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  در گذر تاریخ  شعر شیعی فارسی و عربی
دکتر نرگس انصاري
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   چکیده

ي بی نظیر از شعر عربی اجایگاه باالي هنر شاعري درمیان شیعیان و شیفتگان اهل بیت، گنجینه

) ع(و فارسی  را به میراث نهاده که قطعاً عاطفه و احساس پاك و خالص نسبت به ائمۀ اهل بیـت  

  .انگیزة اصلی سرودن بسیاري از این اشعار بوده است

گیري گرایشهاي شیعی میان دو  ملت ایران و عرب، تفاوت  شـرایط سیاسـی و   از آغاز شکل 

ۀ ایشان در طول سالها، شعرمتعهد شیعی دو زبـان را بـه عنـوان بخشـی از     اجتماعی و فرهنگی جامع

اند، ادبیات آن تحت تأثیر قرار داده، اما علی رغم این تفاوتها شاعران شیعی گاه یکسان عمل کرده

شـعر   دربـارة بحث مقدماتی  پس از. شودامري که شباهت میان ادبیات شیعی دو ملت را موجب می

ل ایـن شـاخه از   تاریخ آن  و بررسی وضعیت آن در بین دو ملت، رونـد تحـو   شیعی،  با نگاهی به

  .اي مشخص کند معاصر  با نگاه مقایسه ةادبیات متعهد را از آغاز تا دور

تاریخ حاکی از آن است که شعر شیعی در زبان فارسی از آغاز حرکت خود تا قرنها بعد، شاهد 

ر عربی در همان سـالها و قرنهـاي نخسـتین، شـاهد     گیري نبوده، حال آنکه شع تحول و تغییر چشم

همچنین روند تحول شعر . درخشش شاعران برتر و مضامین و اسلوبهاي جدید و نوآوریها بوده است

صعودي و  -شیعی فارسی و عربی از آغاز تا دورة معاصر نشان از  دو حرکت و سیر تحول متفاوت

 .بوده است -نزولی

  .ادبیات تطبیقی فارسی، شعر عربی، شعر شیعی، شعر :واژگان کلیدي

                                                             
  nansari@ikiu.ac.ir استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین.  1
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  مقدمه

 )ع( اند که عشق به مکتب اهـل بیـت  همواره در میان قشر هنرمند و ادیب جامعه، افرادي بوده

تـاریخ بـه    ۀهاي خود را بر صـحیف آنها را واداشته تا با ذوق سرشار قلم به دست گرفته و دل نوشته

با ویژگیهاي منحصر به فرد خود، همواره در بسـتر   این ادبیات غنی اعم از نظم و نثر. ثبت برسانند

شگرف به جا نهاده، که علم به زوایاي مختلف آن، عظمت این  يتاریخ بر جریان کلّی ادبیات تأثیر

از «  ویژه در ادبیات عربی باعث گردید تا آن را هاین جریان دینی ب. سازدتناور را روشن می ۀشاخ

  )  315 ص: 3ج م،1952امین، ( ».اس سرشار گرداندنظر عقالنیت، سیاست، عاطفه و احس

گاه تفکر و اعتقادات و شور و شعورآنان بوده ادبیات دینی و آیینی دو ملّت ایران و عرب تجلّی

اعم از شعر، خطبه، دعا و کلمات قصار تنها قسمتی از ایـن   )ع( که ادبیات منظوم و منثور اهل بیت

افزون برآن جوشش عشق و محبت به این خاندان در ضمیر ادبیات را به خود اختصاص داده است، 

  . شودترین میراث آن محسوب میانسانهاي پاك طینت، خالق ادبیاتی گشته که شعر عاشورا گسترده

اطهار بر امامان و پیروان ایشان رواداشته  ۀظلم و ستمی که در طول تاریخ از زمان رسول خدا و ائم

فریاد اعتراض بر ظلم و ظالم در هر زمـان و   ةکنند منعکس« آنها شد، باعث گردید تا میراث ادبی 

  )8ص:1ج ،م1409شبر، ( ». مکان و منادي انقالب و قیام در شرق و غرب زمین باشد

اند، ادبیاتی کـه در فکـر و اسـتدالل و درك مسـائل     برخی، این ادبیات را ادبیاتی جدید نامیده

از اصول و حقانیت اهل بیت، گفتگوي سودمند، عاطفه  مختلف مسیري نو پیموده و دفاع همه جانبه

هاي اصلی آن بوده و با این اصول طرحی کامالً نو و جدید در ادبیات در و صداقت در احساس، پایه

  )  11 ص:م1409طه حمیده، . (انداخته است

یـات  نظم و نثر بوده، اما آنچه مقصود نظر ماست، وادي زرخیز ادب ةاگر چه ادبیات در برگیرند

در تعهد نهفته است، شعري که متضمن پیامی الهی و انسـانی  « ویژگی مهم شعر شیعی. منظوم  است

صرف متعهد بودن فضیلت « البته ) 3ص :ش 1384لؤلویی،  (» . وهماهنگ با فطرت سلیم بشري است

ي است نیست؛ بلکه تعهد به قضایاي شریف و بزرگ و فدا کردن زن و فرزند و خون در راه آن تعهد

بندي  تعهد نسبت به رسول حق و خاندان پاکش، پاي) 31ص :م 1947کیالنی، (».که مطلوب می باشد

دینی و ایسـتادگی بـراي برپـایی     ةهاي الهی و انسانی، صبر و پایداري در راه عقیدشبه اصول و ارز

نستوه بدل ساخته عدالت، زیباترین و مؤثرترین وجوه تعهدي است که پیروان اهل بیت را به مبارزانی 
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التزام خود  ۀتعهد شعر شیعی است که آن را در رأس دیگر آثار قرار داده، شاعر متعهد به واسط. است

به اصول و ارزشهاي دینی و عقیدتی هرگز منافع و اغراض مادي و شخصی خود را در شعر دخیـل  

 ».شمارند نه هنر مجرّد تعهد میشعر م ۀاز مقول« کند، به همین خاطر در باب مدایح دینی آنها را نمی

کند، شاعر آنگاه که قصد ستایش و مدیح مردان حق و رهبران دینی می) 234 ص:ش1358حکیمی، (

نه به دنبال چاپلوسی و دریافت صله، بلکه فقط و فقط جلب رضاي الهی را در نیت دارد و این یعنی 

  . صداقت در بیان

ترین اهداف ادبیات  اساساً یکی از مهم« دبیات دانست هدفمندي را باید از دیگر ویژگیهاي این ا

( ». گري مذهبی در قالب انواع ادبی با پرداخت هنـري موضـوع اسـت   شیعی، نوعی هدایت) شعر(

لذا رهپویان حقیقی هنر دینی هرگـز بـه دنبـال بـازي بـا کلمـات و        ) 144 ص:ش1384ضیائی، 

  .اندنبوده تصویرگریهاي بی مورد و تکلّفهاي کالمی در شعر خود

عاطفه چنان تأثیر عمیقی در تکوین . اصلی این شعر، عاطفه و احساس ناب شاعر است شالودةاما 

امـین،  ( حزن و اندوه و خشم  عاطفۀدانند،  شعر به جا گذاشته که برخی شعر شیعی را مولود آن می

ت پیامبر و خشم غم و اندوه بر مصائب وارده به اهل بی). 315 ص:همان؛ طه حمیده،  300 ص:همان

اما نوع دیگري از عاطفه را نیز باید در شـکل . و غضب از ظلم و بیداد حاکمان زمانه نسبت به آنان

گیري این ادبیات دخیل دانست، عشق و دلدادگی به خاندان پیامبر که گذر زمـان نـه تنهـا از آن    

 84 ص:م1947کیالنی،  . (نکاسته؛ بلکه سختگیریهاي حاکمان روز به روز بر شدت آن افزوده است

این ادبیات در بین دو ملت ایران و عرب مسیري پر پیچ و خم طی کـرده کـه در ادامـه مـورد     ) 

  .گیردبررسی قرار می

که بنا بـه   هاییبا توجه به اهمیت  این ادبیات در میان دو ملت ایران و عرب و تفاوتها و تمایز

گیري شعر  اي به جریان شکل مد  نگاه مقایسهتفاوت فرهنگی و اجتماعی و سیاسی در آن به وجود آ

شیعی در دو ملت و چالشها و تحوالتی که در مسیر تاریخ تاکنون شاهد بوده، خالی از فایده نخواهد 

  .صورت تطبیقی مورد بررسی قرا نگرفته است هچرا که این بخش از ادبیات تا کنون ب .بود

آیـا شـعر   :رکت این جریان ادبی مشخص کندحاضر تالش دارد تا با نگاه دقیق به سیر ح ۀمقال

شیعی به عنوان رنگ غالب ادب شیعی در میان دو ملت عرب و ایران مسیري یکسـان طـی کـرده    

؟ دو ملت بوده و موجب تمایز شعر دو ملـت شـده اسـت    ۀاست؟ چه مسائلی که برخاسته از جامع
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تـاریخ تحـول جریـان    ن رو از ای عواملی که موجب رشد و یا ایستایی این ادبیات گردیده چیست؟

  .پردازیم صورت مستقل بررسی، سپس به مقایسه آن دو می هشعر شیعی در میان دو ملت ابتدا ب

  

  تحول شعر شیعی در ایران و عرب  -1

  شعر شیعی عربی : 1-1

زمان و محیط به عنوان دو بستر تکوین و رشد ادبیات، تأثیر مستقیم و غیـر قابـل انکـاري در    

شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و جزآن همه و همـه نقشـی   . گذارد جا میتحوالت آن به 

