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عرب دانشگاه كاشانات استاديار گروه زبان و ادبي  
  

 چكيده

توان آن را مهار كرد و اي نمياي از سخن است كه با هيچ قيد و بند و انديشهشعر گونه
هاي ديني و اخالقي سرِ سازگاري رو، چه بسا با خواستهاي جهت داد و از اينبه مسير ويژه
سخن، و به ديگرشوند اين موضوع كه آيا دين و هنرِ كامل، يك جا جمع مي. نداشته باشد

باز دهندة اخالق عرفي و شرعي هم هست؟ از ديرآيا يك اثر هنريِ كامل حتماً بازتاب
اما به هر روي، در هر . سنجان يوناني، ايراني و عرب بوده استمورد بحث و اختالف سخن

داشت يا تبليغ و اند از هنر سرايندگي، در جهت پاسگان تالش كردهاي برخي سراينددوره
  .سترش ايدئولوژي خود بهره بگيرندگ

زبان قرن پنجم هجري و كميت بن زيد اسدي خسرو قبادياني سرايندة پارسي    ناصر
زبان پايان دورة اموي از جملة كساني هستند كه از هنرِ شعر جهت تبليغ شاعر كوفي و عرب

 بود و كميت، شاعري شيعي و زيدي مذهب. اندو فراخواني به مذهب خود بهره گرفته
آمد و در كه دچار دگرگوني دروني شد، به كيش اسماعيلي درناصر خسرو هم پس از آن
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 شدة نزد عرب خارج كرده كميت، شعر را از ابواب شناخته.دار تبليغ آن شدخراسان عهده
وي در . و بابي تازه به نام استدالل منطقي، مباحثه و مناظرة عقلي براي آن گشوده است

و ياد ) ص(ضمن دفاع از علويان و خاندان پيامبر» هاشميات« به نام مجموعة اشعاري
شان را غير شرعي به شمار   شورد و حكومتها، بر خانــدان امـوي مــيهاي آنبزرگي

 و )ع(خسرو نيز هنگام دفاع از شيعه به مسايلي چون اثبات جانشيني عليناصر. آوردمي
نكتة قابل توجه . پردازدمي... ت از مذهب فاطمي و حقانيت او، دعوت به دين اسالم، حماي

گيري از اين است كه هر دو شاعر با احاطة تاريخي و آگاهي ديني گستردة خود و بهره
 - چه بسا به تأّثر از مكتب معتزله-داليل عقلي، امثال و اشعار عرب، و هنر اقناع مخاطب 

سخن، اين هر دو پيش از كنند؛ به ديگرها و افكار اعتقادي خود را اثبات كوشند انديشهمي
اين امر چه بسا . كه بخواهند احساس مخاطب را برانگيزند، قصد اقناع عقلي او را دارندآن

تر از اهميت سياسي، تاريخي و ها، كمهاي آنسبب شده ارزش ادبي و هنري سروده
  .ايدئولوژيك آن باشد

ئولوژي، خطاب استداللي، جدل، خسرو، كميتِ اسدي، ايد ناصر:هاي كليديواژه
  .هنر و اخالق

  مقدمه-1
اند كه از ايدئولوژي مذهبي خود در تاريخ ادبيات عربي و پارسي شاعران زيادي بوده

ها در ادب عربي، ابو االسود دؤلي و كُثير عزّه و سيد حميري و اين ةاز جمل. اندسخن گفته
ما . طار، خاقاني و حتي فردوسي هستنددعبل، و در ادب پارسي كسايي مروزي، سنايي، ع

هاي اساسي گزيديم؛ زيرا در شعر هر دو ويژگيخسرو و كميت را براز ميان اين همه، ناصر
سو از مكتب تشيع، حمايت و از حقوق بدين معنا كه اين هر دو از يك. يابيممشتركي مي

، با اسلوب استدالل، منطق گويانيسو، به مانند خطبهاند و از ديگرغصب شدة آن دفاع كرده
  .اند فكر و انديشة خود را براي مخاطب، موجه و درست جلوه دهندو برهان، تالش كرده

خسرو و كميت با     دربارة مذهب شيعه شعر بسيار سروده شده است، اما شعر ناصر
شناسانه يا اين تفاوت نه از جهت هنري و زيبايي. هاي شيعي تفاوت داردديگر سروده
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ست برخاسته از منطق، دانش و خرد روست كه شعريخالقي و مكتبي است؛ بلكه از آنا
در عصر اموي شعر شيعي زيادي سروده شده، اما اين شعر تنها : گويدشوقي ضيف مي. ناب

خاسته از عاطفه بود؛ اين شعر يا گريه و مويه است يا خبر از انتقام، اما شعر كميت پيش از بر
هاي كالمي،  از همة آنچه منطق عرب در اين عــصر از راه مــناظرههر چيز، از خرد و

تا، ضيف، بي(گيرد هاي احتجاج، جدال و استدالل اندوخته كرده بود، سرچشمه ميشيوه
281.(  

شناس دربارة سنجان ايراني، عرب و خاورهايي كه عموم سخن    اگر به نوشته
تر شويم كه بيشياندازيم، متوجه ميناصرخسرو و كميت اسدي نوشته اند، نگاهي ب

بيش به همان شيوه دربارة كميت هم خسرو مطرح شده، كماهايي كه دربارة ناصرديدگاه
گردد كه اين هردو، نگاهي ميدليل اصلي اين امر به اين نكتة كليدي بر. ارائه شده است

و از استدالل، برهان، اي متفاوت تعريف كرده متفاوت به هنرِ شعر داشته و براي آن وظيفه
به ديگر . اندكردن مخاطب، براي تبليغ انديشة خود بهره گرفتههاي قانعمنطق و ديگر ابزار

در . اندسخن، اين دو، هنر را ابزاري در راستاي انديشـه و باور مذهـبي خود قرار داده
ساس و عاطفة اي جز بيان احكه به باور بسياري از ناقدانِ سخن، هنر راستين وظيفهحالي

بيني كرد؛ البته اگر توان رام يك جهانهنر راستين و به ويژه شعر را نمي. هنرمند ندارد
شناسانة آن كاسته خواهد شد؛ هنرمندي آگاهانه چنين كرد، از ارزش هنري و زيبايي

. اگرچه ممكن است بر ارزش اخالقي، ديني يا تاريخي، اجتماعي و سياسي آن افزوده شود
. ت كه در حوزة هنر چه تفاوتي ميان اهميت هنري و اهميت اخالقي وجود داردروشن اس

انگيزد، به دنبال كه احساس دروني و قلبي مخاطب را برشعر اين هر دو بيش و پيش از آن
كه به خطاب شعري نزديك باشد، به چنين شعري بيش از آن. ستقانع ساختن عقلي او
گون، سعي در ترويج مكتب خود ماند كه با وسايل گونهگويي ميسخنان مبّلغ و خطابه

