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 : چكيده
در قرن سوم هجري است كه در عصر  ،)ع( د اهل بيتاعي از نامدارترين شعراي متعهدعبل خز

هرتش را بيشتر مرهون قصيدة دارد؛ ولي ش) ع( او چندين قصيده در مدح اهل بيت .زيستمي عباسي
رثاي ، ) ع( موضوع قصيدة او مدح اهل بيت .مشهور شد» مدارس آيات«اي است كه بعدها به نام تائيه

به دست خلفاي عباسي و اموي ها و دفاع از حقوق پايمال شده آن آنانهجو دشمنان ، ) ع( شهداسيد ال
-مي فاطميان  قرن ششم است كه در دورة يك نيز از جمله شعراي نه چندان مشهورطالئع بن رز .است

ه قصيدة از آن جمل .از خود به جا گذاشته است) ع( او قصايد فراواني در مدح و رثاي اهل بيت، زيست
نوشتار  .دعبل و در همان وزن و روي سروده است» مدارس آيات«اي است كه در معارضه با تائية تائيه

وجوه ، حاضر در پي آن است كه اين دو قصيده را از نظر ساختار و محتوا بررسي و تحليل نموده
ده را بازگو نمايد گزيني دو قصيتصويرگري و واژه هاياشتراك و افتراق و نقاط قوت و ضعف و شيوه

 . مختلف مورد بررسي و واكاوي قرار دهد هايثيرپذيري طالئع از دعبل را از جنبهأو ميزان ت

 . يكطالئع بن رز، دعبل خزاعي، معارضه، تائيه ةقصيد، بررسي تطبيقي :ي كليديهاواژه 
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 مقدمه -1
گان و نويسند هاياز دير باز موضوع بسياري از نوشته) ع( عشق به اهل بيت

و كم نيستند شعرايي كه با سرودن قصايدي در بيان  .شاعران بوده و هست هايسروده
ه بر تارك علم وادب درخشان نام خود را براي هميش ،فضايل و مناقب اين خاندان

» مدارس آيات«دعبل خزاعي يكي از اين شاعران است كه با سرودن قصيدة  .اندنموده
  .ه شهرت فراواني در ادب عربي دست يافتب) ع( در عشق و توالي اهل بيت

است كه در شاعري به ) ع( يك نيز از دوستداران و محبان اهل بيتطالئع بن رز
حسن  سببشهرت و جايگاه دعبل دست نيافت؛ او از جمله وزراي فاطميان بود كه به 

الملك «سياست و گسترش عدالت و همدردي با رعيت و رسيدگي به احوال مردم به 
) ع( اهل بيتار فراواني در مدح و منقبت طالئع نيز چون دعبل اشع .ملقب شد» لحالصا

دعبل » مدارس آيات«اي است كه در معارضة تائية قصيدة تائيهها دارد كه از جملة آن
 . سروده است

دعبل و محتشم «صورت گرفته كه مقالة  هاييدر مورد شعر شيعي دعبل پژوهش
 منتشر شده در ماهنامة كيهان فرهنگي، سعيد اژدر فايقينوشتة » سرآمد مرثيه سرايان

منتشر شده در » زاعيدعبل الخ رؤيةالحسين في «و مقالة  )1389آذر و دي ، 289شمارة (
از آن جمله است؛ اما با وجودي كه طالئع  )1388دي ، 32شمارة ( التقريب ثقافةفصلنامة 

بوده و اشعار ) ع( حبان اهل بيتاز شعراي بزرگ دورة فاطميان و شيعة اماميه و از م
فراواني در مدح و منقبت گستري ايشان سروده است تاكنون پژوهش مستقلي در مورد 

در اشعار او صورت نپذيرفته و فقط به طور پراكنده در برخي ) ع( سيماي اهل بيت
در دو قصيدة تائية ) ع( بررسي تطبيقي سيماي اهل بيت .كتب اشاراتي بدان رفته است

  .و طالئع نيز موضوعي است كه تاكنون بدان پرداخته نشده است دعبل
حال نوشتار حاضر در پي آن است كه به بررسي تطبيقي ساختار و محتواي اين دو  

، معنا، قصيده بپردازد تا از اين رهگذر وجوه اشتراك و افتراق دو قصيده را از نظر لفظ
؛ از آن جا كه طالئع قصيدة خود را صنايع بالغي و حوادث تاريخي بيان نمايد، موسيقي
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ابتدا ضرورت دارد كه مختصري دربارة معارضه سرايي ، در معارضة تائية دعبل سروده
 . در ادب عربي سخن به ميان آيد

 معنا شناسي معارضه -2
در  »لسان العرب«معارضه از نظر لغوي به معني مسابقه دادن آمده است؛ چنان كه در 

عارضت كتابي ، أي قابلَه ةًمعارضعارض شيئًا بشَيء : ه استمعناي كلمة معارضه آمد
أي قابلتُه باريني، بكتابهعارضُني أي ياما در اصطالح  .)7/167: 1405، منظورابن(و فالنٌ ي

اي را در موضوعي بسرايد آنگاه ديگري بيايد و عبارت است از اين كه شاعري قصيده
قافيه و موضوع ، اول در وزن ةظم در آورد و از قصيداي را بر همان شيوه به نقصيده

-مي اقتضا«از اين رو؛ معارضه  .تقليد نموده و قصد نمايد كه بر قصيدة اول برتري يابد
اي پيش روي شاعر معارضه كننده باشد تا بدان اقتدا نموده و از آن تقليد كند كه نمونه

ليل در شعر جاهلي معارضات وجود به همين د ،كند يا تالش نمايد كه از آن تجاوز كند
، عزام( .»ندارد چرا كه؛ مثال يا نمونة شعري پيش از آن مجهول و ناشناخته بوده است

2001 :142 ( 

 دعبل بن علي الخُزاعي و روزگار او -3
موطن اصلي  .متولد شد) ع( ق در كوفه در زمان امام صادق148 دعبل در سال

از ، نامش محمد و به قولي حسن بود .بود) ريهسو( خاندانش كوفه و به قولي قرقيسا
دوران كودكي و نوجواني وي خبري در دست نيست و شهرتش از زمان شاعري او 

امام ، امام كاظم، او دوران چهار تن از ائمة شيعه يعني امام صادق .شروع شده است
ليفه را درك نمود و تا دورة زمامداري متوكل خ - عليهم السالم - رضا و امام جواد

واثق و متوكل ، معتصم، مأمون، امين، هارون، زنده بود و خالفت مهدي) ق247( عباسي
 هيچ يك از خلفا و وزرا و ،دعبل شاعري هجوگوي وتندزبان بود« .را درك كرد

از ، خواه در حق او نيكي كرده باشند يا نه، نيز افراد صاحب جاه و مقام و آنانفرزندان 
  )550: 1381، حمويال( .»ندزبان او در امان نبود
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-مي به شمار) ع( از محبان اهل بيت، دعبل عالوه بر اين كه شاعري هجوگوي بود
او » مدارس آيات«را بايد در قصيدة ) ع( آمد و علت اصلي شهرت او به حب اهل بيت

سرشار از عاطفة صادق و گريه و زاري در سوگ امامان  هايياو مرثيه .جستجو نمود
قصايدش  لطيف و دلنشين هاين روحيه حزن آلود از اوزان و قافيهشيعه دارد كه اي

كه از زيباترين  توان به قصيدة تائية او اشاره كردمي از مشهورترين اشعارش .پيداست
  )739: بي تا، فاخوريال( .اشعار اوست

 طالئع بن رزيك و روزگار او -4
طالئع بن رزيك در سال ، يننصير الد ،فارس المسلمين ،الملك الصالح، ابو الغارات

 .اي به دنيا آمد كه خداوند دين و دنيا را به ايشان ارزاني داشته بودق در خانواده495
بعد از اين كه مراحل كودكي را پشت سر گذاشت پدرش در تربيت و تعليم و تهذيب 

طالئع از همان آغاز جواني رغبت  .مبذول داشت نفس او تالش و جديت وافري
ادبي كه در آن زمان  هايعلم و عالقة وافري به ادب داشت و در انجمن فراواني به

 ةروحي، در كنار اين ميل و عالقة فراوان وي به ادب« .كردمي شد شركتمي تشكيل
او با دل و جان و با ، در درون او رشد نموده و فزوني يافت) ع( حب و توالي اهل بيت

مقدمة طالئع بن رزيك، ( .»دادمي را گسترش )ع( خود مكارم اهل بيت هاياشعار و نوشته
 ) 7: 1964، ديوان

اي بود كه در ياري مذهب شيعه او به اندازه) ع( عشق و عالقة وافر او به اهل بيت
آورد و با آنان در مي خود را گرد ةاو فقهاي زمان .كنندمي اي تشبيهرا به آهن گداخته

  )6/256: 1989، حنبلي( .كردمي ار مناظرهمورد مذهب شيعه اماميه و مسألة جبر و اختي
طالئع عازم مصر شد و مقام و منزلت او در آن جا روز به روز فزوني يافت تا اين 

به مقام وزارت رسيد و از جانب او به » الفائز«ق در دورة خليفة فاطمي 549كه در سال 
 »الفائز«ورة فرزند تا د وي )296: بي تا، ابن تغري بردي: نك( .ملقب شد» الملك الصالح«

ق با توطئة نزديكان 556در اين مقام باقي ماند و در نهايت در سال » العاضد«ملقب به 
 . خليفه به قتل رسيد
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شيعة دوازده امامي بود و مذهب  ،طالئع بر خالف فاطميان كه شيعة اسماعيليه بودند
در دفاع از آن با فقهاي  نمود ومي كرد؛ بلكه آن را آشكارا بيانخود را نه تنها پنهان نمي

