
ــتين تاريخ ادبيات فارسى به شيوة آكادميك به دست يك انگليسى نوشته شد: ادوارد  نخس
ــد براى اغلب محققان بعدى. براون عصر صفوى را  براون.1 داورى ها و نظرات او پايه اى ش
عصر انحطاط ادبيات فارسى ناميد و چنان قلم زد كه گويى تمام شكوه ادبيات فارسى يكباره 
در قرن 7 و مقارن با حملة مغول به يكباره از ميان رفت. شعر سبك هندى مورد بى مهرى 
ــاً فاقد هرگونه ارزش معرفى شد. اولين نقطة نورانى پس از  ــد و شعر بازگشت اساس واقع ش
مغول شعر سست بيان ولى متعهد مشروطه دانسته شد و بعد هم جريان شعر نو دغدغه هاى 

اجتماعى و سياسى و ... .
ــت. اما آنچه كه ماية تعجب است يك  ــت اس همة اين داورى ها با مختصر بيش و كمى درس
روند عمومى است كه گويى عامدانه جريان شعر مذهبى را ناديده مى گيرد. شعر شيعى كه از 
آغاز پيدايى ادب فارسى تا روزگار استيالى مغول جريانى حاشيه اى در ادبيات فارسى بوده، پس 
از روزگار صفوى به شدت اوج مى گيرد و حجم بسيارى از ديوانها را به خود اختصاص مى دهد. 
ــعر مى گويند و در ديوانشان  ــعرا فقط براى آل اهللا ش حتى كار از اين هم مى گذرد و برخى ش
ــمان محققان  ــود. اما تمام اين اتفاقات از چش هيچ جز مدح اهل بيت پيامبر يافت نمى ش

1.   در سال 1896 ، سى سال پيش از براون، هرمان اته آلمانى نيز تاريخ ادبيات فارسى نوشت؛ اما ميان ايرانيان 
رواج و تأثيرگذارى چندانى نيافت. ”تاريخ ادبى ايران“ براون نخستين اثر تأثيرگذار اين عرصه است. ضمن 

اين كه اته نيز بى غرض كتاب ننوشت. يك فصل از كتاب او تاريخ ادبيات فارسى يهوديان است!

مدخل 
فصلنامه امامت پژوهى 

سال دوم ، شماره 5 
صفحه 102 ـ 101
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پنهان مى ماند! از زاوية ديد اين پژوهشگران شاعر عصر صفوى فقط كسى است كه در دربار 
گوركانيان هند شعر بگويد. شاعر عصر قاجار فقط آن است كه در دربار فتحعلى شاه و انجمن 
ادبى خاقان حضور داشته باشد و اديب عصر پهلوى هم جز شاملو و هدايت و چند دين گريز 
ديگر نيست! در منظومه ى فكرى اين دست پژوهشگران نه محتشم شاعر است، نه فؤاد و نه 
ــهريار! شگفت تر آن كه دربارة كسى مثل يغماى جندقى مى نويسند كه مبتكر نوحه  حتى ش
است و براى نخستين بار شعر را به مجالس سينه زنى كشانده اما در نقل نمونه ى اشعار او فقط 

چند غزل عاشقانه مى آورند و ديگر هيچ!
اين جريان تقريباً صدساله، شعر مذهبى را اليق نگاه علمى ندانسته و از همين رو ادب و اديب 
ــت. در سالهاى اخير اقدامات شايسته اى صورت  ــه متهم به عوام زدگى بوده اس آيينى هميش
ــان، هم كمند و هم پراكنده. اين پرونده را به اين اميد گشوده ايم  گرفته كه با تمام ارزشهايش
كه سرآغازى باشد بر مطالعات و گفت و شنيدهاى محققانه و منصفانه در باب ادبيات واليى. 
قصدمان ستايش محض از شعر آيينى نيست. فقط مى خواهيم ديده شود؛ درست هم چنان كه 
هست. پيشاپيش به خامدستى و نقص كار معترفيم و اميدمان به چشم اغماض و دست يارى 

اديبان و فاضالن اهل والست.
ــته  ــعى كرديم به اين حوزه ها و جنبه هاى ادبيات واليى نگاهى اجمالى داش در اين پرونده س

باشيم:
1ـ  دغدغه هاى ادب آيينى (مصاحبه با دكتر موسوى گرمارودى)

2ـ  معرفى حماسه ى مذهبى(مقالة غزوات)
3ـ  نقدى بر شعر آيينى معاصر( مقالة اين غزل گريه ها كه مى بينى)

4ـ  نقد شعر(مقالة نگاهى به شعر ميرزا حبيب خراسانى)
5ـ  گزارشى از ادب آيينى ديگر زبانها (گزارشى بر ادبيات رثايى آذرى)
6ـ  چيستى ادبيات متعهد (مرورى بر آرا و عقايد محمدرضا حكيمى)



فصلنامه امامت پژوهى 
سال دوم ، شماره 5 
صفحه 124 ـ 103

پيش از پرداختن به مصاحبه اشاره به چند نكته ضرورى است:1
ــدة دغدغه  هاى  ــده  اند كه برطرف  كنن ــه گونه  اى گزينش ش ــؤاالت ب ـ س
مختلفى در عرصة ادب واليى باشند؛ به همين جهت، پراكندگى موضوعات 
ــود دغدغه  هاى متعدد و مجال  ــؤاالت نيز دو دليل عمده دارد: يكى وج س
ــؤاالت رابط بين موضوعات كه  ــدك مصاحبه و ديگرى حذف برخى س ان

علتش ذكر خواهد شد.
ـ استاد گرمارودى حاضر به مصاحبة شفاهى نشدند؛ از آن جهت كه مبادا در 

حين گفتار و از سر سهو سخنى را بر زبان آورند كه مستند و صحيح نباشد.
ـ از ميان پرسش هاى متعدد فصلنامه، استاد برخى را برگزيدند و پاسخ دادند؛ 
ــان دليل پاسخ ندادن به برخى پرسش ها را چنين بازگو كردند: در ديگر  ايش
عرصه  ها خود را صاحب تخصص نمى  ديدم يا اين كه حرف جديدى نداشتم 

و بازگفت سخنان مكّرر فقط اتالف وقت است.
ــوم فرمودند و براى  ــيار مرق ــخ  ها را با حوصله و دقت بس ــتاد پاس ــه خواهيد ديد، اس چنان ك
پاسخ  گويى صرفاً به حافظه اتكا نكرده  اند و از كتب و مقاالت مختلف بهره جستند و شاهد 
ــد بوده  اند كه جز از احاديث  ــان در نقل احاديث و روايات مقي ــال آوردند. به گفتة خودش مث

صحيح  السند يا معتبر استفاده نكنند. 
دير زياد آن بزرگوار خداوند!

*. دكتراى زبان و ادبيات فارسى، شاعر و نويسنده و استاد بازنشسته ى دانشگاه
**. دانشجوى دكتراى زبان و ادبيات فارسى، پژوهشگر و دبير

مصاحبه با 
دکتر سيد علی موسوی گرمارودی*  

رضا بيـات**
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 در اسالم بيش تر به شعر متعّهد بها داده شده يا به شاعر متعّهد؟ اعمال برخي از 
شعراي تأييد شده، چندان مناسب به  نظر نمي  رسد؛ مثالً سيد حميري سابقة شراب  خواري 

و محتشم رسالة جاللّيه دارد. 
ــت نه صفت شعر. پيش  ــاعر اس موســوی گرمارودی: به  نظر من، تعهد و التزام، صفِت ش
ازانقالب، بخشي از وقت و نيروي برخي منتقدان، صرف مجادله بر سِرمسالة هنر براي هنر 

و متقابالً  تعهد و التزام در شعر مي  شد. 
من همان زمان اعتقاد داشتم كه به  جاي تشخيص و تعيين شعر متعّهد و ملتزم، بايد در صدد 
ــاعر متعهد و ملتزم باشيم؛ زيرا  هنر و از جمله شعر را  نوعي شناخت از جهان  ــخيص ش تش
نمي  دانند؛ بلكه آن راـ  به حقـ  جزيي از جهان مي  دانند؛ پس هنر (از جمله شعر)، از ادراكات 
ــت؛ از مدركات است و خود موضوعيت دارد. بنابراين، شعر، خود موجودي از موجودات  نيس
ــت كه بايد آن را شناخت و تنها هنرمند است كه بايد ديد، چگونه شناختي از  اين جهان اس

جهان و محيط دور و بر خود دارد. 
تعهّد و التزام نگرشي است هم  دالنه نسبت به جامعه و عمل براساس آن. اگر شاعر اين التزام 
و تعهد را داشت، خودبه  خود به زبان شعِر او هم سرايت مي كند و در آن منعكس خواهد شد؛ 