  .دارد
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    از آنجايي كه كميت اسدي نخستين شاعري است كه در ادب عربي از اين شيوه 
هاي گيري از اسلوبخسرو هم در بهرهآيد كه ناصربهره گرفته است، اين گمان طبيعي مي

نجا كه هر دو به مكتب معتزله و استداللي و خطابي از او پيروي كرده باشد؛ البته از آ
اند، طبيعي است كه بر اساس شيوة آموزشي و فلسفي معتزليان، متكّلمين گرايش داشته

خسرو از ادبيات عرب امري روشن است و آگاهي ناصر. اسلوبي يكسان داشته باشند
 تأثيرش از آن آشكار؛ پس به احتمال زياد او در شيوة خطاب خود نگاهي به اشعار كميت

  .نيز داشته است؛ هر چند كه ما سندي براي اين امر نداريم
    جستار پيش رو پس از گذري كوتاه به زندگي فكري و فرهنگي كميت اسدي و 

هاي هاي سرودهمايهترين درونها و مهمهاي شعر و انديشة آنخسرو، به بيان هماننديناصر
هايي كه براي تبليغ فكر و انديشة خود هاي فكري يا ابزارمذهبي ايشان و برخي از آبشخور

  .پردازدها مياند و در پايان، به مقايسة ارزش هنري و اخالقي اين سرودهها بهره گرفتهاز آن
   بحث-2

  كميت بن زيد اسدي-2-1

هاي  هجري در همان روز60نگاران، كميت بن زيد اسدي به سال بر پاية گفتة تاريخ
 هجري، در زمان مروان بن محمد 126ه دنيا آمد و به سال در كوفه ب) ع(شهادت امام حسين

اميه بنابراين، كميت همة عمرش را در دوران بني). 42/ 17، 1986الفرج، ابو(از دنيا رفت 
اگر به دورة . ها از دنيا رفته استگذرانده و چند سال پيش از به قدرت رسيدن عباسي

هاي  رقابت بسياري از احزاب و فرقهزندگي كميت اسدي نگاه كنيم، متوجه حضور و
هر گروهي به منظور قانع ساختن مخاطب، به شماري مبّلغ . شويماسالمي در آن زمان مي

گاه كميت از سوي ديگر، بر زيست. مند بودهاي خطاب و بالغت سخن نيازآگاه از شيوه
ـّت را در اين شهر بر هاي مهم يعني شهر كوفه، جو تشيع حاكم بوده و كـساني كه مسئـولي

 .1تر از همين گروه بودندعهده داشتند، بيش

اي بر مذهب زيد بن علي بود؛ زيد نيز شاگرد واصل بن عطاءِ معتزلي     كميت شيعه
ضيف، (ها از جمله كميت، متاّثر از معتزله باشند است كه همة زيديبنابراين، طبيعي . بود
شاگردي كرده و «زد همين واصل بن عطاء روايت شده كه او مدتي هم ن). 80تا، بي
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: هاي جدل، گفتگو و استدالل را نزد وي آموخته و از اين رو، گفته شده استشيــوه
  ).17، 1988عطوي، (» كميت فقيه شيعيان است

    از سوي ديگر، كميت حافظ قرآن، راوي حديث، آگاه به زبان عربي و شعر و ايام و 
فقه را بر مذهب شيعه آموخته و به گمان برتر با فقه سنّي هم «او . اخبار عرب نيز بوده است

ارتباط داشته و در مجالس ابو حنيفه حاضر و در جدل، قياس و استنباط احكام از روش او 
شدة شعر هاي شناختهديوان او افزون بر گونه). 706، 1968خليف، (» متاّثر شده است

هاي است كه شاعر، انديشه» هاشميات«ام هايي به ندارندة سرودهبركالسيك عرب، در
  .مذهبي خود را در آن بيان كرده است

  خسرو ناصر-2-2

معين ناصر بن خسرو بن حارث القبادياني البلخي المروزي ملّقب به حجت، حكيم ابو
 در يمگانِ بدخشان 481 هجري در قباديانِ بلخ به دنيا آمد و در سال 394در سال 

خسرو از سفر مصر و حجاز به خراسان هنگامي كه ناصر). 447/ 2، 2536صفا، (درگذشت 
بازگشت، به بلخ رفت و در آنجا آغاز به نشر دعوت باطنيان كرد و داعيان به اطراف فرستاد 

اندك دشمنان و مخالفان او از ميان و به مناظره با دانشمندان اهل سّنت پرداخت و اندك
تل او داده شد؛ از اين رو، او را بر منابر لعن         متعصبان فزوني گرفتند و گويا فتواي ق

الدم دانستند، اما او همچنان از شمردند و مهدوركردند و رافضي و قرمطي و معتزلي ميمي
 و 450/ 2همان، : نك(گشت و در اعتقاد خود پايدار بود نميراهي كه برگزيده بود، بر

452.(  
هاي رايج زمان خود از معقول و و بر همة دانشخسرو قرآن را از بر داشت     ناصر

منقول و به ويژه علوم اوايل و حكمت يونان تسلّط داشت و علم كالم و حكمت متألّهين را 
:  نك(دانست و دربارة ِمَلل و نحل تحقيقات عميق و اطالعات فراوان داشت نيك مي

  ).453 / 2همان، 
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كسي كه مسئوليت «فاطمي آمده است،     طبق آنچه دربارة اصول مذهب اسماعيلي و 
بايست سه ويژگي داشته گرفت، ميخواني به دعوت اسماعيليان را بر عهده ميتبليغ و فرا

بايست علم ظاهر شامل فقه، حديث، تاريخ، در دانش مي. دانش، تقوي، و سياست: باشد
ست، فرا گيرد بردارندة محسوس و معقول اعلوم قرآني، جدل، كالم و علم باطن را كه در

خسرو، به عنوان حجت به همين سبب، طبيعي بود كه ناصر). 42، 1999الدين، جمال(
وي گذشته از علوم دين، به علوم «. فاطميان در خراسان، از اين اصول آگاهي داشته باشد

كه فلسفة باطني او با فلسفة يوناني آميختگي دارد، فلسفي نيز آشنايي داشت، به ويژه آن
ديوان او         ). 173، 2535پژوه، دانش(گزير بايستي او از منطق يوناني آگاه باشد پس نا
 سروده 437ها پس از تحول دروني وي به سال تر آندارندة اشعاري است كه بيشدر بر

  .شده است
  خسروهاي شعري و فكري همانند كميت و ناصر ويژگي-2-3

ست ميان دو شاعر از ادبيات عربي و ايهآيد، بررسي مقايسآنچه در اين جستار مي
اي به اند كه اسلوب ويژهساني داشتههاي فكري و آييني همپارسي؛ هر دو شاعر ويژگي

