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 دهچکی 
 اشعار حقانیت علويان پرداخت. به ويژه ،ی به دفاع از تفکر شیعهدعبل خزاع ،عباسی اول ةدور در

  .است فراوان ،امامت و خالفت و نقض گفتار مدعیان ةاحتجاجی او در اثبات عقايد شیعه، مسأل

ی اثبات شاعر برارويکردهای احتجاجی  –زير است  سؤاالتپاسخی برای  صدد يافتن اين مقاله در

گرايش غالب شاعر برای اقناع مخاطب  -اصول و مواردی است؟  ر چهبی مبتن )ع( تیب اهلحقانیت 

تأثیری بر زبان و بیان شاعر گذاشته  چه ،اشعار مضمون -؟ چرخدمیبیشتر بر محور چه عناصری 

 آيد.می ی مهم شعر احتجاجی اين شاعر متعهد به شمارها از جنبه و استدالل منطقی قدرت بیان، است؟

ع( ) تیب اهلکه دعبل شعر را در خدمت اهداف سیاسی که دفاع از مکتب  ندک یمتحقیق مشخص  جينتا

قرار داده و بر اقناع عقلی مخاطب تکیه دارد. فاصله گرفتن شاعر از عناصر عاطفه و احساس در  ،باشد

 توجه او به اقناع عقلی مخاطب است. ديمؤ ،امور احتجاجی

 .()ع بیت اهل زاعی،دعبل خ احتجاج، کلیدی: هایواژه

                                                 

  مسؤول نويسندة الکترونیك پست: rrezaei@lihu.usb.ac.ir 
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 مقدمه -1

در  ی اسات کاه  هاای متماايز  و محتوا دارای ابعااد و ويژگای   مضمون از نظرشعر عربی 

و  مضامون  .بخشایده اسات  بدان  یو انحصاربارز  ةجنب ،ها ملتديگر مقايسه با ادبیات 

 ازپا    و چاه  از اسالمچه پیش  ،در اين شعريی که رنگ و بوی سیاسی دارد، ها مفهوم

متعادد   مساتمر و  هایجنگ ای وهتعصبات قبیل از تأثر .دارد راوانف یا غلبهظهور و  ،آن

غالاب   رناگ  ،و آداب و سنن حاکم بر روابا  اجتمااعی   رقابت و اثبات قدرت ةشير با

شاعر عربای را   » ،ن ادبمورخاا برخای   کاه  نيا ا اسات. ادبیات عرب در پیش از اسالم 

 محتوا بودهر به همین مضمون و نظ ،(1/73: 1984، فروخ) «اند دهینامتاريخی آنان  ةشناسنام

 ، رواب  و تعامالت سیاسیو رواج اسالم در  )ص( اکرم امبریپبا بعثت  .است

نگار  و   .پیادا کارد   یو جهت خاصا  ديمتأثر گردو ضواب  شريعت اسالمی  از اصول

» :شااعران  و نسبت به شعر )ص( پیامبر اکرمگیری و موضعقضاوت 

»و همچناین   (2/30 :1991مسعودی،ال) «

 (4/137 :1972صفهانی، اال) «

شاعر و ادبیااتی    صاًمخصو، جايگاه و منزلت ادب حکیمانه داشتنقش بارزی در تبیین 

رسالت نبوی باشد و همگام باا آن باه حمايات، تبلیاپ و پشاتیبانی از اصاول       که مدافع 

  «شااعرالنبی »حساان بان ثابات انصااری معاروف باه        بپاردازد.  عقیدتی شريعت اساالم 

مأموريات   )ص( پیامبر اکارم صدر اسالم از جانب  بارزترين شخصیت ادبی، در عنوان  به

 ویضامن دعاا بارای     ص() امبریا پدهد.  پاسخ مشرکان راشعر خود ن و با زبا که يافت

»و خطاب به او فرمودناد:   ديیتأدر  ،«»

  (143 :هماان ) « –

الک م بن از کعب توان یمحسان  از ریغ  به )ص( پیامبر و اسالمی شاعران مدافع شريعت از

 و عبداهلل بن رواحه نام برد.

ت، خالفت و امام ةبا محوريت مسأل ص()اکرم پیامبر حوادث سیاسی پ  از رحلت 

و در  ن خالفتامؤيد ،. دريک صفهای متضاد گرديدها و انديشهمنشأ بروز ديدگاه

از  پ  ،اين تأيید هایجلوهقرار داشتند.  ع() یعلحضرت  امامت ن بهاوی ديگر معتقدس
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و جنگ جمل و حوادث صفین  وقوع و ()عتوس  امام علی  گرفتن امر خالفت به دست

و  گرديد دايهو ،نهروان ةواقع در ویطرفداران  میاندر انشقاق  و بروزحکمیت  ةقضی

 .ه شداياندبهتر نم ،واقعی شیعیان حقیقی ةچهر

توسا  گاروه اماوی،     امر خالفت مزورانهو به دست گرفتن  ع() یعلامام  با شهادت

در برابار يزياد و    )ع(. مقاومت متعهدانه امام حساین  شیعیان سخت در تنگنا قرار گرفتند

اوج  ،کاربال  گردياد.  ویکاربال و شاهادت    ةمنجر باه باروز حادثا    ،ز بیعت با اوامتناع ا

 هلأمسا اگر به  بود. ع() تیب اهلحق و باطل و تجلی حقانیت  یانمفصل  مقاومت شیعه و

سیاسای تااريخ    ةباارزترين پدياد   که نياد جدای از تحقیق نگريسته شو ةعاشورا به ديد

سیاسای و   متعهد رشع مخصوصاًن ادب و شعر اسالم بود، تأثیری عظیم در تحول مضمو

 انکاار   قابال  ریغپويايی  ان نهاد کهرا در ادبیات متعهد شیعی بنی يیها هيپامرثیه داشت و 