درست مثل روحية حماسي در برخي از شاعران. 
ــال ها پيش ضمن مقاله اي در مجلّة نگين (در نقد منظومة پيام؛ اثر نعمت آزرم)، در مورد  س
«روحّية حماسي فردوسي» نوشته بودم: زبان يك شعر، جلوه گاه بخشي از روحّية يك شاعر 
است. به  همين جهت فردوسي كه روحية حماسي دارد، حتي به هنگام شكايت از فقر و پيري، 

باز هم حماسه  سرايي مي  كند:
دو دست و دو پاي من آهو گرفت تهـي دستـي و سـال نيـرو گـرفت 

ــخن از «نيرو» و «گرفتن» است. اين روحّية حماسي فردوسي  مي بينيد كه در اين جا هم س
را با روحّية مسعود سعد سلمان مقايسه كنيد كه ناله هايش تا زنجموره تنّزل مي كند و حتي 

طبع او، از جاي بلند، پستي مي گيرد:
پستي گرفت هّمِت من، زين بلند جاي نالم ز دل چو ناي، من اندر حصارِ ناي 
گيتي چه خواهد از من درماندة گداي گردون چه خواهد از من بيچارة ضعيف 

همو در چكامه اي ديگر مي گويد: 
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زرنج و ضعف بدان جايگه رسيد تنم           كه راست نايد اگر درخطاب، گويم «من» 
ــي، داراي روحّية حماسي استـ  در همين مقام (= بيان  ــروـ  كه مانند فردوس اما ناصر خس

ضعف بدن) مي گويد: 
منگر بدين ضعيف تنم، زان كه در سخن   زيـن چـرخ پرستـاره فزونسـت اثر مرا 
ــاعري اهل درد باشد، تا در جهان گرسنگي، آوارگي، ستم و بي عدالتي وجود  بنابراين اگر ش
دارد، خودبه خود در شعرش انعكاس خواهد يافت؛ اگر روحيه اي برخوردار از التزام داشته باشد 
و تعهد در بينش و نگرش او وجود داشته باشد  و واقعاً دردمند باشد (نه اين كه تمارض كند) 

به زبان او جاري مي  شود.
پس  التزام و تعّهد، صفِت شاعر است، نه صفِت  شعر و چون مي دانيم كه  شعر جوشيدني 
ــت نه كوشيدني، پس اين التزام اگر مانند روحية حماسي، در شاعري وجود داشته باشد،  اس

خودبه  خود به شعر او هم سرايت مي كند. 
در اين جا الزم است يادآور شوم: اين كه عّده اي از شاعران گذشته يا حال را متعّهد ندانيم، غير 
از اين است كه شاعر هم ندانيم. در نهج  البالغه آمده  است كه حضرت امام علي در پاسخ 
اين پرسش كه «شاعرترين شاعران زمان كيست؟» مي فرمايند: «اِن كاَن َو البُّد، فَالَْمِلُك 

الضِلّيل (يعني) اِمْرَؤ القَيس»؛1 يعني: اگر ناگزير از پاسخم، مي  گويم: پادشاه  بسيار گمراه؛2 
و مقصود امام، امرؤالقيس است.3

1.   ر.ك: سيد رضى، نهج البالغة، 723، كلمه قصار شماره 434.
2.   «ضلّيل» در لغت به  معنى  «بسيار گمراه» است. پرويز اتابكى در فرهنگ جامع كاربردى فرزان  مى  نويسد:  لقب 
«المَلِكُ الضِلّيل» را به امرؤالقيس از آن رو داده  اند كه وى بين قبايل بسيار به  دنبال  قاتل پدر خود مى  گشت و 
مفهوم  «گم  گشته جوى» (=جوينده گم  گشته) را از كلمه «ضِلّيل» اراده كرده  اند (ر.ك: اتابكى، فرهنگ جامع 

كاربردى فرزان، ذيل «ضّليل»).
3.   «امرؤالقيس» را از شعراى طبقه اول جاهلى، بلكه بزرگترين شاعر جاهلى دانسته  اند . چكامه معلّقه او (به  مناسبت 
آويختن از ديواركعبه) در ميان معلّقات سبع (يا عشر)، برترين است. ترجانى  زاده در مورد او مى  نويسد: «...پدرش 
حجر كندى بر قبيله  بنى  اسد در سرزمين نجد، حكومت داشته است. امرؤالقيس عمر خود را در خوش گذرانى و 
عيّاشى و بدمستى و سرودن غزليّات عشق بازى گذرانده، از اين رو از طرف پدرش رانده شده ....پس از كشته شدن 
پدرش...  درصدد خون خواهى و پس گرفتن حكومت ...برآمده و جنگ هايى به راه انداخته، ولى عاقبت شكست 
خورده و از دست منذربن ماء السماء گريخته و به يوستيانوس در روم (شرقى) پناه برده و پس از مّدتى در آنكارا 
به مرض آبله مرده است...» (ر.ك: احمد تُرجانى زاده، معلّقات سبع، 15). هم چنين براى مطالعه احوال و شعر او 

ر.ك: زوزنى، شرح المعّلقات  السبع، 7 و الشنقيطى،  شرح المعّلقات  العشر و اخبار شعرائها، 13.
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البته امام، با حفظ موضع خود، او را بسيار گمراه مي نامند، ولي در همان حال و با وجوِد 
شاعران متعهد و بزرگي چون َحّسان بن ثابت و ديگران، در مورد «شاعرتر» بودن امرؤالقيس 
حق را زير پا نمي گذارند؛ درحالي كه او نه  تنها متعهد نيست، بلكه مشركي «ضد تعّهد» است. 
پس اين مطلب نيز تأييد ديگري است بر اين كه تعّهد يا عدم تعّهد، صفت شاعر است؛ نه شعر.

امّا اين كه سيّد اسماعيل حِميَري (105 ـ 173ق) در دوراني از عمر خود، سابقة شراب  خواري 
ــت، منافاتي با تعّهد او در باقي عمر وي ندارد. مشهور است كه  او در همان دوره از  ــته اس داش
 ،لحاظ مذهب نيز، انحراف داشت و «كيساني» بود و به بركت راهنمايي حضرت امام صادق
مستبصر شد و «تجعفرُت بسم اهللا...» را در اشاره به همين مطلب سرود. خواص، به چكامة 
«عينيّآل غديريّآل» وى، به سبب آن كه از سوي معصوم سفارش به سپردن در حافظه شده، 

همواره توجّه داشته  اند. مطلع آن قصيده  اين است:
ــٌع...1 ــا بَـْلَق ــٌع               طـامســهٌ اَعـالُمـه ــوي مـرب ــرو ٍ بِـالّل ِالُمِّ َعـْم

ــانة آن، ويران شده و از  ــاعر) خانه  اي دارد كه آثار و نش ــعرىِ ش يعني: اُمّ عمرو ( محبوبة ش
ميان رفته است

در بحار االنوار2و نيز در مستدرك الوسائل3 آمده است كه امام عليّ بن موسي الرّضا فرموده  اند:
من در خواب ديدم كه سّيد حميري اين قصيده را در محضر حضرت رسول 
اكرم خواند و سپس حضرت پيامبر خطاب به من فرمودند: ...يا علي 
ــيعتنا بِحفِظها و اَْعِلْمُهم انَّ َمْن  ــي! اِْحَفظ هذه القصيده َو ُمْر ش بن موس

َحِفَظها واَْدَمَن قرائَتَها ،َضِمْنُت له الَجنَّه علي اهللا؛ 
«اي علي بن موسي! اين قصيده را در حافظه نگه دار و به شيعيان ما فرمان 
بده كه آن را به حافظه بسپارند  و آنان را آگاه گردان كه هركس آن را در 
ــگاه خداوند، بهشت را  ــته آن را بخواند، من در پيش حافظه نگه دارد و پيوس

براي او ضمانت مي  كنم.»4

1.  24 بيت از 54 بيت  اين قصيده  را در الغدير316/2 و317 مطالعه فرماييد.
2.  مجلسى، بحاراألنوار، 328/47 و 329.

