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چکیده
با وجود انديشة تابناک و منش خردگرا در گفتمان تشيع ،شيعه عمالً در طول تاريخ مورد فرونگري از
جانب مخالفان بوده است که گاه با انتساب عقايد انحرافي ،درصدد خدشهدار کردن چهرة شيعه بودهاند.
شوقي ضيف ،پژوهشگر ،مورخ ادبي و دانشمند معاصر مصري در آثار خود ،بيشتر شاعران شيعه را غالي
معرفي کرده است .در پژوهش حاضر سعي بر آن است تا با بررسي مفهوم غلو در کتابهاي لغت و منابع
رجالي و ملل و نحل و ارائة تعاريف گوناگون ،مروري اجمالي بر معناي اين واژه داشته باشيم و اساساً
روشن شود که ضيف چه مفهومي از غلو را مدنظر قرار داده و چرا شاعران شيعه را غالي دانسته است؟
پژوهش حاضر با تکيه بر رويکرد درونمتني سعي دارد مفهوم غلو در ديدگاه ضيف را از البهالي آثار وي
استخراج کند .جامعة آماري اين پژوهش شامل سلسله کتابهاي تاریخ األدب العريب نوشتة شوقي ضيف

و کتاب الفن و مذاهبه يف الشعر العريب ميشود .نتايج تحقيق نشان ميدهد ضيف از ميان معاني مختلف
غلو ،فقط آن جنبه از غلو را مدنظر قرار داده است که بار معنايي آن بر طرد و لعن خلفاي اهل سنت
داللت دارد و اين همان معنايي است که ابن عبد ربه و ابن خلدون نيز مطرح کردهاند.

واژههاي کلیدي :غلو ،شاعران شيعه ،شوقي ضيف ،تاريخ ادبيات عربي ،شاعران غالي ،شاعران
غيرغالي.

* .رايانامة نويسندة مسئول:

mohammad.amirifar@modares.ac.ir
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 .1مقدمه
نتايج حاصل از مطالعة تاريخ ،بيانگر اين معناست که در اغلب جوامع بشري شواهدي از
غلو به چشم ميخورد .غلو ،به مثابة پديدهاي طبيعي ،هماره در انواع گرايشهاي انساني
جريان داشته است ،اما به جهت آفتزايي اين پديده در روابط بشري ،بهعنوان آسيبي
اجتماعي ،بايد مطالعه و بررسي شود.
ازآنجاييکه کتابهاي شوقي ضيف جزء مهمترين منابع تاريخ ادبيات عربي به شمار
ميرود و در دانشگاهها تدريس ميشود ،ضروري مينمايد معناي غلو منتسب به شاعران
شيعه در اين کتاب ها روشن شود تا دانشجويان و محققان ايراني از حقيقت معناي آن از
نگاه شوقي ضيف آگاه شوند و شايد ترس از سردرگمي دانشجويان در البهالي اين
سخنان ضيف است که حسيني را بر آن داشته تا دانشجويان را به تأمل در نوشتههاي
انديشمندان بزرگ عربي دعوت کند« :دانشجويان و پژوهشگران زبان و ادبيات عربي،
بهويژه در ايران ،در استفاده از آثار شخصيتهاي علمي جهان عرب و غيرعرب بايد
هوشيارانه به عمق و اصالت روشهاي تحقيق و نقد توجه کنند و مرعوب آوازه و وسعت
دامنه آثار اين شخصيتها نشوند» (حسيني .)151 :1385 ،وي در ادامه در مورد کتابهاي
ضيف ميگويد« :از تأليفات شوقي ضيف بايد بهعنوان دورهاي از ادبيات عربي که در آن
بعضاً از روشهاي غربيان نيز استفاده شده ،بهره برد و دانست که برخي از نظريات او يا
تکرار آراي پيشينيان است و يا بازتاب انديشههاي معاصران غربي .بديهي است که
استفاده از اين نظريات تکراري و اقتباسي هم براي نخستين آشناييهاي دانشجويان با
اين مفاهيم بسيار مفيد است ،ولي اتکا و استناد به آثار ضيف بهعنوان منابع اصيل و
غيرقابلترديد در هر رشته از تحقيقات ادبي عربي ،آفتي است که دانشپژوهان اين رشته
بايد خود را از آن مصون دارند .با اين همه ،انصاف بايد داد که کثرت و تنوع تأليفات
شوقي ضيف نام او را در ميان کليدواژههاي ضروري مباحث مختلف ادبي ثبت کرده
است» (همان.)152 :
پيش از اين پژوهش ،نويسندگاني به نقد و بررسي آراء ضيف در مورد شاعران شيعه
پرداخته و بر اين باورند که ضيف با نگاهي متعصبانه سراغ شاعران شيعيمذهب رفته
است؛ لذا نتيجه گيري او در مورد شاعران شيعه ،جاي تأمل و درنگ دارد« .اين مطالبي
که شوقي ضيف و ديگران ،به سرايندگان شيعي نسبت ميدهند ،هرگونه اعتماد به اين
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پژوهشگران در تاريخ ادبيات عربي را سلب مي کند و ما را به انديشه و تحقيق بيشتر
پيرامون شاعران برجسته متعهدمان واميدارد» (مختاري.)245 :1378 ،
پژوهش حاضر به بررسي معناي غلو در مورد شاعران شيعه با تکيه بر روشي
درونمتني و با تأکيد بر آثار ضيف ميپردازد و ازآنجاييکه غلو معاني متعددي را در
برميگيرد و نمادها و نمودهاي متعددي در جامعه شيعي داشته ،لذا پژوهش پيشرو بر
آن است تا تعريف شوقي ضيف از غلو را از البهالي کتابهاي مذکور ،استخراج و به نقد
و تحليل آن بپردازد.
ازآنجاييکه پديدة غلو از همان عصور اولية اسالمي در بين انديشمندان مسلمان
مطرح شد ،کتاب هاي زيادي به بررسي اين پديده پرداخته است .در ادامه به برخي از
پژوهشهاي مرتبط با موضوع حاضر اشاره ميکنيم .1 .مختاري ( )1378در مقالة «نقدي

بر آراء مغرضانه برخي از ناقدان ،پيرامون شخصيت ادبي سرايندگان متعهد شيعي و
اشعار آنان» در مجله دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ،نخست نقدي بر
ن سيدحميري وارد کرده و به شبهههاي او
ديدگاه ابوحلتم مبني بر کيسانيمذهب خواند ِ
پاسخ گفته است .سپس به نقد ديدگاه ضيف در مورد ديکالجن و دعبل ميپردازد و به
انتقادهاي وي پاسخ ميگويد ،ولي اشارهاي به معناي غلو از ديدگاه ضيف نکرده است لذا
پژوهش حاضر عليرغم استفاده از يافتههاي اين مقاله ،بههيچوجه با آن همپوشاني