 .استمرار بخشید را بیتفکر مذه

 روش تحقیق -1-1

 ةحقانیت تفکر شیعی در مسأل اثبات ةو محدودموضوع احتجاج در حیطه  ،در اين مقاله 

اسات  شعر دعبل ديوان  ،مطالعه مورد ة. گستراستو مقصود  مورد نظرواليت و امامت 

عقلای   ةادلو  )ص(پیامبر  ، احاديث، چون آيات قرآنموثقو به مصادری معتبر در آن  که

است. اين پژوهش به رو  تحقیق در متن و استقراء تام صاورت   و منطقی، استناد کرده

باود،   بحاث  ماورد  ةکاه متضامن مساأل    یاتیا اب ديوان شاعر، ةاز مطالع پ  گرفته است.

 بیاق ابیاات،  موضوعی گرديد. ساپ  باا بررسای مضامونی و تط     یبند و طبقهاستخراج 

ماورد تحلیال و    ،اصیل و عمیق دعبل که با رويکرد احتجاجی بیان گردياده  یها شهياند

 .است قرارگرفتهاستنتاج 

 تحقیق ةپیشین -1-2

، یعربا  فارسای،  یهاا  زبانو مقاالت زيادی به  ها نامه انيپا ،ها کتابی ل خزاعدعب بارةدر

 .ايان نوشاتار خاارج اسات     ةحوصل از ها آنو ذکر تمام  شده نوشته ، انگلیسی و...ترکی

آقای عبدالحسین طالعی  است که یا مقاله ،آدرس برای منبع شناسی در اين مورد نيبهتر

تخصصای   ةفصالنام  41 ةدر شامار  «دعبال خزاعای   ةدرباروهش راهنمای پژ»عنوان  زير
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مختلاف   یهاا  نساخه در اين مقاله از  او به چاپ رسانده است.مطالعات قرآن و حديث 

  اسات.  کارده  اديا  ،منبع شناسی دارد ةجنب غالباًمنابعی که  ساير و خطیچاپی  ایه ديوان

 اسادی  بیاان خاويش پا  از کمیات بان زياد       شاعر و با توجه به آنکه دعبل در ناوع  

 .کارد  اديا  توان یممطالب مشابه  به عنوانمربوط به کمیت نیز  های پژوهش از ،ستهيز یم

 .اند کردهدو مقاله چاپ  مشترک به صورت یمدو مح انيفؤادآقايان دکتر  ،کمیتبارة در

 بررسای  باه  موضاوعی  نگااه  باا  «قلام  از جن  یجهاد ،هاشمیات» ةمقال در سندگانينو

 چااپ مجله ادب عربی دانشگاه تهران  3در شماره  اين مقاله. اند پرداخته قصايد محتوای

 ةکاو  ناما  در که« سیاسی مذهبی کمیت در هاشمیات یها دگاهيد» ةمقال در ،است شده 

با نگاه تاريخی باه   سندگانينو ،شده  چاپ 90 خردادماهادبیات تطبیقی دانشگاه رازی در 

 و کمیات  در ماورد آقای دکتر ايمانیاان نیاز    .اند کردهشخصیت کمیت، موضوع را دنبال 

ادبیاات تطبیقای کرماان     ةمجلا  11 ةدر شامار  را« خطاب استداللی ...» ةمقال ناصرخسرو

عقلای و   ةاساتدالل منطقای و منااظر    هاای  بحث ،اول مقاله ةو در نیما چاپ کرده است.

 ماذهبی  یشاعرها پايان نیز به ارز  هنری  در بینامتنیت را آورده است. ةاستفاده از شیو

 .نقدی ناقدان معاصر غربی نقد کرده است یها هيماپرداخته و هر دو شاعر را به کمک 

تفاوت شخصیتی دعبل با کمیت  اوالً کند یمآنچه وجه تمايز اين پژوهش را نمايان 

مورد اکثر منابع  اًیثان تطبیقی باشد. های پژوهشبرای  یا نهیزم تواند یماست که خود 

سوی ديگر شخصیت دعبل  از دارد، ینسخه شناس ةآقای طالعی جنب ةدر مقال اشاره

 یها جنبهکه سالیان طوالنی تحقیقات روی  کم ندارد یو سعدچیزی از امثال حافظ 

 ادامه دارد. ها آن یو شعرمختلف شخصیتی 

 خالفت و امامت هلأمسسیاسی شاعران در  یها یریگ موضع -2

 ايماان حقیقای باه آياات     بر ،امامت از اصلدفاع  ةلأمس دری اصول اعتقادی شاعران شیع 

 اسادی  زيد بن کمیت ،در عصر اموی .بود مبتنی ،ندی به احاديث شريفقرآن کريم و پايب

  .قاارار داشااتنداياان شاااعران  در رأس .ق(هااا 173-105)حمیااری  سااید و ا.ق(هاا60-126)

 ة، شاعر دعبال نمايناد   استای عباسی قدرت سیاسی خلف ةدر عصر عباسی اول که دور

احتجاج، سبکی نو و اسلوبی بديع در  ةشیو .رود یمشیعی اين دوره به شمار شعر متعهد 
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عقیدتی  از اصولدفاع شد. او در  لدنبا قدرت باشعر بود که پ  از کمیت توس  دعبل 

کاه ساخت چناین    اکماان عباسای   ح ةرانا بجا ةامر واليت از سالط  به ويژهب تشیع مذه

 ةنقطا  شاجاعانه،  یریگ موضعاين  .داد ینمبه دل راه  یهراس ،کردند یم رصدجرياناتی را 

