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چکیده 

ــی و  ــان معصوم )علیهم الســام( قطع ــه امام ــه عشــقش ب ــاعر برجســتۀ شــیعی اســت ک ــل ش دعب
ــژه  ــام ائمــه اطهار )علیهم الســام( به وی ــه ن ــن ب ــوان خویــش را مزیّ ــر اســت. وی سراســر دی انکارناپذی
امام رضا )علیه الســام( نمــوده و بــا ابــزار شــعر، درصــدد آن اســت کــه بــا بیــان ویژگی هــای ظاهــری 
ــل  ــه اه ــتم ب ــم و س ــتبد آن دوران، ظل ــان مس ــاندن حاکم ــام( و شناس ــوی امام رضا )علیه الس و معن
ــه  ــن پژوهــش ب ــر بکشــد. ای ــه تصوی ــان را در آیینــۀ اشــعارش ب بیت )علیهم الســام( و مظلومیــت آن
روش توصیفی ـ تحلیلــی کوشــیده اســت جلوه هــای پایــداری ســروده های رضــوی در دیــوان دعبــل را 
اســتخراج، بررســی و تحلیــل کنــد. بررســی ها نشــان داد دعــوت بــه مبــارزه، ترســیم چهرۀ رنج کشــیده 
ــده و  ــه آین ــد ب ــام( امی ــه امام رضا )علیه  الس ــتم ب ــم و س ــان ظل ــام(، بی ــوم امامان )علیهم الس و مظل
ــعار رضــوی  ــل در اش ــه دعب ــداری اســت ک ــّم ادب پای ــای مه ــه مؤلفه ه ــه در ســوگ او، از جمل گری

خویــش بــه تصویــر کشــیده اســت.
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1- مقدمه

»ابوجعفــر دعبل بــن علــی بــن رزیــن خزاعــی، از یــاران امام رضا )علیه الســام( ادیــب و شــاعر 
مشــهور شــیعی، بــه ســال 148 ه.ق در کوفــه دیــده بــه جهــان گشــود.« )الفاخوری،1380، ج2: 
ــق و  ــام( عش ــن موسی الرضا )علیهماالس ــرت علی ب ــش، حض ــان خوی ــام زم ــه ام 280(. »او ب
ــت و ائمــۀ معصومین )علیهم الســام( و  ــدح اهــل بی ــه م ــا ب ــه تنه ــری داشــت و ن ــۀ واف عاق
طرفــداری از آنــان و ذکــر حقانیــت آنهــا می پرداخــت، بلکــه بــا شمشــیر بُــّران هجــو، هیــچ 
یــک از خلفــای عباســی معاصــر خویــش را بی نصیــب نگذاشــت کــه این امــر یکــی از علت های 
دربــه دری شــاعر بــود.« )ر.ک: رضایــی ســهل آبادی، 1384: 17ـ16(. از آنجاکــه خفقــان عصــر 
ــت  ــل بی ــاع از اه ــر در دف ــژه اگ ــرد، به وی ــه می ک ــه خف ــادی را در نطف ــر فری ــی ه عباس
ــام( و  ــل بیت )علیهم الس ــاع از اه ــل در دف ــروده های دعب ــود، س ــه( ب پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
هجــو دشــمنان آنــان، از بارزتریــن جلوه هــای ادب پایــداری اســت. پژوهــش حاضــر بــه شــیوۀ 
توصیفی ـ تحلیلــی، کوشــیده اســت مضامیــن و مؤلفه هــای پایــداری در اشــعار رضــوی دعبــل 

را اســتخراج، بررســی و تحلیــل کنــد. 

1-1 بیان مسئله

ادبیــات پایــداری، ایســتادگی و پافشــاری حــق در برابــر ظلــم و مشــّوق اســتقامت و پایــداری 
در راه هــدف در تمامــی ادوار و اعصــار اســت. در عمــق ایــن ادبیــات، حقیقت خواهــی 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 جلوه هــای گوناگونــی را در شــعر شــاعران داشــته اســت. برخــی از شــاعران 
بــا به تصویرکشــیدن مظلومیــت ســتمدیدگان جامعــه و بیــان ظلــم حاکمــان جــور در شــعر 
خویــش و افشــای چهــرۀ واقعــی آنــان، توانســته اند گام هــای 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 )علیهم الســام( و 
نمونه هــای برجســته ای از ســتم در حــق آنــان را در دیــوان خویــش بازتــاب ببخشــد. »آری در 
زمانــی دشــوار کــه نابــکاران امــوی و عباســی در برابــر خانــدان نور )علیهم الســام( هــم زبــان 
تیــغ گشــودند و هــم تیــغ زبــان، جنــاب دعبــل، پیــام ایــن جملــۀ زیــارت مأثــور را بــه خوبــی 
دریافــت کــه: »قتــل اهلل مــن قتلکــم باأليــدی و األلســن«. و اگــر زمینــه و زمانــه بــا جهــاد تــن 
تناســب نداشــت، بــاری، بــا جهــاد بیــان، بــه یــاری اهــل بیت )علیهم الســام( شــتافت )طالعی، 
1392: 171(. مســئلۀ اساســِی ایــن پژوهــش آن اســت کــه »عنصــر پایــداری در شــعر رضــوی 
ایــن شــاعر چگونــه تجلّــی یافتــه و برجســته ترین مؤلفه هــای مقاومــت در آن کــدام اســت؟« 

    

