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جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر
علیاکبر فراتی*

چکیده
تبلیغ ،از ابزارهای گوناگونی برخوردار است و یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد تبلیغ ،ادبیـات
و هنر است که خود ،قالبهای متعددی دارد و در دین اسالم نیز بدان توجه شده است .عـالوه
بر قرآن کریم معجزه بیانی پیامبر

 ،فصاحت و بالغت بـاالی معصـومان

و نیـز تسـلد

ایشان بر ادبیات کهن و معاصر خود و بهرهگیری از آن در سـخنان و احادیـث از طرفـی ،و نیـز
ّ
حمایت مادی و معنوی از ادبا و شاعران مبلغ دین و تشیع ،توصیه مردم برای اقبال به این ادیبان
ّ
مبلغ ،و جذب و هدایت فکری فرهنگی ایشان از سوی دیگر ،اهمیت توجه بـه ادبیـات در امـر
تبلیغ را روشن مـیکنـد .در ضـمن ،بررسـی گونـههـای ادبـی شـعر و نثـر در کـالم امامـان و
پیروانشان ،از سویی دارای زیباییهای لفظی در کنار محتوا و معنای واال بوده و از رمز و تشـبیه
و استعاره برای رساندن پیام دین بهره گرفته است و از طرفی ،حامل شـرح و بسـد یـا انعکـا
برخی تقییدها یا نسخها در روایات نیز بوده است که به انتقال مفاهیم به جامعه کما میکـرده
است .پژوهش حاضر ،سعی دارد با ذکر نمونههایی ،اهمیت این موضو را در تبلیغ بارز سـازد
ّ
تا مبلغ امروزی از ابزارهای مؤثر ،نظیر ادبیات و هنر ،به فراخور نیاز روز بهره گیرد.

کلیدواژهگان
ادبیات و تبلیغ ،ادبیات اهلبیت

 ،شیوههای تبلیغ.

* عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تهران:

مقدمه

این نوشتار ،برآن است تا ضمن بررسی ادبیات نزد پیشوایان دین به اهمیت ،جایگاه و نقش آن در
تبلیغ آموزههای دینی تأکید کند .دین اسالم همواره به ادبیات توجه داشته و عالوه بر مجهز شـدن
 18به آن برای ترویج آموزههای دین و دفا از آن و مقابله با دشمنان ،به سـرمایهگـذاری در ایـن امـر
همت گمارده و کادرسازی و جذب افراد مستعد این حوزه را در دستور کار و برنامههای خـویش
قرار داده است.
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قرآن به عنوان کتاب آسمانی دین ما ،در باالترین درجه ادبـی اسـت و پیـامبر گرامـی اسـالم
الضاد» است و امیر مؤمنان ،علـی
أفص ُح َمن نَ َط َق ِب َّ
« َ

و دیگـر معصـومان

 ،امیـران کـالم

هستند .تأثیر ایـن ادبیـات قـوی و بالغـت واال در کنـار محتـوا و مضـمون ارزشـمند ،یکـی از

بینظیرترین ابزارها در تبلیغ را فراهم آورده است.
در این مقاله ،بیشتر نمونهها از ادب شعری فراهم شده است ،ولی این ،تنها قالبی از ادبیات است
و بیانگر این اصل که ادبیات و هنر بهطورکلی میتواند در تبلیغ آموزههای دین ،بسیار مهم و مؤثر
ّ
ّ
باشد .این موضو  ،مستلزم آن است که مبلغان نیز خود در حد توان و فراخور نیاز روز ،به این امر
آشنا و مسلد باشند و بتوانند زمینه مناسبی را جهت استفاده از ادبیات افراد ذیصـالح و توانمنـد
در جهــت پیشــبرد اهــداف دیــن فـراهم آورنــد .ایــن هــر دو ،عــالوه بــر اینکــه از یــا ســو بــه
سیاستگذاریهای سازمانی و برنامهریزیهای ستادی و کالن بازمیگردد ،از سـوی دیگـر کـه
ّ
مهمتر و مؤثرتر است ،در بخش مجریان این برنامـههـا ،یعنـی مبلغـان گرامـی قابـل پیگیـری و
اجراست.
نگاه اسالم به ادبیات

در بررسی قرآن کریم به عنوان مهمترین و نخستین منبع شناخت در اسـالم ،دو مسـئله در بـاب
ادبیات جلوه میکند؛ نخست ،رویکرد قرآن کریم به کالم و بیـان و ادب .قـرآن ،معجـزه رسـول
خاتم ،معجزهای بیانی است و ادب قرآن ،کالمی است در باالترین سطح بالغت که در لفـظ و
محتوا هماوردجویی کرده است (ر ::.بقره ،آیه23؛ یونس ،آیه31؛ هود ،آیه.)13
درباره بالغت قرآن بسیار سخن گفته شده و کتابهای تخصصی به نگارش درآمده که با توجه به
هدف و موضو این نوشته ،مجال تفصیل آن نیست.