بیاان   اوسات کاه   ی ازساخن  ،مؤيد اين مطلب .ديآ یمه شمار بوی عقیدتی  ةقوت مبارز

بم که مارا بار   يام و کسی را نمیشکدارم را بر دو  می ةمن پنجاه سال است چوب: کرد

 .(20/121 :1972صفهانی، اال)آن به دار بیاويزد 

 او معرفی دعبل و گرايش قومی و مذهبی -3 

اباوعلی  کاه  در معرفی او آورده اسات  خزاعه است. تاريخ بغداد  ةاز قبیلشاعری  ،دعبل

او شاعر خزاعی و اصل  ،بن ورقاء ن بديلعثمان بن عبداهلل ب دعبل بن علی بن رزين بن

 اساات.  نوشااته ق .ه  246و وفااات او را  ق. هااا 148بااه سااال  کوفااه اساات و تولااد او از

منابع شیعه که در آن نساب دعبال را باه     نيتر یمياز قد (1/371 :1997، )

 ق(.ه  450 م) جاشای ن« الرجال»تاب ک ،دهندخدا نسبت می صحابی رسول ،بن ورقاءبديل 

اغلب بر ايان   .است تاريخ بغداد ،منابع اهل سنت در اين انتسابترين و از قديمی است

 .(16-15 :1964 )األشتر، است. گرفته «نجاشی» را از آن (ق . ه 463 )م بغدادی خطیب که باورند

 وی اسات دی آورده خطیاب بغادا   آنچاه  به استناد ابو  با توجه به سال تولد و وفات او

منصور خالفت  ةر اين اساس مدت زندگی او با دورب .زندگی کرده است سال 98حدود 

 یعني؛ رسدمی به پايان (ق .هاا  247-232) خالفت متوکل ةآغاز و در دور (قها. 158 ا136)

و مقتدرترين خلفای عباسای چاون هاارون و ماأمون و اماین و معتصام        که یا در برهه

 ازيعنی سال تولد دعبل  ق .ها 148که سال  ذکر است شايان  رت بودند.برمسند قد متوکل

 )ع(بن جعفرموسی  امام ،دعبل .است ع()صادق جعفر تاريخی مقارن با شهادت امام  نظر

 .معاروفش را خواناده اسات    ةقصاید  )ع(امام رضا  یو برا (1/326 :1337)طهرانی،را ديده 

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

از تشایع   یذکار  ،ها آندار مؤلفان جهت یها یریگ موضع به سبب شده نوشتهدب و نقد ا

 ساعی در اخفاای   باه عماد  نشاده اسات و    ع() تیب اهل شاعر و طرفداری او از خاندان

 کتاااب  در باارای نموناه  اناد. شاعری او نمااوده  و آثااارهااای عقیادتی  باارزترين ويژگای  
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به موارد فوق اشاره نشده اسات   تنها نه ،ابن قتیبه و تاريخ بغداد فیتأل «ءالشعر و الشعرا»

تعريفی کاه   از اوو  اند اوردهینذکری به میان  ،آفاق است ةشهراو که  ةتائی ةدیقصکه از بل

اماا برخای   ؛ اناد  ناداده ارائه  است، مذهبی یریگ جهتدارا بودن شعر مذهبی يا  مبتنی بر

باه   به صاراحت جانب انصاف را رعايت کرده و  «دباءمعجم األ»گر مانند مؤلف کتاب دي

همچناین در   (5/71 :2009، )اسات.   کرده اشاره ،شاعرتمايالت مذهبی 

 )ع(باه علای    داشاتن  شیعیانی است که باه گارايش   ازجملهآمده است که دعبل  یاالغان

 باه   تاوان  یما در شاعر   باارز او  یهاا  یژگا يواز  .(20/120: 1972،)مشهور است 

در  بیان مستدل و منطقی گزندگی هجو و بخصوص ،لهجه صراحت ،تند نقد ،وت بیانق

 کرد. اشاره و يا تعارضات عقیدتی، ضع دفاعمو

 تجاج و التزام در لغت و اصطالحاح -4

« حجاج »ه ماد در معنای لغوی احتجاج به نقل از لسان العرب، در بخشی از توضیح ذيل

يعنای آن   ،امار احتجاج به ياک   است که افزوده ؛ واحتجَّ بالشَئِ: اتّخَذَهُ  است: آمده

حجات  : آورده استدر بیان معنای حجت  ؛ وقرار دادن و سند چیز را برای خود حجت

ست که بدان بتوان دشمن را دفع کرد و از قول ازهری يعنی برهان و نیز حجت چیزی ا

، پیاروزی باه دسات    مخاصامه آن در  ةلیوس  بهوجهی است که  ،حجت :ده استنقل کر

 در  آيد. خلیل بن احمد در کتاب العین نیز حجت را به هماین معناا ذکار کارده اسات.     

در بیان معنای لغوی احتجاج چنین آمده اسات:   (حجج) ةماد: ذيل «قرب المواردأ»

لغات   نظر ازپ  احتجاج . 

آوردن  حجت قارار دادن و بارای کاار خاود دلیال     به معنای حجت آوردن و برای خود 

عارب باه معناای اعتنااق،     لغاوی در صاحاو و لساان ال    نظر ازالتزام  ةمعنای کلم است.

 مآن آمده است. در اساس البالغاه ايان معناا بارای التازا     مالزمت چیزی و عدم مفارقت 

است که با مفهوم احتجااج قرابات    کرده  اشارهدقیقی  ةمجاز دانسته شده و مؤلف به نکت

رود کاه باا دشامن    زمانی باه کاار مای    «»وی بیان داشته عبارت  ،تام دارد

 تاوان  مای  ،توجه باه معاانی لغاوی    با (لزم ةل مادذي :تا یب، )احتجاج کرده باشی. 