هل أد علي االعتماد في الرّ«كرد و در اين مورد كتابي با عنوان مي اسماعيلي مجادله
 . دارد» العناد

 محتواي دو قصيده -5
 تائية دعبل -5-1

قصيدة تائية دعبل در مدح و منقبت گستري اهل بيت عصمت و طهارت سروده 
پرداخته و موضوعاتي چون واليت و شده و در ضمن آن به ذكر مصايب آنان نيز 

بي وفايي  و) ص( عشق به آل محمد، ) ع( و فرزندان معصومش) ع( خالفت امام علي
و جفا كاري در حق خاندان آن حضرت بعد از رحلت ) ع( مردم نسبت به امام علي

علويان در  هايقيام، حادثه دل خراش كربال، بني اميه و بني عباس هايجنايت، پيامبر
جانماية فكري و پيام ، ر خلفاي اموي و عباسي و مسايل اعتقادي و تاريخي ديگربراب

دعبل جوهر معنوي و باطني شعر و  .دهدمي را تشكيل» مدارس آيات«اصلي قصيدة 
-عقايد و آرمان، گرفته و شعر او ترجمان افكار) ع( از مكتب اهل بيت انديشه اش را

 ) 35: 1373، قليزاده( .اصيل و مكتبي شيعه است هاي

دعبل با  .مشهورترين و بلندترين شعر دعبل خزاعي است »مدارس آيات«قصيدة 
اين قصيده هم از نظر بافت  .اين قصيده به جاودانگي و آوازة عالمگيري دست يافت

كالمي و صنايع لفظي و معنوي وادبي در نهايت زيبايي و قوت است و هم از نظر 
يكي از داليل اهميت تائية دعبل بعد  )همان( .است نهغني و انديشمندانه و عالما، محتوا

زيست و ظلم و ستم بني مي بني عباس ةسياسي اين قصيده است؛ زيرا دعبل در دور
ائمه شيعه بر كسي پوشيده و پنهان نيست؛ چرا كه  عباس نسبت به شيعيان و خصوصاً

از زندان و ، ودندآنان نسبت به پيشوايان معصوم شيعي از هيچ ظلم و ستمي فروگذار نب
بنابراين دعبل با علم  .آنانشكنجه و تبعيد گرفته تا مسموم كردن و به شهادت رساندن 

 در قصيدة خود به بني عباس و بني اميه تاخته و امامان اهل بيتها به اين ظلم و ستم
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اش به موضوعات زير به طور خالصه دعبل در قصيده .را مدح و ثنا گفته است) ع(
 : ستپرداخته ا

اشاره به حوادثي تاريخي ، ) ع( اظهار غم واندوه بر آثار به جاي مانده از اهل بيت
، بدر و احد هايجنگ، واقعة غدير خم، مسألة سقيفة بني ساعده، حادثة كربال: چون

دستگيري درماندگان در هنگام ، هدايت گري( و بيان فضايل ايشان) ع( مدح اهل بيت
نازل شدن آيات قران در شأن ، هااعت در جنگشج) (ع( مدح علي، )…و سختي
بيان مسألة ، )ع( نوحه سرايي و اظهار اندوه بر اهل بيت، )هم نشيني با جبرئيل، ايشان

 هجو دشمنان، به وسيلة دشمنان و بدخواهان) ع(غصب شدن حقوق اهل بيت، شفاعت
 عودبشارت به ظهور مهدي مو، ) …كينه توزي و، خيانت ورزي ،بت پرست بودن(
 . )عج(

دعبل در اين قصيده مستقيما به مدح اهل بيت پرداخته و بر آثار به جاي مانده از 
آن جا  هايدر سرزمين عرفات گريسته و اشك ريزان خود را نثار آن ديار وخانهها آن

كند و به رسم شعراي جاهلي بر اطالل و مي او قصيدة خود را با رثا آغاز .كرده است
 را يك به يك ذكر) ع( آل رسول هاياسامي خانه گريد ومي آنان هايمنزلگه هايخرابه
 ياد» ذي ثفنات«به ) ع( آورد و از امام سجادمي را بر زبان) ع( ائمه هايكند و ناممي
 . كندمي

-مي ي منزلگه يار در نزد دعبل بعد جديديهادر واقع ذكر اطالل و دمن و خرابه
است و حزن و ) ع( و نيست بلكه ديار مقدس اهل بيتديار معشوقة ا، آن ديار .يابد

دياري كه شايستة ، وارده بر ايشان در اين مقدمه آشكار است هاياندوه او بر مصيبت
گريستن است؛ همان سرزمين مقدسي كه شاعر به آن روي كرده و در مورد اهلش كه از 

  )184: 1413، (( .كندمي سوالاند هآنجا كوچ كرد

 ية طالئعتائ -5-2
خواهد مي طالئع بن رزيك قصيدة خود را با شكوه آغاز نموده و از سرزنشگر خود

اش را بر او دوران جواني هايكه او را بر پافشاري بر اين عشق مالمت نكرده و لغزش
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 اش را جبرانخرده نگيرد؛ چه آن چه كه او در آينده انجام خواهد داد اعمال گذشته
 : طالئع در قصيدة تائية خود به اين موضوعات پرداخته است به طور خالصه .كندمي

-8) (ع( مدح حضرت علي، )8-4( مدح اهل بيت، )3-1( شكايت از سرزنشگر
رثاي ، )32-30، 25، 15-11( هجو دشمنان اهل بيت، )5بيت ( اميد به شفاعت ،)10

) ص( ترسيم ديدار دشمنان اهل بيت با رسول اهللا، )29و  14بيت ) (ع( امام حسين
 افسوس خوردن بر اين كه در زمان آنان زنده نبوده تا از ايشان دفاع كند، )16-20(
 اميدواري به فضل وكرم اهل بيت، )36-32( اظهار برتري خود در شاعري، )20-21(
 . )23-22) (ع( اظهار غم و اندوه بر اهل بيت، )37و36) (ع(

 : كندمي طالئع قصيدة خود را چنين آغاز
 عؤ ﹜َ﹢﹝﹪ ︻ًـ﹙﹩ ً︮ـ︊ًـ﹢ا︑﹪﹐﹛ﹳ دًـأ

 

 ﹁﹞︀ ﹁َ︀تًـ ًـ﹞ﹳ﹢هﹳ ا﹜ُ︢ي ﹨ُ﹢ًـ آ︑ٌ﹪ 
 

ام كمتر سرزنش دوران جواني هايسبك سري جهتمرا به ! اي سرزنشگر: ترجمه«
 ».ام را جبران خواهد كردام گذشتهكن كه اعمال آينده

 : كندمي كه همان مدح اهل بيت است تخلص و سپس با اين بيت به اصل موضوع
 ️ﹳ ︻﹟ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫︀ ِ︋ﹳ︊ِـ﹪ ﹜ٌ﹞ًـ︺ٍَُ︪︫︣︽﹙

 

 ِ︋﹛ ًـ︭﹀ﹳ ا﹜ُ︣ـ﹞︀نﹳ ︻ًـ﹟ ﹨َ﹀َ﹢ا︑﹪ 
 

 مهايخداوند رحمان از لغزشها آن سبببه واسطة عشق به خانداني كه به : ترجمه«
 » .از دنيا روي گرداندم، گذردمي

 مضامين دو قصيده -6
 : دهيممي حال دو قصيده را از نظر محتوا مورد بررسي قرار

 مدح -6-1
 مدح در قصيدة دعبل -6-1-1

اختصاص يافته كه از آن جمله ) ع( سيزده بيت از قصيدة دعبل به مدح اهل بيت
 : است

 ﹨ُ﹛ﹳ أَ﹨﹏ﹳ ﹝﹫︣اثٌ ا﹜﹠َ︊ِ﹪ِـ إِذا ا︻︐ََ︤وا
 

 وًـ﹨ُ﹛ َ︠﹫︣ﹳ ︨︀دات وًـَ︠﹫︣ﹳ ﹳ﹞︀ةٌ 
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سروران و اگر نسبت خود را بيان كنند وارثان پيامبرند و آنان بهترين آنها: ترجمه«
 ».هستند - در دنيا وآخرت -حمايت كنندگان امت

 : گويدمي و قبولي نماز را در گرو ذكر آنان دانسته
 ً︮ـ﹙َ﹢ا︑ٌ﹠︀ إذا ﹜﹛ ﹡ُ﹠︀جِ اًًـ ﹁﹪

 

 ︋︃︨ـ﹞ٌ︀ِ﹛ ﹜َ﹛ ًـ﹆︊ًـ﹏ِ ا﹜ُ︭ـ﹙َ﹢اتٌ 
 

، مبارك ايشان با خداوند مناجات نكنيم هاياگر در نمازهاي خود با نام: ترجمه«
 ».لي نمازهاي ما را نمي پذيردحق تعا

 ﹝﹠︀زلﹳ ﹇﹢مٍ ﹳ︐ًَ︡ـی ِ︋ُ︡ا﹨ُ﹛ﹳ
 

 ﹁َ︐ُ﹣﹝ًـ﹟ﹳ ﹝ٌ﹠﹛ زَ﹜ّ﹤ُ ا﹜︺ًـ︓︣اتٌ 
 
 

هدايت يافته ، آنانشان منزلگه مردماني بود كه اين مردمان به بركت هايخانه: ترجمه«
 ». و لغزشي در امان بودند و از هر گونه خطا

