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چکيده:
شعر متعهد شعري است که با گرايش به ايدئولوژي مثبتت کيهته بتر متع

عت  ،از

ارزشهاي انسان اعم از آس ان يا قراردادي براي «انسان» در معناي فلستي  -دينت يتا
اخالق آن يا براي «مردم» در ميهوم حقوق آن دفاع م کند .ايتع نتوع شتعر بنتا بته
رسالت که دارد از نبههاي کعله
اشعار به اقتضاي بافت موقعهت

خال نهست .منتها بار کعله

نهز شگرد بهان ايع

نهز نوع ادب آنها متيا ت است .ايتع مستأله در شتعر

متعهد فارس کامالً مشهود است .در ايع نوشتار سع شده است کا پس از کعههع بافتت
موقعهت شعر متعهد فارس در د دنهاي کالسهک معاصر ،ريتان هتاي اصتل شتعر
مذکور بار کعله

آنها بررس

معرف شود.
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 .1مقدمه:
آنچه ادبهات را از ديگر معارف بشري مت ايز م کند ،ک رکز آن بر «چگونه گيتع» است؛
اما ايع بدان معنا نهست که به «چه گيتع» کو ه ندارد يتا آنيته ختال از بتار عقهتدک
است .با استناد به ايع سخع «مهخائهل باختهع» که «ک ام کل ات ه ته اشتيال زبتان
ايگاه مقاصد هستند» (کود ر ف )003:0111،کقريباً ههچ متن را ن
بار کاريخ

ايدئولوژيک

کوان يافت کته از

يا نوع کعهد -در معناي عام -اگرچه کمرمق ،فارغ باشتد.

البته درک معناي کعهد کار آسان نهست ،اينيه کعهد در خدمت چه کس يا چه گر ه
بايد باشد؟ نقش وامع

هان بهن ها در شيلگهتري آن چگونته استت؟ نگتاه آن بته

مباحث کل انسان چگونه است؟ سؤاالک از ايع قبهل ،ه گ در درک معناي کعهتد
مؤثر است.
کعهد ادب در معناي عام خود ،التزام به يک با ر ،کيير يا انديشه اعم از دينت  ،سهاست ،
اخالق ت کربهت  ،مل

مواردي از ايع قبهل در متع است هنرمند متعهد کست استت

که ع دکاً آگاهانه در پ ر اج نوع ايدئولوژي يا با ر باشد .ايع معناي ع وم
کعهد ادب

کلت

هنرمند متعهد است .با کو ه به ايع کعريف از يک ستو کعهتد ادبت کقريبتاً

شامل اغلب انواع ادب م شود چرا که کقريباً در ه ة متون ادب با ر يا انديشهاي نهيتته
است .از سوي ديگر ههچ فرق مهان شاعر يا نويسندة مداح با ه تايان اختال گترا يتا
منتقد مردم

ي

ود ندارد زيرا ه گ آنها در خدمت نوع ايدئولوژي هستند .در

حال که اگر دقت کنهم نوع کعهد هرکدام متيا ت استت :شتاعر يتا نويستنده متداح در
خدمت سلطه حاکم است .ه تايتان اختال گتراي آنتان گرچته بتراي اصتالح ا ت تاع
م نويسند ،اما با ساختار دييتهاي ر ايت خود م کوانند به طور غهر مستقهم در ختدمت
استبداد باشند .در مقابل ،هنرمند منتقد مردم در برابر سلطه قرار م گهرد؛ به عبتارت
ديگر با کو ه مراکب سهگانة ايدئولوژي يعن منيت  ،خنثت

مثبتت ،دستتة ا ل عامتل
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انتقال ايدئولوژي مني يا آگاه کاذبند؛ دستة د م در مواردي بتا ايتدئولوژي در شتيل
خنثاي آن بازيچة اصحاب قدرت م شوند ،اما دستة سوم بتا ستلطهستتهزي در ختدمت
ايدئولوژي مثبت يا مردم اند 0 .حال سؤال ايع است آيتا کعهتد صترف کلت ت يعنت
التزام به يک ايدئولوژي ت منجر به انتساب عنوان کعهد براي هنر کستب لقتب متعهتد
براي هنرمند م شود؟ قطعاً چنهع نهست .کعهد بايد مشر ط به صتيت اصتالحگتري بته
نيع مردم باشد .با ايع قهد ،کعهد يعن التزام هنرمند به ايدئولوژي مثبت .گرچه ايع نيتته
را نهز نبايد فراموش کرد که اقتضاي زمان در مثبت مني ن اياندن ايتدئولوژي هتا اثتر
خواهد گذاشت .از طرف ديگر ،کعهد در ارکباط با ديگران يعن ا ت اع معنا م يابد ،بته
ه هع دلهل«مع» فردي هنرمند در ادبهات متعهد اي خود را به «مع»

عت مت دهتد.

بديع صورت که عاطية هنرمند در سه نتوع «متع» ن تود مت يابتد :متع شخ،ت  ،متع
ا ت اع

مع بشري يا انسان  (.شيهع کدکن  )05:0130،ادبهات متعهد بهشتر بتا متع

ا ت اع

مع بشري هنرمند مترکب استت عرصتة آن گتاه محتد د بته فرافهتا يتا

فرهنگ خاص

گاه فراکر از ملهتها فرهنگهاست .به زبان ديگتر ،هتان بته مثابتة

طع کلق شده؛ ک ام با رها  -اعم از دين  ،اخالق  ،سهاس
به فراخ

غهره -نهز در گسترهاي

هان در خدمت نوع انسان قرار م گهرد.