سنجي ميان اكنون به هم. ها بخشيده و آن را به مسيري متمايز كشانده استهاي آنسروده
  :پردازيمها مياين ويژگي

اند؛ دربارة سرايندگي، به كار آموزش نيز پرداخته    اين دو از يك سو، در كنار هنر 
هاي شود كه در مسجد كوفه زبان، تاريخ، انساب عرب و چه بسا آموزهكميت گزارش مي

). 4/ 17، 1986الفرج، ؛ و ابو269تا، ضيف، بي(آموخت معتزلي خود را به شاگردانش مي
از . و امري شناخته شده استخسرجايگاه آموزش در شيوة تبليغي اسماعيليان و نزد ناصر

خسرو پيش آمده، شايد ديسي معروفي را كه در مشرب فكري ناصرسوي ديگر، دگر
تر به گفتة شوقي ضيف، بيش. اي ديگر در زندگي كميت هم ببينيمبتوانيم به گونه

كه هاشميات كميت در طول دورة واليت خالد قسري بر عراق سروده شده است؛ در حالي
الملك و خاندان مهّلب بوده و مخّلد بن يزيد بن مهّلب در خدمت يزيد بن عبدپيش از آن 

ست كه كميت در اين دوران اين بدان معنا. 2)270تا، ضيف، بي(كرده است را ستايش مي
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تر به خاطر طمع در ثروت و ستاندن ها را بيشبه نوعي با خاندان اموي پيوند داشته و آن
ا پس از اين دوره است كه از ستايش امويان، دشمنان    بخشش، ستايش كرده است؛ ام

سره، وقف حمايت از انديشة مذهبي خود و شويد و هنر خود را يكهاشم دست ميبني
  .كنددفاع از تشيع مي

به خالفت «كه زيد بن علي رهبر مذهب تشيع زيدي و پيشواي زيديان     نكتة ديگر اين
كميت نيز يكي از . فرستادها ميد را به كوفه و ديگر شهرنگاهي داشت و داعيان خونيز نيم

از اين لحاظ ). 272همان، : نك(» كرداين داعيان بود و در شعر خود براي زيديه تبليغ مي
كه نيز ميان او و ناصر خسرو، داعي اسماعيليان در خراسان، همانندي وجود دارد؛ يعني اين

گونه از اين رو، هر دو شاعر آن .آيندبه شمار ميهر دو در كنار سرايندگي، مبّلغ مذهبي 
هاي گفتگو و جدل كه بيش از هر چيز متاّثر از مكتب تر گفتيم، بدون شك با شيوهكه پيش

  .اندمعتزله است، آشنا بوده
كه با زبان احساس و عواطف شاعرانه كه اين هر دو شاعر بيش از آن    و در پايان اين

گيري از منطق، فلسفه و فن اند با بهرهخرد سخن گفته و تالش كردهسخن بگويند، با ابزار 
دربارة ناصر . جدل، فكر و نظر خود را به مخاطب عرضه و در نتيجه، خردِ او را قانع سازند

هاي عقلي سخن او پر از قياسات و ادلة منطقي و از استنتاج«خسرو بسيار گفته شده كه 
صفا، (» اعرانه و خياالت باريك و دقيق شعرا خالياست و به همين نسبت از هيجانات ش

گرايي نقطة فاصلي است كه خرد: گويدگونه كه علي دشتي ميو يا آن) 455/ 2، 2536
زنند و     ها از عشق دم ميهمة آن: كندخسرو را از ديگر شاعران ايراني دور ميناصر
ز دربارة اين ويژگي شعر سيد جعفر شهيدي ني). 123، 1362دشتي، (خسرو از خرد ناصر
توان گفت شعر كه شاعر باشد، متكّلم است و ميناصر پيش از آن: نويسدخسرو ميناصر

گونه  همـان- دربارة كميـت نيز ). 316، 2535شهيدي، (براي وي وسيله بوده است نه هدف 
اي ونهاش چنين ديدگاهي مطرح بوده است به گ از همان زمان زندگي-بينيدكه در ادامه مي

  .اند تا شاعري تواناكه او را خطيبي برجسته دانسته
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هاي دو شاعر، يعني كاربرد منطق و     گفتار حاضر به بررسي اين ويژگي در سروده
ها و ها، ابزارها، امتيازهمة دانش. پردازدجدل در شعر جهت تبليغ فكر و انديشة مذهبي مي

ها را براي دو شخص در دست داشتند، آنبيش همانندي كه اين هاي فكري كماآبشخور
 .كرداي كمك ميرسيدن به چنين خواسته

چه واژگان جدل، استدالل، برهان، حجت و خطابه، معاني گوناگوني در بر دارند، اگر
كه همه به عنوان شيوه و ابزاري براي تاثير عقلي اما همگي در يك چيز مشتركند و آن اين

در اين جـستار . روندهاي او به كار ميبرانگيختن احساسيا عاطفي سخن در مخاطب و 
گيريم، خسرو و كميت بهره ميهاي ناصرجا كه از يكي  اين واژگان در تحليل سرودههر

بر پاية معاني لغوي و اصطالحي . كنيمپوشي همين معناي مشترك را قصد ميبا كمي چشم
شود كه نون تهانوي آمده، روشن ميشده كه در كتاب كّشاف اصطالحات الفهاي يادواژه
هاي ، ذيل واژه1996تهاونوي، : نك(ترين خواستة اين فنون، تاثير در مخاطب است مهم

  ).جدل، حجت، استدالل، برهان، خطابه
   هاشميات كميت-2-4

هاي ديوان خود، موضوع دعوت به مذهب تشيع و تر سرودهخسرو در بيشناصر
ها، گيري از برخي ابزاركند با بهرهاشم را مطرح و تالش ميهنكوهش دشمنان خاندان بني

سره البته اين ديوان يك. مخاطب را قانع و او را به پذيرش فكر و نظر خود وادار سازد
تر هم هاي عموميمايهها، درونالي سرودهبهسخن از ايدئولوژي مذهبي نيست، بلكه در ال

ن از انديشة مذهبي خود سخن گفته و به نام اي كه كميت در آبينيم؛ اما مجموعهمي
بيش جملگي، تبليغ انديشة مذهبي و ديني كميت اسدي شود، كماهاشميات شناخته مي

  .دانيم كمي از اين مجموعه سخن بگوييماز اين رو، الزم مي. است
    آنچه از هاشميات كميت به دست ما رسيده، چهار قصيدة طوالني و دو قصيدة كوتاه 

 و همگي در دفاع از حقوق شيعه 3شود بيت مي560نج قطعه است كه در مجموع، و پ
اميه و هاشم در برابر بنيها دفاع از حقوق بنيماية اصلي اين سرودهدرون. سروده شده است

