احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)
رضا رضايی
استاديار رشتة زبان و ادبیات عربی دانشگاه سیستان و بلوچستان

فاطمه رضايی
کارشناس ارشد رشتة زبان و ادبیات عربی
()60-43
تاريخ دريافت ،1390/10 /10 :تاريخ پذيرش1394/11/14 :

چکیده
در دورة عباسی اول ،دعبل خزاعی به دفاع از تفکر شیعه ،به ويژه حقانیت علويان پرداخت .اشعار
احتجاجی او در اثبات عقايد شیعه ،مسألة امامت و خالفت و نقض گفتار مدعیان ،فراوان است.
اين مقاله در صدد يافتن پاسخی برای سؤاالت زير است – رويکردهای احتجاجی شاعر برای اثبات
حقانیت اهلبیت (ع) مبتنی بر چه اصول و مواردی است؟  -گرايش غالب شاعر برای اقناع مخاطب
بیشتر بر محور چه عناصری میچرخد؟  -مضمون اشعار ،چه تأثیری بر زبان و بیان شاعر گذاشته
است؟ قدرت بیان ،و استدالل منطقی از جنبههای مهم شعر احتجاجی اين شاعر متعهد به شمار میآيد.
نتايج تحقیق مشخص میکند که دعبل شعر را در خدمت اهداف سیاسی که دفاع از مکتب اهلبیت (ع)

باشد ،قرار داده و بر اقناع عقلی مخاطب تکیه دارد .فاصله گرفتن شاعر از عناصر عاطفه و احساس در
امور احتجاجی ،مؤيد توجه او به اقناع عقلی مخاطب است.
واژههای کلیدی :احتجاج ،دعبل خزاعی ،اهلبیت (ع).

پست الکترونیك نويسندة مسؤولrrezaei@lihu.usb.ac.ir :
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 -1مقدمه
شعر عربی از نظر مضمون و محتوا دارای ابعااد و ويژگایهاای متماايزی اسات کاه در
مقايسه با ادبیات ديگر ملتها ،جنبة بارز و انحصاری بدان بخشایده اسات .مضامون و
مفهومهايی که رنگ و بوی سیاسی دارد ،در اين شعر ،چه پیش از اسالم و چاه پا

از

آن ،ظهور و غلبهای فراوان دارد .تأثر از تعصبات قبیلهای و جنگهای مساتمر و متعادد
با ريشة رقابت و اثبات قدرت و آداب و سنن حاکم بر روابا اجتمااعی ،رناگ غالاب
ادبیات عرب در پیش از اسالم اسات .ايان کاه برخای مورخاان ادب« ،شاعر عربای را
شناسنامة تاريخی آنان نامیدهاند» (فروخ ،)73/1 :1984 ،نظر به همین مضمون و محتوا بوده
است .با بعثت پیامبر اکرم (ص) و رواج اسالم در

 ،رواب و تعامالت سیاسی

از اصول و ضواب شريعت اسالمی متأثر گرديد و جهت خاصای پیادا کارد .نگار

و

قضاوت و موضعگیری پیامبر اکرم (ص) نسبت به شعر و شااعران« :
» (المسعودی )30/2 :1991،و همچناین «
» (االصفهانی)137/4 :1972 ،

نقش بارزی در تبیین جايگاه و منزلت ادب حکیمانه داشت ،مخصوصاً شاعر و ادبیااتی
که مدافع رسالت نبوی باشد و همگام باا آن باه حمايات ،تبلیاپ و پشاتیبانی از اصاول
عقیدتی شريعت اساالم بپاردازد .حساان بان ثابات انصااری معاروف باه «شااعرالنبی»
به عنوان بارزترين شخصیت ادبی ،در صدر اسالم از جانب پیامبر اکارم (ص) مأموريات
يافت که با زبان و شعر خود مشرکان را پاسخ دهد .پیاامبر (ص) ضامن دعاا بارای وی
» ،در تأيید و خطاب به او فرمودناد« :

«

– » (هماان)143 :

از شاعران مدافع شريعت اسالمی و پیامبر (ص) به غیر از حسان میتوان از کعب بن مالک
و عبداهلل بن رواحه نام برد.
حوادث سیاسی پ

از رحلت پیامبر اکرم (ص) با محوريت مسألة خالفت و امامت،

منشأ بروز ديدگاهها و انديشههای متضاد گرديد .دريک صف ،مؤيدان خالفت و در
سوی ديگر معتقدان به امامت حضرت علی (ع) قرار داشتند .جلوههای اين تأيید ،پ

