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چکیده
دعبــل شــاعر برجســتۀ شــیعی اســت کــه عشــقش بــه امامــان معصوم(علیهمالســام) قطعــی و
انکارناپذیــر اســت .وی سراســر دیــوان خویــش را مزیّــن بــه نــام ائمــه اطهار(علیهمالســام) بهویــژه
امامرضا(علیهالســام) نمــوده و بــا ابــزار شــعر ،درصــدد آن اســت کــه بــا بیــان ویژگیهــای ظاهــری
و معنــوی امامرضا(علیهالســام) و شناســاندن حاکمــان مســتبد آن دوران ،ظلــم و ســتم بــه اهــل
بیت(علیهمالســام) و مظلومیــت آنــان را در آیینــۀ اشــعارش بــه تصویــر بکشــد .ایــن پژوهــش بــه
یـتحلیلــی کوشــیده اســت جلوههــای پایــداری ســرودههای رضــوی در دیــوان دعبــل را
روش توصیف 
اســتخراج ،بررســی و تحلیــل کنــد .بررسـیها نشــان داد دعــوت بــه مبــارزه ،ترســیم چهرۀ رنجکشــیده
و مظلــوم امامان(علیهمالســام) ،بیــان ظلــم و ســتم بــه امامرضا(علیهالســام) امیــد بــه آینــده و
مهــم ادب پایــداری اســت کــه دعبــل در اشــعار رضــوی
گریــه در ســوگ او ،از جملــه مؤلفههــای
ّ
خویــش بــه تصویــر کشــیده اســت.

کلیدواژهها:
ادبیات پایداری،ائمه اطهار(علیهمالسالم) ،امامرضا(علیهالسالم) ،دعبل ُخزاعی ،شعر رضوی.

 .1استادیار گروه عربی دانشگاه رازی کرمانشاه(نویسنده مسئول)Mohammadimajid44 @gmail.com :
 .2دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان وادبیات عربی دانشگاه رازی کرمانشاهBaziyar.atefeh@yahoo.com :
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 -1مقدمه
«ابوجعفــر دعبلبــن علــی بــن رزیــن خزاعــی ،از یــاران امامرضا(علیهالســام) ادیــب و شــاعر

مشــهور شــیعی ،بــه ســال  148ه.ق در کوفــه دیــده بــه جهــان گشــود(».الفاخوری ،1380،ج:2

« .)280او بــه امــام زمــان خویــش ،حضــرت علیبــن موسیالرضا(علیهماالســام) عشــق و
عالقــۀ وافــری داشــت و نــه تنهــا بــه مــدح اهــل بیــت و ائمــۀ معصومین(علیهمالســام) و
ـران هجــو ،هیــچ
طرفــداری از آنــان و ذکــر حقانیــت آنهــا میپرداخــت ،بلکــه بــا شمشــیر بُـ ّ

یــک از خلفــای عباســی معاصــر خویــش را بینصیــب نگذاشــت کــه این امــر یکــی از علتهای

درب ـهدری شــاعر بــود(».ر.ک :رضایــی ســهلآبادی17 :1384 ،ـ .)16از آنجاکــه خفقــان عصــر
عباســی هــر فریــادی را در نطفــه خفــه میکــرد ،بهویــژه اگــر در دفــاع از اهــل بیــت

پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بــود ،ســرودههای دعبــل در دفــاع از اهــل بیت(علیهمالســام) و

هجــو دشــمنان آنــان ،از بارزتریــن جلوههــای ادب پایــداری اســت .پژوهــش حاضــر بــه شــیوة

یـتحلیلــی ،کوشــیده اســت مضامیــن و مؤلفههــای پایــداری در اشــعار رضــوی دعبــل
توصیف 

را اســتخراج ،بررســی و تحلیــل کنــد.

 1-1بیان مسئله
ادبیــات پایــداری ،ایســتادگی و پافشــاری حــق در برابــر ظلــم و مشـ ّوق اســتقامت و پایــداری

در راه هــدف در تمامــی ادوار و اعصــار اســت .در عمــق ایــن ادبیــات ،حقیقتخواهــی و امیــد به
آینــده و اســتقامت در ایــن مســیر ،همــواره در قلــب کاتبــان و شــاعران جایــگاه واالیــی داشــته

و در اشــعار و آثــار آنــان انعــکاس وســیعی داشــته اســت.

ادبیــات پایــداری جلوههــای گوناگونــی را در شــعر شــاعران داشــته اســت .برخــی از شــاعران

بــا بهتصویرکشــیدن مظلومیــت ســتمدیدگان جامعــه و بیــان ظلــم حاکمــان جــور در شــعر
خویــش و افشــای چهــرۀ واقعــی آنــان ،توانســتهاند گامهــای مؤثــری را در ایــن عرصــه بردارنــد.

از جملــه ایــن شــاعران ،دعبــل شــاعر برجســتۀ شــیعی عصــر عباســی اســت کــه بــا احســاس
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عمیــق شــاعرانۀ خویــش توانســته اســت مفاهیــم واالیــی از مظلومیــت امامان(علیهمالســام) و
نمونههــای برجســتهای از ســتم در حــق آنــان را در دیــوان خویــش بازتــاب ببخشــد« .آری در

زمانــی دشــوار کــه نابــکاران امــوی و عباســی در برابــر خانــدان نور(علیهمالســام) هــم زبــان

تیــغ گشــودند و هــم تیــغ زبــان ،جنــاب دعبــل ،پیــام ایــن جملــة زیــارت مأثــور را بــه خوبــی

دریافــت کــه« :قتــل اهلل مــن قتلکــم باألیــدی و األلســن» .و اگــر زمینــه و زمانــه بــا جهــاد تــن
تناســب نداشــت ،بــاری ،بــا جهــاد بیــان ،بــه یــاری اهــل بیت(علیهمالســام) شــتافت(طالعی،

ـی ایــن پژوهــش آن اســت کــه «عنصــر پایــداری در شــعر رضــوی
 .)171 :1392مســئلة اساسـ ِ
ایــن شــاعر چگونــه تجلّــی یافتــه و برجســتهترین مؤلفههــای مقاومــت در آن کــدام اســت؟»

 2-1پیشینۀ تحقیق
دربــارۀ دعبــل و آثــارش پژوهشهــای بســیاری صــورت گرفتــه اســت .مقالــۀ «اهــل

بیت(علیهمالســام) در دیــوان دعبــل خزاعــی» نوشــتۀ رضایــی ســهلآبادی( )1384عــاوه
بــر اینکــه بــه ســایر اشــعار دعبــل اشــاراتی دارد ،بیشــترین تأکیــدش بــر قصیــدۀ تائیــۀ وی

یـسیاســی و مفاهیــم و مضامیــن منــدرج در آن
و شــرح و تفســیر نــکات و ارزشهــای ادب 