ندارد .2 .سامي الدبوني ( )1374در مقالة «نگاهي به کتاب تاریخ األدب العريب تأليف دکتر
شوقي ضيف» در فصلنامة مقاالت و بررسيها ،نگاهي اجمالي به سلسله کتابهاي تاريخ

ادبيات ضيف دارد .وي معتقد است ضيف در مورد شيعه و خوارج دچار لغزش شده و
شيعه را که نداي خونخواهي حسين بن علي(ع) سرداده بود ،خونريز معرفي ميکند.
نويسنده در اين مقاله بهصورت گذرا به اشارة ضيف مبني بر غالي بودن کُثيّر
ميپردازد ولي اين توصيف ضيف از کثير را قابلتأمل ميداند و سپس به شبهة خونريز
بودن شيعه پاسخ ميدهد و پديدة غلو را بدون شرح رها ميکند.
همانطور که از عناوين اين پژوهشها برميآيد ،هيچکدام اقدام به بررسي اين پديده
در کتابهاي تاريخ ادبيات عربي ننموده و تنها مقالة مختاري که به اين امر پرداخته،
بيشتر در پي پاسخ دادن به شبهات و انتقادهاي متفکران عرب در اين حوزه بوده و به
معناي اين واژه از ديدگاه آنها توجهي نداشته است.
با توجه به موارد ذکر شده ،پژوهش حاضر در صدد پاسخگويي به سؤال زير است:
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 با توجه به معاني مختلف واژة غلو ،ضيف -در اتهام شاعران شيعة به غالي -کداميک ازاين معاني را مدنظر قرار داده است؟
 .2معناي لغوي و اصطالحی «غلو»
«غلو» در لغت به معني افراط و تجاوز از حد و خروج از قصد و اعتدال است (راغب

اصفهاني .)365 :1373 ،اين واژه در زبان عربي کاربردهاي مختلفي دارد که در کتب لغوي
بهتفصيل از آن سخن به ميان آمده است :غلو و غالء نقطة مقابل ارزاني است و هرگاه
چيزي را به قيمتي گزاف بفروشند ،گويند در معامله غلو کرده است .غلو در دين زماني
است که از حد خود تجاوز کند (ابن منظور .)134-131 :1405 ،اين واژه در متون ديني و
معناي اصطالحي آن نيز دقيق ًا به معناي لغوي آن به کار رفته است .در ادامه به معاني
اصطالحي آن اشاره ميشود:
کاربردهاي مختلف اين واژه عبارتند از :الف :کاربرد ادبي :در علم عروض ،غلو عبارت
است از رويّ را در يک جا ساکن و يک جا متحرک آوردن و اين از عيوب قافيه است و
در علم بديع ،نوعي از مبالغه است و آن چنان باشد که مدعاي متکلم به حسب عقل و
عادت هر دو محال باشد( .ر.ک :ابن منظور133 :1405 ،؛ دهخدا1335 ،ش295 ،؛ عميد1360،ش،
 .)1490ب :کاربرد ديني :در دين تعاريف زيادي از غلو آمده است .امام علي(ع) ضمن

تعريفي محتوايي ،آن را اينگونه تعريف ميکند« :الکفر علی أربع دعائم :علی الفسق ،و
الغلو ،و الشک و الشبهة...و الغلو علی أربع شعب :علی التعمق و التنازع و الزیغ و
الشقاق( »...الثقفي .)85 :1987 ،يعني« :کفر بر چهار پايه است :بر فسق ،غلو ،شک و بر

شبهه و غلو را نيز چهار شاخه است :گمشدن در بيابان وهم ،خصومت کردن ،انحراف و
شقاق( »...ثقفي.)53 :1371 ،
دهخدا ،اعتقاداتي از قبيل اعتقاد به حلول ،تناسخ ،وحدت وجود ،تجلي و ظهور را در
زمره (غلو الحاد) بهحساب ميآورد (دهخدا.)296 :1335 ،
ابن حزم اندلسي نيز عناصري چون تأويل قرآن و رجعت را داخل در غلو ميداند؛ به
عقيدة وي در ميان تمام فرق اسالمي اعم از اهل سنت ،شيعه ،خوارج ،معتزله و مرجئه،
گروههايي از غالت ظهور کردهاند (الطاهري.)115-114 :1986 ،
شهرستاني بر آن است طايفهاي از غاليه در حق ائمة خود به حدي غلو کردند که
آنها را از دايرة مخلوقيت بيرون برده و به سراپرده (الوهيت) رسانيدهاند .گاهي ائمه را از
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نهايت گمراهي خود به ذات مقدس الهي تشبيه کردند و گاه از کمال سفاهت ،خالق را
به خلق برابري دادند (ر.ک :شهرستاني.)231 :1362 ،
عالوه بر تعاريفي که گذشت ،غلو الحاد ،تعريفي خاص را شامل ميشود که عبارت
است از مرتبة الوهيت دادن به علي بن ابيطالب(ع) .غلو در اين معنا نگرشي سياسي
است که برخي مؤلفان مسلمان ،اصطالح (رفض) را براي آن به کار بردهاند .بار معنايي اين
اصطالح ،بر طرد و لعن ابوبکر و عمر داللت داشته و حاميان آن را «رافضه» ناميدهاند و
به آنها «رافضه» گفتهاند چون آنها خالفت ابوبکر و عمر را نميپذيرند» (ابن عبدربه،
 .)230 :1999ابن خلدون نيز همين معناي غلو را مورد تأکيد قرار داده است (ابن خلدون،

 .)378 :1345الشبل پس از ريشهيابي و بررسي تاريخ پيدايش غلو در اسالم ،به غلو
فرقههاي مختلف و انواع غلو اشاره ميکند .وي افراط در حب صحابه و بغض آنها را نيز
جزء موارد غلو به حساب ميآورد و غلو در بغض صحابه را نتيجة غلو در حب برخي از
صحابه و آل بيت ميداند (الشبل.)78 :1417 ،
اين مقاله نيز درصدد تقسيم بندي دقيق انواع غلو نيست بلکه با برشمردن ابعاد
مختلف غلو ،سعي در تبيين اين پديده بهعنوان مقدمهاي براي تحليل واژة غلوِ منتسب
به شاعران شيعه در آثار ضيف دارد.
 .3مفهوم «غلو» منتسب به شاعران شیعه در آثار شوقی ضیف
ضيف ،شاعران شي عه را به دو گروه غالي و غيرغالي تقسيم کرده است .البته اين
تقسيمبندي بهصورت روشن ذکر نشده و در اثناي آثار به آن اشاره شده است .معيار
ب و هجو خلفا و صحابه توسط اين شاعران
اصلي ضيف در غالي بودن شاعران شيعه ،س ّ
است و برعکس در مواردي که شاعران شيعه به مدح و يا تأييد خلفاي سهگانه قبل از
امام علي(ع) روي آوردهاند ،آنها را شاعراني غيرغالي و شيعه معتدل معرفي ميکند .در
ادامه ،شواهد و مصاديق اين کالم از البهالي آثار اين نويسنده استخراج شده و نخست
در يک جدول بهصورت اجمالي و سپس بهصورت تفصيلي و با ترجمه ميآيد .شايان ذکر
است که در اينجا سعي در ارائة اصل عبارات ضيف به زبان عربي کرديم تا سخني
مستدل و محکم ارائه کنيم و مخاطب ادعاي ما را در کنار شواهد و دالئل مستخرج از
آثار ضيف ببيند و بسنجد.
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عبارات ضیف در مورد شاعران غالی و غیرغالی شیعی
1