ادبهات متعهد خال از نبههاي کعله
آموزش مستقهم نهست .شگردهاي بهان

نهست .البته غرض از نبههتاي کعله ت صترفاً
نهز بار معناي ادبهات متعهد به اقتضاي زمتان

متيا ت است .ايع نوع ادبهات گاه با خطاب مستقهم مخاطب را به امري کرغهب م کند،
گاه نهز با انبداري يا انز ار از نوع کييتر يتا رفتتار در قالتب کوصتهي دلانگهتز يتا
منز رکننده؛ به صورت غهر مستقهم مخاطب را نسبت بته ا ابتت يتا ردآ آن انديشته يتا
رفتار برم انگهزاند .ايع انگهزش کوأم با آگتاه
است .با ايع صف بار کعله

ديتدي از يتعهت مويتوع متذکور

يا مويوع کعلتهم ادبهتات متعهتد بتر استاه د رههتا
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فرهنگها متنوع متيا ت است.
دربارة کعهد ادب  ،شاعر اثر متعهد ،ه چنهع بار کعله

متون متعهد در ادبهات فارست

پژ هشهاي صورت گرفته است .ايع کحقهقات چند دستته استت :دستتهاي صترفاً بته
کعاريف

نظريههاي در باب معهار کعهد ادب  ،چهست اثر متعهد يتا کهستت هنرمنتد

متعهد پرداخته است .دستهاي ديگر يک نوع ادب  ،يک يا چنتد هنرمنتد يتا يتک د رة
خاص ادب را مورد بررس قرار داده است .دستهاي هم به صورت پراکنده بختشهتاي
از اثر پژ هش خود را  -در قالب مويوع فرع  -به ايع مباحث اخت،اص داده استت.
 1ايع کحقهق با کيهه بر کعاريف باال نهز کعههع بافت موقعهت شعر متعهد فارس در د
دنهاي کالسهک معاصر ،ريانهاي اصل شعر متعهد فارس

نهز بار کعله

آنهتا را

معرف کرده است.
 .2بافت موقعيتي شعر متعهد كالسيک فارسي
سابقة شعر متعهد در ادبهات کقريباً برابر با کولد خود شعر است 1 .ايع مويوع در مورد
شعر فارس هم م،دا دارد .در بسهاري از ادبهات باق مانده از ايران پهش از استالم- ،
آنچه با عنوان شعر معرف شده است -م کوان ردآ پتاي انتواع از با رهتاي مردمت را
يافت .د ر ادبهات فارس بعد از اسالم نهز از ه ان آغاز شعر عر ي بته غهتر از اشتعار
مدح

آن دسته از اشعار غناي ت اعم از عاشقانه عرفان سورئالهست ت که صرفاً بتر

مع شخ ،استوار است ،بقهتة شتعر فارست بته نتوع متعهتد استت .ييت از داليتل
گستردگ شعر متعهد در عرصة ادبهات کالسهک فارس  ،سلطه غلبة معن انديشت در
شعر کالسهک است .ايع معن انديش آن قدر فراگهر است که اغلب شعر فارس حتت
غزل عاشقانه که بايد عرصة مناسبات عاطي  -نتاز عتتاب -باشتد نشتانههتاي شتعر
کعله

را با خود ه راه دارد .براي مثال سعدي بسهاري از شبه دستورالع لهاي ختاص

بار کعله
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کتب اخالق  -مانند گلستان بوستان  -را در غزلهات خود نهز آ رده ؛در نتهجته زبتان
متع دييتهاي يا الاقل کوصههاي شده است .طنز ايع ر ش آنجاست که معشو محتوري
غزل فارس فرصت اظهار

ود -حت از نوع عادي -را از عاشق گرفته استت کتا چته

رسد به دستور يا حت کوصهه! .به ناچار سعدي خود مجبورست خويشتتع را بتا عنتوان
مخاطب مورد ن،هحت قرار دهد .ايع امر در اغلب ابهات پايتان غزلهتات ي در قالتب
کخلص يا کجريد  -خطاب النيس -ن ود م يابد:
سعدي اين منزل ويران چه كني؟جاي توو ييتوت

رخوت بور بنود كوه منزاحوه اآورار ي اسووت
(سعدي)224:1624،
سعديا كنحورة وصو بلندسوت و هور يوک
پوواي بوور سوور ينهوود دسووت وي ي ووا يرسوود
(همان)274،
رضووا بووه آکووا قيووا اختيووار كوون سووعدي
كووه شوورس ييتووت كووه بووا يورمنوود بتووتيزيد
(همان)244،

البته معن انديش دنهاي قتديم نهتز داليلت دارد  :ييت آنيته در ذهنهتت کتارکردگراي
وامع کهع معن بر ليظ مقدم است؛ در نتهجه بتراي اغلتب متردم ،متنت داراي ارزش
است که حا ي انديشه يا با ري باشد .به عبتارت ديگتر نبتة کعله ت آن بستهار مهتم
است؛ شعر هم از ايع دا ري بر کنار نهست .ديگر آنيه به دلهل محد ديتهاي سهاست  ،دينت ،
اقت،ادي حت عرف که براي ديگر شاخههاي هنر در ايران قديم رخ داد ،به ناچار ادبهتات
 بويژه شعر -بار ه تة آنهتا را بته د ش کشتهد ،نهايتتاً گرچته شتعر در بستهاري از متواردنبههاي هنري صرف خود را حيظ کرد ،کقريباً براي ه هشه مسؤ ل انتقال پهام شد.
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عال ه بر گستردگ شعر متعهد کالسهک فارس آنچه مهم مت ن ايتد کو ته بته معنتاي
کعهد در شعر کالسهک است .با کو ه به محوريت ديع اخال در زندگ مردم ايتران
قديم ،کعهد در ادبهات آن زمان اغلب به معناي کوصهه به اصتالح در ن يتا کأکهتد بته
حيظ نظم مو ود است .در کنار ايع کلق شيل ديگر از کعهد هتم

تود دارد کته بتا

طعع طنز اعتراض خود را نسبت به ارزشهاي کحريف شده نشان م دهد .در ادبهات
ايع ع،ر خبري از کعهد به معناي کو ته بته مناستبات ا ت تاع