اســت .مســبوق و دریــادل( )1391در پژوهــش خــود بــا عنــوان «بررســی تطبیقــی دو قصیــدۀ

تائیــۀ دعبــل خزاعــی و طالئــع بــن ُرزیــک در مــدح اهــل بیت(علیهمالســام) بــه بررســی
تطبیقــی ســاختار و محتــوای ایــن دو قصیــده و وجــوه اشــتراک و افتــراق آنهــا از نظــر معنــا،

موســیقی و بالغــت پرداختهانــد .مقالــۀ «ســیمای امامرضا(علیهالســام) در آینــۀ شــعر دعبــل

خزاعــی و نظیــری نیشــابوری» نوشــتة احمــدی چنــاری و احمــدی( )1394بــه بررســی اشــعار
ایــن دو شــاعر ،از جهــت بازتــاب ســیمای امامرضا(علیهالســام) پرداختــه اســت .از دیگــر

پژوهشهــای انجــام شــده دربــارۀ شــخصیت واالی آن حضــرت ،پایاننامــه «دیدگاههــای
ناقــدان عــرب دربــارة شــخصیت و شــعر شــاعران برجســتة شــیعه(کثیرع ّزه ،کمیــت بــن زیــد،
ســید حمیــری و دعبــل خزاعــی)» از اقبالـی( )1393اســت کــه دیــدگاه ناقــدان عــرب را دربارۀ

شــاعران مذکــور بررســی کــرده اســت .وی در برابــر انتقــاد ناقــدان ،از دعبــل بهعنــوان شــاعر
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اهلبیت(علیهمالســام) دفــاع و دیــدگاه بســیاری ازآنــان را بــا اســتدالل رد کــرده اســت.
در زمینــۀ ادبیــات پایــداری نیــز پژوهشهــای بیشــماری انجــام گرفتــه اســت .ســرآمدترین

مجلــه در ایــن زمینــه ،نشــریۀ «ادبیــات پایــداری» دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان اســت کــه

مقالههــای متعــددی در آن بــه چــاپ رســیده اســت .چنانکــه اشــاره شــد ،تــا بهحــال بــه

بســیاری از جنبههــای اشــعار دعبــل ،چــه از لحــاظ فــرم اشــعار و چــه از نظــر محتــوا ،پرداخته
شــده اســت؛ امــا پژوهشــی کــه ســیمای پایــداری در اشــعار رضــوی دعبــل را بررســی کنــد،

یافــت نشــد.

 .2پردازش موضوع
2ـ 1ادبیات پایداری
ادبیــات پایــداری مجموعــه آثــاری اســت کــه از زشــتیها و فجایــع بیــداد داخلــی یــا تجــاوز

بیرونــی در همــۀ حوزههــای سیاســی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و اجتماعــی ،بــا زبانــی ادیبانــه
ســخن میگویــد« .ادبیــات پایــداری تداعیکننــدۀ ایســتادگی و پافشــاری حــق در برابــر
ظلــم و مشـ ّوق اســتقامت و پایــداری در راه هــدف ،در تمامــی ادوار و اعصــار اســت .در عمــق

ایــن ادبیــات ،حقیقتخواهــی و امیــد بــه آینــده ،همــواره در قلــب کاتبــان و شــاعران آن
نهفتــه اســت(».مختاری و وفاییخــوش .)304 :1394 ،ایــن نــوع ادبــی از دیرینــهای کهــن

برخــوردار اســت و از روزگار پیامبراکرم(صلیاهللعلیهوآلــه) و امامــان معصوم(علیهمالســام)
در ادبیــات عــرب دیــده میشــود و نشــاندهندۀ مقاومــت و ایســتادگی مــردم بــرای دفــاع
از آرمانهایشــان اســت .دعبــل خزاعــی از جملــه شــاعرانی اســت کــه دیوانــش سرشــار از

جلوههــای پایــداری و اســتقامت در دفــاع از اهــل بیت(علیهمالســام) اســت .ایــن پژوهــش
کوشــیده اســت مؤلفههــای ایــن ادبیــات را در اشــعار رضــوی شــاعر بررســی کنــد.
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 2-2واکاوی مؤلفههای پایداری در قصاید رضوی دعبل
اگرچــه دعبــل بهعنــوان شــاعر ادب پایــداری شــناخته نشــده اســت ،امــا ضمــن پرداختــن

بــه زندگــی اهــل بیت(علیهمالســام) و امامرضا(علیهالســام) ،ســختیها ،رنجهــا و
ظلموســتم زمانــه در حــق ایشــان را بهتصویــر کشــیده و بــا شناســاندن چهــرۀ ظالمــان و

بیــان بیدادگریهــای آنــان ،نمونــۀ بــارز و واالیــی از ادبیــات مقاومــت را خلــق کــرده اســت.
مهمتریــن مؤلفههــای پایــداری در اشــعار رضــوی دعبــل را میتــوان بــه انــواع زیــر تقســیم

کــرد:

 1-2-2ارجنهادن به سرزمینها و آثار باقیمانده از امام(علیهالسالم)
ســرزمین و وطــن نمونــۀ بــارزی از مؤلفههــای پایــداری اســت کــه از دیربــاز در شــعر شــاعران

جایــگاه واالیــی را بــه خــود اختصــاص دادهاســت و شــاعران عرصــۀ پایــداری پیوســته در
اشــعار خویــش ،نــگاه ویــژهای بــه آن داشــتهاند .دعبــل در جایجــای دیوانــش هــرگاه از

امامرضا(علیهالســام) ســخنی میگویــد ،نگاهــش متوجــه ســرزمینی اســت کــه گامهــای

امام(علیهالســام) ،بــا آن متبــرک شــده اســت .نــه تنهــا ســرزمین ،بلکــه آثــار باقیمانــده از

ایشــان نیــز بــرای دعبــل ارجمنــد و دوستداشــتنی اســت.

قلــب دعبــل همــواره بــرای طــوس میتپــد و از آن بــه نیکــی یــاد میکنــد .عشــق دعبــل

بــه وطــن ،متعلــق بــه ســرزمین مــادری او نیســت ،بلکــه ســرزمین مقــدس او طــوس اســت که

هشــتمین اختــر تابنــاک والیــت و امامت(علیهالســام) در آن حضــور دارد.
َ َ
		
ریب َم َح ُّل ُه
بر ال َغ ُ
أال أیُّها ال َق ُ

طوس َع َل َ
بِ ٍ
تون
یک السا ِر ُ
یات ُه ُ

(خزاعی1997 ،م)178 :

(ترجمــه :هــان! ای قبــر غریبــی کــه جایــگاه آن در طــوس اســت! ابرهــای شــبانه همــواره بــر

تــو ببارند).
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امامرضا(علیهالســام) نهتنهــا در زمــان حیــات ،بلکــه بعــد از حیــات نیــز همچنــان اســوه و

نمونــه و سرمشــق شــاعری همچــون دعبــل بودنــد؛ بهگونـهای کــه دعبــل از قبــر ایــن بزرگــوار

نیــز کــه در ســرزمین طــوس قــرار گرفتــه اســت ،بهخوبــی یــاد کــرده و دســتانش را بــه درگاه
خداونــد بــاال بــرده و بــرای او دعــا میکنــد .طــوس مقامــی واال مییابــد ،زیــرا قبــر یکــی از
غریبتریــن امامــان معصوم(علیهمالســام) در آن قــرار گرفتــه اســت.

