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كرده  تشريح  اختصار  به  را  مربوط  مسائل  ساير  و  ادبى  اثر  ادبى، 
سياسى  شعر  شيعى،  شعر  كه  نكته  اين  به  اشاره  با  سپس  است. 
است، نخست سياست را در لغت و اصطالْح تعريف و آنگاه ادب 
سياسى، آميختگى ادب سياسى و مذهبى، و ادب شيعى را تبيين 
مذهبى   – سياسى  ادب  شيعى،  ادب  وى،  تصريح  به  است.  كرده 
است و با ساير ادب ها، مانند ادب خوارج، ادب اموى، ادب ُزبيرى، 

ادب عباسى و امثال اينها، تفاوت هاى فاحش دارد.
نويسنده خاطرنشان مى سازد: شيعه براى اثبات عقيدة خويش، 
ادلّة محكم و استوارى در دست داشت كه احاديث منقول از رسول 
اكرم (ص)، آيات قرآنى، واقعة غدير، صفات كمالية حضرت على 
(ع) و نيز قرابت و اخّوت ايشان با رسول خدا، از آن جمله است. 
از اين رو، شاعران شيعه با عشق و حرارتي خاص شعر مى سرودند 
و در شعر آنان عاطفة غضب، عاطفة حزن، و عاطفة حّب آشكار 
غضِب  و   رفته  (ع)  اهل بيت  بر  كه  ستمى  خاطر  به  خشم  است؛ 
حقى كه از ايشان گرفته شده است؛ غم به دليل دلسوزى و تأثر 
نسبت به آالم و مصائب اهل بيت (ع) پس از رحلت پيامبر (ص) و 
در عهد خلفاى اموى و عباسى، و سرانجام، عشق و دوستى نسبت 
نيز  و  ايشان  بى شمار  مناقب  و  فضايل  خاطر  به  (ع)  اهل بيت  به 

سفارش هاى پيامبر (ص).
اين سه احساس در شاعران شيعه سرچشمة انواع شعر شيعى 

*  شعر شيعى و شعراى شيعه در عصر اول عباسى.
* دكتر محمد شيخ الرئيس كرمانى.

* انتشارات اطالعات، چاپ اول، 1388.

ابن  عباس  به  منسوب  و  بنى هاشم  خاندان  از  عباسى  خاندان 
عبدالمّطلب، عموى پيامبر (ص)، بودند. نيل آنها به قدرت، نتيجة 
سياسى  مذهبى،  نهضت هاى  همة  از  استفاده  و  متمادى  تبليغات 
پس  عباسيان،  بود.  بنى امّيه  حكومت  ضّد  بر  موجود،  اجتماعِى  و 
اعظم  قسمت  بر  قرن   5 مدت  از  متجاوز  خالفت،  به  رسيدن  از 
دنياى اسالمى، در آغاْز فرمانروايى و سپس اسمًا سلطنت داشتند و 
اعتالى تمدن اسالمى، مقارن زمان آنها صورت  گرفت. خالفت 
عباسيان از سال 132 هـ.ق آغاز گرديد و تا سال 656 هـ.ق ادامه 
يافت. آنان خود را وارثان شرعى خالفت شمردند و از علماى فقه 
بر  استقرار  از  پس  عباسى ها  گرفتند.  سند  خود  ادعاى  بر  كالم  و 
عرش خالفت، سلطنتى استبدادى و موروثى، تحت عنوان خالفت 
رسول اهللا (ص) پى ريختند كه در اين حكومت، مردم به حساب 
و  محتسبان  شرطه،  قاضيان،  وزيران،  نصب  و  عزل  و  نمى آمدند 
لشكريان در دست خليفه بود كه به ميل خود و معموًال از فاميل و 
اطرافيانش و يا فارسيان منصوب مى كرد و نيز هرگاه اراده مى نمود، 

آنان را عزل مى كرد.
شعراى  و  شيعى  باب «شعر  در  پژوهشى  حاصل  حاضر  كتاب 
نگارش  به  بخش  پنج  در  و  است  عباسى»  اول  عصر  در  شيعه 
درآمده است. نويسنده در بخش اول به منظور تمهيد شناخت شعر 
شيعى، نخست «ادب» به معناى عام را بررسى و مفهوم ادب، علوم 