شعر شیعی نیز به عنوان یک بخش مهم از ادبیات اسالمی از . کند در دگرگونی ادبیات ایفا می عمده

این ادبیات با توجه به زمان و مکان نشو و نماي خود، تحت تأثیر . این قاعده مستثنی نبوده و نیست

مداران و سردمداران قدرت  در کشورهاي مسلمان، رخدادها و حوادث مهـم زمـان، تمـدن و    سیاست

فرهنگ حاکم و تفکرات و باورهاي رایج در جامعـه و عوامـل بسـیار دیگـر، رنـگ خاصـی بـه        

-قشر هنرمند به عنوان سرچشمه. هاي دیگر متمایز ساخته استخودگرفته که آن را از عصر و دوره

لطافت روح و طبع حساس خود، تحت تأثیر این شرایط، آثاري را به جامعۀ ادبی هاي جوشان شعر با 

اند که از نظر زبان، تصویر، تفکر، سبک بیان و دیگر ویژگیها متفاوت بوده، در برخی عرضه کرده

  .ادوار رو به قدرت نهاده و گاه روند نزولی طی کرده است

نگـی در ادوار مختلف،گسـتردگی و یـا    از دیدگاه برخی معاصران اختالف سطح فکري و فره 

شود، همچنین وجود  تنگناي محدودة مکانی ادبیات و ادیب که منبع الهام عناصر ادبی او محسوب می

امکانات و شرایط الزم در نزد یک ادیب در زمانی خاص و فقدان آن در نزد دیگر ادیبان، از جمله 

  ) 94ص :ق1400 نعمه،. (باشد فاوت میهاي متعوامل قوت و ضعف یک ادبیات در زمان و مکان

قصیدة حجربن عدي در مدح امیر المؤمنین به عنوان اولین اشعار مذهبی محسوب شده، سبک و 

اي کـه  تري قرار دارد، به گونـه بیان این شعر نیکو است، اما معنا و عاطفۀ آن درسطح پایین و ساده

توان آن را در ردیف شعر مود یافته، نمیعقاید وتفکرات شیعه تنها به صورت اشاره و کلی درآن ن

  )95ص :همان.(شیعه قلمداد کرد

مسـألۀ والیـت   . باید گفت نام شیعه در بسیاري موارد با شعر و ادبیات آئینی گره خورده است

ه شـاعران را     امیرالمؤمنین و غصب خالفت، باعث شد تا حادثۀ عظیم و سرنوشت ساز غـدیر، توجـ

بر ) ع(فضایل و مدایح علی . را در تاریخ ادبیات شیعی به وجود آورد معطوف خود سازد و غدیریات
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زبانها جاري شد، شاعران ماجراي سقیفه را تقبیح کردند و مقام والیت و خالفت بر مؤمنان را شایستۀ 

شعر شاعران مذهبی در عصر راشدي و اوایل عصر اموي،  خشم و حزن است که  ویژگی. او دانستند

آوري و یا در شکل دعوت به جهاد و جنگ سروده شده، این  دیحه و رثا و استداللدر قالب هجا و م

  .آور است و گاه آکنده از کینه و خشم اشعار گاه تأثر برانگیز و حزن

اما چنانچه گفتیم گاه وقوع برخی حوادث تاریخ ساز در جوامع، تأثیري عظیم در ادبیات آن بـه  

-د و ویژگیهاي متفاوت باعث دگرگونی کامـل آن مـی  جا گذاشته و با داخل کردن مضامین جدی

عاشورا از حوادث مهم و عظیمی است که تحول چشمگیري در ادبیات عربـی بـه خصـوص    . گردد

، ادبیات و شـعر  )ع(این واقعه با تأثیر در جانهاي شیفتۀ اهل بیت . ادبیات و شعر مذهبی ایجاد کرد

م نافذ و کالم شیواي خود به دفاع از حقّانیت اهـل  شاعران با قل. مذهبی را وارد مرحلۀ جدیدي کرد

  . بیت و بیان مظلومیت آنان بر خواستند

برخی حادثۀ کربال را حد فاصل دومرحلۀ ادبیات غنی و پر بار شیعه به عنوان ادبیات شیعی مـی 

ل بیت و اه) ص(ادبیاتی که در مرحلۀ ابتدایی خود، تنها بیان عشق راستین شاعران به پیامبر . دانند

)  124ص :طه، همان. (ریا و خالصانۀ آنان و یا  مقارنه میان خلفا و استدالل صریح بود ، مدح بی)ع(

اي بود که با افروختن آتش احساسات والیـی، عنصـر   جرقه) ع(حادثۀ کربال و شهادت امام حسین 

ایـن  . آن بخشـید نظیر به حزن، خشم، حماسه و مبارزه را وارد ادبیات دینی کرد و رنگی تازه و بی

و اهـل بیـت   ) ع(امیه نسبت به امام حسین  تأثیر ظلم بنی شعر در دورة امویان بیش از هر چیز تحت

تـرین ویژگـی   شاعران با شعر خود بر مصائب اهل بیت گریستند، شوقی ضـیف مهـم  . او بود) ع(

و ) ع(ر حسین داند، اشک و ناله ب متمایزکنندة این شعر را در عصر اموي همین حزن وگریۀ آن می

:  افزایـد  او در ادامه می) 315ص :2ق، ج  1427ضیف،. (فرزندان بعد از او چون زیدبن علی و یحیی

البته عالوه بر گریه در رثاي اهل بیت و شهیدان آن، خونخواهی نیز از دیگر ویژگیهاي ادبیات این 

امیه کاشـت کـه    ه بنیدوره است و این هر دو بذر کینه و نفرت شدیدي در دلهاي شیعیان نسبت ب

  ) 317ص :همان. ( نتیجۀ آن دعوت به قیام و مبارزه برضد آنان شد

او یک سال قبل از حادثۀ کربال . نام و نوآور عصر اموي است کمیت بن زید اسدي از شاعران به

به دنیا آمد، با حضور او در عرصۀ ادبیات، شعر شیعی سبک جدیدي را به خود دید که پـیش از آن  

اولین کسی است که با استداللهاي قوي و بسیار، سبک احتجاج  «او . ن را تجربه نکرده بودهرگز آ
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و استدالل را بنا نهاد و بنا به گفتۀ جاحظ، کمیت اولین کسی است که راه استدالل را پـیش  روي  

این سبک جدید کمیت نه تنها در شعر شاعران بعد )169ص : 1ق، ج1406األمین، ( » .شیعه باز کرد

از او؛ بلکه در جریان کلی ادبیات عربی این دوره تأثیر شگرفی گذاشت و به عنوان سبکهاي عمدة 

چنانکه بعد از بیان محبت خود نسبت به اهل بیت . شعر عربی مورد استقبال دیگر شعراء قرار گرفت

ل بـه خویشـاندي آنـان اسـتدال    ) ع(رغم آزار دشمنان براي اثبات خالفت براي اهل بیت  علی) ع(

  :تر به خالفت پیامبر بودند کند که شایسته می

ـالن طُـره مٍـنی هاشبیـی فإننب  

  و أرمی و أرمی بالعداوة أهلها

  مـواهس صلح لحیفإن هی لم تَ

  وأغضب بهم و لهم أرضی مراراً  

  بـَّم و أونـهـیــی ألوذي فـو إنّ

  بـو أوج قُّــربی أحـُذوي الق فإنّ

خاطرشـان   شـوم و بـه  خاطرآنان خشنود مـی  که براي آنان و به) ص(پیامبر فرزندان هاشم، قوم

بینم و مورد سرزنش واقع  دارم و در راه آنان آزار می را دشمن می)  ع(خشمگین، دشمنان اهل بیت

تـر و   شایسـته ) ص(و اگر هیچ گروهی شایستگی آن را نداشته باشند تنها اهل بیت پیامبر. شوم می

 )184ص:2ش،ج1374مینی،اال. (تر هستند محق

شاعران عصر اموي هر یک منتسـب  . ویژگی بارز شعر این دوره جنبۀ حزبی و سیاسی آن است

بودنـد و اشعارشـان را در حمایـت از اصـول و     ) اموي،خوارج، بنی زبیر، شـیعه (به یکی از احزاب 

امیه همراه  به بنی هاشم را با حمله کمیت، عالوه بر استدالل، مدح بنی«. سرودندمعتقدات حزبشان می

توان گفت حمله به خصم نیز از جمله ویژگیهاي شعر شـیعی  می)  201ص :م1965الحوفی، (» .کرد

  :این دوره است، همچون این شعر کمیت

  کانوا حیثُفقل لبنی أمیۀ َ

اهللاُ أجاع موهن أشبعتُم  

  د و القطیعاالمهنَّ تفإن خ  

و أشبع من بجاورکم أجیع  

شمشیر بکشند یا تـو را  تو ترسی که بر  در هر جا که هستند، حتی اگر میبگو  امیه به بنی

خداوند آن را که شما او را سیرکردید گرسنه گرداند و آن که به ستم شما گرسنه  از خود برانند،

  )189ص : 1ج: ق1422شبر،( ماند، سیرگرداند

کینۀ شدیدي نسبت به آنهـا  ویژه شیعیان که بنی امیه بغض و  حبس و شکنجه و کشتار مردم، به

در دل داشتند، باعث شد تا شاعران با اصل تقیه و پنهان کردن اعتقادات و باورهاي قلبی خـویش،  
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بـه  « به همین خاطر است که کمیت. جان خود را از گزند کینه توزیهاي امویان در امان نگه دارند

ستدالل بر حقّانیـت آنـان و هجـو    هاشم، ا عنوان اولین شاعر عصر اموي، اشعار خود را در مدح بنی