دوم ،نگاهی که قرآن کریم به شعر و شاعری دارد .اگر این مسئله به طور کامل دیده نشود و قـرآن
به مثابه یا کل بررسی نگردد ،بیتردید ،حاصلی جز کژی در برداشـت نخواهـد داد؛ امـا نگـاه
قرآن به شعر ظاهرا با نکوهش شاعران و بری دانستن پیامبر از شاعری گره خورده است؛ آنجا کـه
فرموده:

َ ُّ َ ُ َ َّ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ
ون * أل ْم ت َر أَ ُه ْم
«و الشعراء يت ِبعهم الغاو

َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ
ون موا ال َي ْف َع ُل َ
ول َ
ُك ِّ واد َي ُ
وون
هيمون * و أَهم يق
ٍ
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(شعراء ،آیه220ـ)220؛ [پیامبر اسالم ،شاعر نیست ].شاعران ،کسانی هستند که گمراهـان از آنـان

نمیکنند؟»
در توضیح این آیه ،گفتنی است که شاعران به چنـد ویژگـی نکـوهش شـدهانـد؛ نخسـت اینکـه
شعرشان ،شیطانی است؛ نه آسمانی و هدایتکننده .ازایـنرو ،مـورد پیـروی گمراهـان اسـت و
هرکس آنان را دنبال کند ،از حق دورتر میگردد؛ اما سخن پیامبر

چنین نیسـت؛ بلکـه عـین

حق و هدایت است .دوم اینکـه شـاعر ِان ایـنچنینـی در هـر وادی و موضـوعی و هـر محتـوایی

سرگردان شعر میگویند؛ بدون هدفی واال و بیهی نظام فکری منسجم و قابل اتکا .سـوم آنکـه
قائل به قول خود نیستند و به سـرودههاشـان ایمـان و بـاور قلبـی ندارنـد و در واقـع ،کردارشـان
تأییدکننده گفتارشان نیست .برای به دست آوردن جاه و منال ،زبان به تملق میگشایند؛ چنانکـه
هجوشان نیز از روی ناراحتی و بر اسا امیال مادی است .به طور کلی ،اینان شعر و ادبشان ،از

سر اعتقاد قلبی نیست.
ِ

اما اگر شاعران از اوصاف مذکور برحذر باشند و اهل باور به دین و کوشا در عمـل بـه گفتـههای

خویش باشند ،مورد تأیید و مدح دین هستند؛ چنانکه در آیه بعد میخوانیم:

ُ
ُ
َ َ َ َ
َّ
ُ
َ َ
َّ َّ َ
َ َ
َّ
الل َه ً
وي ْعل ُم
كثيرا َو اَتص ُروا ِمن َب ْع ِد َموا ُ ِل ُمووا ،و س
« ِإال ال ِذين َء َامنوا َو َع ِملوا الصالحات َو ذك ُروا
َ
َّال ِذ َين ُ َل ُموا أ َّ منقلب ينقلبون (شعراء ،آیه)227؛ مگر کسانی که ایمان آورده و کارهـای شایسـته

انجام میدهند و خدا را بسیار یاد می کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع میشوند ،بـه دفـا از

خویشتن [و مؤمنان] برمیخیزند [و از شعر در این راه کما میگیرند] .آنهـا کـه سـتم کردنـد،
بهزودی میدانند که بازگشتشان به کجاست».
پیامبر گرامی اسالم

ِ ِ
ِ
ِ
احر اا
نیز در این باره فرمودِ « :إ َّ ِم َن ِّ
ان الْبَيَاا لَس ْ
اع ِر لَح ْك َما اة َا ِإ َّ م َ
الش ْ

(ابنبابویه ،1013 ،ج ،0ص)373؛ برخی از شعرها ،حکمت است و بعضی از سخنها ،افسونگر».
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پیروی میکنند .آیا نمیبینی آنها در هر وادی سرگرداناند؟ و سخنانی میگویند که [به آن] عمل

ادبیات در خدمت تبلیغ دین

ادب ،برای هر ایدئولوژی و مکتبی ،به مثابه زبان گویای آن است و اسالم نیز از ایـن امـر مسـتثنا
نیست .به گفته عالمه حکیمی« :به هی فرهنگی و به هی جهانبینی و به هی مسلا اعتقـادی
11

و نظام سیاسی و حرکت اصالحی و تحول آزادیبخشی ،بیداشتن ادبیات نمیتوان خدمت کرد»
(حکیمی ،1373 ،ص.)15
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اهمیت ادب را نزد اهلبیت عصمت و طهارت و حضرات معصومان  ،از سه جنبه باید مورد
ّ
مطالعه قرار داد :جایگاه ادبی و بالغی امامان ؛ تسلد بر ادبیات روز؛ ترغیب مبلغان و ادیبـان
و شاعران پایبند به ارزشها.
 .4جایگاه ادبی و بالغی اهلبیت

امامان

خود در ادب و شعر بر فراز بودند و در عرصههای گوناگون ،اعم از مبارزه و تـرویج و

تبلیغ دین ،از آن بهره میبردند .نمونه بارز آن ،در ادبیات واال و آگاهیبخـش امیـر بیـان در نهـج
البالغه جلوه میکند .نهج البالغه به عنوان ادبیات نثری ،خود بهتنهایی بزرگترین نشانه اهمیـت
ادبیات نزد امامان

و جایگاه واالی ایشان در ادبیات است.