السید احلمریي

2

منصور النمري

یدل علی أن احلمریي کان غالیاً يف
لعل يف ذلک ما ّ
تشیعه غلواً قبیحاً (.)313 ،1966

3

کشاجم

ال یلبث أن ینحی بالالئمة ،بل أن یهجو –غری خجل
و ال مستح -أبابکر و عمر ألهنما منعا السیدة فاطمة
حقها يف مریاث الرسول...و لعل يف ذلک کله ما یدل
علی تشیع کشاجم و غلوه يف تشیعه (.)192 ،1990

4

کثری عزة

واضح أنه جیعل لعلي و بنیه وحدهم احلق يف لقب أمری
املؤمننی ،أما من محلوا هذا اللقب قبلهم من اخللفاء
الراشدین ،فهم يف رأیه یُع ّدون مغتصبنی و علی هذا
النحو کان یغلو يف تشیعه غلواً قبیحاً حتی أنفاسه
األخریة (.)323 ،1963

حممد بن وهیب

مثله حممد بن وهیب کان یفد علی وزراء بنی العباس و
خلفائهم و هو غال يف تشیعه و إمامیته ،و یروی الرواة
تردد علی جمالس تُذ َکر فیها فضائل أيب بکر و عمر
أنه ّ
و عثمان ،و ال یُذ َکر فیها شیء من فضائل علی ،فتولّی
حنقاً (.)308 ،1966

شاعران غالي

ردیف

شاعر

عبارات ضیف

5

أنه شیعي غال يف تشیعه (.)317 ،1966

هباء الدین العاملي هباءالدین جیعل سب أبیبکر و عمر فریضة َمن مل
لعل يف کل ما قدمنا ما
یؤدها َ
صلي نار اجلحیم...و ّ
یصور کیف أن هباءالدین العاملي کان رافضیاً غالیاً يف
الرفض سواء يف مهامجته أبابکر و عمر،1990(...

6

.)198
غيرغالي

شاعران

7

فتیان الشاغوري
الدمشقي

مل یکن فتیان غالیاً يف تشیعه بل کان معتدالً ...فهو
یقسم بربه أنه مل حیب آل البیت مبغضاً أليب بکر و
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عمر مثل غالة الشیعة (.)188 ،1990

معروف أهنا (الزیدیة) کانت يف أصلها من أکثر العقائد
الشیعیة اعتداالً و إن داخلها فیما بعد التطرف و
املغاالة و کان زید یری جواز إمامة املفضول مع وجود
صحح خالفة أبی بکر و عمر و مل
األفضل و بذلک ّ
یطعن فیهما و ال دفع إلی شتمهما کما تصنع الرافضة
و يف هذا یقول الکمیت :أهوی علیاً أمری املؤمننی و ال
بشتم أبی بکر و ال عمر (.)328 ،1963
 ...أرضی َ

8

ال ُکمیت بن زید
األسدي

9

حممد بن صاحل
العلوي

هو یشری إلی قوله تعالی يف سورة األنفال( :و أولو
بعضهم أولی ببعض يف کتاب اهلل) یرید أن
األرحام ُ
العباسینی مقدَّمون يف وراثة اخلالفة علی أبناء بنت
العم یتقدمه يف املریاث کما
الرسول علیه السالم ،ألن ّ
تنص علی ذلک شریعة اإلسالم يف القرآن الکرمی و کما
ّ
مضت بذلک السنة النبویة الطاهرة (.)391 ،1973

10

صنوبري

یدل بوضوح علی أنه مل یکن غالیاً يف
يف ذلک ما ّ
تشیعه ،إذ یرتضی خالفة الصدیق و الفاروق و خلفاء
میجدها و یشید هبا يف قوة،1973( .
العباسینی ،بل ّ
 )391و یبدو أنه مل یکن غالیاً يف تشیعه (،1973
.)350

 .1-3شاعران غالی

ضيف در بررسي شعر شاعران شيعه ،بسياري از اين شاعران را از غاليان شيعه معرفي
ميکند .وي کثير عزة (ضيف ،)323 :1963 ،محمدبن وهيب (ضيف ،)308 :2004 ،منصور
نمري (همان ،)317 ،سيدحميري (همان ،)312 ،ديکالجن (ضيف324 ،2004 ،؛ ضيف:1990،
 ،)184ابوالمقاتل نصربن نصير الحلواني (ضيف ،)388 :1973 ،ابن قسيم الحموي (ضيف،

 ،)187 :1990ابن منير (همان) ،کشاجم (همان ،)192 ،ابن حيوس (همان )194 ،و بهاءالدين
العاملي (همان )196 ،را از غاليان معرفي ميکند.
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 .1-1-3کُثیّر عزة

ضيف ،کثيّر را از شاعران شيعي ميداند و زندگينامه و خالصهاي از اعتقادات وي را با
بيان شواهدي از شعرش به رشتة تحرير درميآورد .او معتقد است کثيّر تا پايان عمر بر
عقيدةُ خود استوار ماند و ابيات زير از کثير را ذکر کرده است:
رئت إلی اإلله من ابن أروی
بَ ُ
رئت و من عتیق
و من عُم ٍر بَ ُ

و من دين الخوارج أجمعینا
غَدا ةَ دُ عي أمیر المؤمنینا
(کثری عزة)490 : 1971 ،
ّ

«از عثمان و دين خوارج ،بيزاري ميجويم و به حق روي ميآورم و از عمر و از ابوبکر از
همان صبحي که اميرالمؤمنين ناميده شد ،بيزارم».
ضيف پس از ابيات مذکور ميگويد« :از اين ابيات به نيکي برميآيد کثيّر ،تنها علي و
فرزندانش(ع) را شايستة لقب «اميرالمؤمنين» ميداند و خلفاي قبلي که اين لقب بر آنها
اطالق ميشد ،در نظر کثيّر غاصب به شمار ميروند بنابراين ،کثيّر به اين شيوه تا آخرين
لحظات زندگي خود بهگونهاي بسيار زشت در تشيع خود غلو ميکند» (ضيف:1963 ،
.)323
 .2-1-3محمد بن وهیب