امیه سرود، اما بنـابر اصـل تقیـه در نـزد شـیعه، بعـد از هجـو بسـیار امویـان آنـان را مـدح             بنی

توان به سید حمیـري اشـاره   از دیگرشاعران برجستۀ این دوره می) 240ص :م1976الشایب،(».کرد

  .نمود که دربارة مصائب اهل بیت نیز قصاید مشهوري سروده است

  ت من قَومٍ أتَوا أحمداًعجب

  مـهـنت منـحـموه و انـفاته

  عـوضـها مـس لــۀٍ لیـَّطـبخُ  

الصادقِ األضلع لی خالفع  

پـس او را  . اي را براي پیامبر آوردند که جایگـاهی نداشـت   شگفتا از جماعتی که طرح و نقشه

  )262تا،ص الحمیري، بی. (متهم کردند و قلبهایشان برخالف نظر پیامبر راستین متمایل شد

انـد،   برخی ازپژوهشها با بررسی ادبیات شیعی این دوره، ویژگیهاي چندي را براي آن برشمرده

  : توان به موارد زیر اشاره کردکه از آن جمله می

. شعر شیعه ارتباطی عمیق با حزب آن و دردهـا و آرمانهـایش دارد  :  انعکاس سیاست دینی .1

در درستی و حقّانیت تشیع . کند اظهار و بر کشتگانش مویه می) ع(یتمحبت خود را نسبت به اهل ب

 برد؛ آورد و بر خصم خویش حمله می و حقّ مسلم آن در خالفت دلیل و استدالل می

  غلبۀ عنصر سیاست  .2

  زیرا شعر ایشان برخاسته از عواطف قوي و راستین آنها است؛:  سوز و حرارت احساس .3

به هنگام حمله به امویان، شعر، اسلوبی قوي و پرخروش به  : تناسب اسلوب با انگیزة سرودن .4

گاه دفاع از حقّ شـیعه در رسـیدن بـه    کنندة خشم و کینۀ آنها است و به گیرد، زیرا مجسم خود می

رود و در بیـان انـدوه و حسـرت،     خالفت و دادن مژدة رجعت امام، شعر با سبکی آرام به پیش می

مدایح شـیعه نیـز از فخامـت و اسـتواري بـاالیی      . سرت استسبک شعر، سراسر حزن و اندوه و ح

 )211 -218ص :م 1965الحوفی،.(برخوردار است

تـوان برشـمرد،    از نظر محتواي شعر عصر اموي، مضامینی چون طلب ثواب و شـفاعت را مـی  

  .مضمونی که در شعر شاعران پیامبر در دورة اسالمی نیز وجود داشت

 أو ال  فَرِد حوضَه مع النَّاهل  هلُم فَاطلب غداً شَفاعتَه
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. هان بیا و فرداي قیامت شفاعت او را طلب کن و یا همراه با ساقی وارد در حوض کـوثر شـو  

  )620ص:ق 1418، بن قتیبۀا(

  النبوة و الذو بیت الرسالۀ 

 إنّی علقت بحبهم متَمسکاً

  فَعاءــوبِنا شُـذنـدهم لـُینَ نَع 

  له رضاءأرجو بذاك من اإل

بـه دامـان   . سازم خاندان رسالت و پیامبري و کسانی که آنان را شفیع در برابر گناهان خود می

: الحمیـري، همـان  . (محبت آنان متوسل شد و به واسطۀ آن از خداوند طلب رضا و خشـنودي دارم 

  )328ص

خلوص  این ویژگی موجب« .اما در این زمان، گرایش شاعران درآوردن این موضوع بیشتر شد

هـاي آزار دهنـده کـه شـعر را از      و فطري شدن شعر گشته، آن را از تکلّف و پیچیدگی و مبالغـه 

  )46ص: تا نصراهللا، بی(».کند، دورساخته است چارچوب تعهد به اصول اسالمی خارج می

با تغییر حکومت و . امیه سپري شد و قدرت سیاسی به عباسیان منتقل گردید دوران حکومت بنی

عناصر جدید درآن، جامعۀ مسلمان عرب شرایط جدیدي را از نظـر فرهنگـی، سیاسـی،     داخل شدن

کسانی بـر مسـند خالفـت تکیـه     .علمی و ادبی تجربه کرد، عصر طالیی ادبیات عربی آغاز گردید

رفت که این دوران، زمـان شـکوفایی    هاشم بودند، لذا انتظار می زدندکه خود از خاندان پیامبر و بنی

  .شیعی نیز باشد ادبیات منظوم

ادیبان شیعه فعالیتی چشمگیر را « قبل از استقرار کامل دولت عباسی و در بحبوحۀ انتقال قدرت 

آغاز کردند، آنان آشکارا اعتقادات دینی و گرایشهاي سیاسی خـود را در شـعر مـنعکس کردنـد،     

 ».دنــدشــان را علنــاً بــه رشــتۀ  نظــم کشــیدند و تفکــر شــیعه را بســط دا احساسـات فروخــورده 

  )102ص :ق1400نعمه،(

با روي کارآمدن عباسیان، شعر دینی وارد میدان جدیدي شد، زیرا تمام استداللهاي علویـان در  

حقانیتشان براي خالفت، اعم از وراثت، نص و شایستگی آنان مربوط به زمان امویان بود، اما اکنون 

ر برابر اسـتداللهاي جدیـد دیگـري    که خالفت به خاندان هاشمی منتقل شده بود، علویان خود را د

تر است و احادیث بر حقّانیـت کـدام یـک     یافتند، اینکه کدام یک در کسب میراث پیامبر شایسته

  )163ص :ق1409طه حمیده، .(داللت دارد
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به قدرت رسیده بودند، نیز نتوانسـتند  » الرضا من آل محمد« عباسیان هاشمی نسب که با شعار 

پس از اینکه بر تخت « در زیر شعارهاي حق طلبانۀ خویش پنهان کنند،آنانچهرة منافقانۀ  خود را 

اعتنایی نمودند و  سلطنت نشستند، روش خود را عوض کردند، نسبت به اوالد علی و پیروان آنان بی

» .به شعرا دستور دادند تا فرزندان علی را مورد سب قرار داده و حقّ خالفت را از آنان سلب نمایند

اعتنایی و دشنام  عباس با علویان بسیار فراتر از بی اما رفتار و برخورد بنی) 163ص : ش1343مغنیه،(

  .و شیعیان آنان، گوي سبقت را از امویان نیز ربودند) ع(دادن بود، آنان در ظلم و جنایت به ائمه

 ذرن عاس مو ال أري لبنی العب  إن قتلوا عذورینَم أري أمیۀَ

اي قبـول   عباس هیچ عذر و بهانـه  معذور بدانم براي بنی) ع(شتن اهل بیت اگر بنی امیه را در ک

  )198 ص:ق1409الخزاعی،دعبل (کنم  نمی

 علی قُبح فعلِ اآلخرینَ بزائد  أال لیس فعلُ األولین و إن عال

بنی عباس نیسـت اگرچـه   –بیشتر از عمل زشت گروه دوم  -بنی امیه-هان اعمال گروه نخست

  )412ص : 1ق، ج 1419رضی، ال. (بسیار است

زندانی کردن ایشان، شکنجۀ روحی، مسـموم کـردن، تبعیـد، کشـتار و دیگـر سـختگیریهاي        

ه و پنهـان کـردن       حکومت باعث شد تا شاعران این دوره نیز چون متقدمان خود، ناچـار بـه تقیـ

  .اعتقادات و محبت خود شوند

، دعوت پنهانی را بـراي جـذب مـردم    شاعران با این شیوه: گوید شوقی ضیف در این مورد می

برگزیدند، اما نتیجۀ امر این شد افرادي به گرد شیعه حلقه زدندکه ظاهرشان با باطنشان یکی نبـود،  

شاعران شیعه  با کمک تقیه، مذهب حقیقی خود را پنهان داشتند و حتّی بسیاري از آنان نسبت بـه  

ر بسیاري سرودند، برخی چون منصور نمري پـا  عباسیان اظهار دوستی نمودند و در مدح ایشان اشعا

: 3ق ج 1427ضـیف،  . ( فراتر نهاده و شعر خود را وقف اثبات حقانیت عباسیان در خالفت نمودند

الرشید مقام و مرتبۀ باالیی داشته اما  منصور نمري از شاعرانی است که در دربار هارون) 307 - 308

  .هل بیت بوده استبا این وجود اهل تقیه و در دل دوستدار ا

سین حینَ غدانَفسی فداء الح  

 رتهـفـحی بِشـوم أنـذلک ی

  دو ال قافلـنَایا غـالی الم 

لی سنام االسالمِ و الکاهلع 
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روزي کـه تیـغ   . سوي مرگ خروجی بدون بازگشت داشت جانم فداي حسین، آن زمان که به

ابن (.) اسالم را به شتري تشبیه کرده است( .خود را در حمایت از اسالم بر کوهان و پشت آن نهاد

  )620ص :،همانقتیبۀ

توان از ابوتمام، دعبل، شریف رضی و مهیار دیلمی یـاد   از دیگر شاعران شیعی عصر عباسی می

توان گفت همۀ شاعران این دوره، راه تقیه در پیش گرفته و اعتقـادات و  با این اوصاف نمی. کرد

چه بسیار . وخشم وکینۀ خود را نسبت به دشمنان پنهان کرده باشندعشق خود را نسبت به اهل بیت 

دعبل شاعر آوازة اهل بیت، چنـان بـا   . شاعرانی که دست و زبان خود را در این راه از دست دادند