ادب نزد اهلبیت و حضرات معصومان

 ،بسیار ریشهدار و قوی و بااهمیت بوده اسـت .امیـر

مؤمنان ،علی  ،امیر بیان است و خود میفرماید:
«إنا ألمراَ الكالم ،فينا تنشبت عراقه ا علينا تهدلت غصونه (نهـج البالغـه)233 ،؛ مـا امیـران
سخنیم .رگهای آن ،در میان ما ریشه کرده است و شاخسارانش بر ما فروافتاده است».

ابن ابیالحدید که در وصف فصاحت امیر سخن و قواعد سـخنوری ،بسـیار مطلـب دارد (ر::.

فراتی203 ،1317 ،ـ ،)201مطلبی را از معاویه میآورد؛ گواه بر اعتراف حتی دشـمنان بـه بالغـت
علی :
«وقتی محفن بن ابیمحفن به معاویه گفت« :جئتک من عند أعياا النااس؛ از نـزد نـاتوانتـرین
مردمان به نزد تو آمدهام» ،معاویه به او گفت :وای بر تو! چگونه او ناتوانترین مردمان باشد؛ حال

آنکه به خدا قسم ،فصاحت را جز او برای قریش بنیان ننهاد (ابن ابیالحدید ،1020 ،ج ،14ص.)141
ابن ابیالحدید امام را «لمام أرباب صناعة البـدیع» خوانـده (همـان ،ج ،0ص )301و ایـن سـطح
ّ
سخنوری را علمی لدنی و تعلیم الهی به حضرت میداند (همان ،ج ،13ص.)143
امامان شیعه همه در سطح باالی سخنوری و خطبهسرایی بودند .این حقیقت ،در سخنان کوتاه و

بلند برجای مانده از ایشان جلوهگر است؛ چنانکه امام علـی
ِ

ب َقاو ٍ أن َفا ُ ِمان
فرمـودُ « :ر َّ

َصو ٍ » (نهج البالغه ،حکمت .)042ادبیات درخور و شیوا ،خود ابزاری فرهنگـی و نـرم در جهـت
تبلیغ ارزشهاست؛ چنانکه شمشیری در دست دشمن نیز میتواند باشد .بنابراین ،راه مقابله بـا
ّ
چنین شمشیری ،مسلح شدن به آن است.
10
این ابزار تبلیغی است که حضرت زهرا و زینب کبری  ،پیامآور عاشـورا ،از آن بـه بهتـرین
شکل برای رسوا سازی دشمن و روشنگری مردم بهره گرفتند.

دعاها و مناجاتهایی همچون :دعای کمیل ،مناجات شعبانیه ،دعای عرفه و صـحیفه سـجادیه،
به مثابه اوج ادب دعایی از قالبهای ادبیات نثری امامان

 ،نمونههایی از این امر هسـتند کـه

در خود ،آموزهها و معارف فراوان و ژرفی دارند؛ همچنانکه این گونه ادبیـات ،در جهـت ایجـاد
ّ
حس و حال معنوی در مخاطب ،نقش انگیزشی مهمی دارد.
امام سجاد

در آن شراید سخت ،برای تبلیغ دین دعا را برگزید .ازاینرو ،آموزههـای دینـی ،در

قالب دعا ریخته شد و با آهنگی اثرگذار و شیوهای بالغی ،مردم را با تعالیم اسـالم حقیقـی آشـنا
ساخت؛ اما دعا در یا ظرف ادبی ،نفوذ چند برابر دارد .ادبیات دعـای معصـومان

در کنـار

آداب دعا ،مؤثر واقع شده است .از همین رو ،نهجالبالغـه «أخـو القـرآن» ،و صـحیفه سـجادیه
«أخت القرآن» لقب گرفته است و این ،از باب سنخیتی است که در لفظ و معنا بـا کتـاب الهـی
دارد.
 ،احادیث کوتاه و بلند ایشان،

اما عالوه بر سخنرانیها و خطابههای امامان و سایر معصومان
از بالغت باال و ّ
علو لفظ به همراه ژرفـایی محتـوا برخـوردار اسـت .شـعر ،یکـی از مهـمتـرین
قالبهای ادبی بوده است که به واسطه جایگاه آن نزد عرب ،کارکرد بسیار اثربخشی در امر تبلیغ
دین داشته است .برخی از نمونههای استفاده از شعر در جهت تبیین یا تـرویج آمـوزههـای دیـن
توسد امامان

به شرح ذیل است:

الف .معاویه در نامهای به امیر مومنان ،علی  ،خود را صاحب فضایل خوانده بود و گفته بود:
من پدرم در جاهلیت سروری داشت و خودم در اسالم ملا شـاهی دارم ،خویشـاوند پیـامبر و
خال المؤمنین هستم و کاتب وحی .امام وقتی نامه وی را خواند ،فرمود :آیا کسی چون فرزند زن
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دعا ،به عنوان یکی از مهمترین قالبهای نثر ادبی است کـه همـه پیشـوایان دیـن بـدان اهتمـام
داشتهاند و با بالغت در لفظ و ظاهر و عل ّو معنا و مضمون تأثیر شگرفی بر اهل ایمان گذاردهاند،