دعبــل از شــدت عالقــه و شــیفتگی بــه خانــدان پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بهویــژه

امامرضا(علیهالســام) ،بــر شــهر طــوس غبطــه میخــورد زیــرا محــل شــهادت
امامرضا(علیهالســام) اســت و همیــن امــر ،آن را مقامــی واال و ارجمنــد میبخشــد:
و قَضی غَریب ًا ب ِ ٍ
		
طوس
ِ
		
طوباک قَد ِصر
طوس
یا
َ

ِم َ
الم َج َّرد
ثل ُ
الحسا ِم ُ
َ
حم َد َمش َهد
ِت البنِ أ َ

(همان)98 :

(ترجمــه :ماننــد شمشــیری از نیــام برآمــده ،غریبانــه بــه شــهر طــوس گــذر نمــود /.ای شــهر

طــوس خوشــا بــه حالــت! کــه محــل شــهادت فرزنــد حضــرت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه)
شــدی).

مرقــد امــام و وطنــی کــه اکنــون محــل دفــن ایشــان اســت ،چنــدان واال و عظیــم اســت کــه

هــر حاجــت و نیــازی را بــرآورده میســازد و دعبــل همــه را بــرای بــرآوردن حاجاتشــان بــدان
فــرا میخوانــد .شــاعر بــا مقایســۀ امــام اهــل بیت(علیهمالســام) و حاکــم شــرور وقــت،

هــارون الرشــید ،تقابــل خیــر و شــر را در بیتــش بــه تصویــر میکشــد .قبــر پاکنهادتریــن

افــراد یعنــی امامرضا(علیهالســام) و قبــر شــریرترین انســانها کــه مایــۀ پنــد و عبــرت

اســت:

إِربَع ب ِ ُط ٍ
وس َعلی قَب ِر ال َز ِک ِّی بِها		

قَ ِ
		
الخلقِ ُک ِّله ُِم
بران في
خیر َ
َ
طوس ُ
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نت تَرب َ ُع ِمن دینٍ َعلی َو َط ِر
إِن ُک َ
بر َش ِّر ِه ُم َهذا ِم َن ال ِعبَ ِر
َو قَ ُ

(همان)107 :
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(ترجمــه :اگــر میخواهــی از دیــن نیــاز و آرزویــی را مطالبــه کنــی ،در طــوس مقابــل آن قبــر

پاک(قبــر امامرضا(علیهالســام)) درنــگ کــن /.دو قبــر در شــهر طــوس ،یکــی قبــر بهتریــن
مــردم و دیگــری قبــر بدتریــن آنهــا در جــوار هــم قــرار دارنــد؛ کــه مایــۀ عبــرت اســت).

 2-2-2دعوت به مبارزه
«دعــوت بــه قیــام ،ایســتادگی و تــداوم مبــارزه ،روح ادب پایــداری است(».ســنگری:1389 ،

ـم پایــداری بهشــمار مـیرود .دعبــل جوانمــردی آزاده
 .)65دعــوت بــه پایــداری از عناصــر مهـ ّ
اســت کــه هیـچگاه در برابــر دســتگاه جــور بنیعبــاس سـ ِر تعظیــم و تســلیم فــرود نیــاورد.

ـتبد دشــمن را بــه تصویــر میکشــد ،بــه همــان انــدازه
چنانکــه شــاعر ،چهــرۀ ظالمانــه و مسـ ّ

و شــاید بیشــتر ،مــردم را کــه حامیــان امــام و دوســتداران وی هســتند ،تحریــک بــه مبــارزه

ـس دعــوت بــه مبــارزه ،از جملــه وظایــف خطیــر شــاعر شــیعی اســت.
میکنــد .برانگیختــن حـ ّ
ـد حاکمــان و دشــمنان
دعبــل بــرای فراخوانــدن مــردم و ســایر تودههــا بــه مبــارزه بــر ضـ ّ

امامرضا(علیهالســام) ،گاهــی تهدیــد بــه انتقــام را روشــی ایــدهآل و مناســب مییابــد .وی

بــا عشــق و عالقـهای کــه بــه خانــدان پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) دارد ،قــوم خویــش را بــه قیــام

علیــه ســتمگران فرامیخوانــد.

خلفــای عباســی همــان مزدورانــی بودنــد کــه در زمــان امامرضا(علیهالســام) ســختیهای

بســیاری را بــر وی تحمیــل کردنــد .از ای ـنرو ،شــاعر تابوتحمــل ایــن ســختیها را نــدارد و
نــدای مبــارزه ســر میدهــد و خونخواهــی اهــل بیت(علیهمالســام) را از قــوم خویــش طلــب

میکنــد .دعبــل در دعــوت بــه مبــارزه بســیار کوبنــده و مصمــم اســت تــا آنجاکــه مــردم را

بــه کارزار بــا دشــمنان اهــل بیت(علیهمالســام) و عباســیان فرامیخوانــد تــا کشــتگان بــدر را

در خاطرشــان یــادآوری نمایــد؛ کشــتگانی کــه درنــدگان و پرنــدگان جســد آنــان را تکهتکــه

کردنــد و خوردنــد.

قوم ب ِ ِه لِلهاش ِمیّ ِ
		
ات َمأتَ ٌم
یَ ُ

ل َ ُه َض َّج ٌة یَبکی بِها ُک ُّل ِ
ضاح ِ
ک
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نوش ُهم
تُ َذ ِّک ُر ُهم قَتلی بِبَد ٍر تَ ُ

باع بَوا ِر ِک
یر ِمن ِس ٍ
ِس ٌ
باع َو َط ٌ

(خزاعی1997 ،م)70 :

(ترجمــه :بــه وســیلۀ شمشــیر دشــمنان بــرای زنــان بنیهاشــم ســوگی بــه پــا میشــود .آن

ضج ـهای اســت کــه هــر خندانــی را بــه گریــه وامیدارد/.کشــتگان بــدر
مراســم ماتــم ،دارای ّ

را بــه یادشــان مـیآورد؛ همــان کشــتگانی کــه درنــدگان و پرنــدگان از جســد آنــان خوردنــد).