1-2  پیشینۀ تحقیق

ــل  ــۀ »اه ــت. مقال ــه اس ــورت گرفت ــیاری ص ــای بس ــارش پژوهش ه ــل و آث ــارۀ دعب درب
ــاوه  ــی ســهل آبادی )1384( ع ــی« نوشــتۀ رضای ــل خزاع ــوان دعب بیت )علیهم الســام( در دی
بــر اینکــه بــه ســایر اشــعار دعبــل اشــاراتی دارد، بیشــترین تأکیــدش بــر قصیــدۀ تائیــۀ وی 
ــدرج در آن  ــن من ــم و مضامی ــی و مفاهی ــای ادبی ـ سیاس ــکات و ارزش ه ــیر ن ــرح و تفس و ش
اســت. مســبوق و دریــادل )1391( در پژوهــش خــود بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی دو قصیــدۀ 
ــه بررســی  ــک در مــدح اهــل بیت )علیهم الســام( ب ــن ُرزی ــع ب ــۀ دعبــل خزاعــی و طائ تائی
تطبیقــی ســاختار و محتــوای ایــن دو قصیــده و وجــوه اشــتراک و افتــراق آنهــا از نظــر معنــا، 
موســیقی و باغــت پرداخته انــد. مقالــۀ »ســیمای امام رضا )علیه الســام( در آینــۀ شــعر دعبــل 
خزاعــی و نظیــری نیشــابوری« نوشــتۀ احمــدی چنــاری و احمــدی )1394( بــه بررســی اشــعار 
ــر  ــت. از دیگ ــه اس ــام( پرداخت ــیمای امام رضا )علیه الس ــاب س ــت بازت ــاعر، از جه ــن دو ش ای
ــای  ــه »دیدگاه ه ــرت، پایان نام ــخصیت واالی آن حض ــارۀ ش ــده درب ــام ش ــای انج پژوهش ه
ناقــدان عــرب دربــارۀ شــخصیت و شــعر شــاعران برجســتۀ شــیعه )کثیرعّزه، کمیــت بــن زیــد، 
ســید حمیــری و دعبــل خزاعــی(« از اقبالــی )1393( اســت کــه دیــدگاه ناقــدان عــرب را دربارۀ 
شــاعران مذکــور بررســی کــرده اســت. وی در برابــر انتقــاد ناقــدان، از دعبــل به عنــوان شــاعر 
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ــت. ــرده اس ــتدالل رد ک ــا اس ــان را ب ــیاری ازآن ــدگاه بس ــاع و دی ــام( دف اهل بیت )علیهم الس

در زمینــۀ ادبیــات پایــداری نیــز پژوهش هــای بی شــماری انجــام گرفتــه اســت. ســرآمدترین 
مجلــه در ایــن زمینــه، نشــریۀ »ادبیــات پایــداری« دانشــگاه شــهید باهنــر کرمــان اســت کــه 
ــه  ــا به حــال ب ــه چــاپ رســیده اســت. چنان کــه اشــاره شــد، ت مقاله هــای متعــددی در آن ب
بســیاری از جنبه هــای 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. 

2. پردازش موضوع

2ـ1 ادبیات پایداری     

ادبیــات پایــداری مجموعــه آثــاری اســت کــه از زشــتی ها و فجایــع بیــداد داخلــی یــا تجــاوز 
ــه  ــی ادیبان ــا زبان ــی، ب ــی، اقتصــادی و اجتماع ــای سیاســی، فرهنگ ــۀ حوزه ه ــی در هم بیرون
ــر  ــق در براب ــاری ح ــتادگی و پافش ــدۀ ایس ــداری تداعی کنن ــات پای ــد. »ادبی ــخن می گوی س
ظلــم و مشــّوق اســتقامت و پایــداری در راه هــدف، در تمامــی ادوار و اعصــار اســت. در عمــق 
ــاعران آن  ــان و ش ــب کاتب ــواره در قل ــده، هم ــه آین ــد ب ــی و امی ــات، حقیقت خواه ــن ادبی ای
ــن  ــه ای که ــی از دیرین ــوع ادب ــن ن ــوش، 1394: 304(. ای ــت.« )مختاری و وفایی خ ــه اس نهفت
ــام(  ــان معصوم )علیهم الس ــه( و امام ــت و از روزگار پیامبراکرم )صلی اهلل علیه وآل ــوردار اس برخ
ــاع  ــرای دف ــردم ب ــت و ایســتادگی م ــده می شــود و نشــان دهندۀ مقاوم ــرب دی ــات ع در ادبی
ــار از  ــش سرش ــه دیوان ــت ک ــاعرانی اس ــه ش ــی از جمل ــل خزاع ــت. دعب ــان اس از آرمان هایش
ــن پژوهــش  ــاع از اهــل بیت )علیهم الســام( اســت. ای ــداری و اســتقامت در دف ــای پای جلوه ه

ــن ادبیــات را در اشــعار رضــوی شــاعر بررســی کنــد.  کوشــیده اســت مؤلفه هــای ای
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2-2  واکاوی مؤلفه های پایداری در قصاید رضوی دعبل 

اگرچــه دعبــل به عنــوان شــاعر ادب پایــداری شــناخته نشــده اســت، امــا ضمــن پرداختــن 
و  رنج هــا  ســختی ها،  امام رضا )علیه الســام(،  و  بیت )علیهم الســام(   اهــل  زندگــی  بــه 
ــان و  ــرۀ ظالم ــاندن چه ــا شناس ــیده و ب ــر کش ــان را به تصوی ــق ایش ــه در ح ــتم زمان ظلم وس
ــارز و واالیــی از ادبیــات مقاومــت را خلــق کــرده اســت.  بیــان بیدادگری هــای آنــان، نمونــۀ ب
ــواع زیــر تقســیم  ــه ان ــوان ب مهم تریــن مؤلفه هــای پایــداری در اشــعار رضــوی دعبــل را می ت

کــرد:

2-2-1  ارج نهادن به سرزمین ها و آثار باقی مانده از امام )علیه السالم(

ســرزمین و وطــن نمونــۀ بــارزی از مؤلفه هــای پایــداری اســت کــه از دیربــاز در شــعر شــاعران 
ــته در  ــداری پیوس ــاعران عرصــۀ پای ــود اختصــاص داده  اســت و ش ــه خ ــی را ب ــگاه واالی جای
ــرگاه از  ــش ه ــای دیوان ــل در جای ج ــته اند. دعب ــه آن داش ــژه ای ب ــگاه وی ــش، ن ــعار خوی اش
ــای  ــه گام ه ــت ک ــرزمینی اس ــه س ــش متوج ــد، نگاه ــخنی می گوی ــام( س امام رضا )علیه الس
ــده از  ــار باقی مان ــه تنهــا ســرزمین، بلکــه آث ــا آن متبــرک شــده اســت. ن امام )علیه الســام(، ب

ــرای دعبــل ارجمنــد و دوست داشــتنی اســت. ایشــان نیــز ب

قلــب دعبــل همــواره بــرای طــوس می تپــد و از آن بــه نیکــی یــاد می کنــد. عشــق دعبــل 
بــه وطــن، متعلــق بــه ســرزمین مــادری او نیســت، بلکــه ســرزمین مقــدس او طــوس اســت که 

هشــتمین اختــر تابنــاک والیــت و امامت)علیه الســام( در آن حضــور دارد.