 مدح در قصيدة طالئع-6-1-2
مدائح طالئع در بارة  .پردازدمي )ع( بيات آغازين خود به مدح اهل بيتطالئع در ا

ابتدا مدح كلي كه در ابتداي قصيده آمده و به طور عام : بر دو گونه است) ع( اهل بيت
پردازد و اين نوع مدح نشان دهندة اعتقادات مي )ع( به ثنا گويي و ستايش اهل بيت

 : شيعي شاعر است
 ﹑ل َ ﹜ٌ﹊﹢﹡ٌ﹛إ﹜﹫﹉َ ﹁﹑ أَ︪︠﹩ ا﹜︱ُـ

 

 ﹨ُ︡ا︑﹪ و ﹨ُ﹛ ﹁﹪ ا﹜ـًـِ︪︣ ︨ﹳ﹀﹟ﹳ ﹡َ︖︀︑﹪ 
 

گران من هستند و در صحراي ترسم زيرا آنان هدايتمن از گمراهي نمي: ترجمه«
 ».محشر كشتي نجات منند

 را به كشتي نجات تشبيه نموده و آنان را ماية نجات و هدايت خود) ع( اهل بيت 
 . است» نوحٍ من ركبها نجا  أهلِ بيتي مثَلُ «داند كه ياد آور حديث مي

 : گويدمي و در جايي ديگر چنين

 و﹜﹫ّـ﹛ إن ︠︀فًـ ﹁﹪ ا﹜ـ︪︣ ︾﹫︣ﹳهﹳ
 

 ﹜َ︷﹩ٍ ﹁َ﹢ًـ ﹝ٌ﹠︀ آ﹝ٌ﹟ﹳ ا﹜ـ︖﹠︊︀تٌ 
 

محب و دوستدار اهل بيت است و اگر ديگري در روز قيامت ) طالئع( او: ترجمه«
». ين آتش در امان استولي او از ا) رواست( از آتش جهنم بترسد

 ُ︫︽﹙️ﹳ ︻﹟ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫︀ ِ︋ﹳ︊ِـ﹪ ﹜ٌ﹞ًـ︺ٍَ︪︣
 

 ِ︋﹛ ًـ︭﹀ﹳ ا﹜ُ︣ـ﹞︀نﹳ ︻ًـ﹟ ﹨َ﹀َ﹢ا︑﹪ 
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 مهايخداوند رحمان از لغزشها آن سبببه واسطة عشق به خانداني كه به : ترجمه«
 » . از دنيا روي گرداندم، گذردمي

 : گويدمي نستهو آنان را سبب كاميابي و رستگاري در دنيا و آخرت دا
 وًـ ︋︀﹜ً︧ـ︊︉ٌ ا﹔﹇﹢ًـی ا︻︐﹙﹆️ﹳ ﹝ﹳ﹣﹝ِـ﹑ً

 

 ︋﹥ ا﹜﹀َ﹢زَ ﹁﹪ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫︀ و ︋ًـ︺ً︡ـ ﹝ًـ﹞︀︑﹪ 
 

ام و اميدوارم كه به واسطة اين ريسمان در چنگ زده، به ريسماني محكم: ترجمه«
 ». دنيا و آخرت رستگار شوم
شدن به  را به ريسمان محكمي تشبيه نموده كه متوسل) ع( در بيت فوق اهل بيت

سبب رستگاري در دنيا و آخرت است و اين امر يادآور اين آية كريمه است  آن ريسمان
 ) 256/بقره ( »»ا﹜﹢ﹳ︔﹆﹩ ︋︀ًٌ ﹁﹆︡ ا︨︐﹞ً︧ـ﹉َ ︋︀﹜︺ﹳ︣وةٌ ﹣﹝ٌ﹟ؤﹳو ﹝ًـ﹟ «: فرمايدمي كه

 : گويدمي پرداخته) ع( سپس به مدح امام علي
﹪︊﹨  أری ︊ُـ﹥ﹳ ﹁﹪ ا﹜َ︧ـ﹙﹛ِ د﹠﹪ و ﹝ً︢ـ

 

﹨َ﹀ٌ﹪ وًـ ﹇َ﹠︀︑﹪و ﹁﹪ ︾َ︤وا   ︑﹪ ﹝︣ﹳ
 

در زمان صلح دين و مذهبم است و در زمان جنگ شمشير ) ع( عشق علي: ترجمه«
 » . امو نيزه

 رثا -6-2

 رثا در قصيدة دعبل-6-2-1
به خصوص امام ) ع( سرشار از حزن و اندوه در رثاي اهل بيت هاييدعبل مرثيه

 ن اب خود با عنوانمحمد عويضه در كت .دارد) ع( و امام رضا) ع( حسين
دعبل از تقرب جستن  هايمرثيه«: نويسدمي او هايدر توصيف مرثيه» في شعر دعبل

اشعارش ، پردازدمي ونزديك شدن به امرا خاليست او در زماني كه به گريه بر اهل بيت
 -گشايد و زماني كه به رثاي امام حسين و امام رضا مي صدق و حرارت بال به سوي

-مي نشان حزن و اندوه بيش از پيش بر اشعارش نمايان، آوردمي روي - عليهما السالم
برخي  -است )ع( بيت از قصيدة دعبل در رثاي اهل بيت 51 )204: ق1413 ،عويضه( .شود

 كه قسمت عمده آن در رثاي امام حسين-اند هبيت هم ذكر كرد 120قصيدة دعبل را تا 
از  .پردازدمي ي كشته شدگان جنگ بدر و خيبر و حنيناست و در ادامه به رثا) ع(
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ابيات ذيل است كه در آن با لحني اندوهناك ) ع( جمله اشعارش در رثاي امام حسين
 : گويدمي را خطاب قرار داده) س( حضرت فاطمه

﹫﹟ًـ ﹝ﹳ︖ُ︡ـ﹐ً  أ ﹁︀︵﹛ﹳ ﹜َ﹢ ٌ︠﹙️ٌ ا﹜ـ︧ﹳ
 إذاً ﹜َ﹙َ︴﹞️ٌ ا﹜ـَُ︡ـ ﹁︀︵﹛ﹳ ︻﹠︡هﹳ

 

 ﹡︀ً ︋َ︪︳ِ ﹁ُ︣اتٌو ﹇َ︡ ﹝︀تًـ ︻︴︪︀ 
 و أ︗︣️ٌ د﹝︹ًـ ا﹜︺﹫﹟ِ ﹁﹪ ا﹜﹢ًـ︗ًـ﹠︀تٌ

 

اگر حسين را كه با تيغ بي دريغ دشمنان بر خاك كربال افتاده و ! اي فاطمه: ترجمه«
بر گلگونة خود سيلي / .در كنار شط فرات تشنه لب جان داده است به خاطر بياوري

 ». كنيمي ا جارينهره، خود هايخواهي زد و از آب ديدة محزون بر گلگونه
﹪  أ ﹁︀︵﹛ﹳ ﹇ُ﹢﹝ٌ﹪ ︀ ا︋﹠﹤َ ا﹜ـَ﹫︣ ﹁︀﹡︡︋ﹳ

 

 ﹡ُ︖﹢مًـ ً︨ـ﹞﹢ات ︋︃رضِ ﹁َ﹑ةٌ 
 

-برخيز و بر فرزندان خود كه ستاره !دختر بهترين خلق خدااي ! اي فاطمه: ترجمه«

فلك امامت و رفعتند و اينك با پيكرهاي خون آلود در زمين بيابان سوزان فرو  هاي
 ». نمويه ك، اندافتاده

 ︨︃︋﹊﹫ ︀﹞ ﹜︕ُـ ًٌ را﹋︉َ
 و إ﹡ّ﹪ ﹜َ﹞﹢﹐﹨ُ﹛ وًـ ﹇︀لٍ ︻ًـ︡وُـ﹨﹛

 

اتٌ   و ﹝︀ ﹡َ︀حًـ ﹇ُ﹞︣يأ ︻﹙﹩ ا﹜ُ︪︖ً︣ـ
 وًـ إ﹡ّ﹪ ﹜َ﹞︤ونَ ︋ِ︴ُ﹢لِ ًـ﹫︀︑﹪

 

، اي براي خدا حج گزارد و مادامي كه قمري بر درختانمادامي كه سواره: ترجمه«
ستي كه من دوستدار ايشان و دشمن به در/ . گريه خواهم كرد، ناله و زاري نمايد

 ». گريممي دشمنانشان هستم و در طول عمر خود بر ايشان

 رثا در قصيدة طالئع -6-2-2
است و در اين قصيده نيز هشت ) ع( طالئع درسوگ امام حسين هايبيشتر مرثيه

او ابتدا به هتك حرمت و  .يارانش اختصاص داده است بيت را به رثاي آن امام همام و
 اشاره نموده و غربت ايشان را چنين بيان) ع( ه اسارت بردن زنان خاندان امام حسينب

 : كندمي
﹜و ً︨ـ︊﹫ًـ ِ﹜︣ـ﹛ًـ﹞﹠︺ﹳ﹢ا ﹨َ︐﹉َ ا ﹜﹛ و 

 

نًـ ا﹔رضًـ ︋︀﹜︺ًـ︊ًـ︣اتٌ   و ﹨﹟ُـ ًـ︖︡ﹳ
 

از هتك حرمت و به اسارت كشيدن زنانشان در حالي كه آنان با قطرات : ترجمه«
 ». ابايي نداشتند، نمودنديم اشك خود زمين را سيراب



 233/ ) ع(بررسي تطبيقي دو قصيدة تائية دعبل خُزاعي و طالئع بن رزيك در مدح اهل بيت 

 