از

احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)45/

به دست گرفتن امر خالفت توس امام علی (ع) و وقوع جنگ جمل و حوادث صفین و
قضیة حکمیت و بروز انشقاق در میان طرفداران وی در واقعة نهروان ،هويدا گرديد و
چهرة واقعی شیعیان حقیقی ،بهتر نمايانده شد.
با شهادت امام علی (ع) و به دست گرفتن مزورانه امر خالفت توسا گاروه اماوی،
شیعیان سخت در تنگنا قرار گرفتند .مقاومت متعهدانه امام حساین (ع) در برابار يزياد و
امتناع از بیعت با او ،منجر باه باروز حادثاة کاربال و شاهادت وی گردياد .کاربال ،اوج
مقاومت شیعه و فصل میان حق و باطل و تجلی حقانیت اهلبیت (ع) بود .اگر به مساأله
عاشورا به ديدة تحقیق نگريسته شود جدای از اين که باارزترين پديادة سیاسای تااريخ
اسالم بود ،تأثیری عظیم در تحول مضمون ادب و شعر مخصوصاً شعر متعهد سیاسای و
مرثیه داشت و پايههايی را در ادبیات متعهد شیعی بنیان نهاد که پويايی غیر قابال انکاار
تفکر مذهبی را استمرار بخشید.
 -1-1روش تحقیق
در اين مقاله ،موضوع احتجاج در حیطه و محدودة اثبات حقانیت تفکر شیعی در مسألة
واليت و امامت مورد نظر و مقصود است .گسترة مورد مطالعه ،ديوان شعر دعبل اسات
که در آن به مصادری معتبر و موثق ،چون آيات قرآن ،احاديث پیامبر (ص) و ادلة عقلای
و منطقی ،استناد کرده است .اين پژوهش به رو
گرفته است .پ

تحقیق در متن و استقراء تام صاورت

از مطالعة ديوان شاعر ،ابیااتی کاه متضامن مساألة ماورد بحاث باود،

استخراج و طبقه بندی موضوعی گرديد .ساپ

باا بررسای مضامونی و تطبیاق ابیاات،

انديشههای اصیل و عمیق دعبل که با رويکرد احتجاجی بیان گردياده ،ماورد تحلیال و
استنتاج قرارگرفته است.
 -2-1پیشینة تحقیق
دربارة دعبل خزاعی کتابها ،پاياننامهها و مقاالت زيادی به زبانهاای فارسای ،عربای،
ترکی ،انگلیسی و ...نوشتهشده و ذکر تمام آنها از حوصلة ايان نوشاتار خاارج اسات.
بهترين آدرس برای منبع شناسی در اين مورد ،مقالهای است که آقای عبدالحسین طالعی
زير عنوان «راهنمای پژوهش دربارة دعبال خزاعای» در شامارة  41فصالنامة تخصصای
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مطالعات قرآن و حديث به چاپ رسانده است .او در اين مقاله از نساخههاای مختلاف
ديوانهای چاپی و خطی ساير منابعی که غالباً جنبة منبع شناسی دارد ،يااد کارده اسات.
با توجه به آنکه دعبل در ناوع شاعر و بیاان خاويش پا

از کمیات بان زياد اسادی

میزيسته ،از پژوهشهای مربوط به کمیت نیز به عنوان مطالب مشابه میتوان يااد کارد.
دربارة کمیت ،آقايان دکتر فؤاديان و محمدی به صورت مشترک دو مقاله چاپ کردهاند.
نويسندگان در مقالة «هاشمیات ،جهادی از جن

قلام» باا نگااه موضاوعی باه بررسای

محتوای قصايد پرداختهاند .اين مقاله در شماره  3مجله ادب عربی دانشگاه تهران چااپ
شده است ،در مقالة «ديدگاههای سیاسی مذهبی کمیت در هاشمیات» که در کاو

ناماة

ادبیات تطبیقی دانشگاه رازی در خردادماه  90چاپ شده ،نويسندگان با نگاه تاريخی باه
شخصیت کمیت ،موضوع را دنبال کردهاند .آقای دکتر ايمانیاان نیاز در ماورد کمیات و
ناصرخسرو مقالة «خطاب استداللی  »...را در شامارة  11مجلاة ادبیاات تطبیقای کرماان
چاپ کرده است .او در نیمة اول مقاله ،بحثهاای اساتدالل منطقای و منااظرة عقلای و
استفاده از شیوة بینامتنیت را آورده است .در پايان نیز به ارز

هنری شاعرهای ماذهبی

پرداخته و هر دو شاعر را به کمک مايههای نقدی ناقدان معاصر غربی نقد کرده است.
آنچه وجه تمايز اين پژوهش را نمايان میکند اوالً تفاوت شخصیتی دعبل با کمیت
است که خود میتواند زمینهای برای پژوهشهای تطبیقی باشد .ثانیاً اکثر منابع مورد
اشاره در مقالة آقای طالعی جنبة نسخه شناسی دارد ،از سوی ديگر شخصیت دعبل
چیزی از امثال حافظ و سعدی کم ندارد که سالیان طوالنی تحقیقات روی جنبههای
مختلف شخصیتی و شعری آنها ادامه دارد.
 -2موضعگیریهای سیاسی شاعران در مسأله خالفت و امامت
اصول اعتقادی شاعران شیعی در مسألة دفاع از اصل امامت ،بر ايماان حقیقای باه آياات
قرآن کريم و پايبندی به احاديث شريف ،مبتنی بود .در عصر اموی ،کمیت بن زيد اسادی
(126-60هاا.ق) و سااید حمیااری ( 173-105هااا.ق) در رأس اياان شاااعران قاارار داشااتند.
در عصر عباسی اول که دورة قدرت سیاسی خلفای عباسی است ،شاعر دعبال نماينادة
شعر متعهد شیعی اين دوره به شمار میرود .شیوة احتجاج ،سبکی نو و اسلوبی بديع در
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شعر بود که پ

