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  اجلواهري و مهمة الشعر
  

  ٢  علی اکرب مراديان١الدکتور جعفر دلشاد
  

  امللخص
و توظيف فکره و أدبه إلبداء عية  االجتماإنّ تقيد األديب يف اتخاذ موقف جتاه القضايا السياسية و املشاکل

رأيه فيها ناتج عن شعوره بوجوب املشارکة الفعلية يف قضايا جمتمعه، و يعبر عن هذا الشعور و املسؤولية 
فالشاعر امللتزم ال يستطيع أن يکون . عندئٍذ نری أنّ لألدب دوراً فاعالً يف توجيه مسار اتمع". االلتزام"بـ

  .اکل األساسية اليت يواجهها جمتمعه، فهو حياول أن يبدي رأيه إزاءها خالل نتاجه الفکريمبعزٍل عن املش
 تبيني مهمة ا، و کذ"الشعر امللتزم"حول و املفکّرين اول عرض خمتلف اآلراء لبعض األدباء حتاملقالة هذه 

شاعر نظر لترکيز علی وجهات من جانٍب، و من جانٍب آخر اه من توعية اجلماهري ي و ما عل"الشاعر امللتزم"
  .حممد مهدي اجلواهري، حيثُ تتلخص يف النقاط التاليةالعراق الکبري 

: ج؛  العريب األدب  يف"الشعر امللتزم" ميزات: ب؛ "الشعر امللتزم" آراء املفکّرين فيما خيص عرض: الف
  . اجلواهريمن وجهة نظر "الشاعر امللتزم"

  

  .، اتمع، الشعر امللتزم، التوعيةمد مهدي اجلواهري حم:ةرئيسات الفردامل
  
  قدمةامل

ن ي حسب ما ورد يف دواو"الشعر امللتزم" و خاصةً "األدب امللتزم"مناقشة مفهوم يتناول هذا املقال 
عرف علی موقف الشاعر من املدرسة تال حتاولکما .  حممد مهدي اجلواهريريالشاعر العراقي الکب

  . لهنيو املتحمس" األدب امللتزم"موقفه من دف إلی تبيني ضاً ي ا، و أنية و القائليسالربنا
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ن يجة املنشودة علی دواويلي، و اعتمدنا للحصول علی النتيعاجلنا املوضوع بأسلوٍب منهجي حتل
  .ةيتينترنيالشاعر يف الدرجة األولی، و کذا استفدنا من بعض األحباث و الّات و املواقع اإل

 البن منظور و "لسان العرب" معجم  مناتي لشرح املفردات لبعض األبنادف استاأننإلی  اإلشارةدر جت
تاج العروس من "الفراهيدي و کذا  للخليل بن أمحد" العني" و معجم للجوهري" الصحاح"معجم 

  .ش جتنباً لإلطالة و التکرار يف اهلوامردا املصهن ذکر هذدو، الزبيدي مد مرتضیحمل" جواهر القاموس
  

  حياة الشاعر و شعره؛
اً هيعبد احلسني فقالشيخ  کان أبوه. ، يف النجف األشرفم١٩٠٠عام  حممد مهدي اجلواهري ولد

ته و يالشك أنّ أخالق اجلواهري و شخصو ، أحياناً  الشعرعاملاً شهرياً و کان ميارس قرض و بارزاً
عد العراق مركزه األول يعي الذي ية و املذهب الشيئة العراقيبالباالرتباط   مرتبطة أشد كانتمعتقداته
مهدي اجلواهري إنّ : ميکن القول حيث ةيعية لدی الطائفة الشية األمهّية و من ناحية الزمنيمن الناح

 و شعره، حيث بدأ تأثّر بالبيئة الثّقافية يف مدينته النجف و تأثّر بثقافة أسرته الدينية يف تکوين شخصيته
 هتمام بالقضايا السياسية و االفقد کان. حياته يف ساحة الشعر بالوقوف ضد الطّغاة و املستعمرين

  . يف قصائدهغراضاألتمع أحد أهم  إصالح شؤون ایو الدعوة إلاالجتماعية 
من قصائده، و استنکر يف کثٍري  االلتزام قد دعا هذا الشاعر مجهور األدباء و خاصةً الشعراء إلیف

 - ١٩٧٢ اجلواهري،("يوم الشهيد"يف بعض قصائده مثل قصيدة " الربج العاجي"علی أتباع مدرسة 
كيف ال يكون هذا و املتحكّمون عرب : "ائالًقاالتجاه يف شعره لی هذا  عادؤكّم)٢٧٧، ص ٣ ج ،١٩٨٠

و خيافون من اجلرأة األدبية و الصراحة املواجهة  التاريخ خيشون الكلمة و املوقف و خيشون احلقائق و
  )٢٥٦ص ، ٢ ج،١٩٨٨: اجلواهري(".و انتماء امللهمني إىل طبقات الشعب

  
  مفهوم مهمة الشعر

... حزنك أهمين األمر، إذا أقلقك و و... يء أهم هما، إذا أردتههممت بالش: "جاء يف الصحاحلقد 
ما هممت : اهلَم":و قد ذکر صاحب العني )٢٠٦١، ص٥، ج١٩٨٧جلوهري، ا(".األمر الشديد: املُِهم و

الفراهيدي، (."الشدائد: املُهمات من األمور و... ما هممت بِه من أَمٍر لتفْعلَه: اهلمةُ و... به يف نفسك
الزبيدي، دون تاريخ، "(ِرقةُائد املُحدالش: واملُِهمات من اُألمور"کما ذکر ابن منظور )٣٥٧ ص ٣ ج١٤٠٩

  .)١١٠، ص ٩ج
 ك و تنوي القيام به، أو هي األمر الذي يقلقكو تعنيك املهمة إذن هي األمر املهم الذي يشغل بال

هي اخلوض يف األمور اليت " مهمة الشعر"و بالتايل إنّ .  فتعزم علی إزالته و تريد الکشف عنهكو حيزن
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، و هذه األمور قد تکون حمبذةً و حمبوبةً لدی الشاعر فيحرض أبناء مه و يعنی ا الشاعر يف جمتمعه
مهمة "إنّ : و ميکن القول. جمتمعه للحصول عليها، و قد تکون بغيضةً لديه فيدعو إلی اجتناا و نبذها

قدم أنّ إذاً ينتج عما ت. يف عصرنا الراهن هي الدعوة إلی إصالح ما فسد من شؤون اتمع" الشعر
  .يف الشعر االلتزام مفهوم مهمة الشعر هو االعتقاد بضرورة وجود

يری الداعون إلی الشعر امللتزم أنّ للشعر رسالةً و مهمةً، و هي حماولة تغيري اتمع بل العامل حنو 
، ١٩٧٤، سأدوني". ( به كما هوليس قبوالً إنه إعادة خلق للواقع و: "يقول أدونيس عن الشعر. األفضل