 ︾ َ︉َ︣ﹳ︊﹊ّ﹩ ﹝﹟ ﹡︧︀ء ﹢اً︨︣ـ
 

 ︵َ﹢ا﹨ً︣ـ ﹝﹟ ﹋﹏ِـ ا﹔ذی َ︠﹀ٌ︣اتٌ 
 

سرهاي ) از شدت غم و اندوه( غريبي است كه زناني را كه) ع( امام حسين: ترجمه«
 » .گرياندمي پاك و عفيفندها و با وجود هتك حرمتاند هخود را برهنه كرد

 : جنگيددر آن زمان بود و در ركابشان مي كند كه اي كاشمي و آه و ناله كنان آرزو
﹜ٌ﹡︀﹞َأ﹡ّ﹠﹪ ﹁﹪ ز ﹢﹛ ﹪﹡َ  ﹁﹢ا ً︤ـ

 

ً︣ـ︑﹪  ُـ أ︀َ︪﹪ و وا ً︧ـ  و وا ً︣ـ
 

و  واي از شدت سوزش درونم، اي كاش در دورة آنان بودم! آه و اندوه: ترجمه«
 »!دريغ و افسوس از فراقشان

 : دارد و قلبم از آن رهايي نيابدولي افسوس كه غم و اندوه من پاياني ن
 اُ﹇َ︱ِـ﹪ ز﹝︀﹡﹪ زَ﹁︣ةً ︋︺ً︡ـ زَ﹁︣ة

 

 ﹁﹆﹙︊﹪ ﹐ ًـ﹙ُ﹢ ﹝ٌ﹟ ا﹜ُ︤﹁َ︣اتٌ 
 

ام از آه و ناله و شدت اندوه رهايي گذرانم و سينهمي روزگارم را آه كشان: ترجمه«
 ». نمي يابد

 : ه استام نشستاين غم و اندوه است كه در جواني گرد پيري بر چهره سببو به 
 ﹜َ﹆︡ ٌ︫︊️ﹳ ﹐ ︻﹟ ﹋َ︊︣ة ︾﹫ً︣ـ أ﹡ّ﹠﹪

 

 ﹜ٌ﹊︓︣ةٌ ﹨َ﹞ِـ﹪ ٌ︫︊️ﹳ ﹇︊﹏ًـ ﹜ٌ︡ا︑﹪ 
 

شدت غم و اندوه است  جهتكه به ، كهولت سن سببام اما نه به پير شده: ترجمه«
 ».كه پيش از هم ساالن خود پير شده ام

 سته ورا بيهوده دان) ع( و در نهايت آرزوي مرگ نموده و زندگي پس از امام حسين
 : گويدمي

﹫﹟ِ و ﹇︐﹙ٌ﹥ٌ  أ︀ ﹡﹀︦ﹳ ﹝ٌ﹟ ︋︺ٌ︡ ا﹜ـ︧ﹳ
 

 ︻﹙﹩ ا﹜︴︿ِـ ﹨﹏ أر︲ًـ﹩ ︋︴ُ﹢لِ ًـ﹫︀︑﹪ 
 

و كشته شدن او در صحراي كربال ) ع( آيا پس از حسين! اي جان من: ترجمه«
 »!به ادامة زندگي خرسند باشم؟ سزاوار است كه
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 هجو -6-3

 هجو در قصيدة دعبل -6-3-1
 ان را ستوده و دشمنانشان را رسوا نموده و امويان ودعبل در هجو خود علوي

خود را به هجو دشمنان  ةاو يازده بيت از قصيد .عباسيان را مورد حمله قرار داده است
 . اختصاص داده است) ع( اهل بيت

﹪ُـ و رًـ﹨ـ︴َ﹥ﹳ  ﹁َ﹊﹫ـ︿ًـ ﹳـ︊ّـ﹢نًـ ا﹜﹠︊ُ
 ﹜﹆︡ ﹐ًـ﹠﹢هﹳ ﹁﹪ ا﹜ـ﹞ًـ﹆︀لِ و أ︲﹞ًـ︣وا

 

اتٌوًـ ﹨ُ﹛ ︑︣﹋ُ﹢ا أ︪︀ءًـ   ﹨﹛ وًـ︾ٌ︣
 ﹇﹙﹢︋︀ً ︻﹙﹩ ا﹔﹆︀دٌ ﹝ﹳ﹠︴﹢︀تٌ

 

-قلب هو خاندان او را دوست دارند در حالي ك) ص( پس چگونه پيامبر: ترجمه«

، كردندمي به ظاهر با او نرمي و مالطفت، باري  /.اندشان را ماالمال از كينه نمودههاي
 ». تندخود پنهان داش هايحال آن كه؛ كينه و عداوتي بس عميق در دل

 هجو در قصيدة طالئع -6-3-2
پردازد و مي و ذكر اعمال شنيع آنان) ع( طالئع در نه بيت به هجو دشمنان اهل بيت

دارد مي در روز قيامت را به تصوير كشيده و ابراز) ص( روبرو شدن آنان با رسول خدا
زنان و ها نكند؛ چرا كه آمي كه پيامبر از كارهاي آنان ناراحت است وايشان را مؤاخذه

را به اسارت برده و در حالي كه اين خاندان به مويه و ) ع( فرزندان و ياران اهل بيت
 : گرفتند رمورد هتك حرمت قرا ،زاري بر شهداي خود نشسته بودند

ٌ﹤︀  ﹁﹞︀﹜ُ﹢ا ︻﹙﹩ أو﹐دٌهٌ و ﹡ٌ︧
 

دة و ︨︣اةٌ  امٍ ︨︀ًـ  و ً︮ـ︉ ﹋ٌ︣
 

 ». ار و گرانقدر ايشان تعدي نمودندو به فرزندان و زنان و ياران بزرگو: ترجمه«
 ةگناهكاران هستند و ديگر حتي اقام ةدر زمر) ع( و از آن پس قاتالن امام حسين

 : فرايضي چون نماز و زكات نيز برايشان سودمند نخواهد بود
 ﹋︊﹫︣ةُ ذ﹡︉ ﹜﹫ً︦ـ ًـ﹠﹀︹ﹳ ︻﹠︡﹨︀

 

 دوامﹳ ︮﹑ة أو ُ︠︣وجﹳ زَ﹋︀ةٌ 
 

مداومت بر نماز و پرداخت  بزرگي است كه گناه) ع( كشتن امام حسين: ترجمه«
 ». زكات در مقابل آن سودي ندارد
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 اي شرمگين پيامبراين هتك حرمت و اعمال ننگين با چهره جهتاز اين روي به 
 : را در روز قيامت مالقات خواهند كرد) ص(

ُـ  ﹨﹛﹜︺﹞︣يًـ ﹝︀ ًـ﹙﹆﹢نًـ ﹁﹪ ا﹜ـًـِ︪︣ ︗ً︡ـ
 

 ︋︽َ﹫ِ︣ وﹳ︗﹢ه ﹋ُ﹙ٍّ َ︠︖ِ﹑تٌ 
 

بينند كه به مي آنان در صحراي محشر در حالي جدشان را ،به جانم سوگند: هترجم«
 ». گرفته و شرمگين دارند هاييخود چهره) پليد( اعمال سبب

 إذا ﹇︀ل ﹜ٌ﹛ ︲﹫َـ︺︐ُ﹛ﹳ ﹅ُـ ︻ٌ︐︣︑﹪
 

 ︣﹝︀︑﹪ وًـ ﹋َ﹫︿ًـ ا﹡︐﹊︐ُ﹛ ︗︣أةً 
 

مشان را زير چرا حق خاندان مرا تباه كرديد؟ و حري :فرمايدمي آن گاه كه پيامبر«
 »پا نهاديد؟

 أ︨︃︑ُ﹛ ً︮ـ﹠﹫︺︀ً ︋ًـ︺ً︡ـ ﹝﹢︑﹪ ﹁َ︽︀︮︉َ
 

 ﹜ٌُ︢رَـَـ︐﹪ ًـ﹆︀ً وآَ︠︣ﹳ ︻ًـ︀تٌ 
 

بعد از مرگ من كار زشتي كرديد و يكي از شما غاصب حق خاندان من : ترجمه«
 ».شد و ديگري تجاوزگر

 : در روز قيامت باشند) ص( بي ترديد آنان بايد منتظر خون خواهي پيامبر
 ︭﹞ﹳ﹥ﹳ ﹢مًـ ا﹜﹆﹫︀﹝﹤ٌ أ﹞َ︡و ﹝ًـ﹟ َ︠

 

 ﹜﹆︡ ًـ﹏ُـ ﹁﹪ واد ﹝﹟ ا﹜﹠ُ﹆َ﹞︀تٌ 
 

سرزمين مت پيامبر دشمنش است بي ترديد در و آن كسي كه روز قيا: ترجمه«
 ». خونخواهي و انتقام فرود آمده است

 : روزه و نماز را در هم شكستند هايچرا كه آنان گلدسته 
﹜ٌ﹚︺ٌ﹀︋ ٍََ︡ـوا ا︻︐︡اء﹨ ﹜ُ﹡﹔ 

 

 ﹙﹞︀ً ﹝ًـ﹠︀رًـ ا﹜ُ︭ـ﹢مِ وا﹜ُ︭ـ﹙﹢اتٌوًـ ︸ُ 
 

منارة نماز و روزه را متجاوزانه و ظالمانه در هم ) با اعمال خود( زيرا آنان: ترجمه
 ».شكستند