  .ها و نكوهش خاندان اموي و مقايسة عدالت اين دو گروه استمدح آن
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رفته، متفاوت از اسلوب معمول شعر تا زمان     اسلوبي كه كميت در اين اشعار به كار گ
سنجان، شعر او اين امر باعث شده بسياري از سخن. ستاو و حتي پس از وي تا روزگار ما

. اي ديگر و مربوط به حوزة تخصصي ديگري به جز حوزة شعر و هنر بدانندرا از گونه
به نام ذوق عقلي، پرده كميت در شعر عربي از ذوقي تازه : نويسدشوقي ضيف دربارة او مي

او شعر را از ... شناسيم اي را پيش از او براي شاعري ديگر نميچنين پديده. داردميبر
شدة گذشته به بابي تازه هدايت كرده و آن، بابِ اقرار و احتجاج براي ابواب شناخته

شاعر در اين «: نويسدالمجيد زراقط هم دربارة او ميعبد). 276تا، ضيف، بي(ست هاعـلوي
اجتماعي سخن  - ترين مسايل سياسيقصايد به طور مستقيم با مخاطب دربارة يكي از مهم

از ميان ). 98، 1988زراقط، (» اي كه در شعر عربي پيش از او نشناخته بودگويد؛ پديدهمي
كميت نخستين كسي است كه شيعه را با اسلوب : گذشتگان نيز جاحظ دربارة او گفته

  ).58/ 1؛ نقل از امالي المرتضي، 276تا، ضيف، بي(ا كرده است احتجاج آشن
قدر اهميت داشته كه حتي در مقدمات اين قصايد از     اين موضوع براي كميت آن

سخن از (هاي َطَلليه سّنت معمول در شعر جاهلي پيروي نكرده و به جاي آوردن مقدمه
وي اين . شة مذهبي خود سخن گفته است، از باور و اندي)هاي ويرانة خانة معشوقنشانه

كه ابونواس اهوازي بيرق مخالفت با اين تحول در ساختمان شعر عرب را مدتي پيش از آن
نواس از اين انقالب ادبي، چه بسا انگيزة اصلي ابو. افرازد، نمايش داده بودها را برمقدمه

 مذهبي كميت است كه او را براي گرايي ايراني وي بوده است، اما اين ايدئولوژيشور مّلي
وي در آغازِ يكي از هاشمياتش به جاي ابراز شوق نسبت . چنين تحولي تشويق كرده است

) ص(كند كه به خاندان پيامبراش، افتخار ميكردهرويانِ سفرهاي معشوق و زيبابه ويرانه
  :گويدها سخن ميمشغول است و از آن

  4...رب                 و ال لعباً منّي، أ ذو الشّيب يلعب؟طربت و ما شوقاً إلي البيض أط
  )183/ 2، 1997كميت،                                                                                    (

  خسروهاي اشعار كميت و ناصرمايهترين درون مهم-2-5
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دعوت به خرد و : ورده، چنين استخسرو در شعر خود آاز جمله مضاميني كه ناصر
هاي اين پديده را در نمونه. هاي فكري اسماعيليان استستايش آن كه در واقع، از پايه
بينيم؛ ابراز ناسازگاري با خاندان اموي و عباسي؛ جانشيني سرتاسر ديوان او به روشني مي

، )67، 1387، ناصر خسرو(؛ برتر دانستن مذهب فاطمي )ص(پس از پيامبر اسالم) ع(علي
تر دانستن قرآن ارزش؛ با)34همان، (توجه به تأويل قرآن  ؛)62همان، (نپذيرفتن قضية جبر 

ها بر يكديگر قرار دادن داري را معيار برتري انسان؛  دين)43همان، (از شعر و ادبيات 
هاشم در توصيف شجاعت و دالوري بني: كميت نيز از مضاميني چون.... و) 43همان، (

- ها با امويان؛ بر؛ مقايسه ميان سياست آن)ص(ميدان نبرد و خويشاوندي ايشان با پيامبر

شان در كاريو فدا) هاشمية نخست(ها هاي اين خاندان به ويژه پيشوايان آنشمردن خوبي
هاشمية ) (ع(؛ صحبت از قضية فدك؛ پشتيباني از جانشيني علي)هاشمية دوم(راه دين 

  .گيردبهره مي... و ) هاشمية دوم(و ياران او ) ع(ربال و شهادت امام حسين؛ حادثة ك)هشتم
تر گونتر و گونهخسرو، فراگيرهاي اشعار ناصرمايهبينيم، درونگونه كه مي    همان

  .هستند نسبت به آنچه در هاشميات كميت آمده است
  خسروهاي استداللي كميت و ناصر سرچشمة آگاهي و ابزار-2-6

خسرو، بدون آگاهي ادبي، تاريخي و     هاي مطلوب كميت و ناصربليغ انديشهت
هاي آگاهي اين دو شاعر و ترين سرچشمهدر اينجا به مهم. شان فراهم نبوده استسياسي

اند تا توجه مخاطب را براي برد خواستة خود به كار گرفتههايي كه براي پيشها يا شيوهابزار
 :كنيمنگيزند، اشاره مياپذيرش باورشان بر

است؛ مانند حديث ) ع(؛ به ويژه آنچه در تأييد واليت علي آگاهي از حديث-2-6-1
).  ع(دربارة علي) ص(از پيامبر» علي مّني بمنزلة هارون مِن موسي إّلا أنه ال نبي بعدي«

  :خسرو در بيت زير اين حديث را تضمين كرده استناصر
  است            چو  باشد مصطفي فرزند  عمرانجز  او  داني  كرا  هارون  

  )355، 1387محقق، : نك                                                                              (
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گيري از ضرب المثل و حكمت به بهره؛ 5آگاهي از اشعار و امثال عرب-2-6-2

 .6ن داردساختن مفهوم سخعّلت تأثيري كه در مخاطب و روشن

ها چون به ؛ اين درونمايههاي قرآنيمايهگيري از آيات و درونبهره-2-6-3
ترين تأثير را بر مخاطب عنوان برهان و دليلي براي سخن شاعر به كار گرفته شود، بيش

اين امر در درجة نخست به سبب قداستي است كه متن قرآن نزد . مسلمان خواهد داشت
اي است كه خود متن هاي استدالليرجة دوم به سبب روشمخاطب مسلمان دارد و در د

بايست قرآن خسرو به عنوان حجت خراسان ميناصر. 7ستقرآن براي تأثير در مخاطب دارا
بسامد و آشكار اشعاري كه وي در آن از قرآن بهره گرفته است، بسيار پر. را از بر باشد

تحليل «ي قرآني را در فصل نخست كتاب هااستاد مهدي محّقق برخي از اين اقتباس. است
كميت نيز در شعر خود به مانند استادش واصل بن عطاء و . آورده است» خسرواشعار ناصر