بِطوٍس َعَليَك الساِرياُت ُهتوُن أاَل أَيُّها الَقبُر الَغريُب َمَحلُُّه  

)خزاعی، 1997م: 178(

)ترجمــه: هــان! ای قبــر غریبــی کــه جایــگاه آن در طــوس اســت! ابرهــای شــبانه همــواره بــر 
ــو ببارند.( ت
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امام رضا)علیه الســام( نه تنهــا در زمــان حیــات، بلکــه بعــد از حیــات نیــز همچنــان اســوه و 
نمونــه و سرمشــق شــاعری همچــون دعبــل بودنــد؛ به گونــه ای کــه دعبــل از قبــر ایــن بزرگــوار 
نیــز کــه در ســرزمین طــوس قــرار گرفتــه اســت، به خوبــی یــاد کــرده و دســتانش را بــه درگاه 
خداونــد بــاال بــرده و بــرای او دعــا می کنــد. طــوس مقامــی واال می یابــد، زیــرا  قبــر یکــی از 

ــه اســت. ــرار گرفت ــان معصوم )علیهم الســام( در آن ق ــن امام غریب تری

دعبــل از شــدت عاقــه و شــیفتگی بــه خانــدان پیامبر )صلی اهلل علیه وآلــه( به ویــژه 
شــهادت  محــل  زیــرا  می خــورد  غبطــه  طــوس  شــهر  بــر  امام رضا )علیه الســام(، 
ارجمنــد می بخشــد: و  واال  را مقامــی  امــر، آن  اســت و همیــن  امام رضا )علیه الســام( 

د  ِمثَل الُحساِم الُمَجرَّ و قَضی َغريبًا بِطوٍس  

ِت البِن أَحَمَد َمشَهد يا طوَس طوباِك قَد ِصر  

)همان: 98(

)ترجمــه: ماننــد شمشــیری از نیــام برآمــده، غریبانــه بــه شــهر طــوس گــذر نمــود./ ای شــهر 
ــه(  ــرت محمد )صلی اهلل علیه وآل ــد حض ــهادت فرزن ــل ش ــه مح ــت! ک ــه حال ــا ب ــوس خوش ط

شــدی.(

مرقــد امــام و وطنــی کــه اکنــون محــل دفــن ایشــان اســت، چنــدان واال و عظیــم اســت کــه 
هــر حاجــت و نیــازی را بــرآورده می ســازد و دعبــل همــه را بــرای بــرآوردن حاجاتشــان بــدان 
ــت،  ــرور وق ــم ش ــام( و حاک ــل بیت )علیهم الس ــام اه ــۀ ام ــا مقایس ــاعر ب ــد. ش ــرا می خوان ف
ــن  ــر پاک نهادتری ــر می کشــد. قب ــه تصوی ــر و شــر را در بیتــش ب ــل خی هــارون الرشــید، تقاب
ــرت  ــد و عب ــۀ پن ــه مای ــان ها ک ــریرترین انس ــر ش ــام( و قب ــی امام رضا )علیه الس ــراد یعن اف

اســت:

إِن ُکنَت تَربَُع ِمن ديٍن َعلی َوَطِر إِربَع بُِطوٍس َعلی قَبِر الَزِکیِّ بِها  

ِهُم َهذا ِمَن الِعبَِر                                                               َو قَبُر َشرِّ قَبراِن في طوَس خيُر الَخلِق ُکلِِّهُم  

                                      )همان: 107(
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)ترجمــه: اگــر می خواهــی از دیــن نیــاز و آرزویــی را مطالبــه کنــی، در طــوس مقابــل آن قبــر 
پاک )قبــر امام رضا )علیه الســام(( 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.(

      

2-2-2 دعوت به مبارزه

»دعــوت بــه قیــام، ایســتادگی و تــداوم مبــارزه، روح ادب پایــداری است.« )ســنگری، 1389: 
65(. دعــوت بــه پایــداری از عناصــر مهــّم پایــداری به شــمار مــی رود. دعبــل جوانمــردی آزاده 

اســت کــه هیــچ گاه در برابــر دســتگاه جــور بنی عبــاس ســِر تعظیــم و تســلیم فــرود نیــاورد.

چنان کــه شــاعر، چهــرۀ ظالمانــه و مســتبّد دشــمن را بــه تصویــر می کشــد، بــه همــان انــدازه 
و شــاید بیشــتر، مــردم را کــه حامیــان امــام و دوســتداران وی هســتند، تحریــک بــه مبــارزه 
می کنــد. برانگیختــن حــّس دعــوت بــه مبــارزه، از جملــه وظایــف خطیــر شــاعر شــیعی اســت. 
ــر ضــّد حاکمــان و دشــمنان  ــارزه ب ــه مب ــا ب ــردم و ســایر توده ه ــدن م ــرای فراخوان ــل ب دعب
ــد. وی  ــب می یاب ــده آل و مناس ــی ای ــام را روش ــه انتق ــد ب ــی تهدی ــام(، گاه امام رضا )علیه الس
بــا عشــق و عاقــه ای کــه بــه خانــدان پیامبر)صلی اهلل علیه وآلــه( دارد، قــوم خویــش را بــه قیــام 

علیــه ســتمگران فرامی خوانــد. 

ــد کــه در زمــان امام رضا )علیه الســام( ســختی های  ــی بودن خلفــای عباســی همــان مزدوران
بســیاری را بــر وی تحمیــل کردنــد. از ایــن رو، شــاعر تاب وتحمــل ایــن ســختی ها را نــدارد و 
نــدای مبــارزه ســر می دهــد و خونخواهــی اهــل بیت )علیهم الســام( را از قــوم خویــش طلــب 
می کنــد. دعبــل در دعــوت بــه مبــارزه بســیار کوبنــده و مصمــم اســت تــا آنجاکــه مــردم را 
بــه کارزار بــا دشــمنان اهــل بیت)علیهم الســام( و عباســیان فرامی خوانــد تــا کشــتگان بــدر را 
در خاطرشــان یــادآوری نمایــد؛ کشــتگانی کــه درنــدگان و پرنــدگان جســد آنــان را تکه تکــه 

کردنــد و خوردنــد.