يکي ديگر از شاعران شيعه که از نظر ضيف غالي است« ،محمد بن وهيب» است.
« ديوان اين شاعر مفقود است و تنها گلچيني از اشعارش در مصنفات پژوهشگران به
دست ما رسيده است» (السامرائي .)26 :1990 ،ضيف در مورد اين شاعر نيز دليل
غاليبودن او را ،روي گرداندن از مجالسي ميداند که فضائل خلفاي اهل سنت در آن
ذکر ميشد ولي خبري از فضيلتهاي علي(ع) در آن نبود« :او در تشيع خود غالي است.
راويان آوردهاند محمدبن وهيب به مجلسي رفت که در آنجا فضائل خلفا را نقل
ميکردند و از فضائل علي در آن خبري نبود ،پس شاعر با عصبانيت آنجا را ترک گفت»
(ضيف .)308 :2004 ،ضيف در اينجا نيز به اين ابيات شاعر استناد ميکند:
أغدو إلی ُعصبة ُص ّمت مسامعهم
ال يذکرون علیّاً في مشاهدهم
لو يستطیعون من ذکری أبا َح َس ٍن

لست أترک تفضیلي له أبداً
و ُ

عن الهدی بین زنديق و مأفون
و ال بنیه بني ا لبیض المیامین
بالسکاکین
و فضله قطّعوني ّ

حتی الممات علی َرغم المالعین
(ضیف)308 :2004 ،
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 .3-1-3کشاجم

ضيف ابيات زير را از «کشاجم» بهعنوان شاهد ذکر ميکند:
و کم شبهةٍ بهُ داهُ جال
نار الضالل
و کم أطفأ اهللُ َ
و کم ردَّ خال قُ نا شَ مسَ ه

و کم خُ طّةٍ بحجاهُ فَ صَ ل
اله دی ُّ
بالش َعل
وهي تَرمي ُ
به َ
علیه و قد َج نحت لل طَّفَ ل
(کشاجم)345 :1997 ،

«بسا فتنه که با رهبري او رخت بربست و مشکالتي که با انديشة او پايان يافت .خداوند
مشعل گمراهي را بهوسيلة او خاموش کرد ،مشعلي که شرارههاي آن دامن هدايت را به
آتش کشيد .آن سروري که خداوند ،خورشيدش را نزديک غروب بر او بازگرداند».
ضيف پس از اينکه به نقش امام علي(ع) در حل مشکالت مختلف اشاره ميکند ،حديثي
از عمر در مورد امامع) ذکر کرده و به شرح اين ابيات ميپردازد .او بيت سوم را نميپذيرد
و آن را بهتان مينامد و معتقد است «برگرداندن خورشيدي که نزديک غروب است،
مبالغه يا به عبارتي بهتان است و همچنين است ابياتي که در ادامة اين قصيده ميآيد و
شاعر در آن علي(ع) را بر ابوبکر برتري ميدهد زيرا پيامبر ،او را جانشين خود معرفي
کرده است» (ضيف .)192 :1990 ،در ادامه ميگويد« :کشاجم با بيشرمي تمام ،ابوبکر و
عمر را در ديگر ابيات اين قصيده ،هجو گفته است زيرا آن دو ،حق فاطمه(س) را در فدک
پايمال کردند و شايد همين ابيات بر تشيع کشاجم و غلو او در اين باب داللت کند»
(همان).

ضيف در اينجا ابياتي را که شاعر در آن متعرض خلفاي اهل سنت شده و به حق
فاطمه(س) در قضية فدک اشاره کرده ،نياورده است که ما در ادامه اين ابيات را ميآوريم:
الج َم ل
و قد عَ ل موا أ ّن يومَ ال غَدير
ب غدرهمُ َّ
جر يومَ َ
الظالمین الذي
معشر
فیا
َ
َ
أفي ُحکمکم أ ّن مفضولَکم

فَإن کا َن َمن تَزعُ ُم و َن ُه داهُ
المصطََفی حافیاً
فَإن َخ َر َج ُ
نح اهُ عَ ن ظ لّ محراب ه
فَ ّ

ضالل
فلوال تَتابُ ُعهم في ال ّ
أيَ م نَ عُ فاط مةً ح قَّ ها

ضیض الثُ ُک ل
أذاقُوا النّ َّ
بي َم َ
ي ُؤمُّ نَقی ضَ تَهُ مَ ن فَضَ ل؟
طب َج لَل
إماماً فذلک َخ ٌ
ت الع لَل
کرا ُ
تَمیلُ به َس َ
مُ نتَه راً ال تُصَ ل
طم ُع فیما فَ عَ ل
يَ َ

و ناداهُ
لَما کا َن
ظَلُومٌ غَ شومٌ زَنیمٌ عُ تُل ؟
(کش ا جم) 643 : 1990 ،
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شاعر در ابيات فوقالذکر به قضية غدير خم اشاره کرده و اينکه چگونه برخي از
صحابه پيامبر(ص) ،مفضول را بر افضل برتري دادند و حق علي(ع) را در خالفت پايمال
کردند و چگونه در قضية فدک حق دختر پيامبر را ناديده گرفتند .به نظر ميرسد همين
ابيات ضيف را بر آن داشته تا کشاجم را صراحت ًا غالي خطاب کند.
در پاسخ به سخن ضيف مبني بر اينکه قضية «رد الشمس» را بهتان ميداند،
يادآوري اين نکته ضروري است که «حديث «رد الشمس» را گروهي از حافظان موثق به
اسناد فراواني نقل کردهاند که گروهي از کارشناسان حديث ،پارهاي از اسناد آن را
«صحيح» و پارهاي را «حسن» دانستهاند» (اميني )165/3 :1994 ،و کتابهاي زيادي نيز
دربارة «رد الشمس» توسط دانشمندان اهل سنت و شيعه تدوين شده که در اينجا تنها
بهعنوان چند کتاب بسنده ميکنيم :کتاب من روي ردّ الشمس :ابوبکر وراق؛ جواز ر ّد
الشمس :حسين بن علي بصري؛ رد الشمس :أمير المؤمنين از ابوالمؤيد موفق بن احمد،
رسالة کشف اللبس عن حديث رد الشمس و کتابهاي ديگر که در اينجا مجال نامبردن
تکتک آن نيست و ما را از بحث اصلي مقاله نيز دور خواهد کرد.
 .4-1-3بهاءالدین عاملی

ضيف ابيات زير را از عاملي ذکر ميکند:
الوصي و لم
حب
يا أيّها المدعي َّ
ِّ
کذبت و اهلل في دعوی محبّته
َ
نطقت به
فإن تکن صادقاً فیما
َ
النص في ُخ مٍّ و بیعته
و أنکر
َ
أتیت تبغي قیام العذر في فَ َدک
َ