3.  نورى، مستدرك الوسائل، 393/10.
4.  عالمه امينى نيز در الغدير روايتى با اسناد آن نقل مى  كند كه همين قصيده سيّد ِحْميَرى در محضر مبارك حضرت 
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گاهي و در برخي از داوري ها نيز قلم در كف كساني بوده است كه به سبب تعصبات خويش، 
ــهور و مدايح وي  ــان داده  اند؛ مثًال ابونواس را كه خمريات او مش آن  چنان را آن  چنان  تر، نش
براي عباسيانـ  به ويژه «امين»ـ  انكارناپذير است، برخي از محققان اهل تسنن، به احتمال 

شيعي بودن وي، به همجنس  بازي متهم كرده  اند!
ــال 146ق (يا 130) در اهواز متولد شد  ــن بن هاني مشهور به ابونواس،1 به س ابوعلي حس
ــال  198ق (يا200) در بغداد از دنيا رفت. مادرش گلنار  يا گلبان، اهوازي و پدرش  و به س
هاني (به گفتة اصمعي) ايراني و به  قول برخي منابع از لشكريان مروان (آخرين خليفة اموي) 

بوده است.
 مرگ پدر در ده  سالگي و آشنايي با شاعري بي  بندوبار به  نام «والبه» زمينه  اي شد كه در اخبار 

مربوط به او و شعرهاي خمريّة وي، قلم  فرسايِي منفي بسيار شود.
 شايد ايراني بودن و شيعه بودن وي در ايجاد يا تشديد اين ديدگاه  ها بي  تأثير نباشد؛ چنان كه 
ــيد و محّمد االمينـ  خاصه در  ــاعر هارون الرش ــر عمر َفّروخ، در اثر خود  ابو نواس ش دكت
صفحة 28 اين كتاب كه از تشيّع اِو سخن مى  گويدـ  بغض خود به شيعه و نيز بى  دانشى اش 

را، نمى  تواند پنهان كند.2
باري منابع كهن، پرورش اصلي ابو نواس را در بصره مي  دانند كه آن زمان از بزرگ ترين مراكز 
فرهنگ و دانش اسالمي بوده است. او  به شهادت برخي  از اصطالحات كالمي و علوم ديگر 
ــالمي و حديث و صرف و نحو و  ــعر و ادب كه در علوم قرآني و اس در ديوانش، نه تنها در ش
اخبار و ايّام عرب نيز از محضر برجسته  ترين دانشمندان عصر خود بهره برده است. ابونواس 
ــته است؛ طورى  كه ديوان شعر او را نخست اين  ــيعة نوبختي نيز رفت و آمد داش با خاندان ش
ــّيات او منشأ تحقيق محققان معاصر ايران چون بهار و  خاندان جمع و تدوين كرده  اند. فارس

ــان فرمودند: «خداى او را رحمت كند». كسى از حاضران عرض كرد: يابن  ــد و ايش امام صادق قرائت ش
ــراب مى  نوشيد. حضرت فرمودند: «خدايش رحمت كند! براى خداوند بخشيدن  ــول اهللا! من ديده  ام كه ش رس

گناهان دوستدار و مادح ما، بزرگ نيست» (امينى، الغدير،318/2).
1.  «نواس» به  معنى لرزش و جنبش است و اين لقب را بدان سبب به وى نسبت داده  اند كه گيسوانش بلند بود و 

بر شانه  هايش مى  لرزيد.
2.  عمر فروخ، ابو نواس شاعر هارون الرشيد و محّمد االمين، 28.
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ــت كه عمدتاً دربارة لغات فارسي ديوان او پژوهش  ــرف صادقي اس مينوي و دكتر علي اش
كرده اند.1 

ــهرت يافته است، اين مدحّية زيباي او براي حضرت  ــعري از او كه در نزد خواص ش  اّما ش
رضا است:

ــَت بـالكـالم البـديـهِ ْه ــّراً            اِْذ تَـَفـوَّ ــاِس ُط ــي انَت اوحُد النّ ــل ل قي
ــهِ ــَدْي ُمْجتَني ــي يَ ــدرَّ ف ــُر ال ــٌع            يُثِم ــي بدي ــر ِالمعان ــَك مِــن جوه ل
ْعَن فـيـه ــي تََجمَّ ــْدَح بِْن موســي           والِْخـصــاَل الّت ــَت َم ــاذا تََرْك َفلِم

ِبـريـُل خـادمـاً  البـيـهِ  ــامٍ            كـاَن جـ ــتَـطـيـُع َمْدَح امـ ــُت ال اَس ُقْل
ــهِ ــُض ال يَحتَـوي ــذا الَْقـري ــُه           ولِـه ــهُ عن ــُن الَْفصـاَح ــَر االَلُْس َقـُص

يعني: به من مي  گويند: تو در ميان تمام  مردم به بديهه  سرايي يگانه  اي؛
تو را از گوهرهاي معنا، تازه  هايي ست كه  در كفِ خواهندة آن ها،  مرواريد مي  افشاني؛

ازچه رو مدح امام عليّ بن موسي الرضا و منش  هايي كه در او جمع است را وانهاده  اي؟
گفتم: من يارايي ندارم  امامي را مدح گويم كه جبرئيل، خدمتكاِر پدر اوست؛

زبان فصاحت در وصف  او نارساست و از همين روست كه شعر، ُگنجاي اونيست.2
ــت كه از قبيلة نزار و خويشاوند فرزدق بوده است و حتي هماننِد  ابو نواس مّدتي اعتقاد داش

فرزدق، برخود كنية «ابو فراس» نهاد؛ هرچند پس از مّدتي، از اين كار دست كشيد.3
ــته است. من در كتابي  همين  گونه قضاوت ها  در مورد فرزدق همـ  از قديم تاكنونـ  رواج داش
كه در مورد فرزدق با نام شعر فرازمند فرزدق در دست تأليف دارم، اين موضوع را نيز بررسى 

كرده  ام.

ــت كم يك بيت از اشعار شهريار يا محتشم را در حافظه    همة ايراني  ها دس
دارند؛ ولي بسياري از ادبا و اهل منبر از عمّان ساماني نام نمي  برند؛ حال آن كه مي  دانيم 

1.  براى دانستن بيشتر درباره او ر.ك: دائرة المعارف بزرگ اسالمى، 341/6؛ دانشنامه دانش  گستر، 773/1؛ تهامى، 
فرهنگ اعالم تاريخ اسالم، 401/1؛ عمر فروخ، ابو نواس شاعر هارون الرشيد و محّمد االمين، 28.

2.  وفيات االعيان، 270/3؛ نيز ر.ك: ابن شهر آشوب، مناقب آل ابى طالب، 454/3.
3.  دائرة المعارف بزرگ اسالمى، ج6، ذيل «ابو نواس». 
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تركيب بند مشهور محتشم و شعر «علي اي هماي رحمت» شهريار، به  لحاظ ادبي تفاوت 
زيادى با اقران كم  شهرت خود ندارند؟

ــعر عمّان ساماني را نخوانده يا به  كار نبرده  موســوی گرمارودی: اگر اديب يا اهل منبري، ش
ــت. البتّه مي  پذيرم كه تقصير كارشناسان ادبي رسانه  هاي ما نيز  ــد، مربوط به سليقة اوس باش

هست؛ گويي جز چند شاعر خاص از قديم و معاصر را به رسمّيت نمي شناسند!

  ميزان شهرت و مقبولّيت عام شعرايى مانند فرزدق،كميت، دعبل، شهريار، 
محتشم و... ارتباطي به ميزان قرب آن ها هم دارد؟

ــر و  موســوی گرمارودی: قرب به پروردگار و معصومين را تنها خدا مي  داند كه عالم الّس
الخفّيات است. 

  با شعراي مخالف كه بنا به مناسبتي مدح اهل بيت گفته  اند، چه برخوردي 
ــده است؟ مواجهة معصوم با امثال فرزدق از زمرة مؤلّفة قلوب است يا به  جهت  ش

جلوگيري از شرّ زبان يا او را مؤمن آل فرعون ديده  اند؟
موسوی گرمارودی: در مورد خاصّ فرزدق، به وجه سوم نزديك  تر است. نقش ارشادي امام

 را در هر مورد، فراموش نفرماييد.

  معصومين چقدر به مضمون بها مي  داده  اند و چقدر به ادبّيت كالم؟
موسوی گرمارودی: بي  گمان معصومان كه به شهادت گفتار و آثار بازمانده از آنان، خود 

از بليغ  ترين و فصيح  ترين افراد جامعة زمان خود بوده  اند، به هردو جنبه اهّميّت مي  داده  اند.

