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  چکیده
 ۀی می شود که به واسـط یاز سروده ها اي وسیع هگستر ةالتزام به عنوان مفهومی کلی دربر دارند

قـرن   درملتـزم  ادبیات . شارکت آگاهانه دارداخالقی بشر مسیاسی، اجتماعی و مسایل آن شاعر در 
قـرار  ب و مشـکالت مـردم   یو مصـا ، و آزادي از بند استعماره با بیگانگان خدمت مبارز معاصر در

معیـار  ، و دینـی  اخالقـی ، انسانیمسایل ، و مشکالت اجتماعیمسایل پرداختن به ، در نتیجه. گرفت
التزام دینی بود که شاعران ، زام در ادبیات معاصرجنبۀ اساسی این الت .در ادبیات معرفی گردید تعهد

. هاي تحمیلی استعمار بـر آمدنـد  متعهد با تمسک به آن در پی رهایی جوامع مسلمان از آالم و رنج
-گیري از آمـوزه با بهره، رصافی به عنوان یکی از بزرگان شعر معاصر و از پیشگامان ادبیات ملتزم

و ، فقر و نادانی مـردم ، هاي ناشی از استعمار جامعه از گرفتاريشعر خود را وقف رهایی ، هاي اسالم
  .نمود) ص( دفاع از اسالم و پیامبر

  .معروف رصافی، شعر معاصر، التزام دینی، ادبیات ملتزم: واژگان کلیدي
                                                             

  .alebooye@hum.ikiu.ac.ir: ایمیل. )ره( مینیدانشیار دانشگاه بین المللی امام خ. 1
  .nategh.ebrahim@yahoo.com: ایمیل .)مسئول ةنویسند() ره(دانشجوي دکتري دانشگاه بین المللی امام خمینی . 2
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  مقدمه
التزام در هنر و به تبع آن التزام در ادبیات یکی از مباحث چالش برانگیز است که همواره مورد 

وسیع از مفاهیم  یطیف آن تعریفو اهتمام صاحب نظران در حوزة هنر و ادبیات بوده است و  توجه
مداومت و «التزام از نظر لغوي به معناي . و همچنان رو به تحول و دگرگونی است گیردمیرا در بر

خـوش  باشد، که معانی اصطالحی آن از گذشته تاکنون دستمی» بندي و تعهد همراهی پیوسته، پاي
ـ ۀ تجرب انیب جزي زیچ هنرجا که  به باور برخی، از آن. تغییر بوده است ـ خ، و سـت ینی آدم  از الی

 با مطابق، پس هنرمنددر خلق اثر دارد عمده نقشی واقعبیرونی و  علل درآن و شودیمی ناش تیواقع
التـزام  نماید و به نوعی هر اثر هنـري،  ی، عمل میرونیبي هادهیپد مقابل درخود  ذهن العمل عکس

بر اساس این دیدگاه، معنی التـزام بـه   . دهدخالق آن را در مورد یک پدیدة خاص بیرونی نشان می
ها، احساسات و جا که ادبیات، جهان درونی انسان، اندیشه اما از آن«. باشدگسترة همۀ آثار هنري می

رکت و تکامـل و  شخصیت او را با همۀ عمق و پیچیدگی خود در بستر زمانی پهناور و در درون ح
بنابراین از نظر بسـیاري  ) noormags.com: 1383کوپا، (کند  مناسبت با جهان بیرونی تصویر می

بر ایـن  . باشداجتماعی، سیاسی و اخالقی او می ین واژه، مختص انسان و همۀ اموراز ناقدان، داللت ا
ـ تولستوي رسالت هنر را ترویج اخالق و خصائل عالی انسـانی مـی  اساس،  هنـر  «بـه بـاور او   . ددان

» پسند همواره مالکی ثابت و معتبر با خویشتن دارد و آن همان معرفت دینی و روحانی است جهان
هنر «به باور او . در این زمینه، برتولد برشت هم با تولستوي موافق است) 39: 1361: زرین کوب(

: 1998یمـی هـالل،   غن(» جدید بدون هدف جدید معنی ندارد و آن هدف جدید همان تربیت است
بشري از مسایل مشارکت آگاهانۀ هنرمند و ادیب در «در نتیجه، شاید بتوان التزام را به معناي ) 142

  . قلمداد کرد» ...جمله مباحث سیاسی، اجتماعی، دینی و
، در اروپا مطرح شد،  )م1905-1980(سارتر  توسط به طور مشخص از قرن نوزدهم مبحث التزام

هنر براي  ۀواکنشی در برابر اندیش هممکتب  این. بود گرایی در اروپامکتب واقع هاياز شاخه که«
در واقع از آن جا که مفهوم التزام بر اهتمام ادیب ) 310: 1997غنیمی هالل، (» .رودبه شمار میهنر 

ل مسایدا از جامعه و اي قرار گرفت که شاعر را جبه جامعه و بشریت داللت دارد، در مقابل اندیشه
ـ عربی قابل بررسی اسـت یات به مفهوم کلی آن در ادب این مبحث اگرچه. شدر میانسانی متصو ا ، ام

نظري ۀ به عنوان یک فکر یا مکتب فکري که داراي چهارچوب و فلسف لتزمبه نام ادبیات م مفهومی
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ـ  التزامحث مب. مطرح نبوده است عربیدر ادبیات قدیم ، خاص باشد به شکل امروزي آن ات در ادبی
عربی در یک قرن گذشته تحت تأثیر مکاتب ادبی اروپایی پدید آمد وبر اثر شرایط خاص حاکم بر 

بود، این نوع  و سیاسی ترین آن استعمار غربی و اوج گرفتن مبارزات اجتماعی این کشورها که مهم
ـ ب و مشـکالت مـردم   یو آزادي از بند استعمار و مصـا ه با بیگانگان ادبیات در خدمت مبارز رار ق

، انسـانی مسـایل  ، و مشـکالت اجتمـاعی  مسـایل  در نتیجه، پرداختن به قومیت عربی و نیز . گرفت
 . در ادبیات معرفی گردید تعهد، معیار و دینی اخالقی

تکیـه بـر    ، امادر ادبیات شناخته شده است التزاممعیاري براي  ،هر چند دین و اخالق از دیرباز
از سـوي شـاعران و نویسـندگان     ، به شکلی ویژهرن گذشتهاسالمی در قي هامذهب و آموزه، دین

ها بسیاري از شاعران و نویسندگان، تعالی انسان. مسلمان در کشورهاي اسالمی مورد توجه بوده است
بندي  پاي يو مشکالت اجتماعی را در گرو مصایبها از بند استعمار و نجات مردم از و رهایی ملت

روي کشـورهاي   ایش به اسالم را به عنوان تنها انتخاب باقی مانـده فـرا  و گر به تعالیم اسالم دانسته
به این ترتیب در قرن اخیر التـزام دینـی در   . داناسالمی و حتی جهان در ادبیات اسالمی وارد کرده

همراه با التزام اجتماعی و سیاسی بوده است و شاعر دین خود به جامعـه را بـا پـرداختن بـه     شعر، 
هاي دینی و دفاع کند و عالوه بر پرداختن به احکام و آموزه ی و سیاسی دین ادا میهاي اجتماع جنبه

