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 32/2/0010 تاریخ تأیید:                        01/00/0011دریافت:تاریخ 
  1 اهلل فرج ینحس 

  2 نژاد یموسو یعل یدس
 

ترین مکتوباا  باران اناان     اشعار و متون ادبی، از دیرباز در شمار مهم

هان مربوط به  ااد. بررسی سروده دادن تحوال  فرهنگی و سیاسی جامعه بوده

توااد فرایند توجه شاعران به این رویداد  از این منظر، می علی قیام زیدبن

 بزرگ و عوامل مؤثر بر آن را انان دهد. 

هاان   دهنده آن است که محتوان سروده هان پژوهش پیش رو، انان یافته

دهنده محورهایی همچون: خروش محتاطااه علیاه   مربوط به قیام زید، بازتاب

از شرح قیام زید، شکساتن حااارهان   حکمرااان امون، بیم و امید شاعران 

  امون و شماتت زید بوده است.
 

 .یاسد زید بن یتکم زید، بن یحیی یان،امو یاسی،شعر س علی، یدبنز :کلیدواژگان

                                              

 .(mowali66@gmail.com): قم یه،العالم یجامعة المصطف یعتش یختار یدکترا. 1
: ت موووبا ق، قوووم  یوووا دانشووو اا اد یعت فووورش تشووو  یخگووورتا توووار  یعلمووو یئووو عضووو   . 2
(mousavi70@yahoo.com). 
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مقدمه

در سال  علی بن های بزرگی همچون قیام امام حسین حیات سیاسی شیعه، مرهون قیام

باشد که با شجاعت و جساارت، حادود و    ق( می611علی )م.  بن ق و بزرگانی چون زید16

خواهاان   تنهاا بارای مجاهادان و دزادی    ثغور جهاد، رشادت و مقابله با ظلا  و سا   را ناه   

ها در اعصار  ها و قیام ای نیکو برای طیف وسیعی از جنبش مسلمان ترسی  نمود؛ بلکه اسوه

وده است. با وجود تولید میراث س رگ ادبی در قارون اخیار، اماا انعکاا      مخ لف تاریخ ب

، کم ار  علای  بان  ها، مانند قیام زید ها، چگونگی و دس اوردهای برخی از این قیام زمینه

جسورانه  علویِ انقالببا  حسین بن علی بن زید مورد توجه پژوهشگران قرار گرف ه است.

های انقالبی  انگیز، اما طیفی وسیع از جریان  ی غ یش، با وجود عمری کوتاه و سرنوشخو

ماورد توجاه    عصر نخسا ین، از همان را در تاریخ اسالم رق  زد. تاریخ انقالبِ زید شهید، 

و  باوده  منثاور ادبیاات  در حوزه ها،  نگاش ه اما بیش رینقرار گرفت؛ نویسندگان مورخان و 

شامار و در ماواردی    ک  های غیرمنظوم، در مقایسه با نگاش هو اندک ، بسیار ادبیات منظوم

 در این عرصه پیدا نشد. پژوهش ه ای دربار پیشینه اسا ، مایه بود. براین ک 

گف ه، اما اهمیات واکااوی میاراث منظاوم دارای اهمی ای بسازا        با فرض مقدمه پیش

و دس بُرد دچار شده است.  تحریف، تزویر کم ر بهاز دیرباز  ،خالف نثر هب شعرباشد؛ زیرا  می

خاسا گاه  و شاعر   درونی و بیرونی نوایوزن، قافیه، مح وا، پیام و دلیل این امر، عالوه بر 

شعرهای سفارشی و دس وری جهت،  ازاین ،بنابراین .استدرونی، ذوقی، فطری و هنری دن 

 ای، ضعف و عدم اصالت خود را دشکار خواهند نمود. با کم رین بررسی

، بیش ر میراث منثور قیام زید را مورد توجه قارار  که نویسندگان و پژوهشگران ییازدنجا

، نیازمند بررسی منابع دیگری همچاون مناابع   ها و مطالعات همچنان این پژوهشاند،  داده

  منظوم خواهد بود.
 



 49   1041بهار،وسوم،شمارههشتادونهمیستسالب             

محتوایادبیوشعریدراثنایقیامزید

ش در تاریخ اسالم، تشایع و ح ای   با وجود اهمیت و تأثیرگذاری مم از علی بن قیام زید

که شایس ه است، در م ون و منابع ادبی ماورد توجاه قارار نگرف اه      چنان ، دنبیت اهل

های نااگوارش، بسا ری    نظر از خشونت و خونریزی است؛ چه اینکه نبردهای نظامی صرف

ی هاا  باشند. این موضوع از ویژگای  برای تولید م ون و مح واهای ادبی در قالب رجزها می

بوم  هایی بوده که نیروهای م خاص  دارای زبان، فرهنگ یا زیست ویژه در جنگ نبردها، به

اند؛ از جمله در کربال که حج  زیاادی از رجججزهاا توسار هریا  از      فرهنگی مش رک بوده

هاا و   طرفین بروز و ظهور یاف ه است. این نوع م ون، عالوه بر ارزش ادبی، حااوی گازاره  

 باشند. تاریخی میهای ارزشمند  داده

هاای م اداول در    از سانتت « رجججزخوانی»با وجود دنکه قیام زید در عصری رخ داده که 

ها بوده، اما دنچه موجب شگف ی است، فقر مح واهای ادبی همچون رجزها و شعرها  جنگ

باشد. شاید علت چنین شرایطی، فقدان مردان جنگای یاا سااخ ار و     علی می بن در قیام زید

شهری و نامنظ  داشا ه و کم ار    قیام بوده است؛ چه اینکه قیام زید، قالبی درون نوع وقوع

توان به گزارشی دست یافت که در دن، صافوف جنگجویاان در مقابال یکادیگر قارار       می

اند؛ زیرا در قیاام زیاد، کم ار     گرف ه و مردان جنگی فرصت خواندن رجزهای جنگی داش ه

تاوان   بود و یا در قیام زید، کم ر می ه و باتجربه برجستوان شاهد هماوردی جنگاوران  می

 های ادبی، شاعران و سخندانان بود. دفرینی افراد و شخصیت شاهد حضور و نقش

علی بیعات کردناد؛ اماا از ایان      بن بر اسا  منابع تاریخی، حدود پانزده هزار نفر با زید

از شهرهای دیگر  غلبه کوفیان،با وجود  6میان، تنها چند صد نفر از دنان همراهِ زید ماندند.

                                              

، 7، جالمنوتمم فوی تواریخ ا موم تالملو       جو یی،   ؛ ابو  171، ص7، جتاریخ الطبریی، . طبر1

الفخوری فوی ااداب السولطانیة    ی، الطقطقو  ؛ ابو  237، ص3، جأنساب ا شراف ،ی؛ بالذر212ص

 .132، صتالدتل اإلسالمیة
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خراسان، ری و گرگان  :مانند ،ن، موصل و شهرهای فار یواسر، بصره، مدا :مانندعراق، 

نفار   162با وجود این وسعت جغرافیای انسانی، عمالً  6بیعت کرده بودند. با زیدنیز شماری 

که عمدتاً به شهادت رسیده و تنها افاراد کمای، از    1ه بودندهمراه زید باقی ماندبرای قیام 

 جمله یکی از فرزندانش توانس ند جان سال  به در برند.

گذاشت و افراد باقیمانده از  مس قی زید تأثیر عِدّه و عُدّه  ک  سپاهبر همین مسئله، شاید 

ه زید را مجبور کرد تاا پاا از شاهادت او ا در اثار کثارِت جراحاات ا هنگاامی کا           سپاه

 «الجازارین  دار»مکاانی از  در  دندفن  درصددِن وانس ند پیکرش را از معرکه بیرون ببرند، 

 محالت دفانش  بر روی را « سبخه»ی از دب منطقه نهرماندنِ قبرش،  برای مخفیبردیند و 

ه انداخ ند تا دشمنان، جناز یدانشهپیکرهای  میاندنان سر زید را جدا کرده و  9نند.جاری ک

نابش و   ،ن یجه معکاو  داد و قبار ایشاان   همه اینها، اما  4ی و مُثله نکنند؛شناسایوی را 

  5صلیب کشیده شد. پیکرش بیرون دورده و به

دلود  غباردر فضایی  ،این نبرداین موضوع است که  مؤیداین انقالب،  ش ابانیاف نِ  پایان

 ،«رساانه شاعر  »های شعری بوده است.  های مخاطبه، از جمله مواجهه بهره از فرصت بیو 

تواناد تصاویرهایی    گرچه دچار کنایه، مبالغه، اس عاره و صناعاتی از این دست است، اما می

 جزئی و دقیق از واقعه را به تصویر بکشد.