  .صراحت و شجاعت بر دشمنان تاخت که مورد کینۀ خلفا قرار گرفت و از دیار خود آواره شد

 ورنزیل و السالء علی التَّالب سنِح  عن حمدأ ازیتوء ما جالس  یا أمۀ

در مقابل اجر . (هاي آن ندادید اي امت اهل بدي پاداش نیکویی به پیامبر به خاطر قرآن و سوره

  )196ص : همان دعبل الخزاعی،(). رسالت جوابی شایسته ندادید

یابم  اما کسی را نمیکنم سال است که تابوت خود را بر دوشم حمل می 50من : گویداو خود می

دهد که همیشه شیعیان علیه ظلم و جنایت و استبداد تاریخ شیعه گواهی می« .که مرا به صلیب کشد

مغنیـه،  ( » .مبارزه کرده اند و ادبیات و اشعار آنان مملو از مبارزه علیه آنان استعمارو استبداد است

  ) 233ص :همان

عصر عباسی، جنبۀ تصویرگري آن است، احمـد  یکی دیگر از ویژگیهاي شعر شیعی در ادبیات 

  ) 233ص :م1976الشایب، . (کندالشایب دعبل را به عنوان پیشگام و مبدع این طریقت معرفی می

از طرفی دردوران خالفت برخی از عباسیان، شاعران نیز به مانند امامان شیعه و پیروان آنـان، از  

خلیفۀ ابن المعتز که خود داراي نبوغ شعري بوده  همچون زمان. آزادي بیان بیشتري برخوردار بودند

) ع(او در مـدح امیـر المـؤمنین    . و حادثـه عاشـورا دارد  ) ع(و اشعار چندي در مصائب اهل بیت 

  :گوید می

 فهالّ یسوي الکُفر ظنّوه بی  عـلی یظـنّونَ بی بغـضَه

ر نیست که چنین کمانی به پس آیا بغض علی برابر با کف. آنان گمان بغض علی را بر من دارند

  .من دارند

  :سراید می) ع(سپس در ادامه در مورد شهادت امام حسین 
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  و ال عجب غیر قتل الحسین

 ن کانَ روعنــَا فـَقـدهلئـِ

  ظمان یقـصی عن المشربِ 

 و فاجاه من حیثُ لم یحسب

اگـر فقـدان و از   . ندجز کشتن حسین شگفتی وجود ندارد که او را تشنه و به دور از آب کشت

االب . (پنداشـت بـر او وارد شـد    دست دادن او ما را بـه وحشـت انـداخت و از جـایی کـه نمـی      

  )171ص  :ق1419شیخو،

ایـن امـر موجـب افـزایش     « دردوران خالفت مأمون نیز از فشار وارده بر علویان کاسته شد  

و روح حاکم بر جامعه،  شاعران و ظهور آشکار روح تشیع در شعر گردید و فرهنگ و سبک جدید

  ) 104ص :نعمه،همان( » .بر شعر سایه انداخت

دوران طوالنی خالفت عباسیان، همواره شاعران یک سبک و اسلوب را در پیش نگرفتند، بلکه با 

گذشت زمان و ظهور گرایشهاي جدید در جریان شعر عربی، شعر شیعی نیز متأثر از روند کلی شعر 

و به )  110ص :همان( ».ابوالعالء معرّي، روح فلسفی در شعر راه پیدا کرداز جمله با ظهور « .گردید

تدریج تعابیر واصطالحات فلسفی بیش از پیش وارد شعر شد و تخیل فلسفی و کالم و مبالغۀ شعري 

از مرز اعتدال گذشت و تا حد زیادي شعر در مجاز و تأویل فرو رفـت کـه نمونـۀ آن را در نـزد     

  . توان یافت الحدید می ابی ابن

ت ذکَـیا مفزـَم یـَاء و لـن له رد  

  ه عنـیثنال ی زابِـاألح ازمـا هـی

لوال حإنّ: دوثک قلتک جـل الاع 

  وشعـبل اال یـن قـبنظیرها م 

  عدرَّج و مدجمام مالح خوضِ

أرواح فی األشبستنزعاح و الم 

و کسی جز یوشع نبی به ماننـد آن نائـل   خاطر او بازگشت و پیش از ا اي کسی که خورشید به

پوش و سرتاپا مسـلحی او را از وارد   شکنی و هیچ زره ها را در هم می اي کسی که گروه. نشده بود

 ةروح و گیرنـد  ةتویی بخشند: گفتم مخلوق نبودي، میاگر . شود شدن بر حوض مرگ مانع نمی

  )55ص : 4ج همان،شبر،(. زجان

  ) 114ص :همان. ( ویژه ادبیات شیعه تا عصور متأخر بوده است به این ویژگی غالب ادبیات دینی

با حملۀ مغول و سقوط خالفت عباسی، جامعۀ اسالمی عرب شاهد تحوالت جدیدي گردید، دورة 

با وجود حجم وسیع تألیفات درعلوم مختلف، شـعر ایـن دوره رونـد    . فترت و انحطاط ادبی آغازشد

معدود چون ابن فارض، بوصیري، طغرایی، شاب ظریف و جز  نزولی در پیش گرفت، و جز شاعرانی
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آنان صحنۀ ادب از حضور بزرگان خالی و دوران نامساعدي براي نشر و بسـط شـعر دینـی آغـاز     

  . گردید

از طرفی وقوع آشوب و درگیریهاي ملّی و مذهبی موجب عدم ثبات در اوضاع سیاسی کشورها 

، همه موجب از بین رفـتن و خشـکیدن ذوق و قریحـۀ    گردید، ویرانی مدارس، تخریب معابد، آثار

در حقیقت یکی از دالیل مهم شرایط ادبی این دوره و عقب ماندگی شعر از پیشرفت و . شاعران شد

روي کار آمدن سلجوقیان، شروع جنگهاي صـلیبی در  « . تحول، اوضاع سیاسی حاکم بر منطقه بود

کوچک از نظر سیاسی و ادبی، شرایط اجتماعی  شمال و غرب قلمرو اسالمی، سر برآوردن دولتهاي

خاصی را به وجود آورد که تأثیري مستقیم در زوال و رکود تمامی جوانب زندگی از جمله جریان 

ادبی داشت، علی رغم رقابت دولتها و امارتها در تشویق علم و ادب اما به دلیل کوتاه مـدت بـودن   

م، ج 1421کرباسـی،  (» .شعر از پیشرفت بـاز مانـد  آنها و آشفتگیهاي سیاسی و اجتماعی،ادبیات و 

  ) 182ص :1

قرن دهم که دوران شکوفایی و بالندگی و به اصطالح عصر زرین ادبیات دینی ایران بـه شـمار   

بار شیعه، حضـور عثمانیهـاي   واسطۀ شرایط سیاسی جامعه، وضعیت أسفآید، در میان عرب و بهمی

وحشیانه با شیعیان، شعر شیعی ادبی هم چنان به رکود  متعصب در رأس حکومت جامعه و رفتارهاي

از قرن دهم تا چهاردهم شعري که شایستۀ عنوان شعر انقالب باشد « لذا در شعر عربی. خود ادامه داد

یابیم، معانی اشعار تکراري و صور شعري فاقد تازگی است و حتـی در جریـان مظـالم دولـت      نمی

) م 19(هــ   13دولت و جنگهاي خونین داخلی که طی قرن عثمانی و جور حکام دست نشاندة این 

ص :ش1382رجائی،( » .ملت عرب شاهد آن بود، شعر تشیع به بعد حماسی شعر التفات ننموده است

  . کندو خالی بودن شعر از روح مبارزه و انقالب و حماسه، آن را به ادبیاتی گریان تبدیل می) 153

. د تغییر و تحوالت بسیاري در سرزمینهاي خود بودندبا آغاز عصر نهضت،کشورهاي عربی شاه

الحمـایگی اعـراب بـه بیگانگـان،      حضور بیگانگان اروپایی براي استثمارکشورها، وابستگی و تحت

تالشهاي آنان براي استقالل و خود مختاري، جریانها و مکاتب ادبی وارده از اروپا، همه و همـه در  

شعر انقالبی تشیع در ادبیات معاصر عـرب بـا   « .ر واقع شدجریان ادبی شعر عربی و شعر شیعی مؤث

ویژگیهاي جدید این فرهنگ و مکاتب ادبی متنوع این عصر درآمیخته و در هیئت شعر سمبولیستی 

و سوررئالیستی با تکیه بر روح صوفیانۀ شرقی و با هدف درانداختن طرحی نو در ساختارهاي سیاسی 
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یدن نظامهاي پوسیده و شکستن قیدها و زنجیرهایی که بر دسـت  و اجتماعی و با رسالت در هم کوب

  )  71ص :همان(».کند، طراوتی شگفت انگیز یافته است و پاي آدمی سنگینی می

هـاي آغـازین ایـن ادبیـات، شـعر از      دهد دورهبررسی روند شعر شیعی در میان عرب نشان می

فکّري پخته و صیقل داده شده به آن راه طبیعتی ساده و بسیط برخوردار بوده، اما با گذشت زمان، ت

به همین خـاطر شـکافی   . گیردکند و شعر در فضایی از از احساسات متنوع و بسیار قرار میپیدا می

عمیق میان مراحل ابتدایی و واپسین ادبیات شیعه ایجاد شده که از نظر ویژگیها و طبیعت تناسبی با 

  ) 117ص :نعمه، همان. (هم ندارد

ها و مذاهب مختلف  تر از آن، از گروه عاصر شاعران همچون گذشته و چه بسا پررنگدر دورة م

به عنوان مثال جـورج  . اند در عرصۀ شعر متعهد هنر نمایی کرده و آثار زیبایی و بدیعی خلق نموده