از کمیت توس دعبل با قدرت دنبال شد .او در دفاع از اصول عقیدتی

مذهب تشیع به ويژه امر واليت از سالطة جابراناة حاکماان عباسای کاه ساخت چناین
جرياناتی را رصد میکردند ،هراسی به دل راه نمیداد .اين موضعگیری شاجاعانه ،نقطاة
قوت مبارزة عقیدتی وی به شمار میآيد .مؤيد اين مطلب ،ساخنی از اوسات کاه بیاان
کرد :من پنجاه سال است چوبة دارم را بر دو

میکشم و کسی را نمیيابم که مارا بار

آن به دار بیاويزد (االصفهانی.)121/20 :1972 ،
 -3معرفی دعبل و گرايش قومی و مذهبی او
دعبل ،شاعری از قبیلة خزاعه است .تاريخ بغداد در معرفی او آورده اسات کاه اباوعلی
دعبل بن علی بن رزين بن عثمان بن عبداهلل بن بديل بن ورقاء ،شاعر خزاعی و اصل او
از کوفااه اساات و تولااد او بااه سااال  148هااا .ق و وفااات او را  246ه  .ق نوشااته اساات.
(

 )371/1 :1997 ،از قديمیترين منابع شیعه که در آن نساب دعبال را باه

بديل بن ورقاء ،صحابی رسول خدا نسبت میدهند ،کتاب «الرجال» نجاشای (م  450ه .ق)

است و از قديمیترين منابع اهل سنت در اين انتساب ،تاريخ بغداد است .اغلب بر ايان
باورند که خطیب بغدادی (م  463ه  .ق) آن را از «نجاشی» گرفته است( .األشتر.)16-15 :1964 ،
با توجه به سال تولد و وفات او و با استناد به آنچاه خطیاب بغادادی آورده اسات وی
حدود  98سال زندگی کرده است .بر اين اساس مدت زندگی او با دورة خالفت منصور
(136ا  158ها.ق) آغاز و در دورة خالفت متوکل ( 247-232هاا .ق) به پايان میرسد؛ يعنی
در برههای که مقتدرترين خلفای عباسای چاون هاارون و ماأمون و اماین و معتصام و
متوکل برمسند قدرت بودند .شايان ذکر است که سال  148ها .ق يعنی سال تولد دعبل از
نظر تاريخی مقارن با شهادت امام جعفر صادق (ع) است .دعبل ،امام موسی بن جعفر(ع)

را ديده (طهرانی )326/1 :1337،و برای امام رضا (ع) قصایدة معاروفش را خواناده اسات.
(

 .)120 :20 ،1972 ،متأسفانه در برخی منابع مهم که در موضوع ادبیاات و تااريخ

ادب و نقد نوشتهشده به سبب موضعگیریهای جهتدار مؤلفان آنها ،ذکاری از تشایع
شاعر و طرفداری او از خاندان اهلبیت (ع) نشاده اسات و باه عماد ساعی در اخفاای
باارزترين ويژگایهااای عقیادتی و آثااار شاعری او نمااودهاناد .باارای نموناه در کتاااب
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«الشعر و الشعراء» تألیف ابن قتیبه و تاريخ بغداد ،نهتنها به موارد فوق اشاره نشده اسات
بلکه از قصیدة تائیة او که شهرة آفاق است ،ذکری به میان نیاوردهاند و از او تعريفی کاه
مبتنی بر دارا بودن شعر مذهبی يا جهتگیری مذهبی است ،ارائه نادادهاناد؛ اماا برخای
ديگر مانند مؤلف کتاب «معجم األدباء» جانب انصاف را رعايت کرده و به صاراحت باه
تمايالت مذهبی شاعر ،اشاره کرده اسات( .

 )71/5 :2009 ،همچناین در

االغانی آمده است که دعبل ازجمله شیعیانی است که باه گارايش داشاتن باه علای (ع)
مشهور است (

 .)120/20 :1972،از ويژگایهاای باارز او در شاعر مایتاوان باه

قوت بیان ،نقد تند ،صراحت لهجه ،گزندگی هجو و بخصوص بیان مستدل و منطقی در
موضع دفاع و يا تعارضات عقیدتی ،اشاره کرد.
 -4احتجاج و التزام در لغت و اصطالح
در معنای لغوی احتجاج به نقل از لسان العرب ،در بخشی از توضیح ذيل ماده «حجاج»
؛ و افزوده است که احتجاج به ياک امار ،يعنای آن

