

باشد و تنها به مشارکت در این قضایا محدود  هااینمعناي اصطالحی آن فراتر از  رسدمیبه نظر اما      

ه و ایدئولوژي وي در ارتباط باشد. ت ادیب یا هنرمند بستگی داشته و با عقیدموقعینشود بلکه به موضع و 

ام و عمل اجباري الزام یک اقد که دو چیز متفاوت از یکدیگرند. آیدمیاینجاست که بحث الزام و التزام پیش 

و آزادي عقیده اختیار  از انتخاب، برآمده؛ اما التزام اختیار و انتخاب وجود ندارد يلهاست که در آن مسأ

الزام به یک «: گویدمیالزام و التزام  يدرباره »جحامیشل خلیل« )14: 1979، (ابوحاقهاست.  بدون اجبار و اکراه

 اندازدمییک اقدام اجباري است که آفریننده و مبدع کاالي ادب را به زحمت  زیراکار یا عمل مردود است 

  )35: 2003، (جحا» .خواهد بودامر مقبولی  ؛ادبی صورت گیرد يآفرینندهاما اگر التزام از طرف 

  

     است؟ اساساًچگونه اثري د اما یک اثر متعه در حدودي براي آن مشخص شده است؟  و چه معیار و حد

   .پردازیمیمبررسی معیارها و چگونگی آن  به ؛باشدیمموضوع بحث، شعر متعهد  ازآنجاکه، این پژوهش
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    انواع شعر متعهد:  2-3     

   اعتراضی و انقالبی است. يعمدهبخش  د شامل دوتعهم شعر     

  شعر اعتراضی:  - 3-1- 2     

، (شمیسا. کندیمانتقاد  ،بیندیم، شاعر به انحرافاتی که در جامعه و محیط اطراف خود شعر گونهینادر      

دي را باهم است، خشم و همدر یزبرانگ، کنش خیزاندیبرمو  خیزدیبرمو بر ضد وضع ناخوشایند  )36: 1376

ملی و اعیانی جامعه است و  يهاآرمانحاصل خواه است و این خصلت ذاتی آن و دارد، در نفس خود دگر

  )22: 1378 (محمدي شکیبا،انسانی و جهانی دارد.  ياچهره

  شعر انقالبی:  -2- 2-3     

چنین  با داشتن طلبد؛یمو  سرایدیمرا با هیجان و سرعت بیشتر  شدهمطرحانقالبی آن، موارد  يگونهاما      

تعبیري است که  ندارد،و پایانی  شودینممقاومی است که هرگز خاموش  انسانصداي  انقالبیشعر  ،ريتفکّ

و سالح را براي مبارزه به  شودیمگاه بانگ بلندي است که پیوسته رساتر  ،گیردینماز مردم فاصله  گاهیچه

و  خروشدیم، جوشدیمتا دردهاي دردمندان را مرهم نهد. با مردم  گیردیمگاه رنگ نجوا و  طلبدیمکمک 

و را به استواري، استقامت، پیوستگی مخاطبش  شعر انقالبی )142-141: 1372، وند(آیینه . شودیمز همسا

کردن  برمالاز نیات حکومت و با پرده برداشتن  و کندیمفشردگی صفوف در برابر رژیم خودکامه دعوت 

 يارابطهو  پردازدیمخواه علیه استبداد زاديترش آگاهی عمومی به بسیج نیروهاي آم و جنایاتش و گسجرائ

شاعر  )238: 1998 ،(عطوات. کندیماجتماعی طرفدار آزادي برقرار  يهاجنبشمحکم میان نیروهاي سیاسی و 

ترین تصویر را از مبارزه در مقابل ینآگخشمو  ترینیاحساسو  داندیمي نهایی را نزدیک پیروز، در این شعر

با نظام حاکم و رژیمی استبدادي درگیر  ازآنجاکهشعري  چنین )12: 1968، (الخطیب. کندیمیم ترس گرسلطه

 ،است و حتی منجر به بازداشت ینخطرآفر ،در جوامع فاقد آزادي بیان خصوصبه اشیندهسرابراي  ،شودیم

ز شعر اعتراضی فصل ممی تواندیماین نکته  لذا ؛شودیمر از حقوق فردي و اجتماعی زندان و محرومیت شاع

د را شعر تعه يهمشخصبا تعاریف فوق وجه  توانیمبنابراین  )19: 1389بومی، (زارع شود.شمرده 



 

١٠٧ 
 

، اعتراض اجتماعی به شرایط بد زندگی فردي و اجتماعی و دعوت به ایستادگی و پایداري در یزيستظلم

   دانست. هاینابسامانو ت انامالیم برابر

     دات در ادبیواقع در وجه غالب آن است.، پایداري و مقاومت آن یو انقالب یاعتراض نوع یژهوبه متعه

از  ياشاخه ؛شودیمعنوان ادبیات پایداري یاد از آن با  آنچهات و گفت که بحث مقاومت در ادبی توانیم