هايي بود كه ديدگاه او وي در قرآن به دنبال آيه«. ديگر متكّلمين، از قرآن بهره برده است
نجيب (» رآن را از حفظ باشدبايست قبنابراين، مي. را تأييد كند) ع(در حمايت از اهل بيت

وآت ذا «هاشم براي خالفت از آية براي نمونه، وي در اثبات حق بني). 50، 1988عطوي، 
  :گيردبهره مي) 38: روم(» القربي حقَّه

 8فإن هي لم تَصُلح لِحي سواهم               فإنّ ذوي القربي أحقُّ وأقرب

 )187/ 2، 1997كميت،                                     (                                        

كند ها را تأييد ميهايي كه ادعاي آندادو روي استفاده از داليل تاريخي -2-6-4
  ).47، 1387؛ و ناصر خسرو، 53هاشمية دوم، بيت (
هاشم، بر فقه ؛ كميت در مسألة جانشيني بنيگيري از داليل فقه شيعه بهره-2-6-5
عمو را بر عمويِ پدر، كند كه نزديكي در خويشاوندي را ترجيح و پسريعه اعتماد ميش

خليف، (مقدم است ) ص(هاي پيامبربر ساير عمو) ع(دهد؛ بنابراين، عليمقدم قرار مي
ها مبني بر وراثت خالفت از سوي پدر وي بر اين باور است كه ادعاي اموي). 713، 1968

  :اساس استو مادر، بي
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ثتهم ذلك أم وال أبنا            وما وروقالوا ورثناها أبانا وأم  
 )186/ 2، 1997كميت،                                                                        (

 مانند شجاعت، علم، تقوي، بخشش، هاشمهاي پسنديدة بني بيان ويژگي-2-6-6
هايي افتخار      ت در هاشمية نخســت به چنين ويژگـــي؛ براي نمونه كمي...گري و داد
  ).173/ 2همان، : نك(كند مي

كه شايستگي     كميت براي اينهاشم و بني اميه؛  مقايسة كارهاي بني-2-6-7
هاي اين دو گروه شرعي بودن خالفت اموي را اثبات كند، به مقايسة كارهاشم و غيربني
دهد تا مخاطب، خود گويي امويان قرار ميهاشم را در كنار زورگري بنيپردازد و دادمي

هاي موّثر براي اثبات حقوق از در واقع، اين شگرد كميت يكي از ابزار. به داوري بنشيند
از . هاشم و برانگيختن احساس نفرت مخاطب نسبت به خاندان اموي استرفتة بنيدست

  :گويدياميه مجمله در هاشمية چهارم در نكوهش بني
  9...رضَوا بفعال السوء في أهل دينهم                 فقد أيتموا طوراً ِعداء وأثكلوا

  )212/ 2همان،                                                                                                   (
كند ها را نكوهش مي و آنگيردخسرو نيز بر مخالفان اعتقادي خود خرده ميناصر

  ).54، 1387ناصر خسرو، : براي نمونه نك(
 به شيوة واعظان كه البته در شعر ناصرخسرو بسيار گيري از پند و اندرز بهره-2-6-8

  .شودتر از شعر كميت ديده ميبيش
اي در چارچوب شعر بيان  به طور كلّي، وقتي انديشهگيري از ابزار شعر؛ بهره-2-6-9

هاي شعري چون تخيل، عاطفه و وزن بهره بگيرد، تأثيرش در مخاطب  از ابزارشود و
اين بدان معناست كه     . تر است تا زماني كه اين انديشه در قالب نثر گفته شودافزون
اي مناسب براي بيان انديشه و باور خسرو و كميت، در مرحلة نخست، شعر را وسيلهناصر

چندان تر و تأثيرش را دوبرهان، استدالل و منطق، آن را توانمندخود يافته و سپس، با ابزار 
تر جنبة عاطفي دارد، به عنوان ابزاري در ، هنري كه بيش»شعر«در واقع، خود . اندساخته

گاني كه سرايندبدين معنا كه اين دو پيش از آن. راستاي اهداف اين دو شاعر بوده است
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گوياني بوده كه از زبان شعر خواني استفاده كنند، خطبههاي خطبهباشند كه از ابزار و شيوه
تر از توان خطابه             بنابراين، چه بسا توان هنري اين دو كم. اندو بالغتِ آن بهره برده

خسرو در كند، اما ناصرتر دربارة كميت صدق ميشان باشد؛ البته اين نكته بيشگويي
پاية قدرت استداللي اش، دست كم همر شاعرانگيدهد كه هنجاي دفترش نشان ميجاي

: نويسدكند، دربارة او ميجاحظ وقتي كميت را معرّفي مي. گوي برجسته استيك سخن
). 45/ 1تا، جاحظ، بي(» و مِن الخطباء الشعراء الكميت بن زيد األسدي و كنيتُه أبو المستهل«

فرزدق . آوردخطيب را دربارة او ميداند، يعني ابتدا لفظ شاعر مي» خطيبي«وي كميت را 
و بدون ). 84/ 1، 2004شريف المرتضي، (» أنت خطيب«: هم زماني به كميت گفته بود

؛ 717، 1968خليف، (كميت شاعر نبود : شك، بّشار هم متوجه اين امر شده، كه گفته است
 اسدي ابزاري خسرو و كميتگونه فنّ شعر نزد ناصربدين). 194الموشح، : نقل از المرزباني

نمايي و ابراز هاي ديني و اخالقي و نه مجالي براي هنرشود براي تبليغ و گسترش باورمي
  .هاي شاعرانة نابعواطف و احساس

  خسروهاي كميت و ناصر ارزش هنري و ايدئولوژيك سروده-2-7

 يك هاي مذهبي و ايدئولوژيكدهندة انديشههايي كه بازتاباكنون ببينيم چنين سروده
پاية ارزش تواند ارزشي هنري همگروه و مكتب فكري، سياسي و اجتماعي است، آيا مي

كه از ارزش هنري چنين اشعاري كاسته تاريخي يا فكري و اخالقي آن داشته باشد يا اين
سنجان به ويژه در گذشته، چه شود؟ براي پاسخ به اين پرسش بايد گفت برخي از سخنمي

زمين، ارزش اخالقي يك اثر را مالك برتري آن دانسته و بيات خاور در يونان و چه در اد
پسند و         اگر اثري داراي محتوا يا فرمي بر خالف عرف و اخالق ديني بوده، آن را نا

هاي نقــدي اشاره   هايي كه به مكتبدر هر يك از كتاب. اندارزش به شمار آوردهبي
خوانيم، بر اما آنچه به ويژه در نقد معاصر مي. 10را بيابيدتوانيد چنين مطلبي كند، ميمــي