جگرخوار بر ما به فضایل فخر فروشد؟ آنگاه در پاسخ به نامه او چنین امال نمود:
َ
ُ َ َّ ن
َ َ َ ُ َ ِّ ُ و َ َ َ
ـــد َّالنبـ و
ـــهد ِاء ع ِّمـــي
و حمـــزة ســـید الش
ـــي أ ِخــــي َو ِصــــه ِري
محمـ
ِ
و َپس از آن ،ابیاتی را انشا کرد؛ از جمله:
َ ُ ُ َّ َ َ َ
ُ
ََ ََ ُ َ َ ُ
َو أو َجـ َ
ـــد ِیر خـــم
ــه علـــیکم
ــب ِلـــي والیتـ
ـــه یـــوم غ ِ
رســـول الل ِ
ُ َ ُ َ َ ََ
َ
َ 11و َأو َصــــی بــــي ُأل َّ
ـــه قـــد نم کقـــد ِمي
ف َهـــل ِفـــیکم ل
ــــه ِل ُحک ِمــــي
ت
م
ِ ِ ِ
ِ
َ
ن ُ
ن ُ
َ
ن
َ َ
َ
ُ
َ
َ
َّ
َّ
ــر جر ِمــي
ف َو یــــل ثــــم و یــــل ثــــم و یــــل
اح ِ
ِلج ِ
ــد طــاع ِتي ِمــن غی ِ
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تأثیر این ابیات که سابقه درخشان امام و فضایل ایشان از آغاز تا غدیر را نشان میداد ،آنقدر برای
معاویه روشن و البته گران بود که همانجا به پیا دستور داد نامه را پاره کنـد تـا مـردم شـام آن را
نخوانند؛ زیرا اگر چنین شود ،شامیان همگی به فرزند ابیطالب خواهند گروید (ابـن شهرآشـوب،

1373ق ،ج ،2ص.)174
ب .امام حسین

در روز عاشورا اشعاری را به عنوان رجـز خوانـد کـه جنبـه هـدایت و تبیـین

داشت .یکی از بلندترین این اشعار ،شعری با مطلـع ذیـل اسـت کـه در آن ،هـم خـود را بـرای
غفلتزدایی از مردم معرفی کرد و هم به آسیبشناسی دینداری آنـان پرداخـت و معـارفی را در
ابیات متعدد بیان فرمود:
ََ َ َ
َ
ُ
ـــر القـــو ُم َو ِقـــدما ر ِغبـــوا
کف

َّ َ َ
َّ
َعـــن َث َ
ـــه َر ِّب الثقلـــین
اب الل
ـــو
ِ
ِ
ِ
(همان ،ج ،0ص.)73

همه امامان ما ،در جایگاههای متعدد ،حتی در زمـانی کـه در تنگنـای خفقـان امـوی و عباسـی
بودند ،از ابزار ادب و شعر برای مبارزه و برای تبلیغ بهره گرفتهاند و یکی از عواملی که بسـیاری را
به شنیدن کالم ّ
حق ایشان فرامیخواند ،گیرایی ،شیوایی ،فصاحت و بالغت سخن این بزرگواران
بوده است .اهلبیت که همتراز قرآن هستند ،همچـون قـرآن دارای ادبیـات قـوی و بالغتـی
ُ
اعجازگونه بودهاند که مخاطب را جذب میکرده و در مقابل عظمت آن بـه کـرنش وا مـیداشـته
است؛ از معروفترین جلوههای شعری آن بزرگواران ،در شعر معروف امام هـادی

در دربـار

متوکل بروز نموده َاست .ایشان با این شعر ،خلیفه جائر رابرآشفت و بزم او را بر هم زد:
ُ َ َ َُ
ُ ُ ِّ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ ُ
َ َ
ـال فلــم تــنفعهم القلــل
ـال تح ُر ُس ُـهم
َباتوا علـی قل
غلــب الرجـ ِ
ـل األجب ِ
ِ
(کراجکی ،1014 ،ج ،1ص.)302

«بر فراز ستیغ کوهها شب گذراندند؛ درحالیکه مردان نیرومند ستبر از آنها پا داری میکردند؛

ولی آن بلندیها ،سودشان نبخشید».
و در جاهای مختلف از کالم پیامبر

و سایر حضرات معصومان

 ،شاهد سخنانی فصـیح

و بلیغ هستیم (ر ::.ریشهری ،1377 ،مدخلهای :البالغة ،الکالم ،اللسان ،الشعر).
 .5تسلط بر ادبیات قدیم و جدید
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ایشان بر ادبیات رایج و شعر مسلد بودند؛ خواه قدیم خواه جدید ،و از اشعار شاعران و گفتههای
دیگران در سخنان خود بهره میگرفتند و بدان تمثل میجستند و این همه ،نشان از مطالعه دقیق و
در مخاطب است.
امام علی