فردي و اجتماعی شکل  هاييآزادشرایط سخت سیاسی و فقدان  ثیرالتزام است که تحت تأد و بیات تعهاد

 .گیردیم

 دارد؛ی مهم ات غربی و چه در ادبیات عربی نقشد در مباحث ادبی و نقدي چه در ادبیتعهي لهمسأ     

کرد و  اتراي نخستین بار این اصطالح را وارد ادبیبود که ب »سارترپل ژان«پیشواي نخست این جریان ادبی 

د را در کنه تولید تعه يلهعلوم اجتماعی مرتبط ساخت. وي مسأ هاي اجتماعی و مباحث مربوط بهبا آزادي

   )310: 1979 هالل،(غنیمی محصور ساخت. ؛از شرایط اجتماعی است برگرفتهادبی که 

که سارتر داعی  ازآنچه تریشپشاعر خیلی  د ادبیِتعه ،ات عربی و نقد ادبیدر ادبیگفت که  توانیمالبته      

 يو علمی آن بعدها در دوره ا اصطالح ادبیام، است حضورداشتهاز دوران جاهلی در ادبیات عربی  ؛آن شد

مجامع  وارد » LiteraryCommitment« »دات تعهادبی«یبان غربی تحت عنوان معاصر توسط اندیشمندان و اد

  علمی شد.

  

2 -4 دانواع تعه:  

د خود انواعی دارد ا تعهام .نمود دارد دوره آن يبا شرایط ویژه هادوره يد در شعر و نثر همهتعهعنصر       

در  ، کهد سیاسید اجتماعی و تعهد دینی، تعهدسته تقسیم کرد: تعهبه سه موضوع برحسب را آن توانیمکه 

  خواهیم پرداخت. هاآنتعریف و بررسی هر یک از به  ادامه
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2 -4-1 - د دینیتعه:   

دین و  بر یهتکولی  است؛ شده شناخته اتد در ادبیبراي تعهچند دین و اخالق از دیرباز معیاري هر     

ن گذشته از سوي شاعران و نویسندگان مسلمان در واسالمی در قر هايیشگراو  هاآموزهو  مذهب

بسیاري از شاعران و نویسندگان  بوده است، موردتوجهدر کشورهاي عربی  خصوصبهکشورهاي اسالمی و 

 گرو درمشکالت اجتماعی را استعمار و نجات مردم از  از بند هاتملّو رهایی  هاانسانمسلمان، تعالی 

فرا روي کشورهاي  ماندهیباقتنها انتخاب  عنوانبهو گرایش به اسالم را  انددانستهپایبندي به تعالیم اسالم 

است و  مسبوق به سابقهد دینی در ادب عربی تعهاما ؛ اندکردهدر ادبیات اسالمی وارد  ،ی جهاناسالمی و حتّ

با  روینازا. یافته استعربی نمود  و ادبر شعر عربستان د يیرهجزشبهاز همان آغازین ایام ظهور اسالم در 

د دینی از آن ته و تعهاسالمی گرفمضامین شعري عربی نیز رنگ و بوي عربستان  يیرهجزشبهظهور اسالم در 

که به مدح پیامبر و نیز  شودیمظاهر ثار شاعرانی آابتدا در  ات دینیر و ادبیشعهنگام پدیدار شده است. 

در  هاسرودهاز نوع به این  ،کردندیمشرکت ار علیه کفّو نبردها  هاجنگکه در  پردازندیمریانی لشگستایش 

 .شدیمگفته  »منقبت سرا« ؛پرداختندیم هاسرودهکسانی که به سرایش این نوع به و » منقبت«اصطالح 

   )256: 1366(رزمجو، 

 و شمردبرمینیز را   مناقب و فضائل رسول گرامی اسالمدر چند آیه از آیات قرآن کریم، متعال خداوند       

و (صـلَّی اللّـه و سـالمه علیـه)      اکـرم به منقبت رسـول   به پیروي از قرآن کریم هماساس، شاعران مسلمان بر این

ـ  ،قلـم ي سـوره در  نقبت سرایی باالتر از خداي متعـال کـه  و چه م اندپرداخته(علیهم السالم)  بیتاهل  4 يهآی

  : فرمایدمی به پیامبر خطاب

  .»بزرگی آراسته شدي و که تو به اخالق پسندیده یدرستبه«  ﴾ُخلٍُق َعِظیمٍ  یَو إنََّك لََعلَ ﴿

      اکرممختلف شخصیت نبی  هايجنبه هایشانسرودهدر صدر اسالم د شاعران متعه  (ه علیهصلَّی اللّه و سالم)

مقامات بلند روحـی و معنـوي و گـاه صـفات      اعجاز، سیاست، شجاعت، فرماندهی، فصاحت، بالغت، نظیر؛

حضـرت  و مـدح آن (صلَّی اللّه و سـالمه علیـه)   ع از رسالت پیامبر اکرم و هدف آنان دفا اندبرشمردهعالی وي را 