ب أبي بک ٍر و ال عُ َمرا
بس ِّ
يَ َ
سمح َ
تَ بّت يداک َستصلی في غذ َسقرا
1

فابرأ إلی اهلل ممن خان أو غدرا
رسول اهلل قد هجرا
و قال إن
َ
األمر بالتمويه مستترا
أتحسب َ
(ضيف)198 :1990 ،

بهاء الدين عاملي در اينجا سب ابوبکر و عمر را فريضه دانسته است و هر کس اين
فريضه را بهجا نياورد ،وارد آتش دوزخ خواهد شد .وي اشارهاي نيز به انکار غدير خم از
طرف خلفا دارد .ضيف به تمام مواردي که در اين ابيات مطرح شده ،پاسخ ميگويد .در
مورد غدير خم به پيشنمازي ابوبکر در سفر حج اشاره ميکند و آن را دليلي براي
استخالف وي از طرف پيامبر ميداند .سپس به نقش ابوبکر و عمر در انتشار اسالم اشاره

ميکند و در مورد قضيه فدک نيز ،به حديث «حنن معاشر األنبیاء ال نورث ما ترکناه صدقة»
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استناد ميکند و در ادامه ميگويد« :و لعل يف کل ما قدمنا ما یصور کیف أن هباء الدین

العاملي کان رافضیاً غالیاً يف الرفض ،سواء يف مهامجته أبابکر و عمر( »...ضيف.)198 :1990 ،

از اين متن نيز به نيکي برميآيد که آنچه در غاليدانستن بهاءالدين عاملي در اولويت
قرار دارد ،هجوم وي به خلفاست.
البته علماي شيعه به مسئلة پيشنمازي ابوبکر اعتراضات زيادي وارد کرده و با داليل
مختلف به نقد اين مسئله پرداختهاند .آنها به مسائلي از قبيل اختالف در متن حديث از
طرف علماي اهل تسنن ،همراهي ابوبکر با سپاه اسامه در زمان بيماري پيامبر و عدم
حضور وي در مدينه ،استفاده از سياست يک بام و دو هوا در مورد قضية هذيان گفتن
پيامبر در زمان بيماري و ...اشاره کردهاند.
در مورد حديث مذکور نيز ذکر چند نکته ضروري است .1 :اين حديث مخالف قرآن

است آنجا که در مورد «يحيي» و «زکريا» آمده« :فهب يل من لدنک ولداً یرثنی و یرث من
آل یعقوب» (مريم )6-5 :و برخي آيات ديگر .2 .آيات ارث در قرآن عام است بنابراين همه

را شامل ميشود .3 .اين حديث ،مفرد است و تنها از زبان ابوبکر نقل شده است و امام
علي(ع) ،فاطمه(س) و عباس با آن مخالفت کردهاند .4 .روايت فوق در تعارض با روايات
ديگري است که نشان ميدهد ابوبکر تصميم گرفت «فدک» را به فاطمه(س) بازگرداند
ولي ديگران مانع شدند و. ...
 .5-1-3منصور النمري

منصور النمري شاعر شيعيمذهب دوران عباسيان و معاصر هارونالرشيد ،يکي ديگر از
شاعراني است که ضيف او را غالي ميداند« .عتابي ،استاد النمري حقيقت حال شاعر را
در دربار هارون فاش ميکند و به خليفه ميگويد :نمري شاعري شيعيمذهب و غالي
است و ابياتي را بهعنوان شاهد براي اثبات سخنش نقل ميکند» (ضيف.)317 :1973 ،
ضيف در اينجا نيز به المية معروف النمري اشاره ميکند «شاء من الناس راتع
هامل »...و ميگويد« :شاعر در اين قصيده ،به موضعگيري ابوبکر و عمر در قضية ارثية
فدک خرده گرفته و بر اين باور است که خلفاي مذکور به فاطمه(س) ظلم کردهاند»
(همان.)317 :

النبي وال ُد ها
مظلوم ةٌ و
ُّ
ساعیر يغضبون لها
أال مَ
ُ

تدير أرجاءَ مُ ق لَة حافل
بسلّة البیض و ال َقنا الذابل
َ

(النمري)123 :1981 ،
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«فاطمه(س) مظلومه است و پدرش پيامبر خداست .او چشم از همه جهت برگردانده و
عالقهمند به اين مصيبت (کربال) است .آيا جوانمردي هست که به خاطر او ناراحت شود و
قيام کند و شمشير و نيزه بکشد».
ضيف بالفاصله پس از ذکر اين دو بيت و پس از آنکه موضعگيري شاعر در مورد دو
خليفة ابوبکر و عمر در قضيه فدک را ذکر ميکند ،شاعر را ،يک شيعي غالي معرفي
ميکند.
 .6-1-3سید حمیري

ضيف در مورد غلو سيدحميري ميگويد« :شايد طوالنيترين قصيدة وي در مورد شيعه،
همان قصيدهاي باشد که به (املذهبة) معروف است و شيعه بارها و بارها به شرح آن
پرداخته است .شاعر اين قصيده را با ذکر امويان و حرکت عايشه با طلحه و زبير به
سمت بصره شروع ميکند» (ضيف .)312 ،2004 :ضيف پس از اينکه به چند بيت از
قصيده اشاره ميکند ،ميگويد« :سيد حميري در دشنامدادن به عائشه و طلحه و زبير
زيادهروي ميکند ،وي همچنين به سبّ ابوبکر و عمر و بسياري از صحابه ميپردازد ،در
عوض تا جايي که ميتواند به فضائل علي(ع) اشاره ميکند .ابن معتز نيز در اينباره
ميگويد :سيدحميري تمام فضيلتهاي معروف علي(ع) را به زبان شعر درآورده است .ولي
در اين ميان هيچ حرمتي براي امالمؤمنين و صحابه پيامبر قائل نيست و از بدترين
شعرهايش در مورد عائشه و طلحه و زبير ميتوان به اين ابيات اشاره کرد» (ضيف:1966 ،
:)312-313
هودج
جاءت مع األش َقین في ٍ
کأنها في فعلها ه ّرةٌ

تُزجي إل ی البصرة أجنادها
ت ري د أ ن تأ ک ل أ وال د ه ا
(سيدحميري ،بي تا ) 79 :