هاي دینی در پـی حـل مشـکالت و     ها، با استفاده از ارزشدر مقابل تهمت) ص(از اسالم و پیامبر 
 . آیدهاي جامعه بر میگرفتاري

حقیقت همان ادبیات اسالمی در  لتزماسالمی و اعتقاد به این که ادبیات م هايآموزهبندي به  پاي
. هاي قابل تأمل استفراوان و بسیار جدي با استدالل فدارانیک طرز تفکر داراي طر عنواناست به 

 هاي فکـري گرایشاي در خدمت گرچه برخی ناقدان معتقد هستند که نباید شعر و ادبیات به گونه
هـاي دینـی بـه ویـژه در     زهدر آید که روح هنري خود را از دست بدهد، امـا پـرداختن بـه آمـو    

هاي آن را در شعر شـاعرانی چـون   هاي معاصر به غناي هنري و ادبی شعر افزوده که نمونه منظومه
جستار پیش روي عالوه بر بررسی . نماییمحافظ ابراهیم، احمد شوقی و معروف الرصافی مشاهده می

زام دینی رصافی در آثار منظوم او التزام دینی در شعر معاصر عربی، در پی نمایان ساختن زوایاي الت
تا با تبیین و بررسی این اشعار میزان التزام وي و انعکاس موضوعات متعهدانه در شعر او را در . است

  . بوته نقد قرار دهد
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  پیشینۀ تحقیق -1
میـزان  . از آن جا التزام به معناي عام آن؛ یکی از مباحث مهم و ارکان اصلی اثر هنـري اسـت  

یابد و مـورد بررسـی   ویژه آثار ادبی در آیینۀ نقد قرار بازتاب مید هر نوع اثر هنري بهالتزام و تعه
ادبیات ملتزم در حوزة جهانی به معناي التزام اجتماعی سپس سیاسی است و جنبۀ دینی . گیردقرار می
بـه جنبـۀ   ها در زمینۀ التزام بیش تر بررسی. گیرد تر در ادبیات اسالمی مورد بحث قرار می آن بیش

شود که شاید دلیل عمدة آن کم بودن ادیب ملتزم در زمینۀ دینی باشد، اجتماعی و سیاسی محدود می
با این وجود در ادبیات . رنگ بوده استبه ویژه بحث در مورد التزام دینی در شعر معاصر بسیار کم

قرار گرفته که از آن  لۀ التزام در بیشتر مواقع جنبۀ دینی هم مورد بررسیأعربی در ضمن بررسی مس
است، اما در این کتاب هم جنبۀ دینـی بسـیار    ؛ احمد ابوحاقهیالشعر العرب یااللتزام فجمله کتاب 

التزام دینی به اسـالم   و المذاهب االدبیۀ؛ نجیب کیالنی ۀاالسالمیهایی چون در کتاب. رنگ استکم
در مـورد رصـافی و   . پر رنگ نیسـت طور عام بررسی شده اما بررسی شاعران متعهد و اشعار آن به

اي بـا عنـوان   گرچه در مورد التزام رصافی مقالـه . مستقل نگارش نشده است اي التزام دینی او مقاله
نوشته شده االلتزام فی شعر معروف الرصافی الشاعر العربی المعاصر؛ دکتر محمود شکیب انصـاري  

همچنین در مورد التزام . شعر بسنده شده است اما در مورد التزام دینی در این مقاله تنها به ذکر یک
دکتر منصورة به قلم  االلتزام السیاسی فی شعر معروف الرصافیاي تحت عنوان سیاسی شاعر، مقاله

تحریر در آمده اما این مقاله هم تنها به التزام سیاسی رصافی پرداخته و در آن  ۀبه رشتزرین کـوب  
بنابراین مقالۀ حاضر اولین مقالـۀ مسـتقل در زمینـۀ    . امده استسخنی از التزام دینی شاعر به میان نی

  .رودالتزام دینی در شعر معروف الرصافی به شمار می

 مختصري از زندگی شاعر -2

ـ ، د)م 1875(هـ 1292 ، در بغداد در سال یالرصاف يمحمود البغداد یعروف بن عبدالغنم ده بـه  ی
تبار  "یعبدالغن"پدرش . شم از جهان فرو بستم، در همان جا چ1945مارس  16جهان گشود و در 

) 186: 1924زرکلـی،  /24: 1994بقـاعی،  . (داشت ینژاد عرب "فاطمه بنت جاسم"، و مادرشيکرد
ـ  ياستاد شکردینی  ۀسپس به مدرس، ی خواندن و نوشتن را آموختایرصافی در مدارس ابتد  یآلوس

را به سبب انتسـابش بـه    ید لقب رصافاستا. هایش در آن جا شکل گرفتوست و افکار و اندیشهیپ
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شاعر سفرهاي زیادي به استانبول و مراکز ادبی داشت کـه سـبب غنـاي    . به او داد "هرصاف" ۀمنطق
هـاي مختلـف در   هاي سیاسی چون نمایندگی مجلس و مسـئولیت رصافی شغل. علمی و ادبی او شد

، العبطـۀ ( .اي زیادي انجام دادامههاي علمی و روزندار شد و فعالیت آموزش و پرورش عراق را عهده
1992 :6(  

روشن،  ینو، الفاظ و عبارات روان، معان يها بیست که استفاده از ترکا رصافی از شاعران نوگرا
ک به زبان مردم کوچـه و بـازار، از   ینزد ياز تکلف و تصنع، اجتناب از تکرار و زبان شعر يدور

اما بارزترین ویژگی اشعارش، پرداختن به موضوعات  رود،  به شمار می اشعار او ۀبرجست يهایژگیو
ن بار یاول يبرا او. قرار گیرد ملتزماست که سبب شده او در گروه شاعران  ودینی یو اجتماع یاسیس

  )69: 1978س، یادون( .هاي آن قرار دادرا در خدمت جامعه و خواسته خود تر شعر ، بیشیدر شعر عرب

  التزام دینی در شعر -3
برخی . ي به درازاي تاریخ ادبیات عربی داردادینی به مفهوم کلی آن در شعر عربی پیشینهالتزام 

مانند سفارش به نیکی و احسان  ي انسانیهاحاوي ارزشنظیر معلقۀ زهیر بن أبی سلمی، اشعار جاهلی 
اع از اسالم در زمان ظهور اسالم، التزام دینی در ادبیات در ذکر فضایل و احکام دینی، و دف. باشندمی

هـاي  هاي بعد معناي آن گسـترش یافـت و بیـان ارزش   اما در دوره. کردنمود پیدا ) ص(و پیامبر 
این نوع رویکرد . انسانی و کردار، مورد پذیرش مکتب اسالم هم در چارچوب این التزام قرار گرفت
قطـب،  . (ار بـود ادبیات بر مبناي خدمت به تمام بشریت بر اساس خیر و صالح جامعه انسانی اسـتو 

  ) 28: 1985الرابع الحسنی الندوي، / 6: 1983
از مباحث مورد مناقشۀ ناقدان در مورد التزام دینی در شعر و ادبیات، سازگاري و یا عدم آن بـا  