سهاست بته معنتاي

امر زي نهست .با ايع صف شعر متعهد کالسهک فارس به سه دستتة کلت

هرکتدام

داراي زير مج وعة خاص خود قابل کقسهم است.
.1-2شعر متعهد با محتواي ملي -ايتايي
مراد از شعر متعهد با محتواي مل  -انسان  ،ح اسههاي مل فارس استت کته بهتتريع
آنها کا قرن ششم سر ده شده است .نبتة ملت ايتع متتون مشتخص استت .غترض از
انتساب عنوان «انسان » به ايع نوع از شعر متعهد آن است که ارزشهاي دفتاع شتده در
برخ از ايع آثار،از آن دسته آرمانهاي است که از مرز فرافها حتت در متواردي از
خ زمانها م گذرد؛ شاهنامة فرد س ن ونة بر سته ايع نتوع از اشتعار استت .کعهتد
مندرج در شاهنامه به د دسته قابل کقسهم است :نوع ا ل کعهد پنهان يا خواننتدهمحتور
است .منظور از ايع نوع کعهد آن است که فرد س سع نيرده است کته دستتورالع ل
صادر کند ،ا فق ر ايت کرده است .اما اقتضاها شتراي کتاريخ معتان گونتاگون
بدان ر ايات بخشهده است .ايع ر ايتها گاه در محتد دة ملت  ،کيتاخر هتر ايرانت را
نسبت به بهگانة کحقهر کننده -از اعراب کا -...نشان داده است .ا گاه نهتز از ارزشهتا
آرمانهاي دفاع کرده است که در ظاهر ايران م ن ايد اما م،اديق آنها هان شت ول
است مانند ما راهاي يحاک ،گشتاسب اسينديار رستم.
نوع د م کعهد آشيارا مؤلفمحور است .فرد س مع والً در البالي داستانهتا بتويژه
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در پايان آنها بر سبهل موعظه پند ،دستورالع لهاي صادر کرده است کته پهتام اصتل
آنها ب اعتباري دنها ،ار نتدي خترد نيتوهش حترص ط تع استت .ايتع ستخنان
آمهزهاي از حي ت حي اي يونان ،ايران باستان معارف اسالم در شيل ساده است.
صاحبان ديگر ح اسهها نهز نه کنها از فرد س فراکر نرفتهاند ،حت به کقلهدي مناسب از
ي نهز دست نهافتهاند .مانند:
اي تووو دارد يهووان

چنووين اسووت رسووا جهووان جهووان

كووه كووردار خوووي

همووي بووا تووو در پوورده بووايي كنوود

ي بيووورون تووورا بوووي ييوووايي كنووود

ي باد موودي رفووت خووواهي بحوورد

چه دايي كوه بوا توو چوه خواهنود كورد

بووه بنوود دراييووا و در چنووآ ي

يوووووداييا بووووواي شوووووکارا ي راي...
(فردوسي)84:1648،

 .2-2شعر متعهد با محتواي ديني -مذهبي و اخالقي
ايع نوع شعر متعهد در شيل کل با اخالقهات پراکنده مندرج در شتعر شتاعران ستبک
خراسان از

له ر دک شر ع شده ،کا سبک هندي حتت کتا انتدک بعتد از آن در

شعر اغلب شاعران فارس مشاهده م شود .اما به صورت متنظم در شتعر د دستته از
شاعران به چشم م خورد :دسته ا ل شاعران هستند که در پ ر اج عقهده يتا متذهب
خاص هستند مانند برخ از اشعار کساي مر زي ،ناصرخسر
دين

صاحبان ح اسههتاي

مذهب  .در سراسر ديوان اينان ت به يژه ناصرخسر ت موعظههتا کوصتهههتاي

دين  ،مذهب

اخالق با کأکهد بر مذهب خاص -اس اعهلهه -مطرح شده است .مانند:

فها كن گر مومني فيو اميرااموومنين

في آيدر شير يزدان مرتياي پاک دين

في ن كس كز پيمبر بحذري فاضلتر اوست

في

ن ركن متولمايي امواا اامتقوين...

دامن اوالد آيدر گير و اي طوفان مترس

گرد كشتي گير و بنشان اين فزع ايدر پتين...
(كتايي)64:1673،

دستة د م شاعران هستند که کوصهههاي دين

اخالق آنان به صورت کل

ع وم
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است .بسهاري از اشعار شاعران عارف ،ه ة زهد نامههاي خ سه سبعهپردازان  -مانند
مخزن االسرار ،روضة االنوار مانند اينها -اخال نامههتاي ه چتون بوستتان از ايتع
دسته است .کعهدات مندرج در دستة د م اغلب مبتن بر کوصهه سيارش يا امر نهت
است .ايع اشعار ي ع انتساب ارزشها به هان د قطب بد يا خوب ،ظتاهر يتا بتاطع،
دنها يا آخرت ،ک ايل خود را به قطبهاي خوب ،باطع ،آخرت يا هرگونته ارزش متورد
کأيهد خود اعالن م دارند .مانند:
گووره بوور سوور بنوود اآتووان مووزن

كه اين يرق و شيدست و ن مکر و فون

ييووان موويكنوود موورد ت تووير دان

كووه للووا و اد

مووي فروشوود بنووان

ك ووا لق و يووا شوورع فتوووي دهوود

كووه اهوو خوورد ديوون بوودييا دهوود

وايکن تو بتتان كوه صواآ خورد

اي اريانفروشووووان برخبووووت خوووورد
(سعدي)244:1674،

آنچه دربارة ايع اشعار لب کو ه م کند ايع است که ايع نوع کعهد م کواند بته دلهتل
ساختار مونولوگ يا ککگويانة خود در خدمت اصحاب سلطه قرار گهرد که ايع امر نهز
اکيا افتاده است.
 .6-2شعر متعهد مبني بر ايتقاد و التراض
ادبهات متعهد ع وماً يا در پ حيظ نظم مو ود است يا اصالحات .نوع انتقادي يي از
کارآمدکريع ابزار براي اصالحات است ،منتهاي انتقاد نهتز در محتد دة ايتدئولوژيهتاي
حاکم ع ل م کند .به ه هع سبب در امعه دين