ٌة يَبکی بِها ُکلُّ ضاِحِك لَُه َضجَّ يَقوُم بِِه لِلهاشِميّاِت َمأتٌَم  
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ِسباٌع َوَطيٌر ِمن ِسباٍع بَواِرِك تَُذکُِّرُهم قَتلی بِبَدٍر تَنوُشُهم  

                        )خزاعی، 1997م: 70(

)ترجمــه: بــه وســیلۀ شمشــیر دشــمنان بــرای زنــان بنی هاشــم ســوگی بــه پــا می شــود. آن 
مراســم ماتــم، دارای ضّجــه ای اســت کــه هــر خندانــی را بــه گریــه وامی دارد./کشــتگان بــدر 
را بــه یادشــان مــی آورد؛ همــان کشــتگانی کــه درنــدگان و پرنــدگان از جســد آنــان خوردنــد.(

آری پایــداری و مقاومــت ایــن بــار بــه شــکل دعــوت بــه مبــارزه جلــوه می کنــد و دعبــل در 
جایــی، برهانــی بــرای طوالنی بــودن عمــرش بیــان مــی دارد و معتقــد اســت کــه طوالنی بــودن 
عمــرش و قریــن رنــج و ســختی اهــل بیت )علیهم الســام( بــودن، به ســبب آن اســت کــه روزی 
شمشــیر و نیــزه اش را از خــون دشــمنان امام )علیه الســام( ســیراب و ضربــات ســهمگینی را 

بــه آنــان وارد کنــد:

َر ِمن ُعمری لِيوِم َوفاتی َو أَخَّ تی   َب الَرحَمُن ِمن تِلَك ُمدَّ فَِإن قَرَّ

َو َروَّيُت ِمنُهم ُمنُصلی َو قَناتی ًة   َشَفيُت َو لَم أَتُرك لِنَفسی ُغصَّ

                                     )همان: 64(              

)ترجمــه: اگــر خداونــد رحمــان روزگار مــرا قریــن ایــن رنــج و ســختی )رنج و ســختی اهــل 
ــه  ــر انداخــت ب ــه تأخی ــم را ب ــی کــرد و روز وفات بیت )علیهم الســام( نمــود و عمــرم را طوالن
خاطــِر آن اســت کــه .../ خــود را شــفا داده و دردهایــم را تســکین دهــم و غصــه ای بــرای خــود 

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

ایــن جهــاد و دعــوت بــه مبــارزه از ســوی دعبــل به حــدی اســت کــه وی تمــام زندگــی خــود 
ــدای  ــد و خویشــتن را ف ــل بیت )علیهم الســام( می دان ــق اه ــاع از ح ــارزه و دف ــرای مب را از ب

ایــن مبــارزه می کنــد.

َکفاني ما أَلقي ِمَن الَعبَراِت َسَأقُصُر نَفسي جاِهداً َعن ِجدالِِهم  

                                      )همان: 65(                                                                                                                                              
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)ترجمــه: بــه ســختی جــان خویــش را از مجادلــه بــا آنهــا بــاز مــی دارم، اشــک هایی کــه بــر 
ــد.( ــت می کن ــرا کفای ــزم م ــت( می ری ــل بی ــای اه آنان )مصیبت-ه

2-2-3  ترسیم چهرۀ رنج کشیده و مظلوم اهل بیت پیامبر )صلی اهلل علیه وآله( 

همــواره در طــول تاریــخ، همزمــان بــا حاکمیــت ظالمــان و مســتبدان، گروهــی رنج کشــیده و 
مظلــوم هســتند کــه پایه هــای ادبیــات پایــداری را تشــکیل می دهنــد. از جملــه ویژگی هــای 
ــت.  ــام( اس ــۀ امامان )علیهم الس ــرۀ مظلومان ــیدن چه ــل، به تصویرکش ــداری دعب ــات پای ادبی
ظلــم و ســتم در حــق اهــل بیــت پیامبر )صلی اهلل علیه وآلــه( به حــدی بــود کــه دعبــل روزگار 
ــز  ــام( ج ــدان امامت )علیهم الس ــرا خان ــد، زی ــع می کن ــی ای من ــادی و خوش ــه ش را از هرگون

ســتم چیــز دیگــری ندیده انــد:

َو آُل أحَمَد مظلوموَن قَد قُِهروا ال أضَحَك اهللُ ِسنَّ الَدهِر إِن َضِحَکت  

                                     )همان: 99(

)ترجمــه: خداونــد دنــدان روزگار را اگــر بخواهــد بخنــدد، نخندانــد؛ در حالــی کــه خانــدان 
ــد.( ــرار گرفتن ــتم ق ــم و س ــورد ظل ــه م ــام( مظلومان احمد )علیهم الس

ــانۀ  ــه و کاش ــد و از خان ــب تبعی ــهرهای غری ــه ش ــاه ب ــام( بی گن ــان معصوم )علیهم الس امام
ــای  ــا چهره ه ــۀ موجــود و ســتم ســتمگران، ب ــی اوضــاع ظالمان ــش جــدا شــدند و در پ خوی

ــد گشــتند. ــار تبعی ــش، آوارۀ دی درخشــان و رنج کشــیدۀ خوی

َُّهم قَد َجنَوا ما ليَس يُغتََفُر َکَأن دوَن نُفوا َعن ُعقِر داِرِهُم   ُمَشرَّ

                                    )همان: 99(                                              

)ترجمــه: در حالــی کــه آواره شــده بودنــد از ســرزمین خویــش تبعیــد شــدند. گویــی کــه 
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ــده اند.( ــب ش ــودنی مرتک ــی نابخش گناه

ــان  ــر آن ــمنان ب ــوی دش ــه از س ــی ک ــام( و رنج های ــت ائمه اطهار )علیهم الس آری مظلومی
ــی اهــل بیــت پیامبر)علیهم الســام( گناهــی  ــراوان اســت کــه گوی ــدان ف تحمیــل شــد، چن
ــن همــه ســتم گشــته اند. ســوگواری و  نابخشــودنی مرتکــب شــده  و به ســبب آن، ســزاوار ای
غمگین بــودن بــر ایــن مصایــب، از بارزتریــن شــیوه های اســتقامت اســت کــه در طــول تاریــخ، 
دشــمنان اهــل بیت )علیهم الســام( پیوســته از آن در رنــج بــوده و به شــیوه های گوناگــون بــه 

ــد. ــری کرده ان ــزاری آن جلوگی ــد و از برگ ــا آن پرداخته ان ــارزه ب مب

2-2-4  امید به آینده و نوید پیروزی

ــه غلبــۀ قطعــِی حــق، از بارزتریــن جلوه هــای  ــه پیــروزی ســتمدیدگان و امیــد ب بشــارت ب
ادبیــات پایــداری اســت کــه قــرآن و روایــات نویــد آن را داده انــد. مســئلۀ امیــد به ظهــور مصلح 
ــج( و در  ــام  زمان)ع ــل از ام ــی قب ــه حت ــه ای ک ــی دارد به گون ــی طوالن ــج(  قدمت آخرالزمان )ع

ــد داشــت. ــدن منجــی امی ــور و آم ــن ظه ــه ای ــل ب ــان امام رضا )علیه الســام(  دعب زم

اگرچــه دعبــل را شــاعر ادبیــات پایــداری نمی شناســند، امــا همچــون شــاعران بــزرگ عرصــۀ 
پایــداری، در آثــار خویــش بــه ســتایش امیــد بــه زندگــی و نویــد پیــروزی در راه رســیدن بــه 

هــدف پرداختــه اســت.