شعر شيعى و شعراى شيعه در عصر اّول عباسى
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است. از آثار غضب و شورش بر معاندان، سرودن شعر هجايى و 
نقايض و احتجاج است؛ از آثار غم و اندوه و تحّسر، مرثيه سرايى 
و اظهار عشق به ظهور حضرت مهدى (عج) و رفع موجبات اندوه 
و تحّسر است، و سرانجام از آثار عشق و عالقه مندى به اهل بيت 

(ع)، مديحه گويى، قصه سرايى و شعر سياسى است.
بر  در  را  قبيل  اين  از  موضوعاتى  شيعى  شعر  تفاصيل،  اين  با 
قضية  و  شورا  سقيفه،  آن،  دربارة   دليل  اقامة  و  خالفت  مى گيرد: 
عثمان، داستان فدك، جنگ هاي جمل، صّفين و نهروان، جايگاه و 
فضايل امام على (ع) در عهد پيامبر (ص) و در جنگ هاى آن زمان، 
شهادت امام على و حسن و حسين و ديگر امامان (ع) و ستمى 
كه بر آنان رفته است، مدايح و مناقب اهل بيت (ع)، داستان مهدى 

موعود (عج) و انتظار فرج، و هجو عّباسيان و امويان.
عضو  شعر  كه  ادب،  تاريخ  نخست  دوم،  بخش  در  نويسنده 
تبيين  را  ديگر  تاريخ هاى  با  آن  فرق  سپس  و  است،  آن  برجستة 
و آنگاه دوره هاى ادب عربى را به منظور روشن ساختن موقعيت 
عصر اول عباسى در ادب، بررسى مي كند. وى اظهار مى دارد كه 
قرن اّول خالفت عّباسى - از سقوط بنى امّيه در سال 132 هـ.ق 
تا آغاز خالفت متوّكل در سال 232 هـ.ق- به عنوان عصر اول 
عباسى در ادب، مورد تأييد نويسندگان تاريخ ادب عربى و بزرگان 
فن است. اين قرن دورة اقتدار و نفوذ حكومت عباسى بوده و در 
عين حال، از دوران هاى مصيبت بار تاريخ شيعه است. در اين زمان، 
لب به مدح و ثناى اهل بيت (ع) گشودن و دفاع از حريم آنان و 

تاختن بر غاصبان و ظالمان، كار آسانى نبوده است.
ادبى  و  اجتماعى  علمى،  سياسى،  وضعيت  ادامه  در  نويسنده 
است.  كرده  بررسى  را  دوره  اين  شعر  سپس  و  عباسى  اول  عصر 
وى خاطر نشان مى سازد كه در اين دوره، شعر از وضع آرام باديه 
و بيابان هاى خشك و سوزان، پا به غوغاى تمدن گذاشته و ميان 
كاخ هاى مجلّل و آراسته به گل و سبزه و زيبايى ها وارد شده، از 
مجالس ادب و سياست به محافل ساز و آواز قدم گذاشته و به ناچار 
در اغراض و فنونش، در معانى و افكارش و در اساليب و اوزانش 

تغييراتى پديدار گشته است. 
تأثير وضعيت اجتماعى جديد، در شاعران بيشتر از نويسندگان 
به  و  بودند  تماس  در  خلفا  با  نويسندگان  از  بيشتر  آنان  زيرا  بود؛ 
مجالس عيش و نوش در تفريح شبانة آنان راه داشتند. طبعًا شعر 
معانى،  اسلوب،  در  محيط  و  گرفت  قرار  محيط  اين  تأثير  تحت 
اغراض و اوزان شعر اثر گذاشت. به اعتقاد نويسنده، در اين دوره 
شعر – جز بخشى از آن – در خدمت فسق و فجور قرار گرفت. 
ارزيابى ديوان شاعران اين عصر نشان مى دهد كه شعر اين دوره در 
خدمت هوسرانى، بى بند و بارى، شهوت رانى، توصيف عشق بازى 
با كنيزكان و نيز ستايش هاى مبالغه آميز و باطل به منظور كسب 
مال، و يا هجوهايى در همين زمينه قرار گرفته است. از پديده هاى 
زشت اين دوره، «غزل مذّكر» و عشق بازى با پسربچگان است كه 

عموم تاريخ ادب نويسان بدان اشاره كرده اند.
در  و  لغت  در  كلمة «شعر» را  معنى  سوم،  بخش  در  نويسنده 

اصطالح ادبا و علماى عروض و منطق بيان، و فرق شعر و خطابه و 
جدل را به اختصار بازگو نموده است. همچنين قدرت تأثير و مزاياى 
شعر بر نثر را برشمرده و سپس شعر را از ديدگاه قرآن و پيامبر (ص) 
و ائمة معصومين (ع) بررسى كرده است. وى تصريح مى كند كه شعر 
و شاعرى اگر در مجراى خير و صالح جامعه، خدمت به اخالق فاضل 
و تشويق به ايمان و تقوا باشد، بدون ترديد مورد تأييد اسالم است و 
قرآن و پيامبر (ص) و اهل بيت (ع) از چنين شعرى حمايت مى كنند.