(صلَّی اللّه  اسالمآنان بوده است. یعنی آنان پیامبر آگاهی و معرفت  ،دویژگی شاعران متعه ترینمهمبوده است. 
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شرعی  يوظیفهآگاهانه به مدح و دفاع از رسالت او پرداختند و این عمل را  ،آنگاه و را شناختند و سالمه علیه)

   الهی نیز در کار نبود.ي نداشتند و مصلحت سیاسی یا غیر ماد يانگیزهو  دانستندمیخود 

که بعد از وفات پیامبر توسط اهل تصوف و  داندمیح نبوي را نوعی از فنون شعر ئمدا »مباركزکی«     

آورده و  حساببهتعبیر از عواطف دین  ايگونهبهاست و آن را  یافتهشاعران صوفی مسلک ترویج و اشاعه 

راستین و  صادق، هايدلاسته از خآن بر است؛ چون عباراتو داراي شأن برشمرده عالی ات یاز نوع ادب

گروهی از ناقدان عرب، مراثی حسان و دیگر مراثی سروده شده توسط « )17: 1977(مبارك، معتقد است. 

. اندآورده حساببه(صلَّی اللّه و سالمه علیه)  پیامبرمدح و ذکر مناقب  يمقولهشاعران را بعد از وفات پیامبر، از 

، شودمید معمولی سروده در مرگ افرا رثاءرثاي پیامبر چیزي جز مدح او نیست، چون شعر  ترسادهبه زبان 

  )18 (همان،». نیست او حی و زنده است د عاديرپیامبر ف آنکهحال

کامل  همشاهده کرد چنین است: صداقت، پاکی، توج توانمی وضوحبهح مدائ گونهاینکه در  هاییویژگی     

یر حـب حقیقـی نسـبت بـه آن حضـرت.      و تعب(صلَّی اللّه و سالمه علیه)  اهللارسولو خالص به خداوند متعال و 

ابوطالـب،   از: انـد عبارت، گیرندمیقرار  دتعهمدر ردیف شاعران شاعرانی که  )256 -255: 1416، (باقرالحسینی

      )18: 1393 (میرزایی و تدو، .رواحه، کعب بن مالک و کعب بن زهیرسان بن ثابت انصاري، عبداهللا بن ح

و یاري دین خدا سروده شده (صلَّی اللّه و سالمه علیه)  یامبرپد که در مدح شعر دینی و متعه از يانمونه     

هاشم، از  عبد مناف بن عبدالمطلب بن«است:  آمده» زرکلی اعالم«در ابوطالب است.  يهاسروده ؛است

عهده حضرت را برآن سرپرستی (صلَّی اللّه و سالمه علیه) پیامبر و عموي ) علیه السالم(علی پدر  قریش، يیلهقب

و مانند سایر قریش  بلندمرتبه، خطیبی عاقل و از سران آنو  هاشمیبنقهرمانان از گرفت و یاور او بود. او 

  )315: 1969، (زرکلی». اهل تجارت بود...

  :استآمده  گونهیناوي در مورد پیامبر و دین خدا  منسوب به ییهاسرودهدر 

                                                                                         دُ ــْحمَ أنَاِس ـِق هللا في الـَخلْ  َرمُ ـفَاكْ                داً ـــمَّ ـنَبيَّ ُمحـَرَم هللاُ الـــْد أكْ ـقَ ـلَ 
  )٧٥: ١٩٦٨ ، (الخطیب    دُ ـــوٌد َو ھَذا ُمَحمَّ ـَعرِش َمْحمُ ـذو الـفَ           ھُ      ـــیُِجلَّ ـھ لِ ــمـھُ ِمن اسْ ــقَّ لَ ــَوشَ 
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مخلـوق خداونـد در میـان     تـرین یگرامـ را گرامـی داشـت پـس    (صـلَّی اللّـه و سـالمه علیـه)     پیـامبر  خداوند، «

ــه و ســالمه علیــه) مــردم احمــد اســت/ خداونــد نــام پیــامبر  را از اســم خــود مشــتق کــرد تــا او را (صــلَّی اللّ

    »د استصاحب عرش محمود است و این محم جهتینبدگرامی بدارد و 

پرداخت و  آن حضرتدفاع از  وت به یاري را قبول داش(صلَّی اللّه و سالمه علیه) پیامبر طالب دین ابو ازآنجاکه

  :سرایدیمبا مضمون زیر در همین زمینه ابیاتی 

سـنَصْرُت ال                                                                           بُروقِ ــِح الـــلَمْ ـكَ  ألیٍض تَألبــبِ             ِك      ـــوَل الَملیـــوَل َرسـرَّ
سُوَل َرسُ ــِمي الـَو أحْ اَُذبُّ  : ١٩٦٦ ، (االمیني  قِ ـــَشفیِھ ــاٍم َعلَیْ ـــــح ةـــحمایَ             لِھ     وَل اإلــرَّ
٣٣٤(  

؛ یـاري  چـون درخشـش بـرق اسـت    همرا بـا شمشـیرهایی کـه درخشـش آن      یـار اختصاحبپیامبر خداي «