»دعبــل چــون ســّیدحمیری اعتقــاد دارد امامــی غایــب هســت کــه بازخواهــد گشــت و ظلــم 
و ســتم بــر علویــان را از بیــن خواهــد بــرد و از دشــمنان بــه بدتریــن شــکل انتقــام خواهــد 
ــاس در  ــوی بنی عب ــه از س ــتم هایی ک ــد، 1391: 244(. س ــادل موح ــبوق و دری گرفت.« )مس
حــّق امام رضا )علیه الســام( صــورت گرفــت و در پــی آن آزار و اذیــت امــام به حــدی بــود کــه 
تــاب و تــوان شــیعیان آن حضــرت را بــه ســر آورده بــود. شــاعر کــه از دیــدن ایــن همــه ظلــم  و 
تعــّدی اندوهنــاک شــده، تنهــا روزنــۀ امیــد را ظهــور منجــی ای می دانــد کــه همــه بــه آمدنــش 
وعــده داده انــد. همیــن امیــد بــه آینــده موجــب شــده اســت کــه شــاعر تمامــی ســختی ها را بــا 
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جــان و دل بپذیــرد و مؤثرتریــن عامــل پایــداری را چنیــن بــه تصویــر بکشــد:

َع قَلبي إِثَرُهم َحَسراِت تََقطَّ َّذي أَرجوهُ في اليَوِم أَو َغٍد   فََلو ال ال

يَُقوُم َعلی اسِم اهلَلِ َو البََرکاِت ُخروُج إماٍم ال َمحالََة خاِرٌج   

                      )خزاعی،1997م: 64(

)ترجمــه: اگــر نبــود آنچــه را کــه در امــروز و فــردا بــه آن امیــدوارم، قلــب مــن از پــي حســرت 
ایشــان پاره پــاره مي شــد. / خــروج امامــی کــه بی شــک ظهــور خواهــد کــرد و بــا نــام خــدا و 

خیــر و نیکــی بــه پــا خواهد خاســت.(

ــه  ــدس ب ــود: روح الق ــت و فرم ــدت گریس ــام( به ش ــت امام رضا )علیه الس ــن بی ــس از ای پ
زبانــت ســخن گفــت. آیــا آن امــام را می شناســی؟ دعبــل عــرض کــرد: نــه، ولــی شــنیده ام کــه 

ــر از عــدل و داد می ســازد. )امینی، 1385: 51( ــام می-کنــد و زمیــن را پ امامــی از شــما قی

آینــده ای کــه دعبــل همچــون تمامــی شــیعیان دیگــر منتظــر آن اســت و بــدان امیــد بســته 
اســت، ظهــور منجــی ای را در خــود نهفتــه دارد کــه بــا آمدنــش حــق و باطــل را از هــم جــدا 
ــی  ــم وقت ــر ظل ــداری در براب ــد. آری، پای ــان را می ده ــتمکاران و ظالم ــزای س ــد و ج می کن
محقــق خواهــد شــد کــه همــه بداننــد آینــده ای روشــن در انتظــار آنــان اســت؛ آینــده ای کــه 
پاســخی دندان شــکن بــه دشــمنان حــق و عدالــت را در پــی و بــرای مبــارزان ایــن راه، امیــد 
پیــروزی را بــه همــراه دارد؛ همــان آینــده ای کــه حــق و باطــل را از هــم جــدا کــرده و پــاداش 

و کیفــر هــر یــک را بــه اهــل آن خواهــد داد:

َو يَجزي َعلی النَعماِء َو النََقماِت يَُميُِّز فينا ُکلَّ َحقٍّ َو باِطٍل  

                           )خزاعی،1997م: 64(

ــر و  ــا کیف ــا و بدی ه ــه نیکی ه ــد و ب ــدا می کن ــل ج ــق را از باط ــا ح ــان م ــه: در می )ترجم
ــد.( ــاداش می ده پ

آری، مقاومــت در برابــر تمامــی ســختی ها و ســتم ها در عصــر امام رضا )علیه الســام(، 
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نویدبخــش آمــدن روزهــای خــوب و خــوش اســت کــه دیــری نخواهــد گذشــت کــه به وقــوع 
می پیونــدد. در ایــن صــورت اســت کــه پایــداری و مقاومــت معنــا پیــدا می کنــد. دعبــل قــوم 
ــده کــه ایــن  ــد زیــرا چیــزی نمان ــر ایــن همــه ســختی فرامی خوان ــه صبــوری ب خویــش را ب

اوضــاع پایــان یابــد و آینــدۀ روشــن فــرا برســد.

دعبــل شــاعری آرمانگراســت کــه روزنــۀ امیــد در وجــودش سوســو می زنــد و عمــر این ســتم 
را کــه گریبانگیــر امــت و امــام او شــده اســت، کوتــاه می بینــد:

فََغيُر بَعيٍد ُکلُّ ما ُهَو آِت فَيا نَفُس طيبي ثُمَّ يا نَفُس أَبِشري  

َکَأنّي بِها قَد آَذنَت بِبَتاِت َّني   ةِ الَجوِر إِن َو التَجَزعي ِمن ُمدَّ

                                         )همان: 64(

)ترجمــه: پــس ای دل! شــاد بــاش و ای نفــس تــو را مــژده بــاد؛ کــه هــر آنچــه آمدنــی اســت 
دور نباشــد./ از طوالنی شــدن مــدت ســتم منــال! گویــی کــه مــن می بینــم زمانــه ســتم، پایــان 

یافتــن دوران خویــش را خبــر می دهــد.(

2-2-5  رسواکردن ظالمان به حّق اهل بیت )علیهم السالم(

زندگــی دعبــل در دوران خافــت ظالمانــۀ نـُـه تــن از خلفای جورپیشــۀ عباســی ســپری شــد. 
ــب  ــام( مرتک ــه اطهار )علیهم الس ــه ائم ــتم ها را علی ــا و ظلم وس ــن آزاره ــاس بدتری بنی-عب
شــدند؛ از زنــدان گرفتــه تــا شــکنجه و مســموم کردن و در نهایــت بــه شهادت رســاندن. کســانی 
ــده اند.  ــن ش ــن و نفری ــل لع ــعار دعب ــد، در اش ــتم کردن ــام( س ــام رضا )علیه الس ــه ام ــه ب ک
مصیبــت شــهادت امام )علیه الســام( چنــان بــر دل شــاعر ســنگین اســت کــه دنیــا را پــس از او 