حماسـه  «شکور شاعر مسـیحی لبنـانی در عرصـۀ تـاریخ اسـالم وارد شـده و سـه اثـر برجسـته          

  .به نظم در آورده است »)ع(حماسه امام حسین« ، »)ع(امام علی حماسه«، »)ص(پیامبر

  وارـار مـالنَّـمیر دم کـعلی الضَّ

 مینِ«دسه» الحفی شَهادت خیس         

 کُفَّار احقُّ، فالذُّبحِ الحذْبإنْ ی  

ي أنواردراً، به للهده ما ضَاع                       

در به شهادت رسیدن نیز سخاوتمند و کریم است زیرا خونش به هدر نرفته و نوري خون حسین 

است هدایتگر در دل خونی در جریان است که بسان آتش در تب و تاب و آشوب است اگر حـق  

  )209 ص :ش1383شکور ، (سر بریده و قربانی شود، کشنده در زمره کافران است 

عالیلی که در حماسـه عاشـورا تجربـۀ شـعري خـود را      و یا شاعران سنی مذهب چون عبداهللا ال

  :اند آزموده

  عـري الدین من أحالس شرٍّ و فتنۀٍ

        فـهاج امـام الـحقِّ مـن کلّ وجـهـۀٍ

  دواهی طغت وازور من وقعـها الهـدي 

                       و هاج امام الـدیــن مـن کلّ مـنـتـحی

مصیبتهایی بر دین وارد شد که هدایت از آثار آن بـه تالطـم درآمـده و    از بزرگان شر و فتنه، 

العالیلـی،  ( .گرداند پس امام حقیقت و امام دین از هر سـمت و سـویی بـه خـروش آمـد     روبرمی

  )107 ص:م1972

یکی از ویژگیهاي شعر معاصر در بسیاري از اشعار متعهد استفاده از نمادهاي دینـی در شـعرها   

اعران معاصر که در زمینۀ شعر دینی شعر مستقل و صریحی ندارند، اما در اشـعار  بسیاري از ش. است
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بیاتی، مظفر النواب، احمد دحبـور، نـزار   : خود از این نمادهاي دینی بهره گرفتند که نمونۀ آنهاست

  .قبانی و جز آنان
  

  شعر شیعی فارسی  : 1-2

کومـت اسـالمی در قـرن اول    گیري ح شعر آیینی در میان عرب از همان آغازین سالهاي شکل

هجري به وجود آمد و با گذر ایام بر غناي آن افزوده و ادبیاتی مستقل شکل گرفت، اما این ادبیات 

گیرد بسیار دیرتر از سرزمینهاي عربی و در قـرن  که در ایران بیش از بیش صبغۀ شیعی به خود می

ري این ادبیات بود که شعر شیعی گیچهارم هجري پا گرفت، به همین خاطر ایران زمانی شاهد شکل

افزون بر این آشنایی دیر هنگام، عوامل دیگري . بردعربی در سالهاي نضج و پختگی خود به سرمی

در دورة خالفت امویان، در ایاالت ایران « توان در این تأخیر زمانی مؤثر دانست، از جمله  را نیز می

) 20ص :ش1337اته، ( ». عربی نفوذ کامل داشتمانند سایر جهات اسالمی، زبان و تمدن و ادبیات 

این به آن معنا است که در این زمان، ایرانیان آثار و علوم زمانه را به زبان عربی می نگاشـتند،  از  

این رو طبیعی است که از این دوران آثار علمی و از جمله شعر شیعی بـه زبـان فارسـی در دسـت     

هاي ادبیات فارسـی   ن زمان نیاز بود تا ما شاهد اولین جلوهنفیسی دربارة این که چرا چهار قر. نباشد

به  «گوید که در این شرایط در ایران باشیم، از سیصد سال کشمکش دائمی میان ایرانیان و عرب می

هیچ وجه مجال نبوده است که ایرانیان به کارهاي علمی و ادبی بپردازند به همـین جهـت در ایـن    

شاعر و نویسنده به زبان خود تهی مانده است و از طرف دیگر زبان  مدت سیصد و چند سال ایران از

فارسی که از آمیزش زبان پهلوي و زبان دري با کلمات عربی به وجود آمده است، هنوز کامالً بـه  

دادند که حتی براي بیان احساسات خود زبان  صورت امروز ساخته نشده بود و ایرانیان تن به آن نمی

بایست بـه   خواستند و این زبان هم البته می د و زبان ایرانی مخصوص به خود میعربی را به کار برن

پس ناچار آثاري که پیش از پدید آمدن زبان کنونی فراهم شد، چون دیگر . مرور زمان ساخته شود

کهنه و نامفهوم بود از میان رفته است و نیز به خطوطی بوده که بعدها فراموش شده و قهراً متروك 

به عبارت دیگر در این زمان چه بسا آثار شیعی بوده، )17ص :1ش، ج 1344نفیسی،(» .گشته است

در حالی که عرب قرنها قبل و حتّـی پـیش از   . اما یا از بین رفته و یا به زبان عربی گفته شده است

بنابراین تقدم ایشان در مجال شعر شـیعی فضـلی   . ظهور اسالم داراي زبان و ادبیات غنی و پخته بود

راي آنان نخواهد داشت، چراکه این تقدم زمانی به فضل اسالم و حضور امامان براي ایشان حاصـل  ب



 شعر شیعی فارسی و عربی در گذر تاریخ

 

181 

 

و در اختیار داشتن زبان پخته و مسـتقل،  ) ع(گردید و به مجرد آشنایی ایرانیان با مکتب اهل بیت 

  . مضامین دینی، مسیر خود را در شعر فارسی پیدا کرد

یات فارسی است اما فصاحت و کمال آن به قرن چهارم بـاز  اگرچه قرن سوم دوران آغازین ادب

. در این زمان به واسطۀ حمایتهاي آل بویه تشیع در مناطق تحت حکومت آنان رواج یافت. گرددمی

به دلیل روابـط نزدیـک آل   :  گویدایشان خود از حامیان علم و ادبیات بودند، اما چنانکه براون می

قریباً تمامی تألیفات این زمان به زبان تازي است  با ایـن همـه شـک    بویه با بغداد  مقر خالفت، ت

) 134ص :ش1355بـراون،  . (نیست که شعر فارسی و تازي در دربار آل بویـه رواج داشـته اسـت   

کـه بـه نظـر    ) 329ت( رودکی . بنابراین کمبود آثار دینی به زبان فارسی کامالً قابل توجیه است

اما شاید کسائی نخستین شاعر فارسـی  . عنوان پدر شعر فارسی است داراي مشرب اسماعیلی بوده، به

اولین سوگنامۀ کربال نیز متعلّق به . زبان باشد که قصایدي در مدح پیامبر سروده و شیعه بوده است

و سایر ائمه ) س(و فاطمه) ع(او به نعت حضرت علی« : گویدهرمان إته دربارة کسائی می. او است

» .لحاظ وي اولین شاعر نهضت شیعی در مسقط الرأس خودش خراسان گشتپرداخت و از این ) ع(

و بعد از وي فردوسی به عنوان شـاعر ملـی ایـران کـه در دوران غزنویـان      ) 148ص : اته، همان(

اما شـعراي پارسـیان کـه    « : گویدزیسته است، عبدالجلیل در مورد تشیع این دو شاعر چنین می می

ند هم اشارتی برود به بعضی أوالً فردوسی طوسی بوده و در کسـائی  شیعی و معتقد و متعصب بوده ا

» .و آل اوسـت ) ص(خود خالفی نیست که همۀ دیـوان او مـدایح و مناقـب حضـرت مصـطفی      

  ) 251ص :ش1331قزوینی،(

  :از شعر اوست

  ال فتی اال علی، برخوان و تفسیرش بدان

گر نجات خویش خواهی در سفین نوح شو

           

  ت و یا که داند گفت جز روح األمینیا که گف 

  چندباشی، چون رهی تو بی نواي دل رهین

 )47ص :ش1364کسایی،(

توان نـام بـرد، هـم     ، ناصر خسرو شاعر عصر سلجوقی را می)فاطمی(گرا از دیگر شاعران شیعه

-و قزوینی در بارة سنایی مـی . چنین انوري و سنایی که گرایشهاي شیعی در شعرشان مشهود است

خواجه سنایی غزنوي که عدیم النظیر است در نظم و نثر، و خاتم الشعرایش نویسند، منقبت « :یدگو

  ) 252ص :همان( » .بسیار دارد
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  ی زدـعمرو عاص از فساد رای

  ردبا یـزید پلیـد بـیـعت کـ

         شرم و آزرم جملگی بگذاشت

  ت پایی زدـره پشـرع را خیـش 

  ردـاندان بر آرد گـه از خـتا ک

  جمعی از دشمنان بر او بگماشت

 )268ص :ش1368سنایی، (     

شک شعر شیعی فارسی نیز همچون زبان فارسی که در حال سپري کردن آغـازین سـالهاي رشـد     بی

زین العابدین مؤتمن داشـتن صـبغۀ   . خود بود، بیش از هر چیز به سمت و سوي دین گرایش داشته است

داند که شاعران در بیان صفات فارسی در دورة سلجوقی و غزنوي میمذهبی را از جمله ویژگیهاي ادبیات 

  ) 155ص :ش 1352مؤتمن،. (زند و ملکات ممدوحین به بزرگان دین مثل می

شـعر زیـر از   . باشـد  ابوالمفاخر رازي از دیگر شاعران پارسی زبان و شیعی مذهب قرن ششم می

  :باشد شتم میشود که در منقبت امام ه اي وي محسوب می بهترین قصیده

                       اشک زلیخا بریخت یوسف گل پیرهن   بال مرصع بسوخت مرغ ملمع بدن

  :گوید و خطاب به امام می

  هرکه دمی با شما رطل گران در کشید

 
 