                                              

الفخوری فوی ااداب السولطانیة تالودتل     ی، الطقطقو  ؛ ابو  327، ص9، جتالنهایةالبدایة ، ریثأ . اب 1

 . 132، صاإلسالمیة
 .332، ص9،، جالبدایة تالنهایةأثیر،  . اب 2
 الطقطقوی،  ؛ ابو  2۶2، ص7، جتواریخ الطبوری  ؛ طبری، 2۵2، ص3، جأنساب ا شراف. بالذری، 3

 .227، ص3، جمرتج الب ق مسع دی، ؛132، صالفخری فی ااداب السلطانیة تالدتل اإلسالمیة
 . 212، ص7، جتاریخ االمم تالمل   المنتمم فیج یی،  . اب 3
 . 2۵1، ص3، جأنساب ا شراف؛ بالذری، 231، ص9،، جالبدایة تالنهایةأثیر،  . اب ۵
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هاای برخای    انادک اسات و باه ساروده     ،شده پا از این نبرد نیز سروده های سوگواره

در شود. پا از پایان نبرد،  محدود میق(  611)م زید اسدی  بن کمیت ،حجاز و نیز اعرانش

هاای   دمیخ ه با اظهاارِ پشایمانی   ای هس ی  که برای همدلی و همدردیِ  شاهد مرثیه دغاز،

یان حکومت عباسدست  سرایی به نوعی از مرثیه ،اما پا از دن است؛ ه سروده شدمصلح ی، 

ه در ظااهر،  ا مرثیا شااید ب اوان دن ر   بود وهمراه  خونخواهیکه با ادبیات  به ظهور رسید

زید، سروده شهیدِ  یارانقراردادن اطب خمنامید که با دمیز  برانگیز و در باطن، تحری  سؤال

را  ناچاار و مجاازاً دن   اماا باه   ؛باشد بیرونسروده از قلمرو مرثیه  سب این  ،بسا شد. چه می

 است.  چندان فراوان نبوده ،نیز ها این سرودهالب ه نامی .  مرثیه می

توان ان ظار داشت تا اشعار دقیقی از قیام زید در اثناای   گف ه چندان نمی یل پیشبه دال

رسد، عماده اشاعاری کاه روای گار قیاام زیاد        قیامش به دست دورد؛ چه اینکه به نظر می

باشند، بیش ر در دغاز دعوت عباسی و در مقام به چالش کشیدن خالفت اماوی باروز و    می

 نمود یاف ه است.

مندی وافر عباسیان از قیام زید، باعث شده بود تا در روزگار ایشاان   بهره عالقه و شاید

انگیزه شاعران برای سرودن اشعار در وصفِ انقالبِ زید، دغاز مراوده با عباسیان و شرکت 

یاف ن به دربارشان بوده باشد. این شاعران با زبان شعر، خونخواهی  در جلسات دنان و تقرب

بخشیدند و شاید به صورت ضمنی، این تصویر را در ذهن عمومی  مانده را تازگی می معطل

شاده از   هاای ریخ اه   ترین فرد بارای صایانت از خاون    کردند که عباسیان، صالح ایجاد می

ساازی شاهدای علاوی، بار نااتوانی       رو، در کنار مقد  باشند. ازاین هاشمیان و علویان می

 دند.نمو های سیاسی و اج ماعی اشاره می ایشان در عرصه

ه طبقا  ای ثنااگوی  دس ه شاید ب وان شاعران در این مقطع را به دو دس ه تقسی  نمود؛

امااام ، و در رأ  دنااان، خونخااواه (ان)هاشاامیان علویااهمااه  خونخااواهِی یِ نوپااای حاااکم

پُرشاور و  شااعران راسا گو و    ،دیگار ؛ دس ه بودند علی بن زید یشان،اه و نو حسین

مانعِ اس فاده دنان از حقت خود در سوگواری برای  ،دشوار گذش هکه شرایر ساز بودند  حماسه
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ظاهر اسا  حکمرانی دنان بار   افراد مدنظرشان شده بود. با روی کار دمدنِ عباسیان که به

بنا شده بود، این شاعران فرص ی یاف ند تاا باا سارودنِ اشاعار     « محمد الرضا من دل»پایه 

شاان بارای    که برای زید در سینهزبان بیاورند  بهرا اندوه و حسرتی سو، همه  خویش از ی 

بار تاروماار سااخ ن باقیماناده      را یانعباس ،دیگر ی ازسوی شده بود وحبا  مدتی طوالنی

امویان تحری  نموده و یا این وظیفه را بار ایشاان یااددوری نمایناد؛ چاه اینکاه هرچاه        

 علای  مصاائب دل  شد، نیاز ایشان بارای ذکار   تر می های خالفت عباسی مس حک  پایه

 شد. کم ر می

گف اه، باه    مب نی بر اذعان به فقدان شعاری درخور در اثنای قیام زید و اح ماالت پیش

جز چند بیت شعر که توسر خود زید سروده شده و یا مورد اس شهاد قرار گرف اه، مصاداق   

یکی از  ؛است هزبان دورد  دو م ن شعری را به ،نبردهنگامه زید در توان یافت.  دیگری نمی

باه او   یتیرعرصه بر او سخت شده بود و را زمانی سرود که  خودش بود و دنه دنها سرود

  رو کرد تا دخرین وصیت ق(615)م.  یحیی، به پسرشچنین وضعی ی، اصابت کرده بود. در 

عنوان قالب ماندگار، حماسی و شیوا برای  ، از شعر بهسختلحظات خود را بگوید و در دن 

بلاو    باه سانت  نوجاوان باود و   هنوز به این دلیل که او  شاید خود سود جست؛ ان قال پیام

را باه  فرزنادش  بسا در دینده،  گذاشت که چه را با پیامدهای تلخی تنها مینرسیده بود و او 

  باه ساالگی  62 در سنت شو فرزندگونه ه  شد  داد که همین سوق میگرداب ظل  امویان 

 چنین است:، این سرودهم ن شهادت رسید.   دست امویان به

گیه    هیح  ]این نصیحت  اا ا  نین شاشیته  یه[ کیه       ، اگر کُشته شومپسرم! 

ا   .آلیوش  انه افتهات پلحد و چرک ؛گونه نبهشی که لبهس  سفحد و پهکحز   هشد این

 یه افیراش کیری  و     ،چراکه پسیتی همنشیحن   ؛همنشحنی  ه افراش فرونهیه پرهحز کن
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 1.کند  زاگواا نحز سرای  نی

)م.  مسلمه بن روای ی از محمد و به غدیر ب  ةبشامای از  که زید خواند، سرودهدومی شعر 

دو دتش قرار گرف اه   میانچراکه ؛ خواندجنگ ترین شرایر  را در سخت  که دن 1بود ق(49

ترین دنها بر او، وادادگی کوفیان و تنها گذاش نِ او بود که شاعر  ترین و سوزاننده . سختبود

او را یان کوفکند؛ زیرا  ، می«ةالحیا لُّذِ»به فرسا تعبیر  تلخی ذلت طاقتاز در این شعرش، 

 دمدن در برابر شدن تنور جنگ، او را مجبور به کوتاه  در وضعی ی قرار دادند که در زمانِ دا 

که تاوانِ  بود  ق(611)م.  عمر بن سپاه یوسفعِدّه و عُدّه فراوان دتش دیگر، دشمن کردند. 