آری پایــداری و مقاومــت ایــن بــار بــه شــکل دعــوت بــه مبــارزه جلــوه میکنــد و دعبــل در

جایــی ،برهانــی بــرای طوالنیبــودن عمــرش بیــان مـیدارد و معتقــد اســت کــه طوالنیبــودن

عمــرش و قریــن رنــج و ســختی اهــل بیت(علیهمالســام) بــودن ،بهســبب آن اســت کــه روزی
شمشــیر و نیــزهاش را از خــون دشــمنان امام(علیهالســام) ســیراب و ضربــات ســهمگینی را

بــه آنــان وارد کنــد:

حم ُن ِمن تِ َ
		
لک ُم َّدتی
الر َ
فَإِن قَ َّر َب َ
َ
ُص ًة		
َش َف ُ
ترک لِنَفسی غ َّ
یت َو لَم أ ُ

َو أَخَّ َر ِمن ُعمری لِیو ِم َوفاتی

نصلی َو قَناتی
َو َر َّو ُ
یت ِمن ُهم ُم ُ

(همان)64 :

(ترجمــه :اگــر خداونــد رحمــان روزگار مــرا قریــن ایــن رنــج و ســختی(رنج و ســختی اهــل

بیت(علیهمالســام) نمــود و عمــرم را طوالنــی کــرد و روز وفاتــم را بــه تأخیــر انداخــت بــه

خاطـ ِر آن اســت کــه  /...خــود را شــفا داده و دردهایــم را تســکین دهــم و غصـهای بــرای خــود

باقــی نگــذارم و شمشــیر و نیــزهام را از آنان(خــون دشــمنان اهــل بیــت) ســیراب ســازم).

ایــن جهــاد و دعــوت بــه مبــارزه از ســوی دعبــل بهحــدی اســت کــه وی تمــام زندگــی خــود

را از بــرای مبــارزه و دفــاع از حــق اهــل بیت(علیهمالســام) میدانــد و خویشــتن را فــدای

ایــن مبــارزه میکنــد.

		
قص ُر نَفسي جا ِهدا ً َعن ِجدالِهِم
َس َأ ُ
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َ
العبَ ِ
رات
َکفاني ما ألقي ِم َن َ

(همان)65 :

بررسی مؤلفه های ادبیات پایداری در اشعار رضوی دعبل خزاعی

99

(ترجمــه :بــه ســختی جــان خویــش را از مجادلــه بــا آنهــا بــاز مـیدارم ،اشـکهایی کــه بــر

آنان(مصیبت-هــای اهــل بیــت) میریــزم مــرا کفایــت میکنــد).

 3-2-2ترسیم چهرۀ رنجکشیده و مظلوم اهل بیت پیامبر(صلیاهللعلیهوآله)
همــواره در طــول تاریــخ ،همزمــان بــا حاکمیــت ظالمــان و مســتبدان ،گروهــی رنجکشــیده و

مظلــوم هســتند کــه پایههــای ادبیــات پایــداری را تشــکیل میدهنــد .از جملــه ویژگیهــای
ادبیــات پایــداری دعبــل ،بهتصویرکشــیدن چهــرۀ مظلومانــۀ امامان(علیهمالســام) اســت.
ظلــم و ســتم در حــق اهــل بیــت پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) بهحــدی بــود کــه دعبــل روزگار

را از هرگونــه شــادی و خوشــیای منــع میکنــد ،زیــرا خانــدان امامت(علیهمالســام) جــز

ســتم چیــز دیگــری ندیدهانــد:

أضح َ
		
الده ِر إِن َض ِح َکت
ک اهللُ ِس َّن َ
ال َ

َو ُ
مظلومون قَد قُهِروا
أحم َد
َ
آل َ

(همان)99 :

(ترجمــه :خداونــد دنــدان روزگار را اگــر بخواهــد بخنــدد ،نخندانــد؛ در حالــی کــه خانــدان

احمد(علیهمالســام) مظلومانــه مــورد ظلــم و ســتم قــرار گرفتنــد).

امامــان معصوم(علیهمالســام) بیگنــاه بــه شــهرهای غریــب تبعیــد و از خانــه و کاشــانۀ

خویــش جــدا شــدند و در پــی اوضــاع ظالمانــۀ موجــود و ســتم ســتمگران ،بــا چهرههــای

درخشــان و رنجکشــیدۀ خویــش ،آوارۀ دیــار تبعیــد گشــتند.
		
دون نُفوا َعن ُعق ِر دا ِر ِه ُم
ُم َش َّر َ

َ
لیس یُغتَ َف ُر
َکأن َّ ُهم قَد َجنَوا ما َ

(همان)99 :

(ترجمــه :در حالــی کــه آواره شــده بودنــد از ســرزمین خویــش تبعیــد شــدند .گویــی کــه
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گناهــی نابخشــودنی مرتکــب شــدهاند).
آری مظلومیــت ائمهاطهار(علیهمالســام) و رنجهایــی کــه از ســوی دشــمنان بــر آنــان

تحمیــل شــد ،چنــدان فــراوان اســت کــه گویــی اهــل بیــت پیامبر(علیهمالســام) گناهــی

نابخشــودنی مرتکــب شــده و بهســبب آن ،ســزاوار ایــن همــه ســتم گشــتهاند .ســوگواری و

غمگینبــودن بــر ایــن مصایــب ،از بارزتریــن شــیوههای اســتقامت اســت کــه در طــول تاریــخ،
دشــمنان اهــل بیت(علیهمالســام) پیوســته از آن در رنــج بــوده و بهشــیوههای گوناگــون بــه

مبــارزه بــا آن پرداختهانــد و از برگــزاری آن جلوگیــری کردهانــد.

 4-2-2امید به آینده و نوید پیروزی
ـی حــق ،از بارزتریــن جلوههــای
بشــارت بــه پیــروزی ســتمدیدگان و امیــد بــه غلبــۀ قطعـ ِ

ادبیــات پایــداری اســت کــه قــرآن و روایــات نویــد آن را دادهانــد .مســئلۀ امیــد به ظهــور مصلح

آخرالزمان(عــج) قدمتــی طوالنــی دارد بهگونــهای کــه حتــی قبــل از امــا م زمان(عــج) و در
زمــان امامرضا(علیهالســام) دعبــل بــه ایــن ظهــور و آمــدن منجــی امیــد داشــت.

اگرچــه دعبــل را شــاعر ادبیــات پایــداری نمیشناســند ،امــا همچــون شــاعران بــزرگ عرصــۀ

پایــداری ،در آثــار خویــش بــه ســتایش امیــد بــه زندگــی و نویــد پیــروزی در راه رســیدن بــه

هــدف پرداختــه اســت.