از ایـن جملـه کسـانی کـه     . روح شعر است که در این رابطه، آراي متفاوت ناقدان را شاهد هستیم
توان به اصمعی اشاره کرد که در این رابطه  دانند، می مناسب شعر نمی هاي دینی راپرداختن به آموزه

و شاهد این گفته نزول شعر حسان بن ثابت بعد . شعر آفتی است که مقدمۀ آن شر هست« : گویدمی
بن ربیعه است که  لبید«ه به و نیز استناد دیگر این عد) 61: 1420: جاحظ(» .از مسلمان شدن او است

  : ردن سرودن شعر را کنار نهاد و در رداي اسالم تنها به سرودن تک بیتی بسنده کردپس از اسالم آو
  سانی منَ اإلسالمِ سربالَاحتَّی کَ  الحمدهللا إذا لَم یاتنی أجلی

  )216: 1997: غنیمی هالل( 
  ».حمد و ستایش خدایی را سزاست که قبل از مرگ رداي اسالم بر تن من پوشاند«
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ل شعر او نشده بلکه بـه آن  تزام دینی شاعر نه تنها باعث تنزهایی که در آن الرودهاما وجود س
طلوع خورشید اسالم باعث شد تا شاعرانی « . کندطراوت و ماندگاري بخشیده این اعتقاد را نقض می

عشی التمیمی، معبد الخزاء، کعب بن زهیر و حسان بن ثابت به ذکر فضایل دینی و اخالقـی  اچون؛ 
هاي این اشعار اولین جلوه. عر خود بپردازند و به عنوان اولین شاعران ملتزم به دین معرفی شونددر ش

 )214: 1988: عید(» .روندالتزام دینی در ادبیات عربی به شمار می

از جملـه ضـعف شـدید آن در دورة    « با وجود افت و خیز فراوان شعر دینی در قرون بعـدي،  
توان مشاهده نمود  هایی از التزام دینی را میادبی پس از اسالم، نمونه اموي، در اشعار مختلف دوران

در دوران عباسی و پس ) ع(و ائمه ) ص(ي در مدح پیامبر قصایدکه اشعار ابوالعتاهیه، ابن فارض و 
  )214: 1987کیالنی، (» .از آن، نمود واقعی این نوع التزام است

، جنـبش جمـال   یدر جوامع اسالم يفکر يداریوذ باواخر قرن نوزدهم با نف در دوران معاصر و
کرد که با هدف افزایش خود ین رویا. بود ینیکرد دیساز آگاهی مردم با رو ن اسدآبادي زمینهیالد

مقابله با استعمار  يواحد، برا یل حکومت اسالمیتشک ةدیها با اییبه مسلمانان، در مقابل اروپا يباور
، دفاع از یاسین متعهد را به خود اختصاص داد و مبارزات سغرب شکل گرفت، موضوع اشعار شاعرا

، موضوع اشعار شاعران متعهـدي چـون   ینیدیبر ب ید مبتنیها و رد افکار جداسالم در مقابل تهمت
  )114: 1979حاقۀ، ابو( .ل دادیم را تشکیو حافظ ابراه یشوقاحمد ، یرصاف

ل دینی و دفاع از اسالم، یکنار ذکر فضا گر این مطلب است که او در بررسی اشعار رصافی، بیان
. ورزد که در خدمت خیر و صالح جامعۀ مسلمین و حتی همۀ بشریت باشدبه موضوعاتی اهتمام می

شـمارد کـه همـۀ    هاي واالي انسانی میداري را در کنار عزت و شرف، از ارزش طور که دینهمان
  .زوایاي شخصیتی بشر تحت تأثیر این دو ویژگی است

م زِیلٌوه الفَتَی جِسم ابینٍ  ا عد و ا کَانَ ذَا شَرَفإذَا م  
  )2/92: 1399رصافی، ( 

  ».وقتی انسان داراي عزت و ایمان باشد، عیب ظاهري او هیچ اهمیتی ندارد«
بنابراین شاعر در کنار اهتمام به اصول اولیۀ اسالم به جوانـب متعـدد شخصـیتی انسـان توجـه      

در واقع شاعر به نیاز روز جامعـه  . بینی اسالمی داراي اهمیت هستندوب جهاننماید که در چارچ می
گذاري بیشتر داشـته باشـند،    آورد که در جامعه اثر ورزد و موضوعاتی را در شعر خود میاهتمام می
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چه این موضوعات مانند دفاع از اسالم، در زمرة موضوعاتی باشد که از صدر اسالم تا زمـان شـاعر   
در مقالۀ حاضر به ذکر هـر  . رار گرفته و چه موضوعاتی که مختص جامعه شاعر استمورد بحث ق

  . باشدپردازیم که گویاي التزام او به دین میدو جنبه از جوانب و موضوعات متعدد شعر رصافی می

  هاي تعهد دینی در شعر معروف الرصافیجلوه -4
دیگران شعر خود را در خدمت دین و رصافی به عنوان یکی از پیشگامان شعر معاصر، بیشتر از 

ترین ارمغان رصافی بـراي شـعر    تعهد در ادبیات، مهم«شاید بتوان گفت . دهد انسانی قرار میمسایل 
او بـه  . کنـیم معاصر بود که همانند آن را حتی در شعر شاعرانی چون بارودي و شوقی مشاهده نمی

بدوي طبانه؛ به سـبب  . و مردم قرار دهد دهد که چگونه شعر خود را در خدمت جامعه شاعر یاد می
داده است و بیشتر ناقدان او را بسیار باالتر از زهاوي  "شاعر بزرگ عراق"ها به او لقب  این ویژگی

موضوعات شعر او به وضوح بیانگر التزام او به دین و اخالق اسـت   )93: 1982مریدن، (» .دانند می
  .دهدهاي آن سوق میاین تعهد شاعر را به دفاع از دین و آموزه

  دفاع از اسالم: 4-1
از روشنفکران غرب و شرق  یآن، برخ يهاشرفتیمسلمان با غرب و پ ییپس از ارتباط و آشنا

را  یمانـدگ  ن عقبیل این افراد دلیاز ا یبعض«. مسلمانان برآمدند یماندگ افتن علت عقبیبه دنبال 
ـ در مقابل ا .ن مردم دانستند و اسالم را عامل آن ذکر کردندید ن عـده، شـاعران متعهـد سـاکت     ی

در جمله شـاعرانی بـود کـه    از  یرصاف. ن تهمت را رد کردندیل گوناگون ایننشستند و با ذکر دال
بـزرگ بـر اسـالم     یها را ستمن تهمتیکرد و ا يریگموضع يفکر و کوته یشین کج اندیمقابل ا

  )62: 1994، یقاعب( ».و با زبان شعر به دفاع از اسالم پرداخت عنوان کرد
ـ  ییدوران شکوفا يادآوریپردازد و با یبه دفاع از اسالم م "قولونی"ة شاعر در قصید در  یعلم