    دیدة بختش ندیـد دل بـه عنـا ممـتحن    

 )615، ص 2ش،ج 1377شوشتري،(

داند که آتش آن دامن شاعران زمان ختالفات مذهبی میذبیح اهللا صفا این دوران را عصر اوج ا

را نیز گرفته بود، آنها نیز با شرکت در این تعصبات، به اظهار عقاید مذهبی خود یا هجـو و انتقـاد   

-نمودند و حتی گاهی تهمتهاي مذهبی را وسیلۀ انتقام قـرار مـی  مخالفان مذهبی خویش مبادرت می

  ) 160ص :2، ج1371صفا،. (دادند

خوانی و ذکر فضایل و مدایح پیامبرو  ز ویژگیهاي عمدة شعر شیعی فارسی در این عصر منقبتا

دهد، اهل بیت او بود، صفا حضور مناقبیان را به قرن چهارم یعنی دوران حکومت آل بویه نسبت می

آن کرد که یکی از مشاهیر اما در این قرن، شیعه براي نشر مذهب خود از منقبت خوانی استفاده می

  )192ص :همان: ( قوامی رازي است

  بر آهوان خوب ، مسـلط سـگان زشـت   

  آب فـرات بر تـو بـبسـتــند ناکسـان  

         

  بر عدل ظلـم چیـره شـد بـر بقـا، فنـا       

  آمـیخـــتند خـــون تـــو بـــا کربـــال

              )125ص :ش 1374شرف الشعراء، (    
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طوالنی از این قـرن آغـاز گردیـد و چنـان     هاي  البته سرودن مراثی مذهبی به صورت منظومه

حضور قابل توجه لعـن و  . اند رواجی گرفت که برخی قوامی رازي را آغازگر شعر عاشورایی دانسته

نفرین دشمنان در اشعار شاعران باعث شده تا فاصلۀ زمانی قرن پنجم تا اوایـل قـرن هفـتم، دوران    

دار و با طعن و لعن و در قالبهاي متنوع سروده این مثالب با لحنی نیش« . مثالب دشمنان معرفی شود

سـختگیریهاي غزنویـان و   . گشـت شده است، این امر به شرایط اجتماعی و مذهبی جامعه بـاز مـی  

اي چون ناصـر خسـرو و    سلجوقیان، مشاجرات مذهبی میان مذاهب باعث گردید تا شاعران برجسته

ماعیل سنّی مذهب در رثاي امام حسـین چنـین   الدین اس کمال. سنایی، زبان به لعن دشمنان باز کنند

  :گویدمی

  چون محرم رسید و عاشورا

  یوز پـی ماتـم حسـین عل

         لعنت دشمنانش باید گفت

  خنده بر لب حـرام باید کرد 

  ریـه از ابر وام بایـد کـردگ

                       دوسـتـداري تمام باید کـرد

یابد و در دورة مغول و تیموري تقریباً  این شدت و حدت ادامه نمیهاي بعد به این روش در دوره

  ) 71 – 72ص :ش1380عربی، (» . شودناسزاگویی و نفرین بر اشقیاء به فراموشی سپرده می

بینـیم   که مـی چنان. اما ویژگی بارز قرن هفتم وارد شدن شاعران سنّی مذهب به عرصۀ شعر بود

حـال آنکـه ایـن وضـع را در     « یابد، ن دسته از شاعران تجلّی میمضامین شاعران شیعی در آثار ای

بینـیم کـه در    بینیم، یعنی بزرگان شیعه را گاه می دورانهاي پیش از قرن هفتم و هشتم به عکس می

( » .کردند عین اعتقاد به امامت علی بن ابی طالب و بطالن خالفت شیخین باز از آن به نیکی یاد می

  ) 143ص : 1ش، ج 1373صفا،

کوتـاهی سـروده، سـیف     ترین شاعر سنّی مذهب که در رثاي شهیدان کربال، منظومـه  معروف

  .فرغانی است

ــد   ــزا بگرییـ ــن عـ ــوم در ایـ   اي قـ

         

ــد    ــربال بگرییــ ــته کــ ــر کشــ   بــ

                    )176: 1ج:ش 1341سیف فرغانی،(      

اند، روبه فزونـی  طبع آزمایی نمودهدر این عصر شمار شاعرانی که در منقبت یا رثاي اهل بیت 

شاعرانی چون فخرالدین عراقی، سلمان ساوجی، خواجوي کرمانی، حسن کاشـی و بسـیاري   . رودمی

برخـی از  « یابد و  اقبال شعراء به شعر شیعی آنچنان فزونی می. دیگر از شاعران سنّی و شیعه مذهب
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ع نعوت و مناقب و مراثی پیشوایان دیـن،  گویندگان عهد چنان دل به این امر داده اند که از مجمو

دیوانی خاص به وجود آوردند، مثالً ابن حسام یک دیوان کامل از قصاید و ترجیعات و ترکیبات و 

( » .تربیعات و جزآن در توحید و ستایش رسول و اهل بیت و یـا در مراثـی بعضـی از آنـان دارد    

  )186ص :4صفا،همان، ج

ب در ضمن موضوعات مختلف به مدح و منقبت و یـا رثـاي   هاي مختلف، اغلشاعران در دوره

سعید نفیسی این ویژگی . پرداختند، اما سرودن قصاید خاص دینی در قرن نهم رواج گردیدپیامبرمی

امتیاز شعر این دوره این است کـه مـدایح   « :  گویدرا امتیاز شعر شیعی در قرن نهم تلقی کرده، می

شود و این مضمون جدید که در  وص روزبه روز بیشتر دیده میائمۀ اثنی عشر در ضمن قصاید مخص

آثار برخی از شعراي قرن هشتم آغازشده در این دوره بیشتر ترقی کرده و چند تـن شـاعري کـه    

) 229ص :نفیسی، همان(» .شودبوده است در این قرن دیده می) ع(اشعارشان منحصراً در مناقب ائمه

فارسی ایران تا این زمان، این شاخه از ادبیات در ایـن عصـر   علی رغم حضور شعر شیعی در ادبیات 

هاي پیشین اقبال چندانی به  پندارند شاعران در دوره شود که برخی می چنان قوت گرفته و نمایان می

توجه شعراء و صاحب طبعان به موضوعات مذهبی و ذکر مناقب ائمـه اطهـار   « شعرمذهبی نداشته و

مـؤتمن،  ( ». بال از همان قرن نهم در ادبیات ایران پیدا شـده اسـت  و شرح ماجراي جانسوز کر)ع(

  )61ص :ش1332

قرن دهم و روي کار آمدن صفویه، حکومت، علم، فرهنگ و ادب را در خدمت نشر و تقویت 

حمایت ویژة سالطین صفوي از شاعرانی که در مدح یا رثاي پیامبر و خاندان او شعر . تشیع قرار داد

سال استقرار این دولت شیعی مذهب در ایران،  200. ونق بسیاري به شعر دینی دادگفتند، ارج و ر می

آشناترین شاعر آن  ترین و نامدوران طالیی و شکوفایی ادبیات شیعی را به همراه داشت که برجسته

بابافغانی شیرازي، اهلی شیرازي، لسانی شیرازي،فضولی بغدادي، وحشی بـافقی  . محتشم کاشانی است

  )258-225ص :ش1386کافی،.(شاعران این دوره هستند از دیگر

کـرد، امـا   اگر چه شعر شیعی به واسطۀ شرایط جدید، مراحل رشد و بالندگی خود را طـی مـی  

تقلیل شاعران در ایران و رهسپار شدن آنها به سـوي دربـار   . ادبیات فارسی مسیري دیگر را پیمود

ساند که محققانی چون بـراون ایـن عصـر را، دوران    آن پایه ر گورکانیان هند، ادبیات فارسی را به 

دانـد و  او علّت این شرایط را حاکمان کشور و سیاست دینی ایشان می. اندانحطاط ادبی ایران دانسته
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علت فقر زمان صفویه از شاعر نامدار بیشتر نبودن مشوق و مربی بوده تا فقدان قرایح و « :  گویدمی

: گویدو در ادامه از زبان میرزا احمد خان قزوینی چنین می)  20ص: ش1316براون،(».طبایع هنرمند

علی أي حال شکی نیست که در عهد صفویه ادبیات و شعر فارسی به پایۀ پسـتی افتـاده اسـت و    « 

ترین علّت این قضیه ظاهراً ایـن   حتی یک شاعر درجه  اول هم در این عصر به ظهور نیامده، بزرگ

ب نظریات سیاسی و ضدیتی که با دولت عثمانی داشتند بیشتر قواي است که سالطین صفویه بر حس

خود را صرف ترویج مذهب شیعه و تشویق علمایی که از اصول و قوانین ایـن مـذهب اطالعـات    

  )  20 -21ص :همان( » . نمودند کامل داشتند، می

مرکزي و  این همگامی ادبیات با مذهب تشیع در دوران حکومت صفویان، در زمانی که آسیاي

و افغانستان و هندوستان غالبا کشورهایی با گرایشات غیرشیعی بودند، از دیـدگاه یـک مستشـرق    

دیگر باعث شد تا ادبیات ایرانی از همگامی نیروهاي این کشورها که تا  کنـون از آن برخـوردار   

اي صـرفاً  نبـه ي بین المللی خود را از دست داده به تـدریج ج بود، محروم بماند و این ادبیات جنبه

  ) 464ص :ش1354ریپکا،. ( فارسی پیدا کند

البتـه  . و این به آن معنا است که ادبیات فارسی در این دوره دچار انزوا گردید و از پیشرفت باز ماند