بند يك ايدئولوژي شد، از ارزش هنري آن كاسته اين نكته تأكيد دارد كه وقتي هنر، پاي
تر بدان اين امر بيش. درست بودن اين نظر نداريمما كاري به چيستي و درست يا نا. شودمي
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اي تواند دغدغة هر مخاطب و خوانندهوژيكي، نميگردد كه موضوع چنين اثر ايدئولميبر
البته . شودتر ميدر هر زمان و در هر نقطه از جهان باشد؛ بنابراين، دايرة مخاطبان آن تنگ

خسرو و كميت به برخي اين امر داليل ديگري هم دارد كه در ادامه در ارزيابي اشعار ناصر
  .كنيمها اشاره مياز آن

نظرية مقيد كردن : نويسدر بيان سير تاريخي پيوند هنر و اخالق ميد» روز ُغريب     «
كه كليساي مسيحي در اروپا چيرگي داشت، هاي ميانه زمانيهنر به دين و فضيلت، در سده

كه در سدة نوزدهم نظرية هنر تا اين... گونه هنر ديني هم گسترش يافت رواج يافت و بدين
گرفتن از بهره[اي در عصر جاهلي چنين پديده). 135، 1993غريب، (براي هنر اعالم شد 
گانش آزاد و رها از هر قيد و بندي ، وجود نداشته و شعر نزد سرايند]شعر در خدمت دين

اش را بر شعر بار كوشيد سرورياما در دورة اسالمي بود كه دين براي نخستين... بوده است 
  ).135همان، (بگستراند 

. دانندسنجان، وجود ارزش اخالقي را براي هنر الزم نميبرخي سخن    از سوي ديگر، 
بود، ماندگي شاعري ميديني، نشانة عقباگر باور ناپسند و بي: نويسدقاضي جرجاني مي

گشت و چون از طبقات شاعران سخن به ميان ها پاك ميبايست نام ابونواس از ديوانمي
دهند، حذف شان شهادت ميبودنمردم به كافر آمد، نام او مانند شاعران جاهلي كه مي
). 66، 1992الجرجاني، (اما اين دو مقوله، تفاوت دارند و دين از شعر جداست ... شدمي

اي خاص دفاع كند، حتي برخي پا را فراتر نهاده و هر اثر ايدئولوژيك را كه از انديشه
اي جز اين باورند كه شعر وظيفهاين دسته از ناقدان بر . دانندداراي ارزش هنري پايين مي

تري برخوردار باشد، چه از ابزار شعري بيشها و عواطف انساني ندارد و هربيان احساس
  .تر خواهد بودتأثير آن در مخاطب بيش

هاي مذهبي كنندة انديشهخسرو و هاشميات كميت از يك سو بيانهاي ناصر    سروده
تر بر مخاطب، ابزاري به چه بيش دو براي تأثير هرست و از سوي ديگر، اينهامطلوب آن

تر ويژة نثر علمي و خطابه است، مناسب براي شعر، يعني استدالل و برهان را كه بيشظاهر نا
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اكنون . اندسخن، اين دو، زبان دانش را در خدمت هنر قرار دادهبه ديگر. اندبه كار گرفته

  .هاي اين دو شاعر بپردازيميابي سرودهخواهيم به ارزبا توجه به اين نكات، مي
اي متمايز براي هر يك از تفاوت قايل شده و وظيفه) شعر(    ناقدان ميان دانش و هنر 

داند كه ارسطو فرق ميان مورخ و شاعر را تنها در اين نمي«. انداين دو حوزه تعريف كرده
هاي هرودت را به رشتة نظم شتهنويسد و ديگري به نظم؛ چرا كه اگر بتوان نويكي به نثر مي

تاريخ آنچه را : فرق در اين است. كشيد، باز در سلك آثار تاريخي محسوب خواهند شد
راند كند و شعر از آنچه قابليت وقوع دارد، سخن ميكه اتفاق افتاده است، بيان مي

عيت و گاه واقست كه هنر و شعر راستين نبايد جلوهاين بدان معنا). 60، 1363گريس، (
تر باشد، بر غنا و چه امكان برداشت تناقض و احتمال و شك در هنر بيشحقيقت باشد و هر

حقيقت هنري، حقيقت «: گويدويليام گريس مي. ارزش هنري آن هم افزوده خواهد شد
دانيم، در واقع، بر حتي هنري چون نّقاشي پورتره كه آن را هنر تجسمي مي. علمي نيست

  ).57همان، ( توهمات استوار است اي ازاساس پاره
گونه بيان تقاوت مـيان دانش و هنر را اين» دربارة هنر«    لويي آلتوسر نيز در مقالة 

توانم بگويم كه هنر، ما اگر من بخواهم زبان اسپينوزا را در اينجا به كار گيرم، مي: كندمــي
كه دانش و شناخت ما را وادار اليكند، در حمي» نتايج بدون مقدمات» «ديدنِ«را وادار به 

است، و اين » مقدمات«از » نتايج«كنندة كند به درون مكانيسمي نفوذ كنيم كه توليدمي
  ).203، 1385آلتوسر، (اهميت است تفاوتي با

    با توجه به آنچه گفتيم، مشخّص شد كه عامل احساس و خيال نقشي اساسي در 
زه شعر از داشتن چنين عنصري فاصله بگيرد، در واقع از انداشعريت يك اثر دارد و هر

خسرو و كميت تا چه هاي ناصرتر ديديم كه سرودهپيش. هنري بودن خود دور شده است
هاي اند با منطق، استدالل و ديگر ابزاراندازه دور از اين عامل است؛ زيرا اين دو كوشيده

تر تر و نه هنريتر و علمي موجهخطابه، به هر شكل ممكن سخن خود را براي مخاطب،
منطقي بودن چنين اشعاري و حركت در مسير يك ايدئولوژي خاص، شعر اين . جلوه دهند
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به همين سبب است كه ديديم كساني در . ها قرار داده استدو را متفاوت از ديگر سروده
ه شمار همان عصر كميت، وي را خطيب و نه شاعر به معناي واقعي و هنري اين واژه، ب

  .اندآورده
تر در اين هايي است كه كمها يا موّلفه    شعر و هنر واقعي، داراي وظايف، ويژگي

: نويسدمحمد لطفي اليوسفي مي. بينيمخسرو و كميت اسدي ميهاي ناصربخش از سروده
ي سنجان قديم عرب بر اين امر اتفاق نظر دارند كه شعر، خطابپردازان و سخنتر نظريهبيش«

هاي دين يا انشقاقي است و اگر از شروطي غير از شروط شعر پيروي كند و از خواسته
   ).81/ 1، 2002اليوسفي، (» تواند شعر باشداخالق تبعيت كند، ديگر نمي