با آن پایه بالغی و ادبی ،در سخنان خود به اشعار شاعران جاهلی تمثل جسته است

و در نهج البالغه پانزده بیت و چهار مصرا آمده که حضرت به شعر دیگران تمثل جستهانـد .آن
حضرت در خطبه شقشقیه که در اوج دلسوختگی و درد بیان شده است ،بیتی از اعشـی ،شـاعر
جاهلی را میخواند:
ََ ُ
َ
َ َّ َ َ َ
ورهــا
شــتان مــا یــو ِمي علــی ک ِ
تمثل امام علی

َ
َ
ـــــان َأخـــــي َ
ـــــابر
ج
َو َیـــــو ُم ح َّی
ِ
ِ
(نهج البالغه.)3 ،

و دیگر امامان به اشعار شاعرانی مانند اعشی و ابوذؤیب هـذلی ،بـر اهمیـت

این امر حکایت دارد.
تکمیل شعر دعبل توسد امام رضا

در وزن و قافیه خود قصیده ،آنجا که فرمود دو بیـت دیگـر

بر آن بیفزایم تا قصیدهات کامل آید ،گواه روشنی بر این مطلب اسـت؛ « َأ َف َ ِ
اق لَا َ ِب َها َ ا
اال ُألْح ُ
ال َْم ْو ِض ِع بَ ْيتَ ْي ِن ِب ِه َما تَ َم ُام َق ِص َيد ِت » (ابن بابویه1371 ،ش ،ج ،2ص.)203

آنگاه حضرت فرمود:
َو َقب نر ب ُطو َیـا َل َهـا مـن ُمص َ
ـیبة
ِ
ِ
ِ
َ
َ َّ َ
َ
ِللی ال َحش ِر ح َّتی َیب َعـث الل ُـه ق ِائمـا

َ َ
َُُ
َ َّ ُ
ـــات
ـ
ق
ر
ح
ال
ب
ـــاء
ـ
ش
ت َوقــــد ِفــــي األح
ِ
ِ
ِ

ُ َ ِّ ُ َ َّ َ َّ َ ُ ُ َ
ـات (همــان).
یفــرج عنــا الهــم و الکربـ ِ

این قدرت و نبوغ شعری و ادبی ،قطعا عالوه بر علم لدنی و استعداد ذاتـی ،بـا اهتمـام ایشـان از
کودکی در تربیت و رشد این قریحه و ذوق ادبـی همـراه بـوده اسـت تـا همگـان را الگـو باشـد.
همچنین ،استفاده از این امر در راه تبلیغ و ترویج آموزههای دین ،نه برای نشان دادن این توان کـه

جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر

ِاشراف ایشان بر ادبیات گذشته و معاصر خود بوده است؛ همان طور که نشانه اهمیت و تـأثیر آن

برای نشان دادن اهمیت امر ادبیات در انتقال فرهنگ اصیل و تبلیغ دین صورت گرفته است.
اینکه امامان در وزن شعر کسی شعری بسرایند ،چونان که شاعران بـرای ابـراز توانمنـدی چنـین
َ
میکردند ،نمونه بسیار دارد؛ برای مثال ،امام حسین در حال نماز بودند که یا نفر اعرابی بـر
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 14در کوفت و شعری برای طلب کما خواند .بیتی از آن شعر ،چنین است:
َ ََ
َ
َ َّ َ
لــم َیخــب الیـ َ
ـوم َمــن َرجــاك َومــن
ــف ِبابـــ الحلقـــة
ِ
حـــرك ِمـــن خلـ ِ
َ َ
ُ
َ
أبـــوك قـــد کـــان قاتـــل الفســـقة
فأنــت ذو الجــود أنــت معدنــه
َ
امام نماز را سباتر برگزار کرد و به سوی اعرابی رفت و چون او را بیچاره و ندار یافت ،مـالی
به او دادو سه بیت با همان وزن و قافیه خواند که بیت نخست آن ،چنین است:
ُ
ن
معتـــذر
خـــذها فـــ ني للیـــ
واعلــــم بــــأني علیــــ ذو شــــفقة
(ابن عساکر ،1313 ،ص.)104
امثال این نمونه ،در سیره اهلبیت

بسیار به چشم میخورد و قطعا همـه ایـن مـوارد ،ابـزار و

روشی برای جذب و ترویج معارف دین شمرده میشده است .ادبیات ،ذاتا گیرایی ایجاد میکند
ّ
و ازاینروست که مبلغانی که از قریحه ادبی و بیان سخنان نغز برخوردارند ،توفیق بیشتری در امر
تبلیغ مییابند.
ّ
بنابراین ،تسلد بر ادبیات ،بحث مهمی است که باید مبلغان دینی و افسران جنگ نـرم و فعـاالن
فرهنگی حوزه و دانشگاه بدان مجهز گردند؛ چنانکه امروزه مقام معظم رهبری ،در این باره پیشرو
ِ
و الگو هستند و پا جای پای پدران بزرگوارشان ،ائمه هدی