؛ زیارا در  باود اهمیات    رویارویی با دنها را نداشات؛ الب اه ایان دتاش دوم، بارای زیاد بای       

 عازت ) مارگ عزتمنداناه  دنبال دس یابی به همین سرنوشت بود و از دن، باه   محاسباتش، به 

 نمود: ( تعبیر میالممات

غیاایی ملیو و نیهگواا    اا هیر شو  ؟ نیر  ززممندانیه   ییه  ندگی  یخوااآیه 

  حرک  نین  یه  قطعهً   هش ،شو یکی   این یکی ا  نهچها  ه انتخهبانه اگر   حن ؛ نی

 3. یبهمر خواهد  وش  ،ممندانهزز]نر   ویس

                                              

 دنِسَ الفِعال مبیَّض ا ث ابِ / بُنیَّ إمّا أ لك ّ فال تك ْ أ. 1
 یُردی الكرام فس لةُ ا صحابِ / تاحبرْ مصاحبة اللئام فإنما

 (.0203، ص9، جبغیة الطلق)حلبی، 
ایو    ،289، ص۵۵، جدمشق ةخ مدینیتارعساکر در  اب ؛ 227، ص3، جمرتج الب ق ،مسع دی .2

شور   در الحدیود،   ابی اما اب اس ؛  منس ب کردا همسلم ب  به محمد و  اختالف اندکی باو دت بی  را  
معجم در ت یاق ت حم ی ؛ 133، ص13، جأنساب ا شرافدر  بالذری؛ 2۵7، ص3، جةنهج البالغ
 اند.  ر نسب  دادایالغد ب  ةبه بشام ، مراا چند بی  دی ر  ای  دت بی  را به، 370، ص3، جالبلدا 

 تکالًّ أراا طعاماً تَبیال/  الحیاة تعزّ المماتْ لُّذِ . أ3
  جمیالفسیری إلى الم ت سیراً /  فإ ْ کا  ال بدّ م  تاحد

 (.102، ص3، جمعجم البلدا ، یاق ت حم ی)
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زیدشهادتپسازشعریِمحتوایادبیو

ادبی قیام زید، پا از شهادتش رخت بربست  طورکه پیش از این گذشت، مهجوریت همان

هاا و الب اه برخای اغاراض سیاسای،       ها و دل تدریج رفع ظل  امویان و دزاد شدن زبان و به

 باعث شد تا اشعار م عدد و م نوعی در موضوع قیام زید بروز و ظهور یابد.

.خروشمحتاطانهعلیهحکمراناناموی1

در کاه   گوناه  دنچرخه معیوبی است که بعدها نیز اس مرار یافت و اشعار دغاز این دوره، 

ه قریحرفت، ن وانست  شده زید ان ظار می کشیده صلیب میانه فضای مرگبار حاک  بر پیکر به

 .کندسرودن شعر تشویق   بهرا باقدرت ورد و دنان دجوشش در  شاعران را به

ه دست یافت که در دغاز، هیچ صادایی  توان به این ن یج با بررسی شواهد تاریخی، می

است؛ تا اینکه مرثیه هاشمیان به سوگواری برای زید بلند شد و  شده  از شاعران شنیده نمی

کنندگان قیام زید  ای برای تنفا پیدا کردند تا سرکوب برخی شاعران کوفی، فرصتِ دماده

کی صاحنه رویاداد   را محکوم کنند. گروهی از شاعران کوفی نیز شروع به حرکت در نزدی

و هاا ساکوت    پاا از ساال  با امویان کردند تا در میان جمعیت شااعران دیگار،    نبرد زید

، زبان ان قام در کام شاعران به چرخش بیف اد.  قتیدر برابر حق کردنِ از سرِ تر  خالی شانه

رسایدنِ عباسایان باه    و گذشت بیش از ی  دهه از سرکوب و با ایجاادِ گشاایش   پا از 

شدند تا در حضورش، در کنارِ سوگواری  وارد میحاک  جدید بر ری از شاعران ، شماخالفت

شاهادت رساانده بودناد، بار زیاِد هاشامی، گریاه و         برای هاشمیانی که امویان دنان را به 

 6سرایی کنند. مرثیه

باوجوداین، این مراثی بر زید محصور مانده و تالشی برای روشن نماودن دیگار ابعااد    

گف اه، مانناد    شاید همان دالیال پایش   نمود. بر مصائب یاران زید نمی قیام و ح ی شرحی

های کالسی  بارای رجزخواناان یاا     شکل و نحوه قیام زید باشد که قیام منظ  با فرصت

                                              

 .12۶، ص0، جأنساب ا شرافبالذری،  .1
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عرض اندام شاعران سخنوران نبود. دوم اینکه جسارت و حماساه نبارد و شاهادت زیاد و     

 امش را به حاشیه رانده بود.ش، سایر ابعاد و شهدای قیپا از شهادت رویدادهای

نظار از خطرهاا، باا اشاعار      همه، برخی مصائب باعث شده بود تا شاعران صرف بااین

 نابشِ خود، زید و قیامش را به تصویر کشند؛ چه اینکه پا ازشهادتِ زید، امویاان او را  

نازد  را زیاد  سر صلیب کشیدند. وق ی  را به  اش جنازهکردند و به دن شیوه وحشیانه، قبر  

زده  بهات حادثه که از این  او درحالی؛ دوردند بود ا « حیره»که دن روز در  ا عمر بن یوسف

زدن به  شروع به نوکدمد و خروسی  انداخت؛ اش ای از خانه زید را به گوشه رِشده بود، سج

ایان شاعر را   و بالفاصاله  را برانگیخات   6یزمیل الکالبخش ِ  قضیه،همین سرِ زید کرد. 

 سرود:  

اسی .    که کهکل نیر  اا گرفتیه   ،گویه ! ید شوا کن اا ا  کنها  لفِ خروس

و  ائیرا   حهجحیه    کیه  ینی ِ   خیدا آفرید  مرین  فر ند شختر اسول خدا و گرانی

 2 ه شهم  رشند.سر[ اا چههانعل مهختند و  او ، ، شبهنهاس 

                                              

 ،کالبوی ت سسور    بو   ة بیور  ب  عمرت ب  یمیل ،لاتّ اند: ای  نام ثب  شداه دت شخصی  در تاریخ ب. 1

، سو ید کلبوی   بو   یمیل ،دی ریاس  ت  آمدانامشا   203، ص7، جتاریخ طبریبیهس اس  که در 

، 9، جأنسواب ا شوراف  که مرتا ِ حمار ات را حبس کردا ب د )ر. : بالذری، ا ل شام ب دا  شاعرِ

اموا  ؛   اسو  یو  ای ایو  دت شخصویّ    شعر ای کدامای  مشخص نیس  که  ،ط ر دقیق به(. 202ص

 ای  ابیات باشد.ا س ید کلبی، سرایند ب  ای  اس  که یمیل ،تر احتمال ق ی
 طالما کا  القطاً للدجاجِ/  . اطردِ الدی َ ع  ذؤابة یید2

 له یی ِ ال ف د تالحجّاجِ/  اب ِ بن ِ النبیِّ أکرمِ خلقِ ال

 بالسُّرى تالبك ر تاإلدالجِ/  حمل ا رأسهُ إلى الشام رکضاً

فقط ی  ، 238، ص1۵، جةشر  نهج البالغ ،الحدید ابی اب ؛ 00۶ص، 3، جأنساب ا شرافبالذری، 

 اس .  را آترداای ای  ابیات بی  
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باشاد؛  افازوده شاده    این ابیاتبعدها به ذکر است که شاید بیتِ دخر،  نک ه، شایان  این 

 مگار ؛ اسات   عمر باوده  بن یوسف نزدِ، «حیره»سرِ زید در ل، اوّ دو بیتِهنگام سرایشِ زیرا 

به یا و  است  به شام سروده شده زیدسر  پا از بازگشتِ ،این ابیاته همقائل شوی   دنکه

  6.ه باشدحاک  اموی سروده شد حضوراین اشعار در شام و در نقلی، 

شاعرانازشرحقیامزیدبیموامید.2

ق(، دو بار این سطح از ام ناع، در 611 ا16)زید اسدی  بن کمیتدور باشد که از  شاید تعجب

بار، زمانی بود که از پذیرش دعوت زید برای مشارکت  برابر انقالب زید دیده شود؛ نخس ین