 : آوردمي فرياد بر، از اين روست كه صبح تا شام زبان به لعن آنان گشوده
 وًـ اٌ﹡ّ﹪ ﹔ُِ︠︤ي ︸︀﹜ـ﹞﹫﹥ ︋ِ﹙︺﹠﹤

 

 تٌ︻ًـ﹙﹫ِ﹛ ﹜َ︡ی ا﹒︮︀لِ وا﹜︽︡وا 
 

-مي هر صبح و شام رسوا ،من ستمگران در حق آنان را با لعنت خود: ترجمه«
 ».كنم
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﹜ٌ﹠وًـ ﹇ُ﹙️ﹳ وًـ ﹇︡ ︻︀﹡﹫️ﹳ أ﹨﹢اءًـ د 
 

﹋︀تٌ  ﹝ﹳ﹀ُ︣ـ﹇﹤ً ﹝ًـ︺︡و﹝﹤َ ا﹜︊ً︣ـ
 

از ديني كه فرقه فرقه شده ، كشيدمها گفتم كه از پراكندگي دين آنان رنج: ترجمه«
 ». وبركت از آن دور گشته است

 بالغي در دو قصيده هايايهآر -7
 قصيدة دعبل -7-1

دعبل بر خالف طالئع بيشتر از صنايع بياني چون تشبيه و استعاره و كنايه بهره برده 
 . و محسنات بديعي در شعر او نمود چنداني ندارد

 : استعاره-7-1-1
 ︀ ﹪﹞﹢اأ ﹁︀︵﹛ﹳ ﹇ـ﹩  ︋﹠ـ﹤َ ا﹜ـ﹫ِ︣ ﹁︀﹡ـ︡︋ﹳ
 ـ﹛︻﹠ـً︡ـ ذ﹋ِ︣﹨ لـوعةًإ﹜﹩ اً أ︫ـ﹊﹢ 
︐ـ﹆َ︣ـ﹨ـ︀ ﹛ِـاُـ︀ولﹳ ﹡﹆ـ﹏ًـ ا﹜ّ︭ــ  ︻﹟ ﹝︧ﹳ

 وًـ أ﹟ًـ ا﹐ُو﹜﹩ ︫︴ّ️ ︋﹛ ︾︣︋﹤ُ ا﹜﹠﹢ی
 

 مـواتس ︋ـ︃رضِ ﹁َـ﹑ةٌ نُجـوم 
 و ا﹜﹀َ︷︺︀تٌبِكأسِ الثّكلِ︨﹆︐﹠﹩ 

 ﹝ٌ﹟ ا﹜ُ︭ـ﹙َـ︡اتٌ أسماع أحجارٍو 
 ﹁ـ﹪ ا﹔﹇ـ︴︀رِ ﹝ﹳ﹀︐ـ︣﹇︀تٌ أفـانينَ

ه است كه در آن شهداي كربال را به ستارگان استعارة مصرح» نجوم سموات«در 
استعارة مكنيه است و در آن سوگواري بر اهل » كأس الثكل«آسمان تشبيه نموده و در 

= ( »« «همچنين  .را به شرابي تشبيه نموده كه شاعر آن را سر كشيده است) ع( بيت
در .نوشاندمي اي تشبيه شده كه شراب غم و اندوه به شاعربه ساقي) سوز و گداز

كه اند هتشبيه شد هاييبه انسانها نيز استعارة مكنيه است و در آن سنگ» أسماع أحجار«
استعاره ) ع( نيز براي اهل بيت) شكسته هايشاخه= ( »أفانين«و اند داراي حس شنوايي

 . پراكنده تشبيه شده است هايآمده و پراكندگي آنان به شاخه
صورت استعارة مكنيه مورد خطاب قرار داده و آن  در جايي ديگر چشم خود را به

 : خواندمي را به مويه و زاري فرا
 بكِّيهم و جودي بِعبرَةٍ عينِو يا 

 

 التمفََقد آنَ للتَسكابِ و الـه 
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از غم و اندوه مصيبت آنان ، خود را چون انساني تشنه)  منصل و  =( ةو نيز
 . سيراب نموده است
 أ︑︣ﹳک ﹜﹠﹀︧﹪ ︾َُ︭ـ﹤ً َ︫﹀﹫️ﹳ وًـ ﹜﹛

 

  ﹜ُ﹠ٌ﹞ ️ﹳنصليوًـ رًـوَـقَنَاتي و م 
 

 : طباق-7-1-2
 . بيشترين نمود را دارد، دعبل ةطباق در قصيد ،از ميان محسنات بديعي

 بـاطـلٍو  حقٍﹳ﹞﹫َـُ︤ ﹁﹫ـ﹠︀ ﹋ُـ﹏ُـ 
 ︡﹆َ﹛فتخ ︀﹫︺︨ ︀ما﹜︡﹡﹫︀ وأ ﹪﹁ 

 غَدأو  اليومِ﹁َ﹙﹢﹐ ا﹜︢ي أر︗ﹳ﹢ه ﹁﹪ 
 

 النقماتو  النعماءوًـ︖︤ي ︻﹙﹩  
 ︋︺︡ و﹁ـ︀︑﹪ األمنَوًـإ﹡ّـ﹪ ﹜َ︃ر︗ـ﹢ 

ًـ︣اتٌ  ︑َ﹆︴ُ︹ًـ ﹇﹙︊﹪ إ︔︣﹨﹛ ً︧ـ
 

 : كنايه-7-1-3
 اُ︀ولﹳ ﹡﹆﹏ًـ ا﹜︭ﹳ﹛ُـ ︻﹟ ﹝ﹳ︧︐﹆َ︣ـ﹨︀

 

 وًـ أ︨﹞︀عًـ أ︖︀رٍ ﹝ٌ﹟ ا﹜ُ︭ـ﹙َ︡اتٌ 
 

 . كنايه از كار ناممكن است» اُحاولُ نَقلَ الصم عن مستقرّها«
 ﹁﹅ِ ︫︀رقًَ︨ـ︃︋﹊﹫﹛ ﹝︀ ذَرَـ ﹁﹪ ا﹔ُ

 

 وًـ ﹡︀دی ﹝ﹳ﹠︀دي ا﹜ـ﹫ِ︣ ︋︀﹜ُ︭ـ﹙﹢اتٌ 
 

»نادي الخير بالصلواتنادي م في االُفقِ شارقٌ و كنايه از هميشگي بودن غم و » ما ذَر
 . اندوه و گريه و زاري مداوم شاعر است

 : جناس اشتقاق-7-1-4
خروج  َ﹥﹛︀إ﹝︀مٍ ﹐ ﹝ًـخارج 

 

﹋︀تٌ   ًـ﹆﹢مﹳ ︻﹙﹩ ا︨﹛ِ اًٌ و ا﹜︊ً︣ـ
 

 قصيدة طالئع -7-2
زيست كه به كارگيري محسنات بديعي بسيار مي از آن جا كه طالئع در عصري
او نيز در قصيدة خود فنون بديعي به خصوص بديع ، مورد اقبال شعرا و نويسندگان بود

 ةبه آن دسته از محسنات بديعي كه در قصيد در زيركه ، گيردمي لفظي را به وفور به كار
 : شودمي د بااليي برخوردار است اشارهاو از بسام
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 : رد العجز علي الصدر -7-2-1
  عثارهم︀بًـ ﹢﹝︀ً ﹁َ︅ن اُ﹇ٌ﹏ِ ا﹜﹠َ︭ـ

  حرقةٍ﹁﹫﹥ ︣﹇﹤ً ︋︺︡  یًـو ︮︡ر
  زفرةٍاُ﹇︱َـ﹪ ز﹝︀﹡﹪ زَ﹁︣ةً ︋︺ً︡ـ 

  شبهةٍ﹡ّ﹠﹪ أ﹇﹙︺️ﹳ ︻ًـ﹟ ﹋﹏ِـ إأ﹐ 
 

 العثـــرات﹁َ︅ن إ﹇ـ︀﹐︑ـ﹪ ﹝ٌـ﹟ًـ  
 قاتالـحـر﹁﹙ـ﹫︦ ︋﹞﹠﹀﹉ء ︻ـ﹟ 

 الزَّفـرات ﹐ًــ﹙﹢ ﹝﹟  ﹩ًـ﹁ـ﹆﹙
 ︣و ︗︀﹡︊️ﹳ ︾︣﹇﹪ أ︋ـالشبهات 

 

 : جناس -7-2-2
 ﹪︐︡ا ﹝ٌ﹟ ︨ﹳ︣︻︐﹪ ﹁﹪ ︋ًـ﹢  ﹁َ﹑ ︑︺︖︊ًـ

 

 و︔︊︀︑﹪﹁﹪ ا﹜﹢ًـ︾َ﹩  ﹪وًـ︔︊︀︑︻﹙﹩  
 

اگر يكي از «بيت فوق داراي جناس مركب مقرون است و در اصطالح بديع 
افته باشد و دو كلمة متجانس در نگارش به يك شكل متجانسين از دو كلمه تركيب ي

كلمة  همچنين .)339: 2005، هاشميال( »اين نوع جناس مقرون نام دارد، نوشته شود
 . جناس دارد» ثباتي+ و«دو كلمة  با» وثَباتي«

 : مراعات النظير -7-2-3
 جنيو ﹐  لٌّظ إذا ﹜﹛ ﹊﹟ ﹁﹫﹊ُ﹟ُـ

 