مسـلمانان را   یکنون یماندگ و عقب یداند و نادانیشرفت مین علم و پین، اسالم را دینخست يهادهس
 .ندگی دنیاي اسالم شـدند ما تدبیري و عدم فعالیت باعث عقبکه با بی کندیگناه خود آنان ذکر م

و در پـی پیشـرفت   ار سفارش کرده یست، بلکه به آن بسیشرفت نیچون اسالم نه تنها مانع علم و پ
  : ستا ها مسلمانان در همۀ عرصه
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ه    یــقُولُـونَ فـی لَامِ ظُلــماً بِأنـَّ اإلسـ  
ـ ف تَقَیفَإنْ کَانَ ذَاحقّـاً فَکَـ   دمتـــ

ـ مسـلمِ ال و إنْ کَانَ ذَنْـب ال    وم جهلَـه  ی
  

د ذَوِی   یصـع مِ ـیرِــنْ طَـــهقِ التَّقَــد  
ائــــأوفـ یلُه ا المهد هــ ـع   دمِــتَـقَـ

ـ  ـ    یفَماذَا علَ نْ ج مٍ ـاإلسـلَامِ مـل سـهلِ م  
  )37: 1964، یرصاف(                       

  ».کندیم يریشرفت مسلمانان جلوگیسالم از پا: ندیگو یآنان از روي بی عدالتی و ظالمانه م«
اگر گفته آنان درست باشد پس چگونه مسلمانان در صدر اسـالم، بـه آن همـه پیشـرفت دسـت      «

  »یافتند؟
  ».شودمسلمانان، به اسالم مربوط نمی یآنان است، نادان ینادان ياگر گناه مسلمانان امروز«

آموزي با استناد به ایـن   در اهمیت علم) ص(ر بمشاعر با الهام از دستورهاي دینی و احادیث پیا
 ؛»مسـلمٍ  ی کلِّلَع فریضۀٌ العلمِ إنّ طلب، فَینِو بالصلَو وا العلمبأطلُ«: فرماید که می)ص(حدیث پیامبر 

بغـدادي،  . (واجـب اسـت   ی؛ زیرا طلب علم بر هر مسلمانحتی اگر در چین هم باشدعلم را بجویید، 
داند که نه تنها به آن سفارش نموده بلکه دانش نی طرفدار علم و آگاهی میاسالم را دی) 71: 1395

  : آورداندوزي را یک فریضه بر مسلمانان به شمار می
ف لملِ العضَۀٌیلَامِ إلّا فَرِـاإلس یه  لْ اُمه ـوبِغَـۀٌ س تلـرِ التَّیـادمِـُّع  

  )38: همان( 
به  يبدون علم آموز یا ملتیدانش را واجب کرده است؟ آ يریمگر نه این است که اسالم فراگ«
  »ابد؟ی یدست م يسرور

گیـري از  که با بهره دهد و پس از اینشاعر در این شعر خود را در مقابل دشمنان اسالم قرار می
پـردازد،  هاي دینی و با ذکر دالیلی قاطع در مورد اهتمام اسالم به دانش، به دفاع از اسالم میآموزه
  : خواندان را به قضاوت در این امر فرا میهمگ

  قِ التَّــقَدمِ؟یطَــرِ یکُونُ عثَاراً فی  یالنُّه یا لَأولَیلُ هذَا األمرِ ـفَهلْ مث
 إنْ لَم لَّماً یکُنْ هذَا إلَیوس جديأـفَ  الم ب قــَاءأـارت أم لـَّ يعدمِـس  

  )2/29: 1399رصافی، ( 
  »؟است شرفتیپ ل، مانعیقب نیا ازهاي دستور ایآ دکهییبگو و دیبرس مان ادیفر به! عاقلي هانسانا يا «
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 چـه  و شـرفت یپ چـه  گرید نباشد، پسی بزرگ به دنیرس نردبان) اسالم دستورات( نیا اگر و«
  »؟یشرفتیپ عامل

م اسـت،  بندي او به دین اسال این شعر رصافی و امثال آن نشانی عینی از التزام دینی شاعر و پاي
  .امري که بارها توسط متعصبان دینی مورد شک و تردید قرار گرفته است

  )ص(امبر یمدح پ: 4-2
اي ، و جلـوه )ص(ح نبوي یکی از فنون شعري است که نوعی تعبیر عاطفی نسبت به پیامبر یمدا

. ردازنـد پاز ادبیات ملتزم و ارزشی است، که تنها شاعران صادق و متعهد به هنرنمایی در این فن می
ن یمشهور را در ا ياند و اشعارشعر سروده) ص(امبر یدر مدح پ يادیشاعران ز) 17: مبارك، بی تا(

حسان بن ثابت، کعـب بـن زهیـر و     .دا کردیتوان از زمان صدر اسالم تا دوران معاصر پینه میزم
  .بوصیري از مشهورترین این شاعران هستند

ه به رویکرد تهاجمی علیه ایشان و دین اسالم، اهمیت با توج) ص(در دوران معاصر مدح پیامبر 
ـ یاست که عشق و عالقه خود را به پ یاز شاعران یرصاف .یابددو چندان می نشـان داده   یام آور وح

سروده، به مدح ) ص(امبر اسالم یکه به مناسبت والدت پ "يالد النبویحفلۀ الم یف"او در شعر . است
ـ  ةدهند زیرا تم )ص( رامبیپشاعر، . شان پرداخته استیا دانـد و هـدف رسـالتش را    یحق از باطل م

ها سرنوشـت همـۀ بشـر را    هدفی که عالوه بر مسلمان. کندیان میب یدن بشر به شرف و بزرگیرس
  : دهدتحت تأثیر قرار می

  لُ یوضَـــح الحـــقُّ و اســـتَقَام الســـبِ
 ــام ــقَ ـــی ــد یدعو إلَ ــابٍ  ياله   بِکتَ

ــاً غَا ــطَالب ــی ۀً م ــو قُص ــد جينَ الم  
  

   ــــظـ یبِع   الرَّســــولُ یمٍ هــــو النَّبِــ
  لُیـرتــــــقُرآنُـــــه  تَ  یعـَربِـــــ

   ــتَح ــا مسـ ــنْ بلُوغهـ ــده عـ   لُیصـ
  )19: رصافی، همان(                    

  ».دیحق آشکار شد و راه درست مشخص گرد) ص(امبر بزرگوار اسالم یبه دست پ«
  ».بشرکرد ییشود، شروع به راهنمایکه به ترتیل خوانده م یعرب یبا کتاب )ص( امبریپ«
  ».یابی به اوج عظمت و بزرگواري است، که کسی را یاراي مقابله با آن نیست هدف او دست«
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کند و ایشان را رهایی بخش مـردم از  یامت اسالمی اشاره م يداریدر ب )ص( امبریاو به نقش پ
ها، بخش ملت يداریخدا را ب ةام فرستادیشاعر پ. داندیت میجاهلها و آداب و رسوم نادرست  ینادان
  : کندیم یا معرفیو شرف در دن یبه بزرگ یابیدست يبرا

ــنَ تَقَال م ــاس ــقَ النَّ ــأطْلَ ـــد جی   لٍـْه
ـــد  بِه مـــفَاه ــیو شَ م ـــلَالٍـه   نْ ضَـ