؛ چاه  پا از شاهادت زیاد باود    ،دیگریدر قیام سر باز زد و پا از مدتی، پشیمان شد و 

اینکه او در طولِ چهار سال پا از شهادت زید، با اینکه زیاد در انظاار عماومی شاهید و     

صلیب کشیده شده بود و مردم، صبح و شب از کناارش عباور    نبش قبر شده و پیکرش به 

 گرف ند، در چنین فضایی، کمیت از سرودن کردند و با این تصویر بزرگ شده و اُنا می می

تنهاا کمیات، بلکاه     رفت و اشعار درخوری برای او نسروده بود. ناه  شعر برای زید طفره می

تر از او را نیز تحری  نکرد.  همطرازِ کمیت یا پایین دیگر شاعرانِچنین فضایی احساسات 

الب ه از این موضوع نیز نباید غفلت نماود کاه کمیات در چهاار سااِل نخسات حکمرانای        

براینکه امامت زید را نیز قبول نداشات.    است؛ عالوه  فیانه داش ه، زندگی مخعمر بن یوسف

تاا مادت مدیادی،     کاه  ای گوناه  ؛ باه ای داشات  دفاع سرسخ انه بیت شدت از اهل  به او

زنادان اناداخت و    او را به و  بودخشمگین  شاز این رف ارق( 615ا16)عبدالمل   بن هشام

ناکاام ماناد و او زنادگی    دان، این هادف شاوم   از زن شفرارقصدِ کش نِ او را داشت؛ اما با 

مشمولِ عفوِ حاک  اموی ،  شام ب  ةمسلم گیرِهای پی تالشه واسط بهسپا،  1دوباره یافت.

                                              

 . 2۶0، ص1، جالحدائق ال ردیّة فی مناقق أئمّة الزیدیّةالمحلی،  .1

  .2۶9، ص8، جالفت  أعثم ک فی،  . اب 2
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حاالِ  ، پیوسا ه در  زیاد دعاوت   نگفا ن باه  پاساخ  دلیل  کمیت بهشاید جان و وجدانِ  6.شد

ه نوش  برای کمیت هذلیبکر  ابیدر هنگامه قیام زید، بود. سرزنش خود و تأسفی سوزناک 

میاان   حفظ ابوالقاس  دربرای : اگر نگف ه بودیمگر  !ای أُعجیمش! همراه ما قیام کن» بود:

 1.«مایه برای  مه  نیست هرگز سرزنش افراد دون ،شما مالمت شوم

جان  خطر انداخ نِ  به اما نه در حدّ ؛دل  و جان  با شماست» کمیت ه  در پاسخ نوشت:

 9.«یند و پیکرم را بخورندها بیا که کال 

شادن   هرروی، سروده شدن اشعاری هرچند اجمالی در رسای زید، باعاث برانگیخ اه   به

 (ق35)م. یوساف ثقفای   بان  دوباره خش  و دشمنیِ حاک  اموی شد؛ او به والیِ خود، حجاج

هاش  در دن،  و س ودنِ بنی برای زید« ای قصیده»دلیل سرودنِ   بهرا  نامه نوشت که کمیت

اح ماال،   شاود کاه باه    ها فهمیده مای  گزارشاین  از. و زبان و دس ش را قطع کنددس گیر 

 کاه از  ه بودهسروداشعاری که از او در دس ر  هست از بلندتر ای  مرثیهبرای زید، کمیت 

ار اح مال دارد، سه قطعه شعری از کمیت که امروزه در دسا ر  ماا قار    4.است رف ه میان

 باشد.ای مس قل بوده  یا قصیدهقصیده همین بخشی از دارد، 

ای از  به وجاود قصایده   5غافل شد که برخی منابع یاددوری این نک هنباید از در اینجا، 

سروده و در دن  ق(636)م.  حسین ،زید و فرزندش سوگِرا در دن که اند  کمیت اشاره کرده

                                              

 . 021، ص8، جأنساب ا شرافبالذری، . 1

 سم فیكمْ مَالمةَ الل ّامِ.  /. ما اُبالی إذا حفم ُ أبَا القا 2
 تملّ لها الغربا ُ ح لیَ تحجلُ /تج دُ لكمْ نفسی بما دت َ تثبة  .3

 (.3۶، ص17، جا غانیأب الفرج إصفهانی، )
بی   ،شدا کمی  برای یید که مرثیه سرتدا فهماند اب بكر  بلی، می گزار ِدر  ،«ای قصیدا». کلمه 0

 )مترجم(.اس    بی  ب دا 72تا  22
 .۶، ص17ج، ا غانیأب الفرج إصفهانی،  .0
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ها و واژگاانِ ایان    در شخصیت مال، این منبعاح  ؛ هرچند بههاش  تمجید کرده است از بنی

کمیات مشاهور    «هاشامیات »به ه مذکور، چراکه قصیداست؛  اشعار، دچار سردرگمی شده 

در ایان  « حساین »رو، مقصاود از   است. ازایان   ای نشده اشارهزید  سوگِبه  ،است و در دن

قصیده در زماان   که اینایناست؛ نه فرزندِ زیدِ شهید؛ ضمن  علی بن اشعار، امام حسین

اسات و   ق(، یعنی قبل از قیام و شهادت زیاد ساروده شاده    611)م. عبداهلل قسری  بن خالد

 کند. همین امر، اش باهِ این منبع را تأیید می

 باشد قطعه شعریسه  ینهمهای در دس ر  از کمیت  دید، مرثیه به نظرِ میحال، هر  به

ابهامات، در خصاو  شااعر شاهیری     نای است. هر کدامشان از دو بیت تشکیل شده که 

کند که اشعار زیادی در مورد زید و قیامش ساروده   چون کمیت، این اح مال را تقویت می

ساه  ها باعث شده تا این اشعار در گذر تاریخ به فراموشی سپرده شوند.  شده؛ اما ممنوعیت

 ند از:ا عبارتقطعه شعر کمیت در رسای زید، 

قطعهاوّل:

شسی      سحها ششواا اس  این نصحبتی که شییرو   یه   ا رای پحهنبر خد

خبحی  و ا  مبیها خبحنیه      ،زمیر   ن زمر  ر سر فر ند[  ید آند. یوسف  ن یوسف

 1حدّ قاف  ر نن جهای نخواهد شد.اس  و اگر  گوی  ا  مبها  نهکهاا  اس ، 

دوم:قطعه

  قلیب   انه پهسو ننفی شاشم و اکنو ؛ رای  فراخوا  شاش فر ند اسول خدا

سو ش. ا  نر  و اجلی که گزیری ا  آ  نحس ،  یر حیاا    ا  اندو  و حسرت نی

                                              

 أصاب ابنَه أمسِ م  ی سفِ /یعزُّ على أحمد بالبی . 1

 تإ ْ قل ُ یانی َ لم أقبفِ /خبیث م  العصبة ا خبثی  

 (.178، صةاسیتالس ةدیالعق  یب دیی ب   یمكالی، عط )



 149   1041بهار،وسوم،شمارههشتادونهمیستسالب             

 1]و سرنوش   شیگری ه  هس ؟ اا  ، ه[؛ انه آیه  ه غحر ا  نر 

:قطعهسوم

انرو  افسیوس  شانتحجه،  .انه پهسو ننفی شاشم ؛فر ند اسول خدا نرا فراخواند

ایین اسی  کیه     شلحل  ام  ه پشحمهنی .گونه  یه  کرشم خوام که چرا این و اندو  نی

 2.3کندشفهع  انحن ، نتمدِ«آننه» ید اا یهای نکرشم مه ا  فر ند 

نوعی شاهدی بر علل م روک ماندن زیاد و قیاامش در دثاار شاعری      تواند به دنچه می

 حسن بن و زید حسین بن علی بن شده برای زید  های سروده گذرا میان مرثیهای  باشد، مقایسه

علای   بان  حسن با وجود اینکه خروشای اج مااعی همچاون زیاد     بن د؛ چه اینکه زیدباش می

نداشت، اما به دفعات در م ون شعری از وی یاد شده است و مدح و مراثای وی، کم ار از   

وجو کرد؛ چه اینکه  جستحسن  بن زید در زندگیِمسئله را باید دلیل این زید شهید نیست. 