  .لذا يتعني علينا قبل اخلوض يف البحث أن نشري إلی مفهوم هذه اللّفظة أيضاً) ١٥٦ ص،١ج
 ذا املعىن الذي نفهمه يسستعمال يف املعجم العريب، لكن للتزام لغه املعانقة، و هو قدمي االاال
يلزم : و رجلٌ لُزمةٌ. زمه ِإياه فالتزمهو التزمه و أَل... لِزم الشيَء يلْزمه"فقد ورد يف لسان العرب . اليوم

لَِزمت الشيء ألزمه لُزوماً، "و جاء يف الصحاح  )٥٤١، ص١٢، ج١٤٠٥ابن منظور، . ("الشيَء فال يفارقه
هتمبه و الز تو لَِزم ...همزالشيء فالْت هتمو اال. و ألْزاال: لِتزام٥، ج١٩٨٧اجلوهري،.("عتناق ،

  )٢٠٢٩ص
عتناق، لكن معناها تطور يف عتقاد و االهذه اللفظة يف القاموس العريب تدلّ على مطلق االإنّ معنی 

و  قاموس السياسي و الوطين ليدلّ على املشاركة يف قضايا األممالعصرنا الراهن والسيما يف 
 حسب تعبري حممد فهو األخري، املعنیمن  األدب  جمال الفن و يف استخدامهايقربإذ . اجلماعات

انشغال املبدع بقضايا القبيلة أو اتمع أو العشرية، و اتخاذ مواقف جتاه قضايا سياسية أو " ١برادة
  )٢٠٠١برادة، يناير  (".دينية

 و ذلك الختالف نزعام و مواقفهم ،تعريفاً موحداً االلتزام مل يتفق العلماء و األدباء على تعريف
الفكري فقط و بالتايل  االرتباط  يف تعريفه بالتقيد ویفمنهم من اكتف. ا املصطلحو مذاهبهم جتاه هذ

و منهم من قصره على اتخاذ املواقف السياسية .  و فنأوسع نطاق مصاديقه ليشمل كلّ فكر و أدب
العملية و منهم من اشترط أيضاً املشاركة . للدفاع عنها أو للتبليغ هلاو الفن  األدب و توظيف الفكر و
  .يف ساحة املعركة

هو حزم األمر على الوقوف جبانب قضية سياسية أو اجتماعية أو : " بقوله٢عرفه جبور عبد النور
فنية، و اإلنتقال من التأييد الداخلي إىل التعبري اخلارجي عن هذا املوقف بكل ما ينتجه األديب أو 

                                                                                                              
البحث النقدي دراسات   املقالة األدبية ووالرواية  له يف جماالت القصة و . املرموقنيالعريب األدب  وة الثقافمن رجال حممد برادة .١

 .مثل صيف لن يتكرر، لعبة النسيان ،سلخ اجللد  النقد العريب،حممد مندور وتنظري: ة مثلعديد
معجم عبد (و ) معجم عبد النور الوسيط(صدر عدة مراٍت بعناوين خمتلفة؛ مثل " معجم عريب فرنسي"کادميي لبناين معاصر، له  آ.٢

  ".املعجم األديب"ه أيضاً و ل) معجم عبد النور املفصل(و ) معجم عبد النور احلديث(و ) النور الثنائي الوجيز
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اناة صاحبها و إلحساسه العميق بواجب الكفاح و و تكون هذه اآلثار حمصالً ملع. الفنان من آثار
  ).٣١ص ،١٩٨٤، جبور عبد النور (".لتزامالاملشاركة الفعلية يف حتقيق الغاية من ا

هي أکثر ما تطلق اليوم يف معرض الکالم علی : "لتزامالحول مدلول لفظة ا١يقول أمحد أبو حاقّة
: ات واعية يف القضايا اإلنسانية الکربیو الفن، حيثُ جند يف مضامينها مشارک األدب الفکر و

  )١٤، ص١٩٧٩حاقّة، أبو". (و الفکرية االجتماعية السياسية و
 إنما يقوم: "و السياسية قائالً االجتماعية و يضيف أبوحاقّة شرطاً آخر علی املشارکة يف القضايا

و هذا املوقف . ب أو الفنان فيهايف الدرجة األولی علی املوقف الّذي يتخذه املفکّر أو األديااللتزام 
يقتضي صراحةً و وضوحاً و إخالصاً و صدقاً، و استعداداً من املفکّر امللتزم ألن حيافظ علی التزامه 

  )١٥، ص١٩٧٩أبو حاقّة، ". (دائماً، و يتحمل کامل التبعة اليت تترتب علی هذا االلتزام
شرط الوحيد ملفهوم االلتزام، بل يترتب علی يری بعض املفکّرين العرب أنّ اتخاذ موقف ليس ال

من يريد الدخول يف هذا الوادي أن يستفيد من شعره کسالح، و منهم من يعتقد بأنه يتعين عليه أن 
 و سوح القتال بنفسه، و أن يکون جنباً إلی جنٍب مع املناضلني ضد الطّغاة، و يرون كخيوض املعار

  .بشعره فقطأنه ال يؤدي حقّاً إذا خاضها 
  

لتزامباال األدب  وعالقة الفن  
ة و و حتديد ختومه و أطره الداللي االلتزام  مصطلحیختالف ال ينتهي عند تبيني معند أنّ االو ِمن املؤكّ

وجهات النظر املتباينة حول واجبات امللتزمني و مسؤوليام يف اتمع و ما يتعني عليهم فعله و 
صاف املثقّفني و املفكرين و األدباء باالیك إلذلی ممارسته، بل يتعدصافهم به،  اتو لتزام و عدم ات

  :ليس لديهم رؤية واحدة، بل رؤی شتیاملفكّرون 
  حممود أمنيمثلهناك من يريد أن يوسع مدلول هذا املصطلح ليشمل مجيع الفنانني و األدباء،   )أ 
ث و تراكيب لونية و صوتية إىل غري ذلك إنما مبا يتضمنه من أحدا األدب إنّ: " يقولالذي ٢العامل

حيمل رأيا يف احلياة و حكما على الواقع و موقفا من حركة اتمع، كما أكّدت أنه ال معىن للقول 
فكلّ أدب و كلّ فن يتضمن رأيا و . إذ ليس هناك أدب ملتزم و أدب غري ملتزم. لتزام يف األدبالبا

يا أو رومانطيقيا أو انطباعيا أو وحشيا أو مستقبليا أو سريياليا أو واقعيا حكما و موقفا سواٌء كان رمز

                                                                                                              
  .يف الشعر العريب االلتزام  به عنوان عن حبث قدمهالقديس يوسف جامعة باحث و ناقد لبناين حصل علی درجة الدکتوراة يف .١
الت يف عامل تأم " و"الثقافة والثورة" :، له أکثر من عشرين کتاباً، منها)القاهرة( خترج العامل يف قسم الفلسفة جبامعة فؤاد األول .٢