«عائشه با آن دو نفر شقي و نگونبخت در يک کجاوه آمد ،درحاليکه سربازانش را به
سمت بصره پيش ميراند .انگار وي در اين کارش همچون گربهاي است که قصد خوردن
فرزندانش را کرده بود».
روايت است که مهدي عباسي روزي به قريش صله ميداد .از بنيهاشم شروع کرد،
سپس به بقيه قريش صله داد ،در همين زمان سيدحميري با قصيدهاي که در آن به
نکوهش قبيلة عمر و ابوبکر پرداخته بود ،وارد شد و از مهدي خواست که بديشان صله
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ندهد و مهدي نيز اين کار را کرد .ابوالفرج اصفهاني چند بيت از اين ابيات را ذکر کرده
است ولي بقية قصيده را به سبب فحش و ناسزا حذف کرده است (ضيف.)313 :1966 ،
«شايد همين اشعار سيد حميري نشان ميدهد که وي از غاليان شيعه و از کساني
است که بهگونهاي زشت غلو ميکنند و اگر وي اين مدائح خود در مورد علي(ع) و
پسرانش را با اين ناسزاها همراه نکرده بود ،راويان شعرش را بر سر زبان ميراندند زيرا
وي شاعري توانمند بود» (همان.)313 :
 .2-3شاعران غیرغالی

ضيف همة شاعران شيعه را غالي نخوانده ،بلکه گاهگاهي در آثار خود به اعتدال شاعران
شيعه اشاره کرده ولي در بسياري از اين موارد ،دليل اعتدال اين شاعران را مدح خلفا
دانسته است .در ادامه به برخي از ادلة ضيف در اين مورد اشاره ميشود.
 .1-2-3کمیت بن زید األسدي

ضيف ،کميت را شاعري شيعي معتدل معرفي ميکند که در راه دفاع از عقيدهاش ،راه
انصاف پيموده است و با اين وجود ،معتقد است «کميت نظرية وصايت را اثبات ميکرد و
از اين عقيدة شيعه دفاع مي کرد که پيامبر اکرم(ص) در روز غدير خم دربارة علي(ع)
وصيت کرد» (همان.)328 :1963 ،
او معتقد است چون زيدبن علي يعني مقتداي کميت ،بر اين باور بود که «مفضول
ميتواند با حضور افضل ،امام باشد بنابراين زيدبن علي خالفت ابوبکر و عمر را صحيح
دانسته و به آنها طعن نزده است و دليلي نيز براي سب و شتم اين خلفا وجود ندارد ،بر
خالف رافضيها که اين کار را انجام ميدادند» (همان)327 :؛ بنابراين ضيف با اين سخن
نتيجه ميگيرد ازآنجاييکه کميت شيفتة پيشواي خود زيدبن علي است و زيد نيز
خالفت ابوبکر و عثمان را عليرغم حضور علي(ع) صحيح دانسته است ،بنابراين کميت نيز
متعرض اين خلفا نميشود و زبان به سبّ آنها نميگشايد و همين امر نيز ضيف را بر
آن داشته است تا کميت را از شيعيان معتدل به شمار آورد.
 .2-2-3صنوبري

ضيف در مورد صنوبري مينويسد« :به نظر ميرسد صنوبري در تشيع خود غلو نميکند،
شايد هم وي پيرو مذهب شيعه دوازدهامامياي که آن روزگار در عراق شايع بود،
نيست» (ضيف .)350 :1973 ،او معتقد است ديوان صنوبري حاوي مرثيههاي فراواني از آل
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بيت و بهويژه حسين بن علي(ع) است و نشاندهندة اين است که صنوبري شيعه واقعي
است ،وي در اين ميان و در البهالي مراثي خود به اعتقادات شيعه مبني بر اينکه خالفت
به امت واگذار نشده است بلکه با وصيت پيامبر(ص) به علي(ع) و فرزندانش منتقل شده
است ،فراوان اشاره مي کند .ولي در اينجا سخن بر سر اين است که چرا از ميان اين همه
شاعر ،ضيف ،صنوبري را شيعة واقعي ميداند و وي را از غاليان شيعه به حساب
نميآورد؟ به نظر ميرسد ضيف در کتابش به شيوايي هرچهتمامتر از اين موضوع پرده
برداشته است « :صنوبري قصائد زيادي در باب فخر دارد و در موارد بسياري به قبايل
قيس و مضر و قبيلهاش ضبه ميبالد و در مواضع مختلف نيز به مصطفي(ص) و خاندانش
فخر ميکند؛ در يکي از اشعارش ما شاهد اين هستيم که وي ابوبکر و عمر و خلفاي
عباسي را نيز به ايشان ميافزايد و در برشمردن مناقب و مفاخر قومش ميگويد:
ع ّد وا النبي الهاشمي و رهطه
خالئف من بني العباس قد
و لهم
ٌ

وزير ه الص ّد يق و الفاروقا
و َ
أعیوا جمیع العالمین لحوقا
(صنوبري)340 :1998 ،

«پيامبر(ص) و گروه وي را برشمردند که صديق و فاروق نيز در اين ميان است .و
جانشيناني از بنيعباس دارند که تمام مردم از رسيدن به منزلت آنها عاجز ماندهاند».
وي پس از اين ابيات ميگويد« :در اين ابيات بهوضوح مشخص ميشود که وي از
غاليان شيعه نيست چراکه به خالفت صديق (ابوبکر) و فاروق (عمر) و خلفاي عباسي
رضايت ميدهد و آنان را تمجيد ميکند» (ضيف .)358 :1973 ،شايد بهترين دليل بر
معناي غلو و غالي در کتابهاي ضيف همين باشد که وي کساني که خالفت خلفاي
سهگانه بعد از پيامبر(ص) و خلفاي عباسي را قبول ندارند ،جزو غاليان شيعه ميداند،
حتي اگر خلفا را نکوهش نکرده باشد .وي نهتنها صنوبري را از غاليان معرفي نميکند،
بلکه وي را شيعة واقعي ميداند! و شايد دليل همة اين موارد اين باشد که صنوبري
نهتنها خلفاي سهگانه و عباسيان را مدح کرده ،بلکه مدح آنها را در کنار مدح آل بيت
آورده است« :ميبينيم که صنوبري آنگاهکه اقدام به مدح آل بيت ميکند ،حمزه و جعفر
طيار را نيز مدح ميکند ،همانطور که عباس ،جد عباسيها را ميستايد و مدح
هاشميها که از ساللة عليبن ابيطالب هستند ،در ديوانش زياد است ،همانطور که
مدح هاشميهايي که از ساللة عباسيان هستند امثال ابي عباس که يکي از نوادگان
رشيد است ،زياد است» (همان .)351 ،در جايي ديگر ميگويد« :شايد سخني به گزاف
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نگفته باشيم ،اگر بگوييم بهترين مدائح صنوبري ،اشعاري است که در مدح هاشميهاي
عباسي و علوي گفته و مهمترين شخصيت عباسي در اين ميان که وي به مدح او
پرداخته است ،عليبن محمدبن حمزه الهاشمي است» (همان.)355 ،
جا دارد در اينجا به يک نکته مهم در مورد بيت باال اشاره کنيم .ضيف قبل از ايراد