ــه دل راه نمی دهــد. ــا ترســی ب ــن دنی ــی ارزش دانســته و از ویران شــدن و از بین رفت ب

َِّت فََأخَلَفِت الُدنيا لَُه َو تََول ُرزينا َرِضَي اهلَلِ ِسبَط نَبِيِّنا  

أاَل ال نُباليها إِذا ما اضَمَحلَِّت ٍد   َو ما َخيُر ُدنيا بَعَد آِل ُمَحمَّ

                                       )همان: 67(
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ــت  ــت خداس ــورد رضای ــه م ــام( ک ــوۀ پیامبرمان )امام رضا )علیه الس ــت ن ــه: در مصیب )ترجم
بــه ســوگ نشســتیم. آن بزرگــواری کــه دنیــا بــه او پشــت کــرده، از ایشــان رویگــردان شــد./ 
ــه  ــاش ک ــری نیســت. آگاه ب ــه( خی ــدان حضــرت محمد )صلی اهلل علیه وآل ــس از خان ــا را پ دنی

ــا را باکــی نیســت.( ــرود، م ــن ب ــا( از بی ــی اگر )دنی ــس از اهــل بیت )علیهم الســام( حت پ

ــا  ــه از ســوی خلف ــی ک ــه از اهــل بیت )علیهم الســام( ســلب شــده و ناحقی های ــی ک حقوق
و حاکمــان در حــق امام رضا )علیه الســام( شــده اســت، دعبــل را حســرت زده می کنــد. 
ــت از  ــت و والی ــّق خاف ــه ح ــت ک ــدی اس ــا ح ــام( ت ــّق امامان )علیهم الس ــتم در ح ظلم وس

ــاده اســت. ایشــان ســلب شــده و به ناحــق، دســت نااهــان افت

َو أيِديَُهم ِمن فَيئِِهم َصِفراِت مًا   أَری فَيئَُهم في َغيِرِهم ُمتََقسَّ

                                 )همان: 63(

ــان دیگــران تقســیم شــده اســت و  ــان را می بینــم کــه در می ــوال آن )ترجمــه: حقــوق و ام
ــی اســت.( دســت خودشــان از آن خال

ــت  ــه خیان ــا زمان ــد، ام ــی بودن ــان راه زندگ ــام( راهنمای ــان معصوم )علیهم الس ــه امام اگرچ
ــمنی  ــام( دش ــر امام رضا )علیه الس ــه در براب ــه ای ک ــود؛ زمان ــت نم ــان ثاب ــق آن ــود را در ح خ

ــرد. ــت ک ــان ثاب ــی خــود را در حــق آن پیشــه نمــود و بی وفای

َرغِم الَرشاِد َو ما َوفی خاَن الَزماُن بُِکم َعلی  

ِّفا َت ِمنُکُم ما أُل َوثََب الَزماُن بُِکم فََشتَّ  

                                 )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.(

اهــل  علیــه  اذیتــی  و  آزار  هیچ گونــه  از  کــه  بودنــد  گرگ هایــی  همــان  بنی امیــه 
ــان،  ــر آن ــت ب ــی و معیش ــخت گرفتن زندگ ــا س ــد و ب ــذار نبودن ــام( فروگ بیت )علیهم الس
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ــه  ــد و ب ــی می کن ــت معرف ــه را گرگ صف ــل بنی امی ــدند. دعب ــان ش ــهادت ایش ــب ش موج
افشــاگری جنایــات آنــان می پــردازد.

َعَليِهم ِدراکًا أزَمٌة َو ِسنوُن                                                   َدَعتُهم ِذئاٌب ِمن أَُميََّة َوانتََحت  

                               )همان:169(

ــی  ــد و بحــران و تنگــی معیشــت پی درپ ــان را طلبیدن ــه آن ــی از بنی امی )ترجمــه: گرگ های
باعث به شهادت رسیدن ایشان شد.( 

2-2-6  ستایش امام)علیه السالم( برجسته ترین جلوه پایداری

ســتایش و برتــر دانســتن امام رضا )علیه الســام( توســط دعبــل، آن هــم در عصــری کــه همــه 
بــه مــدح و ثنــای حاکمــان و خلفــای زمــان می پرداختنــد، عــاوه بر اینکــه گواه جســارت باالی 
دعبــل اســت، نشــان از پایــداری در مســیر رســیدن بــه حــق و حقیقــت دارد. دعبــل جای جای 
ــام(  ــژه امام رضا )علیه الس ــام( و به وی ــل بیت )علیهم الس ــام اه ــه ن ــن ب ــود را مزیّ ــوان خ دی
ــردش را  ــه خ ــد، بلک ــا می دان ــرآمد رفتاره ــوه و س ــرت را اس ــار حض ــا رفت ــد و نه تنه می کن

اســتوار و بخشــندگی اش را ماننــد ابــری پربــاران و در حــال ریــزش توصیــف می کنــد:

َو تَحَت ُسکونِِه َرأٌي ثقيُف تَری َسَکناتِِه فَتَقوُل ِغرٌّ  

بِنائِلِِه َو ساِريٌَة تَطوُف                                                                                                    لَُه َسمحاُء تغدو ُکلَّ يَوٍم  

                                        )همان:80(

)ترجمــه: هنگامــی کــه رفتــارش را مشــاهده می کنــی، می گویــی بی تجربــه اســت در حالــی 
کــه در پشــت آرامــش او اندیشــه ای 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 می رســاند.

ــه  ــا بدان جاســت ک ــژه امام رضا )علیه الســام( ت ــان و به وی ــه امام ــل ب ــۀ دعب دوســتی و عاق
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ــت.  ــام( اس ــتدار اهل بیت )علیهم الس ــه دوس ــد ک ــی می دان ــود را کس ــی خ ــاوند واقع خویش
شــاعر خویشــاوندان دور بــا ایــن ویژگــی را بــر نزدیــکان و یــاران خویــش نیــز برتــری می دهــد.