گذاشـتهانـد و در اهمیـت دادن و

تسلد ایشان به موضو ادبیات ،جای هی بحثی نیست.
 .3ترغیب و تشویق به ادبیات

ایشان عالوه بر آنکه اهل شعر و ادب و بالغت بودند و شخصا بدان اهتمام میورزیدند ،در جنبه
شـعر پایبنـد بـه اصـول و ارزشهـا و همسـو بـا اهـداف واال اهمیـت
اجتماعی نیز به ادبیات و ِ

میدادند؛ هم از آن در جهت پیشبرد اهداف دین و نشر تعالیم اسالم ناب و مقابله با دشمنان بهره
میگرفتند و هم شاعران را به سه شیوه کلی ،مورد حمایت خود قرار میدادند و افراد را به یادگیری
و تعلیم شعر شاعران متعهد ،تشویق میکردند .در ادامه ،به بیان این سه شیوه میپردازیم:

3ـ .4حمایت مادی و معنوی از ادیبان

حمایت از شاعران و ادیبان والیی و متعهد ،گـاه معنـوی اسـت و بـا دعـا و فرسـتادن رحمـت و
استغفار برای شاعران است و در این زمینه ،روایات متعددی در خصوص جزا و پاداش الهـی در
آخرت برای مجاهدان راه حق به تیغ زبان وجود دارد؛ چونان که بارهـا بـرای شـاعران خـود دعـا
کردهاند و پشتوانه معنوی بخشیدهاند و انگیزه ایجاد کردهاند .این امر ،نمونههای متعـددی دارد و
شعر خود

را برای ایشان ِانشا کرد و خاندان حضرت گریستند؛ تا آنجا که به این بیت رسید:
َ
َ َّ ّ ُ
َ
َ َ
َّ
ُی ُ
صیب به ّ
فیــــا ِآخــــرا َســــدی لــــه الغــــي أول
الرامون عن قو ِ غ ِیرهم
«تیراندازان ،با کمان دیگران امام حسین

را هدف تیر خود میساختند .وای بر آن ستمکار آخر

که زمینه تبهکاری و گمراهی را ،آن ظالم نخست برایش فراهم آورد».
امام صادق

اللهم اغفر للكميت ما ّقدم ا ما أ ّخر،
دستانشان را رو به آسمان بلند کرد و فرمودّ « :

أسر ا ما أعلن ،ا أعطه حتى يرضى» (ابوالفرج اصفهانی ،1330 ،ج ،17ص.)24
ا ما ّ
متیم ُم َ
همو پیشتر نزد امام باقر وقتی قصیدهاش را با مطلع « َمن لقلب ّ
ستهام» انشاد کرد ،امام
برایش طلب غفران کرده بود .بار دیگری نیز امام هزار دینار به همراه یـا لبـا بـه او عطـا کـرد
(همان).

اینگونه روایات ،در منابع مختلف به شکلهای گوناگون ذکـر شـده اسـت (بغـدادی ،1331 ،ج،1

ص.)150
دیگر شـاعران نیـز نـزد امامـان ابـراز ادب کـرده ،شـعر سـرودهانـد و مـورد حمایـت حضـرات
معصومین

قرار گرفتهاند؛ البته این حمایتها و صلهها و جوایز که از سوی امام

تبلیغ دین و ترویج آیین و منش اهلبیت

در جهت

صورت میگرفت ،نشان از اهمیت کـار فرهنگـی و

بهویژه ادبیات اثرگذار دارد که میتوان برای آن سرمایهگذاری مادی و معنوی کرد و افراد را در این
راه حمایت نمود.
ماجرای انشاد قصیده تائیه دعبل نزد امام رضا
َ ََ
جــاو َ
َت َ
ات
اإل
ب
بن
رنــان و الزفــر ِ
ِ ِ
ِ

معروف است .قصیده او به مطلع ذیل است:
ُ َ
َ
ُ ُ
َ َ
ـــات
ن ِ
فـــظ والن ِطقـ ِ
ـــوائح عجــــم الل ِ

جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر

بهروشنی نشانگر اهمیت این موضو است.
ُ
کمیت در یکی از سالها ایام تشریق در منا در حضور خانواده حضرت امام صادق
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این شعر ،داستان مفصلی دارد؛ امام در اثنای گوش دادن به شعر دعبل ،چند بار از هوش رفت و
بارها او را تأیید و تشویق کرد و پس از آن ،شعر را با دو بیت از خبر شهادت خویش تکمیل نمود
و سپس ،دههزار درهم از سکههای مضروب به نام خود به دعبل بخشید .دعبـل هـر درهـم را در
 11عراق به ده درهم فروخت و صاحب ده هزار درهم شد.
شایان ذکر است که از والیتمـداری شـاعران متعهـد و مـرزداری ایشـان بـا دشـمنان والیـت،
نمونههایی است که نشان از عدم تکسب ایشان به وسیله شعر دارد .در اینجا به ذکـر یـا نمونـه
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بسنده میکنیم .معاویه هدیهای همراه با شیرینی برای ابواألسود دوئلی فرستاد .دختر ابواألسود از
پدر در باره آن پرسید .پدر که از اصحاب امیر مؤمنان