اخالق کالسهک ،ادبهتات انتقتادي

هم طعنه خود را متو ه نابسامان هاي امعه دينت کترده استت ستوت استتيادههتاي
صاحبان قدرت دين را مورد طعع قرار داده است.
شعر متعهد از نوع انتقادي کقريباً در آثار ک تام شتاعران متعهتد کالستهک بته صتورت
پراکنده قابل مشاهده است .الب آن که حت شاعران مداح  -مانند انتوري -نهتز بتدان

بار کعله
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دست يازيدهاند؛ اما سرآمدان ايع شتهوه د دستتهانتد :دستته ا ل شتاعران طتراز ا ل
عارف ه چون سناي  ،عطار ،مولوي ،حافظ نهتز شتاعران در تة د م ماننتد ا حتدي
مراغهاي  -در ام م -هستند که گاه از نابسامان

امعة دين به زبان د مت نالنتد

گاه نهز با گرايش به طنز به کخريب ارزشهاي حاکم بر امعه م پردازند يا اينيه بتا
انعياه کسامحات فيري خود در قالب نوع کابوشين به انتقاد م پردازند .مانند:
والظان كاين جلوه بر محرا و منبر ميكنند

چون به خلوت ميرويد ن كار ديحر ميكننود

مشکلي دارا ي دايشمند م لس بايپرس

توبه فرمايان چرا خود توبه كمتر مويكننود...
(آافظ)232:1642،

دستة د م شاعران طنزپرداز غهر عارفند که سر دستة آنان عبهتد زاکتان استت .عبهتد بتا
کارنا ال که در ادبهات کالسهک به راه انداخته است ،ک ام سلسله مراکب دنهاي قتديم
نهز ک ام مناسبات ارزشهاي کحريف شدة دين

اخالق حاکم بر امعه را به باد انتقتاد

م گهرد .بقهة شاعران که در د رههاي بعد  -کا مشر طهت -با ر شهتاي دستته اخهتر
شعر گيتهاند به نوع کيرار خام اينان بودهاند.
 .6بافت موقعيتي شعر متعهد معاصر فارسي
بافتتت متتوقعهت شتتعر معاصتتر بتترخالف دنهتتاي قتتديم ييدستتت نهستتت .از يتتک ستتو
فرآ ردههاي ا ت اع  -فرهنگ پس از رنسانس به کل دنها از

له ايران سرايت کترده

است چند دهه با اشيال متيا ت الگوي شعر متعهد معاصر فارس م شتود ،از ستوي
ديگر الگوي

ديد از سنت دين  ،کعهد را با شيل ديگر در شعر معاصر مطرح م کنتد.

اگر در دنهاي قديم ،کعهد ادب ه سو متأثر از ديعمحوري اخال مداري بته معنتاي
عام است ،در دنهاي ديد معناي کعهد در ادبهتات اغلتب کحتت کتأثهر د کييتر ع تدة
ا مانهسم مارکسهسم قرار گرفته است 5 .نگرش ا مانهست از د

نبة معناي کعهتد را
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کفههر داد :يي آنيه ايع کيير براي بر سته کردن فرديت فرد در مقابل نگترش ديتع
اخال محورانه قديم -مبن بر ذ ب شدن فرد در
قل داد کرده؛ ا را از قهود دين

اعت -نظام ارزش بشتر را زمهنت

اخالق کالسهک کا حتد د زيتادي معتاف کترد ،د م

آنيه گرچه انسان را از قهود گذشته آزاد ن ود مقهد به«درک حضور ديگري» يتا ديتالو
کرد .معافهت مذکور از يک طرف سبب گرديد کا حد زيتادي معنت انديشت حاصتل از
کقدم معن بر ليظ اي خود را به بر سته شدن ليظ بدهد؛ در نتهجه ايع فرصتت پهتدا
شد که فرد در بسهاري از موارد از خود براي خود بگويد نهز ستبب گرديتد کته ه تة
متون به معناي ا ت اع ايدئولوژيزده متعهد نباشد .از طرف ديگر قهد« درک حضتور
ديگري» باعث شد ،کعهد نسبت به ديگري ا ت تاع

از منظتر فلستي  -حقتوق مطترح

شود نه در قبال نظام دين  -اخالق يا ساختاري کاريز متامحور .در نتهجته نته ه تة متتون
ه چون گذشته مجبور به ح ل بار کعهد شد نه کعهد صرفاً دين
ه هع مساله است که معناي انساند ست قديم

اخالق کلقت گرديتد.
3

ديد را متيا ت کرده است.

در شعاع کيير فراگهر فلسي  -ا ت اع ا مانهستم  ،ييت از مه تتريع پشتتوانههتاي
بحث کعهد ادبهات معاصر انديشة مارکسهسم است .ايع مستأله آن قتدر بتارز استت کته
حت برخ از فرهنگهاي اصطالحات ادب پس از کعريف اصطالح کعهتد آ ردهانتد کته
«… کعهد در آثار نويسندگان ابسته به هان ک ونهسم -متأثر از مارکسهسم -ع ومهتت
دارد»(.کادن )050:0015،کعهد با ريشة مارکسهست بتا چنتد شتيل ختود را در ادبهتات
هان ن ايانده است:
ااف :کعهد با شيل کبلهف صرف يا ژداني
 :کعهد با حيظ نبة هنري يا لوکاچ
ج  :کعهد در قالب فلسية اگزيستانسهالهست يا سارکري
د :کعهد به صورت انتقادي از ميتب فرانييورت کا نظريهپردازان کحلهل انتقادي گيت ان

بار کعله
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زمانديشانه ،ادبهات را ه چون ابزاري براي کبلهغ به کار م گرفت