هاي ، با يكي از شيوه»پديده«    اگر بخواهيم شعر را به عنوان يك كلّ منسجم يا يك 
ترين همانندي را با نظام كنيم، بدون شك بيشداري رايج در دنيا مقايسه حكومت

دموكراسي خواهد اشت؛ زيرا در اين نظام سياسي، هيچ ترمز فكري يا ايدئولوژيكي يا 
در شعر نيز چنين است؛ . تواند آن را رام خود ساخته و از مسير و هدفش باز داردحزبي نمي

عرِ هنري را به مسيري غير از تواند شهيچ انديشة ديني، اخالقي، يا سياسي و اجتماعي نمي
بنابراين، چه بسا اين هنر در .  هدايت كند-... و نه مسير فكري، اخالقي يا - مسير شعريت 

گاه نتوانسته است شعر ناب هيچ. هايي قرار بگيردجريان خود در تعارض با امور يا انديشه
زشمند خود با عنوان شفيعي كدكني در مقالة ار. اين تعارض يا تناقض را از ميان بردارد

در اين لحظه هيچ شكي ندارم كه هر هنرمند : ...نويسدمــي» اخوان ارادة معطوف به آزادي«
تناقضي كه اگر روزي به ارتفاع . گزير داردبزرگي در مركز وجودي خود، يك تناقض نا

اي هيكي از نقيضين منجر شود، كار هنرمند نيز تمام است و ديگر از هنر چيزي جز مهارت
خّلاقيت هنري، چيزي جز ). 395، 1386شفيعي كدكني، (آن برايش باقي نخواهد ماند 

خيام، جالل الدين مولوي، حافظ و حتي فردوسي . ظهورات گاه گاه اين تناقض نيست
ناصرخسرو كوشيده است كه اين تناقض را آگاهانه حل كند، . اندگرفتار اين تناقض بوده

وي ). 395همان، (دهد  كنار هنرش اين تناقض خود را نشان ميآگاه از گوشه وخودولي نا
ام كه ارزش هنري هم كنون هيچ شعر حزبي يا مذهبي خالصي نديدهتا: نويسددر پايان مي
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گزير  يافت شود، به نا-  كه ارزش هنري داشته باشد - گمان اگر شعر مذهبي بي. داشته باشد

همان، (ود دارد و اين الزمة خّلاقيت هنري است اي از عرفان و گاه زندقه در آن وجصبغه
398.(  

ها از يك انگارة ايدئولوژيك يا برداشتي همة هنر«    البته به گفتة تري ايگلتون 
شوند و هنري كه كامالً خالي از محتواي ايدئولوژيك ايدئولوژيك از جهان ناشي مي

اما شيوة اظهار و به ) 23 ،1358ايگلتون، (» باشد، به قول پلخانوف اصال وجود ندارد
از «. كندكارگيري اين ايدئولوژي است كه تفاوت ميان هنر واقعي را از غير آن مشخص مي

هاي ديدگاه ارنست فيشر در كتاب هنر در برابر ايدئولوژي، هنر اصيل هميشه از محدوديت
دهد كه هايي رسوخ ميرود و ما را به درون واقعيتتر ميايدئولوژيك زمان خود فرا

  ).24همان، (»سازدها را از ما پنهان ميايدئولوژي آن
خسرو و كميت به دست هاي ايدئولوژيك ناصر    نكتة ديگري كه از نگاه به سروده

به  . هاي گوناگون را ندارندهايي قابليت تأويلآيد اين است كه معموالً چنين شعرمي
ها دارند و از آن يك مانند از اين شعربيش همة خوانندگان يك برداشت هسخن، كماديگر

پس چون ظرفيت . ها، برداشت وجود نداردفهمند؛ ديگر به شمار خوانندهچيز را مي
هاي گوناگون يك اثر هنري كم شود و هر لحظه، يك معناي تازه از آن توليد برداشت

تواند زمان ميدر واقع، شعرِ هنري هم. نشود، چنين اثري پس از مدتي خواهد مرد
خسرو و هاي ناصرتر سرودهدربردارندة معاني گوناگون و گاه متناقض باشد، اما بيش

گيري از همة در چنين اشعاري وقتي شاعر با بهره. گونه نيستندهاشميات كميت اين
ابزارهاي بالغي و خطابيِ مؤثر در مخاطب، او را قانع ساخت كه فكر و نظرش را بپذيرد و 

اي براي مخاطب باقي      شود، ديگر پرسش و ابهام و كشف تازه ميبه ظاهر هم موّفق
هاي احتمالي ذهن او پاسخ ماند؛ زيرا شاعر كوشيده به هر راهي كه شده، به پرسشنمي

بنابراين، . گونة او باقي نگذاردگويد و مجالي براي مخالفت، شك يا برداشت ديگر
رود و نه برداشت د و به انديشه فرو ميكنكند نه شك ميمخاطبِ اين شعر نه پرسش مي
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 پاسخ داده شده و همة مسايل  - مانند حوزة دانش -به همه چيز . تواند داشته باشداي ميتازه
حل شده است؛ اما در هنر واقعي همواره جايي براي ترديد، ابهام و پرسش باقي است و 

. كندسد يا برداشت ميپراي ميكه چه بسا هر شخصي در هر زماني به گونهجالب اين
مخاطب هنر راستين از چنين جرياني كه بر پاية ابهام و كشف متفاوت است، تنها لذّت  

شود؛ اما شايد از لحاظ عقلي، قانع نشود و حتي هيچ چيز از آن درك برد يا حيران ميمي
  .نكند؛ اين است راز هنر واقعي

هاي تر سرودههيم دربارة بيشهاي جديد نقد ادبي بخوا    اگر ما بر اساس معيار
تر از ها را كمچاريم ارزش هنري اين سرودهناصرخسرو و هاشميات كميت بحث كنيم، نا

البته اين مسأله در همان زمان كميت يعني آغاز عصر . ها بدانيمارزش ايدئولوژيك آن
زياد فرزدق به احتمال بسيار . اندعباسي نيز مطرح بوده و برخي به شيوة او اعتراض كرده

دانشمند و ناقد سدة سوم (، جاحظ )شاعر آغاز عصر عباسي(، بّشار )شاعر عصر اموي(
). مندهنر(اند كميت را خطيب بدانند تا شاعر و ديگران بر همين اساس ترجيح داده) هجري

دهد، هايي كه شعر را به عنوان يك اثر هنري قرار ميو چه بسا خود كميت هم به معيار
: نويسدشناسي خود ميسنج ايتاليايي در كّليات زيباييكروچه سخن. ه استآگاه بود

كه اين صفت خيالي بودن، خاصيت مشّخصة هنر، خيالي بودن آن است و به مجرّد آن«
پيشه در فرد هنر: ميردريزد و ميجاي خود را به تفّكر و قضاوت بدهد، هنر از هم فرو مي