َوأَهُجُر فيُکم أُسَرتي َو بَناتي أُِحبُّ قَِصيَّ الرحِم ِمن أجِل ُحبُِّکُم  

                                 )همان: 63(

)ترجمــه: به ســبب عاقــه بــه شــما، بــه خویشــاوندان دور ابــراز محبــت و دوســتی می کنــم و 
به خاطــر شــما خانــواده و دخترانــم را تــرک می کنــم.(

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 

بازنمی دارنــد.

2-2-7  گریه، سالحی برای مبارزه

بــا اســتناد بــه دعــای کمیــل، آنجاکــه حضــرت امیر)علیه الســام( می فرماینــد: »إغِفــر لَِمــن 
ِــِه الرَّجــاُء َو ِســاُحُه البُکاُء« )بیامــرز کســی را کــه  ــن رأُس مال ــم َم عــاء، إِرَح ــك إال الدُّ اليَملِ
جــز دعــا چیــزی نــدارد، ترحــم فرمــا بــر کســی کــه ســرمایه اش امیــد و ســاحش گریــه و 
زاری اســت( گریــه ســاحی بــرای مبــارزه آمــده اســت. از ایــن رو، در حیطــۀ ادبیــات پایــداری 
قــرار می گیــرد. دعبــل شــاعر دل ســوخته و شــوریدۀ اهــل بیت )علیهم الســام(  در پــی ســفر 
ــام همــام عاشــقانه اشــک  ــراق آن ام ــرو، در ف ــه م ــه ب ــاری امام رضا )علیه الســام( از مدین اجب

حســرت ریخــت. چکامــۀ »مــدارس آیــات« او گــواه همیــن عشــق و شــیدایی اســت.

»او زمانــی کــه بــه گریــه بــر اهــل بیت )علیهم الســام( می پــردازد، اشــعارش بــه ســوی صــدق 
ــام(  ــین و امام رضا )علیهما الس ــای  امام حس ــه رث ــه ب ــی ک ــاید و زمان ــال می گش ــرارت ب و ح
روی مــی آورد، نشــان حــزن و انــدوه بیــش از پیــش بــر اشــعارش نمایــان می شــود.« )عویضه، 
ــه شــعر  ــت خــود ب ــا فصاحــت و باغ ــه ب ــاعرانی اســت ک ــه ش 1413ق: 204(. »وی از جمل



106

سال ششم، شماره 21، بهار 1397فصـلنامه علمی - پژوهشی فرهنگ رضوی 

»بــکاء« پایــه ای قــوی می بخشــد.« )نعمتی و امیــری، 1394: 161(. او همــۀ هنــر خــود را وقــف 
ــّبب آن  ــام( مس ــراش امام )علیه الس ــهادت جانخ ــه ش ــد ک ــی می کن ــم و اندوه ــف غ توصی

اســت و گریــه را بهتریــن ســاح بــرای مبــارزه می دانــد.

َو لَو نَِفَدت ماُء الُشؤوِن لََقلَِّت أال ما لَِعيني بِالُدموِع استََهلَِّت  

                           )خزاعی، 1997م: 67(

)ترجمــه: چشــمانم را چــه شــده کــه اشــک ها از آن جــاری اســت؟ و اگــر آب مجــرای اشــک 
تمــام می شــد، در برابــر عشــق بــه آن امــام، انــدک اســت.( 

امام رضا )علیه الســام( کســی بــود کــه تمــام موجــودات بــرای او گریســتند؛ حتــی آســمان و 
ــد: زمیــن. دعبــل مقــام او را بلندمرتبه  تــر از قله هــا می دان

َِّت ُرؤوُس الِجباِل الشامخاِت َو َذل َعلی َمن بََکتُه األرُض َواستَرَجَعت لَُه  

َوأَنُجُمها الَحت َعَليِه َوَکلَِّت َو قَد أعَولَت تَبکي الَسماُء لَِفقِدِه  

                                        )همان: 67(

)ترجمــه: ]اشــک هایم را جــاری می کنــم[ بــر کســی کــه زمیــن برایــش گریســت و کوه هــای 
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 کم ســو و در تابیــدن ُکنــد گشــته اند.(

َو نادی ُمنادي الَخيِر بِالَصَلوات َسَأبکيِهُم ما ّذَر في األفِق شارٌق  

َو بِالليِل أبکيِهم َو بِالَغَدواِت  َو ما َطلَعت َشمٌس َو حاَن ُغروبُها  

                                    )همان: 64(                                                           

)ترجمــه: تــا زمانــی کــه درخشــنده ای در آســمان می درخشــد و منــادی خیــر بــرای نمازهــا و 
دعــا نــدا می دهــد، بــرای ایشــان )اهل بیــت( گریــه و زاری می کنــم./ هنــگام طلــوع خورشــید 

و هنــگام غــروب آن و شــبانگاه و بامــداد بــرای ایشــان گریــه می  کنــم.(
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ــر  ــدان پیامب ــه خان ــد ب ــد، عاقه من ــِی متعه ــاعر آگاهِ سیاس ــک ش ــوان ی ــل به عن »دعب
علی بن موسی الرضا )علیهما الســام(  حضــرت  زمانــش،  امــام  به ویــژه   )علیهم الســام( 
ــان معصوم )علیهم الســام(   ــت امام ــت و حکوم ــه والی ــد ب ــت اســام و معتق ــد حاکمی آرزومن
ــرکش  ــعله های س ــی ش ــان و خاموش ــه خراس ــام ب ــال ام ــر انتق ــت در براب ــود و نمی توانس ب
ــه  ــام( ب ــاری امام رضا )علیه الس ــفر اجب ــا س ــد. او ب ــا باش ــه، بی اعتن ــه و مدین ــای کوف قیام ه
مرکــز خافــت و خالی شــدن 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، ظلم هــا و 
ــر علی)علیه الســام(  و  ــال ب ــول دویست س ــاس در ط ــه و بنی عب ــه بنی امی حق کشــی هایی ک
خانــدان مطهرش )علیهم الســام( روا داشــته بودنــد، ســوخت. ســوز درونــی شــاعر در تک تــک 
ــای  ــل در رث ــد.« )قلی زاده، 1373: 55(. دعب ــعله می کش ــه ش ــده جاودان ــن قصی ــات ای ابی
ــرایی  ــه نوحه س ــرت و آه، این گون ــو از حس ــوزناک و ممل ــی س ــا ابیات ــام(  ب امام رضا )علیه الس

می کنــد:

َو َعبرًة لَيَس تَنَفد يا َحسَرًة تَتََردَّد    

د ِن َجعَفِر ابِن ُمَحمَّ َعلی َعلِيِّ ابِن موسی اب  

                          )خزاعی، 1997م: 98(

ــان  ــه پای ــه ای ک ــتی و ای گری ــد هس ــال رفت وآم ــدام در ح ــه م ــرتی ک ــه: ای حس )ترجم
نمی پذیــری/ بــر حضــرت علی بن موســی بن جعفربــن محمد )امــام رضــا(.