  اميرالمؤمنين به شعر شاعري جاهلي تمثّل مي  جويند، چنين برخوردي 
نمونة ديگر هم دارد ياخير؟

موسوی گرمارودی: حضرت امام علي در نهج  البالغه بارها به شعر شعرا از جمله شاعر 
جاهلي امرؤالقيس تمّثل فرموده است؛ مانند مصراع نخست اين بيت كه در خطبة 162 به 

آن تمثل شده است: 
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ــي َحَجراته       ولكـن حديثـا ما حديث الّرواحـل1 ــك  نهبا صيح ف وَدْع عن
استاد روانشاد دكتر سّيد جفر شهيدي در بخش تعليقات ترجمة گرانقدر خود از نهج البالغه، 

همة اشعار مورد استشهاد و تمّثل آن حضرت  را فهرست كرده است. 2 

ــت؟ از آثار مناقب  خوانان چه   مناقب  خواني در چه دوره  هايي متداول بوده اس
مقدار به ما رسيده است؟ 

 ــن روزگار يعني از زمان خود ائمة موســوی گرمارودی: مدح و مرثية آل  اهللا از قديم  تري
ــاعران نزد حضرت امام  ــت حديث  نقل مي  كند كه ش ــت. ابن قولويه هف ــداول بوده اس مت
ــيّد الشهدا مناقب  خواني مي  كرده  اند.3 من نخستين حديث از  صادق براي حضرت س
ــن هفت حديث را نقل و يادآوري مي  كنم كه مرحوم آيآل اهللا العظمي خويي تمام روايات  اي

كامل  الزّيارات ابن قولويه را «صحيح» يا «معتبر» دانسته  اند.
 ــّيد الشهدا ابوهارون مكفوف نزد حضرت امام صادق در مناقب و مصائب حضرت س
شعر مي  خواند؛ حضرت فرمودند: «اُنشدني كما تُنشدون يعني بالّرقه»؛4 يعنى: شعر را نزد من 

همان گونه كه نزد خود مي  خوانيد ـ با همان سوز و رّقت ـ بخوانيد.
در حديث پنجم آمده است: «اُنشدني كما تُنشدون وكما تَرثيه عند قبره»؛5 يعنى: شعر را نزد 
ــوگواري  من همان گونه كه نزد خود مي خوانيد بخوانيد؛ همان گونه كه بر مزار وي، براي او س

مي  كنيد.
سيّد حميري (متوفّاي 173ق)، در نيمة قرن دوم هجري، يك روز در كوفه به مناقب  خواني 
امام علي پرداخت و اعالم كرد اگر كسي منقبتي از آن بزرگوار نقل كرد كه من قبًال به 

شعر در نياورده باشم، اسب خود را به او مي  دهم. 
مردي گفت: يك روز كه  امام مي  خواست سوار اسب خود شود و يك لنگة موزة خود را 

1.   ديوان امرؤالقيس ، تصحيح وشرح عبد الرحمن المصطاوى، دارالمعرفة، بيروت، 2008 ميالدى، ص 140
2.   سيد رضى، نهج  البالغه، ترجمه سيد جعفر شهيدى، 584.

3.   ابن قولويه، كامل  الزيارات، 208ـ  211.
4.   كامل الزيارات، ابن قولويه ، چاپ مؤسسه النشر الفقاهه ، قم ، 1417 هجرى قمرى  ، ص208

5.   همان ،ص209
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پوشيده بود، ناگهان عقابي از آسمان آمد و لنگة ديگر را  ربود و باال برد و رها كرد و ماري 
از آن بيرون افتاد و به سوراخي خزيد.

سيد گفت: «من اين فضيلت را نسروده  ام» و اسب خود را به او داد.1
در شعر شاعران شيعي فارسي  زبان هم مناقب و مدايح بندار رازي، كسايي مروزي و فردوسي 
توسي (قرن چهارم) و ربيع (در علي  نامه) و سنايي (هردو در قرن پنجم) و قوامي و... (قرن 

ششم) و...  به چشم مي  خورد.
مناقب  خواني و فضائل  خواني و مدّاحي و ستايش  گري براي  پيامبر و امامان در ايران، 
ــندي كه از گزارش مناقب  خواني در  ــت.  معتبرترين س از قديم  ترين روزگار معمول بوده اس
ــح الّروافض (معروف به  ــض مثالب الّنواصب في نقض فضائ ــت داريم، كتاب پرارج بع دس
ــين بن ابي الفضل قزويني رازي است. اين كتاب حدوداً  الّنقض) تأليف عبد الجليل بن حس
در سال 560 هجري قمري در پاسخ به كتاب بعض فضائح الّروافض  (تأليف يكي از سّنياِن 

ري كه در رّد شيعيان معاصر خويش نوشته بوده است) تأليف گرديده است.
كتاب النقض عبدالجليل قزويني عالوه بر فوايد كالمي، به  لحاظ ادبي نيز حائز كمال اهّميت 
است و شكر خداوند را كه از حوادث و هجوم مغول مصون مانده و به دست ما رسيده است.2
ــفاهي بوده، طبعاً چيزي بر جاي نمانده  از مناقب  خواني  ها و فضائل  خواني  هايي كه اغلب ش
است؛ ولي برخي از كتاب  هايي كه همين مناقب  خواني  ها و فضائل  خواني  ها از طريق قرائت 
آن ها انجام مى  شده (در مدح يا مرثيه، نثراً يا نظماً) باقي مانده  اند؛ مانند روضه  الشهداء نوشتة 
حسين واعظ كاشفي (به نثر؛ در قرن هشتم). اصطالح «روضه  خواني» از سّنِت قرائت همين 

كتاب  بر جا مانده است.
در ميان همينان، دستة بزرگي از كتاب  هاي منظوم يافته مى  شوند كه موضوعات ديني شيعي 
را به پيروى از شاهنامه به بحر «متقارب مثمّن مقصور» (يا محذوف) سروده  اند . مشهور ترين 

آن ها با سير سنوى عبارتند از:
ـ على نامه: ازشاعرى با تخلص «ربيع»، سرودة 482ق (قرن پنجم)؛ 

1.  اصفهانى، االغانى، 196و 197؛ حميرى، ديوان، 125.
2.  اين كتاب با تصحيح و تعليقات عالمانه  مرحوم عالمه محّدث ارموى، در سال 1358 و در سلسله انتشارات 

انجمن آثار مّلى (انجمن مفاخر كنونى) به چاپ رسيده است.
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ـ خاوران نامه: ابن حسام خوسفي، سرودة قرن نهم؛1
ــرودة اواخر قرن يازدهم و اوايل قرن  ــهدى، س ـ حملة حيدري: ميرزا محمد رفيع باذل مش

دوازدهم؛ 2
ـ تكملة حملة حيدرى: آزاد كشميرى، سروده  شده پس از مرگ باذل، به خواهش پسرعموى 

باذل؛3
ـ منظومة غزوات: ابوطالب فندرسكى، سرودة 1135ق؛ 4

ـ دلگشانامه (در خون  خواهى مختار از قاتالن شهداى كربال): غالمعلى آزاد بلگرامى، سرودة 
1131ق؛ 5

ـ حملة حيدري:  ُمّال بمانعلي راجي كرماني، سرودة نيمة اول قرن سيزدهم؛ 6  
ــرودة اوايل قرن  ــاه)، س ــعراى دربار فتحعلي ش ــه: فتحعلي خان صبا (ملك الش ـ خداوند نام

سيزدهم؛ اين كتاب  با 30 هزار بيت، طوالنى  ترين حماسة دينى فارسي است؛ 
ـ ارديبهشت نامه (زندگي نامة چهارده معصوم): محمدعلى سروش اصفهانى، سرودة اوايل 

نيمة دوم قرن سيزدهم؛7 
ـ افتخارنامة حيدري:  ميرزا  مصطفى افتخارالعلما، سرودة آخر قرن سيزدهم و چاپ سنگى 

1310ق.8

1.  رزمجو، قلمرو ادبيات حماسى ايران، 249.
2.  چهار نسخه خطى از آن در كتابخانه مجلس موجود است؛ با شماره  هاى 5727 و 9035 و13907 و 15885؛ 

نيز ر.ك: منزوى، فهرست واره كتاب هاى فارسى، 1626/3ـ  1630
3.  منزوى، همان.

ــاه سليمان(1077ـ 1105) مى زيسته و در 1124 زنده بوده است...»؛ ر.ك: منزوى، همان.  4.  « ...به روزگار ش
ــماره 7998  ــه حيدرى (حدود 3000 بيت در116ورق) به ش ــى خوانا و تاريخ دارآن با نام جذب ــخه خط نس

دركتابخانه مجلس موجود است.
5.  رزمجو، قلمرو ادبيات حماسى ايران، 261.

ــال پيش) در بمبئى؛ چاپ منّقح و مصّحح آن از دكتر يحيى طالبيان و دكتر محمود  6.  چاپ   1275ق (155س
مدبّرى است؛ چاپ دوم در دانشگاه شهيد باهنر كرمان، 1383ش در دو مجّلد.