تواند تا این اندازه صحت داشته باشد، زیرا  قطع حمایت دربار از جریان ادبی کشور امـري   این مطلب نمی

امـا  . ة صفویه رخ داده باشد، بلکه ادبیات از مدتها پیش، از حمایت دربار محروم مانده بودنبود که در دور

در دورة صفویان مـورد  ) ص(سرایی و ذکر مصائب خاندان پیامبر در زمینۀ شعر شیعی بیش از همه، مرثیه

ـ ) ع(توجه شاعران بود، به ویژه حادثۀ کربال و شهادت امام حسین ن دوره تجلـی  به طور وسیع در شعر ای

  . آوران بسیاري در این مجال شهره گردیدند یافته و نام

اي یافت، البته ذکر مناقب پیامبر گویی هم در این دوره رواج گسترده سرایی، منقبتدر کنار مرثیه

گردد، به همین خاطر او به قرون پیش از قرن دهم بازمی) ع(و اهل بیت ) ع(و امیرالمؤمنین ) ص(

-داند و میهللا صفا منقبت گویی را ویژة شعر دورة صفوي و ابتکار شاعران آن نمیاست که ذبیح ا

و رواج آن را دراین عهد تنها معلول ) گوییمنقبت(هاي دینی اینکه بعضی سرودن  قصیده« : گوید

دانند، درست نیست، البته وضع سیاسی آن دوره و سعی در اشاعۀ اعتقاد مذهبی  وضع عهد صفوي می

هـا و ترکیبهـا و    أیید و ترویج نهایی آن طبعاً کار را به ترغیب شاعران در سرودن قصیدهشیعه و ت

سدة (کشانید، اما این کار به دست چند تن از بزرگان شعراي  ترجیعهاي بسیار در منقبت اهل بیت می
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به اشاعۀ پایه و بنیاد استوار یافت و چون به دوران صفوي رسید، مقتضیات زمانه ) نهم و آغاز سدة دهم

  ) 607ص :5صفا، همان، ج (».اوري کردبیشتر آن ی

با حضور نادر شاه در صحنۀ قدرت ایران و با توجه به سنّی مذهب بودن وي و تالشهایی که در 

جهت توافق مذهبی بین شیعه و سنی انجام داد، کامالً طبیعی بود که شعر مذهبی بعـد از یـک دوره   

ل گذارد، این شرایط دیري نپایید که با روي کار آمدن زندیـه،  فعالیت و حضور چشمگیر رو به افو

در دوران کوتاه مدت حکومت افشار و زند، ادبیات و شعر فارسی . شعر شیعی نشاط خود را بازیافت

که برخی از محققان، از آن به عنـوان فقیرتـرین   زد، چنانهم چنان در ورطۀ انحطاط دست و پا می

در ) 13ص :1ش، ج1382؛آریـن پـور،   135ص :ش1316براون،. (کنندیازمنه از نظر ادبیات یاد م

دورة  قاجار و با حمایت شاهان قاجاري از دین و مذهب، شعر شیعی از نظر کمی رشد چشـمگیري  

. به خود دید، اما از نظر کیفی، از همان دردهایی رنج برد که شعر فارسی این دوره به آن مبتال بـود 

ی، صباحی بیدگلی، نشاط اصفهانی، یغماي جندقی، وصـال شـیرازي از   حزین الهیجی، عاشق اصفهان

هـاي یغمـاي    از جملـه نوحـه  ) 387-340ص :ش1386 کافی،. (باشندشاعران برجسته این دوره می

  :جندقی که نوحه شعر فارسی مدیون اوست

  درفش افتاد عباس جوتن را فلک داد اي فلک داد

  ک دادعلم شد رایت ماتم جهان را فلک داد اي فل

  مرا با رنج این سوگ روان کاست نه تنها انس و جان خاست

  که دل مأنوس غم گشت انس وجان را فلک داد اي فلک داد

  )275ص  :ش1367یغما، (

هاي درخشان، سبک شناخته شدة این دوران اسـت، شـاعران   بازگشت ادبی یا رجعت به گذشته

ا صرف تقلید و تکـرار از آثـار گذشـتگان    خسته از انحطاط وابتذال شعر و ادب، تمام همت خود ر

در مجال شعر دینی، شاعرانی چون خاقانی، قاآنی، وصال و دیگران، به استقبال از اشعار دینی . کردند

بندهایی سرودند که از نظر معانی، تصاویر شعري، سبک و اسلوب بیان کـامالً  دورة صفوي، ترکیب

  :از جمله شعر قاآنی. مشابه نسخۀ اصلی است
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  یاـدام غم؟ غم سلطان اولـم ، کـاز غ  ارد چه؟خون که؟دیده چه سان؟روز شب چرا؟ب

  مامش که بود؟ فاطمه، جدش که؟ مصطفی  ژاد که؟ از علیـن، زنـنامش که بد؟ حسی

  )947ص :ش 1380قاآنی، (

یکنواختی و تکرار، ویژگی برجستۀ شعر این دوره است و شاعران خالقیت و ابتکار را یکسر وا 

معتقد بودند که « آنچه ایشان را به این امر واداشت، از این رو بود که . و مقلّد گذشته گشتند نهاده

چنان دچار پیچیدگی شده و زرق و برق یافته که سادگی اولیۀ زبان و  شعر فارسی در طول زمان آن

ـ  آنان تصور می. روشنی خود را از دست داده است ود کردند که این خصوصیت در قرنهاي اخیر نم

» .آمیز و پر طنطنـۀ سـبک هنـدي شـده اسـت      بیشتري داشته و شعر فارسی دچار لفاظیهاي گزافه

  ) 67ص :ش1384کریمی حکاك،  (

الزم به ذکر است که نگاه جریان ادبی فارسی و شعر شیعی در این دوره، به گذشـتۀ درخشـان   

اط صفوي و زمان آشـوب  متفاوت بود، در حالی که شاعران براي رهایی از تباهی و فقر دورة انحط

بعد از آن، به سبک و شیوة استادان بزرگی چون فردوسی، عنصري، فرخـی، منـوچهري، حـافظ و    

چنان شعر دورة صفوي را  شاعران آئینی هم. دانستندسعدي نظر داشتند و آن را سبک برتر کالم می

   .دانستند و الحق نیز چنین بود نمونۀ برتر براي تقلید و تکرارهاي خود می

با آغاز دوران مشروطیت در ایران، در واپسین سـالهاي حکومـت قاجـار و آغـاز تحـوالت و      

اما آنچه بیش از همه بـه شـعر   . دگرگونیهاي جامعۀ ایران شعر شیعی نیز جایگاهی محکم پیدا کرد

این انقالب با تکیـه بـر نیـروي مـذهبی     .مذهبی در ایران بال و پر داد، پیروزي انقالب اسالمی بود

حجم وسیع شعر با مضامین دینـی، دسـتاورد انقـالب    . نست آرمانهاي خود را جامۀ عمل بپوشاندتوا

طلوع درخشان شعر حماسی انقالبی شیعه نیز تنها بعد از انقالب معاصر ایران رخ داد . دینی ایران بود

اشـعار در قالبهـا و   . و تحول عظیمی در شعر آئینی، به خصوص شـعر عاشـورایی بـه وجـود آمـد     

ها به بوتۀ نقد و تحلیل کشـیده شـد و آثـار و تألیفـات     ضوعات مختلف به نظم در آمد، سرودهمو

بسیاري در این مجال تدوین گردید و بسیاري از این مضامین همچون غدیر، شعر عاشورا، شعر انتظار 

عر این فراز و نشیب در حضور ش« اما . هاي مستقل ادبیات شیعی ایران تبدیل شد و جز آن به شاخه

مذهبی، باعث فرازو نشیب محتوایی آن نگردید، متأسفانه در دورة صفویه و پس از آن هیچ نهضت 

گري به وجود نیامد تا به بازنگري باورهاي مردم بپردازد و کسی پیدا نشـد کـه بسـیاري از     اصالح
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نارواییها باورهایی را که ارمغان سیاست حکومت عباسی بود، به چالش و نقادي فراخواند، بسیاري از 

توان همچنان راه خود را در ذهن و زبان مردم ادامه دادند و آثار این باورها را در متن شعر امروز می

  )30ص:ش 1381طاهریان،(» .به روشنی دید

به ) ص(با رواج تشیع در ایران نیز، روح لطیف ایرانی و عشق سرشار ادیبان آن به خاندان پیامبر

ماندگاري در زمینۀ ادبیات فارسی خلق نمود که حجم وسـیع آن،   جوشش درآمد و آثار ارزشمند و

فرسایی کرده و بیش از همه امروزه حاکی از آن است  که ایرانیان بیش از سایر ملل در این مجال قلم

سید حسن حسینی، علی . اندعشق و عاطفۀ خود را نسبت به مکتب اهل بیت به رشتۀ  تحریر درآورده

ي و بسیاري دیگر از شاعران که شاهکارهاي خود را در ادبیات دینی خلق معلم ، موسوي گرمارود

موسوي گرمارودي که یکی از برجسته ترین آثار عاشـورایی  » خط خون« همچون شعر .کرده اند 

  :آید معاصر در ادبیات متعهد فارسی به شمار می

، تـو  سـوي  در چه هر/ :کرد پاره دو به/را  چیز همه و چیز هر/ آمد تو گلوي بر که شمشیري

 کوهسـاران، ، درختـان /آبهـا   و مـاییم / سـنگها   و ماییم اینک/  .یزیدي سو، دیگر و/شد  حسینی

  )142ص:ش1363موسوي گرمارودي، (اند  حسینی وگرنه/ یزیدي  برخی که/زاران  بیشه، جویباران
  