دعبــل بــه چشــمانش فرمــان گریــۀ هــر چــه بیشــتر را می دهــد تــا ســوز دلــش بدیــن روش 
آرام گیرد:

َو يا فُؤادي تََوقَّد                                                 َو يا ُجفوني استَِهّلي   

فََقد آَن لِلتسکاِب َوالَهَماِت فَيا َعيُن بَّکيِهم َو جودي بَِعبرٍة  

                                        )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.(

2-2-8  هجو دشمنان امام رضا )علیه السالم( 

ــایر  ــه س ــه علی ــد ک ــتبدانی بوده ان ــان و مس ــرب، ظالم ــات ع ــخ ادبی ــر دوره ای از تاری در ه
ــا  ــاس ب ــت بنی عب ــان امام رضا )علیه الســام( حکوم ــه ســتم روا داشــته اند. در زم اقشــار جامع
مــزدوری تمــام بــر ضــّد امــام و شــیعیان و حامیــان وی به پــا خاســته بــود. همــان حاکمــان 
مســتبدی کــه دعبــل در ضمــن شناســاندن چهــرۀ منفــور آنــان بــه ســایرین، مــردم را گاه بــه 

پایــداری و گاه مبــارزه علیــه آنــان فرامی-خوانــد.

ــت و  ــالت واالی او مذّم ــت. رس ــی اوس ــل، هجوگوی ــعر  دعب ــم در ش ــاخصه های مه از ش
ــا شناســاندن مــزدوران  ــا ب ــود. او آمــده بــود ت کینه تــوزی علیــه دشــمنان حــق و حقیقــت ب
ــه خــاک ســیاه بنشــاند. ــدرد و دشــمن را ب ــت ب ــرده از جهال ــش، پ عباســی در اشــعار خوی

في َشرِّ قَبٍر لَِشرِّ َمدفوِن قَد قُلُت إِذ َغيَّبوهُ َوانَصَرفوا  

ِخلتَُك إاِّل ِمَن الَشياطيِن اذَهب إلی الناِر َوالَعذاِب فَما  

أََضرَّ بِالُمسلِميَن و الديِن ماِزلَت َحتّی َعَقدَت بَيَعَة َمن  

                              )همان:344-343(

ــد  ــرده ای پلی ــرای م ــه ب ــد ک ــری پلی ــس از آنکــه او )معتصــم عباســی( را در قب )ترجمــه: پ
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.(

قســمت اعظــم دیــوان دعبــل را هجــو دشــمنان اهــل  بیت )علیهم الســام( در بــر می گیــرد. 
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پــس از آنکــه مأمــون، حضرت رضا )علیه الســام( را بــه والیتعهــدی برگزیــد و لبــاس ســیاه را 
کــه ِشــعار عباســیان بــود، بــه لبــاس ســبز کــه ِشــعار علویــان بــود، تبدیــل کــرد و به آنهــا روی 
خــوش نشــان داد، دعبــل موقتــاً از هجــو عباســی ها دســت کشــید ولــی زمانــی کــه مأمــون، 
ــاس ســبز  ــه جــای لب ــاس ســیاه را ب ــس از شــهادت امام رضا )علیه الســام( لب ــر و پ ــار دیگ ب
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 به ویــژه معتصــم و متــوکل را به شــدت هجــو نمــود. وی 
بــا زبــان تنــد و گزنــدۀ خــود، بــا ســاح هجــو و مذّمــت، چهــرۀ ظالــم عباســیان و به خصــوص 

هــارون الرشــید را بــه همــگان معرفــی کــرد:

َو ها ذاَك َمأموٌن َو ذاَك أميُن وا َرشيداً لَيَس فيِهم لُِرشِدِه   َو َسمَّ

َو ال لَِولِيٍّ بِاألمانَِة ديُن فَما قُبَِلت بِالُرشِد ِمنُهم ِرعايٌة  

                             )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 هیچ یــک از 

حاکمــان آنــان در امانتــداری دیــن نداشــت.(

3. نتیجه گیری 

از آنچه در این پژوهش به آن پرداخته شد، نتایج زیر حاصل گردید:

ــام  ــام شــامخ ام ــارۀ مق ــرب، درب ــات ع ــه در ادبّی ــن کســی اســت ک ــی اّولی ــل خزاع ـ  دعب
ــرکش  ــر س ــون تی ــعر او همچ ــت. ش ــروده اس ــعر س ــام( ش ــی الّرضا )علیهما الس علی بن موس
ــج، رســواکننده و افشــاگر جنایت هــا  ــن خطــا و بیشــترین نتای ــا کمتری ــاری اســت کــه ب قّه
ــن  ــوده اســت. ای ــود ب ــان خ ــارِی زم ــتگاه های ج ــاس و دس ــتم بنی عّب ــم و س و اصحــاب ظل
شــاعر متعّهــد، بــا وجــود تمــام خطرهــا و محرومّیت هــا، لحظــه ای در اثبــات حّقانّیــت اهــل 

ــت.  ــرده اس ــد نک ــام( تردی بیت )علیهم الس
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ـ یــاد دیــاری کــه امام رضا )علیه الســام( را در بــر می گیــرد و گریســتن بــر خانه هــای خالــی 
ــه آینــده و نویــد  ــه مبــارزه، امیــد ب ــه(، دعــوت ب از ســکنۀ اهــل بیــت پیامبر)صلی اهلل علیه وآل
ــت امام رضا )علیه الســام(  ــتمگر، به تصویرکشــیدن مظلومّی ــان س ــواکردن حاکم ــروزی، رس پی
و هجــو دشــمنان آن حضــرت، از برجســته ترین  مضامیــن ادبیــات پایــداری اســت کــه دعبــل 

در شــعر خویــش بــه تصویرکشــیده اســت. 

ـ ســروده های دعبــل در دفــاع از حــّق اهــل  بیت )علیهم الســام( و پایــداری او در ایــن مســیر 
ســخت و پرحادثــه، ســبب شــد تــا شــاعر ســالیان طوالنــی از عمــر خویــش را در آوارگی به ســر 

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