بود ،گفت :آن را معاویه فرسـتاده تـا بـا

خدعه و نیرنگ ما را از دینمان خارج کند و دختر با نگـاه ولـیمدارانـه و اشـاره بـه والیـت امـام
علی آن را رد کرد و چنین سرود:
ُ َ
ّ
َ َ
ــابن حـــرب
الم َزعفـــ ِر یـ
أ ِبالشـــهد
َ
َ
ُ
اللـــه کیـــف َیکـــون هـــذا
َمعـــاذ
ِ

َن ُ
بیــــع علیــــا أحســــابا و دینــــا
ُ
أمیــــــر المؤمنینــــــا
و موالنــــــا
(زمخشری ،1333 ،ج ،5ص.)322

حمایت مادی از شاعران در کنار پشتوانه معنوی و انگیزه مادی در کنار ترحم و دعا ،وقتی اهمیت
روشنتری پیدا میکند که بدانیم در روزگاری بس سخت و ُپرفشار بر دوستان اهلبیت ایـن
اتفاق ر میداد؛ یعنی هنگامی که افراد برای دستیابی به دنیا از اعتقادات خود میگذشتند ،برای
رسیدن به ثروت و بهرهمندی از حمایت دولتیان وقت ،به تملق دربار و خلفا و امرا مشغول بودنـد
و یا اینکه از زمان معاویه بخشنامههای حکومتی غلیظ و شدید و کمرشـکنی علیـه دوسـتداران
علی

ابالغ شد و در زمان بنیامیه و بنیعبا به شکلهای مختلف ،انوا فشارها و تحریمها

علیه ایشان اعمال میشد و به کمترین اتهامی مبنی بر دوستی افراد با اهلبیت

 ،آنان را تبعیـد

و زندانی مینمودند و به شهادت میرسانیدند .معاویه با صـدور چنـدین بخشنامـه حکـومتی،
ضمن امر به جعل احادیث و اقدامات دیگر ،حکومت را از کسی که حتی فضایل امام علی

و

اهلبیتش را روایت کند ،بریء الذمه دانست (ابنابیالحدید ،1020 ،ج ،11ص.)30
معاویه طی بخشنامههایی ،فشارهای خود را بر اهلبیت

و دوسـتداران ایشـان افـزایش داد.

هی بالیی در عراق و بهویژه در کوفه ،شدیدتر و سختتر از این نبود؛ تا جایی که شیعیان علـی،

حتی از دیدار دوستان شیعهشان که مورد اعتمادشان بودند ،هرا داشتند و در سرداب خانهها به
طور مخفیانه دور از چشم حتی غالمان و کنیزانشان دیدار میکردند و اگر سخنی گفتـه میشـد،
با قسمهای سنگین برای فاش نشدن همراه میشد .از سـویی ،کسـانی دوسـتی آلاللـه را انکـار
میکردند و حدیث برمیساختند و با این کار ،بـه حاکمـان تقـرب میجسـتند و دارایـی کسـب 11

میکردند؛ به قول ابن ابیالحدید« :فيفتعلو األحاديا ليحظاوا با لک عناد اَلتهام ايقرباوا

مَالسهم ا يصيبوا به األموا االضياع االمناز » (همان؛ نیز ر ::.فراتی ،1333 ،ص3ـ.)31
3ـ .5جذب ادیبان و شاعران و حمایت فکری از ایشان

یکی از کارهای امامان برای گسترش تبلیغ از راه ادبیات ،جذب حداکثری ادیبان و شاعران و نیـز
حمایت و هدایت فکری و رهبری ایشان بود .بنابراین« ،نظر به فواید اجتماعی شعر این شـاعران،
پیشوایان هی گونه نظری به شخصیت شاعر نداشتند و نسبت به سایر شـئون و اعمالشـان خـرده
نمیگرفتند ...همین که افکار و اشعار چنین شعرایی را میدیدند که در راه هدایت و ترویج دین و
بیان حقایق ،مفید است ،از اعمال بدشان چشمپوشـی مـیکردنـد و بـه آنهـا بـه دیـده اسـترحام
مینگریستند» (آیینهوند ،1353 ،ج ،1ص111و.)113
سخن یادشده درست است؛ ولی باید به این نکته توجـه داشـت کـه امامـان در برابـر خطاهـای
ِ
شاعران بیاعتنا نبودند و در جهت اصالح ایشان برمیآمدند؛ زیرا هدایتگری و اصالح کژیهای
ّ
احتمالی شاعرانی که مبلغ دین بودند ،از وظایف امام بـوده اسـت؛ چنانکـه امـام صـادق از
شخصی مانند سید حمیری که در حوزه تفکر اندکی زاویه داشت ،دستگیری کرد و او را با مناظره
و یا ارائه معجزه هدایت نمود .قصیده رائیه سید ،ثمره همین امر بوده است .خود سید میگوید:
«من قایل به غلو بودم و به غیبت محمد بن علی فرزند ابن الحنفیه باور داشتم .مدتی در گمراهی
به سر کردم؛ تا اینکه خداوند بر من ّمنت گذارد و امام صادق ،جعفر بن محمد را پیش پـای مـن
گذارد و به واسطه او ،مرا از آتش رهانید و به راه راست رهنمون سـاخت» (ابـن بابویـه ،1335 ،ج،1

ص.)33
هدایت او به دست امام ،به شکلهای مختلف نقـل شـده اسـت (ر ::.ابـنمعتـز ،1331 ،ص55؛

ابنشهرآشوب ،1373 ،ج ،0ص.)205
نمونه دیگر در این همراهی و اهتمام به هدایت و توجه به چگونگی حرکت و موضعگیری شاعر،

جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر

ُ
در چنین شرایطی ،ضرورت حمایتها از ادیبان جهت تبلیغ آموزههای دین ،دوچندان مینمود.