7.  رزمجو، قلمرو ادبيات حماسى ايران، 229.
ــماره 226585 به قطع رحلى) در دسترس است. احمد منزوى در  ــخه خطى آن در كتابخانه مجلس (با ش 8.  نس
فهرست  واره  كتاب  هاى فارسى (1626/3ـ  1630) يك حمله احمدى، سه حمله حسينى، يك حمله مختارى 

و شانزده حمله حيدرى  را معرفى كرده است.
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  در باب منبع الهام شعر، سخن بسيار گفته  اند؛ تخّيل، الهام، ارتباط با شياطين، 
تابعه و... در قرآن و حديث اين موضوع چگونه تبيين شده است؟

موسوی گرمارودی: تابعه، هوبر، هوجل و امثال آن، اعتقاد خرافي  برخي از شعراي جاهليت 
ــوخ شد  و اگر نامي از آن ها پس از اسالم  ــالم  اعتقاد به آن ها منس عرب بود و بعد از ظهور اس
برده مي  شود، در واقع اشارة تاريخي يا تلميح شعرى است؛ نه از باب اعتقاد به آن ها؛ چنان كه 

در شعر فارسي خود ما هم اين نوع كاربرد سابقه دارد؛ مثال ناصرِ خسرو  مي  گويد:
بازيگـري اسـت ايـن فلـك گـردان                      امروز كـرد تـابـعـه  تـلقـيـنـم

يا حتّي در زمان خود ما اخوان ثالث در ارغنون مي  گويد:
گويي كه بود تابعه زان جادويي گـروه                كافسون شعر در نفِس شاعران نهند   
ــعر مهر تأييد زده است؛ ولي  ــعرا، در واقع به اصل ش ــوره به  نام ش قرآن با اختصاص يك س
ــدان ادبي عرب،   ــد و غيرمتعّهد. هرچند برخي از منتق ــته مي  دانَد: متعّه ــاعران را دو دس ش
فصاحت و بالغت قرآن را موجب بهتر شدن شعِر شعرايي كه قرآن را درك كردند، مي دانند 
و نوشته  اند: «...و لقد زادتهم ُمدارسة القرآن الكريم فصاحًة و بالغًة و اِحكاماً و اِتقاناً  حتّي 
فّضلهم بعُض الّروات علي سابقيِهم من الجاهلييّن ...»؛ 1 شعرايي چون كعب بن زبير، خنساء، 
ُحطيئه، نابغة َجعدي، عمرو بن معديكرب، حّسان بن ثابت (همه از ُمَخْضَرمين)، ُعمر بن ابي 

ّمه (همه از اسالميّين). ربيعه، اخطل، فرزدق، َجرير، ُكثّير و ذوالرُّ
             

  با تعاريف امروزين هنر، هنرمند قرآن سامري است و راز هنر را هم از زبان او 
مي  شنويم: قاَل  بَُصْرُت بما لم يبُصروا به؛2 اگر اين نگاه متفاوت  بخواهد وارد 
ــاحت دين شود، به وادي هايي چون تفسير به رأي كشيده خواهد شد؛ اسالم چقدر  س

دست هنرمند را باز گذاشته است؟
ــش وكوشش در شعر (كه در انتشارات   موســوی گرمارودی: من در كتاب خود با نام جوش
ــدگاه آيين ما)  ــن مبحث (= هنر از دي ــتوفي به اي ــت) به وجهي مس ــس زير چاپ اس ِهرِم

1.  اسكندرى و عنانى، الوسيط( فى االدب العربى و تاريخه)، 150. 
2.  (سامرى) گفت : من چيزى ديدم كه ديگران آن را نديدند (طه/96).
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پرداخته  ام . در اين جا بخش كوتاهي از آن مبحث را نقل مي  كنم:
انسان تنها موجودي است كه برمي  گزيند. جماد و نبات و حّتي حيوان، محكوم به تابعّيت  از 
سنّت الهي  و محصور در قانونمندي ِحاكم بر هستي  اند و نمي  توانند پا از گليمي كه خلقت 
براي آنان بافته است، بيرون بگذارند. گرچه از آن چه هستند نيز فروتر نمي  غلتند؛ اّما آدمي ـ 
ــود ـ گاهي از جماد و نبات و حيوانِ محصور و مجبور نيز، پايين  تر  كه مي  تواند خداگون ش
مي  رود و فروتر مي  ايستد: اولئَك َكاالنعاِم بَْل ُهم اََضّل؛ 1آنان چون چارپايانند؛ بلكه 

.گمراه ترند
ــت؛ اّما اين  ــان، ابزاِر «دگرگوني » اوس ــة) حيات انس ــن، اختيار در جرياِن (= پروس بنابراي
دگرگوني، هنگامي در جهت خداگون شدن و تكامل و تعالي او خواهد بود كه آن  سوي سّكة 
ــئوليت» و «تعّهد» است، بپذيرد. آدمي از ديد اسالم، از آغاز آفرينش،  اختيار را نيز كه «مس
تن به تعّهد سپرده و با خدا پيمان بسته است كه دل به اهريمن نسپارد: اَلَم اَْعَهد الَْيُكم يا 
بني آَدَم اَالّ تعبدوا الّشيطان...َو اَن اْعُبدوني؛ 2آيا با شما پيمان نبسته بودم كه دل به 

.اهريمن نسپاريد...و مرا بپرستيد؟
اهريمن، خوِد تو را در برابر خداي تو مي نهد و تعّهد تو، نفي خودمحوري و جايگزين كردن 
ــت. از آن جا كه هنر تنها در آدمي بروز مي يابد، بنابراين ناگزير از  ــتن اس خدا به  جاي خويش
تجلّيات ساَحِت دوم انسان يعني اختيار اوست؛ به تعبير ديگر چون هنر زيبا و زيبايي از مقولة 
ــت»؛  و چون گفتيم كه  ــت، مي  توان گفت: «هنر، كيفيت بروز اختيار آدمي اس «كيف» اس
اختيار، در انسان ِ«شاكر»، از مسئوليت تفكيك  ناپذير است، پس هنرمند واقعي، مسئول هم 

هست.
ــدن ياوري كند، يا به تعبير قرآني  هريك از گونه هاي هنر كه آدمي را در جهت خداگون ش
ــنديده است. آن هيچ  گاه و به  خاطر هيچ آرماني، موضع الوهي  ــد، پس «هللاِ» يا «في اهللا» باش
بشر را قرباني نمي كند. به همين خاطر مي توان قاطع گفت كه در قرآن، چيزي به  نام «هنر 
براي هنر» وجود ندارد؛ اّما اين توّسع را دارد كه «هنر براي هنر» را نيز كه نشانة خّالقّيت 

1.  اعراف/179.
2.  يس/60 و 61.
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و در خدمت اذواق «خاليق» است ـ اگر گناه  آلود نباشد ـ رد نكند.
ــود كه به  گونه اي در خدمت «خالق» يا  ــمرده مي ش ــنديده ش هنر در آيين ما، هنگامي پس
«خاليق» باشد؛ وگرنه لغو و عبث محسوب مي گردد و انسان از آن منع شده است. در قرآن، 
كرامت آدمي به  عنوان جانشين خدا در زمين، برتر از آن است كه كار لغو و عبث انجام دهد. 
در عرصة همين جهان نيز هنر، نزديك  ترين راه و بهترين دستماية انسان است براي آن كه 

به يكي از برجسته ترين و زيباترين جنبه هاي ذات الهي، يعني خالقيت، نزديك شود. 
ــت»،  «مالكّيت»، «حاكمّيت» و  ــز ذات الهي يعني:  «اُلُوهّي ــرآن از چهار جنبة متماي در ق
ــا و فرعون هاي تاريخـ   ــه جنبة اولـ  به ترتيب باعورها، قارون ه ــت»؛  تنها در س «خالقّي
ــركي، مّدعي  ــماني ديگر، هيچ مش ــرك ورزيده اند؛ اما نه در قرآن و نه در هيچ كتاب آس ش
ــركت در خالقيت خداوند نشده است؛ زيرا از يك  سو خالقيت به معني اخص، جز از خدا  ش
برنمي آيد و از سوي ديگر، خالقيت به   معني اعم نيز در انحصار كسي نيست و همة انسان ها 

از اين نعمت سهمي دارند. 
ــت؛ يعني اگرچه به حكم مخلوق بودن ازلي نيست، اما  اما آدمي به كوتاهِي اين جهان نيس
ابدي مي تواند بود.  فطرت او براي خداگون شدن مفطور شده است. اگر «اختيار» را «ساحِت 
ــيلة تعالي يعني خداگون شدن او بتوان دانست و هنر راـ  چنان كه  ــان»  و تنها وس الهي انس
گفتيمـ  كيفيت بروز آن، پس در كوتاه ترين بيان مي توان گفت: «در تعاليم الهي، هنر نيز از 

وسايلي است كه فطرت آدمي با آن تعالي مي يابد».
مي  گويم «تعالي» و نه «تكامل »؛ زيرا در اين ديدگاه، فطرت آدمي، به خودِي خود، كامل 