ــامبر خــدا کــردم ــه)  / مــن از پی ــه و ســالمه علی ــدهیــتحماهمچــون (صــلَّی اللّ ــراي او دلســوزي  ايکنن ــه ب ک

   »کنمیم؛ دفاع و حمایت کندیم

  

دین و (صلَّی اللّه و سالمه علیه) پیامبر یید به تأ گونهینانیز (صلَّی اللّه و سالمه علیه)  یامبرپشاعران دوران دیگر      

در خصوص حرکت اسالمی و  آناناست که اغلب  ياخالصانهد دینی و که حاکی از آن تعه اندپرداختهخدا 

(علیهم نسبت به ائمه د دیگر نیز این نوع تعه يهادورهدر . اندداشته(صلَّی اللّه و سالمه علیه)  الت پیامبررس

 )لیهم السالمع(ائمه مدح خلفا به مدح  يجابهآنان سیاري از و پیروان راه حق ادامه داشت و بالسالم) 

سایر شاعران که براي دریافت از آنان برخالف برخی  ،به همین منوال بود پرداختند. در عصر عباسی نیز وضع

روي و در مدح امامان و بزرگان دین به سرایش شعر  هاآن در ذم ،پرداختندیمصله به مدح خلفاي عباسی 

 یشهاسرودهدر مون عباسی که و مأ یدشالرّهارونبا  عصرهمشاعر  یخزاع یعلابن دعبل  ؛همچون ،ندآورد

ري، مید اسماعیل حسی به توانیمشاعران این دوره  از دیگر .پرداختیم (علیه السالم)رضا مدح امام به 

محمد بن ادریس  ،اهیهترومی، ابوالعوتمام طائی، ابنبمنصور نمري، عبدي کوفی، دیک الجن حمصی، ا

د. ارد، چه خود شیعه باشند یا نباشند ی شیعیاسالمی و حتّمضامین  درگروِکه شعرشان دل اشاره کرد شافعی 

ات صلیبی ادبی يهاجنگشروع از سوي دیگر با و  سویکدر عهد ترکی و عثمانی نیز با تهاجم مغوالن از 

در مقابل تهاجم (صلَّی اللّه و سالمه علیه)  یامبرپبه مدح در دفاع از دین اسالم و شاعران شد  پررونقدینی 

  ) 351 :تا بی(ضیف، پرداختند.  ؛کردندیمغربیان مسیحی که علیه دین اسالم تبلیغ 
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غییر تد دینی شاعران و بزرگان ادب عربی تعهات و گرایانه در ادبیدحمعاصر این نگاه م يدورهاما با آغاز      

و شاعر  قرار گرفتدر قرن اخیر التزام دینی در شعر، همراه با التزام اجتماعی و سیاسی  یبترت ینبدکرد و 

و عالوه بر پرداختن به  کندیماجتماعی و سیاسی دین ادا  يهاجنبهین خود به جامعه را با پرداختن به د

، با استفاده از هاتهمتدر مقابل  (صلَّی اللّه و سالمه علیه)دینی و دفاع از اسالم و پیامبر  يهاآموزهاحکام و 

 يهاارزش این دیگر در کناراز طرف  .آیدیبرمجامعه  هاييگرفتارمشکالت و  دینی در پی حلّ يهاارزش

مختلف و با استفاده  يهاگونهتعهد در آثار شاعران متعهد به  دارد؛ معاصر حضور يدورهکه در شعر  اسالمی

 هايیشگراپایبندي به  .یابدیمادبی جدید همچون نقاب، رمز و نماد در شعر معاصر ظهور  هايیکتکناز 

 ،یک طرز تفکر صورتبه و همان ادبیات اسالمی است یقتدرحق ،دادبیات متعه کهینابه  اسالمی و اعتقاد

مغرضانه و  هايیدگاهداز  نظرصرفمقابل، است. ولی باید توجه داشت که در فراوانیداراي طرفداران 

قرار  یدموردترد یکلّبهد را ات تعهدینی در ادبی هايیشگراوجود دارد که اصل  هایییدگاهد، گاهی یرعلمیغ

- یلهوس بهادبیات  کهيطوربهادبی قلمداد گردد؛ تبلیغات دینی یا مذهبی نباید مبنایی براي تقویت اثر  .دهدیم

یا حزبی تبدیل شود و ارزش خود را از خارج از و ر دینی یا مذهبی اي براي تقدیس نوع خاصی از شعائ

   )152 :تایب هالل،(غنیمی ادب کسب کند. يمحدوده

د امروز عهات متهاي ادبیترین جریانرا باید اساسی یمیاقلو  یعرب -قومیاسالمی،  فراگیرِ یانسه جر       

جمالاز زمان سید  لیدنیاي عرب دانست. اواسدآبادي و شاگرد ینالدید عبده در قالب بیداري عربش محم -

ات، فعال است و هدفش توانمندسازي مسلمانان در برابر ادبی يحوزهسالمی شکل گرفت و هنوز هم در ا

مین جریان، هدفش احیاي تمدن عربی و میراث زبانی آن بود دو )109: 1979حاقۀ، (أبوخطرات بیگانگان بود. 