در بخش چهارم در باب كلمة «شيعه» در لغت و اصطالح، آغاز 
ظهور شيعه، وضعيت شيعه در دوره هاى مختلف، ادلّة شيعه، شعر و 
شده  بحث  اجمال  به  شيعه  به  مربوط  مطالب  ساير  و  شيعى،  شاعر 
است. نويسنده شاعرانى را كه در دفاع از حريم تشّيع و مدايح و مراثى 
اهل بيت (ع) شعر سروده اند، بر دو دسته مى داند: دستة اول، شاعرانى 
هستند كه به اصول و مبانى شيعه، به ويژه «امامت منصوص» اعتقاد 
داشته  و به عبارت ديگر، شيعه بوده اند، و دستة دوم شاعرانى هستند 
كه مجذوب فضل، كماالت، معنويت و مظلوميت اهل بيت (ع) شده 
و  اصول  به  ولى  كرده اند،  منعكس  اشعارشان  در  را  خود  عواطف  و 
مبانى شيعه، به خصوص عقيدة شيعه در مسئلة امامت، اعتقاد نداشته  
و بنابراين شيعه نبوده اند. با اين تفاصيل، منظور وى از شعر شيعى، 
شعرى است كه در مدايح و مراثى اهل بيت (ع)، تأييد مواضع شيعه، 
و  باشد،  شده  سروده  ايشان  از  منحرفان  و  حق  غاصبان  از  بدگويى 
شيعه  مذهب  به  اعتقاد  با  كه  هستند  شاعرانى  تنها  شيعى،  شاعران 
ارادت  و  محبت  مقام  در  كه  شاعرانى  بنابراين  باشند؛  سروده  شعر 
به اهل بيت (ع) اشعارى سروده اند ولى اصول و مبانى شيعه را پذيرا 
نشده و مذهب ديگر داشته اند، از ديدگاه نويسنده، شاعر شيعى ناميده 
نمى شوند؛ اگرچه شعر ايشان شعر شيعى بوده باشد. بر اين اساس، 
نويسنده، اشعار سيد حميرى، دعبل خزاعى، شافعى، ابونواس و ... را 
بدون توجه به گويندة آنها و تنها به اين دليل كه دربارة  اهل بيت (ع) 

سروده شده، شعر شيعى ناميده است.
بخش پايانى كتاب نيز به شرح زندگى شعراى شيعه و شيعه گرا 
در عصر اول عباسى و برگزيده اى از اشعار آنان اختصاص دارد. در 
انتخاب شاعران، دو معيار مورد نظر بوده است: شهرت شاعر به تشيع، 
و مقدار اشعارى كه دربارة اهل بيت (ع) سروده است. در گزينش اشعار 
نيز دو مالك مورد توجه قرار گرفته است: قرار داشتن مضامين اشعار 
در چارچوب اهداف شيعى، و برخوردارى از محّسنات لفظى و معنوى. 
در پاره اى موارد نيز به يكى از اين دو امتياز، در صورت برجستگى و 

اهميت آن اكتفا شده است.
با توجه به معيارهاى يادشده، شرح زندگى و گزيدة اشعار 8 شاعر 
آنان  شعرهاى  از  گزيده اى  با  همراه  شيعه گرا،  شاعر  يك  و  شيعى 
حميرى،  سيداسماعيل  از:  عبارتند  شاعران  اين  است.  شده  بررسى 
الجن  ديك  خزاعى،   على  بن  دعبل  كوفى،   عبدى  نمرى،  منصور 
حمصى، ابوتّمام الّطائى، ابن الّرومى، ابوالعتاهيه، و محمد بن ادريس 

شافعى.
پى نوشت:

معرفى كتاب ايستگاه آخر نجيب محفوظ: ليال كشانى