به نبههاي هنري ادبهات کو ه نداشت .ه ان طتور کته «ژدانتف» کتارگزار فرهنگت
استالهع به چنهع با ري درباره ادبهات معتقد بود( .کلنر )501:0113 ،نوع د م بتا اعتقتاد
به نبه کارکردگرايانه ادبهات به نبه هنري آن نهز کو ه دارد .لوکاچ بتا شترح بست
نظرية «بازکاب» بر ايع با ر بود که ادبهات عياس صرف نهست بليه اقعهت را فراکر از
شعور عادي بازسازي م کند( .سلدن 011:0111،ايگلتون )10:0111،در ايع نگترش کعهتد
بر خالف نظر ا ل ،شعار صرف نهست .نتوع ستوم بتا طترح اصتل آزادي انستان  -متتأثراز
فلسية اگزيستانسهالهسم -بحث مسئولهتپذيري ا را پهش م کشد کعهد ادبت را بته مثابتة
نهر ي براي مبارزه قل داد م کند 1.نوع چهارم معناي کعهتد را در آگتاه ن تودن مخاطبتان از
هژمون نهيته در فرهنگ هنر ستجو م کند .به ه هع دلهل در پ شتيافستازي بهتدار
کردن مردم در مقابل سلطة نهيته در رسانهها از

له زبان م ر د 1 .ايع شيافسازي را بايتد

نوع کعهد کلق کرد که به اي متون در نقد متون اي گرفته است.
ادبهات معاصر فارس بويژه شعر ي ع آنيه از کيير ا مانهست

انديشههاي ه ستو بتا

مارکسهسم متأثر شده است ،کحت کأثهر انديشههاي انقالب اسالم نهز به کعهتد از نتوع
دين

اخالق پرداخته است .با ايع صف ع دهکريع ريانهاي شعر متعهتد معاصتر

فارس از ايع قرار است:
 .1-6شعر متعهد مشروطه با درونماية يادي و وطن
انقالب مشر طه سند رس

ر د ايران به دنهاي ديتد استت .از ايتع د ره بته بعتد،

دلبستگ به فرآ ردههاي فرهنگ  ،عل

صنعت رنسانس انقالبهاي بعد از آن ،در

ايران از ير ريات زندگ محسوب م شود در نتهجه خواستهها شعارها کامال منطبتق
با ايع مياههم است .ادبهتات مشتر طه بتا طترح شتعارهاي ه چتون آزادي

طتع از

م،اديق آشيار ايع دلبستگ است .بهار ،ايرج ،نسهم ش ال ،دهخدا ،مهرزاده عشتق بتا
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طرح شعار آزادي به دنبال نوع دموکراس در معناي غربت آن هستتند .گرچته معنتاي
دموکراس در شتعر اينتان محتد د بته کشتيهل مجلتس حتق راي استت از نبتة
هست شناخت آن -آن طورکه مد نظر نه اي هاست -خبري نهست اما ه تهع کو ته بته
حقِ مردم شعر آنان را متعهد کرده است .بار معناي شعار طع نهز در ايتع د ره عتال ه
بر حس ناسهونالهست با استقالل فردي ا ت اع يعن ه ان آزادي گره خورده است :
هنويا ي خردي بوه خواطر درسوت

كووه در اليوووه ماكيووان بووورده دسوووت

" به منقارا يتان به سوتتي گزيود

كه اشکا چو خون اي رگ ،ن دا جهيود

پدر خنوده برگريوهاا يد كوه :هوان

وطوووون داري موووووي اي ماكيوووووان
(دهتدا )124:1644،

 .2-6شعر متعهد كارگري و آزبي
منشأ ادبهات کارگري را بايتد در شتعر مشتر طه ستتجو کترد .در ايتع د ره ر زنامتة
«آموزگار» به ايع نوع ادبهات اخت،اص داشت ابوالقاستم الهتوک

فرخت يتزدي از

ا لهع مر هع ايع نوع کيير در شعر معاصر فارس اند اما ر نتق ايتع کييتر را بايتد در
ادبهات دهة بهست ستجو کرد .با ر اج افيار سوسهالهست حتزب کتوده بتا مجتالت
نشرياک ه چون «پهام نو»« ،ماهنامة مردم»« ،کبوکر صلح»« ،پهک صلح» «ستتارة صتلح»
کقريباً اغلب شاعران نه اي ه چون شتهبان  ،شتاملو -در دهتة ا ل شتاعري ،-ابتهتاج،
کسراي  ،شاهر دي در اشعار خود به ر اج ايتع کييتر پرداختنتد .ايتع ر ييترد متدع
مخاليت با نظام سرمايهداري کو ه به زندگ کودة مردم بود؛ به ه هع دلهتل از منتافع
طبقة کارگر به مثابة ن ايندة طبقة متوس

پايهع امعه دفاع م کرد کا اينيه با کودکتاي

 11متترداد  0111کشتتته شتتدن بستتهاري از اصتتحاب ايتتع کييتتر عتتدهاي کتتامالً از آن
ر يگردان شدند .عدهاي دست پا شيسته به آن پايبند ماندنتد عتدهاي نهتز ه چتون
سها ش کسراي  -با خر ج از ايران -کا آخر به آن فادار ماندند .اگر از مناسبات پشت
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اههر شور ي آن زمان بگذريم ،ايع نوع شتعر پتس از شتعر مشتر طه،

الاقل در شعار از مردم کريع شعرهاي معاصر فارس است .مانند:
آنان که خود ز درد مع آگاه نتد /چتون متع ه ته بته درد دچارستتند /در انتظتار صتبح
نخوابهده /پهيارگر در ايع شب کارستند/آنان که خيتهاند غ
به ر انسانها /طرف به سود خويش ن

شان نهست /از رنجهاي

بند /فردا کالش ب ث ر آنها /.../آنان کته ختواب

را به فريب خلق /کردند پردهپوش د چشم باز /فردا به گتاهوارة نومهتدي /تز متر
کس نخواندشان آ از( .شاهر دي)001:0101،
 .6-6شعر متعهد ييمايي -ايتانمحورايه
کيير ا مانهست با طرح شعار آزادي در شعر مشر طه ارد شتعر فارست مت شتود امتا
ه ان طور که گيته شد در کيير شاعران ع،ر مشر طه آزادي محد د به کشيهل مجلس
حق رأي است .به عبارت ديگر کالش ايع شاعران به نبه سهاس دموکراس محد د
بود فق ر ششناسانه به آن کو ه م شد؛ در حال کته در نگترش نه تا برخت از
شاعران بعد از ي ،دموکراس به معناي هست شناسانه آن -شامل ک ام مناستبات زنتدگ -
مطرح بود .کيير ا مانهست

اقع نهز خواهان دموکراس در معناي هست شناستانه آن استت.