 تجراشَ﹁︊ًـ︀︻ًـً︡ـ﹋﹟ُـ اًﹳ ﹝ٌ﹟  
 

ميوه و ، كه به ترتيب به معني سايه» الشجرات«و » جني«، »ظل«بين واژگان 
 . تناسب معنايي وجود دارد، درختان است

 : اشارات قرآني -7-2-4
، قرآن يا احاديث شريفه است ةآيات كريم يادآور طالئع ةبرخي از ابيات قصيد

 :ي چونابيات
 وًـ ︋︀﹜ً︧ـ︊︉ٌ ا﹔﹇﹢ًـی ا︻︐﹙﹆️ﹳ ﹝ﹳ﹣﹝ِـ﹑ً

 

 ا﹜﹀َ﹢زَ ﹁﹪ ا﹜ّ︡ـ﹡﹫︀ و ︋ًـ︺ً︡ـ ﹝ًـ﹞︀︑﹪ ︋﹥ 
 

 ) 256/ بقره(.است »︋︀ًٌ ﹁﹆︡ ا︨︐﹞ً︧ـ﹉َ ︋︀﹜︺ﹳ︣وةٌ ا﹜﹢ﹳ︔﹆َ﹩ ﹣﹝ٌ﹟ﹳو ﹝ًـ﹟ «ه يادآور آية قرآني ك

﹜ٌ﹡︀﹞َأ﹡ّ﹠﹪ ﹁﹪ ز ﹢﹛ ﹪﹡َ  ﹁﹢ا ً︤ـ
 

ً︣ـ︑﹪  ُـ أ︀َ︪﹪ و وا ً︧ـ  و وا ً︣ـ
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  »︻︷﹫﹞︀ً ﹁﹢زَ ﹁﹢زاً︃﹁ ﹛﹝︺ًـ ﹠﹪ ﹋﹠️ﹳ︀ ﹜﹫︐َ«ني باشد آقرةاين آيتواند يادآورمي كه
 )73/نساء(

 ︑﹢ا﹜﹫️ﹳ ﹝ﹳ︐َ︭ـ︀ً ِ︋ًـ﹞﹏ ︋︣اءة
 

 و ًـ﹞ُـ﹞️ﹳ ﹇﹢﹝︀ً ︾﹫ً︣ـهﹳ ︋︊ًـ︣ا︑﹪ 
 

 ،خدا توسط جبرئيلبرائت ابالغ پيام اشاره به »  تواليت مختصاً بحملِ «عبارت 
و  و پيامبر و گرفتن سورة توبه از ويبه دنبال ابوبكر ) ع( فرستاده شدن حضرت علي

» إنّي أمرت أن أبلِّغَه أنا و رجلٌ من أهلِ بيتي« و سخن رسول اهللا ،ناليغ آن به مشركتب
  )185: 1390، عطاردي( .دارد

 : تضمين-7-2-5
 اُ︻︀رِضﹳ ﹝ٌ﹟ ﹇﹢ل ا﹜ـُ︤ا︻﹪ د︻︊﹏ٍ
ارسﹳ آ︀ت َ︠﹙َ️ ﹝ٌ﹟ ︑َـ﹑وة   ﹝ً︡ـ

 و ﹜﹢ ﹋ُ﹠️ﹳ ﹇َ︡ ﹇ََ︭ـ︣تﹳ ﹁﹪ ﹝ًـً︡ـًـ︀︑﹪  
 ﹜︺ًـً︣ـً︮ــ︀تٌو ﹝ًـ﹠︤لﹳ وًـ﹪ٍ ﹝ﹳ﹆﹀︣ﹳ ا

 

 . شاعر بيت دوم را از مطلع قصيدة دعبل تضمين نموده است

 وجوه اشتراك دو قصيده -8
رسد طالئع هم از لحاظ لفظ و هم از لحاظ معنا از دعبل تأثير پذيرفته مي به نظر
اين تأثيرپذيري در معاني بيشتر از الفاظ بوده است؛ چرا كه دعبل از نظر زماني  است و
ئع تقدم دارد و طالئع قصد معارضه با تائية دعبل را داشته است و از لوازم بر طال

معارضه تقليد در لفظ و معنا و حتي وزن و قافيه است كه در ذيل به وجوه اشتراك و 
 . شودمي افتراق دو قصيده اشاره

 اشتراك معنوي -8-1
 . مورد معاني مشتركي را به كار برده اند 8هر دو شاعر در 

 ︑َ﹫َـ︣︑ُ﹛ ر︫︡اً ﹜﹠﹀︧﹪ ﹔َ﹡﹛ : د︻︊﹏
︹﹑︵ : ﹜ٌ﹡﹢﹊ٌ﹛ إ﹜﹫﹉َ ﹁﹑ أ︪︠﹩ ا﹜︱﹑لًـ 

 

 ︻﹙﹩ ﹋ُـ﹏ِـ ︀لٍ ︠﹫︣ةُ ا﹜ـ﹫︣اتٌ 
 ﹨ُ︡ا︑﹪ و ﹨﹛ ﹁﹪ ا﹜ـِ︪︣ ︨ﹳ﹀ُ﹟ﹳ ﹡َ︖︀︑﹪
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وسيلة هدايت او هستند به همين ) ع( كند كه اهل بيتمي طالئع در اين بيت بيان
عنا را بيان نموده و راه هدايت را براي دعبل نيز همين م .ترسدجهت از گمراهي نمي

 . داندمي را وسيلة اين رشد و هدايت) ع( خود برگزيده و اهل بيت
 إذا ﹜َ﹛ ﹡ُ﹠︀جِ اًًـ ﹁﹪ ︮﹙﹢ا︑﹠︀ : د︻︊﹏
︹﹑︵ : ﹜﹨ِ︣﹋︢︋ آ ﹐ أزالﹳ﹅ ُُ﹥َـ﹝أ 

 

 ︋ِ︃︨﹞︀﹛ ﹜﹛ ًـ﹆︊﹏ِ ا﹜ً︭ـ﹙﹢اتٌ 
 ذ﹋ِ︣ اًٌ ﹁﹪ ︮﹙﹢ا︑﹪ ﹝﹢ا︮﹏

 

قافيه ، غييري معناي بيت نخست را به كار برده و عالوه بر اخذ معناطالئع با اندك ت
شرطيه در بيت دعبل  ةبيت دعبل را نيز التزام نموده است با اين تفاوت كه آوردن جمل

چرا كه مورد قبول واقع شدن فريضه نماز در  .معناي مورد نظر را تقويت كرده است
 . ايشان در نماز دانسته است ةدرگاه حق تعالي را منوط به ذكر اسماء متبرك

 ﹜َ﹆︡ ٌ︠﹀️ﹳ ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ و أ︀مِ ︨︺﹫ِ︀: د︻︊﹏
︹﹑︵ : ً﹑و ︋︀﹜︧︊︉ٌ ا﹔﹇﹢ی ا︻︐﹙﹆️ﹳ ﹝﹣﹝َـ 

 

 و إ﹡ّ﹪ ﹜َ︃ر︗﹢ ا﹔﹝﹟ًـ ︋︺ً︡ـ و﹁︀︑﹪ 
 ︋﹥ ا﹜﹀﹢زَ ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ و ︋︺ً︡ـ ﹝ًـ﹞︀︑﹪

 

و  »مناأل«و  »الفوز«كلمات  ،»بعد مماتي« و »بعد وفاتي«اشتراك معنايي در عبارات 
) أرجو( با اين تفاوت كه دعبل از فعل اميد داشتن ،است» مؤمال« و »أرجو«نيز بين كلمة 

 و بيت دعبل داراي .به كار برده است )مؤمل( طالئع اسم فاعل استفاده كرده است و
؛ حال آن كه طالئع در بيت دوم است »إنّ«و» قد«و حرف » الم تاكيد«دو  تأكيد به وسيلة
رسيدن به سعادت و رستگاري را تنها  ،و مجرور در ابتداي هر دو مصراعبا تقديم جار 

 . ستون و ريسمان محكم و استوار دانسته است در گرو چنگ يازيدن به اين

 ︨︃︋﹊﹫﹛ ﹝︀ ذَرُـ ﹁﹪ ا﹐ُ﹁﹅ِ ︫︀رقَ : د︻︊﹏
︹﹑︵ :﹡︀﹞زَ﹁ـ︣ةً ︋︺︡ زَ﹁ـ︣ة  ﹩اُ﹇︱َـ﹪ ز 

 ﹁﹫﹥  ︡︺︋ ٌ﹥﹇︣︣﹇﹤  یو ︮︡ر
 

 ا﹜ـ﹫ِ︣ ︋︀﹜︭﹙﹢اتٌو ﹡︀دی ﹝ﹳ﹠︀دي  
 ﹁ـ﹆﹙︊﹪ ﹐ ًــ﹙﹢ ﹝﹟ ا﹜ـ︤﹁َـ︣اتٌ
 ﹁ـ﹙﹫︦ ︋ِ﹞ﹳ﹠﹀ـ﹉ِ ︻﹟ ا﹜ـ︣﹇︀تٌ

 

هر دو شاعر داراي معاني يكساني در ابراز غم و اندوه هستند؛ البته دعبل معناي 
بيان نموده و معناي مداومت و استمرار  تربليغ مورد نظر را در عبارتي موجزتر و كالمي

كه اين امر  بيان نموده) ما ذر( مصدرية زمانيه »ما«خود را تنها با آوردن  حزن و اندوه
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 و)  بعد  (( باعث برتري شعر او شده است؛ حال آن كه طالئع با آوردن عبارت
 »صدري ليس بمنفك عن الحرقات« و »قلبي ال يخلو من الزفرات« و » بعد  ««