ـیدحمیری اعتقــاد دارد امامــی غایــب هســت کــه بازخواهــد گشــت و ظلــم
«دعبــل چــون سـ ّ

و ســتم بــر علویــان را از بیــن خواهــد بــرد و از دشــمنان بــه بدتریــن شــکل انتقــام خواهــد
گرفت(».مســبوق و دریــادل موحــد .)244 :1391 ،ســتمهایی کــه از ســوی بنیعبــاس در

حــقّ امامرضا(علیهالســام) صــورت گرفــت و در پــی آن آزار و اذیــت امــام بهحــدی بــود کــه
تــاب و تــوان شــیعیان آن حضــرت را بــه ســر آورده بــود .شــاعر کــه از دیــدن ایــن همــه ظلـ م و

ـدی اندوهنــاک شــده ،تنهــا روزنــۀ امیــد را ظهــور منجـیای میدانــد کــه همــه بــه آمدنــش
تعـ ّ

وعــده دادهانــد .همیــن امیــد بــه آینــده موجــب شــده اســت کــه شــاعر تمامــی ســختیها را بــا
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جــان و دل بپذیــرد و مؤثرتریــن عامــل پایــداری را چنیــن بــه تصویــر بکشــد:
َ
		
رجوه في الیَو ِم أَو غ ٍَد
فَ َلو ال الَّذي أ ُ

تَ َق َّط َع قَلبي إ َِثر ُهم َح َس ِ
رات

وم َعلی اس ِم َ
الل ِ َو البَ َر ِ
کات
روج إما ٍم ال َمحال َ َة خا ِر ٌج
			یَ ُق ُ
ُخ ُ

(خزاعی1997،م)64 :

(ترجمــه :اگــر نبــود آنچــه را کــه در امــروز و فــردا بــه آن امیــدوارم ،قلــب مــن از پــي حســرت

ايشــان پارهپــاره ميشــد / .خــروج امامــی کــه بیشــک ظهــور خواهــد کــرد و بــا نــام خــدا و

خیــر و نیکــی بــه پــا خواهد خاســت).

پــس از ایــن بیــت امامرضا(علیهالســام) بهشــدت گریســت و فرمــود :روح القــدس بــه

زبانــت ســخن گفــت .آیــا آن امــام را میشناســی؟ دعبــل عــرض کــرد :نــه ،ولــی شــنیدهام کــه
امامــی از شــما قیــام می-کنــد و زمیــن را پــر از عــدل و داد میســازد(.امینی)51 :1385 ،

آینــدهای کــه دعبــل همچــون تمامــی شــیعیان دیگــر منتظــر آن اســت و بــدان امیــد بســته

اســت ،ظهــور منجـیای را در خــود نهفتــه دارد کــه بــا آمدنــش حــق و باطــل را از هــم جــدا

میکنــد و جــزای ســتمکاران و ظالمــان را میدهــد .آری ،پایــداری در برابــر ظلــم وقتــی

محقــق خواهــد شــد کــه همــه بداننــد آینــدهای روشــن در انتظــار آنــان اســت؛ آینــدهای کــه

پاســخی دندانشــکن بــه دشــمنان حــق و عدالــت را در پــی و بــرای مبــارزان ایــن راه ،امیــد
پیــروزی را بــه همــراه دارد؛ همــان آینــدهای کــه حــق و باطــل را از هــم جــدا کــرده و پــاداش

و کیفــر هــر یــک را بــه اهــل آن خواهــد داد:
یُ َمیِّ ُز فینا ُک َّل َح ٍّق َو با ِطلٍ
		

َو یَجزي َعلی النَعما ِء َو النَ َق ِ
مات

(خزاعی1997،م)64 :

(ترجمــه :در میــان مــا حــق را از باطــل جــدا میکنــد و بــه نیکیهــا و بدیهــا کیفــر و

پــاداش میدهــد).

آری ،مقاومــت در برابــر تمامــی ســختیها و ســتمها در عصــر امامرضا(علیهالســام)،
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نویدبخــش آمــدن روزهــای خــوب و خــوش اســت کــه دیــری نخواهــد گذشــت کــه بهوقــوع

میپیونــدد .در ایــن صــورت اســت کــه پایــداری و مقاومــت معنــا پیــدا میکنــد .دعبــل قــوم
خویــش را بــه صبــوری بــر ایــن همــه ســختی فرامیخوانــد زیــرا چیــزی نمانــده کــه ایــن

اوضــاع پایــان یابــد و آینــدۀ روشــن فــرا برســد.

دعبــل شــاعری آرمانگراســت کــه روزنــۀ امیــد در وجــودش سوســو میزنــد و عمــر این ســتم

را کــه گریبانگیــر امــت و امــام او شــده اســت ،کوتــاه میبینــد:
فس أَ ِ
		
بشري
فس طیبي ثُ َّم یا ن َ ُ
فَیا ن َ ُ
		
الجو ِر إِن َّني
َو التَج َزعي ِمن ُم َّد ِة َ

یر ب َ ٍ
عید ُک ُّل ما ُه َو ِ
آت
فَ َغ ُ
َک َأنّي بِها قَد آ َذنَت بِبَ ِ
تات

(همان)64 :

(ترجمــه :پــس ای دل! شــاد بــاش و ای نفــس تــو را مــژده بــاد؛ کــه هــر آنچــه آمدنــی اســت

دور نباشــد /.از طوالنیشــدن مــدت ســتم منــال! گویــی کــه مــن میبینــم زمانــه ســتم ،پایــان
یافتــن دوران خویــش را خبــر میدهــد).

حق اهل بیت(علیهمالسالم)
 5-2-2رسواکردن ظالمان به ّ
زندگــی دعبــل در دوران خالفــت ظالمانــۀ نُــه تــن از خلفای جورپیشــۀ عباســی ســپری شــد.

بنی-عبــاس بدتریــن آزارهــا و ظلموســتمها را علیــه ائمــه اطهار(علیهمالســام) مرتکــب

شــدند؛ از زنــدان گرفتــه تــا شــکنجه و مســمومکردن و در نهایــت بــه شهادترســاندن .کســانی

کــه بــه امــام رضا(علیهالســام) ســتم کردنــد ،در اشــعار دعبــل لعــن و نفریــن شــدهاند.

مصیبــت شــهادت امام(علیهالســام) چنــان بــر دل شــاعر ســنگین اســت کــه دنیــا را پــس از او
ب ـیارزش دانســته و از ویرانشــدن و از بینرفتــن دنیــا ترســی بــه دل راه نمیدهــد.
ُرزینا َر ِضي َ
الل ِ ِس َ
		
بط نَبِیِّنا
َ
عد ِ
		
آل ُم َح َّم ٍد
یر ُدنیا ب َ َ
َو ما َخ ُ

الدنیا ل َ ُه َو تَ َول َّ ِت
ف ََأخ َل َف ِت ُ
َ
اضم َحلَّ ِت
أال ال نُبالیها إِذا ما َ
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(ترجمــه :در مصیبــت نــوۀ پیامبرمان(امامرضا(علیهالســام) کــه مــورد رضایــت خداســت

بــه ســوگ نشســتیم .آن بزرگــواری کــه دنیــا بــه او پشــت کــرده ،از ایشــان رویگــردان شــد/.
دنیــا را پــس از خانــدان حضــرت محمد(صلیاهللعلیهوآلــه) خیــری نیســت .آگاه بــاش کــه
پــس از اهــل بیت(علیهمالســام) حتــی اگر(دنیــا) از بیــن بــرود ،مــا را باکــی نیســت).