  نگاه تطبیقی به مراحل شعر شیعی در فارسی و عربی -2

شد تا شعر شیعی در میان این ملّت نیز پیش از شعر فارسی، مراحل تقدم زمانی شعر عربی باعث 

این حرکت در دورة اسالمی، بـا گامهـایی سـاده شـروع شـد و      . پختگی و کمال خود را طی کند

شاعران با پرداختن به موضوعاتی چون مدح رسول، حادثه غدیر، ماجراي سـقیفه شـروع شـد و بـا     

این زمـانی بـود کـه    . شم و فریاد و اندوه شیعه را شکل داداي جدید از شعر خحادثۀ عاشورا مرحله

هنوز شعر فارسی در ایران پا نگرفته بود؛ به همین خاطر هرگونه تغییر و تحول در زمینۀ مضـامین،  

اسلوبهاي بیان نخستین بار در شعر عربی نمودار شد، از جمله سبک استدالل و احتجـاج کمیـت در   

و موعظه و نارضایتی از دنیا در شعر، که اولـین بـار توسـط شـاعر     دوره اموي و یا راه یافتن زهد 

گري عصر  وجود آمد، همچنین مبالغات شعري و روح تصویر فیلسوفی چون معرّي در قرن چهارم به

  .  عباسی

در شـعر  . حجم اشعار سروده شده در مراحل آغازین شعر فارسی و عربی نیز قابل توجـه اسـت  

ویژه عاشوراسرایی چندان متـداول نبـود، بـه     ششم و هفتم شعر دینی بهفارسی از قرن چهارم تا قرن 
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هاي نخستین، معدود شاعرانی به عاشورا پرداخته و اشـعار انـدکی در ایـن مجـال     خصوص در سده

واسطۀ فشار شدید حکومـت   سرودند، اما در شعر عربی اگر چه تعداد شاعران و اشعار سروده شده به

تر گردید، اما نسبت به شـعر  اي بعد از قیام، نسبت به سالهاي بعد کمه اموي در خاموش کردن شعله

  . تر استفارسی  قابل مالحظه

گیـري   شعر شیعی در زبان فارسی از آغاز حرکت خود تا قرنها بعد، شاهد تحول و تغییر چشـم 

وا نهاده شاعران فارسی زبان خالقیت و ابتکار را . نبوده و به تجربۀ  موفق و ماندگاري دست نیافت

و یکسر به تقلید و تکرار مضامین گذشته رو آوردند، اما شـعر عربـی در همـان سـالها و قرنهـاي      

اي چون کمیت و دعبل و دیگران بود، شاعرانی که نخستین، شاهد درخشش شاعران برتر و برجسته

بیات عربی به دنبال آفرینش مضامین و اسلوبهاي جدید بوده و با نوآوریهاي خود، بر جریان کلی اد

  . تأثیري شگرف گذاشتند

تا پیش از حملۀ مغول، شعر عربی با پشت سر نهادن مراحل پیشرفت و شکوفایی، به صـنعت و  

که در زبان فارسی، شـعر از هـر گونـه ابهـام و     تکلّف و پیچیدگیهاي کالمی گرفتار آمد، در حالی

قرن هفـتم، سـرزمینهاي ایـران و    با تهاجم مغوالن در . کردتکلف و خیاالت دور و دراز پرهیز می

ترین عرب، آماج حمالت وحشیانۀ تاتار قرارگرفت و جامعۀ ایران و عرب یکی از بدترین و تاریک

شرایط نابسامان و اوضاع دشوار معیشـتی مـردم باعـث شـد تـا      . ادوار تاریخی خود را تجربه نمود

که پیش از ایـن در شـعر عربـی     گرایشات زاهدانه و صوفیانه، بریدن از دنیا و دل بستن به آخرت

واسطۀ شرایط بد جامعـه، ایـن   البته در شعر عربی نیز، به. نمود یافته بود، در شعر فارسی رسوخ کند

یکی از نمودهاي جدید و منحصر به فرد . تفکّرات از قرن دهم با قوت بیشتري در شعر مطرح گردید

عامیانـه شـدن شـعر، یکـی از     . انۀ آن استعاشق –در شعر شیعی فارسی در این زمان، نگاه عارفانه 

آید وجود می هاي مشترکی است که از این پس در بخشی از شعر عاشورایی فارسی و عربی بهپدیده

  . سازد و آن را از بالغت و فنّی بودن کالم دور می

وجود آمده و  با از بین رفتن تعصبات دینی بعد از حملۀ  مغول درکشورهاي عربی وآزادیهاي به

در دورة صفویان، این ادبیات به عنوان جـزء  ) ع(برپایی مراسم عاشورا و عزاداري براي امام حسین

-مهمی از ادبیات شیعی به میان مردم رفته، با مخاطب قراردادن عامۀ مردم، درمجالس عمومی حاضر 

عامۀ مردم بهره بود و باعث تنزّل شعر تا سطح درك و فهم مخاطبی که از زبان فاخر و فنّی بی. شد

  . گردید
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هایی است کـه در ایـن سـالها در    اندیشۀ جبر و تسلیم در برابرتقدیر، ازدیگر تفکّرات و اندیشه

هایی است که با از پدیده)  ع(همچنین لعن دشمنان اهل بیت. شعر شیعی فارسی و عربی شایع گردید

و بیـزاري از  ) ع(بیـت اختالف زمانی هر دو زبان آن را تجربه کرده است، چرا که عشق به اهـل  

  . دشمنان ایشان نه خاص یک ملت، بلکه موضوعی فراگیر در میان موالیان ایشان است

از جمله عواملی که در برخی ادوار تاریخی، شعر فارسی و عربی را از حرکت و رشد بازداشت، 

ات عربی تـا  این ویژگی در سالهاي انحطاط زبان و ادبی. توان به عنصر تقلید و تکرار اشاره کردمی

در شعرفارسـی،  . عصر نهضت ادامه داشت و هر گونه خلّاقیت را از  شاعران این دوران سلب نمـود 

اگرچه شاعران در طول سالهاي قبل نیز به سبک و اسلوب قدماي خود نظر داشـتند، امـا در دوران   

به خصوص در  صفوي و بعد از ابتکار محتشم کاشانی و آفرینش شاهکار برجستۀ او، شاعران متأخّر

دوران قاجار با شعار بازگشت ادبی، تقلید و تکرار را به صورت جدي، آشکار و به طـرزي خسـته   

با این وجود دوران قاجار از ابتکار و نوآوري خالی نبوده و برخی شاعران . کننده، پیشۀ خود ساختند

   .در زمینۀ ایجاد مضامین جدید و ساختارهاي نو قدمهاي ارزشمندي برداشتند

اختالف در شرایط سیاسی و اجتماعی جامعۀ ایران و عرب از این پس حرکت شعر شیعی را بـه  

شیعیان در دوران حضور عثمانیها در صحنۀ سیاست، متحمل شدیدترین و . دو مسیر متفاوت سوق داد

ـ  . بدترین رفتارها و برخوردها بودند ع این در حالی بود که در ایران، سیر حوادث روزبه روز بـه نف

با در نظرگـرفتن ایـن   . خورد، تا جایی که به حاکمیت مطلق دین در کشور منجر شدشیعه رقم می

شرایط می توان نتیجه گرفت که شعر شیعی فارسی و عربی از آغاز تا کنـون داراي دو حرکـت و   

شعر عربی درطول تغییر و تحوالت خود، مسیري نزولی و از قوت به . سیر تحول متفاوت بوده است

که در فارسی اگر چه شاعران گامهاي اولیۀ خود را آرام برداشتند، امـا  وي ضعف پیمود، در حالیس

در یک سیر صعودي، روز به روز، راه ترقی و پیشرفت را طی کردند، البته در برخی  سالها و قرون 

ر در دورة  معاصر عرب حضور تفکرات و اعتقـادات شـیعی د  . نیز دچار ایستایی و رکود گردیدند

ویـژه   اشعار شاعران محدود و برجستگان ادبیات ایشان تنها از سمبلهاي جاودانه در فرهنگ شیعه، به

شاعرانی چون چون بیاتی، محمود درویش، حجـازي،  . اندبهره گرفته) ع(ي عظیم امام حسینحماسه

  .احمد مطر، نزار قبانی، مظفر النواب، فدوي طوقان
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  گیري نتیجه

  :ن دربارة نتایج بحث گفت به این قرار استتوا آنچه به اجمال می

شعرشیعی عربی بسیار زودتر از شعر فارسی شکل گرفت و مراحل تغییر و تحول خود را پشـت  

اولین نوآوریها نیز در این ادبیات نمایان گردید و شعر شیعی فارسی تا مدتها مسیر تقلید . سرگذاشت

ترین عوامل بازدارنده رشـد   پیشه از جمله مهم فشار حاکمان و ظلم دولتهاي ستم. را در پیش گرفت

  .آید هاي تاریخی دو ملت به شمار می شعر شیعی در برخی از دوره

واسطۀ تشابه تقریبی در شرایط اجتماعی و سیاسی ایران و کشورهاي عربـی، شـعر    قرن هفتم به

  .شیعی دو ملت شاهد وضعیت تقریباً یکسانی در شکل و مضامین گردید

به بعد حرکت شعر شیعی در ایران با رشد روزافزونی روبرو گردید حال آنکه ایـن  از قرن نهم 

و حتی در دورة معاصر نیز بسیاري . حرکن در میان شاعران عرب بنا به دالیلی کند و پنهان گردید

  .انداز بزرگان ادب و برجستگان  شعر عربی به عرصۀ این شعر متعهد وارد نشده
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