 ـــت ـــالء و کَانَ ــوم للعـ ـــَض القَ   أنه
  

  نْـهم  ــرْد ــلُّ فَ ـــکُ ـــ ــا م بِه  غلُولُـم  
ــ ــلُّ فَ ـــکُ ـــهم بِ ـــلُولُ ـه  مـرد  منْ   ع

ــ ــ یـف ــ یدنَ ــولُـالقَ خُم ةُ وــد   ومِ رقْ
  )21: همان(                               

  ».بود، رها ساختند یبر گردن هر شخص يریجاهالنه که مانند زنج يمردم را از سنت ها«
مار کرده بود، نجات یکه همگان را ب ییهایمردم را از گمراه) یشنرو يبه سو( ییشان با راهنمایا«

  ».دادند
    ».روانه کردند یکسب بزرگ يآنان را برا. فرا گرفته بود یمردم را رکود و سست يایکه دن یدر حال«

ر مسـلمانان  یگکه دوباره دامن يو رکود یو سست یف اوضاع کنونیان شعر با توصیدر پا شاعر
را مناسب امـت   یط کنونیداند و شراین و بدعت در اسالم میاختالف در د ۀجیا نتشده است، آن ر

  . شودیت مین وضعیاز ا ییرها يداند و خواستار وحدت مسلمانان براینم) ص(رسول خدا 

  پذیري از قرآن الهام: 4-3
رصافی از شاعران معاصر است که به سبب آشنایی کامل با قـرآن کـریم در برخـی از اشـعار     

هاي غنی آن استفاده نموده اسـت او در برخـی اشـعار، آیـات قرآنـی را       ویش از معانی و آموزهخ
کند و در بسیاري از اشعار هم به شیوة تلمیح، از معـانی و کلمـات قـرآن کـریم بهـره      تضمین می

شاعر . شودگیري حتی در تصویر نمایی شاعر از مظاهر مختلف زندگی نمایان می این بهره. گیرد می
  : کشدابیات زیر جنگی را با الهام از کلمات قرآن به تصویر می در

  ســوف نکســو الحـَــــرب ثَوبـــا   
  فَـــتــــــَکُون االرض منــــــــها
  ـــاء ـــها سـمـ ـــد أظَـلَّــتـ   قَــــ

  

  لـــــــونُه أحمـــــــرُ قَــــــــانِ  
ـــانِ  ـــلَ الدهـــــ   وردة مـثــــــ

ـــانِ   مـــــن شُـــــــواظ و دخـــ
  )481: همان(                            



 )بررسی موردي شعر معروف الرصافی(التزام دینی در شعر معاصر عربی 
 

 

43 

 

  ».بر قامت جنگ، لباسی به رنگ خون خواهیم پوشاند«
  ».تا زمین از رنگ آن به مانند گل سرخ و چون روغن روان گردد«
  ».آتش و دود آن سایه خواهد افکند بر چنین جنگی، زبانۀ«

ـ  «شاعر از آیۀ کریمۀ «در این ابیات  ) 37/الـرحمن (» دهانِفَإِذا إنشَقَّت السماء، فَکانَـت وردةً کال
گیري از تشبیه قرآنی، آثار جنگ و خون سرازیر شده از جنگجویان در آن را  الهام گرفته و با بهره

را از آیـۀ قـرآن    "وردة و الدهان"به شیوة قرآن به آسمان روز قیامت تشبیه کرده است و کلمات 
  )107: 1386زاده،  امیري، ایروانی(» .أخذ نموده است
کارگیري برخی کلمـات و اصـطالحات قرآنـی در شـعرش     اشعار هم رصافی با به در برخی از

این معانی گاهی اوقـات در یـک بیـت و    . دیوان خود را به این کلمات و معانی مزین نموده است
از مواردي که شـاعر از کلمـات قرآنـی اسـتفاده کـرده      . برخی مواقع هم در تمام شعر نهفته است

  .ره نمودتوان به اشعار زیر اشا می
ذَابٍ مشَدد  تَراهم سکَاري فی العذَابِ و ما هم  ن عـ ن مـ لَکـي وکَـارس  

  )129/ 1: رصافی، همان( 
خود در عذاب گرفتار هستند اما در واقع مستی آنـان از همـان عـذاب     گویی آنان مست و بی«

  ».شدید است
و شاعر از معانی . دارد) 2/حج(» وما هم بِسکَارى وتَرَى النَّاس سکَارى«که اشاره به آیۀ شریفۀ 

  : و یا در شعر. کلی و کلمات قرآنی در شعر خویش بهره جسته است
ی قُـوفـکُـم و عـی م اهللاِ لـ فَعنـد  لَغَـت حنَـاجِـرَهـا القُلُـوبإذَا ب  

  )712: همان( 
  ».ند شما را مالقات خواهم کردها از ترس به گلو برسند در پیشگاه خداوکه قلبهنگامی«

است ) 10/االحزاب(» وإِذْ زاغَت الْأَبصار وبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِرَ«معانی این شعر بر گرفته از آیۀ 
» بلَغَت الْقُلُوب الْحنَـاجِرَ «که شاعر از اصطالح قرآنی براي بیان شدت ترس در روز قیامت از جمله 

  .کندیاي زیبا ماستفاده
او در شعر خود اشاراتی به بعضی از احادیـث پیـامبر   . گیري شاعر تنها مختص قرآن نیستبهره

  .کنددر شعر خود ذکر می ها را عیناًدارد که به مانند کلمات قرآنی در برخی موارد آن) ص(
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رَفنَا بِـه أَنَّ البیـانَ منَ  فَـرَاح بِـاذنِ العلمِ ینطُـقُ مقـولَا حـرِ عـالس  
  )25: همان( 

  ».سازدآورد که ما را با جادوي کالم آشنا میبا کمک علم سخنانی بر زبان می«
» إنَّ منَ البیانِ لَسحرَاً«: فرمایدگرامی است که می) ص(مصرع دوم بیت برگرفته از حدیث پیامبر 

با هنر شاعري خویش عالوه بر هاي باال شاعر در بسیاري از اشعار، به مانند مثال) 7: 1384طبرسی، (
  . کند غنی کردن آثار شعري خود با استفاده از قرآن و احادیث التزام دینی خود را نمایان می

عنوان مصداقی براي التزام در شعر عربی از صدر اسالم مطـرح بـوده   در کنار موضوعاتی که به
مورد نیاز جامعه شاعر بـود،  ل مسایاست، موضوعات و مصادیقی جدید از التزام دینی که متناسب با 

که در دو قسمت شعر صوفیانه و ارزش انسانی و فضایل اخالقی بـا  . در اشعار رصافی دیده می شود
  .شودها پرداخته می هایی به آنذکر مثال

  شعر صوفیانه: 4-4
شعر صوفیانه از موضوعاتی است که شاعر به مانند بسیاري از شاعران هم عصر خویش با توجه 

 يبه سبب اوضاع نامناسب اقتصادصوفی گري «. قتضاي شرایط به هنرنمایی در آن پرداخته استبه ا
او . ن موضوع سوق دادیدر ا يشاعر را به سرودن اشعارو افت ی يادیرواج ز یعراق، در زمان رصاف