-كنندة شخص خود ميپيشگي تغيير ماهيت داده و انتقادهنرميرد،به اين معنا كه وي از مي

كنندة ميرد،به اين معنا كه وي از حالت يك تماشاهمچنين،در بيننده يا شنونده مي. شود
 - 66، 1358كروچه، (شود مجذوب هنر به حالت يك فرد متفّكر ناظر بر زندگي تبديل مي

65.(  
ترين اعتراض كميت در د بگوييم كه بيشخسرو و كميت باي    در تفاوت اشعار ناصر

ها را هاشميات بر كساني است كه خالفت را به زور از خاندان پيامبر گرفته و فرزندان آن
شايستي تر موضوع شايستگي يا نابه ديگر سخن، اينجا بيش. انددر كربال به شهادت رسانده

خسرو گاه اعتراض در  ناصراين گروه يا آن گروه در مقام خالفت مطرح است؛ اما اعتراض
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گويد كه اسالم را بخردانة مسلماناني سخن ميوي از ايمان سطحي و نا. سطحي فراتر است

وي ). 436، 1387ناصر خسرو، : نك. (انددرست نشناخته و خرد و منطق را از كف داده
متهم        ها را به دو رويي دهد و آندانشمندان و فقهاي دين را نيز مورد انتقاد قرار مي

خسرو، دست كم در توان گفت ناصرپوشي ميبنابراين، با كمي چشم). 436همان، (كندمي
كند؛ يعني ديني ميمذهبي و درونبخشي از اشعار خود، اقدام به يك مبارزة درون

كه كميت در جايگاه يك مبارز و كيشان فكري و مذهبي او هستند؛ در حاليمخاطبش هم
، تنها در برابر حكومت اموي و كساني كه حق خالفت را به زور     منقدِ مدافع علوي

هاشم و به ويژه خاندان كند يا بنيها را نكوهش ميكميت يا اموي. ايستداند، ميگرفته
  .اي استفرقهتر يك مبارزة برونبنابراين، مبارزة او بيش. ستايدرا مي) ص(پيامبر

گويد، يك شعر گونه كه دكتر شفيعي هم ميانخسرو، همرسد شعر ناصر    به نظر مي
خاسته از هاي او، سخناني برمذهبي يا اخالقي خالص نباشد؛ زيرا در بسياري از سروده

هاي شاعرانه، صور خيال، تشبيه، استعاره، تخيل و ديگر عناصر شعري را عواطف و احساس
ت و در ميـان آن، گـــاه  سر ســتايش ايـدئولوژي نـيسبنابراين، شعر او يك. بينيممي

خالف هاشميات اين بر. بينيمايدئولوژيك نيز ميهاي عمومي و انساني و فرامـايـهدرون
كميت اسدي است كه چيزي جز تبليغ باور و انديشة مذهبي و اخالقي مطلوب يك مكتب 

دئولوژيك هاي ايهاي او در قياس با سرودهبنابراين، ارزش هنري اين دسته از سروده. نيست
ارزش اخالقي، فكري و تاريخي     : تر است و در يك سخنخسرو بسيار پايينناصر

تر از ، بسيار بيش-  البته تنها براي پيروان مكتب تشيع و اسماعيليه - هاي اين دو شاعر سروده
  .شناسانة آن در نقد ادبي جديد استارزش هنري و شعري و زيبايي

   نتيجه گيري-3

  :گذشت، نتايج اين پژوهش به قرار زير استبراساس آنچه 
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هاي كميت اسدي و ناصر خسرو قبادياني دو ويژگي اصلي مشترك ميان سروده -1
شود؛ يكي برخورد ايدئولوژيك اين دو با هنر سرايندگي است و ديگري ديده مي

  .كاربرد فن جدل، خطاب و استدالل در شعر
انگيزد، به ي و قلبي مخاطب را بركه احساس درون شعر اين دو بيش و پيش از آن-2

  .ستدنبال قانع ساختن عقلي او
خسرو و هاشميات كميت، بيش از هاي گفتگو و جدل در شعر ناصر كاربرد شيوه-3

  .هر چيز متأثر از مكتب فكري و فلسفي معتزله است
نگاران، كميت نخستين كسي است كه از اسلوب جدل و خطابه در  به گفتة تاريخ-4

خسرو هم در ادب پارسي، متأّثر از اين شيوة ربي بهره گرفته است و چه بسا ناصرشعر ع
 .كميت باشد

تواند شعرِ هنري را به اي نمي هيچ انديشة ديني، اخالقي، يا سياسي و اجتماعي-5
از اين رو، چه بسا اين هنر در جريان خود در . مسيري غير از مسير شعريت هدايت كند

 .ها قرار بگيردر يا انديشهتعارض با برخي امو

تر از ارزش هاي كميت و ناصر خسرو، كمشناسانة سروده ارزش هنري و زيبايي-6
 .ها استاخالقي، ديني يا تاريخي، اجتماعي و سياسي آن

 هايادداشت

 326 تا 284ص » حياة الشعر في الكوفة«بردن به نقش شيعه و وضعيت مذهبي كوفه به كتاب براي پي - ١
  .كنيدمراجعه 

الكميت «توانيد به كتاب در اين باره مي. پژوهان، اختالف ديدگاه وجود داردالبته در اين مورد ميان تاريخ -٢
  . نگاه كنيد208 تا 203اثر نجيب عطوي ص » بن زيد االسدي بين العقيدة و السياسة

آوري شده، سلّوم گردشمار اين ابيات بر اساس آنچه از هاشميات او در ديواني كه به وسيلة دكتر داود  -٣
 .رسد بيت مي563هاي ديگر شمار آن به در برخي از نسخه.  بيت است560

 ....رويان نيستبه طرب و شادي آمدم، اما شادي من از روي سرگرمي و از براي شوق زيبا: برگردان -٤

 ة دكترشتنو» خسروتحليل اشعار ناصر«پذيري وي از اشعار عرب به كتاب هاي تأثيربراي ديدن نمونه -٥
 . مراجعه كنيد18 تا 29مهدي محقّق، ص 

 . نگاه كنيد316 تا 283هايي از اين گونه به كتاب مهدي محقق، ص براي ديدن نمونه -٦

 .اهللا صوله عبدةالحجاج في القرآن، نوشت: هاي استداللي در قرآن، نكبراي آشنايي با شيوه -٧
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تر و ن كه خويشاوندان براي اين حق، شايستههاشم باشد، بدااگر خالفت، تنها شايستة بني: برگردان -٨

 .ترندنزديك

كيشان خود راضي شده و از روي كينه، گاه فرزندي هاي ناپسند در حق هماميه به انجام كاربني: برگردان -٩
 ... اند را يتميم كرده و مادر را به داغ فرزندش نشانده
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