گاه از ايع نوع شعر با عنوان شعر نو ح اس ياد م شود کته هتدف آن بتاال بتردن ادراک
بهنش هنري ا ت اع مردم است( .زريعکوب)011:0131 ،
کيير مذکور با شعر« ققنوه» نه ا آغاز مت شتود بتا شتعرهاي ه چتون «آي آدمهتا»
بهشتر به چشم م آيد سپس کا پايان ع ر ا در اغلب اشعار ي ادامه م يابد .شتاملو،
اخوان ،فر غ فرخزاد  -در د مج وعتة پايتان  -از بر ستتهکتريع شتاعران ايتع نتوع
کييرند .کعهد نهيته در شعر ايع شاعران مبتن بر کلهتديکتريع شتعار فلستية ا مانهستم
يعن «درک حضور ديگري» است .در شعر اينان ه تة انستانها کتا مترز انستان ديگتري
آزادند هرکس نسبت به خود ديگري کعهد دارد .البته ايع کعهد از ر ي دلسوزي يتا
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از ر ي اخال به معناي قديم نهست بليه پشتوانة فلسي

حقوق دارد .مانند:

آي آدمها که برساحل نشسته شاد خندانهد /يک نير در آب دارد مت ستپارد تان /آي
آدمها که بر ساحل بساط دلگشا داريد /نان به سيره ،امهکان بتر کتع /يتک نيتر در آب
م خواند ش ا را( ...نه ا يوشهج)110:0111،
 .2-6شعر متعهد چريکي و جنحلي
در ادامة شعر متعهد معاصر فارس  -که ع دکاً سهاس استت  -در دهته چهتل شتعري
مطرح م شود که به دلهل دعوت به مبارزه مسلحانه به شعر«چريي » معر ف است .ايع
نوع شعر بر خالف شعر ا ت اع حزب

ا مانهست که بر نوع س بولهستم ا ت تاع

استوار است ،با لهجهاي آشيار خشونت بتار مخاطبتان را بته مبتارزه حتت هجتوم
مسلحانه دعوت م کند .بنهانگذار ايع نوع شعر« سعهد سلطان پتور» استت .ا در ا لتهع
مج وعة شعر خود با عنوان «صداي مهترا» بتالغ بتر يي،تد چهتل بتار اژة ختون
کرکهبات آن را  -که حاک از خشونت است  -به کار م برد( .لنگر دي ) 300:0110،
عال ه بر شعر چريي شاخهاي از آن با عنوان شعر« نگل يتا ستهاهيل» نهتز در ه تهع
دهه با لهجهاي صريح به ستايش مبارزان قهرمانان نهز کوصهف شينجهها ،زنتدانها
اعدامها م پردازد .برخ از اشعار شيهع کدکن  ،نع ت مهترزاده مبنت بتر ايتع کييتر
است .شعر چريي

نگل پهامد طبهع سرکوب شعر حزب در  11مرداد ستال 0111

نهز س بولهسم گراي شعر ا مانهست کحت کأثهر خيقان ستا اک در دهتة ست استت.
قت مبارزات ر شنييران در شيل فرهنگ  -کدافع مؤثر اقع نشد ،شعر چرييت
نگل به صراحت لهجه خشونت گرايهد .مانند:
از سرزمهع سنگ م آيم /از صخره خشونت فرياد /آيا صتداي متع /در ستنگهتاي
کوهستان م ماند /از سنگها الله م ر يد؟ /شعر ر دخانة خونهع را /آاللته بتا ستتاره
م گويد؟ /...بايد به قلب شب بر م /از هراه عربدهام را کهت کنم(...ستلطانپتور بته
نقل از ش س لنگر دي)311:0111،

بار کعله
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اسالمي

منظور از شعر انقالب شعري است که کحت کأثهر فرهنگ ايران  -اسالم در دهتههتاي
معاصر به

ود آمده است نه صرفاً شعري که بعد از پهر زي انقالب استالم در ايتران

شيل گرفته است .چون ه ة شعرهاي پس از انقالب مبن بر کييرات اسالم

يتا بتر

اساه با رهاي انقالب اسالم نهست .شعر انقالب بتر سته محورشتيل گرفتته استت:
الف) کأکهد دفاع از فرهنگ اسالم ب) ر اج فرهنگ مقا مت با ن تايش دال ريهتاي
زمان بهه در قالب ر حهتة ايثتار شتهادت استتقالل ج) استع ارستتهزي در ستطح
هان .گرچه مهزان قابل کو ه از شعر متعهد انقتالب استالم در ظتاهر چته از نظتر
پشتوانه چه از نظر محتوا قالب ،از ديگر اشعار متعهد معاصر مت ايز شتده ،بته شتعر
کالسهک نزديک م شود؛ اما ايع ر عت از نوع کقلهدي صرف  -ه چتون شتعر ستبک
بازگشت  -نهست .در ايع نوع شعر پناه بردن به انديشه هاي دين  -مذهب فقت بتراي
کزکهه نيس در شيل انز اي آن نهست ،بليه استقالل فرد کل امعه در پرکو اعتقادات
مطرح است .کعهد مو ود در شعر انقالب استالم بهشتتر بته مستائل ا ت تاع

سهاست

گرايهده است بر خالف گذشته صرفاً امر نه دين يا اخالق نهستت .در شتعر انقتالب
سلهقههاي هنري مختلي ه چتون ح هتد ستبز اري ،ن،ترا مردانت  ،طتاهره صتيار زاده،
موسوي گرمار دي ،قه،ر امهع پور ،علهريا قز ه  ...به چشم م خورد .مانند:
ي جادههاي خطر بوي يوال موي يود