در دفاع از يک فکار   ،از آوردن دلیل و برهان قاطع را عبارتج احتجا اصطالحی یمعنا
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 باه اثبات حقانیت آن و پاسخ به خصم و وادار کردن او به اعتاراف و اقارار    و و انديشه

 46 ةنحل و آي ةسور 125 ةدر آي )ص(پیامبرخداوند در قرآن کريم خطاب به  .دانست حق 

»وه و رو  نیکاوی آن  جدال به شیو  جاجتحاعنکبوت ضمن دعوت به  ةسور

قرن ششم هجری کتاابی  در شیعی و مفسّر عالم  یطبرس .هم اشاره فرموده است «

ذکار ماوارد احتجاجاات قارآن،     تاألیف نماوده و در آن باه     «االحتجااج »مفصل به ناام  

 پرداخته است. )ع(و ائمه  )ص(پیامبر

 مبانی احتجاج در شعر دعبل خزاعی -5

دفاع از تفکر  و خالفت هلأمساو در  یریگ موضع و دعبل بر شعرسی سیا گرايش ةغلب

تعهد مذهبی  و سیاسی نگر  عمیقخلفای اموی و عباسی مبین  ةشیعی در قبال سلط

 یها جلوه ،مقابله و بسترمدافعه  ةصحن عنوان  بهعبل د . شعراست خاص اين شاعر

را  منطقی وی استدالل دينی و ، جسارتیطلب  حق سیاسی، ةانديشتعالی زيبايی از 

 امبریپ بیت  اهلتگی و شايس ع() یعلامامت  موضوع ،فتخال هلأمس طرو .دهد یمنشان 

نمايان  شیمذهب سیاسی ةدر مبارز ت استدالل وی راقوّ ،منصب واليت برای احراز ص()

بر دفاع از اصول اعتقادی اين مذهب د. احتجاج دعبل در تأيید حقانیت شیعه و سازمی

 استوار است: ذيل رکن سه

عقلی و  هایبرهاناستفاده از  :با استناد به داليل عقلی و منطقی : احتجاجالف

منطقی يکی از رويکردهای تقابلی دعبل در برخورد با غاصبان حقوق  هایلاستدال

 بر بود که یو منطقمستدل  شعر ةبهترين نمون ،کمیت اتیهاشم .است )ع( بیت اهل

معتقد است که  ،جاحظ داشت. هیتک (ع) تیب  اهلحقانیت  احتجاجات قرآنی درمسأله

  (160 :1408 ،) «کردکمیت برای اولین بار باب احتجاج را به روی شیعیان باز »

 شد. توس  دعبل پیگیری ،با قوّت ،شیوه پ  از او نيا

نخستین تعین  ،در وجود خارجی و مدلول دال ذاتی بین ةمالزمالزم به ذکر است که  

حجت عقل يا داللت عقل چیزی است »اند: داللت عقل گفته فيتعر در لت عقلی است.دال

عقل ذاتی آمده  فيتعر در و ؛(1/147 :1363، ) «منجر به علم شود آن برکه تأمل 

 (1/190: همان) «دارد ها باززشتیاز عقل ذاتی( آگاهی نخستین است که آدمی را ) عقل» است:
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مسلمات  ةکه از مقول منوط به اتخاذ مقدماتی است ،اين بخش دعبل در یریگ موضع 

پرداخته  )ص(دعبل در قصايد خود به مدو آل محمد  .استعقل  اقرار د بهيّمؤ وعقلی 

 نيتر مهميکی از . کشدبه تصوير می ع() تیب اهلیکی را برای و صفات ن اتیو خصوص

 تائیه است با مطلع: ةدیقصاين قصايد، 

 
 

   
          ( 

 .«صدايی کردندر و الفاظی مبهم با شیون و آه همگر با گفتازنان نوحه »

در  مقصود اصلی خويش برای بیانزمینه را  ،غزلی ةاين قصیده با آوردن مقدم در او 

را وادار به انديشه کند مخاطب  کوشدوی می. فراهم ساخته است الل عقلیالب استدق

 یها یریگ موضعمذهبی و  یها شهياند یده جهتنقش اصلی را در  ،تفکر منطقی تا

اهتمام ويژه نشان  ،عقل گیختن و انگیز دعبل به بران ،رو  نيا از. داشته باشدسیاسی او 

 است. داده

)نیز( و  /طوالنی گرديد. ةردم ستم کرد و سبب نقصان و تفرقنديدی که چگونه به مآيا روزگار را »

 و ستمجهل  یها یکيتاردر  که .ديگرد و پیروانشان ایح یب یها حکومت آمدنسبب روی کار 

در نزد  و نمازبعد از روزه  از کجاچگونه و / کردند،طلب نور هدايت می آنان )اهل بیت(از 

 ص() امبریپ بیت اهلدوستی  اين تقرب راهی ندارد جز/ .نديجو یمرا  یکيو نزدتقرب  ،خداوند

 آنچهو نفرت از هند و / .(امیه بنینزديک خاندان  از منسوبان)اوالد زرقاء و عبالت  تنفر ازو 

 .«ندو فاسق بود کافر منشدر روزگار اسالم که ، کسانی سمیه و پسر  مرتکب شدند

به  ورود آغازهمان  شاعر ازکه  آن است نیمب ،توجه به ساختار و سیاق مضمون

 واردانگیز  عقل  ةبه حیط «» یانکاراستفهام  با ،اصل موضوع

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 (58، همان)                                    



