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چکيده
تعهد گرايشی مفهوم محور در حوزه ادبيات است که از دير باز رد پای آن در ميان آثار ادبی دوره های مختلف به چشم می
خورد .ادبيات متعهد به مفهوم معاصر آن که در نقطه مقابل مکتب هنر برای هنر قرار دارد ،رويکردی در ادبيات است که به دنبال
شکوفايی مکاتب ادبی گوناگون در اروپا و در قرن نوزدهم شکل گرفت.
در مقاله حاضر نگارنده بر آن است ،ضمن ارائه ی تصويری جامع و کلی از ادبيات متعهد ،به بررسی بازتاب انواع تعهد در
اشعار معروف رصافی بپردازد و آنها را مورد بررسی قرار دهد .حاصل پژوهش حاضر که به روش توصيفی -تحليلی صورت گرفته
اين است که رصافی در اشعارش می کوشد تا با بيانی ساده و به دور از پيچيدگی های لفظی و معنايی مهمترين آسيب های
اجتماعی ،سياسی ،اخالقی واعتقادی ،که جامعه عراق از آن رنج می برد را به تصوير بکشد.
کلمات کليدی :تعهد ،شعر ،معروف رصافی ،سياست و اجتماع.

 .1مقدمه
 .1.1بيان مسأله
تعهد و التزام يکی از مباحث چالش بر انگيز در ادبيات محسوب می شود .سؤال اساسی در اين زمينه اين است که تعهد در
ادبيات به چه مفهوم است؟ و آيا موجب غنا و رشد ادبيات می شود؟ در پاسخ بايد گفت بسياری ،و از جمله پيروان مکتب پست
مدرن ،بر اين باورند که تعهد در ادبيات معنا ندارد و موجب محدوديت و رکود آن میگردد .غنيمی هالل در اين باره می نويسد:
« تبليغات دينی يا مذهبی ،نبايد مبنايی برای تقويت اثر ادبی قلمداد گردد؛ به طوری که ادبيات برای تقديس نوع خاصی از شعاير
دينی يا مذهبی يا حزبی تبديل شود و ارزش خود را از خارج از محدوده ی ادب کسب کند» (غنيمی.)152 ،1998 ،
اما برخی ديگر تعهد را شالوده و روح ادبيات به حساب می آورند و معتقدند که ادبيات غير متعهد ،کارکرد خويش را از
دست میدهد .کارکرد ادبيات همان تعهد و التزام در قبال جامعه ،عدالت و اخالق است .از سوی ديگر مسألهی تعهد ،به باور ذهنی
افراد مرتبط است و بعيد به نظر می رسد که اديب و شاعر به چيزی باور نداشته باشد ،و همين باور میتواند او را به نوعی تعهد ملزم
نمايد و به خلق آثار ادبی او جهت و سمت و سو دهد .بنابراين می توان گفت يک شعر يا متن ادبی به هر سبک و سياق و تحت
تأثير هر انديشه ای که نوشته شده باشد باز هم رسالتمند است .اما اين فرق می کند که چه رسالتی را در خود دارد؟ رسالت
اجتماعی ،سياسی ،فرهنگی و….
اين پژوهش بر آن است تا به واکاوی مسأله تعهد در شعر "معروف عبد الغنی الرصافی" و جلوه های مختلف تعهد در شعر او
بپردازد .انتخاب اين شاعر از اين رو است که ايشان در برهه ای حساس از تاريخ عراق می زيسته و خود در خانواده ای فقير زندگی
کرده اند ،و به سبب توجه فراوان به فقرا به شاعر بينوايان شهرت يافتند.
 .2.1سؤاالت تحقيق
نگارنده می کوشد تا با بررسی اشعار معروف رصافی به برخی سؤاالت پاسخ دهد .از جمله اينکه :مؤلفه های تعهد در ادبيات
چيست؟ و مهم ترين مضامين تعهد در شعر رصافی کدام است؟ آيا تعهد او در مقابل دين يا ارزش های اخالقی است؟ ويا اينکه
صرفا تعهدی ملی و وطنی به شمار می آيد؟
 .3.1پيشينه تحقيق
موضوع تعهد و ادبيات مسؤول همواره واز جنبه های مختلف مورد توجه پژوهشگران بوده است .از جمله تحقيقاتی که در
اين زمينه صورت گرفته و به بررسی اشعار رصافی پرداخته است می توان به دو مورد اشاره کرد:
 -1مقاله ی "التزام دينی در شعر معاصر عربی (بررسی موردی شعر معروف الرصافی) ،دکتر عبد العلی آل بويه لنگرودی و ابراهيم
ناطق تجرق ،چاپ شده در ادبيات دينی ،شماره هفتم.