البته نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه تكرار  معناي مورد نظر را بيان داشته است؛
در بيت طالئع به » رد العجز علي الصدر«بديعي  ةو آوردن آراي» « «و » « «واژگان 

 . آهنگ و موسيقي آن افزوده است

ﹳ ﹡﹀︧﹪ًـ دا﹞︀ً ︻﹟ ︗︡ا﹜﹛ : د︻︊﹏  ︑َ﹆ـ︀ً︮︣ـ
︹﹑︵ : ﹜ٌ﹠و ﹇ُ﹙️ﹳ و ﹇︡ ︻︀﹡﹫️ﹳ أ﹨﹢اءًـ د 

 

 ﹜﹆﹩ ﹝ٌ﹟ ا﹜︺ًـ︊ًـ︣اتٌ﹋﹀︀﹡ـ﹪ًـ ﹝︀ أ 
 ﹝﹀ـَ︣ـ﹇﹤ً ﹝ًـ︺ـ︡و﹝﹤َ ا﹜︊ًـً︣ـ﹋ـ︀تٌ

 

است كه » تقاصرُ نفسي دائماً عن جدالهم«و » عانيت أهواء دينهم«اشتراك معنايي در 
 هايهر دو عبارت بيانگر رنج و اندوهي است كه از اختالف و جدال و كشمكش فرقه

 . اندمختلف متحمل شده
 ︀لِ وأ︲﹞ًـ︣وا﹜﹆︡ ﹐﹠﹢هﹳ ﹁﹪ ا﹜ـ﹞﹆: د︻︊﹏
︹﹑︵ :﹜ٌ︱︽︀ةٌ ﹜︊ﹳ︽ّ︴﹛︪︀ءﹳ اأ ُ﹉ ﹜﹛ و 

 

 ﹇﹙﹢︋︀ً ︻﹙﹩ ا﹔ـ﹆︀دٌ ﹝ﹳ﹠︴﹢ِ︀تٌ 
 ︻﹙﹩ ا﹜︽ٌ﹏ِـ و ا﹔︲︽︀ن ﹝ﹳ﹠︴﹢ِ︀تٌ

 

 

مترادف بوده و به معني بغض و كينه » األحقاد«با كلمة » األضغان و الغل«كلمات  
هر چند ، ه كار رفته استنيز به يك معنا ب» أحشاء«و » قلوب«است؛ همچنين دو كلمة 

طالئع با استفاده از معني بيت دعبل دقيقا معنايي بر خالف آن آورده؛ اما عينا از همان 
به خوبي ) منطويات( كلمات و تعابير استفاده نموده كه اين امر در التزام كلمة قافية

 . نمايان است
 ﹝﹠ـ︀زلﹳ ﹇ـ﹢مٍ ﹳ︐ً︡ـی ِ︡︋﹛: د︻︊﹏
︹﹑︵ :︀﹫﹡︡﹛︊َـ﹪ ﹜ٌ﹞︺ٍ︪︣ َ︫︽﹙️ﹳ ︻﹟ اِ︋ 

 

 ﹜ّ﹤ُ  ا﹜︺ًـ︓︣اتٌ﹁َ︐ـ﹣﹝ًـ﹟ﹳ ︻﹠﹛ زَِ 
 ِ︋﹛ ًـ︭﹀ﹳ ا﹜ُ︣ـ﹞﹟ﹳ ︻﹟ ﹨َ﹀َ﹢ا︑ٌ﹪

 

عشق به اهل بيت گناهان و خطاهاي  ةهر دو شاعر اعتقاد دارند كه خداوند به واسط
 آمرزد و طالئع در مصرع دوم عينا همان معنا را با اختيار واژگاني مترادفمي ايشان را

 . بيان نموده است) الهفوات، العثرات(
 وًـ آلﹳ ر︨ــ﹢لِ اًٌ ﹝ﹳ﹠︐َ﹊ــ︀تٌ  و آلﹳ ز︀د ﹁﹪ ا﹜﹆ُ︭﹢رِ ﹝︭﹢﹡﹤ً: د︻︊﹏
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︹﹑︵ :﹜﹫︊︨و ِ﹜︣ـ﹛ًـ﹞﹠︺﹢ا ﹨︐﹉َ ا ﹜﹛و 
 

نًـ ا﹔رضًـ ︋︀﹜︺ًـ︊ًـ︣اتٌ  وًـ ﹨﹟ُـ ًـ︖︡ﹳ
 

 . اشاره دارند) ص( پيامبر هر دو شاعر به هتك حرمت خاندان

 اشتراك لفظي -8-2
 بدان اشاره در زيرگيرد كه مي ئع گاه عينا الفاظ و واژگان خود را از دعبل وامطال

 : شودمي
 ﹜َ﹆︡ ٌ︠﹀️ﹳ ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ و أ︀مِ ︨︺﹫ِ︀: د︻︊﹏
︹﹑︵ : ً﹑و ︋︀﹜︧︊︉ٌ ا﹔﹇﹢ی ا︻︐﹙﹆️ﹳ ﹝﹣﹝ِـ 

 

 و إ﹡ّ﹪ ﹜َ︃ر︗﹢ ا﹔﹝﹟ًـ ︋︺ً︡ـ و﹁︀︑﹪ 
 ︋﹥ ا﹜﹀﹢زَ ﹁﹪ ا﹜︡﹡﹫︀ و ︋︺ً︡ـ ﹝ًـ﹞︀︑﹪

 

 . است» الدنيا« ةر كلمشتراك لفظي دا
 و إ﹡ّ﹪ ﹜َ﹞﹢﹐﹨ُـ﹛ وًـ ﹇ـ︀لٍ ︻ًـ︡وُـ﹨﹛: د︻︊﹏
︹﹑︵ :ٌ﹤﹚︐﹇ و ِ﹟﹫  أ︀ ﹡﹀︦ﹳ ﹝ٌ﹟ ︋︺ٌ︡ ا﹜ـ︧ﹳ

 

 ︀︑﹪﹫بِطولِ وًـ إ﹡ّ﹪ ﹜َ﹞ًـ︤ونَ  
 ﹫︀︑﹪بطول ِ ︻﹙﹩ ا﹜︴َ︿ِـ ﹨﹏ أر︲ًـ﹩ 

 

 . را در شعر خود به كار برده است» طول حياتي«طالئع دقيقا مثل دعبل كلمات 
 ﹜﹆︡ ﹐﹠﹢هﹳ ﹁﹪ ا﹜ـ﹞﹆︀لِ وأ︲﹞ًـ︣وا: ﹏د︻︊
︹﹑︵ :﹜ٌ︱︽︀ةٌ ﹜︊ﹳ︽ّ︴﹛︪︀ءﹳ اأ ُ﹉ ﹜﹛ و 

 

 ﹇﹙﹢︋︀ً ︻﹙﹩ ا﹔ـ﹆︀دٌ ﹝ﹳ﹠︴﹢ِ︀تٌ 
 ︻﹙﹩ ا﹜︽ٌ﹏ِـ و ا﹔︲︽︀ن ﹝ﹳ﹠︴﹢ِ︀تٌ

 

 

 . را قافيه قرار داده اند» منطويات«هر دو شاعر كلمه 
 أ﹜﹛ ︑ًَ︣ـ أ﹡ّ﹪ ﹝ﹳ︢ ︔﹑︔﹫﹟ًـ ٌ︖ُـ﹤ً: د︻︊﹏
︹﹑︵ : ﹪ّ﹡َ︀ُ︠︤ي ︸︀﹜ٌ﹞﹫﹥ٌ ︋ِ﹙︺﹠﹤و إ﹛ 

 

 أروحﹳ وأ︾ـ︡و داـ﹛ًـ ا﹜ـ︧︣اتٌ 
 ︻﹙﹫﹛ ﹜َ︡ی ا﹒︮︀ل ِ وا﹜︽︡واتٌ

 

 

كه هر دو به معني صبحگاهان و سفر صبحگاهي » أغدو« و» الغدوات« هايبين واژه
نيز مترادف بوده و به » اآلصال« و» أروح«است اشتراك لفظي وجود دارد و دو واژه 

 . آفتاب استمعني هنگام غروب 

 وقايع تاريخي مشترك -8-3
ذيل كه در  ةتاريخي كربال وجود دارد مثل نمون ةدر هر دو قصيده اشاراتي به واقع

و هتك حرمت زنان و ) ع( جانگداز كربال و مصايب اهل بيت ةآن هر دو شاعر به حادث
 : كنندمي فرزندان ايشان اشاره
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 ﹇︊﹢رَ ︋︊︴﹟ ا﹜﹠︣ ﹝﹟ ︗﹠︉ ﹋︣︋﹑: د︻︊﹏
 ︣اتٌ ﹁﹙﹫︐﹠﹪︑﹢﹁﹢ا ︻︴︀︫︀ً ︋︀﹜﹀        

︹﹑︵: اً︨︣ـ﹢ ﹳ︊﹊ّ﹪ ﹝﹟ ﹡︧︀ء ︉︣︾ 
 ︣﹛ِ و︨︊﹫﹥ـو ﹜﹛ ًـ﹞﹠︺﹢ا ﹨︐﹉َ ا﹜        
 ︀ـ﹥ٌ﹁َ﹞︀﹜﹢ا ︻﹙﹩ أو﹐دهٌ و ﹡︧        

 