ای برای از بین بردن اشعار در موضوع  رو، انگیزه ش ه، ازایناو معارضه دشکاری با امویان ندا

                                              

 ألهفی لهفَ للقلق الفَرتشِ /دعانی اب ُ الرس ل فلم اُجبْه  .1

 ت ل دت  المنیّةِ م  طریقِ /حبارِ منیّة ال بدَّ منها 

  (.032، ص3، جأنساب ا شرافبالذری، ؛ ۵2، ص۶، جیعةأخبار شعراء الشی، مریبان)

دلیل داشت  یو     به ،گ نه نقل شدا اس . البته نارسایی ت اشكال تینی ای  بی  ای  ،لمصرع اتّ. 2

فعول   جزمِبرای عاملی ییرا  ؛نیز تج د دارد یعراباِكالِ د، رتش  اس . عالتا بر اینكه اشیتفعیله یا

  افَو »گ نه ب دا اس :  احتمال ق ی، ای  مصرع ای   به ،بنابرای  .ش د دیدا نمی ،در ای  شعر« أک  »

 .« ...ا عاضدتُ ییداًألّ یمدَنَ

 فلهفی الی م للرأی الغبی ِ /دَعانی اب ُ الرس لِ فلم اُجبْهُ . 3

 حفاظاً الب  آمنة ا می ِ /می على أالّ أک ْ عاضدتُ ییداً دَ ا نَفَ

 .(032ص 3، جأنساب ا شرافبالذری، )
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باه   ،دشاکارا  هتوانس  و می هس ایشگر، از گزند حکومت در امان بود شاعرِوی نبوده است و 

 سُرایی خود مشغول باشد.  مرثیه

شکستنحصارهایامویبازبانشعر.4

باه   ، ن وانسات یاان امو دوران حکمرانای و دشامنی  گیرانه و فضای خفقان  اقدامات سخت

)م.  عبا  بن عبدالرحمن بن شاعران را در گلو خفه کند. فضلصدایِ اع راض  صورت کامل،

و  6تان کارد   هسایاه با   لباا   علی بن بود که برای شهادت زیدفردی  نخس ین ق(،612 ا3

هاای   سا   ه هما بار امویاان بشاورد. او در ایان قصایده،      بی ای،  13ای  هقصیدتوانست با 

؛ از ها نهف اه باود   در سینههاش  روا شده بود و  ها بر بنی ی را بیان کرد که مدتا فروخورده

شان و نیز اخاراج   حقوقه ظالمانتضییع  امیه در حقت هاشمیان، بنی ظل  و س   دشکار جمله

أیان  »و  1«رجعاوا فالنااً  أ»چاون  همکااربردن عبااراتی    . او با بهوطن خویشهاش  از  بنی

خواس ار مجازات امویانی را گشوده و حاّ ان قام را زنده کرده و  گری زبان مطالبه 9،«فالن

بازخواسات و  ه . ایان شایو  ه باود هاش  و دیگران دغش ه شد خون بنی  که دس شان به هشد

ظهاور رساید.     باه  ،امویاان ای بود که در پیِ جنایااتِ   شاخصهو  سابقه بود بی، گری مطالبه

  است: ه، چنینقصید شروع

هیه   شا هر سر نحن که  هل و پری شاآواشند، نیه اا  یه  نیدا    انحه(  آنه  ) نی

 4.افکندند یه آواا  کرشند

                                              

  .1۶2، صمعجم الشعراء ی، كرن. ک1
 .]تا به سزای عملش برسد[ . فال  شخص را بیاترید2
 .. فال  شخص کجاس  ]تا به سزای عملش برسد[3
  ضمّن نَا السج  َ أت سیّرتنا /ما حدّث ا بأرض نَقیقاً کلّ .0

، نى تا لقواب كالشیخ عباس قمی در  ،هالبتّ .1۶۶و 1۶۵، ص7، جةشر  نهج البالغالحدید،  ابی )اب 
، 1، جنوى تا لقواب  كال)ر. : قموی،   اس   تفاتت، نقل کردا اندکیبی  ای ای  قصیدا را با  21تنها 
  (.232ص
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عبادالرحمن   بان  عباا   بن فضل ای دیگر منسوب به شاعری به نامِ قصیده ،براین  عالوه

 گماان  باه  ؛گف ه اسات  پیشه قصیدکیفیت خوانش دن، شبیهِ وجود دارد که قدرت سب  و 

این  ،برخی است ویژه دنکه دیده شده  د؛ بهتر نامش دم پیش که شاعر همانی باشد این ،قوی

مرتکب ی مورخان عضب، بسا چه 6اند. کردهعبدالرحمن منسوب  بن دوم را نیز به فضله قصید

، او مطاابق ایان نَسجاب   وگرناه  بر پادرش مقادم کارده باشاند؛     نام جدّش را اش باه شده و 

ی ها قصیده زیباترینو از بیت  15غ بر قصیده، بالاین  .استعبدالرحمن  بن فضل پسرعمویِ

اماا ضاعف    1اناد؛  بیت به این قصیده افازوده  63الب ه برخی  .زید است در رثایِشده  سروده

، تنهاا  در اینجاهمطراز قصیده مذکور نیست. شود و  دیده میدر دنها شعری و نیز دشف گی 

 : شود مطلع این قصیده بسنده میبه دوردنِ 

خیوش اا هدییه فرسی  و خشیک نشیو کیه         اشک  بها و آب شید !ای شید 

   3.شد  نحس  خشک وق ِ ،اینک

ن سروده شده و اهمیا ش از  اقصیده ابوثمیله ابّار، یکی دیگر از قصایدی که در دن زم

اسات.   دغااز شاده    انادوهِ تأثیرگاذارِ دکناده از   با مطلع قصیده پیشین، کم ر نیست؛ قصیده 

اسات کاه او ساوگِ     از ظل  امویان در سراسرِ این شعر، باعث نشده پرداخ ن به اندوهِ شاعر

 بیت پایانی این قصیده برای نکاوهش  ،. شایدشهادتِ زید و رسوایی قاتالنش را رها سازد

او سر باز زدند  شهادت رساندند و یا از یاریِ  زید را به که شقاوتمندانه،  سروده شدهافرادی 

                                              

  . 0۵2، ص3، جأنساب ا شرافبالذری،  .1

 . 2۶7و2۶۵، ص1، جمناقق أئمّة الزیدیّةالحدائق ال ردیّة فی المحلی،  .2

 بدمع  لیس ذا حی  الجم دِ /أال یا عی ُ ال ترقَی ت ج دی  .3

، 1، جالحدائق ال ردیّة فی مناقق أئمّوة الزیدیّوة  المحلی،  ؛0۵2، ص3، جأنساب ا شرافبالذری، )

  (.2۶7و2۶۵ص



 علییدبنزیاممربوطبهقیهاسرودهیمحتوایسنجنسبت 149 

. بیت دغاازین و  کردندوالی اموی را محقق ه د، خواس عزلت گزیدن در مسجه با گوشیا و 

 چنین است: ،پایانی این قصیده

اسی  و هرکیه     اندو  و فقدا  مو، آمشی سیو ا  ایجیهش کیرش    ! اى ا هالتسحن

 ه چه شلحلی، شیرو  قهمال ،  ه کُشتنِ میو   شوش. ، اندوهگحن نینهجرای مو اا  داند

]که شریکِ قتلِ میو شیدند،     1«نسجد اهلِ»شهشی کرشند و  شهات شاشند و زُااِ 

 2چه  وش؟

برخای ساربازان    بیات،  3های خود با  یکی از قصیدهدر  (،ق619)م.  حمیریاسماعیل 

چراکاه وی   اسات؛  کارده  « هججاو »را  (ق616)م.  حوشاب  بن ویژه خراش به ،عمر بن یوسف

 ،ایان قصایده  صلیب کشید. مطلاع    قبر زید شهید را نبش کرد و پیکر پاک او را بهشخصاً 

 چنین است: 