ي از به مانند بسـیار اش انهیمخصوص به خود را دارد، و منبع اعتقادات صوف يهاشهیانداین رابطه در 
  ) 82: همان، العبطۀ( ».ن اسالم استیداشعارش، 

رصافی بـه  «. از مطالب فلسفی که شاعر به اظهار نظر در آن پرداخته، مسألۀ وحدت وجود است
 یرصاف": دیگویم "یأدب الرصاف"در کتاب خود  یعل یمصطف. وحدت وجودي خداوند اعتقاد دارد

ـ ام با او، در وجـودش د  ییاز زمان آشنان را یبه وحدت وجود اعتقاد کامل دارد و من ا خـود  . دمی
  )84: همان(» ."ه استمختلف تأیید کرد ين ادعا را در جاهایشاعر هم ا

او . گر اعتقادش به وحدت وجـود اسـت   انیدارد که ب ايیتیدوب "ۀیات شعریمثن"شاعر در شعر 
. گردد یبرم ز واحدیک چیها به آن ۀداند که اصل همیها مآن يا را به خاطر شکل ظاهریکثرت اش

  : بیندوجود شگفت زده می أعقل را از درك منش یتین دو بیدر ا یرصاف
انَ مبحـساألشـنْ أوج یداحو ةًـاءثـرَةُ األشـ  دا کإنَّم رِیووبِالص اء  
  منبهِرِ رَیه عقْالً غَـیف يرَـفَهلْ تَ  داًـاً أبـمبهم یبقَیونِ ـأ َالکَـهب منشَ

  )279/ 2: 1399ی، رصاف( 
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ا به سـبب تفـاوت   ید و کثرت اشیز آفریک چیرا از  یهست ۀکه هم ییپاك ومنزه است خدا«
  ».ستا ها شکل آن

  »؟ینیب یا عقل را در آن شگفت زده نمیشه نامعلوم فرض کن، اما آیرا هم یآغاز هست«
نش یدر مـورد آفـر   فلسفیان افکار یند و بخداو ذکر اوصافبه  "ۀینحن و الحالۀ العالم"شاعر در شعر 

  : داند یاز وجود او م یرا بازتاب یبخش، و تمام هست یگانه هستیاو خداوند را  . پردازد یم یهست
ــ ـــج ــامِ ف ــلِّ  یـلَّ رب األنَ ــکُ   ـومٍی

   ــد ــالِ، قَ ــونِ، ذُو الجلَ ــالقُ الکَ   میخَ
 م ـــم ـــا ضَ ــلُّ م ـــکُ کَلَم ـــکَه   اتـل

  

  شــــأنِ یائه فـــیکــــبرِ هـــو مـــنْ  
ــوانٍ  ـــقُرونُ ثَـ ـــده الـ ـــد عنـ   واحـ

ــوإل ــیـ ــت جـ ــانیمـه انتَهـ   یع المعـ
  )347: همان(                             

  ».ستا و عظمت او یبزرگ ياین و مقام او گوأوسته خداوند واال مرتبه است و شیپ«
ش ماننـد چنـد   یها براپروردگار است که قرنگانه یو  ی، بزرگ مرتبه، ازلیدگار هستیاو آفر«

  ».ماند یه میثان
  ».ستا از وجود واحد او ياوجود دارد، نشانه یچه که در هست هر آن«

او در ایـن مـورد   . هاي دینـی اسـت  منشأ و منبع شعر فلسفی رصافی برگرفته از قرآن و آموزه
  .  از آن گردد حرمتی به اسالمینی و بیدگوید که برداشت بیهرگز شعري نمی

 هاي انسانی و فضایل اخالقیارزش -5

هـا و مظـاهر هسـتی از دیـد     تواند در ذکر واقعیـت بنا بر آنچه گذشت التزام دینی در شعر می
هاي آن است کـه مـورد   آن همان بیان زیبا از هستی و پدیده« بینی اسالمی نمود پیدا کند و  جهان

-این نوع ارزش) 6: 1983قطب، (» .باشدیل اخالقی میها و فضاپذیرش اسالم و در چارچوب ارزش

هـا  از اشعار رصافی را به خود اختصاص داده که شاعر از دیدگاه اسالم به ذکر آن ها، قسمتی عمده
اي هـاي واالي انسـانی و سـاختن جامعـه    هدف کلی این اشعار نهادینه کردن ارزش. پرداخته است

این موضوعات در اشـعار رصـافی بـه    . باشدضد ارزش می ارزشی و حفظ افراد آن در مقابل اعمال
  .پردازیمهایی از آن میهاي گوناگون سروده شده که به نمونهمناسبت ۀهاي مختلف و به بهانشیوه
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  دفاع از وطن: 5-1
کند و با فراخوانی مردم بـه  هایی است که شاعر به آن از دید اسالم نگاه می حفظ وطن از نمونه

گرچه رصافی با حکومت . آوردجمۀ بیگانگان، این عمل را جزء اعمال دینی به شمار میمقابله  با ه
ـ  یوارد جنگ جهان یکه حکومت عثمان یهنگامعثمانی و استبداد آن مخالف بود اما  شـود،  یاول م

زیرا به  ،کندیب میحکومت در مقابل دشمنان ترغ ياریمردم را به  "الوطن والجهاد"شاعر در شعر 
  : گوید رصافی خطاب به مردم عراق می. ن اسالم استیاو دفاع از وطن از اصول داعتقاد 

لُوا فبِ یـواستَقتطَیسن وع ـبِ  نٍـلِ الذَودتُق یهونَ دنَنَاـیـمالس نَ اهللاِ و  
دلعوا لاستَلئَم اتَّ يو برِ وذُواــبِالصخ  زَائمِ فدقَ العیص نَنَایتَدمم جرِه  

  )1/331: رصافی، همان(
ـ خداوند بـر پا  يها ن و سنتید که دیدر راه دفاع از وطن جان بر کف شو« ه دفـاع از وطـن   ی

  ».استوار است
 ينابود ين را برایراست يد و همت هایبا صبر و استقامت در مقابل دشمن لباس رزم بر تن کن«

  ».دیدشمن سپر خود ساز
مـا از  یند تن از بزرگان حکومت که در سـقوط هواپ چ يدر رثا "رانیشهداء الط"شاعر در شعر 

چون در راه خدمت به . داندیها مگاه آنید و جاودان شمرده، و بهشت را جایا رفتند، آنان را شهیدن
  .وطن جان خود را از دست داده بودند

  اتحاد میان مسلمانان و ادیان: 5-2
چـون  . ها را امت واحد مـی دانـد  انکند و همۀ انسها مبارزه میاسالم دینی است که با عصبیت

ها به سوي او است، بنابراین همه باید در کنار هـم بـا   همه، مخلوق خداوند هستد و مقصد نهایی آن
و إن «: دهـد در قرآن به مسمانان دستور صلح و آشتی مـی  طور همان. صلح و دوستی زندگی کنند