 ﹝ﹳ︺ًـَ︣ـ︨ﹳـ﹛ ﹝﹠ـ︀ ︋ِ︪ـ︳ِ ﹁ـ︣اتٌ 
 ︑﹢﹁ّ﹫️ﹳ ﹁﹫﹛ ﹇︊﹏ًـ ﹢م و﹁ـ︀︑ـ﹪
 ︵﹢ا﹨ً︣ـ ﹝﹟ ﹋﹏ ا﹔ذی َ︠﹀ـ︣اتٌ

نًـ   ا﹔رضًـ ︋︀﹜︺︊︣اتٌوًـ ﹨﹟ُـ ًـ︖︡ﹳ
 و ︮︉ ﹋ـ︣امٍ ︨ـ︀دة و︨ـ︣اةٌ

 

 قوافي مشترك -8-4
البته طالئع در بيشتر مواقع از اين  ،دارند قافيه مشترك مورد 8هر دو شاعر در 

همان  اراده نموده و تنها در يك مورد كلمة قافيه را در معناي ديگري را واژگان قافيه
 : قوافي مشترك دو قصيده عبارتند از .ده استبه كار بر معناي اوليه
 . الغدوات، الشجرات، وفاتي، صلواتي، منطويات، البركات، حسناتي، العبرات

 : طالئع فقط در بيت ذيل كلمة قافيه را در همان معناي بيت دعبل به كار برده است
 ﹜﹆︡ ﹐﹠﹢هﹳ ﹁﹪ ا﹜ـ﹞﹆︀لِ وأ︲﹞ًـ︣وا: د︻︊﹏
︹﹑︵ :︀︽ّ︴﹛︪︀ءﹳ اأ ُ﹉ ﹜﹛ و﹜ٌ︱︽ةٌ ﹜︊ﹳ 

 

 ﹇﹙﹢︋︀ً ︻﹙﹩ ا﹔ـ﹆︀دٌ ﹝ﹳ﹠︴﹢ِ︀تٌ 
 ︻﹙﹩ ا﹜︽ٌ﹏ِـ و ا﹔︲︽︀ن ﹝ﹳ﹠︴﹢ِ︀تٌ

 

 

 توانايي و احاطة توان نشانمي مشترك در معناي جديد را هايبه كارگيري قافيه
 . طالئع در دخل و تصرف در معاني واژگان دانست

 وجوه افتراق دو قصيده -9
اين است كه دعبل از اسامي اماكن و  قصيده اين دو هاياز جمله تفاوت )الف 

، خيف: دارداشاره اي خاص به واقعهها اشخاص بسيار استفاده كرده و هر يك از اسم
بن زيد در و جوزجان كه قبر يحيي ا، جمرات و مدينه و كوفه و وادي فخ، عرفات، مني

 امام حسن ةآنجا واقع است و باخمري محل شهادت ابراهيم بن عبد اهللا بن حسن نواد
، )ع( امام رضا ةطوس مقبر و در آن واقع است  محمد نفس زكيه كه مقبرة مدينه و) ع(

 . اما طالئع از اسم مكان خاصي در شعرش استفاده نكرده است



 1391پاييز  ،4، سال 3 ادب عربي، شمارة/  244

 

 است خبر) ع( دعبل در شعر خود از ظهور منجي كه امامي از نسل اهل بيت )ب
و در واقع دعبل چون سيد حميري  .مبينيدهد و ما اين مژده را در شعر طالئع نميمي

 هر چه از ظلم و وكُثير عزه اعتقاد دارد كه امامي غايب هست كه باز خواهد گشت و
از دشمنان به بدترين شكل انتقام خواهد  ستم بر علويان رفته را از بين خواهد برد و

  )130: 1996، كيالني( .گرفت
وقايعي مثل غدير ، كندمي تلميح اشدعبل به وقايع تاريخي فراواني در قصيده )ج
بدر واحد و خيبر و وقايع  هايو جنگ) ع( سقيفه بني ساعده وشهادت امام رضا، خم
 . كندمي عاشورا اشاره ةولي طالئع تنها به واقع ،ديگر

رد العجز علي الصدر ، چون جناس يية خود از محسنات بديعيطالئع در قصيد )د
ولي دعبل از صور خيالي چون تشبيه و استعاره و  .ندكمي بيش از دعبل استفاده ...و

 . بيشتر بهره برده است كنايه

 و مطلع قصيده طالئع مصرع) فعولن –مفاعلن ( دعبل غير مصرع ةمطلع قصيد )هـ
بيروني و كناري مطلع قصيده طالئع  است كه اين امر به موسيقي )فعولن -فعولن(

 . افزوده است

) ع( دعبل با سوگواري بر منزلگه اهل بيت .لع متفاوتنداين دو قصيده از نظر مط) و
كند و طالئع با ابراز ندامت از گناهان و بشارت به ترك آنها و تمسك به حب مي آغاز

 . )ع( اهل بيت

 نتيجه گيري -10
 : از بررسي تطبيقي دو قصيده نتايج زير به دست آمد

-بيش از دعبل به آرايه شود كه طالئعمي با بررسي بالغي هر دو قصيده روشن -1

، رد العجز علي الصدر توان بهمي هااين آرايه از مهمترين .توجه كرده است بديعي هاي
طباق اشاره كرد ولي دعبل صنايع بياني را بيش از طالئع به كار ، مراعات النظير، جناس

 . برده است
، اشته در لفظبا توجه به اين كه طالئع در اين قصيده قصد معارضه با دعبل را د -2

 . كربال از دعبل تاثير پذيرفته است ةمعني و تلميح به وقايع تاريخي مثل اشاره به واقع
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طالئع دقيقا تعابير و واژگاني را به كار گرفته كه دعبل از آنها  ،در برخي از ابيات -3
 . استفاده كرده است

 را يياري از معانياو بس .پذيري طالئع از دعبل در معني بارزتر از لفظ استتأثير -4
 . انتخاب كرده و از آنها بهره گرفته استاش به كار برده، كه دعبل در قصيده

 .طالئع است ةتر از قصيدتر وكاملدعبل پخته ةاز نظر ساختار و محتوا قصيد -5
 : اش به اين امر اذعان نموده استچنان كه طالئع خود در بيت پاياني قصيده

ُ︤ا︻﹪ د︻︊﹏ٍاُ︻︀رِضﹳ ﹝ٌ﹟ ﹇﹢لِ ا﹜ـ 
 

 و ﹜﹢ ﹋ُ﹠️ﹳ ﹇َ︡ ﹇ََ︭ـ︣تﹳ ﹁﹪ ﹝ًـً︡ـًـ︀︑﹪  
 

) حروف قافيه( و موسيقي كناري) وزن( هر دو قصيده از نظر موسيقي بيروني -6
) حرف روي متحرك و مكسور( و داراي قافيه مطلقه» تاء«يكسان و حرف روي هر دو 

 . به الف است) داراي حرف مد پيش از روي( و مردف

زيست كه علويان و به خصوص مي اياين كه دعبل در عصر و دورهبا توجه به  -7
سرودن اين تائيه در هجو ، بودند از جانب عباسيان در فشار سياسي) ع( اهل بيت

 زيست كهمي در عصري اما طالئع .يابدمي اهميت دو چنداني، ) ع( دشمنان اهل بيت
عمال خلفاي فاطمي و مردم سر لوحه ا) ص( ابراز ارادت و محبت به خاندان رسول اهللا

نسبت به ، اي از جانب دعبل در آن خفقان سياسيبود؛ بنابراين سرودن چنين قصيده
 . اعتبار واالتري برخوردار است و از ارزش، طالئع

  :منابع
 . مقرآن كريي

، قدم له و علق عليه حسين شمس النجوم الزاهرة في ملوك مصر و القاهرة). بي تا. (ابن تغري بردي
 . دين، دار الكتب العلمية، چاپ اول، بيروتال

 . حورة، قم، نشر أدب ال8، جلد لسان العرب). ق1405. (ابن منظور، محمد بن مكرم
 . ، النهضة الـمصرية العامة للكتاب، القاهرة20جزء ، الغانياأل). ق1392. (الفرجاإلصفهاني، أبو
، كتابخانه بزرگ اسالمي، 8اقر بهبودي، جلد محمد ب ، ترجمهالغدير). 2536. (حسيناألميني، عبدال

 . تهران
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حمد آيتي، انتشارات سروش، معبدال ترجمة، ويرايش و معجم األدباءء). ش1381. (حموي، ياقوتال
 . تهران

 . ، دار ابن كثير، دمشقشذرات الذهب في أخبار من ذهب). م1989. (حنبلي، ابن العماد
 . انتشارات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بيروت، ديوان). ق1417. (خزاعيدعبل بن علي ال

 . مكتبة األهلية، نجف األشرفني، انتشارات اليشرح محمد األم ،ديوان). م1964. (طالئع بن رزيك
 . ، إتحاد الكتاب العرب، دمشقات التناص في الشعر العربييتجل). م2001. (عزّام، محمد

 . سالميه، انتشارات اإل)ع(معصوم زندگاني چهارده ). ق1390. (عطاردي، عزيز اهللا
 . ، دار الكتب العلمية، بيروتالصورة الفنية في شعر دعبل). ق1413. (عويضة، كامل مـحمد مـحمد

 . ، دار الـجيل، بيروتالـجامع في تاريخ األدب العربي). بي تا. (الفاخوري، حنا
 . بليغات اسالمي، تهران، سازمان تدعبل خزاعي شاعر دار بر دوش). ش1373. (قليزاده، مصطفي

 . ، دار العرب للبستانية، القاهرةأثر التشيع في األدب العربي). م1996. (كيالني، محمد
  .معرفة، بيروت، دارالجواهر البالغة). م2005. (مي، أحمدالهاش

 