آمده است :احتجَّ بالشَئِ :اتّخَذَهُ

چیز را برای خود حجت و سند قرار دادن؛ و در بیان معنای حجت آورده است :حجات
يعنی برهان و نیز حجت چیزی است که بدان بتوان دشمن را دفع کرد و از قول ازهری
نقل کرده است :حجت ،وجهی است که به وسیلة آن در مخاصامه ،پیاروزی باه دسات
آيد .خلیل بن احمد در کتاب العین نیز حجت را به هماین معناا ذکار کارده اسات .در
«أقرب الموارد» :ذيل مادة (حجج) در بیان معنای لغوی احتجاج چنین آمده اسات:
.پ

احتجاج از نظر لغات

به معنای حجت آوردن و برای خود حجت قارار دادن و بارای کاار خاود دلیال آوردن
است .معنای کلمة التزام از نظر لغاوی در صاحاو و لساان العارب باه معناای اعتنااق،
مالزمت چیزی و عدم مفارقت آن آمده است .در اساس البالغاه ايان معناا بارای التازام
مجاز دانسته شده و مؤلف به نکتة دقیقی اشاره کرده است که با مفهوم احتجااج قرابات
تام دارد ،وی بیان داشته عبارت «
احتجاج کرده باشی( .

» زمانی باه کاار مایرود کاه باا دشامن

 ،بیتا :ذيل مادة لزم) با توجه باه معاانی لغاوی ،مایتاوان

معنای اصطالحی احتجاج را عبارت از آوردن دلیل و برهان قاطع ،در دفاع از يک فکار
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و انديشه و اثبات حقانیت آن و پاسخ به خصم و وادار کردن او به اعتاراف و اقارار باه
حق دانست .خداوند در قرآن کريم خطاب به پیامبر(ص) در آية  125سورة نحل و آية 46

سورة عنکبوت ضمن دعوت به احتجاج و جدال به شیوه و رو

نیکاوی آن «

» هم اشاره فرموده است .طبرسی عالم و مفسّر شیعی در قرن ششم هجری کتاابی
مفصل به ناام «االحتجااج» تاألیف نماوده و در آن باه ذکار ماوارد احتجاجاات قارآن،
پیامبر(ص) و ائمه (ع) پرداخته است.
 -5مبانی احتجاج در شعر دعبل خزاعی
غلبة گرايش سیاسی بر شعر دعبل و موضعگیری او در مسأله خالفت و دفاع از تفکر
شیعی در قبال سلطة خلفای اموی و عباسی مبین نگر

عمیق سیاسی و تعهد مذهبی

خاص اين شاعر است .شعر دعبل به عنوان صحنة مدافعه و بستر مقابله ،جلوههای
زيبايی از تعالی انديشة سیاسی ،حق طلبی ،جسارت دينی و استدالل منطقی وی را
نشان میدهد .طرو مسأله خالفت ،موضوع امامت علی (ع) و شايستگی اهل بیت پیامبر
(ص) برای احراز منصب واليت ،قوّت استدالل وی را در مبارزة سیاسی مذهبیش نمايان
میسازد .احتجاج دعبل در تأيید حقانیت شیعه و دفاع از اصول اعتقادی اين مذهب بر
سه رکن ذيل استوار است:
الف :احتجاج با استناد به داليل عقلی و منطقی :استفاده از برهانهای عقلی و
استداللهای منطقی يکی از رويکردهای تقابلی دعبل در برخورد با غاصبان حقوق
اهلبیت (ع) است .هاشمیات کمیت ،بهترين نمونة شعر مستدل و منطقی بود که بر
احتجاجات قرآنی درمسأله حقانیت اهل بیت (ع) تکیه داشت .جاحظ ،معتقد است که
«کمیت برای اولین بار باب احتجاج را به روی شیعیان باز کرد» (

اين شیوه پ

)160 :1408 ،

از او ،با قوّت ،توس دعبل پیگیری شد.

الزم به ذکر است که مالزمة ذاتی بین دال و مدلول در وجود خارجی ،نخستین تعین
داللت عقلی است .در تعريف داللت عقل گفتهاند« :حجت عقل يا داللت عقل چیزی است
که تأمل بر آن منجر به علم شود» (

)147/1 :1363 ،؛ و در تعريف عقل ذاتی آمده

است« :عقل (عقل ذاتی) آگاهی نخستین است که آدمی را از زشتیها باز دارد» (همان)190/1 :
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موضعگیری دعبل در اين بخش ،منوط به اتخاذ مقدماتی است که از مقولة مسلمات
عقلی و مؤيّد به اقرار عقل است .دعبل در قصايد خود به مدو آل محمد (ص) پرداخته
و خصوصیات و صفات نیکی را برای اهلبیت (ع) به تصوير میکشد .يکی از مهمترين
اين قصايد ،قصیدة تائیه است با مطلع:
(

« زنان نوحهگر با گفتار و الفاظی مبهم با شیون و آه همصدايی کردند».