 مین جریان ادبی، اساسشو سو )176 ،(همان .کردبرتر، پیروي می ينمونه عنوانبهتمدن جدید اروپا  و از

تا شاید آن را از بند استعمار و استبداد برهاند؛ البته  )137ـ136 ،(همان. عشق هر عرب به میهن و کشورش بود

معاصر عرب   ها از یکدیگر در شعر بسیاري از شاعراناند و جداسازي آندر تعامل بوده باهمگرایش، این سه

  ت. پذیر نیسامکان
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در ادوار مختلف ادب  ناخواهخواهد دینی، که تعه نتیجه گرفت توانیماین با توجه به مطالب فوق بنابر     

شده  ترفروغکم يادورهو در  ترپرفروغ يادورهعربی وجود داشته و با شرایط سیاسی و اجتماعی آن در 

حوادث اجتماعی  جدا و منفصل از رویدادها و یمپارادایک  عنوانبهدینی  يهاارزشاست. همچنین نباید به 

مختلف شاعران جهان عرب این نکته را اثبات  يهاسرودهات معاصر عربی و ادبیسیاسی جامعه نگاه کرد،  و

در بطن رویدادها و با توجه به  ینکهمگر ا ،نی در شعر هیچ شاعري نمود نداشتهد دیصرف تعهاست که کرده 

  داراي ارزش ادبی و هنري شده است.در کنار آن یافته و و مفهوم معنا آن دوره،  شرایط اجتماعی و سیاسی

  

2 -4-2 - د اجتماعی:تعه  

به جامعه  ف است چنان عمل کند کههر فرد یا گروهی موظّ د اجتماعی آمده است:ر تعریف تعهد      

در جهت  باشد که مستقیماً هایییتفعالنجام االنه از طریق افع تواندیمولیت این مسؤ بیشترین نفع را برساند،

و  (یوسفی اجتماعی. مضرّ هايیتفعالشرکت نکردن در  صورتبهیا منفعالنه و و  اندجامعهاهداف تقویت 

  )182: 1391فرهودي زاده، 

  

    خواسته در ، خواسته یا ناادوار تاریخی به فراخور مقتضیات هر دوره يهمهشاعران در ، ات عربیدر ادبی

ویژه در به ات غرب و هم در ادب شرق،اجتماعی، هم در ادبی. تعهد اندقرارگرفتهد اجتماعی تعه يحیطه

د از تعه هایییهمابنی نیز لجاهدر شعر ادب فارسی و عربی همواره جایگاه خاصی داشته است. حتّی 

ارزش  زمان، آن يجامعهانسانی که براي  يهاارزش ایشبا ست شاعران جاهلی شود،یدیده م اجتماعی

د ي تعههامصداقتوان از یم .اندگذاردهبه نمایش  قالب شعر دررا  تعهدآمیز نگرشاین شد؛ یممحسوب 

طوربهات جهان اجتماعی در ادبی عام طوربهات ملل شرقی و آفریقایی و در ادبی به مواردي نظیر؛  خاص

پرداختن خالق اثر به معضالت اجتماعی یک جامعه، حمایت و دفاع از حقوق مردم، آگاهی بخشی به مردم و 

  هاي فردي و اجتماعی اشاره کرد.یتمسؤولدعوت همگانی به پذیرش 

  

     ینترمهم ؛شودیمگفته  کهآنگاه .نخستین ادبیات رئالیستی است يشالودهاز  برآمدهد اجتماعی تعه 

خصوصیرئالیسم  ؛دیگر يگفتهبه  ت.موجودي اجتماعی اس صورتبهانسان  توصیفات رئالیستی، ت ادبی
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روابط او  ؛دهدیماجتماعی  يجنبهو آنچه به انسان  جویدیمرفتار آدمی را در شرایط اجتماعی زمان  يیشهر

از روابط اجتماعی  کندیمبنابراین همه مشکالتی که آدمی را در دوران زندگی احاطه ؛ ستا هاانسانبا دیگر 

ن اصولی است که تکامل رئالیسم به آ ینترمهمانتخاب مسائل حیاتی یکی از  ،یجهدرنت .گیردیمسرچشمه 

، اصطالحهبعموم و  مبتالبهکه  داردیممسائلی مشغول  رئالیست همیشه خود را با يیسندهنووابسته است. 