حقوقــی کــه از اهــل بیت(علیهمالســام) ســلب شــده و ناحقیهایــی کــه از ســوی خلفــا

و حاکمــان در حــق امامرضا(علیهالســام) شــده اســت ،دعبــل را حســرتزده میکنــد.
ظلموســتم در حــقّ امامان(علیهمالســام) تــا حــدی اســت کــه حــقّ خالفــت و والیــت از
ایشــان ســلب شــده و بهناحــق ،دســت نااهــان افتــاده اســت.
		
أَری فَیئَ ُهم في غَی ِر ِهم ُمتَ َق َّسم ًا

َو أی ِدیَ ُهم ِمن فَیئِهِم َص ِف ِ
رات

(همان)63 :

(ترجمــه :حقــوق و امــوال آنــان را میبینــم کــه در میــان دیگــران تقســیم شــده اســت و

دســت خودشــان از آن خالــی اســت).

اگرچــه امامــان معصوم(علیهمالســام) راهنمایــان راه زندگــی بودنــد ،امــا زمانــه خیانــت

خــود را در حــق آنــان ثابــت نمــود؛ زمانــهای کــه در برابــر امامرضا(علیهالســام) دشــمنی
پیشــه نمــود و بیوفایــی خــود را در حــق آنــان ثابــت کــرد.
		
مان ب ِ ُکم َعلی
خان ال َز ُ
َ

		
ت
مان ب ِ ُکم ف ََش َّ
َوثَ َب ال َز ُ

الرشا ِد َو ما َوفی
َرغ ِم َ
َت ِم ُ
نک ُم ما أُلِّفا

(همان)136-135 :

(ترجمــه :علیرغــم هدایتگــری شــما زمانــه در حقتــان خیانــت کــرد و بــه شــما وفــا ننمــود/.

زمانــه در برابــر شــما دشــمنی پیشــه کــرد و انــس و الفــت شــما را از هــم گسســت).

بنیامیــه همــان گرگهایــی بودنــد کــه از هیچگونــه آزار و اذیتــی علیــه اهــل

بیت(علیهمالســام) فروگــذار نبودنــد و بــا ســختگرفتن زندگــی و معیشــت بــر آنــان،
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موجــب شــهادت ایشــان شــدند .دعبــل بنیامیــه را گرگصفــت معرفــی میکنــد و بــه
افشــاگری جنایــات آنــان میپــردازد.
		
ئاب ِمن أُ َمیَّ َة َوانتَ َحت
َد َعت ُهم ِذ ٌ

نون
أزم ٌة َو ِس ُ
َع َلیهِم ِدراک ًا َ

(همان)169:

(ترجمــه :گرگهایــی از بنیامیــه آنــان را طلبیدنــد و بحــران و تنگــی معیشــت پیدرپــی

باعث بهشهادترسیدن ایشان شد).

 6-2-2ستایش امام(علیهالسالم) برجستهترین جلوه پایداری
ســتایش و برتــر دانســتن امامرضا(علیهالســام) توســط دعبــل ،آن هــم در عصــری کــه همــه

بــه مــدح و ثنــای حاکمــان و خلفــای زمــان میپرداختنــد ،عــاوه بر اینکــه گواه جســارت باالی
دعبــل اســت ،نشــان از پایــداری در مســیر رســیدن بــه حــق و حقیقــت دارد .دعبــل جایجای

دیــوان خــود را مزیّــن بــه نــام اهــل بیت(علیهمالســام) و بهویــژه امامرضا(علیهالســام)

میکنــد و نهتنهــا رفتــار حضــرت را اســوه و ســرآمد رفتارهــا میدانــد ،بلکــه خــردش را
اســتوار و بخشــندگیاش را ماننــد ابــری پربــاران و در حــال ریــزش توصیــف میکنــد:
تَری َس َکناتِ ِه فَتَ ُ
		
قول ِغ ٌّر
		
محاء تغدو ُک َّل یَو ٍم
ل َ ُه َس ُ

ثقیف
أي ُ
َو تَ َ
حت ُسکون ِ ِه َر ٌ

طوف
بِنائِلِ ِه َو سا ِریَ ٌة تَ ُ

(همان)80:

(ترجمــه :هنگامــی کــه رفتــارش را مشــاهده میکنــی ،میگویــی بیتجربــه اســت در حالــی

کــه در پشــت آرامــش او اندیشـهای درســت و محکــم نهفتــه اســت /.دســتی بخشــنده دارد کــه
هــر روز بــا بخشــش و ســخاوت او صبــح را آغــاز و شــب را بــا عطــا و دســتگیری از مســتمندان،

بــه پایــان میرســاند.

دوســتی و عالقــة دعبــل بــه امامــان و بهویــژه امامرضا(علیهالســام) تــا بدانجاســت کــه
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خویشــاوند واقعــی خــود را کســی میدانــد کــه دوســتدار اهلبیت(علیهمالســام) اســت.
شــاعر خویشــاوندان دور بــا ایــن ویژگــی را بــر نزدیــکان و یــاران خویــش نیــز برتــری میدهــد.
		
أُ ِح ُّب قَ ِص َّي الرح ِم ِمن أجلِ ُحبِّ ُک ُم

وأَهجر ُ ُ
سرتي َو بَناتي
فیکم أ َ
َ ُ ُ

(همان)63 :

(ترجمــه :بهســبب عالقــه بــه شــما ،بــه خویشــاوندان دور ابــراز محبــت و دوســتی میکنــم و

بهخاطــر شــما خانــواده و دخترانــم را تــرک میکنــم).

نکتــۀ مهــم از پایــداری شــاعر در بیــت فــوق آن اســت کــه عزیــزان و خویشــان خــود را تــرک

گفتــه و حتــی دختــران کــه نیازمنــد سرپرســت هســتند نیــز او را از مقاومــت در راه آرمانــش
بازنمیدارنــد.

 7-2-2گریه ،سالحی برای مبارزه
بــا اســتناد بــه دعــای کمیــل ،آنجاکــه حضــرت امیر(علیهالســام) میفرماینــد« :إغ ِفــر ل ِ َمــن
کاء»(بیامــرز کســی را کــه
الیَم ِلــک إال ُّ
ـاء َو ِسـ ُ
الدعــاء ،إ َ
رأس مال ِـ ِه َّ
ـاح ُه البُ ُ
الرجـ ُ
ِرحــم َمــن ُ
جــز دعــا چیــزی نــدارد ،ترحــم فرمــا بــر کســی کــه ســرمایهاش امیــد و ســاحش گریــه و
زاری اســت) گریــه ســاحی بــرای مبــارزه آمــده اســت .از ایـنرو ،در حیطــۀ ادبیــات پایــداری

قــرار میگیــرد .دعبــل شــاعر دلســوخته و شــوریدة اهــل بیت(علیهمالســام) در پــی ســفر

اجبــاری امامرضا(علیهالســام) از مدینــه بــه مــرو ،در فــراق آن امــام همــام عاشــقانه اشــک
حســرت ریخــت .چکامــۀ «مــدارس آیــات» او گــواه همیــن عشــق و شــیدایی اســت.