پیروان   گیري از این آموزه قرآن با بهره یرصاف) 61/انفال(» جنَحوا للسلمِ فَاجنَح لَها و تَوکِّل علَی اهللاِ
مردم  ۀان همیدر م یو اتحاد و همدل نمایدمیان همدیگر دعوت میکنار نهادن اختالفات  ادیان را به

به شمار در آخرت  يا و رستگاریآرامش و سعادت در دن ۀین را ماید يو. داندیک ضرورت میرا 
ـ ها، آنها را برادران خود خوانـده و انج  یحیخطاب به مس "ل الوطنیسب یف"و در شعر  آوردمی ل و ی

  .داند یک هدف می يک راستا و برایقرآن را در 
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ــاد   انَـــۀٍیلإخْتلَـــاف د يعلَـــام التَّعـ
ــور ثَ   أم مــتْه مع ــوم ـــإذَا القَ   لَاثَۀٌــ

ــأ ــاد مان يفَ ـــاعتقَ ــوةٍـــ ــنْ اُخُ م ع  
  

ــ   إنَّ التَّع وــ ياد یف انُیالدوــد ــۀِ ع   !انَ
ـــاهللاِ إ ـــانٌ، و بِ ــانٌ، و أوطَ ســل   ـمانُی

ـ یالَ إنجِــبـِها قَ    ما قَـالَ قُـرآنُ  ـلُ کَ
  )2/237: همان(                         

ن ظلم به شمار یزیرا دشمنی در د. باشد) ان مردمیدر م( یدشمن ین، تا کیبه سبب تفاوت در د«
   ».رودمی

  ».مردم می شود ین و اعتقاد به خداوند، باعث همبستگیزبان، سرزم: زیسه چ یوقت«
   ».کندري مییل و قرآن به آن سفارش کرده اند، جلوگیکه انج ين باور از برادریپس کدام«

کند و آنان را به دفاع از اسالم و مقاومت در برابر همچنین او به اتحاد میان مسلملنان تأکید می
آل (» و اعتَصموا بِحبـلِ اهللاِ جمیعـاً و لَـا تَفَرَّقُـوا    «: او با الهام از آیۀ شریفۀ. خواندفرا میبیگانگان 

  : دانددلی میان آنان میرمز پیروزي مسلمانان در مقابل استعمار انگلیس را اتحاد و هم) 103/عمران
ــقاقٍ   ــدعنَا بِشـ ــن رام صـ ــل لمـ   قُـ

ف ــد ــالم أوجـ ــاویـــک إنَّ اإلسـ   ینَـ
  فَـاعـــــتَصمنَا بِحبــــلٍ وثـیــــــقٍ

  

ـــفَوانِ     ــاطح الصـ ـــوعلِ نَ ــت کَال   أن
ـــمنِ   ـــدةِ الـرَّح ـــلَ وح ــدةً مث   وح

 ـــم ـــاء و اإلی ـــلُ اإلِخَ ــو حبــ انِه  
  )435: همان(                             

  ».زنی د بز به خوشبختی شاخ میافکنی  قصد جدایی ما را دارد، بگو؛ تو مانن به کسی که با تفرقه«
  ».قرار داده است اوندمثل وحدت خد یبر تو؛ اسالم در ما وحدت يوا«
  ».ایمما به ریسمانی محکم چون برادري و ایمان؛ چنگ زده«

  دفاع از حقوق زن: 5-3
به زن و منع او از حضور در جامعه و  يریگ عراق بسیار ناگوار بود و سخت ۀشرایط زن در جامع

شاعر «. دانستندیها را دستور اسالم مگیريمتعصبان دینی این سخت. یک رسم شده بود يآموزسواد 
او زن مسلمان را . و ستم به زن دستور نداده است يسوادیهرگز اسالم به ب: دیگو یدر جواب آنان م

ـ خواهد که در رفتار خود نسبت بـه او تجد یداند و از مسلمانان میازمند رحم و شفقت مین د نظـر  ی
  : دیگو یم "المرأة المسلمۀ"او در شعر . کنند



 فصلنامه ادبیات دینی هفتمشماره 
 

48 

 

ــذَا  ــا هکَ ــم ــوم می ـــا قَ ـــ   کَذَاـا ه
 ـــاءلنِّســـمٍ لاحـــنْ رم ـــلْ بِکُـــمفَه  

  

ــی   ــلَام فـ ــ یأمرُنَـــا اإلسـ   ۀـالمسلمـ
ــ  ــنَّ أولَـ ــۀ  یفَهـ ــاسِ بِالمرْحمـ   النَّـ

  )93: همان، یبقاع(                      
  ».ن دستور نداده استین چنیاسالم در مورد زنان امردم هرگز  يا«
  ».ندهست هست که به زنان مهربانی ورزد؟ زنان به مهربانی و شفقت سزاوارتر یان شما کسیا در میآ«
ستد و بـه همـین سـبب بـه او     یایبه زن م يریگ ن صورت شاعر در مقابل تعصب و سختیاهب

نه مربوط به قرار گرفتن زن ین زمیاشعار او در ا نیتر شیشود، حال آن که بیزده م ینیدیتهمت ب
  .که اسالم هم به آن امر کرده است باشدمیش ا یگاه واقعیدر جا

  سفارش به وقف: 5-4
چون تا ، اد بودیز یتیاهم يدر عراق، وقف و بخشش اموال دارا يم اقتصادیبه خاطر اوضاع وخ

و  است سروده ين موضوع شعریدر ا یفرصا. فقرا کم کند يهایتوانست از رنج و سختیم يحدود
  : شودیان قشر جوان مینه کردن فرهنگ آن در مین سنت و نهادیدر آن خواستار به جا آوردن ا

مــل ــیللْمس ــزُورةِ وفْــ  ینَ علَ   رِهمـنُ
  ـــهِم ائــن د م ــه ــفَوا بِ ــوِ استَشْ ــزٌ لَ   کَنْ

 ف ــنَّشء ـــغَوا لل ــوِ ابتَ ــو لَ ـــافَۀًی   ه ثَقَ
  

ــزٌ    ــیکَن ــیف ــاف  یـض غن ــنَ األوقَ م  
رُوا مجـــو ـــلَتَ ــاف ـ ــدواء الشَّ   ینْه ال
ـ ـــــلَـتَـــثَقَّفَوا منْ    رِ ثقَــــافیه بِخَــ

  ) 144: رصافی، همان(                  
فـراوان بـه دسـت     ینهفته است و به دنبال وقف اموال ثروت یدر بخشش اموال مسلمانان گنج«

  ».دیآ یم
  ».خواهد بود یشگیهم یبا آن بخواهند درد خود را درمان کنند، درمان که اگر یگنج«
ـ  ياگر خواستند تا نوجوانان خود را با فرهنگ وقف آشنا سازند، آنان دارا« ارزشـمند   یفرهنگ

  ».خواهند شد
هاي دینی و تطبیق آن با جامعۀ معاصـر، بهتـرین شـیوه و    گیري از آموزهبنابراین شاعر با بهره