او در اين قصیده با آوردن مقدمة غزلی ،زمینه را برای بیان مقصود اصلی خويش در
قالب استدالل عقلی فراهم ساخته است .وی میکوشد مخاطب را وادار به انديشه کند
تا تفکر منطقی ،نقش اصلی را در جهتدهی انديشههای مذهبی و موضعگیریهای
سیاسی او داشته باشد .از اين رو ،دعبل به برانگیختن و انگیز

عقل ،اهتمام ويژه نشان

داده است.

(همان)58 ،

«آيا روزگار را نديدی که چگونه به مردم ستم کرد و سبب نقصان و تفرقة طوالنی گرديد /.و (نیز)
سبب روی کار آمدن حکومتهای بیحیا و پیروانشان گرديد .که در تاريکیهای جهل و ستم
از آنان (اهل بیت) طلب نور هدايت میکردند /،چگونه و از کجا بعد از روزه و نماز در نزد
خداوند ،تقرب و نزديکی را میجويند /.اين تقرب راهی ندارد جز دوستی اهلبیت پیامبر

(ص)

و تنفر از اوالد زرقاء و عبالت (از منسوبان نزديک خاندان بنیامیه) /.و نفرت از هند و آنچه
سمیه و پسر

مرتکب شدند ،کسانی که در روزگار اسالم کافر منش و فاسق بودند».

توجه به ساختار و سیاق مضمون ،مبین آن است که شاعر از همان آغاز ورود به
اصل موضوع ،با استفهام انکاری «

» به حیطة انگیز

عقل وارد

احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)51/

شده است .او سپ

از قاعدة برهان قیاس که يکی از صناعات خم  ،برهان ،مغالطه،

جدل ،خطابه و شعر است ،استفاده کرده است .در تعريف برهان آمده است «
» (المظفر .)313 :1376 ،مقدمات
يقینی به سبب آن که يا فی نفسه از بديهیاتند يا از نظرياتی که به بديهیات منتهی
از استفهام

میشوند ،بالضروره نتیجة يقینی هم به دنبال دارند .دعبل در اين قصیده پ

انکاری ،از قاعدة برهان «إنّی» استفاده کرده تا از طريق نتیجه ،به مقدمة يقینی برسد.
قابلذکر است که برهان به دو نوع « إنّی و لمّی» تقسیم شده است ،در برهان إنّی از
معلول به علت و در برهان لمّی از علت به معلول میرسند (همان .)315 :دعبل با ذکر
» «

نتیجه و معلولهايی چون «

» مخاطب را وادار میکند در پی آن
باشد که چه عواملی باعث شده است تا حکومت اسالمی که بايستی ماية خیر و نیکی و
ان

وهم افزايی باشد ،به جای فراهم آوردن اسباب تقرب به خداوند ،به تفرق و ستم

و استبداد حاکمان نابکار انجامیده است .مخاطب ،استنباط خواهد کرد که بروز چنین
نتايجی بی شک در پی عدول از مقدمات صالحة چنین فرايندی به وقوع پیوسته است.
دعبل ،معتقد است که حاکمان بنیامیه ،با انتقال حاکمیتی که از حجیت شرعی
برخوردار بوده ،مرتکب غصب گرديدهاند .ازنظر او غاصب نمیتواند ،صاحب حق تلقی
گشته و با آن ادعا ،زعامت و سرپرستی جامعة اسالمی را بر عهده بگیرد .دعبل در رد
حاکمیت بنیامیه بر اساس ادلة عقلی به موضوع ارث نیز پرداخته است .او معتقد است
که اگر فرض شود قواعد صريح شرع در باب حکومت اسالمی پ

از پیامبر (ص)

مسکوت تلقی گردد ،بازهم قواعد عقلی ديگری هستند که اين حاکمیت را برای خاندان
» در بیت

پیامبر به عنوان وارثان حقیقی پیامبر اثبات میکند .با آوردن قید «
زير اين فرضیه را بنیان مینهد:

(

)60 :1997 ،
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«اگر موضوع ،انتساب معیار باشد ،اهلبیت وارثان حقیقی پیامبرند .به يقین ،آنها بهترين سروران
و بهترين حامیند /.اگر جانشینی به چیزی جز خويشاوندی حضرت محمد (ص) منوط نبود ،پ
بنیهاشم برای به دست گرفتن اين مقام از ديگران سزاوارتر بودند».

او سپ

به تعلیل اين امر میپاردازد ،از نظار او سابب انحاراف و علات غصاب حاق

واليت ،حسادت و کینه ،وقوع در کذب و انتقام جويی بنیامیه از اهل بیت بوده است:
(همان)

«مردم جز حسود و دروغ گو و کینه توز نیستند که کینه در دل پرورانده و مرتکب جرم شدند»