«او زمانــی کــه بــه گریــه بــر اهــل بیت(علیهمالســام) میپــردازد ،اشــعارش بــه ســوی صــدق

و حــرارت بــال میگشــاید و زمانــی کــه بــه رثــای امامحســین و امامرضا(علیهماالســام)
روی م ـیآورد ،نشــان حــزن و انــدوه بیــش از پیــش بــر اشــعارش نمایــان میشــود(».عویضه،

1413ق« .)204 :وی از جملــه شــاعرانی اســت کــه بــا فصاحــت و بالغــت خــود بــه شــعر
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«بــکاء» پایـهای قــوی میبخشــد(».نعمتی و امیــری .)161 :1394 ،او همــۀ هنــر خــود را وقــف

مســبب آن
توصیــف غــم و اندوهــی میکنــد کــه شــهادت جانخــراش امام(علیهالســام)
ّ
اســت و گریــه را بهتریــن ســاح بــرای مبــارزه میدانــد.
		
موع استَ َهلَّ ِت
أال ما ل ِ َعیني ب ِ ُ
الد ِ

الش ِ
ؤون ل َ َقلَّ ِت
ماء ُ
َو لَو ن َ ِف َدت ُ

(خزاعی1997 ،م)67 :

(ترجمــه :چشــمانم را چــه شــده کــه اشـکها از آن جــاری اســت؟ و اگــر آب مجــرای اشــک

تمــام میشــد ،در برابــر عشــق بــه آن امــام ،انــدک اســت).

امامرضا(علیهالســام) کســی بــود کــه تمــام موجــودات بــرای او گریســتند؛ حتــی آســمان و

زمیــن .دعبــل مقــام او را بلندمرتبهتــر از قلههــا میدانــد:
		
رج َعت ل َ ُه
َعلی َمن ب َ َکت ُه
ُ
األرض َواستَ َ
		
ماء ل ِ َفق ِد ِه
الس ُ
َو قَد َ
أعولَت تَبکي َ

ِ
الج ِ
ؤوس ِ
الشامخات َو َذل َّ ِت
بال
ُر ُ
َ
الحت َع َلی ِه َو َکلَّ ِت
َوأ ُ
نج ُمها َ

(همان)67 :

(ترجمــه[ :اشـکهایم را جــاری میکنــم] بــر کســی کــه زمیــن برایــش گریســت و کوههــای

ســربلند و اســتوار بــرای او جملــۀ «إنــا هلل و إنــا الیــه راجعون» ســر داده و خوار شــدند /.آســمان
از بهــر وی گریســت و ســتارگان آن در غــم فقــدان او کمســو و در تابیــدن ُکنــد گشــتهاند).
َس َأبکیه ُِم ما ذ َّر فياألفقِ
		
شارق
ٌ
		
حان غُروبُها
مس َو َ
َو ما َط َ
لعت َش ٌ

الص َلوات
َو نادی ُمنادي َ
الخی ِر ب ِ َ

َو ب ِاللیلِ أبکیهِم َو بِال َغ َد ِ
وات

(همان)64 :

(ترجمــه :تــا زمانــی کــه درخشــندهای در آســمان میدرخشــد و منــادی خیــر بــرای نمازهــا و

دعــا نــدا میدهــد ،بــرای ایشــان(اهل بیــت) گریــه و زاری میکنــم /.هنــگام طلــوع خورشــید
یکنــم).
و هنــگام غــروب آن و شــبانگاه و بامــداد بــرای ایشــان گریــه م 
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سیاســی متعهــد ،عالقهمنــد بــه خانــدان پیامبــر
«دعبــل بهعنــوان یــک شــاعر آگا ِه
ِ

(علیهمالســام) بهویــژه امــام زمانــش ،حضــرت علیبنموسیالرضا(علیهماالســام)
آرزومنــد حاکمیــت اســام و معتقــد بــه والیــت و حکومــت امامــان معصوم(علیهمالســام)

بــود و نمیتوانســت در برابــر انتقــال امــام بــه خراســان و خاموشــی شــعلههای ســرکش

قیامهــای کوفــه و مدینــه ،بیاعتنــا باشــد .او بــا ســفر اجبــاری امامرضا(علیهالســام) بــه

مرکــز خالفــت و خالیشــدن مدینــه از نــور وجــود حجــت خــدا ،بــه یــاد مظلومیــت خانــدان

عصمــت در دو قــرن گذشــته افتــاد و بــار دیگــر تــار و پــود جانــش در آتــش جفاهــا ،ظلمهــا و
حقکشــیهایی کــه بنیامیــه و بنیعبــاس در طــول دویستســال بــر علی(علیهالســام) و

خانــدان مطهرش(علیهمالســام) روا داشــته بودنــد ،ســوخت .ســوز درونــی شــاعر در تکتــک
ابیــات ایــن قصیــده جاودانــه شــعله میکشــد(».قلی زاده .)55 :1373 ،دعبــل در رثــای

امامرضا(علیهالســام) بــا ابیاتــی ســوزناک و مملــو از حســرت و آه ،اینگونــه نوحهســرایی

میکنــد:

			
سر ًة تَتَ َر َّدد
یا َح َ
		
َعلی َعلِ ِّي ابنِ موسی اب

یس تَن َفد
َو َعبر ًة ل َ َ

ِن َجع َف ِر ابنِ ُم َح َّمد

(خزاعی1997 ،م)98 :

(ترجمــه :ای حســرتی کــه مــدام در حــال رفتوآمــد هســتی و ای گریــهای کــه پایــان

نمیپذیــری /بــر حضــرت علیبنموســیبن جعفربــن محمد(امــام رضــا).

دعبــل بــه چشــمانش فرمــان گریــة هــر چــه بیشــتر را میدهــد تــا ســوز دلــش بدیــن روش

آرامگیرد:

َو یا ُجفوني استَ ِه ّلي			
		
ین ب َ ّکیهِم َو جودي ب ِ َعبر ٍة
فَیا َع ُ

َو یا فُؤادي تَ َوقَّد

آن ل ِ
لتسکاب َوال َه َم ِ
ِ
الت
فَ َقد َ

(همان)99 :

(ترجمــه :پــس ای اشــک چشــمانم جــاری شــو و ای قلبــم بســوز و زبانــه بکــش /پــس ای
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چشــم! بــا بغضــی وجــودم را از بهــر ایشــان گریــان کــن کــه زمــان اشــک ریــزان و گریــه فــرا
رســیده اســت).