دو بيت فوق ميگويد « :نراه يف قافیة له یضیف إلیه أبابکر الصدیق و عمر الفاروق و خلفاء
بين العباس» (همان .)358 :آنچه مسلم است اينکه شاعر در ابيات فوق هيچ اشاره
مستقيمي به ابوبکر و عُمر نکرده و تنها دو لقب (الصدیق و الفاروق) را آورده است ولي

ظاهراً ضيف به اين نکته توجه نداشته که او ًال اين دو لقب بدل يا عطف بيان براي
«وزيره» است و براي يک نفر به کار رفته و از طرفي ديگر دو لقب مذکور از القاب
معروف امام علي(ع) مي باشد و احاديثي زيادي در اين زمينه از شيعه و اهل سنت وارد
شده است که عالمه اميني در الغدير اين احاديث را با ذکر سند آورده است و در اينجا

يکي از اين احاديث را ميآوريم« :عن رسولاهلل(ص) :إن هذا أول َمن َآمن يب ،و هو ّأول َمن
یصافحين یوم القیامة و هو الص ّدیق األکرب و هذا فاروق هذه األمة ،یفرق بنی احلق و الباطل و
هذا یعسوب الدین» (اميني.)363 /2 :1994 ،

 .3-2-3محمد بن صالح العلوي

ضيف در مورد محمد بن صالح نيز سکوت ميکند و در مورد غلوّش سخن به ميان
نميآورد چراکه او نيز به مدح عباسيان و برحق بودنشان در خالفت پرداخته و در
شعرش تعرضي به خلفا نکرده است.
يا ابن الخالئف و الذين ب َه ديهم
محم ٍد
ابن الذين َح َووا تُ َ
راث ّ
و َ
نطق
الکتاب لکم بذاک مصدِّقاً
ُ

در الغادر
ظهر الوفاء و با َن غَ ُ
دون األقارب بالنصیب الوافر
ض ت به ُس نَ ُن النبي الطاهر
وم َ
( ا ل ع ل وي )1 8 : 1 9 9 9 ،

ضيف بهعنوان شاهد ،به ابيات فوق اشاره ميکند و شاعر را چنين توصيف کرده

است« :شاعر در اين شعر به آية «و أولو األرحام بعضهم أولی ببعض يف کتاب اهلل» اشاره

کرده و مقصودش اين است که عباس (عموي پيامبر) در ارث بردن خالفت از پيامبر بر
پسران دختر پيامبر(ص) مقدم است ،همچنان که دين اسالم در قرآن به آن اشاره کرده و
سنت نبوي نيز آن را اشاعه داده است» (ضيف.)391 :1973 ،
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ِ
العلَوي نيز سکوت
املفجع البصري و احل ّمانی َ
ضيف در مورد دو شاعر ديگر شيعي يعني ّ

ميکند و سخني از غلو آنها به ميان نميآورد .اين امر ميتواند بدين دليل باشد که
ضيف در البهالي اشعار اين دو شاعر ،شاهدي از طرد و لعن خلفا نيافته است که ناشي از
وضعيت خفقان سياسي در اين دوران است .براي نمونه ،ضيف داستان سخنچيني
نمامان مبني بر جمعکردن سالح در خانه الحماني را ذکر ميکند .سربازان متوکل
عباسي به خانة او هجوم ميبرند ولي او را در حال عبادت ميبينند و در خانهاش چيزي
نمييابند .شاعر را به محضر خليفه ميآورند و خليفه از جايگاه عباس بن عبدالمطلب در

نزد آل بيت شاعر ميپرسد و شاعر پاسخ ميدهد« :و ما یقول آل بیيت یا أمری املؤمننی يف
ٍ
رجل افرتض اهلل طاعة نبیه علی خلقه و افرتض طاعته علی نبیه؟» (ضيف .)393 :1973 ،البته به

نظر ميرسد در اين دوران ،فشار خلفاي عباسي بر علويان بيشتر شده است .ضيف نيز به
قضيه تقيه در نزد شيعيان در اين دوران اشاره ميکند و معتقد است شاعر در ابيات
فوق ،به مدح متوکل عباسي بهصورت عام اشاره نميکند بلکه حتي براي اين مدح خود،
دليل و برهان نيز ميآورد که عباسيان در خالفت بر علويان مقدماند (همان .)320 ،پاسخ
شاعر در جواب متوکل عباسي نيز ،شاهدي ديگر بر تقيه در نزد شاعران اين دوره است.
بنابراين در اين دوران که شاعر جرأت سخن گفتن از عقيدة خود ندارد ،طبيعي است
که شعري در ذم و نکوهش خلفا نميسرايد و بهانهاي براي ضيف باقي نميماند تا آنها
را به غاليبودن متهم کند .البته در مورد صنوبري هم ديديم که ضيف ،مدح خلفاي
عباسي را نيز نشان از اعتدال در تشيع صنوبري ميداند بنابراين وقتي حماني و مفجع
بصري به مدح خلفاي عباسي ميپردازند ،ديگر از نگاه ضيف از زمرة غاليان شيعه
محسوب نميشوند.
 .4-2-3فتیان الشاغوري الدمشقی

وي در مورد تشيع فتيان الشاغوري (متوفي  )615نيز ميگويد« :فتيان در تشيع خود غلو
نميکرد بلکه يک شيعي معتدل بود و اين شعرش گفتة ما را تأييد ميکند:
غیرهم
لم َ
أهوهم أبداً ببُغضي َ

کالً و من فَ َرض الصال َة و وقّتا
(فتیان الشاغوري ،د.ت ) 68 :

زيرا وي به پروردگارش سوگند ميخورد که در کنار دوستي آل بيت ،مثل غاليان
شيعه از ابوبکر و عمر نفرت ندارد ،بلکه همة آنها را دوست دارد ،هرچند که آل بيت را

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 57/ 1397

بيشتر دوست دارد» (ضيف .)188 :1990 ،در اينجا ،ضيف بار ديگر صراحتاً مقصود خود از
غالي بودن شيعه را مطرح کرده است .از اين جمالت به نيکي برميآيد منظور ضيف از
واژه «غلو» در بسياري از موارد ،طرد و لعن خلفا بهويژه ابوبکر و عمر است و نه غلو
الحاد.
البته معناي غلو از ديدگاه شوقي ضيف به همين مورد خالصه نميشود ،بلکه وي به
مظاهر ديگر غلو شيعي از ديدگاه خود نيز اشاره ميکند و وقتي ديدگاه بعضي از غالت
شيعه را ذکر ميکند ،ميگويد« :بعضي از غالت شيعه ،هالهاي قدسي به ائمة خود نسبت
ميدهند که آنها را از بشربودن متمايز کرده و مقامي باالتر بديشان ميدهند» (همان،
.)388 :1973