مارکسیست در  يیهنظردر  توانیممعاصر را  يدورهد اجتماعی در ظهور تعه شود.زمانه محسوب  نقشِ

مکتب، جامعه داراي روساخت و  ه و نیز محققان اینسیاسی یافت. از منظر این نظری یشناسجامعه يحوزه

 يیجهنتساخت، سیاسی است و روولیدي، اقتصادي و ، حاصل شرایط تیرساختزنی است، ساخت معیزیر

   )100-99: 1390(حسام پور و کیانی، ات و فرهنگ است. همان ادبی درواقعساخت جامعه و چگونگی زیر

  

     بحث اجتماعیدانش  هايیرمجموعهزاز  ینوعبهدارد و  یشناسجامعهریشه در علم ، اتات در ادبی

ات و از طریق هنر است که ساخت و کارکرد اجتماعی ادبی یشناسجامعههاي تو همسو با سنّ یشناسجامعه

اروپا  کهآن. پیش از دهدیمقرار  یبررس موردثیر متقابل آنان بر یکدیگر را ات و تأمیان جامعه و ادبی يرابطه

کنونی  يهادانشر ، از علوم مربوط به جامعه و ساییوسطقروندر  تحوالت فرهنگی گام بردارد؛ يسوبه

و  شدیماجتماعی به خشم خداوند نسبت داده  سامانییبو  یسالخشکحوادث، اتفاقات، زلزله،  اثري نبود.

کردندیمگمان  ،سان و شاگردان عصرمدر را  نبوده است؛ که قابل شناخت آنچهیسان کهن، که حکیمان و قد

، 2و راجر بیکن 1فرانسیس بیکن ؛ادامه داشت، اما در عصر میانه، افرادي مثل هاقرناین وضع  .اندشناسانده

هم  پرستان را درتگذاران و سنّتو یوغ سنّ رهندباحکام جزمی پیشین  يسلطهردادند که از سمحققان را ندا 

ر تفکّ يهاسقف ؛دادندیمکه دنیاي نوینی را نوید  راننداي این مبشّ براثر )64: 1353یمکوف، و ن (برن .دشکنن

تجربه و اساس علمی  ،و جهانی نو که مبنایش بر تحقیق یختفرورهم در  اییوسطقرونمتحجر  تی وسنّ

و  رهایی یافته یوسطقروناز زندان  و معارف جدیدوجود آمد و از این طریق علوم  به استوار بود؛

 ؛شدیمه تاریخ خواند يفلسفهاجتماعی یا  يفلسفهکه زمانی  یشناسجامعهموجودیت خود را اعالم کردند و 

                                                           
1- Francis Bacon 

 

2- Roger Bacon 
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دانشمندان عصر جدید که مسائل اجتماعی را در و  دانشی مستقل شناخته شد عنوانبه )18: 1381 (ستوده،

دریافتند که در مطالعات اجتماعی هم  اندكاندك؛ دادندیمقرار  مطالعه موردفلسفی  يهانظامچارچوب 

به وجود آمد  یشناسجامعهبدین ترتیب دانش . کاربسترا به علمی  يهاروشبه تجربه دست زد و  توانیم

ران اجتماعی تفکّبسیاري از م يهاتالشوامدار  ،یشناسجامعهدانش  آغازین خود را برداشت. يهاگامو 

ي و واژه خوانندیم یشناسجامعهعلم را پدر  »کنت« قرار دارد،» کنتآگوست« هاآنس جدید است که در رأ

  )77-23: 1388(کوزر، است.  برده کار بهرا هم براي اولین بار او  یشناسجامعه

الت که در سیر تحو شودیمسبب  نگريیشپو این  آوردیمبه بار  نگريیشپ ،معتقد است که علم »کنت«     

 يهاکنشاو  ازنظرجوامع صورت گیرد.  یدر جهت ترقّ هاانسانمفیدي از سوي  يهاالعملعکس ،اجتماعی

ل تحول بشري و قوانین دگرگونی ناپذیر حاکم بر تکام اجتماعی مفید، تنها با استقرار و کشف قوانین حرکت

   )24، (همان ر خواهد بود.نظم اجتماعی میس و

 به وجود یشناسجامعهمانند  یديجدالت فرهنگی در اروپا صورت گیرد و علوم اینکه این تحو از یشپ     

ات و قبیل اجتماع و ادبی از ییهابحثوجود نداشت و  ؛ن مفهومی که امروزه در نظر داریمبه آات ادبی آید؛

ات مطرح نبود و ادبی اجتماعی است؛ هايتیواقعت بازتاب اکه ادبیدر یکدیگر و این هاثیر متقابل اینتأ

وجود داشته است. بیشتر ات شرافیت فرهنگی در برخورد با ادبیو نوعی اَ شدینمتلقی  یک عمل عنوانبه

توجروینازاانسانی را مرتفع سازند.  يهنیازي از جامعبود که بتوانند  ییهادانشه ه دانشمندان متوج 

 ايسابقهیبگسترش  به اثبات رسیده بود؛ هاآنیی عملی فیزیک، شیمی، پزشکی و ... که کارا ؛مثل ییهادانش

ات به معناي واقعی فاصله از ادبی رفتهرفتهارهاي علمی، و ک شوندیمی تخصص هادانش ترتیب دینبیافتند. 