 خواب ا  چشمهن  ا وش  شد  و چشمهن   ه نقصید ]و هیدف اییلی  شوختیه    

  3اس .  شد  

                                              

 ک فه اس . ا مردم، «ا لِ مسجد»مقص د شاعر، ای . 1

 م  یلقَ ما لُقّی َ منها یكمدِ /أبَا الحسی  أعارَ فقدُ  ل عةً  أ. 2

 با مس أت ما عبرُ أ ل المسجدِ /ما حجّةُ المستبشری َ بقتلِه 

 (.122، صمقاتل الطالبیی )اب الفرج االصفهانی، 

  سا رَ الطَّرف مقصَدَا /ب ُّ لیلی مسهّدَا  .3

بوا انودکی   ) 383، ص3، جخیامول فوی التوار   كال، ریو ثأ ابو  ؛ 201، ص8، جتاریخ الطبوری طبری، )

أنساب بالذری، )ر. :  اس  آتردا سه بی  ای ای  قصیدا را بدت  ذکر نام شاعر بالذری،  (.اختالف

 (.008، ص3، جا شراف
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زیاد، ایان اسات کاه      انقاالبِ ادبیاات منظاوم    های بسیار سختِ موجاود در  تناقضاز 

 سرایان زیاد قارار   در صف مرثیه مذهب است، خارجیاز شاعران که  ی الل ةخدر ب  حبیق

تا به چنین فرجامی بودند  زیدلشکرِ خوارج در  !کند که ای کاش ه درزو میو خالصان گرف ه

 است:  این مطالب را در قالب سه بیت دوردهه هم دچار نشود. شاعر،

جیه   ، کرشنید  گرو  خوااج شا این جنگ مو اا همراهی نیاگر  !ای ا وحسحن

    رشید. شا نی سهل   ه

باه ایان    و ناقال  است  تفاوت نقل شدها این شعر در منبع دیگری بدون ذکر شاعر و ب 

نسبتِ این شعر، باه  «. ستیان ایکی از هالل» برایِاست که این شعر   عبارت بسنده کرده

 است: ، چنین سرودهتر است.  واقعیت نزدی   به هخدر بن حبیب

شیدید.   گر، مو اا یهای کرش   وشند، پحرو  نی ، اگر نرشا  یهای!ای ا وحسحن

شکن و فرونهیه هستند و مو  ه  ه نرشنهنی پنه   رشی که پحمه ! چگونوحسحنای ا 

. آنه  پدات اا فریب شاش  و متویل شاشنید؛ پیحا ا    نداا متویل شاش  و فراا کرش

اهیلِ نکیر و ححلیه     ،آنیه  ه اا فرییب شاشنید. همی    آ  نحز ویی اسول خدا

1هستند.
 

تفااوت   ؛ با ایان  استباال نزدی  های شعری  قطعهکه به  سرودهدو بیت دیگر نیز وی 

در ما   تعبیار وی،    که باه  تا فرزند شهیدشدمده « راءز ال ةفاطم»واژه  ،در بیت دومکه 

 چنین است:  ،این دو بیتمنسوب شود. مادرش ، به به شهادت رسید عام

                                              

 نصرت  کا  ل رد م إصدارُ /یا أَبا الحسی  فل  رجالٌ نصّرٌ  .1
 غُدر لئام أسلم   تطارتا /یا أَبا الحسی  کیف عبت بمعشر 

 هم غرّارُغرّتا ال صیّ تکلّ /غرّتا أبا  تأسلم ا تقبله 

 (. 007، ص3، جأنساب ا شرافبالذری، )
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کیه او    ؛ شاحیهلی نید  سته متویل ]حیهک  جیوا  شاش   افراش پس ، مو اا شس 

نیه اینکیه او اا    ش؛نیوا ی شیو   نحهمه   هیس  نی وش که پنجشنبه و او  نبهاکی 

 1هند.متویل ششمن  د

نوعی باه علال    گف ه، به پیش شعر همانند علی بن زید شده برای  سرودههای  مرثیه برخی

 اند.  وار اشاره کرده شکست این قیام نیز کنایه

شماتتزیددرادبشعری.5

شود و جان وی بسنده ن پیکر بی کشیدنِصلیب   ش ن زید و بهه کُببار است که  واقعاً تأسف

پا از این حد فراتر گذاش ه شده و شاعرانی در پی خوشایند حاکمان، زبان به شاماتت زیاد   

اسات. او   اش کلبای عیّا  بن حکی بگشایند. یکی از بارزترین مصادیق این دس ه از شاعران، 

دشاکار کارده    را با حضرت علای ی خود زید، دشمن بن کمیتتمسخر با پیش از این نیز 

: ای ه داشتدمد و عرض 1 (امام صادق]ابو[عبداهلل )مردی نزد » است که  بود. نقل شده

حضارت   خواناد.  مای برای شما شعرِ هجاو  فرزند رسول خدا! حکی  کلبی میان مردم کوفه 

 :و این شعر را خواند .یاد داری؟ عرض کرد: بله  پرسید: از اشعار او چیزی به

                                              

 ی م الخمیس لغیر ترد الصادرِ /أتالدُ دریةَ أسلم   مكبّالً  .1
 بمكا  مَسْخَنة لعی  الناظرِ /تق دا  ترک ا اب  فاطمة الكریم

انودکی   بوا ) 182، صالبصائر تالوبخائر یّ، دیالت ح؛ أب حیّا  82، صالخ ارجشعر ، عباسإحسا  

فقط دت ) 329، ص2، جتا دب ةاللغ یامل فكالالمبرد،  (؛شاعر ای  ابیات آترد ِ نامِتفاتت ت بدت  

 878، ص3، جاللغوة تصوحا  العربیّوة    الصحا  تاج ج  ری، اس (؛ آتردا شدا بی  ای ای  اشعار 

 .308، ص۵ج ، لسا  العرب، منم ر اب اس (؛   آمدافقط ی  بی  )
 مانی اس  که  ح،اما عبارت صحی؛ «جعفر آمد ب  مردی نزد عبداهلل» در برخی منابع آمدا اس : .2

بوا   ،ت ای  امور  ش ب دا82جعفر در سال  ب  عبداهللتفات ییرا  اس ؛  ا شداآترددر مت ، داخل قالب 

 منافات دارد. ،ای  شعرشد   تی در یما  سرتداب د ِ  یندا
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  یی ا د یی ند گه   حه نه و  حآویخت شاا ه  نخله شهخ  ر اا دی  که  ی وش نه این

 1! نند شاا ه  نخلخه شه  ر اا ای ینهد

ه اموی نیز شاعر دیگری است کاه مانناد حکای  کلبای، ساه بیات درباار        حرّ ب  ةسلم

 : شود در اینجا دورده می ،ی  بیت دناست.   شدن زید سروده کش ه

  خیهرر  نهننید  ،آنیه    خیهرر و  کرشی  نه وش اا ایقر  زا ِ یهه ح شخص نه

 2.اف  هه شل ا  شیرو 

 زید را به مدینه دوردند، شاعری از انصار چنین سرود:  وق ی سرِ ،همچنین 

 ؟شکن!  رایمه   گو که چه  ر سرت آند  ای پحمه 

زیاد   همچاون وای بر تو! چرا چنین مطلبی را برای فاردی  »وق ی به او اع راض شد:  

یکای از شااعران    3«.او را خشنود کن واس   و خ بودامیر، خشمگین »: پاسخ داد، «؟گف ی

  چنین است: ،وی سرود که ی  بیت دن انصار، چهار بیت در پاسخِ

                                              

 تلم نرَ مهدیّاً على الجبع یُصلقُ /صَلبنَا لكم ییداً على جبع نخلة . 1
خودایا   »: عرضه داشو   س ی آسما  بلند کرد ت  را بهلریا ِ خ یش با شنید  ای  شعر، دستا  حضرت 

شبانه ای ک فه خوارج شود ت در    ،عیا  کلبی ب  حكیم« ای را بر ات مسلط ک   درّنداگ ید،  اگر درتغ می
 شود ت نوزد اموام صوادش     ۶تارد مسوجدالنبی  «بشیر» ،سپس درید ت خ رد.تاریكی شق، شیر ات را 