ىل ديوان شعر صدر إضافة إ "الوحدة العربية املاركسيون العرب و" و" ثالثية الرفض واهلزمية" و"فلسفة املصادفة "و" فوظجنيب حم
  ".نسانأغنية اإل" به عنوان ١٩٧٠عام 
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. و الفن و مدارسهما، و سواء أراد الفنان أو األديب ذلك أو مل يرد األدب أو غري ذلك من مذاهب
 )٢٠٠١يناير  ،العامل (".سواٌء كان واعيا أو غري واع

هنالك صلة يف اعتقادي : " رجل الدين صلةً مشتركةً قائالًيعقد توفيق احلكيم بني األديب و بنيو 
من مشكاة واحدة هي ذلك ) يضيء(بني رجل الفن و رجل الدين، ذلك أن الدين و الفن كالمها 

و أنّ مصدر اجلمال يف الفن هو ... القبس العلوي الّذي ميأل قلب اإلنسان بالراحة و الصفاء و اإلميان
و من أجل هذا كان ال بد .. و الذي يغمر نفس اإلنسان عند اتصاله باألثر الفنيذلك الشعور بالسم

  )٢٠٠٣يوليو أبو صاحل،(".للفن أن يكون مثل الدين قائماً على قواعد األخالق
 اجلميع و حتى القائلني مبدرسة الربناسية يعملون يف نطاق التزاٍم من نوٍع من هذا املنطلق فإنّو 

 األدب بوجهة نظرهم يف الفن و األدب، و يرون أنّ كلّ مذهب من مذاهب الفن أومعيٍن يرتبط 
  .يتحرك يف إطار تصور و فكر معين و يتحمس لعقيدة خاصة

و املدرسة التعبريية لألدب  األدب ولتزام نظري أتباع مدرسة الفن للفن هم من اليقول باالو من  ) ب
و انزوائه  األدب  انعزالیمن املدارس اليت يدعو أصحاا إلو مدرسة اللّاوعي و غريها  و الدادية
لو أنّ غاية الفن هي اإلصالح و التبشري و الدعوة إلی " يقول الربناسيون علی سبيل املثال .اجتماعياً

 شاطات اإلنسانية و ألحسرورة کسائر النفس لکان نشاطاً مرهوناً للحاجة و الضتقومي اعوجاج الن
 )٤٩ -  ٤٨، صص ٥، ج ١٩٨٠احلاوي، ". (و احلياتية االجتماعية  زال أسرياً للضرورةبه أنه ما

 األدب جيب أن يكون: فالذين يقولون: "علَّ طه حسني يالئم بني هاتني النظرتني بقولهول  ) ج
من فكلّ أديب يف أي أمٍة . للحياة، و يظنون أنهم يقولون شيئاً جديداً ال يقولون يف حقيقة األمر شيئاً

فأما أن يسخر ليكون وسيلةً من وسائل اإلصالح أو .. األمم إنما هو يصور نوعاً من أنواع حياا
و ليس . سبيالً من سبل التغيري يف حياة الشعوب، فهذا تفكري ال ينبغي أن نساق إليه، و ال نتورط فيه

 اإلصالح و التغيري، و عناه أنّبطبعه عقيم، و أنّ األديب أِثر بطبعه، ولكن م األدب معىن هذا أن
حتسني حال الشعوب و ترقية شؤون اإلنسان أشياء تصدر عن األدب، كما يصدر الضوء عن 

 )٢٠٠٣أبو صاحل،يوليو (".الشمس، و كما يصدر العبري عن الزهرة
 ال  هذا ذاتياً ویلكن جيب أن يبق. الذّاتية األدب من مكونات االلتزام  يعد طه حسنيو بالتايل

 .يكون موجهاً خمطَّطاً يدبره أصحاب السلطة أو غريهم من الطامعني و الطّاحمني
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أو سياسياً و قد ال ا سواٌء منه النثر أو الشعر قد يؤدي واجباً اجتماعي األدب  من يعتقد أنّكهنا) د
لی أدب ملتزم إ األدب و قد يقف بني بني، کما کان بدر شاکر السياب يقسم االجتماعية خيدم القيم

 )٣٦، ص١٩٨٦الغريف، : راجع. (وأدب غري ملتزم
اعر بلند احليدرينا اليوم حباجٍة إىل: " بقولهی هذا املعنی أيضاً يشري إل١و لعلّ الشالذي  األدب و إن

و بقسوة ختلفنا و بتعزيز تطلّعنا يف اهلدف البناء، و ذلك ال يكون إال  االجتماعية ينمي إحساسنا بالقيم
األديب الذي مهّه أن يوجه حياة األمة و يعطينا أدباً يستمد حياته من قلب حياته ال من بطون ب

فإنّ احليدري يف تعريفه هذا يؤکّد علی هذا املفهوم أنّ . )١٠٣ - ١٠٢، ص ١٩٨٠احليدري، ". (الكتب
ي يسعد و يصل األديب جيب أن يکون علی صلٍة و ارتباٍط مبجتمعه، و أن يوجهه التوجيه الصحيح ک

 .بعينه االلتزام إلی ما يصبو إليه و هذا هو
  
  لتزام يف الشعراال
 اختالف بني املفکّرين و األدباء فيما إذا کان الشاعر جيب أن يکون ملتزماً و مسؤوالً أو ليس كهنا
تجاه الامثل هواة الربناسية و هناک من ينتقد هذا  االلتزام منهم من جيرد الشعر عن الغائية و. كکذل

 هؤالء أنّ الشعر یير. و يعتقد بأنّ الشعر له دور فاعل يف توجيه مسار اتمع حنو الطريق الصحيح
أي العامر األحداث و يؤثّر يف الرليس فقط وصف األوضاع و األحاسيس وفق الواقع، بل هو يسي.  