محبت و مودت دعبل به خاندان پیامبر (ص) و اقرار به صالحیت آناان بارای باه دسات
گرفتن امر زعامات ،ريشاه در عقالنیات و تعهاد ماذهبی او دارد .او در عرصاة مباارزة
عقالنی - ،بنا بر گفتار خود او -خويشتن را وقف جدال و درگیری بارای مکتاب اهال
بیت نموده است .وی برای اثبات حقیقت و پرده برداشاتن از شابهات ،جادی و مقااوم
است و جدال و مبارزة منطقی و دفاع از حق غصب شدة اهلبیت را هدف خويش قرار
داده است .در جدال کالمی ،داليل خويش را «عرف و تحقیق» مینامد و ادعاهاای آناان
را «منکر و شبهه» میخواند و معتقد اسات شابهه در قالاب واقعیات و باطال در قالاب
حقیقت جلوه دادهشده است .اين ظاهرفريبی به قدری او را عصبانی سااخته اسات کاه
میگويد حاضر است خورشید را از جای برکند تا گو ِ کر و سختتر از سانگ آنهاا
را برای شنیدن حقیقت شنوا سازد:

(

)145 -144 :1972،

«وقتی سخن حقی بیان کنم آنها با گفتار نکوهیده آن را انکار میکنند و امر محقق را با شبهه
میپوشانند /.خود را وقف جدال برای اثبات حقانیت اهلبیت میکنم .همین مرا ب

که در اين

راه اشکم ريخته شود( /.برای تفهیم و اثبات حقیقت) میخواهم خورشید را از محلش جابجا
کنم و اين معاندانِ کر و سنگین گو

را شنوا سازم».

احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)53/

امر اثبات شدة عقلی برای صاحب آن به شکل قانونی و عملی ايجاد حق میکند .او از
حق حاکمیتی که قرآن به اهل بیت اختصاص داده به «فیئ» تعبیر میکند و معتقد است
اين حق قطعی از آنان سلب شده و در دست کسان ديگری قرارگرفته که اهلیت شرعی
و عقلی برای تصاحب آن ندارند:
)63 :1997 ،

(

نکتة عمده در سبک استداللی دعبل ،اين است که وی هم بر قواعد منطقی تکیه میکناد
و هم صالحیتهايی از خاندان پیامبر (ص) را مقدمة استدالل قرار میدهد کاه مقبولیات
عقالنی دارد و شرع هام بار آن صاحه مایگاذارد .ايان شایوه ،مشاخص مایکناد کاه
موضعگیری و دفاع او برمدار حق بوده و توجیه عقالنی و شرعی داشته است؛ زيرا عقل
بالفطره حق را میپذيرد و باطل را رد میکند .کمیت بن زياد اسادی نیاز بارای اثباات
مقصود در هاشمیات از همین شیوه يعنی مورد خطاب قرار دادن عقل مخاطاب و وادار
نمودن او به تفکر منطقی استفاده کرده است:

(

)61 :1408 ،

«آيا آن که چشم بصیرت بسته و از رأی حکیمانه تبعیت نمیکند به فکر فرو نمیرود و انديشه
نمیورزد؟ و آيا آن که راه بدی پیشه کرده و رفته ،نبايد روی بازگرداند؟ /آيا امتی که به خواب
غفلت فرورفته نبايد برخیزد و پردة غفلت را کنار بزند و به دنبال رشد و هدايت خويش
باشد»؟

ب :احتجاج به آيات قرآن
دعبل در شیوة احتجاجی خويش عالوه بر استدالالت عقلی و منطقی ،در باب فضیلت
اهلبیت به آيات قرآن نیز استناد میکند وبرتری آنها را گزينشی الهی میخواند:
(

)81 :1972 ،

«خداوند در تمجید آنان ،سورهها و آياتی نازل فرموده است که در آن ستايش و تأيید آنان است».
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او در اين باره به آياتی که در فضیلت و شأن اهل بیت (ع) به ويژه امام علی (ع)

نازلشده استناد میکند .در قصیدهای که در مدو امام علی (ع) سروده ،او را جانشین
پیامبر (ص) دانسته و برای صحت ادعای خويش به آية نجوا و آية واليت استناد کرده است:

«جانشین به حق پیامبر (ص) هم اوست آن که چون اراده کرد با پیامبر (ص) به نجوا سخن
گويد قبل از آن صدقه داد /.جانشین (واقعی) آن سومین ولیّ (بر اساس فرموده قرآن کريم)
اوست که مفتخر به اين است که در نماز

به وقت رکوع ،به مستمند بخشش کرد».

در بیت اول دعبل به آية نجوا (آيه 12و )13در سورة مبارکة مجادله ،در باب دادن
صدقه قبل از نجوی و در بیت دوم به آية  55در سورة مائده که هر دو در فضیلت
امام علی (ع) است ،استناد کرده است .در تفسیر نمونه ذيل آية نجوا روايتی را از قول
امام علی (ع) نقل کرده که فرمود در قران آيهای است که احدی قبل از من و بعد از من
به آن عمل نکرده و نخواهد کرد .همچنین به آية «
» (قرآن )55/5 ،که به آية واليت هم مشهور
است به شايستگی امام علی (ع) برای واليت ،استناد کرده است.
او در قصیدهای ديگر به آية «

» اشاره کرده و میگويد:
(همان)97 :

«او کسی است که در بستر پیامبر (ص) خوابید تا او را از مکر کنندگان و مکرشان حفظ نمايد».