كتي اي ن سووي موري محوال موي يود

صداي كيتت؟ خدايا درست ميشنوا؟

دوبوواره بوووي صووداي بووالل مووي يوود

ي بس فرشته به تشييع الاه مد و رفوت

صووداي مووبها برخووورد بووال مووي يوود

مپرس اي دل خود «الاه ها چرا رفتنود»

كه بوي كوافري اي ايون سوؤال موي يود

بيا و راست بحو ،چيتت مذهبت اي لشق

كه خون الاه به چشمت آوالل موي يود

به احظه احظة اين رويهاي سرخ قتوا

كووه بوووي سووبز تووري بهووار مووي يوود
(امينپور)644:1684،
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 .2يتي هگيري:
شعر متعهد فارس را بنا به بافت موقعهت آن م کوان بته د د ره بتا زيرمج وعتههتاي
متنوع بار کعله
فارس شامل مياهه

متيا ت کقسهم کرد .بار کعله

ريانهتاي شتعر متعهتد کالستهک

ه چون دفاع از هويت مل  ،کوصهه به اصالح در ن ،حيظ نظتم

مو ود در انتقاديکريع يعهت ،طعنه به ارزشتهاي کحريتف شتده استت کته کتامالً
منطبق با بافت موقعهت خود يعن حوزة ديع اخال است .حت هويت ملت هتم در
آن به مثابة آرمان فرازمهن
سلطة کيير ا مانهست
کا بار کعله
سهاس

اخالق مطرح م شتود؛ در حتال کته در دنهتاي ديتد،

مارکسهست  -از نوع ا لهه کا اصالح شدة آن -سبب شده است

کعهد ادب کامالً انتقادي گرديده؛ به مناسبات زمهن

بهع مردمت اعتم از

حقوق سو داده شود .البته در کنار کييرات باال ،پشتوانههاي فيري انقتالب

اسالم منجر به شعر متعهدي شده است که در نوع کعهد ادب  ،يژگ هاي خاص خود
را داراست .ايع نوع شعر با
انيعال

انز اي آن را ن

ود قبول ارزشهاي دين  -اخالقت دنهتاي قتديم ،حالتت
پسندد .از طرف ديگر گرچه ه سو با انسانمحوري معاصر،

به فرديت انسانها کو ه دارد اما حقو فردي افراد را در نهايت امر با مناسبات آس ان
کنظهم م کند.
پي يوشتها:
 -0دستة ا ل مانند مقالة «شاعرمتعهد کهست؟ شعر متعهدچهست؟» (علوي مقدم )30:0111،يتا
مقالة «معهار کعهد در ادبهات» (رسول  .)11:0115 ،ن ونههتاي زيتادي از دستتة د م ستوم را
م کوان در قالب کتاب ،پاياننامه مقاله در شعر انقالب اسالم ديد.
 -1ر.ک به کتاب «درآمدي بر ايدئولوژي» .در ايع کتاب ري وند گتس ايتدئولوژي را بته سته
دستة کوصهي يا خنث  ،اهانتآمهز يا مني

مثبت کقسهم م کند( .ايگلتون)01:0110،

 -1به ه هع دلهل است که ا لهع نقدهاي باق مانده از د ران قديم از چشمانداز نوع کعهد يا

بار کعله
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عدم کعهد مطرح شده است .دا ري افالطون دربارة شاعران مجاز دانستع برخ از انواع شعر
در مدينة فايله خود -راي بحث معرفتشناسانة آن -در هلة ا ل کأيهد انواع شتعر از

لته

شعر متعهد است در هلة بعدي سابقة نقد يا نوع نگرش ي را ن ايان م سازد (افالطتون،
 .)315 -311: 0115در اغلب کتب فلسيه هنر يا نقد ادب در غرب از ايع دا ري افالطون يتاد
م شود (ديچز 11:0111 ،ژيلسون 010:0111 ،گراهام111:0111،

هارلند )15:0111،

 -5گرچه برخ مساله کعهد در دنهاي معاصر را از فر عات ميتب رئالهسم دانسته که بته مثابتة
اکنش در مقابل ميتب هنر براي هنر قد علم کرده است (غنه

هالل ،)101:0001،امتا نبايتد

فراموش کنهم که رئالهسم خود فرزند خلف ا مانهسم مارکسهسم است.
 -3ر.ک .به کتاب انسان در شعر معاصر (مختاري ،ب کا.)010 – 011:
 -1ر.ک .بتتته ف،تتتل د م کتتتتاب «ادبهتتتات چهستتتت ؟» بتتتا عنتتتوان «نوشتتتتع بتتتراي
چهست؟»(سارکر .) 10:0131،ناگيته ن اند گرچه شخص سارکر به فهلستوف اگزيستانسهالهستت
مشهور است ل ا مارکسهست نهز بود حتت ختود اذعتان مت دارد کته کتتاب «نقتد خترد
دياليتهي » را درستال  0011بتراي آشتت دادن اگزيستانسهالهستم بتا مارکسهستم نوشتته استت
(کالهنستتون .)001:0111،بتته دلهتتل ه تتهع نگتترش ،ستتارکر در طبقتتهبنتتدي متتذکور در مهتتان
مارکسهستها قرار گرفت.
 -1ن ونة شاخص ايع نوع انتقادات در ميتب فرانييتورت را مت کتوان در اصتطالح «صتنعت
فرهنگ» يافت .طبق ايع نظريه دنهاي سرمايهداري با کولهد انبوه کبلهغ ،هشهاري را از مخاطتب
سلب کرده؛ ا را مسحور مطهع خود م کند (نوذري 115:0111،استتريناک  .) 05:0115،در بتهع
اهال گيت ان کا ي نهز م کوان به مقتاالک ه چتون «زبتان ايتدئولوژي» (فترکالف)00:0110،
«گيت ان به مثابة کعامل ا ت اع » (دايک )11:0111،در ايع باره اشاره کرد.