 «.دَاُعْتَ قَنادَصَ البی هِللّ دُمْلحَاَ»سجدا افتاد ت گف :   بهدر درگاا الهی آ  حضرت . آمد
، 8، جالبصوائر تالوبخائر  ی، دیالت ح؛ أب حیّا  209و208، ص12، جمعجم االُدباء ی،الحم یاق ت 

: ایو  شوعر، بودت  آترد  نوام     238، ص1۵، جةشور  نهوج البالغو   الحدیود،   ابی ؛ ر. : اب 1۶ص
 بوا  ،فقوط یو  بیو  ای آ    : 032، ص3، جأنساب ا شرافبالذری، اس ؛ ر. :   ا  آمدا سرایندا
 اس .  شدانقل  ،تفاتت اندکی

 فأمسى ذکرُ م کحدیث أمسِ /رامتْنا جَحاجحُ م  قریش  ت .2
 (.023۶، ص9، جبغیة الطلق)حلبی، 

  شِ أبشر بالبی سَاکَا /أال یا ناقضَ المیثا  .3
 (.201، ص8ج ،تاریخ الطبریطبری، )
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 1ای.  ه شیگرا  مُهم  و  ُهته   ش !  ه این کها،  د ی شهزرا

علی رونق  بن با روی کار دمدن عباسیان، چند عامل باعث شد تا سرودن شعر برای زید

عباا  خاود را منا ق  خاون      خواهی عباسیان بود؛ چه اینکه بنای  بد. نخست، مشروعیتیا

ناحق بر زمین ریخ ه شده بود. دوم اینکه برای  هاشمیانی معرفی کرده بودند که خونشان به

کن نمودن امویان، نیازمند تحری  احساسات عمومی بودند تا کسی به فراریان اموی  ریشه

های طوالنی به  شان حمایت نکند. ضمن اینکه سال های اح مالی پناه نداده و یا از شورش

توجهی شاده باود و اماروز، خونخواهاان بارای پیگیاری        مطالبه خونخواهی از قاتالن بی

 که به مجلا و دربار ابوالعبا  سفاح ق(641)م.  میمون بن سدیف .در امان بودند حقشان،

فراوانی داشت، از شاعرانی اسات کاه در   دمد و  رفتخلیفه عباسی،  ق(، نخس ین691 ا691)

بر این مطالبه پای ای بسیار ماهرانه  است. او به شیوه  ای ایفا کرده نقش برجس ه ،این زمینه

 فشرد: می

 2.استواا گرشیدزبهس   ه  ُهلوالنی ا   نی ،حکون ه پهی

کرد یاد  علی بن حسین زید و امام از ،سفاح سرود و در دن حضورِوی این شعر را در 

  نماد و مظهر ظل  امویان بودند: ،مردم دیدِاز دنان که 

 4!«دورید یاد  را به 9در کنار مهرا  و زید و شهیدِ شهادت امام حسین»

                                              

  لقد أصبح َ أفّاکَا /أالَ یا شَاعرَ السُّ ء . 1

 (.201، ص8ج ،تاریخ الطبریطبری، )

 بنی العباسبالبهالیل م  / . أصبح المل  ثاب  ا ساس 2

 (.1۶9، ص2، جاالمامة تالسیاسةقتیبه دین ری،  )اب 
 ت ح ضی طبیعی به ش د میش د که آب بارا  در آ  جمع  ک ا گفته می . مهراس: به جایی در دل3ِ

 اس .   در ک ا احد ب دات در کنار مهراس سیدالشهداء، شهادت حمزا  آید. محلّ شمار می 
  .تقتیالً بجانق المهراسِ /. تاذکرتا مصرعَ الحسی  تیید 0
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 ،سفاح شعر زیر را خواناد تاا از زیاد و پسارش یحیای      ابوالعبا  برابراو در  ،همچنین

 :وجو کند پر 

 1.اس   جهی نهند   ا  آنه   ه  ید کجهیند؟ زجب نصحب  و نحراثی  ن  ید و یتحی

بههنگامِنیاز.شعرسراییزید6

پیراماون ان سااب    ،الب اه اسات؛   ساروده   شعر مینیاز،  هنگامِ ، گرچه شاعر نبوده، اما بهزید

برخی اشعار، میان شاعران بحث هست و ما در مطالب دینده، به دنان اشاره خاواهی  کارد.   

 1قرار دارند.« شعرای مُقْ َصِد»در طبقه شاعران، از این برخی 

نازد   9،«رصاافه »در ی او روزاسات کاه    درباره یکای از ایان اشاعارِ زیاد، نقال شاده       

پیدا نکرد و جایی برای نشس ن روی هشام رسید،  هنگامی که روبهعبدالمل  دمد.  بن هشام

تقاوای الهای بازرگ     دونِمؤمنان! نه کسی با پیشوای ای در دخرِ مجلا نشست و گفت: 

هشام پاسخ داد: ساکت شو، ای کسی که مادر نادارد!   کوچ ! تقوای الهی باشود و نه  می

  است!ی  کنیز پرورانی؛ بااینکه، مادرت  دجر سجرِ خود، رسیدن به خالفت را میتو 

مایل باشی بگوی ؛ وگرنه، ساکوت  زید پاسخ داد: ای امیرمؤمنان! پاسخی دارم که اگر 

شاوند ماردان از رسایدن باه      باعث نمای مادران،  ید گفت:ز. هشام گفت: نه، بگوکن .  می

                                              

 یالها م  مصیبة تتِراتِ /یید  ب  أی َ ییدٌ تأی  یحیى .1

  (.12۶، ص0، جأنساب ا شرافبالذری، )

را در  :بیو   شهرِ آش ب در ای  کتاب، شواعرا ِ ا ول   اب  .180، صمعالم العلماء، ش بآ شهر اب  .2

بورای  «. المُتَكَلِّف  »ت « المُتَّق  »، «المُقْتَصِدت »، «المُجا ِرت »اس :  بندی کردا  چهار طبقه، تقسیم

به سوه  « شاعرا ِ مقتصد»اس . در ای  کتاب، طبقه   ا نیز نام شاعرا  را آتردا   رکدام ای ای  طبقه

 اند )مترجم(.   دسته: سادات، صحابه ت تابعا  ت اصحابِ اماما ، تقسیم شدا
ه نُ  ای بعدی، یكی ای ت در یما  کرخ قرار دارده م  غرب رتدخاندجله ت سَه در شرش رتدخان. 3

 شدا اس  )مترجم(. محس ب میاداری در بغداد ه ناحی
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و  باود  مادر حضرت اسحاق کنیزِ ،نیز اهداف بلند باز بمانند. مادر حضرت اسماعیل

و خداوناد او   به پیامبری را نگرفت حضرت اسماعیلشدنِ  مبعوث  جلوی این موضوع،

دنیا دورد. تاو    را به ،محمد، حضرت انسان به رینْها قرار داد و از صُلبِ او  را پدرِ عرب

زیاد، ایان ساخنان را    اسات؟   فاطمه و علی که پسرِ زنی شخصی میاین حرف را به 

 چنین است: ،سرود که ی  بیت دنرا برخاست و چهار بیت گفت و 

 یکه گرن یکس ، سرنوش ِاس  نحچناس .  سهخته خواا اا آواا  و او ،مرس

 1 هشد.خو[ نداشته  اا کهاحپ

 مجلا بیارون از زید  وق یپا از گزارش مذکور دورده است:  ق(،516)م.  عساکر ابن 

باه خادا    ؛اند رف ه  بین هاش  از گویید مردان بنی شما می»به اطرافیانش گفت: هشام رفت، 

زید را برگرداناد و گفات:    ،سپا «ند.ا دنان است، هالک نشده وِجز ،قومی که زید !سوگند

زیاد پاساخ    «؟خواست شوهر برای چه میای زید! وق ی مادرت، فرزندی مانند تو داشت، »

هایات   خواس ه»هشام گفت:  ،سپا .«دنیا بیاورد  خواست یکی دیگر مانند من به می»داد: 

 «ای نادارم.  مان خواسا ه  و تو به امور مسالمانان دگااهی   »زید پاسخ داد: !« را به من بگو