داند که به مسلمانان سفارش هنگ را براي اجراي عدالت اجتماعی همان حکم خداوند میواالترین فر
  . نموده تا براي برقراري عدالت اقتصادي و اجتماعی به وقف اموال خود بپردازند
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  تبلور التزام در بیان صریح دیدگاه -6
افتـه  یاورها پـرورش  ن بیزیرا او با ا، در همه حال از اسالم و مسلمانان دفاع کرده استرصافی 

 يهاشیبه خاطر گرای حکومت عثمانی، اسیو س ياوضاع اقتصاد ی با وجود نارضایتی ازاو حت. است
ـ  یکه آن را نماد حکومت اسـالم  ، چوندفاع کرده است آنخود از  ینید ـ او در ب .دانسـت یم ان ی
 يا چ مالحظهیون هخود صراحت لهجه دارد و افکار خود را بد ینیو د یاسی، سیاجتماع يهادگاهید
ـ کـه مـردم ا   یو در حال، کندینادرست مردم مخالفت م يهاسنت یرصافی با برخ. کندیان میب ن ی

نادرست  يهااز سنت یرا خال ین واقعیها، ددگاه آنیشاعر با رد د؛ دانندین میآداب و رسوم را از د
هـا،  جاعت در گفت واقعیتبا تأکید بر صراحت لهجه و ش "ۀیالسلب یقتیحق"کند و در شعرذکر می

  : سراید یمگونه این
ــ ـاُحتــرَاحص فــ  یب الً ـِقُــوالً وع  

ــ  م ــت ــا خَادع ـــأمرٍـفَم ـــد بِ نْ أح  
  ــذ ــنَ الَّ م ــت ــنَ یولَس ــرَون َخَی   راً ی

  

ـ    ــ أنْ أم ـــرَه ـــی الرِّیو أکْ ــلَ إلَ   اءـی
ـ    ـواً فسح رْتلَا أضـــمیـو  غَـاءارت  

الحق ـــقَاء ــیبِإب ـــــقَ یۀِ ف ـــفَاء   الخَ
  )1/112: همان، یرصاف(              

  ».مهست زاریدر گفتار و کردار صداقت را دوست دارم و از تظاهر ب«
  ».و تظاهر نکردم ییب ندادم و در کارها دو رویرا فر یکس يچ کاریدر ه«
  ».انندد یر و صالح میت را خیستم که، پنهان ماندن واقعیاز آن دسته از افراد ن«
ن صراحت در گفتار و کردار و مخالفت با آداب و رسوم نادرست باعث شد تا بـه او اتهـام   یا

کـه   شودها باعث نمیهایی وجود دارد اما آنلغزش ،یان اشعار فلسفیگر چه در م. زده شود ینید یب
ـ ن اتهام ریخود شاعر بارها در اشعار و مقاالتش، ا. دین قلمداد کنیماو را شاعري بی کنـد و  یا رد م

  . کند یم یمعرف )ص( امبریپملتزم به راه واقعی من به خدا و ؤخود را م
من مسلمان «: دیگویمتهم ساختند م ینیدیکه او را به ب یاش خطاب به کسانت نامهیاو در وص

اما با نگـاه  . مان راسخ دارمیهستم و به آنان ا) ص(امبرش محمد بن عبداهللا یمن به خداوند و پؤو م
. گر را قبول ندارمید يزیچ، نیو جز اصل و جوهر د. مهست آن مخالف ياهن و دستوریبه د یسطح

ن که با ترك اعمال ناپسند و یدانم و ایا و آخرت مین را سعادت انسان در دنیمن هدف ارزشمند د
سـان  دن انیرس يبرا يالهیوس ینیگر امور و واجبات دید، و دین سعادت رسیتوان به ایم يکوکارین

  )32: همان، العبطۀ( ».انسان هستند يبه سعادت ابد
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  گیري نتیجه
. اجتماعی، سیاسی و اخالقی اسـت مسایل التزام در ادبیات به معناي مشارکت شاعر و ادیب در 

گرایی مطرح شد که بر اساس آن شـاعر و اثـر   تعهد ادبی در اروپا به عنوان مفهومی از مکتب واقع
در ادبیات عربی بـر اثـر   التزام ادبی در قرن اخیر  .باشند اعی و انسانی میادبی داراي مسئولیت اجتم

ترین آن استعمار غربی و اوج گـرفتن مبـارزات    که مهم ي اسالمیشرایط خاص حاکم بر کشورها
و مشـکالت   مصایب، و آزادي از بند استعماره با بیگانگان بود، در خدمت مبارز و سیاسی اجتماعی

، و مشـکالت اجتمـاعی  مسـایل   همچنـین نتیجه، پرداختن به قومیت عربی و در . قرار گرفتمردم 
 . در ادبیات معرفی گردیدالتزام ، معیار و دینی اخالقی، انسانی

گرچه از زمان ظهور اسالم، اشعاري با درون مایۀ دینی و اخالقی به عنوان شـعر ملتـزم شـناخته    
هاي واالي انسانی در خدمت  جامعـه  و ارزش شده بود اما در قرن اخیر با ظهور پدیدة استعمار دین

اسالمی قرار گرفت تا راهی براي پایان اشغال و اسـتعمار پـیش روي مردمـان مظلـوم کشـورهاي      
هـا از بنـد   ها و رهایی ملتبسیاري از شاعران و نویسندگان، تعالی انسانبنابراین . مسلمان قرار دهد

 ندپایبندي به تعالیم اسالم دانست ياعی را در گروو مشکالت اجتم مصایباستعمار و نجات مردم از 
و گرایش به اسالم را به عنوان تنها انتخاب باقی مانده فرا روي کشورهاي اسالمی و حتی جهـان در  

همراه با التزام اجتماعی به این ترتیب در قرن اخیر، التزام دینی در شعر . دادبیات اسالمی وارد کردن
هاي اجتماعی و سیاسی دین، التزام خود را به جامعۀ  با پرداختن به جنبهو سیاسی بوده است و شاعر 

هاي دینی و دفاع از اسالم و شاعر معاصر عالوه بر پرداختن به احکام و آموزه. دهداسالمی نشان می
هـاي  هاي دینی در پی حل مشکالت و گرفتاريها، با استفاده از ارزشدر مقابل تهمت) ص(پیامبر 

  . آیدیجامعه بر م
از شعر خود را  آید بخشی عمدهرصافی که از پیشگامان شعر معاصر و از شاعران ملتزم به شمار می

چنین شاعر با تأثیر پـذیري از شـرایط    هم. قرار داد) ص(در خدمت اسالم و دفاع از دین و پیامبر 
کرد، شعرش را به می هاي خون آلود استعمار اوضاعی نامساعد را تجربهنابسامان عراق که زیر چکمه

کار گرفت و با پرداختن به موضوعاتی چون وحدت ادیان، گران به مانند سالحی براي مبارزه با اشغال
جان فشانی در راه وطن براي آزادي از بند استعمار، دفاع از حقوق اسالمی زن، با زبانی صریح و بـا  

رزمین خود از اشغال و رهایی مردم از بند هاي اخالقی و انسانی براي آزادي ساستفاده از دین و ارزش
  .جهل و فقر، تفرقه تالش کرد و خود را به عنوان شاعري ملتزم به ادبیات معاصر عربی معرفی نمود
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