ً و يری أدونيس أنّ للشعر تأثري يغير "ؤکّد علی أنّ الشعر يف صنع الثقافات و احلضارات و يا
الطريقة السائدة يف رؤية احلياة و العامل، و اليت عرب تغيريها جمازياً تنشأ صور و طاقات لتغيري العامل 

  ).٢٠، ص١٩٨٥أدونيس، " (مادياً
نستنبط من قول أدونيس هذا أنّ الشعر يؤدي إلی تطوير حياة البشرية يف االني املادي و الثّقايف 

ا، لکن تغيري اإلنتاج الفکري حيدث قبل تغيري اإلنتاج املادي، لذا فإنّ الشعراء هم دعامة هذا کليهم
  .التطوير و أساسه

و يری شوقي ضيف أنّ الشعر العريب ال خيلو من الدعوة إيل املکارم و الفضائل، و أنّ الشعراء 
الق يف اتمع، و هو يعترب املديح العرب بذلوا قصاری جهودهم لبثّ املثل العليا و مکارم األخ

  )١٦٠، ص ١٩٩٦ضيف، : راجع. (صحيفةً تربويةً ال تقلّ أمهّيتها عن الکتب اليت ألّفت يف علم األخالق

                                                                                                              
أغاين "،  "خفقة الطني : "من آثاره الشعرية  . ، کان عضواً يف مجعية الشعر     ١٩٢٦ سنة   بغداد ولد يف    عراقي شاعر بلند احليدري    - ١

؛ و له "أغاين احلارس املتعب"و " زمن لكل األزمنة"، "رحلة احلروف الصفر"، "خطوات يف الغربة"، "جئتم مع الفجر"، "املدينة امليتة
  .مقاالت نشرها به عنوان حوار عرب األبعاد الثالثة



  ٧ اجلواهری و مهمة الشعر

 التأثري يف اآلخرين و يعلِّمهم األخالق الفاضلة و حيذِّرهم من هدف إلی يلذا نری أنّ الشعر اجليد
مثري و مشجع، يرينا اخلري و يقودنا إليه و يرينا الشر و حيذِّرنا کذا هو  ِة بشكٍل مؤثّر ورذيلاألخالق ال

 ی معننبذعتبار أنَّ الشعر بإمكانه أن يؤدي هاتني املهمتني فليس بإمكاننا الفإذا أخدنا بعني ا. منه
  .من ساحتهااللتزام 
عليه من صفاٍت اهلجو و ما يتبعه من تبيني مثالب اخلصم و ما هو   يضيف شوقي ضيف عنو

 اإلنسان أنَّ أصحابه مل يتركوا مثلبةً خلقيةً أو نفسية یو خييل إل: "ذميمة علّها حتفّزه أن يتجنبها قائالً
يف شخٍص إلّا صوروها، و كأنما يريدون أن يطهروا اتمع منها، و مل يتورعوا أحياناً عن هجاء 

و بذلك يصبح .  حنو ما هو مشهور عن دعبلیادة علاخللفاء و الوزراء، كلّما رأوهم ينحرفون عن اجل
اهلجاء الصحيفة التربوية املقابلة للمديح، فاملديح يرسم املثالية اخللقية هلذه التربية، و اهلجاء يرسم 

  )١٦٧، ص ١٩٩٦ضيف، . ("اليت ينبغي أن يتخلّص منها اتمع الرشيد االجتماعية املساوئ الفردية و
و الذّم عاملني مساعدين لرقي اتمع حسب هذه الرؤية، فکالمها حيرضان علی إذن يعترب املدح 

  .ذيب اتمع و توجيهه إلی ما هو مطلوب
  

  نظرة اجلواهري إلی الفن و األدب
أما اجلواهري فيوجب اتصاف كلٍّ من املثقّفني و الفنانني و األدباء و العلماء باإللتزام و ينتقد الذين 

املثقّفني و الشباب ألنهم شروا بعض ينتقد . رون مبسؤوليتهم جتاه جمتمعهم الذي يعيشون فيهاليشع
 و ، يف املزادیأنّ ثقافتهم أصبحت سلعةً رخيصةً تباع و تشترک و ،ثقافتهم و ضمائرهم بثمن خبٍس

 مشكالت یز بفنِه إل و ال يرم، الشغل الشاغل للفنان رسم صورة مجيلة لبطّة يف يد امرأة مجيلةیأضح
کذا و .  األدباُء عن واجبام النضاليِة و عن توعيِة اجلماهريیكما ختلّ. اتمع و ال توعيةَ فيه للناِس

 العبادات الفرديِة من الصلوات و الصوم و ی علماء الدين بأن قصروا أحكام الدين عل بعضيعيب
  :، إذ يقول اهللا يف ساحات املعركة اهللا و تركوا اجلهاد يف سبيلیبتهال إلاال
ع      شعِبهم نـ ع ثناهم" مثقّفون"و  ي ي ب هم ـ  ي ل ع  ر ِش و د    راءـ 

   عمياء  طريقَها   حتس لقد و      لِّ قصٍد شهوةٌـن كـأعمتهم ع
    خساء منافع  و ةٌ،ـذومـجم     عن البالِد مطامع" الشباب"زوِت 

 عراُء"و استسلمسق     بةًـعص إلّا " الشیت و أخلَد ،األدباء" احلميم"   
 انُ"و استأثَرالفن " مسناَء     "ةًـبطّ" يرسح  حه متسا احلسناءـريش   

  ءاـ الضارع البكّ الصالِة دـعن     أي منهم " الفقهاء" افَس ـو تن
   )٢١-٢٠، صص٤، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،( 
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 اتمع و يقومون بتوعيتهم و حيملون  أبناء بأنهم هم الّذين ينورونو يصف امللتزمني احلقيقيني
و يؤکّد علی ة من قتل و سجن و فقر و تعذيب و سوط، و هذا الشعور باملسؤولي االلتزام تبعات هذا

أنّ أداء الرسالة و االهتمام مبصائر الناس و الوقوف يف وجه احلکّام الظّاملني ليس بدون تبعات و 
  : يقول الشاعر.مصاعب

سلٍَّط أقذاءـي فـه          "ارةٌـعص" جوِن ـو تغيبت بني السي عيون م       
      خضراء" واحةٌ"يف القفر تزهي            كما ارمتت" الرجال" فقر یغطّت عل

       ن روِحهم، و تساقطت أنداءـم          نساِئم مليِح ـ البلد الـیو مشت إل
لرافدين"ي ـف           هـلنهِج السوي و إن ایلـو مضوا ع       لكربةٌ و عناء" ا
      جره السجناءـد يـر احلديـزب           اـإنه و  ود، ـةَ الصمـو حتملوا دي

       عذراءی  الطَّویعل أكلَ الثُّدي            أن تالثَ، كما أبت" الضمائر"حبسوا 
      غذاء  و ذاِبهم،ـلٌ لسوِط عـأُك           مـيا هـمني فاكـ للح رواـو تنكّ

  )٢١، صص٤، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(           
 اليت يواجهها الشعب يف حياته، عندئٍذ يری أنّ اويةو يتحدث اجلواهري عن األوضاع املأس

  ؛ الشعب قد انقسم إلی طبقتني متباينتني من قبل الطبقة احلاکمة
 كطائلة، و ما ذل و تقدم إليها ثروات ا و صالا ختصها السلطة بإقطاعالسلطةموالية لطبقة  -١

  .إلّا لتکون أداةً طيعةً بيد السلطة
  . تعاين اجلوع و احلرمان وسواد الشعبمن لُ كَّشتاألخری تطبقة و ال - ٢

ني من ظاملهؤالء ال كظَِّة یيقاروا عل نأ املثقّفني و الفنانني و األدباء و العلماءو طبعاً ليس بإمکان 
ني من عامة الناس، کما يشري إلی هذا األمر ظلوماملسغب علی ، و ال حاشية السالطني و مقربيهم

 ع(اإلمام علي (ج البالغة يف کتابه.)راجع :،ضيريف الر٣٠، ص ١٣٨١ الش(  
  :لنستمع إلی ما قاله شاعرنا يف هذا الشأن

  ١"النفَساء"ادي الِوحاِم كأنه ـب        حلضِني كمقِرٍب،فمكرش نفج ا
  ٢ن أحشائها الغرباءـذفته مـق        اهلواِن كأنما  ِلصق  و مصعِلك

ض هاو شواِحبـوك        نك العظاِم خدود هنمبا  أن خ ِزفنواءـن   
  )٢٢-٢١، صص٤، ج ١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(

                                                                                                              
.١اللّحم شاحلضنِني. طبخه يف الكِرش:  كر فجاس، املتعاظم: نرونالثّقالء من النت احلاملُ. ون، املتكببقِرب: أقردنا والدها فهي م .