 51/ع() تیب احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهل 

 ،مغالطه ، برهان،م از صناعات خ يکی که برهان قیاس ةاز قاعد سپ  او است. شده

»است  آمدهبرهان  فيتعر در .کرده است استفاده ،ستا ، خطابه و شعرجدل

مقدمات  .(313: 1376)المظفر،  «

که به بديهیات منتهی  ینظريات از بديهیاتند يا از نفسه  یفن که يا يقینی به سبب آ

استفهام دعبل در اين قصیده پ  از  .دارند به دنبال هم يقینی ةبالضروره نتیج ،شوند یم

سد. يقینی بر ةبه مقدم ،ه تا از طريق نتیجهکرد استفاده« یإنّ»برهان  ةاز قاعد ،انکاری

در برهان إنّی از  ،است شده  میتقس« لمّی و إنّی »دو نوع  است که برهان به ذکر قابل

 دعبل با ذکر .(315 همان:)رسند  یمدر برهان لمّی از علت به معلول  و به علت معلول

»«»هايی چون معلول نتیجه و

ن پی آدر  کند میمخاطب را وادار  «

نیکی و  خیر و ةماي بايستی تا حکومت اسالمی که باشد که چه عواملی باعث شده است

رب به خداوند، به تفرق و ستم تق سبابا آوردنفراهم  یجا  به ،هم افزايی باشدوان  

استنباط خواهد کرد که بروز چنین  ،مخاطب .است دهینابکار انجامحاکمان  و استبداد

 پیوسته است. به وقوعین فرايندی چن مقدمات صالحة عدول از در پی بی شکنتايجی 

شرعی  حجیت که از ، با انتقال حاکمیتیهیام یبنمعتقد است که حاکمان  ،دعبل

تواند، صاحب حق تلقی او غاصب نمی ازنظر .اند دهيگردغصب  مرتکب خوردار بوده،بر

دعبل در رد  .عهده بگیرد ررا ب اسالمی ةگشته و با آن ادعا، زعامت و سرپرستی جامع

داخته است. او معتقد است پر ارث نیزعقلی به موضوع  ةبر اساس ادل امیه بنیحاکمیت 

 ص() امبریپپ  از در باب حکومت اسالمی  قواعد صريح شرع که اگر فرض شود

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

بیت  در« »قید  آوردنبا . کند میپیامبر اثبات وارثان حقیقی  عنوان  بهپیامبر 

 :نهد یماين فرضیه را بنیان زير 

 
 

 

 
 

  
          ( ،1997 :60) 
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بهترين سروران  ها آن ،نیقيبه  .ندامبریپوارثان حقیقی  بیت اهل ،باشد معیار ابانتس ،اگر موضوع»

منوط نبود، پ   )ص(جز خويشاوندی حضرت محمد اگر جانشینی به چیزی / و بهترين حامیند.

 .«گرفتن اين مقام از ديگران سزاوارتر بودند به دست برای هاشم یبن

 غصاب حاق   سابب انحاراف و علات   او  از نظار  ،پاردازد  یمبه تعلیل اين امر  او سپ  

 :بوده است بیت  اهل از امیه بنی يیجو  انتقاموقوع در کذب و  ،کینه حسادت و، واليت

  
 ()همان                                                     

 «ندجرم شد و مرتکبه در دل پرورانده نیستند که کین توز  نهیکو  گو  دروغ مردم جز حسود و»

 باه دسات  بارای   آناان  و اقرار به صالحیت )ص(یامبر به خاندان پدعبل محبت و مودت 

 ةمباارز  ةدر عرصا  او .دارد عقالنیات و تعهاد ماذهبی او   در  ، ريشاه گرفتن امر زعامات 

 اهال بارای مکتاب    یریو درگخويشتن را وقف جدال  -بنا بر گفتار خود او - عقالنی،

جادی و مقااوم    ،از شابهات  برداشاتن  پرده و حقیقت برای اثبات وی .است نموده یتب 

را هدف خويش قرار  بیت اهل ةو دفاع از حق غصب شد منطقی ةجدال و مبارزو است 

 آناان و ادعاهاای   نامد یم «قیو تحقعرف »داليل خويش را  ،در جدال کالمی است. داده

قالاب   شابهه در قالاب واقعیات و باطال در     معتقد اسات  و خواند یم« منکر و شبهه»را 

اسات کاه   سااخته  عصبانی  او را یبه قدر یبيظاهرفر نيا است. شده دادهحقیقت جلوه 

 هاا  آناز سانگ   تر سختکر و  گو ِ تا برکندحاضر است خورشید را از جای  ديگو یم

 :شنوا سازد شنیدن حقیقت یرا برا

 

 
      (،1972  :144- 145) 

شبهه  باو امر محقق را  نندک یمن را انکار آ نکوهیده با گفتار ها آنوقتی سخن حقی بیان کنم »

مرا ب  که در اين  همین .کنم یم بیت اهلی اثبات حقانیت اخود را وقف جدال بر/ .پوشانند یم

خورشید را از محلش جابجا  خواهم یم ()برای تفهیم و اثبات حقیقت/ .راه اشکم ريخته شود

 .«سنگین گو  را شنوا سازم کر و و اين معاندانِ کنم



 53/ع() تیب احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهل 

از  او .کند مین به شکل قانونی و عملی ايجاد حق آ عقلی برای صاحب ةشد  اثباتامر  

معتقد است  و کند می ریتعب« فیئ»به ص داده اختصا بیت  اهله ن بقرآ حق حاکمیتی که

ی اهلیت شرع که قرارگرفته در دست کسان ديگری سلب شده و آنان اين حق قطعی از

 ندارند: نو عقلی برای تصاحب آ

 
  

        (، 1997 :63) 
 

 کناد  میتکیه  قواعد منطقی ن است که وی هم بريا ،ی دعبلاستدالل در سبک عمده ةنکت

 مقبولیات  کاه  دهد یماستدالل قرار  ةمقدم را (ص) امبریپاز خاندان  يیها تیصالح و هم