است (= ُكلُّ مولوٍد يولَُد َعَلي الِْفطَرة)؛ زيرا ذات آن الوهي است.
ــبات آدمي، معنا و مفهوم دارد؛ به عبارت ديگر، هابيل در  پس تكامل تنها در علم و مكتس
ابتداي خلقت و يك انسان صالح در  زمان ما، هردو در سعادت از يك درجه برخوردارند؛ با 

اين تفاوت كه انسانِ امروز، تنها در فنّ و دانش متكامل  تر است.  
راز اين كه در اسالم، قرآن( = هنر كالمي) معجزة جاويد است، از همين جاست؛ زيرا توانايي 
«گفتار» يا بيان، يا همان «تفسير خويشتن»، يا روايت كردن خويش، مانند فطرت در همة 
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ــان ها برابر است.1 به همين روي، خداوند براي آخرين دين، معجزه  اي برُگزيده است كه  انس
داراي «تعالي» استـ  نه «تكامل»ـ  و آن را در بلندترين قلّه فرا آورده است كه هيچ نيروي 
ــت. قرآن بارها به اين عجز و آن اعجاز تصريح مي  كند و با  ــترس نيس ــري را به آن دس بش

تحدّي مي  گويد:
ُقْل لَئن اْجَتَمَعِت اِالنُس و الجنُّ عَلي اَْن َياتوا بِِمْثِل هذا الُْقْرآِن  ال َياتوَن بِِمْثِلِه َولَْو كاَن 

بَْعُضُهم لَِبْعٍض َظهيرا؛2
ــتيباني  بگو اگر آدميان و پريان فراهم آيند تا مانند اين قرآن آورند، هرچند يكديگر را پش

.كنند، مانند آن نمي  توانند آورد
در جايي ديگر، حلقة اين تحدّي را تنگ  تر مي  كند و مي گويد:

ُقْل فْاتوا بِسوَرٍه ِمْثِلِه َواْدعوا َمِن اْسَتَطْعُتم ِمْن دوِن اهللا اِْن ُكْنُتم صادقين؛3
ــت مي گوييد سوره اي مانند آن بياوريد و هركس را (هم) مى  توانيد، در برابر  بگو اگر راس

 .خداوند (به كمك) فرا خوانيد
ــورة مَسَد) هم مي  شود تا چه  ــامل قلّه  هاي كوتاه تر مانند تَبّتْ يدا (= س اين تحدّي ، ش

رسد به آية يا ارض ُ اْبَلعي در سورة هود كه از آن به مراتب سرفراز تر است:
در بيان و در معاني كي بود يكسان سخـن                            گرچه گوينده بَُود چون جاحظ4 و چون اصمعي5
ْت يَـدا» ماننِد «يا ارُض ابَْلعـي»6 ـَ در كالم خالق بي چون كه وحي ُمنَْزل است             كـي بُـَود «تَبّ

ــين ابراهيمى دينانى: «...تنها انسان مى  تواند خودش را روايت كند؛ چون انسان تنها موجودى  1.   دكتر غالمحس
ــوژه»اى است كه  خودش را به «اُبژه» تبديل مى  كند؛ به  اســت كه مى  تواند از خودش فاصله بگيرد؛ يعنى «س
خودش مى  نگرد و خودش را روايت مى  كند...» (ر.ك: ابراهيمى دينانى، «بزرگداشت مردمى  ترين شاعر ايران 

(حافظ)»، روزنامه همشهرى، سال نوزدهم، ش 5524.
2.  اسراء/88.
3.  يونس/38.

4.  جاحظ (163ـ  255ق): ابو عثمان عمرو بن بحر؛  امام ادب و متكّلم معتزلى؛ متولد و متوفّى در بصره؛  شهره 
ــد و سرانجام، دسته  اى از  ــم). در اواخر عمر گرفتار فلج ش به زشــت  رويى (جاحظ در لغت يعنى برآمده چش
كتاب  ها روى سينه  اش افتاد و خفه شد... 14 كتاب از 75 كتاب او چاپ شده  اند (ر.ك: تهامى، فرهنگ اعالم 

اسالم، 779/1).
5.  اصمعى (123ـ214ق): عبد الملك بن قُريب بن علّى بن اصمع باهلى؛ از ائّمه لغت و شعر؛ معّلم امين و مأمون؛ 

متولد و متوفى در بصره (ر.ك: تهامى، همان، 504/1).
6.  نقل است كه ُصحبِت الرى (وفات 1251ق؛ مردى محترم و از شعراى بزرگ خّطه فارس كه اواخر عمر نابينا 
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***                                                     
ــاني از سوي من است كه مثل  بي گمان، آن چه من  با تكيه بر تحدّي  هاي قرآن گفتم، استحس
نردباني از ني بوريا كه بر صخرة كوهساري تكيه دهند، نه از صالبت صخره  مي  كاهد و نه بر توان 
و استواري نردبان مي  افزايد. بحث غير استحساني و جدّي از اعجاز قرآن،  مجالى ديگر مى  طلبد.

  آيا ثواب هاي اخروي در مدح ائمه شامل همة انواع مدح مي  شود يا فقط 
مدايح مأثور را دربرمى  گيرد؟

موسوی گرمارودی:  اگر مدح ائمه به غلو نزديك نشود، ان شاء اهللا اجر اخروي خواهد داشت. 
 برخورد ائمه با غلو چگونه بوده است؟

موسوی گرمارودی: ائمه برخورد شديدى با غلو داشتند؛ زيرا محورى  ترين گزارة اسالم 
«توحيد» است و ما ائمه را از آن نظر دوست  مي  داريم كه ما را با توحيد و وحدانيت ذات 

اقدس الهي آشنا فرموده  اند .
هر سخني كه در آن كم ترين خدشه  اي به وحدانّيت خداوند وارد شود، از نظر ائمه مردود 
ــت. اين مراتب را هم ما از خود آنان آموخته  ايم، نه از وّهابيان كه از اين كلمة حق، مراد  اس
باطل مي  كنند. اين بحث را هم  بهتر است با كساني كه در علم كالم شيعي صاحب نظرند 

مطرح كنيد؛ مانند حضرت آيآل اهللا العظمي سبحاني. 
  آيا ائمه شعر مي  سروده  اند و صّحت انتساب  برخي اشعار به آنان در چه 

حد است؟
ــوارد موثّق را از  ــروده  اند؛ اّما بايد م ــعر مي  س موســوی گرمارودی: قطعاً ائمّه گاهي ش

شد) در الر به مجلس بزرگى وارد شد؛ چون جاى مناسبى در مجلس نبود، او را دور مجلس چرخاندند و در 
جايگاهى پايين نشاندند. شاعر كه به فراست در يافته بود، بالبداهه سرود: 

ــت ــيند اهل ادب      زير دســت كســى كه بى ادب اس ــود گر نش چه ش
ــت رآن       زير تـبّـت يدا ابــى لهــب اس ــه در ـق ــل هـواهللا ببين كـ قـ

      بخشى از گفتار باال از جمله اين دو بيت صحبت الرى را سال ها پيش در مقدّمه گزينه  اى از شعر خويش به نام 
دستچين آورده و يك جلد از آن را به روان شاد مهدى اخوان ثالث داده بودم... يك روز تلفنى گفت: اين شعر 

را كه منسوب به صحبت الرى است من اين  چنين در حافظه دارم:
ــن ز بعِد تيره شب است پيش و پس در زمانه نيســت مناط        روز روش
اّول انـبـيا مـحـّمــد بـــود              گـرچـه در رتبه از همه عقب است
ر اســت           بعـِد  تبّـت يدا ابى لهب اســت... ــوَ قل هواهللا كه بهترين ُس
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ــبختانه كتاب  هايي نشر يافته  اند كه همة  ــوبات و موارد غير موثّق تشخيص داد. خوش منس
اشعار قطعي و منسوب، به تفكيك در آن ها ذكر شده  اند؛ مثًال كتابى در ايران چاپ شده است 
با نام الّدّر الثمين أو ديوان المعصومين؛ به تحقيق محمد علي مدّرس تبريزي خياباني و زير 
ــبحاني. اين كتاب به سال 1383ش و به همت موسسة امام  نظر حضرت آيآلاهللا العظمي س
ــل البيت نام دارد؛ اين كتاب كه  ــر گرديد. اثرى ديگر نيز  ديوان اه ــادق در قم منتش ص
د در 600 صفحه تحقيق و جمع  آوري شده، به سال 1422ق در  توسط شيخ علي حيدر المؤيَّ

لبنان (انتشارات دارالعلوم) منتشر گرديد.
اينك چند نمونه از اشعار موثّق:
:ـ شعر حضرت سّيد الشهداء

ــه ــَك الَحلَق َك مِــن دون باب ــَرَّ ــن َرجــاَك َو         مَح ــِب االن َم ــم يَخ لَ
يعنى: كسى كه به تو اميد بست و آن كه حلقة در خانه ات را كوبيد، نااميد نشد. 