  .ولدت فهي نفَساُء: نِفست املرأةُ.  حبلهایاشتهت شيئاً عل: یوِحمت احلُبل. الظّاهر: البادي
 .هو لصقي و بِلصقي أي جبنيب: اللِّصق. أفقره:  صعلَك فالناً.٢
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و الفنانني و  املثقّفني و الشباب و األدباءبعض عدم التزام أنّ  شاعرنا هذه نستوحي من قصيدةإذاً 
أن ال تتكلّل جهود امللتزمني الذين تنكروا للحاكمني الظّاملني بالنجاح، بل تسلّط يسفر عن الفقهاء 

  .عليهم احلاكمون و صاروا لسياطهم و تعذيبام مبختلف ألواا و أنواعها أُكالً و غذاًء
من مهمتهما اللّعب و  أن يكونا هادفني و ملتزمني و ليس بجي األدب  الشاعر بأنَّ الفن وتقديع
و يفند آراء الذين يقولون مبدرسِة الفن .  و ال رسم بطٍّة أو صورٍة مجيلٍة من أجل املتعِة و التسليةاللّهو

و ينسب ختلّف اتمع اإلنساين و اتمع و ه. لتزام نبذ االی اليت تدعو إلیللفن و أتباع املدارس األخر
 هذا الرأي، و يسخر من قبوع أتباع املدرسة الربناسية يف برجهم العاجي و من عنجهيتهم یالعريب إل

  :يقول اجلواهري. و نرجسيتهم و زهوهم و خيالئهم
  ١اةُ سوامـغُفْلٌ تضيق ا الرع   شعري أنْ تهني كرميه أكربت

  امـالرس ينفي فُضولَ الصورِة    على اهلوامِش مثلَماأو عائشونَ
  ٢أنهم أصنامـالفاِرغونَ ك  و  الدىن أنهم كلُّ ـو املمتلونَ ك

ستعِمررى ماِدعونَ مبا يو الص   مـي مىت  فهخ مهامـأمر٣د  
  ا و ِقيامـعنده قُعود  لهم ـف  مولَعونَ بفاجراِت مطامٍعـو ال

  ٤السماِء تمام لى كَِبِد ـقَمر ع   برجه و كأنه اٍوـل همن ك
  )٢٧٧، ص ٣ج ،١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(      

. نستنبط من األبيات السابقة أنّ الشاعر يری أنّ االهتمام مبصري الشعب من واجبات الشعراء
 اآلخرين و إرشادهم إلی ساحات يتعني عليهم أن ينريوا الدرب للثّوار و املناضلني، و ال يکفي حتريض

کأنّ الشاعر .  کلّه أن يقفوا جنباً إلی جنب مع أبناء الشعبكاملعرکة، بل يتعني عليهم فضالً عن ذل
لنستمع إلی ) ٤٤/البقرة( ﴾أَ تأْمرونَ الناس ِبالِْبر و تنسونَ أَنفُسكُم﴿: يريد أن خياطبهم بقوله تعالی

  :قوله

                                                                                                              
مجع الراعي و هو من حيفظ املاشية و يرعاها، كلّ من ويل أمراً باحلفظ و : رعاةُال.  شرهیمن ال يرجي خريه و ال خيش:  الغفْل.١

  .كل إبل ترسل ترعى و ال تعلَف يف األصل: السوام و السائمة. السياسة كامللك و األمري و احلاكم
  .مجع الدنيا: الدىن. املمتلئون:  املمتلونَ.٢
  .بينه و جهربه: بهاألمر و  صدع .٣
الفرنسي سانت بيف يف قصيدة له معروفة ظهرت  يعين الربج العاجي و هو مصطلح حنته الشاعر و الناقد: الربج. الساقط: اهلاوي .٤

و قد استخدم هذه العبارة لكي يبني انعزال و وحدة الفنان أو الفيلسوف عن ما  . م١٨٣٧و نشرها يف عام " أفكار أغسطس"يف 
كلمة الربج كما ظهرت  .ألرض، و قد شاركه يف ذلك الكاتب الرومانتيكي ألفريد دي فيجينمشاغل و مشكالت على ا حيدث من

: جملة اجلزيرة، العدد: راجع (.العاجي بشكل عام يعين العزلة عن احلياة للشاعر ييتس تعين التأمل، لكن الربج" الربج"مثال يف قصيدة  
  ap.htm/٠٧٠١٢٠٠٣/http://www.al-jazirah.com/magazine:١٤٢٣ ذو القعدة، ٤، ١٧

http://www.al-jazirah.com/magazine/
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  ١تعتام ن مسكٍة ـةٌ مـو لُمام    ن سلوٍةـائف مـ ط الو اِهللا لو
  ي حقوِقها إلزامـرع فرض، و        ها و أداؤهاـو لـو رسالةٌ ندع

             ةٌ للسبني على الطريق         همـكني طريقَـالـو قامـُت و القادمني  
  ت و ذامار إذا لِزموا البيوـع    حٍق يخِرجون سواهم اةُ ـو دع

  ٢امـإلّا حبيث أقمت أنت مق    لعكفت حولَك ال أرمي و مل يكن
  )٢٨١-٢٨٠، صص٣ ج،١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(

 ال هدف من ورائه و      یأنه يترفّع بنفسه أن يكون شعره عبثاً و سد        علی   اجلواهري   ؤکّدي      
نهم أصنام جيب أن تعبد، و هم خيـدمون        الذين يظنون أ   كأولئفهو لن يتبع أبداً     . أن يهيم يف كلّ وادٍ    

 ی إل ةعودالاملستعمرين و يطيعوم أذالّء صاغرين، و يقومون بالدعاية هلم عوضاً عن تنوير الشعب و               
  .تغافلوا عن أداء رسالتهم  هم يف احلقيقة قدالثورة و الصمود ضدهم،