اين بیت از آية  207سورة بقره اقتباسشده است که خداوند میفرمايد ﴿
﴾ فضائل قرآنی اهلبیت (ع) به عنوان
مقدماتی مستند ،نقش فراوانی در نقض ادعای باطل غاصبان حق واليت دارد .دعبل در
قطعهای به نام «اهل مباهله» در وصف خاندان پیامبر اکرم (ص) آورده است:
(

)72 :1997 ،

احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)55/

«(آنان) شايستگان حضور در مباهلاة کاريم و اهال کساا و خاناة امان الهای و پاردههاا و
مکانهای امنند».

شاعر در اين بیت به خاندان پیامبر (ص) و قضیة مباهله با مسیحیان نجران اشاره
میکند که استنادی است به آية﴿ :
﴾ (آل عمران )61 :نکتة قابل مالحظه در اين آيه ،آن است که از حضرت علی (ع)

به نف ُ النبی تعبیر گرديده است که مبین جايگاه عظیم دينی و شخصیت بارز معنوی
آنان است .بنابرآن چه ذکر شد ،میتوان نتیجه گرفت که دعبل در بیان واقعیتهای تفکر
شیعی ،به استناد آيات قرآن ،از امامت و جانشینی اهل بیت پیامبر (ص) سخت دفاع
کرده و اين حق را در خاندان پیامبر (ص) ثابت ،مستدل و منصوص علیه میداند.
ج :احتجاج به احاديث موثق
احاديث قابل وثوق روايتشده از پیامبر اکرم (ص) يکی از منابع اثبات حق امامت
اهلبیت (ع) ويکی از مستندات شیعه در اين مورد است .اين احاديث بر محور
شخصیت امام علی (ع) و مقام او نزد پیامبر (ص) و سابقة آنان در اسالم استوار است.
بسیاری از اين احاديث از طريق مراجع اهل سنت نیز نقلشده است که نظرية امامت
شیعه را تأيید میکنند( .الحکیم )500 :1963 ،دعبل خزاعی در اشعار خود در دفاع از حق
غصب شدة امام علی (ع) و اهل بیت (ع) ،عالوه بر تکیه به داليل عقلی و احتجاج به
آيات قرآن ،به احاديث نیز استناد کرده و در اشعار

از آن احاديث الهام گرفته است.

واقعة غدير در صدر اين روايات موثق و مستند قرار دارد.

(

)59 :1997 ،

«برادر خاتم پیامبران آن فرد پاک که از ارتکاب هر گناه و ناپاکی مصون است ،او نابود کنندة
پهلوانان در مهلکهها است /.اگر (حق خالفت و امامت حضرت علی (ع) را) انکار کردند
منطقة غدير بدان شهادت میدهد و همچنین منطقة بدر و احد و مرتفعات آنجا».

شاعر در اين ابیات ،عالوه بر اشاره به کالم پیامبر (ص) پ

از برقراری عقد اخوت
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میان خود و امام علی (ع) ،به حديث معروف آن حضرت (ص) در روز غدير خم نیز
استناد کرده است که وی ،امام علی (ع) را وصی و جانشین پ
فرمود« :
نیز:

از خود معرفی کرد و
»(

 3 /2 :1403 ،و

 )239/9 :2007،دعبل در مواضع ديگری نیز به حديث پیامبر (ص) در روز غدير

خم استناد نموده است .او در بیت زير میگويد:

«پیامبر (ص) (در روز غدير خم) فرمودند :هرکه من مواليش هستم ،بعداز مرگم علی

(ع)

موالی اوست» .و نیز در بیتهای:

(همان)

«از جمع مردم امام علی (ع) برادر پیامبر برگزيده و بلکه داماد و وصی او و بسیار پوشانندة
عیوب مردم است /.برادرم ،جانشینم و پسرعمويم و وارث من و ستانندة حقوقم از همة
دشمنانم اوست».

او به اين حديث پیامبر (ص) استناد کرده است که وی ،امام علی (ع) را برادر ،وصای و
وارث و جانشین خود دانسته و فرماود« :
»(

)128/23 :1991 ،

حديث منزلت ازجمله احاديث ديگری است که دعبل بدان استناد کرده است:
(

)67 :1997 ،

«(امام علی) برای پیامبر(ص) چون هارون برای موسی است ،اين برخالف خواستة گروهی
پست و نابکار و دريده روی است».

اين بیت استنادی به حديث منزلت است که پیامبر (ص) فرمودند« :
»(

 81/5 :1987،و نیز:

دعبل دربارة علم و شايستگی علمی اهلبیت (ع) میگويد:

 ،بیتا.)174/15 :

احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)57/

(

)72 :1997 ،

«علمی که از جانب خداوند به وسیلة وحی نازل شده در نزد اينان ذخیره است ،اينان
هستند که به خیر و احسان اقدام میکنند».