منابع:
 -0افالطون .)0115(.جمهور ،کر ة فؤاد ر حان  ،کهران :انتشارات عل
 -1امهع پور ،قه،ر  .)0110(.م موله اشعار ،کهران :انتشارات مر اريد.

فرهنگ .
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 -1استريناک  ،د مهنهک  .)0115(.مقدمهاي بر يظريههاي فرهنوآ لاموه ،کر تة ثريتا
پاکنظر ،کهران :نشرگام نو.
 -5ايگلتون ،کري  .)0110(.در مدي بر ايدئواوژي ،کر ة اکبرمع،توم بهگت  ،کهتران:
انتشارات آگاه.
 .)0111(. ---------- -3ماركتيتا و يقد ادبي ،کر ة اکبر مع،وم بهگ  ،کهتران:
نشر ديگر.
 -1کود ر ف ،کز کتان  .)0111(.منطق گ تحويي ميتائيو بواختين ،کر تة داريتوش
کري

 ،کهران :نشرمرکز.

 -1حافظ شهرازي ،ش س الديع مح د  .)0111(.ديوان ،ک،حهح پر يز ناکتل ختانلري،
ج ،0کهران :انتشارات خوارزم .
 -1دايک ،کئون اي -ن « .)0111(.گ تمان بوه ماابوة تعامو اجتموالي» از مج وعته
مطالعاک در کحلهل گيت ان ،کر ة کتژا مهرفخرايت  ،يراستتة مهتران مهتا ر مح تد
نبوي ،کهران :انتشارات مرکز مطالعات کحقهقات رسانهها.
 -0دهخدا ،عل اکبر  .)0111(.ديوان ،بته کوشتش مح تد دبهرستهاق  ،چتا

چهتارم،

کهران :انتشارات کهراژه.
 -01ديچز ،ديويتد  .)0111(.شويوههواي يقود ادبوي ،کر تة غالمحستهع يوستي
مح دکق صدقهان  ،کهران :انتشارات عل

.

 -00رسول  ،حجتت « .)0115(.معيار تعهود در ادبيوات» ،پژ هشتنامه علتوم انستان ،
ش اره ،53-51صص.11-11
 -01زريعکوب ،ح هد  .)0131(.چشاايداي شعر يو فارسي ،کهران :انتشارات کوه.
 -01ژيلسون ،اکهع  .)0111(.در مدي برهنرهاي ييبوا ،کر تة بهتتا ش ستهن  ،کهتران:
انتشارات فرهنگستان هنر.

بار کعله
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 -05سارکر ،ژان پل  .)0131(.ادبيات چيتوت؟ ،کر تة ابوالحستع نجيت
رحه

م،تطي

 ،کهران :انتشارات زمان.

 -03سعدي ،م،لح بع عبدا  .)0111(.كليات ،به اهت ام مح د عل فر غت  ،کهتران:
انتشارات امهرکبهر.
 -01سلدن ،رامان پهتر يدسون  .،)0111(.راهنمواي يظريوة ادبوي معاصور ،کر تة
عباه مخبر ،کهران :انتشارات طرح نو.
 -01شاهر دي ،است اعهل  .)0101(.م موله اشوعار ،بته کوشتش افشتهع شتاهر دي،
کهران :انتشارات نگاه.
 -01شيهع کدکن  ،مح دريا  .)0130(.ادوار شعر فارسي اي مشروطيت توا سوقوس
سلطنت ،کهران :انتشارات کوه.
 -00علوي مقدم ،مههار « .)0111(.شالر متعهد كيتت؟ شعر متعهد چيتوت؟» ،مجلتة
آشنا ،ش اره.11
 -11غنه

 ،مح د هالل  .)0001(.اانقد االدبي ااحديث ،م،ر :دارالنهضة.

 -10فرد س  ،ابوالقاسم  .)0111(.شاهنامه ،به کوشش سعهد ح هديان ،ج ،5کهران :نشر
قطره.
 -11فرکالف ،نورمع « .)0110(.يبان وايدئواوژي» از مج وعه کحلهل انتقادي گيت تان،
کر ة ريا ذ قدارمقدم ،يراسته مهران مها ر مح د نبوي ،کهتران :انتشتارات مرکتز
مطالعات کحقهقات رسانهها.
 -11کالهنسون ،دايتان « .)0111(.ژان پو سوارتر» ،از مج وعته صتد فهلستوف قترن بهستتم،
استوارت برا ن ديگران ،کر ة عبدالريا ساالربهزادي ،کهران :انتشارات ققنوه.
 -15کساي متر زي  .)0111(.اشوعار آکويا كتوايي مورويي ،بته کوشتش مهتدي
درخشان ،انتشارات دانشگاه کهران.
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 -13کلنر ،داگاله « .)0113(.يقد ماركتيتتي» ،از دانشنامه نظريههتاي ادبت معاصتر،
ايرنا ري ا مياريک ،کر ة مهران مها ر مح د نبوي ،کهران :انتشارات آگاه.
-11گراهام ،گتوردن  .)0111(.فلتو ة هنرهوا ،کر تة مستعودعلها ،کهتران :انتشتارات
ققنوه.
 -11لنگر دي ،ش س  .)0110(.تاريخ تحليلي شعر يو ،ج ،1کهران :نشرمرکز.
 -11مختاري ،مح د (.ب کا) .ايتان در شعر معاصر ،کهران :انتشارات کوه.
 -10نوذري ،حسهنعل  .)0111(.يظرية ايتقادي مکت
 -11نه ا يوشتهج  .)0111(.م مولوة كامو

فرايک ورت ،کهران :نشر آگاه.

اوار ،کتد يع ستهر ه طاهبتاز ،کهتران:

انتشارات نگاه.
 -10هارلند ،ريچارد  .)0111(.در مدي تاريتي بر يظرية ادبي اي افالطون توا بوارت،
کر ة عل مع،وم

ديگران ،کهران :نشرچش ه.

-32 Cudden,J.A,(1984)A Dictionary of literary terms,united
states, Penguin Books.
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