 .4نتیجه
با بررسي آثار ضيف و تحقيق در باب معناي واژه غلو ،نتايج زير به دست آمد:
 .1شوقي ضيف در تأليفات خود راه انصاف را نپيموده و در موارد بسياري به دليل تعصب
و يا از روي عدم آگاهي ،جانبدارانه به موضوعات نگريسته است.
 . 2غلو ،دامنه و ابعاد مختلفي دارد و هنگامي که از اين واژه سخن به ميان ميآيد ،بايد
بررسي کنيم کداميک از معاني آن مدنظر است .گاهي اين واژه تا حدي پيش ميرود که
ميتوان از آن «غلو الحاد» برداشت کرد و گاهي نيز به طرد و لعن برخي از صحابه
پيامبر(ص) ميتوان غالي گفت.
 .3با بررسي دقيقي که از خالل مطالعة آثار مختلف ضيف انجام داديم ،روشن شد که
معموالً واژة «غلو» و مشتقات آن با سب و لعن و طرد همآيند شده است و اين امر از
ارتباط وثيق بين اين دو اصطالح ،پرده برميدارد .ضيف در موارد بسياري از شاعران
شيعه بهعنوان غالي ياد کرده و مهمترين عاملي که خشم ضيف را در اين ميان
برانگيخته؛ طعن و لعن اين شاعران به خلفاي اهل سنت و تعرض به ايشان بوده است؛
چراکه وي در بسياري از موارد واژة غلو را پس از ذکر ابياتي آورده است که شاعران در
اين ابيات متعرض خلفا شدهاند و از بين معاني مختلف غلو ،وي در بسياري از موارد و
شايد در تمام اين موارد ،تنها به اهانت شاعران شيعه به خلفاي اهل سنت اشاره کرده
است بنابراين از ميان ابعاد مختلف غلو ،بعد غيرالحادي غلو مدنظر ضيف بوده است.
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 .4نکتة ديگري که از سخنان ضيف برداشت ميشود اين است هر که خالفت ابوبکر،
عمر و عثمان را نپذيرد ،از نظر شوقي ضيف غالي است ،حتي اگر خلفا را نکوهش نکرده
باشد.
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ابن منظور ،لسان العرب ،بریوت ،دارالکتب العلمیة.1405 ،
األمیين النجفي ،عبداحلسنی أمحد ،الغدیر يف الکتاب و السنة و األدب ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات ،بریوت-
لبنان.1994 ،
بستاني ،قاسم« ،غلو و اهل غلو در فرهنگ شيعي» ،شيعهشناسي ،سال سوم ،ش  ،12صص ،35-68
زمستان .1384

الثقفي ،ابن هالل ،الغارات ،حتقیق و تعلیق عبدالزهراء احلسینیی اخلطیب ،دار األضواء ،بریوت -لبنان.1987 ،
ثقفي ،ابن هالل ،الغارات ،ترجمه عبدالمحمد آيتي ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي.1371 ،
دهخدا ،علي اکبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران ،موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.1335 ،

راغب اصفهاني ،ابوالقاسم حسين بن محمد ،املفردات يف غریب القرآن ،تحقيق محمد سيد گيالني ،تهران،
املکتبة املرتضویة.1373 ،

رضازاده عسگري ،زهرا« ،نقش غالت در تخريب چهره شيعه» ،تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي ،سال اول،
ش ،1صص  ،163-190زمستان .1389
حسيني ،شکوهالسادات« ،شوقي ضيف؛ نگاهي نو به ميراث عربي» ،انجمن زبان و ادبيات عربي ،ش ،5
صص  ،137- 152بهار و تابستان .1385

السامرائي ،یونس أمحد ،شعراء عباسیون ،منشورات عامل الکتب ،بریوت.1990 ،

سامي الدبوني ،سيدجعفر« ،نگاهي به تاريخ األدب العربي تأليف دکتر شوقي ضيف» ،فصلنامه مقاالت و
بررسيها ،صص  ،167-182بهار .1374

سیدمحریي ،امساعیل بن حممد ،دیوان سید احلمریي ،حمقق ضیاء حسنی األعلمي ،منشورات مؤسسة األعلمي
للمطبوعات ،بریوت ،لبنان ،د.ت.
الشبل ،علي بن عبدالعزیز ،الغلو يف الدین :نشأته ،موقف اإلسالم منه؛ مسائله ،دار الشبل  -الریاض.1417 ،
شهرستاني ،محمدبن عبدالکريم ،توضيح الملل ،ترجمه مصطفي خالقداد هاشمي ،تصحيح رضا جاللي
نائيني ،اقبال.1362 ،

صنوبري ،أمحد حممد بن احلسن الضيب ،دیوان الصنوبري ،حتقیق احسان عباس ،دار صادر ،بریوت.1998 ،

ادب عربی ،سال  ،10شمارة  ،2پاییز و زمستان 59/ 1397

ضیف ،شوقی ،الفن و مذاهبه يف الشعر العريب ،داراملعارف ،الطبعة احلادی عشر.1960 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،تاریخ األدب العريب2؛ العصر اإلسالمی ،دار املعارف ،الطبعة السابعة.1963 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،تاریخ األدب العريب3؛ العصر العباسي األول ،داراملعارف ،الطبعة السادسة عشر.2004 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،تاریخ األدب العريب4؛ العصر العباسي الثاين ،داراملعارف ،الطبعة الثانیة عشر.1973 ،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ،تاریخ األدب العريب6؛ عصر الدول و اإلمارات الشام ،داراملعارف،الطبعة الثانیة.1990 ،

الطاهري ،ابن حزم ،املفصل يف امللل و األهواء و النحل ،بریوت ،داراملعرفة.1986 ،
العلوي ،حممدبن صاحل ،دیوان حممدبن صاحل العلوي ،حتقیق مهدي عبداحلسنی النجم ،مؤسسة املواهب للطباعة
و النشر ،بریوت.1999 ،
عميد ،حسن ،فرهنگ فارسي عميد ،چاپ سوم ،تهران :موسسه چاپ و انتشارات اميرکبير.1360 ،
فتیان الشاغوري ،أبوحممد بن علی األسدي ،دیوان فتیان الشاغوري ،حتقیق أمحد اجلندي ،مطبوعات جممع اللغة
العربیة بدمشق ،د.ت.
کثری عزة ،دیوان کثری عزة ،مجعه و شرحه د .احسان عباس ،دارالثقافة ،بریوت.1971 ،
ّ
کشاجم ،حممود بن احلسنی ،دیوان کشاجم ،احملقق النبوي عبدالواحد شعالن ،مکتبة اخلاجني.1997 ،
مختاري ،قاسم « ،نقدي بر آراء مغرضانه برخي از ناقدان ،پيرامون شخصيت ادبي سرايندگان متعهد
شيعي و اشعار آنان» ،دانشکدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران ،صص  ،241 – 250زمستان
 77و بهار .78

النمري ،منصور ،شعر منصور النمري ،مجعه و حققه الطیب العشاش ،داراملعارف للطباعة ،دمشق.1981 ،