 ، فسد من اجلسم مببضعهمااحية إلزالة و يشبه األديب بالطبيب اجلراح الذي يقوم بالعملية اجلر
و يعتقد اجلواهري أنَّ إصالح اتمع مسؤوليةُ . فاألديب أيضاً يقوم بإصالح الفاسد من أمور اتمع

 و يزين ألبناء اتمع الصرب أمام اضطهاد ،ذي خيدم السلطة بدالً من أداء رسالته و األديب الّ؛األديب
 و حيول دون ثورة الشعب و سخطه فهو خائن و ، احلرمان و اجلوعتمعه من ما عليه جمالساسة و يربر

 الذي يبيع أدبه و ضمريه ليس إلّا جمرد  هوفاألديب غري امللتزم. ليس أديباً بل إنه انتحل هذه السمة
  .كذباً انتحل هذه السمة زوراً وقد  ،مدٍع كاذب

أنَّ األديب أعرف و مازلت      ،٣اِبرـٍع سأخو ِمبض طبيب  
 م يقوم رـب     ِهـن جيِلـِلينِهضاجـ و ال دور املبشرـز  

  ٤رـه الناغـيضمد من جرح     ِه مثلَماـن قرِحـو ينكأُ م
  )٩٧، ص٤ج ،١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري، (

إنّ الطّبيب قد يجبر علی نکاية اجلراحات لکي يتمکّن من تضميدها و عالجها، و هکذا األديب 
و أيضاً قد يدعو أبناء الشعب إلی ما ليس سهالً احتمالُه، و قد خيلق هلم املتاعب و املصلح فه

  .املشکالت إذ إنّ إصالح اتمع ال يتحقّق باان بل يکلِّف مثناً باهظاً
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  ١١ اجلواهری و مهمة الشعر

نه ال جرميةَ أعظم من جرمية األديب الذي خيدم السلطات اجلائرة بقلمه و أدبه، أ اجلواهري ریي
من أفعال احلکّام و يعترب االستسالم أمام احلکّام هو التسليم أمام القضاء و القدر رضاَء يزين للناس ال

ذين إنّ املتفلسفني الّ.  سغب و حرمان املظلومنيی و ال حيتج عل، و يربر الصمت أمام الطّغاةاإلهلي،
لطريق للظّاملني و الطّغاة  إنما يعبدون ادثا جيري و حيمعيقولون بالقضاء و القدر و الصرب و الرضاء 

فإنهم بعملهم هذا يسريون ذا اهلدف و هو محاية احلکّام و مصاحلهم ال مصاحل . عاملني أو جاهلني
  : لنقرأ معاً األبيات التالية لشاعرنا اجلواهري.جمتمعهم

 اِس مرتكباً و إن صدقتفارتكباـ األديب أع مثلُ      فما يف الن انَ اجلور  
  ١رأٍي رده خشباً انع ـسيفاً و خ      احلق أرهفَه اع، شواظُ  الري ذاـه

  ٢اِحلرمان و السغبا الصرب و  فبرر       ن احلرماِن قسمتهـو رب راٍض م
  ٣و حالَ دونَ سواد الشعِب أن يثبا         ، و إن مل يشأ أطماح طاغيٍةیأرض

 ضوع و ع ائجاً ذهباـِة كرتاً مـناعن القـم      ن ذلٍّ و متربٍةـالناس  
  ٤اللّجبا ذوو املواهب جيش القوِة       هـدنيا ميد بـن املُثُل الـجيش م

  )٨٩، ص٣ج ،١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
 من ذوي املواهب من يدعون إلی الزهد و بالتايل يزينون احلرمان و اجلوع و الفقر، و كو هنا

 إذا ملکوه أغناهم عن السعي و ذيو يصورون القناعة بالکرت اليزينون لزوم الصمت أمام احلکّام 
إنهم بعملهم هذا خيدمون مصاحل الطّغاة و ينفعوم إما . اجلهد، و أراحهم من متاعب احلياة و املعاش

  .عاملني و إما جاهلني، و يعرقلون ثورة أبناء اتمع و اعتراضهم
  

  اجلواهري و االلتزام
 رأيعتقد اجلواهريمسالة و ليس ثالث اخلمر و السعر وسيلةٌ لبثّ اخلري و ألداء الرنَّ الش .ما قالهلنر :  

  مر و ال أمسارـللخِري، ال خ    و القريض وسيلةٌ" كرامةُ"إيٍه 
  )٤١، ص٤ج ،١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(

بكية حمزنة يؤكد اجلواهري أنّ شعره مرآة تنعكس فيها صورة الوطن، فإذا كانت صورة الوطن م
 الفتيان یفت"كما يؤكّد يف قصيدة ،شعره أيضاً مبكياً حمزناً قامتاًقامتة فال غرو أن يكون انعكاسها يف 

 على أنّ للشعر رسالة و أنَّ للشاعر مسؤولية و هي إيقاد اجلمرات لتحرق بيوت العناكب اليت "املتنيب
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ١٢

 عاتقه تنوير یعر آخر يشعر أنه أُلِقي علخياطب املتنبي الشاعر أو أي شا. عشعشت يف هذه األمة
  :اآلخرين و إضاءةُ الطّريق هلم و الكشف عن احلقائق بقوله

  مـن اجلربوِت و الغضِب املُعانی     حـلَـفت أبا املُحسِد باملثنی
   دخانا_على رغم_و إن كسيت      د اجلمرات فيناـوقـبأنك م 
  ١اـن كرانـا تلبد مـم تنفّض     و أنك سوف تبعث من جديد 
 نت نشقُ     فالنایاعماً أخوـخ نِهضداً ـعـو تمانا دلَّ الز٢م  

  )١٠٩، ص٧، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
إذاً فإنّ واجب الشعراء حسب ما نستلهمه من هذه القصيدة هو أن حيملوا الذين يلزمون الصمت                

و أن ينفِّضوهم و أن خيلقوا من اجلبان شجاعاً و مـن            جتاه البغي و العدوان علی االحتجاج و الثّورة         
  .الذّليل عزيزاً

 شـاعراً   ال يعدمون- كما يقول اجلواهري يف هذه القصيدة اليت خياطب ا املتنبي     -فإنَّ الشعب   
و ينصح الشعب بـأن  .  قام مقامه آخر يواصل دربه     فإن مات منهم شاعر    ،يرشدهم و يستنريون برأيه   

ـ   ستنارة م االر رسالة الشعر و الشعراء و       يتذكّ  یو بآرائهم و أن يهتدوا ـديهم و أن يـسريوا عل
يطلب إليهم أن يستعينوا بالشعراء و األدباء جلالء األمور و كشف احلقائق، و نشر املعرفة بني           " .درم

جلأش، فال يثنيهما عن    إذ من واجب الشاعر و األديب يف رأيه أن يتصفا باجلراءة و رباطة ا             . املواطنني
  )٢٤٤-٢٤٣أبو حاقّة، صص( ."حماربة الظلم و الطغيان و الفساد عائق أو رادع