 :دنبال زید فرس اد و گفت به هشام فردی را  .بیرون رفتلا از مجزید برخاست و  ،سپا

ذلیال اسات   »گوید:  میشنید که او نیز دنبال زید رفت و  «اش چیست؟ خواس هبرو ببین »

  :از جمله 1سرود؛سه بیت  دنگاه،« که زندگی دنیاپرس ان را دوست داش ه باشد. دن

                                              

  کبا  م  یكرا حرّ الجالدْ/  شرّدا الخ فُ تأیرى به. 1
، 0ت ج 92، ص3ج ،دیو العقود الفر ، ربوه اندلسوی   عبود  اب ؛ 229، ص3، جمرتج الب ق)مسع دی، 

، 9، جتواریخ الطبوری  طبوری،   ؛30۶ص ؛ 30۶، ص۶۶، جدمشوق  ةنیخ مدیتارعساکر،  اب  ؛72ص
مورتج  جوز   . در  مه ای  منوابع، بوه   331ت332، ص3، جأنساب ا شرافبالذری، ؛ 1۵0ت1۵3ص

ای  شعر را به  ،ریتاریخ طبالبته ؛ اس   تفاتت، نقل شدا یاندک شعر، با  یای ا  یسه ب، تنها الب ق
 . اس   نسب  دادا عبداهلل ب  محمد

  (.1۶2، صمعجم الشعراء ی، كرن)ر. : ک عباس لهبی اس  ب  ای فضل ،ای  شعر .2
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نهنند گاشته،  ؛یی کنحدجو ای زمو اشگه ! کمتر نه اا خواا کنحد و ا  نه زحب

 1کمی آاام حرک  کنحد.

ای نداشا ه   خواسا ه هشاام نارود و از او   دیدارِ گاه به  هیچدیگر سوگند خورد که  دنگاه،

 1باشد.

باه ایان   یاان،  امو بر ضدّهنگام قیام ه پا از شهادت پدر و ب ق(،615زید )م.  بن یحیی

، باا ایان دو   «که زندگی دنیاپرس ان را دوست داش ه باشد ذلیل است، دن»پدرش که ه گف 

 است:   اشاره کردهبیت 

اا  هپرسیته  حشن یکیه  نیدگ   اسی  آ   لحی ذل: » وشنگفته او ای پسر  ید! نگر 

 ،شا  هشی  ، میه   یه[ او نهنند  ،پس .هستی ید شل   مو پها ؛«شوس  شاشته  هشد

 3. هشی  ای همحشگی شاشته سهیه

 ،قیام قصدِ  بهکه زید   زمانیعلی است؛  بن شده از زید  یت در منابع هست که نقلچهار ب

ده  که  قس  می خدا  تو را بهای زید! »علی به او گفت:  بن عمر بن محمدسویِ کوفه رفت، 

زید ؛ اما «یان اع ماد نکنی؛ دنان به تو وفادار نخواهند ماند!به کوفات برگردی و  نزد خانواده

و از  ،اسارت دردورده و از حجاز به شاام   گناه ما را به هشام، خویشان بی»گفت:  نپذیرفت و

بازی گرف اه   به ما را روانه کرده و دنگاه، قیاِ ثقیف به عراق  دنگاه العرب، ةجزیردنجا به 

 یکی از دن چهار بیت، چنین است:  «.است 

                                              

 .سیرتا رتیداً کما کنتمْ تَسیرتنَا/  مهالً بنی عمّنا ع  نح  أثلتِنا .1

  . 071ت072، ص19، جدمشق ةنیخ مدیتارعساکر،  اب  .2

 م  أحقَّ الحیاةَ عا  ذَلیالً/  یاب  یید ألیسَ قد قال ییدٌ .3

 لیالًظ الًّظتتّخبْ فی الجنا  /  ک ْ کزید فأن َ مهجةُ یید

 (.232، ص0ج ،ع ا براریرب ،ییمخشر)



 علییدبنزیاممربوطبهقیهاسرودهیمحتوایسنجنسبت 119 

شاا و  یدا !    ی! شرم و ححهی خوشت اا ا  نن نگیه نداا یکس   ه ه حکه نای 

 1رش.نن فرشی هست  که اگر کشته نشوم، خواه  نُ

است؛ زیرا مورخانِ  رسد که زید به این ابیات اس شهاد کرده و دنها را نسروده  نظر می  به

ق( نسابت  11)م.  اد عبسای شادّ  بان  ةعن ر به نامِ ،شاعری جاهلیبسیاری، این ابیات را به 

 1اند. داده

نتیجه

رسد که شعر، با جود سرچشمه گرف نش از قریحه  گف ه، به نظر می با تکیه بر مباحث پیش

های فراوانی بوده است؛ چه  و زالل درون، اما در بس رهای اج ماعی و سیاسی، دچار چالش

اینکه برخی موضوعات مها  باا ابعااد حماسای، اج مااعی، فکاری و ماذهبی، باا وجاود          

توان دثاری شعری در خوری در مورد دنها یافت. الب ه از این نک ه  ا کم ر میشان، ام جذابیت

نیز نباید غفلت نمود که شکل و قالب ظاهری رخ دادهاا نیاز تاأثیر بسایاری در حضاور و      

دفرینی، و در ن یجه، تولید مح واهای شعری داش ه است؛ چه اینکه قیام زید به دلیال   نقش

روه اندک و گروه انبوه رخ داده است، فرصات چنادانی را   اینکه در شهر کوفه و بین ی  گ

اناد، از   دفرینی شاعران ایجاد ننموده است؛ به ویژه اینکه فاتحان تاالش داشا ه   برای نقش

 این قیام، اثر و شعاری باقی نماند.

 یانزیرا امواست؛   بوده  مهری و ناکامی  فشارهای سیاسی در دن روزگار، عامل این بی

چند  تنها،که اکنون  طوری به پیرامون دن را محو کنند؛ اشعارِقیام و این ا دثارِ تالش کردند ت

                                              

 إنّی امرؤ سأم تُ إ ْ لم اُقتَلِ/  فاقنی حیاء  ال أبا ل ِ تاعلَمی. 1

؛ 37۵، ص3ج ،خیالتوار  یامل فكال، ریثأ اب ؛ ر. : 22۶، ص۶0ج ،دمشق ةنیخ مدیتارعساکر،  )اب 

 )با اندکی تفاتت((. 287، ص3، جةشر  نهج البالغالحدید،  ابی اب 
 ؛1۵۶ت1۵۵، صتالشوعراء ر الشوع ، مسولم  بو   عبداهلل؛ ۵23، ص3ج ، ییا  تالتبیالببحر،  ب  عمرت .2

 .187، ص8، جیا غان ی،صفهانأب الفرج إ
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اما در با حج  و عظمت دن حادثه، تناسبی ندارد. است که  دست ما رسیده  به شعر پراکنده 

در ساال   یانپیاروزی عباسا  دقیاق در دغاازِ   طور  پا از شهادت زید، و بهحدود ی  دهه 

های طوالنی ادامه یافت. مفهومِ این انقالب  تا دورهخ داد و ق، انقالب شعری بزرگی ر691ُ

شعری، دن است که اشعار تا چه میزان م اأثر از بسا رها و شارایر محیطای و اج مااعی      

ویژه بارای عباسایان کاه خاود را منا ق        هس ند؛ چه اینکه در این زمان، زید و قیامش، به

 حکمراناان دسات    ادبیات منظاوم باه  نمودند، اهمی ی مضاعف یافت.  ی میهاشمیان معرف

ب اوان دن   دیشاگردید و وارد عرصه  خونخواهیای همراه با زبان  مرثیهو  عباسی زنده شد

که از راه مخاطب قرار دادن  دینام ز،یدم  یو در باطن، تحر زیبرانگ در ظاهر، سؤالیه را مرث

 ،اما ناچااری  ؛ مرثیه نگنجده این اشعار در زمربسا،  چهد. سروده ش، شهدای پیشین و کنونی

 نباوده و خاوب  ها نیز چنادان زیااد    همین نوع سروده ،هرچندبنامی ؛ را مرثیه  دن ،مجاز به

 است.  
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