شراف را حفظ و اَ ق خود به خواصو همچنان، تعلّ شودیمات، کوچک و محدود ادبی يیرهداو  گیرندیم

 گرفتار بیهودگی اتاز این زمان به بعد است که ادبی .ماندیمباقی  کنندهسرگرمیک فعالیت  و در حد کندیم

 )11: 1386 (اسکارپیت،. تا پیوندهاي زنده و جدیدي با جامعه برقرار کند آیدیم برو درصدد اجتماعی شده 

آیدیم برات در پی آن در این هنگام ادبی مادام دو«د و آغاز کنرا عد اجتماعی خود تا آگاهی یابی از ب ستالا« 

بیان  و هدف خود را چنین کندیممنتشر » ات از منظر پیوندهایش با نهادهاي اجتماعیادبی«کتابی به نام 
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قوانین و  ات بر دین،ثیر ادبیتأ ات و متقابالًرا بر ادبی ورسومآدابو  که تأثیر دین، قوانین بر آنممن : داردیم

 یبررس موردات و جامعه را ادبیرا بررسی کنم. این کتاب نخستین کوششی بود که مفاهیم پیوند  ورسومآداب

ات به وجود آمد که ادبی یشناسجامعهبه نام  ايیرشاخهز، یشناسجامعه يالالبهیب از ترت ینبد ،دادمی قرار

، 3ولک رنه ؛بزرگانی چون يیلهوسبهن، مربوط به آ هايهینظرو  هاروشپیدا کرد و  ايیندهفزابعدها گسترش 

یک  و... تدوین شد و اینان هر 8، لئو لوونتال7، میخائیل باختین6رنور آدتئود ،5گلدمن، لوسین 4گئورگ لوکاچ

اجتماعی بود  ات دیگر یک واقعیتخود را در بررسی اثر ادبی مطرح کردند. از این بعد، ادبی خاص هايیوهش

اجتماعی استفاده کرد و ی تاریخ سند اجتماعی براي به دست آوردن نکات کلّ عنوانبه توانیمکه از آن 

11 :1373(ولک، . شدیمبیان استفاده  يوسیله عنوانبهات، نهادي بود اجتماعی که از آن ادبی(  

     صورتبهات ادبی صورتبهو شعر  عام و  از احساسات و عواطف فردي نماتماماست  ياجلوه، خاص

 ،زیستهیماز آن دریافت که اوضاع و شرایطی که خالق اثر در آن  توانیم یجهدرنتنویسنده یا شاعر،  اجتماعی

 ياجامعهدر تغییر دادن  خواهیمیمما : «گویدیم» ادبیات چیست«در کتاب خود  »سارتر«چگونه بوده است. 

اجتماعی خود را که هرگز نباید  يات، وظیفهادبی خواهیمیمشرکت کنیم، ما  ؛رفته استکه ما را در میان گ

   )54 :1348 ، (سارتر». عهده گیرد ردوباره ب گذاشتیم فرو

  
  

                                                           

3- René Wellek 

4- Geörg Lukács 
  

5- Lucien Goldmann 
 

6- Theodor Adorno 
 

7- Mikhail Bakhtin 
 

8- Leo Lowenthal 
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 عالوه برادوار تاریخی نمود داشته است، اینک  يدر ابتداي بحث اشاره شد که تعهد اجتماعی در همه     

   . شودآورده میي معاصر در دورههایی از این نوع تعهد جاهلی، شاهدمثالي هایی از آن در دورهذکر نمونه

  

     اجتماعی دتعه تجلّی یافته شکل وابستگی به قبیله در جاهلی يدورهازجمله در  ات کهن عربدر ادبی 

 نمایانگرالورد و شنفري شعر شعراي صعالیک همچون؛ عروة ابن در  ايقبیلهقومی و  هايدرگیري واست 

البته در  است.شعر حماسی عمرو بن کلثوم  ايقبیله هاينزاعدیگر آن در  ينمونه است. دنوع تعهاین 

سی و اجتماعی حاکم بر آن دوره، به فراخور مقتضیات زمان و احوال سیانیز از عصر جاهلی  پس هايدوره

مختلف صدر  هايدورهدر  و دهدمینشان در شعر و ادب عربی خود را مختلفی  هايشکلد اجتماعی به تعه

  )5 :1976(شائب، . خوردمیمعاصر فراوان به چشم  يدورهدر  ویژهبهاسالم، اموي، عباسی، انحطاط و 

 

شاعران و  يهمه فاقاتّبهیب در آثار قر وضوحبهد اجتماعی معنا و مفهوم تعه این دوره (معاصر)در      

ه به اوضاع سیاسی و مضامین شعر عرب معاصر نیز با توج. شودمیمعاصر جهان عربی دیده  نویسندگان

، هاي انگلیسیسلطهر از رژیم صهیونیستی، مکرّ هايشکست .است تغییر یافته ،بر اعراب گذشته اجتماعی که

سیاسی و  هايآزاديقحطی، گرسنگی، مرگ، غارت و سلب  موجبت، بر این ملّ هاعثمانیفرانسویان و 