 واقع اتمع السليب و يسخر منه إذا كـان          لیو ينتقد اجلواهري الشعر و فنون البيان إذا مل تثر ع          
ينسی أو يتناسی ما  أن  هل الشعر إلّا عواطف و أشجانٌ أو أفراح؟ فكيف ميكن للشاعر        و ،بأمر الطّغاة 

  !؟يلم مبجتمعه من مصائب و آالم
  أثري يف اخلطبـإلّا القليل و ال الت      ورة النفس يف األشعار أملسهاـال ث

  و ضاحكون و ال شيٌء من الطرب      باكون ما حركت يف النفس عاطفةٌ
  ٣ن اخلشبـم دواليب  كما ز             الوحاة هلم ما توحي ـمسخرون ب

  )٢٠٤، ص٢، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
يبدي الشاعر أسفه إذ إنه ال جيد الشعراء و اخلطباء و أصحاب الفنون األدبية األخری يشجعون 
الناس علی الوقوف ضد الظّلم و الظّلمة، لکنهم باعوا السلطة ضمائرهم و أصبحوا ينشدون األشعار 

  .ينة يف أحزام، و حتولوا إلی أداٍة حيرکوا حسب إرادماملطربة يف أفراحهم و ينظمون القصائد احلز
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  ١٣ اجلواهری و مهمة الشعر

ذي دوره يشِبه دور الكواز، فالشعب  الشاعر الّات واجبالشعب منو يعتقد اجلواهري أنّ تثقيف 
يقول يف . طينة اتمع اإلنساينِّل كوازفهو . يسبکها يف قالٍب خاص و يصوغها کما يشاءمبثابِة طٍني 

  :!.."و قلت... قال"قصيدة 
  ِل عندكم أهواءـرمـدد الـع      راُءـعـ الش مـتـهللا أن: الـق

  واءـه أسـيوم كلُّـك و الـل      عب كلُّه معِجزاتـو الش أمِس 
  اِلٍم أضواءـي عِني حــليِل ف      ـقلت مهالً يا صاحيب ظُلُمات ال

 مـالك أرأيت أنفَس ازخبيثٌ و ماء ذخراً  ـِلك       ا ميــو طني  
  ا يشاءـم ي نعوا ـف ائالً ـق      "ِجراراً"شكٍل  انعاً منه ألف ـص

       اء           أنَّ الــو ك وزه ـبك  یيتغنضو يف احلُسِن كوكب ـكوز  
  ذا الشعراءـو هك.. یا تسنـم          یيترض اِلٍق ـلُّ خـذا كـو ك       

  )١٩٦، ص٤ ج،١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
مثل الروائيني و املسرحيني  دباء سواٌء الشعراء منهم أو الذين يشتغلون يف خمتلف فنون النثر،نّ األإ

رون ينهضون باألمم  و مفكّة هم قاد- اجلواهري حسب ما ورد يف دواوين –و القصاصني و غريهم 
ياء احلقيقة و العدالة و اإلنسانية ضطهاد، و هم أولالستئثار و االستبداد و االو ينقذوم من نري ا

إننا إذا تقصينا و .  إنهم يشبهون الشمس و القمر و النجوم. النوریخيرجون الناس من الظّلمات إل
اإلضاءة و النور و القدح و الزند و اهلداية و اإلرشاد و ها مفاهيم نا منوحيأشعار اجلواهري است

  :لهد بقوشِهستنِل .النضال و اجلهاد
  ١و كيلي للشر بالصاع صاعا         الضيمیاثأري أنفساً حِبسن عل

  ما ترين القناعاـع و أزحيي        ر و أديبـبشاع ين ـو استعي           
  رتاعاـائفاً مـان خـإذا ك             احلر القلم  ال يراد الشعور و            

  )٩٧، ص٢، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
الطّغاة و الوقوف أمام يطلب الش ضتها ضد عراء يفاعر من اجلماهري أن تستنجد باألدباء و الش

  .املستبدين من احلکّام، و أن تستهدي م يف نصحهم و إرشادهم
  :و كذا قوله

  و قد يرشد احلريان يف الليل كوكب        أنهم ال يهتدون بكوكٍبی لـع
  )٢٢٠، ص٢، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ١٤

تعري الشاعر الکوکب الذي يستهدي به الناس يف الظّلمات، لألدباء الذين يقومون بتوعية أبناء يس
  )١٧/النحل( ﴾هم يهتدون ﴿و بالنجِم :کأنه استلهم هذا املعنی من قوله تعالی. الشعب

  :قوله بأيضاًنستشهد و 
   أقمار ي السماء مصابيح وـو ف        العماُء بهی قمر جيلیحسب الدج

  )٢٦٥، ص٤، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
  .يشبه الشاعر األدباء بالقمر أو املصابيح أو األقمار اليت تضيء الظّالم

  :قولهلننظر إلی و 
  ١ بالكفاِح  التقدمیيرج فقد     ي و اقتحمهاـدم للقوافـتق

  ٢أخاف عليك بادرةَ اقتداحي    دي فإنيـدعي زن: أقول هلا
   افتضاحیإلـو كلّ تصنٍع ف   تبني يوماًلّ حقيقٍة سـو ك

  )٤٤٤، ص١، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
يری اجلواهري أنّ الشاعر جيب أن يکون جريئاً يتقدم بشعره ليقتحم قوايف الشعر کما يقتحم 

و يدعي أنّ شعره يف هذا اال يشبه الزند الذي حيرق . املناضل سوح القتال و يناضل من أجل شعبه
  . ان الظّلم و الظّلمة و يکشف عن احلقائقکي

  :ذين البيتني و ختاماً نأيت
  كر موهوباً فتوريـد الف          اـا زلت تقدح من زنـم            
   وثريین البلوـرٍش مـفی          لـةً عـاجعـأيقظت ه            

  )٦٨، ص٤، ج١٩٨٠ - ١٩٧٢ اجلواهري،(
فاألمة . الذين يقدحون النار، و إنّ زنادهم هو شعرهم الذي يوقظون به النوامإنّ الشعراَء يشِبهون 
  .تنهض مبفکّريها و روادها

  
  نتائج البحث

  : التاليةالنقاطوجزة  هذه الدراسة امليستنبط من
 .نظماًو نثراً  األدب  الفن ويف جمال االلتزام خيصهناك اختالف بني املفکّرين و األدباء يف ما  .١

نثراً و نظماً جيب أن يکون ملتزماً، و منهم من يعتقد أنه جيب  األدب منهم من يری أنّ الفن و
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  ١٥ اجلواهری و مهمة الشعر

أمر ذايتٌّ  األدب يف الفن و االلتزام  جمرداً من االلتزام، و منهم من يقول بأنّكأن يکون کلٌّ من ذل
غري إرادي.  