ــت كه در مدينه، به َدر خانة حضرت امام حسين رفته و  ــعر كسى اس اين يك بيت از ش
چيزى طلبيده بود؛ امام نيز چند هزار دينار را از الى درـ  طورى كه تنها دست مباركشان پيدا 
ــت كه شرم دارم خود بيرون آيم. سپس بر همان  بودـ به او دادند و فرمودند: آن قدر كم اس

وزن و قافيه در پاسخ اشعار آن  مرد شعري سرودند كه بيت اول آن اين است:
ــفقـه ــذر            واعـلـم بـأنّـي عليـك ذو ش ــي إليـك معتـ ــا و إنّ ُخذه

يعني: اين (پول) را بگير و عذرم را بپذير و بدان كه (رفيق) شفيق توام
 و آن مرد با گريه گفته بوده است كه چنين دست بخشنده اى چگونه زير خاك خواهد رفت؟! 

كنايه از اينكه بخشندگان هماره زنده اند.1
: ـ شعر حضرت امام باقر

ــاعر اهل بيت به ديدار حضرت باقر مشرّف مي  شود.  ــدي ش روزي كميت بن زياد اس
حضرت از سرِ دلتنگي و تنهايي اين بيت را مي  سرايند:

بـق  إِال شامـٌت أو حـاسٌد ـَ ذهب الّذين يُعـاُش فـي أكنافِهِـم               لَـْم ي
ــاية آنان زندگي برقرار مي  شد، از ميان رفته  اند؛ وجز  مشتي مالمت  گر يا  يعني: آنان كه در س

1.  المؤيد، ديوان اهل البيت، 401.
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حسود، برجاي نمانده  اند.
كميت بي درنگ سرود:

و بقي علي َظهـر البسيـطـهِ واحـٌد           وهـوالُمـراُد  و أنـَت ذاَك الواحُد
يعنى: و بر روي زمين يك تن مانده است وتنها او مراد است و آن يك تن، تويي.1

:ـ شعر حضرت امام علي بن موسي الّرضا
ــاعر) قصيده اي غّراء در مدح امام رضا سرود و در مرو خدمت آن امام  دعبل خزاعي (ش

همام رسيد و براي ايشان قرائت كرد.
... ابن بابويه روايت كرده كه چون دعبل به اين بيت رسيد:

ْحَمـُن فِي الُْغـُرَفاتِ  ــا الـرَّ َنََه َْفٍس   َزكِـيَّهٍ          تََضّمـ ــَداَد    لِنـ ــٌر بِبَـْغ َو َقبْ
ــت و  ــى بن جعفرـ   اس يعني: آن قبرى كه در بغداد متعلق به جان پاكـ  حضرت موس

خداوند رحمان او را در غرفه  هاى بهشت با رحمت خود فراگرفته است. 
ــمت دو بيت اضافه كنم كه قصيدة تو كامل  امام رضا فرمود: آيا مى  خواهى به اين قس

شود؟ دعبل عرض كرد: آرى يابن رسول اهللا! حضرت فرمود: 
َفـَراتِ  ــاءِ بِالزَّ ــا مِْن ُمِصيبَهٍ           أَلَـّحـَْت َعَلـى األَْْحَش ــوَس يَا لََه ــٌر بُِط َو َقبْ
يعنى: و قبرى ديگر در طوس كه بزرگى مصيبت آن، همواره آتش اندوه را در جگرها شعله  ور 

مى  سازد.
ـَاتِ  ا   الَْغمَّ  َو الُْكـُرب ُج َعنـَّ ــاً            يُـَفـرِّ ــرِ َحتَّى يَبَْعَث اهللاُ َقائِم ــى الَْحْش إِلَ
يعنى: آن اندوه همچنان باقى است تا آن كه خداوند قائمى را برانگيزد و او اندوه و رنج  ها را از 

ما [اهل بيت] برطرف نمايد.
دعبل گفت: يابن رسول  اهللا! اين قبر كيست؟ فرمود: «قبر من است و روزگارى خواهد رسيد 
كه شهر طوس محّل رفت و آمد شيعيان و زائرانم خواهد گرديد. آگاه باشيد هركه در شهر 
ــت؛ در درجة من و گناهانش  ــد در روز قيام ــوس و غربت من مرا زيارت كند، با من باش ط

آمرزيده شود...».2

1.  همان، 493.
2.  تمام اين روايت و شعر و ترجمه آن را از كتاب نجواى اندوه (ترجمه و شرح تائيه دعبل؛ اثر دكتر سيد مرتضى 
موسوى گرمارودى؛ صص40 و 48) نقل كرده  ام؛ مؤلف اين كتاب نيز حديث را از كتاب كمال الدين (تأليف ابن 
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  آيا باوركردني است كه حضرت عبّاس پس از مدّت ها تشنگي، درحال جنگ 
و در حالي كه نگران رساندن آب به خيام هستند رجزشان شعري باشد كه در دم سروده 

شده است؟ اين زبان  آوري در ديگران هم مثالي دارد؟
موسوی گرمارودی: مولوي مي  گويد: 

كار پاكان را قياس از خود مگيـر             گرچه مانَد در نبشتن شير و شير1
با آن كه حساب اين خاندان با آن قدرت روحي سترگي كه داشته  اند، قابل قياس با كسان ديگر 
نيست؛ امّا حتي در ميان مردم عادي هم افرادي با توانايي هايي چشم گير مي  توان سراغ كرد؛ 
در تاريخ طبري آمده است كه حكيم بن َجَبله العبدي از ياران حضرت علي، اندكي قبل 
ــپاه طلحه و زبير مي  جنگيد كه دشمن يك پاي او را از  ــروع جنگ جمل در بصره با س از ش
ران قطع كرد. حكيم بن جَبَله العبدي پاي  قطع  شدة خود را برداشت و به دشمنـ  كه گمان 
مي  برد او ديگر خطري ندارد و نزديك شده بودـ  كوفت و او را به زمين افكند و بي  درنگ او 

را با شمشير كشت و به جنازة او تكيه داد و اين رجز را خطاب به پاي خود خواند:
ــن تراعــي                انَّ مــعــــي ذراعــــي ــُذ ل ــا َفْخ ي

يعنى:  اي پا ! مهراس؛ زيرا هنوز بازويم را با خود دارم.
ــت و شروع به  ــتافته بود، از زمين برخاس ــپس به كمك يكي  از يارانش كه به نزد او ش س
ــت: «فتكلّم يومئذ و انّه لقائم علي  ــخن  گفتن با دشمن كرد. عين عبارت طبري اين اس س

رِجْلٍ»؛2 يعني: او آن روز سخن سركرد درحالي كه تنها بر روي يك پا ايستاده بود!
ــلمانان امثال حكيم بن جَبَله العبدي فراوان به چشم مي  خورد؛ تا چه رسد به  در مغازي مس
ــال ها در جنگ هايي چون جمل، صفين و نهروان در ركاب پدر با  حضرت ابوالفضل كه س
دليري جنگيده و از القاب مشهور او حامي الّظعينه است. ظعينه يعني زِن پردگي و زني كه 
م». زمخشري  در كجاوه است. در عربي مثلي است كه مي  گويند: «احمي ِمن ربيعآل بن ُمَكدِّ
در كتاب مقامات، ذيل مقامه ايّام العرب (ص32)3 داستان وي راـ  كه سبب اين ضرب  المثل 

بابويه، تصحيح على اكبر غّفارى، 372) نقل كرده است.
1.  مولوى، مثنوى معنوى، دفتر اول، 16.

2.  طبرى، تاريخ طبرى، 3/ 487 و 488.
3.  هم چنين ن.ك: ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ابن ابى الحديد،342.
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شدهـ  آورده است. او گروهي از زنان را سوار بر شتراني به جايي مي  بُرد؛ در راه عدّه  اي براي 
تصاحب آن زنان حمله آوردند و او كه بر روي زين اسب خود تير خورده بود، نيزه  اي را به زمين 
ــت به آن داد و شتران را راه انداخت و به زنان گفت سريعاً به  سوي مقصد برانند  فرو برد و پش
ــمن ايستاد تا مُرد. زنان كامالً نجات يافتند. دشمن تا مدتي نمي  دانست  و خود  روبه  روي دش
كه او مرده است  و بعد ها او را حامي الظُعُن، يعني پشتيبان زنان عفيف و پرده  نشين ناميدند و 
ضرب  المثل ذكر شده رايج شد. حضرت ابوالفضل نيز ظاهراً به  دليل آن كه از مدينه تا كربال 
پشتيبان حرم امام، خاّصه خواهر بزرگوار خود حضرت زينب بود، اورا حامي الّظعينه لقب 

داده  اند. از چنين مرد مردستاني آيا بعيد است كه پس از قطع دست، رجز بخواند!