اين بیت اشارهای است به گفتار پیامبر (ص) که فرمودند« :
»(

)38 :1380 ،

د) بشارت منجی ،عنصر ويژة دعبل در احتجاج
قواعدی که دعبل به عنوان عناصر احتجااج خاويش باه آنهاا اساتناد نماوده و ادعاای
خويش را بر پاية آنها تثبیت کرده است ،قیاسهايی مستدل و برهانهايی قاطع است کاه
قوّت و حجّیّت شرعی آنها ،جايی برای ابطال آنها از سوی منکاران بااقی نمایگاذارد.
انحراف از احکام شرع و نقض دستورات صريح پیامبر (ص) و تفسیر به رأی آيات قرآن
و خود رايی و ناديده انگاشتن احاديث معتبر روايتشده از پیامبر (ص) ،سرنوشت اسالم
و مسلمانان را پ

از رحلت پیامبر به گونهای ديگر رقم زد و به قول دعبال سابب شاد

غنیمت آنها در میان ديگاران تقسایم شاود .اوج دور انديشای الهاام آمیاز و اساتدالل
خالقانة وی آنگاه بروز کرده است که او در بیتهايی از بخشهای پايانی قصایدة تائیاه
بیان میکند که اگرچه در اين زمانه ،شراي برای اثبات حقانیت اين امر مهام ،مسااعد و
موافق نیست و خلفای جاور باا شادت هرچاه تماامتار باه ظلام و سارکوب خانادان
پیامبر (ص) و طرفداران آنها اقدام میکنند ،و کسی را هم يارای خاونخاواهی نیسات،
ولی شراي همیشه اينگونه نخواهاد ماناد .در آينادهای ناه چنادان دور ،اماامی ظهاور
خواهد کرد که ظهور

نقطة عطف و حد فاصل میان حق و باطل ،خواهد بود:

(

)143 :1972،

«قلبم از حسرت پاره پاره میگشت ،اگر نبود (آمدنِ) کسی که امروز يا فاردا (زود ياا ديار)
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به آمدنش امید بستهام( /.امید من) ظهور و آمدن امامی است کاه باه ناام خادا و باه نعمات و
احسان او به يقین خواهد آمد /.اويی که (چون بیايد) حق را از باطل جدا و بر خوبیها ،پادا
و بر زشتیها ،مجازات مینمايد /.پ

جانا شاد باد و خو

که آنچه آمدنش حتمای اسات در

همین نزديکیهاست».

ذکر شده است که موقع قرائت اين ابیات نزد امام رضا (ع) ،امام رو به دعبل کردند
و فرمودند :روو القدوس اين ابیات را بر زبانت جاری کرد (

.)67/5 :1972 ،

 -6نتیجه
شاعران متعهد شیعی ،در عهد خالفت عباسیان ،شعر خود را برای دفاع از اصول اساسی
مکتب تشیع به کار گرفتند .دعبل به حق ،نمايندة شعر شیعی در عصر عباسی اول است.
او که نزديک به يک قرن زندگی کرد با نُه تن از خلفای عباسی همدوره باود .وی شاعر
خويش را بستر مبارزة عقیدتیش قرارداد و با نگرشی سیاسی و ايدئولوژيک و هماراه باا
التزام و تعهد دينی ،رسالتی عظایم را در پوياايی انديشاة شایعی در مقابلاه باا سیاسات
عباسیان بر عهده داشت .نتیجة پژوهش مشخص میکند که )1 :اسالوب احتجااج دعبال
در شعر ،برای دفاع از مکتب اهلبیت ،بر ساه اصال اساسای اساتدالل و برهاان عقلای،
مستندات قرآنی و احاديث موثق ،استوار است )2 .دعبل ،صراحت بیاان دارد و در ارائاة
انديشة خويش ،جدی و مقاوم است و بیشاتر همانناد ياک مباارز ايادئولوژيک ،جلاوه
می کند تا يک شاعر )3 .دعبل ،شعر را در خدمت اهاداف سیاسای کاه دفااع از مکتاب
اهلبیت باشد ،قرار داده است و اين نوعی از تحول در رويکرد و مضمون شعر ماذهبی
سیاسی اوست )4 .وجه غالب شعر او سیاسای اسات و بخشای از شاهرت وی ،ماديون
موضعگیریهای سیاسی اوست  )5شیوههای دفاع او از مکتب اهلبیت ،بار اقنااع عقلای
استوار است )6 .ابیاتی که با موضوع احتجااج اسات از عنصارهای انگیزشای عاطفاه و
احساس و خیال فاصله دارد و بیشتر متأثر از روو استدالل منطقی است؛ از اينرو زباان
شعر متین ،مستدل و قوی است .اين عوامل باعث شدهاند که شعر او قوت تأثیر ،پويايی
تعبیر و جلوة مبارزاتی اصیل داشته باشد )7 .احتجاجات دعبل هماانگوناه کاه موجاب
شهرت دعبل شده باود ،شاعر شایعی را نیاز قادرت و پوياايی بخشایده و نموناههاای

احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهلبیت (ع)59/

برجستهای از ادب ملتزم را در آن دوره به نمايش گذاشته است.
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