 و األغراض ،ض املدح و اهلجاءيف أغراحتی إذا جاء نّ الشعر بإمكانه أن يكون ملتزماً إ .٢
 .  فهي األولی ذا األمر األكثر التصاقاً بالرسالة و األخالق مثل الوعظ و احلكمةیاألخر

 الشاعر أن ينور اآلخرين و یيتعني علإذ  شاعرنا اجلواهري مسؤولية الشاعر و رسالته، كدري .٣
 رسالته هذه جتاه ی شخصياً قد أد أنهدرک أيضاًو ي. يضيء الطّريق هلم و يوقظهم و يستنهضهم

 و ألزم نفسه تتبع احلقائق و الوقائع و نصرة احلق و النيل من املستعمرين و ،جمتمعه و وطنه
 .املستبدين و الظّاملني و اخلونة و العمالء

 النضال و اجلهاد و اهلداية و اإلرشاد و التنوير، مفهوميف دواوين اجلواهري وحي مما ورد نست .٤
  .عر جيب أن يکون ملتزماً الشأنّبالعميق  اعتقاد الشاعر یهذا يدلّ علو 
  

  راجعاملصادر و امل
 .ن الكرميآ منه القرنا خري ما استفد–
  .١٤٠٥نشر أدب احلوزة، قم، ". لسان العرب: "ابن منظور، حممد بن مكرم -
 .١٩٧٩، یاليني، بريوت، الطبعة األولنشر دار العلم للم". اإللتزام يف الشعر العريب: " أبو حاقّة، أمحد-
 :٢٠٠٣  يوليو."و اإللزام االلتزام األدب بني: " أبو صاحل، عبد القدوس-

http://www.islamtoday.net/nawafeth/artshow-٢٥٩٢-٥٣.htm 
 .١٩٧٤ ،یالطبعة األولنشر دار العودة، بريوت، ". الثابت واملتحول:"علي أمحد سعيد أدونيس، -
 .١٩٨٥ ،یالطبعة األولنشر دار اآلداب، بريوت، ". سياسة الشعر: "ي أمحد سعيدعل أدونيس، -
 :٢٠٠١يناير ". العريب احلديث األدب يف االلتزام حتوالت مفهوم: "برادة، حممد -

http://www.nizwa.com/volume٢٥/p٣٠_١٧.html 
   إبراهيم السامرائي باإلشتراك مع مهدي املخزومي و علي جواد و رشيد ". ديوان اجلواهري: "ي، حممد مهدياجلواهر -

 .١٩٨٠ - ١٩٧٢بكتاش، دار الرشيد، بغداد، مطبعة األديب البغدادية، 
 .١٩٨٨ ،دار الرافدين، دمشقنشر ". ذكريايت: "اجلواهري، حممد مهدي -
وت، الطبعة ري، بينيأمحد عبد الغفور عطار، نشر دار العلم للمالحتقيق  ".الصحاح ":اجلوهري، إمساعيل بن محاد -

 .١٩٨٧الرابعة، 
 .١٣٧٦، نشر جامعة إصفهان، مطبعة جامعة إصفهان". العريب احلديث األدب تاريخ" :حاج ابراهيمي، حممد كاظم -
 .١٩٨٠ ی،وت، الطبعة األولدار الكتاب اللّبناين، بري". يف النقد و األدب" : احلاوي، إيليا-
 .١٩٨٠ی، الطبعة األول، نشر املؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، "إشارات على الطريق: "احليدري، بلند –
– سة دار اهلجرة، قم، الطّبعة ". العني: "اخلليل بن أمحد، الفراهيديامرائي، نشر مؤسو إبراهيم الس د املخزوميحتقيق حمم

 ١٤٠٩ الثّانية،
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 جملة اجلمعية االيرانية للغة العربية و آداا   ١٦

 .نشر مکتبة احلياة، بريوت، دون تاريخ". تاج العروس من جواهر القاموس: "الزبيدي، حممد مرتضی -
  .١٩٦١ املصريبة، القاهرة، –ترمجة حممد غنيمي هالل، نشر مکتبة اإلجنلو ". ما األدب: " سارتر، جان بول-
قدمي حسن الغريف، منشورات جملة اجلواهر، فـاس،        مجع و إعداد و ت    ". كتاب السياب النثري  : " السياب، بدر شاکر   -

١٩٨٦. 
ترمجة حممد دشيت، نشر مؤسسة أمري املؤمنني الثّقافية التحقيقية، قم، ". ج البالغة: " الشريف الرضي، حممد بن احلسني-

 .١٣٨١الطّبعة األولی، 
 .١٩٩٦لعصر العباسي األول، الطبعة العاشرة، نشر دار املعارف، القاهرة، ا". العريب األدب تاريخ: "ضيف، شوقي -
 :٢٠٠١ناير ي". وعيه بذاته بالكتابة يؤكد الكاتب: "، حممود أمني العامل-

 http://www.nizwa.com/volume٢٥/p٦٦_٥٩.html  
  .١٩٨٤نشر دار العلم للماليني، بريوت، الطّبعة الثّانية، " املعجم األديب: " عبد النور، جبور-       
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  ١٧ اجلواهری و مهمة الشعر

  

  جواهري و رسالت شعر

  دکتر جعفر دلشاد
  استادیار زبان وادبیات عربی دانشگاه اصفهان

  علی اکبر مرادیان
 دانشجوي دکتري زبان وادبیات عربی دانشگاه اصفهان

  
  چکیده

 احساس هو اجتماعی جامعه، نشانپایبندي ادیب و موضع گیري او نسبت به مسائل سیاسی 
 همان این،خواهد با جامعه خود همکاري الزم را داشته باشد، ووي است،زیرا میمسؤولیت 

کار سازي در هدایت جامعه ایفا  در این صورت است که ادبیات نقش عمده و . است"تعهد"
 کوشد می پس ؛ه داردتواند خود را از مشکالت اصلی جامعه دور نگکند، و شاعر متعهد نمیمی

  .دیدگاه خود را در آثارش جلوه گر سازد
 . و"ادبیات متعهد"در باره  راادبا و متفکّران متفاوت هايدیدگاه یک سو، ،ازدر این مقاله 
از سوي دیگر، دیدگاه و .دکنمیبیداري مردم بیان نسبت به  "دعر متعهاش" ۀهمچنین وظیف

  را دز این زمینه بیان کرده است در نتیجه سه  راجواهري محمد مهدي ،یشاعر پر آوازه عراق
  :ده استشبررسی   در این مقاله زیر محور 

 ."ادبیات متعهد"هاي متفکّران درباره ارائه دیدگاه ) أ
 .اشعار عرب در "متعهد شعر" يهایویژگ ) ب
 .يدیدگاه جواهراز  "شاعر متعهد" يهایویژگ ) ت

  
  .امعه، شعر متعهد، آگاه کردن، جي الجواهريمحمد مهد :ها واژهکلید 
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