 آيا هدف دين دل است يا مغز؟ پيام دين «ُحب» است يا منطق؟
موســوی گرمارودی: از دورترين روزگاران دو جريان اصلي و بزرگ، در حوزة باورداشت و 
ــر، جدا از هم راه مي  پيموده  اند: يكي مذهب و ديگري فلسفه. در مذهب، كار  ــگي بش انديش
ــطا به جايي رسيد كه مى  گفتند: «ايمان قبل  ــيحي در قرون وس برخي از بزرگان ديني مس
ــي، باور كن. در واقع اين ها  از فهميدن»؛1 يعنى هر چيز را بدون آن كه هيچ بداني يا بي انديش
ــم فروپوشد و گوش فرا بندد و   ــتند آدمي براي رسيدن به آب حيات سعادت، چش مي خواس
دست در دست قدّيسان، كورمال كورمال از دهليزهاي تاريك باورداشت  هايي گنگ، بگذرد.
در فلسفه اّما فيلسوف، مي كوشيد كه در كورسوي چراغ  انديشة مجّرد و خرِد محض، از نُه 
توِي كائنات سردربياورد و به قول «باْرْكلي» (تقريباً هم صدا با غزالي خودمان):  «...فيلسوف 
نخست خود گرد و خاك راه مي اندازد، سپس بر آن است كه از ميان اين غبار، راه را از چاه 
فراجويد و شكوه دارد كه پيش پاي خود را نمي بيند». 2 حافظ در كوتاه ترين كلمات به  اين 

هردو ـ در هردو سو ـ اشاره مي كند:
بيا كاين داوري ها را، به پيش داور اندازيم يكي از عقل مي الفد، يكي طامات مي بافد 

اسالم، سنتز تقابل اين دو جريان است؛ هم عقل را مخاطب قرار مي دهد و هم قلب را.

1.  Credo ut intelligam.
2.  بزرگمهر، فلسفه چيست، 11.
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«فلسفه» كلمه  اى مركّب و يوناني است به  معناي دوست داشتن دانش. در قرآن، «حكمت» 
به  كار رفته است؛ از ريشة حُكم؛ به  معني داوري. گويي كاِر حكيم در تحّرِي حقيقت، نوعي 
داوري در محكمة انديشه است بين انتخاب خرد و ايصال فؤاد. اكنون به هوشمندي حافظ 
درود بفرستيم كه به پيروي از فرهنگ قرآني خود، بين آن دو دستة «ِخَرْد الف» و «طاماْت 

 باف»، بر «داوري» تكيه مي كند و مي گويد: بيا كاين داوري ها را به پيش داور اندازيم.1
ــفه است و در قرآن هم استعمال شده و معني عام دارد  اگرچه «...لفظ حكمت، ترجمة فلس
ــد...»،2 اّما از   ــالمي، صحيح به  نظر نمي رس ــم از حكم اس و اختصاص دادنِ آن به يك قس
ــت كه اين دو كلمه را به  جاي هم به  كار مي  برند،  ــده اس آن جا كه در فرهنگ ما متداول ش
ــفه است. نيز به همين اعتبار مى  توان گفت  ــامحاً گفت كه حكمت برابر با فلس مي  توان تس
ــفه در قرآن، حكمت است.3 به گمان من، منظور قرآن از  كه نزديك ترين معنا از ترجمة فلس
فلسفه، تالش  هاي انديشة مجّرد نيست؛ قرآن، وحي (= الكتاب) و فلسفه (= الحكمه) را با 

هم و در كنار هم جمع كرده است:
هوالّذي بََعَث في االُّمييَن َرسوًال ِمنُهم َيْتلوا َعَلْيِهْم آياِتِه َو يَُعلُِّمُهُم الكتاَب َو الِحْكَمَه؛4 
اوست كه در ميان نانويسندگان (= امّت هاي بي  فرهنگ پيشين)، پيامبري از خود ايشان برانگيخت 

1.  حافظ با آن كه بى  گمان  شافعى مذهب است و بايد چون اغلبِ اهل سنّتِ شافعى مذهب، اهل حديث و سنت  گرا 
باشد،  ولى اهل ِ رأى و استنباط است و مثالً مى  گويد: 

روى خوبت آيتى از حسن بر ما كشف كرد         زان سبب جز لطف و خوبى نيست در تفسير ما    
        كه عالوه بر ايهام  هايى كه به تفسير كشاف زمخشرى  دارد، خود را (ولو شاعرانه) اهل رأى مى  نماياند.  توضيح 
اين كه در ميان برادران اهل تسنّن، عموماً (به  ويژه در كشورهاى عربى) سه مذهِب حنبلى، مالكى و شافعى، اهل 
حديث و سنّت  گرا هستند و تنها، مذهبِ حنفى اهل رأى است كه پايگاه اينان نيز بيش تر در آسياى ميانه است.

       برخى از تاريخ  پژوهان معتقدند كه راِز برافتادِن شيعيان اسماعيلى فاطمى هم كه اهل تأويل و مباحث عقالنى 
ــورهاى عربى  زبان كه اغلب  ــال حكومت  در مصرـ همين بود كه اصوالً درميان مردم كش بودندـ  با 245 س
سنّت گرا و اهل حديثند، مذهب اهل رأى و مباحث عقلى،  جايى ندارد. هنوز در برخى از اين كشورها، حتّى 
ترجمه قرآن را جايز نمى  دانند! نخستين ترجمه كامل قرآن به فارسى، با فتواى علماى حنفى در دوره سامانيان 

در قرن چهارم، انجام يافت.
       از اين مقدّمه مى  خواهم اين نتيجه را بگيرم كه ميبدى و زمخشرى (در قرن ششم) و حافظ (در قرن هشتم)، با 

آن كه هر سه شافعى  اند و ظاهراً اهل رأى نيستند، در آثارشان سماحتِ اهل رأى به  چشم مى  خوَرد.
2.  بزرگمهر، فلسفه چيست؟ ، 11.

3.  گوشه  اى از حكمت قرآنى حقيقى  را بايد در سوره مبارك لقمان و در نصايح او به فرزندش، مشاهده كرد.
4.  جمعه/2.
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 .كه آياتش را بر آنان مي  خوانَد و آن ها را پاكيزه مي  گردانَد و به آنان  كتاب و حكمت مي  آموزد
ــوالن را برانگيخت تا به مردم، هم ايمان و هم حكمت راـ  با همـ  بياموزند؛ اما  پس خدا رس
چنان كه در بخشي از تاريخ بشري مي بينيم نه  تنها جريان مذهب و فلسفه از هم جدا مي شوند؛ 
ــفه، حقيقت، قربانِي  ــي خود نيز خالي مي گردد؛ يعني در فلس ــه هر يك، از ظرفّيِت اُلوه بلك
«اعتبارات»  و در مذهب، اطاعِت كوركورانه، جانشين «ايمان» مي شود. قرآن آمده است تا  به 
بشر بگويد: قدم زين هر دو بيرون نِهْ؛ نه اين جا باش، نه آن جا. پيام دين هم دل است و هم عقل. 

  چرا در قرآن جايگاه تدبّر نيز قلب است؟
ــورة ابراهيم آمده است: وما أرسلنا ِمن رسوٍل إال  موســوی گرمارودی: در آية چهلم س

هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم  ؛بلسان قومه
ــرِب روزگار نزول قرآن، دل، مركز   ــت. در زبان و فرهنگ ع زبان آيينة فرهنگ هر قوم اس
احساس و تدبر (توأمان) بوده است. در زبان ادبي و شعر ما تا امروز نيز همين است. آيا شاعر 

معاصر، روان شاد عماد خراساني كه مي  گويد:
ــزاواري كه دائم مبتاليي اي دل بال، اي دل بال، اي دل باليي          اي دل س

نمي  دانسته كه كار دل (قلب) خون رسانى به مغز است؟! 

 در پايان اگر نكته  اى را ناگفته مى  دانيد، به  عنوان تتمه ذكر بفرماييد.
موسوی گرمارودی: فعالً نكتة مهمى به ذهنم خطور نمى  كند. موفق باشيد.

 باز هم مراتب سپاس خود را از استاد ارجمند دكتر سيد على موسوى گرمارودى 
دىاعالم مى  داريم؛ توفيقشان مستدام باد!
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