 کاه  کناد  مای مشاخص   ،ن شایوه ايا  .گاذارد  یما ن صاحه  بار آ  هام  عشر و عقالنی دارد

زيرا عقل  ؛داشته استعقالنی و شرعی  توجیه و حق بوده برمدار و دفاع او یریگ موضع

کمیت بن زياد اسادی نیاز بارای اثباات       کند.پذيرد و باطل را رد میبالفطره حق را می

ن عقل مخاطاب و وادار  قرار داد مورد خطابهاشمیات از همین شیوه يعنی  مقصود در

 نمودن او به تفکر منطقی استفاده کرده است:

           ( ،1408 :61)

 شهيو اند رود ینمبه فکر فرو  کند میرأی حکیمانه تبعیت ن و از بسته یرتچشم بص که  آن ايآ»

 خوابه امتی که ب ايآ/ ؟بازگرداندنبايد روی  ،هفتر ه وکردپیشه بدی  راه آن که آياو  ؟ورزد ینم

به دنبال رشد و هدايت خويش  و زندبغفلت را کنار  ةپردو  خیزدبر نبايد فرورفتهغفلت 

 ؟«باشد

 آيات قرآن احتجاج به :ب

در باب فضیلت  ،عقلی و منطقی احتجاجی خويش عالوه بر استدالالت ةویدر ش دعبل

 :خواند یمرا گزينشی الهی  ها آن یوبرتر کند مینیز استناد آيات قرآن  به بیت اهل

   
      ( ،1972 :81) 

 .«نان استآ ديیو تأستايش ن آ اتی نازل فرموده است که دريآ و ها سوره آنان، دیتمجد در خداون»
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 )ع(امام علی  به ويژه ع() تیب  اهلبه آياتی که در فضیلت و شأن  باره  نيا دراو 

 را جانشین  او ،سروده )ع(علی امام ای که در مدو در قصیده .کند میاستناد  شده نازل

 واليت استناد کرده است: ةآي نجوا و ةآي به ه و برای صحت ادعای خويشدانست )ص( پیامبر

کرد با پیامبر )ص( به نجوا سخن چون اراده  آن کهوست ا )ص( هم پیامبر به حق جانشین»

 (وده قرآن کريمفرم بر اساس) آن سومین ولیّ (واقعی)جانشین / داد.گويد قبل از آن صدقه 

 .«به مستمند بخشش کرد ،رکوع به وقتنماز   که در است به اين ست که مفتخروا

در باب دادن  ،مجادله ةکمبار ةسور در (13و12آيه )نجوا  ةبه آيدعبل  اول تیدر ب

 که هر دو در فضیلت مائده  ةدر سور 55 ةآي بیت دوم به و در صدقه قبل از نجوی

قول  را ازايتی نجوا رو ةيآدر تفسیر نمونه ذيل  .استناد کرده است ،است ()عامام علی 

که احدی قبل از من و بعد از من  است یا هيآکرده که فرمود در قران  نقل (ع) یعلامام 

» ةيآ و نخواهد کرد. همچنین به عمل نکرده آنبه 

مشهور هم  واليت ةکه به آي (5/55قرآن، ) «

 ، استناد کرده است.يتبرای وال ع() یعلامام شايستگی  به است

 :ديگو یمو  کرده  اشاره « » ةآي به ای ديگردر قصیدهاو 

 
 

  
 (97همان: )                             

 .«ظ نمايدحف و مکرشان مکر کنندگان ص( خوابید تا او را از) امبریپ بستراو کسی است که در »

﴿ فرمايدکه خداوند می است شده اقتباسبقره  ةسور 207 ةاز آياين بیت  

 عنوان  به (ع) بیت اهلنی آقرفضائل ﴾

در  د. دعبلداردر نقض ادعای باطل غاصبان حق واليت ی فراوان نقش ،مقدماتی مستند

 :ص( آورده استاکرم )پیامبر در وصف خاندان  «اهل مباهله»به نام  یا قطعه

 
 

 
           ( ،1997 :72) 



 55/ع() تیب احتجاجات دعبل خزاعی در دفاع از اهل 

 و  هاا امان الهای و پارده    ةکاريم و اهال کساا و خانا     ةمباهلا  شايستگان حضور در (آنان)»

 .«های امنندمکان

باهله با مسیحیان نجران اشاره م ةو قضی )ص(پیامبر شاعر در اين بیت به خاندان 

﴿: ةکند که استنادی است به آيمی

 ع() یعلکه از حضرت است آن  ،هيآدر اين  مالحظه  قابل ةنکت (61: آل عمران) ﴾

و شخصیت بارز معنوی  عظیم دينی جايگاه که مبین ه استتعبیر گرديد نف ُ النبی به

تفکر های یجه گرفت که دعبل در بیان واقعیتتوان نتمی ،ذکر شدبنابرآن چه  .است آنان

سخت دفاع  ص() امبریپ بیت  اهلی جانشین امامت و از ،آيات قرآن استناد به ،یعیش

 .داندمی و منصوص علیه مستدل ثابت، )ص(پیامبر  در خاندانو اين حق را  کرده

 موثق احاديث : احتجاج بهج

 حق امامت اثبات يکی از منابع )ص( یامبر اکرمپاز  شده تيروااحاديث قابل وثوق  

بر محور  احاديث. اين استدر اين مورد  ويکی از مستندات شیعه )ع( بیت اهل

اسالم استوار است.  در آنان ةو سابق )ص(پیامبر  و مقام او نزد ع() یعلامام  شخصیت

امامت  ةاست که نظري شده نقلاز طريق مراجع اهل سنت نیز احاديث  بسیاری از اين

دعبل خزاعی در اشعار خود در دفاع از حق  (500: 1963الحکیم، )کنند. می ديیتأشیعه را 

و احتجاج به  به داليل عقلی هیبر تکوه ، عال)ع( بیت  اهلو  ع() یعلامام  ةغصب شد

 آيات قرآن، به احاديث نیز استناد کرده و در اشعار  از آن احاديث الهام گرفته است.