ي از حزن، جدید هايجلوهبا  شعر معاصر عربتا  اندشده ، این عوامل موجبدرنتیجه ده است،اجتماعی ش

و در شعر این دوره بازتاب  مواجه شده اجتماعی است؛ یت موجوداز وضع برآمدهکه  اندیشیمرگاغتراب و 

  :گویدمیصالح عبدالصبور پیرامون مرگ  )356: 2011سالم، ( داشته باشد. ايگسترده
  

  كانَْت لَمَستُھُ أو ُخْطَوتُھ أو نَْظَرتُھُ َمْعنَاھا الَمْوت

  لََمَس النَْھَر فََماَت النَْھرُ 

  لََمَس القَْصَر فََماَت القَْصرُ 

   )۴٢٩: ٢٠٠۶ ، (عبدالصبور  .ُمتُّ  لََمَسُكْم أْنتُْم ُمتُّْم. أنا أیضاً  

  . به رود دست زد خشک معنایش مرگ است و مرگ را به دنبال داردو نگریستن وي  هاگام لمس کردن،«

  »ردمم(نیز) و من  مرا لمس کردشد، به قصر دست زد، ویران شد. به شما دست زد، همگی شما مردید، 



 

١١٧ 
 

 رگسپس صحبت از م بخشی دادن به رود و کاخ،و جانص یتشخ ،گویدمیاز مرگ اشیاء و انسان شاعر      

آن را رمزگونـه بـه تصـویر    همان فسـاد اجتمـاعی اسـت کـه      ،و آن عملحکایت از شدت عمل دارد؛  هاآن

، مرگ اجتماعی و جمعی جانبیو حتّی اشیاي  مخاطب خویشخود و  از مرگشاعر منظور  درواقع .کشدمی

 وي. لـذا  سوزاندمی هم بارناك است که خشک و تر را طمهلک و خ قدرآناین فساد در جامعه  فراگیر است،

. پـس  اسـت زیبا و تأثیرگذار به تصـویر کشـیده   به صورتی  ؛این مسأله را که حاکی از تعهد اجتماعی اوست

از آن  اينمونـه د اجتماعی وجود دارد و این تنهـا  نوعی تعه شاعران معاصر، هايسرودهدر که گفت  توانمی

  . است

زیـرا اهمیـت   «جامعـه اسـت؛    ه به انسان و مشکالت او درتوج ،د اجتماعیتعه هايشاخصه ترینمهماز      

 ايجامعـه ی اجتمـاعی چیـره شـود و    بر موانع ترقّ تواندمیکه  استات جهان، این اجتماعی در ادبی رئالیسم

رفـع   این اهمیـت دادن بـه انسـان و   بنـابر  )294: 1362 (سـاچکوف،  »منطقـی پدیـد آورد   ايشالودهعادالنه بر 

 ،دیگـر عبـارت بـه  ؛رسالت این مکتـب ادبـی اسـت    ترینمهم ...ج و ظلم، فقر، رن ؛مشکالت اجتماعی از قبیل

و رشد بهترین م تقویت تجس ؛است ازات جهان عبارت تماعی به ادبیاج رئالیسم ينوآورانهکمک  ترینمهم«

غیرانسانی  آنچه که و طرد هر در وجود مردم -هااینتالش خالقانه، انسانیت و مانند -طبیعت بشر  هايجنبه

  )248 (همان،» و خودخواهانه است

                                                                                                            فِي الَمْیَداِن ُمْطَرقِیَن   ُرونَ الَِّذْیَن یَْعبُ  یَا إِْخَوتِي
                                                                                                                             ایَِة الَمَساءِ ھَ ُمْنَحِدریَن فِي ن

                                                                                                                                        ِرِع اإلْسَكْنَدریَِة األْكبَرِ فِي َشا
                                                                                                                            ْلتَْرفَُعوا ُعیُونَُكْم إليّ  ال تَْخَجلُوا وَ 

                                                                                                                   ... َعلَی َمَشانِِق القَْیَصِر انِبِيألنَُّكْم ُمَعلَّقُوَن جَ 
                                                                                                                                                   ْلتَْرفَُعوا ُعیُونَُكْم إليَّ فَ 

  )١۴٨: تایب، دنقل(  ْلتَقَْت ُعیُونُُكْم بِالْموِت فِي َعْینِي.الَُربََّما إذا 

ــه « ــرادرانم ک ــه هنگــام غــروباي ب ــدان شــهر در  ب ــزرگ اســکندریه  ومی ــان ب ــذر در خیاب ســرافکنده، گ

قیصـر   يدارهـا  سـر بـر  (هـم)  زیـرا شـما    مـن بـاال بیاوریـد    طـرف بهرا سرهایتان خجالت نکشید،  ؛کنیدیم

کـه چشـمان شـما مـرگ را در چشـمان مـن        بسـا چـه  بـه مـن نگـاه کنیـد    باید  ،یداشدهدر کنار من آویخته 

  »   ببیند
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