 8-2-2هجو دشمنان امامرضا(علیهالسالم)
در هــر دورهای از تاریــخ ادبیــات عــرب ،ظالمــان و مســتبدانی بودهانــد کــه علیــه ســایر

اقشــار جامعــه ســتم روا داشــتهاند .در زمــان امامرضا(علیهالســام) حکومــت بنیعبــاس بــا
ـد امــام و شــیعیان و حامیــان وی بهپــا خاســته بــود .همــان حاکمــان
مــزدوری تمــام بــر ضـ ّ

مســتبدی کــه دعبــل در ضمــن شناســاندن چهــرۀ منفــور آنــان بــه ســایرین ،مــردم را گاه بــه

پایــداری و گاه مبــارزه علیــه آنــان فرامی-خوانــد.

از شــاخصههای مهــم در شــعر دعبــل ،هجوگویــی اوســت .رســالت واالی او مذ ّمــت و

کینهتــوزی علیــه دشــمنان حــق و حقیقــت بــود .او آمــده بــود تــا بــا شناســاندن مــزدوران
عباســی در اشــعار خویــش ،پــرده از جهالــت بــدرد و دشــمن را بــه خــاک ســیاه بنشــاند.
		
انص َرفوا
قَد قُ ُ
بوه َو َ
لت إِذ غَیَّ ُ
الع ِ
		
ذاب فَما
اذ َهب إلی النا ِر َو َ
		
دت ب َ َیع َة َمن
لت َحتّی َع َق َ
ما ِز َ

في َش ِّر قَب ٍر ل ِ َش ِّر َم ِ
دفون

ِخلتُ َ
الشیاطینِ
ک إ ِّل ِم َن َ
َ
مین و الدینِ
المسلِ َ
أ َض َّر ب ِ ُ

(همان)344-343:

(ترجمــه :پــس از آنکــه او(معتصــم عباســی) را در قبــری پلیــد کــه بــرای مــردهای پلیــد

تــدارک دیــده شــده بــود پنهــان کردنــد ،گفتــم /:بــه آتــش جهنــم بــرو و از عــذاب برخــوردار
شــو ،کــه در نظــر مــن ،تــو جــز شــیطان چیــز دیگــری نیســتی /تــا زمانــی کــه زنــده بــودی

پیوســته تــاش کــردی تــا بیعــت کســی را کــه بــه مســلمانان و دیــن زیــان و خســارت وارد

کــرد ،منعقــد نمایــی).

ل بیت(علیهمالســام) در بــر میگیــرد.
قســمت اعظــم دیــوان دعبــل را هجــو دشــمنان اه ـ 
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پــس از آنکــه مأمــون ،حضرترضا(علیهالســام) را بــه والیتعهــدی برگزیــد و لبــاس ســیاه را

کــه شِ ــعار عباســیان بــود ،بــه لبــاس ســبز کــه شِ ــعار علویــان بــود ،تبدیــل کــرد و به آنهــا روی
خــوش نشــان داد ،دعبــل موقتـاً از هجــو عباسـیها دســت کشــید ولــی زمانــی کــه مأمــون،
بــار دیگــر و پــس از شــهادت امامرضا(علیهالســام) لبــاس ســیاه را بــه جــای لبــاس ســبز
برگزیــد و دوبــاره دشــمنی و آزار و اذیــت علویــان را از ســر گرفــت ،دعبــل نیــز شــروع بــه هجو

آنــان کــرد و رجــال دولــت عباســی و بهویــژه معتصــم و متــوکل را بهشــدت هجــو نمــود .وی

بــا زبــان تنــد و گزنــدۀ خــود ،بــا ســاح هجــو و مذ ّمــت ،چهــرۀ ظالــم عباســیان و بهخصــوص

هــارون الرشــید را بــه همــگان معرفــی کــرد:

أمون َو َ
َو ها َ
أمین
		
یس فیهِم ل ِ ُرش ِد ِه
ذاک َم ٌ
ذاک ُ
َو َس َّموا َرشیدا ً ل َ َ
دین
		
الرش ِد ِمن ُهم ِرعای ٌة
َو ال ل ِ َول ِ ٍّي بِاألمان َ ِة ُ
فَما قُبِ َلت ب ِ ُ

(همان)169 :

(ترجمــه :کســی را رشــید نامیدنــد کــه از شــعور و هدایــت برخــوردار نبــود؛ آن هــم مأمــون

و آن دیگــری امیــن /هیــچ حمایتــی درخصــوص هدایــت از آنــان پذیرفتــه نشــد و هیچیــک از
حاکمــان آنــان در امانتــداری دیــن نداشــت).

 .3نتیجهگیری
از آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد ،نتایج زیر حاصل گردید:
ادبیــات عــرب ،دربــارة مقــام شــامخ امــام
ـ دعبــل خزاعــی ا ّولیــن کســی اســت کــه در ّ

الرضا(علیهماالســام) شــعر ســروده اســت .شــعر او همچــون تیــر ســرکش
علیبنموســی ّ

ق ّهــاری اســت کــه بــا کمتریــن خطــا و بیشــترین نتایــج ،رســواکننده و افشــاگر جنایتهــا

عبــاس و دســتگاههای جــاریِ زمــان خــود بــوده اســت .ایــن
و اصحــاب ظلــم و ســتم بنی ّ
انیــت اهــل
شــاعر متع ّهــد ،بــا وجــود تمــام خطرهــا و
محرومیتهــا ،لحظ ـهای در اثبــات ح ّق ّ
ّ
بیت(علیهمالســام) تردیــد نکــرده اســت.
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ـ یــاد دیــاری کــه امامرضا(علیهالســام) را در بــر میگیــرد و گریســتن بــر خانههــای خالــی

از ســکنة اهــل بیــت پیامبر(صلیاهللعلیهوآلــه) ،دعــوت بــه مبــارزه ،امیــد بــه آینــده و نویــد

مظلومیــت امامرضا(علیهالســام)
پیــروزی ،رســواکردن حاکمــان ســتمگر ،بهتصویرکشــیدن
ّ
و هجــو دشــمنان آن حضــرت ،از برجســتهترینمضامیــن ادبیــات پایــداری اســت کــه دعبــل
در شــعر خویــش بــه تصویرکشــیده اســت.

ل بیت(علیهمالســام) و پایــداری او در ایــن مســیر
ـ ســرودههای دعبــل در دفــاع از حــقّ اهـ 

ســخت و پرحادثــه ،ســبب شــد تــا شــاعر ســالیان طوالنــی از عمــر خویــش را در آوارگی بهســر

َببــرد و ســرانجام جــان خویــش را در همیــن راه تقدیــم کند.
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