 قرار دارد. و مستنددر صدر اين روايات موثق غدير  ةواقع

 
 

  
 

   
                   ( ،1997 :59)

 ةنندک او نابود ،و ناپاکی مصون است هر گناهبرادر خاتم پیامبران آن فرد پاک که از ارتکاب »

انکار کردند  (ع( را) یعلت امامت حضر حق خالفت و)اگر / است.ها پهلوانان در مهلکه

 .«آنجا مرتفعات و بدر و احد ةمچنین منطقد و هدهغدير بدان شهادت می ةمنطق

عقد اخوت  پ  از برقراری ص()پیامبر ر اشاره به کالم عالوه ب ،یاتدر اين اب شاعر
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نیز  خم ريغددر روز  )ص(ن حضرت آمعروف به حديث  ،)ع(خود و امام علی  میان

و  از خود معرفی کرد پ را وصی و جانشین  ع() یعلامام  ،ویاستناد کرده است که 

 و 3 /2 :1403، ) «»فرمود: 

 ريغددر روز  ص() امبریپبه حديث  نیز دعبل در مواضع ديگری (9/239: 2007، :زین

 :ديگو یماو در بیت زير  استناد نموده است. خم

 ()ع: هرکه من مواليش هستم، بعداز مرگم علی ندفرمود (در روز غدير خم) ص() امبریپ»

 :یها تیبنیز در  و .«اوست یموال

 

  

 )همان(                                 
 

 ةپوشانند اریبسداماد و وصی او و  ( برادر پیامبر برگزيده و بلکهاز جمع مردم امام علی )ع»

 ةحقوقم از هم ةو پسرعمويم و وارث من و ستانند برادرم، جانشینم/ عیوب مردم است.

 .«اوست شمنانمد

را برادر، وصای و   )ع(، امام علی ویاستناد کرده است که  ص() امبریپاو به اين حديث  

»: ارث و جانشین خود دانسته و فرماود و

» (، 1991: 23/128) 

 است:بدان استناد کرده  است که دعبل احاديث ديگری ازجملهحديث منزلت 

 
          (، 1997: 67) 

 گروهی ةبرخالف خواستاين  ،ص( چون هارون برای موسی است)امبریپبرای  (امام علی)»

 .«است پست و نابکار و دريده روی

»: ندفرمود )ص(حديث منزلت است که پیامبر  به بیت استنادیاين 

 .(15/174: تا یب،  نیز: و 5/81 :1987،) «

 :ديگو یم )ع( بیت اهلعلم و شايستگی علمی  ةدرباردعبل 
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      ( ،1997 :72) 
اينان  ،است در نزد اينان ذخیره شده  نازل وحی ةعلمی که از جانب خداوند به وسیل»

 .«کنندستند که به خیر و احسان اقدام میه

»که فرمودند:  ص() امبریپار است به گفت یا اشارهاين بیت 

» ( ،1380 :38) 

 دعبل در احتجاج ةويژ عنصر ،بشارت منجی د(

 و ادعاای  اساتناد نماوده   هاا اصر احتجااج خاويش باه آن   عن به عنوانقواعدی که دعبل 

کاه  است قاطع  يیها برهانمستدل و  يیها اسیق، است هتثبیت کرد هاآن ةايخويش را بر پ

. گاذارد ن بااقی نمای  ااز سوی منکار  ها آنجايی برای ابطال  ،هات شرعی آنیّو حجّ تقوّ

 آيات قرآن یرأو تفسیر به  ص()پیامبر انحراف از احکام شرع و نقض دستورات صريح 

سرنوشت اسالم  ص(،)پیامبر از  شده تيرواتبر ديده انگاشتن احاديث معان و يیخود راو 

سابب شاد    و به قول دعبال  ديگر رقم زد یا به گونهپیامبر  ن را پ  از رحلتاناو مسلم

 و اساتدالل  انديشای الهاام آمیاز    اوج دور شاود.  ديگاران تقسایم   میاندر  ها آنغنیمت 

تائیاه   ةقصاید  نیپايا یها بخشاز  يیها تیب که او در تبروز کرده اس آنگاه وی ةخالقان

شراي  برای اثبات حقانیت اين امر مهام، مسااعد و    ،زمانه نيدر ااگرچه  که کندبیان می

 خانادان   ظلام و سارکوب   باه  تار  هرچاه تماام  نیست و خلفای جاور باا شادت     موافق

 نیسات،  یخاواه  خاون را هم يارای  یو کس ،کنند یمم اقدا ها آنطرفداران  و (ص) امبریپ

ظهاور   یاماام  ،دور ناه چنادان  ای در آيناده  نخواهاد ماناد.   گونه نياولی شراي  همیشه 

 اهد بود:خو ،حق و باطل میان فاصل حدعطف و  ةظهور  نقط که خواهد کرد

 
 
 

 

  
 
 
 

                 (،1972: 143) 

  (د ياا ديار  زو)کسی که امروز يا فاردا   (آمدنِ)اگر نبود  ،گشت یم پاره  پارهقلبم از حسرت »
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باه ناام خادا و باه نعمات و       ظهور و آمدن امامی است کاه  (د منامی)/ .ام بستهامید  به آمدنش

پادا   ،هاو بر خوبی حق را از باطل جدا (چون بیايد)اويی که / خواهد آمد. نیقيبه  احسان او

آمدنش حتمای اسات در    آنچهکه  و خو  ادشاد بپ  جانا / نمايد.مجازات می ،هاو بر زشتی

 .«هاستهمین نزديکی

رو به دعبل کردند  امام، )ع(امام رضا  نزد اتاست که موقع قرائت اين ابی شده ذکر

 .(5/67: 1972، )جاری کرد و فرمودند: روو القدوس اين ابیات را بر زبانت 

 نتیجه -6

دفاع از اصول اساسی  ایرا بر دخو شعر ،در عهد خالفت عباسیان، یعیمتعهد ششاعران 

 .عباسی اول است عصردر  یعیشعر ش ةنمايند ،حق  به دعبل گرفتند. به کارمکتب تشیع 

 شاعر  ویباود.   دوره هم تن از خلفای عباسی هبا نُ که نزديک به يک قرن زندگی کرداو 

 هماراه باا   و ايدئولوژيک و یسیاس ینگرشبا  و قرارداد شیدتیعق ةخويش را بستر مبارز

 اسات یس باا شایعی در مقابلاه    ةدر پوياايی انديشا   رسالتی عظایم را  ،التزام و تعهد دينی

 دعبال اسالوب احتجااج    (1 :که کند میپژوهش مشخص  ةجینت .داشت بر عهدهعباسیان 

 ،برهاان عقلای   اساتدالل و  اصال اساسای   بر ساه  ،بیت اهل برای دفاع از مکتب ،در شعر

 ةارائا  درصراحت بیاان دارد و   ،دعبل (2 .است استوار وثق،م ديثاحاو  یقرآن مستندات

جلاوه   ،يکولوژايادئ ياک مباارز    دبیشاتر هماننا   وجدی و مقاوم است  ،خويش ةانديش

کاه دفااع از مکتاب     در خدمت اهاداف سیاسای   را شعر ،دعبل (3 .تا يک شاعر کند می

 یشعر ماذهب ون د و مضمو اين نوعی از تحول در رويکر قرار داده است ،باشد بیت اهل

ماديون   ،وجه غالب شعر او سیاسای اسات و بخشای از شاهرت وی     (4 سیاسی اوست.

عقلای   بار اقنااع   ،بیت اهلدفاع او از مکتب  های یوهش( 5 ستاو یاسیس های یریگ موضع

ابیاتی که با موضوع احتجااج اسات از عنصارهای انگیزشای عاطفاه و       (6 .استوار است

زباان   رو نياز ا ؛تر متأثر از روو استدالل منطقی استدارد و بیشاحساس و خیال فاصله 

، پويايی یرتأثقوت  شعر او که اند شدهعوامل باعث  ينا .و قوی است مستدل متین، شعر

کاه موجاب    گوناه  هماان احتجاجات دعبل  (7 داشته باشد. بارزاتی اصیلم ةتعبیر و جلو

 یهاا  نموناه ه و را نیاز قادرت و پوياايی بخشاید     یعیشاعر شا   ،شهرت دعبل شده باود 
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 .در آن دوره به نمايش گذاشته استاز ادب ملتزم را  یا برجسته

 منابع
 قرآن کريم

 .م1988 ، بیروت، ، تعلیق  ،لسان العرب ابن منظور،

،  الصالح، قم،  صالح  شرو ،الهاشمیات القصائد، ، 

 .ق .ها 1408، 

 .م1964 ،دارالفکر ،دمشق ، ،ميعبدالکر شتر،األ

 .م1972، مؤسسة جمال ، بیروت،

 .ق1403، ، عبدالحسین، 

 ، روتیب ،لبنان،  قاسم خیالش والتحقیق: شروال ، حیصح ،اسماعیل نمحمدب ،

 .م1987 ولی،األ  دار القلم،

 ابن کثیر، دار ،دمشق عزت عبید الدعاس، قیتحق ، سنن محمد بن عیسی،، 

 .م2007، 

 .م1963 ندل داراأل بیروت، ،للفقه المقارن صول األ،  الحکیم،

   بیروت:،  ، شرحه و جمعه: ضیاء حسینوانيالد ،بن  دعبل ،

 .1997، للمطبوعات

،  ، دارالکتاب ،بیروت،  عبد الصاحب قیتحق ،ديوان ااااااااااااااااا

 .م1972

 .1997، بیروت: دارالکتب ، تاريخ بغداد ، حمد بنأ ،خطیب ال

 .  . ها 1380، الحديثدار   ، قم: مرکز الطباع و النشرمیزان  منتخب محمد،، 

 : انتشارات دفتر، تحقیق: عبدالرحیم محمود، تهران ساسأمحمود بن عمر، ، 

 ، بی تا.تبلیغات اسالمی

   منشاورات  ،قام  ،والشووارد   فُصَحِ أقربُ الموارد  ،سعید، 

 .ق . ها 1403، 

 .ق. ها 1337، مجل  ةچاپخان تهران،،  لی تصانیفإ  آقابزرگ،، 

، یرضوقدس  آستان ، مشهد،مقدمعلوی  تعلیق و تصحیحِ ،ترجمه ، الفروق بوهالل،أری، کعسال

 .  . ها 1363
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 .م1984، نيیللمال دارالعلم ، بیروت، وخ، عمر،فرّ

 .م1991،  دارالکتب تهران، ،بحاراالنوار ، محمدباقر،

 وت: منشورات تحقیق: عبداالمیر مهنا، بیر، مروج الذهبحسین، العلی بن ، 
 .م1991، طبوعاتللم

 . . ها 1376 سوم، چاپ دارالعلم، انتتشارات ،قم ،المنطق محمدرضا، المظفر،

 .، بیروت: ، شرو صحیح مسلمحجاج، ال، مسلم بن 

 م.2009،  ، بیروت، دار احیاء التراثاألدباء معجم أبو عبداهلل،، 