ماجرای کثیر ّ
عزه است .امامان
باقر

همواره بر اصل مرزبندی با دشـمن تأکیـد داشـتهانـد .امـام

باری به کثیر که مروانیان (عبدالملا مروان) را مدح کرده بود ،تلنگر زد و فرمود:

«تو پنداری از شیعیان مایی؛ ولی آل مروان را مدح میکنی؟» (صدر ،1351 ،ص.)134
 18در روایتی آمده است که کثیر ،منظور حضرت را فهمید؛ اما به جهت تقیه چنین پاسخ داد:
«لم أقل له يا إمام الهدى ،إنما قلت يا شَاع ،ا الشَاع حيّة ،ا يا أسد ،ا األساد كلاُّ ،ا ياا
غي  ،ا الغي موا » (شریف مرتضی ،1331 ،ج ،1ص.)217
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گویند حضرت در پی این پاسخ ،تبسم نمود و ابراز رضایت کرد.
این مسئله ،نشان از توجیه و هدایتگری پیشوایان دین در کنار حمایت از شاعران دارد .شاعران و
ادیبان مجاهد نیز در راه دوستی والیت و ایمان به اهلبیـت

اسـتقامت ورزیـده ،در مقابـل،

سختیها و رنجها را تحمل میکردند.
هدایتگری و حمایت معنوی ،نه تنها از ناحیـه سیاسـتگـذاری و کـار سـتادی و برنامـهریـزی
ّ
سازمانهای ذیربد صورت میگیرد ،بلکه مبلغان محترم در سراسر کشور ،هریا میتوانند بـا
کار تشکیالتی در مساجد و محالت و شهرها و بهکارگیری توانمندیهـای ادبـی و هنـری افـراد،
ضمن هدایت و راهبری و اصالح برخی کژیها ،بر غنای تبلیغ و ُبرد آن بیفزایند.
3ـ .3ترغیب به یادگیری و ترویج ادبیات

در مورد اخبار زندگی سفیان بن مصعب عبدی ،در تاریخ ،موارد اندکی ضبد شده است .یکی از
آنها ،سفارش امام صادق

به شیعه جهت تعلیم اشـعار عبـدی بـرای کودکـان اسـت .ایشـان

فرمود:
«يا معشر الشيعة! علّموا أاَلدكم شعر العبدي فإنه على دين هّاّلل» (کشی ،1043 ،ص.)041

همچنین است امر امام به عبدی یا دیگران ،برای خواندن شعر او .عالوهبراین ،آن حضرت از
ّ
ابوعماره درخواست نمود تا شعر عبدی را بخواند .خـود او گفتـه اسـت :ابوعبداللـه بـه مـن

فرمود« :ای اباعماره! شعری را که عبدی در باره حسین

سروده است ،بـرای مـا بخـوان .مـن

خواندم و او گریه کرد .باز خواندم و او گریست .دوباره خواندم و او اشا ریخت .به خـدا قسـم!
من پیوسته میخواندم و او همچنان میگریست تا صدای شیون از خانـه برخاسـت» (ابنقولویـه،

1350ش ،ص.)145
امروزه ،خواه ادبیات در قالب شعر یا نثر ،خواه هنر در جلوههای متعدد مشرو خود ،میتواند یار

ّ
مبلغ در نشر و رساندن پیام دین به مردم در قشرهای مختلف و سنین گوناگون باشـد .ترغیـب بـه
ّ
هنر و ادبیات دینی که در خدمت ارزشها و اهداف دین باشد ،در کنـار تسـلد مبلغـان بـر ایـن
حوزهها ،میتواند مسیرهای تازهای در نشر اندیشهها و آموزههای دین مبین اسالم و تشیع فراروی
جامعه بگشاید.
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قالبهای تبلیغ ادبی

اگر به تبلیغ با رویکرد ادبی نگاهی بیندازیم ،به دو گونه و قالب اصلی میرسیم:
از سوی دیگر ،اگر جزئیتر بررسی کنیم و به شیوههای تفصیلی تبلیغی بـودن هریـا از ایـن دو
گونه کلی ادبی توجه نماییم ،در آن شیوههـایی را مشـاهده مـیکنـیم کـه برخـی از آن ،در میـان
اهلبیت

و یارانشان مشتر :است .در ادامه ،به برخی اشاره میشود:

 .4بهرهگیری از صنایع ادبی و بالغی

نگاهی گذرا به روایات و نیز اشعار شاعران ،ما را به رمزگونگی و تمثیلی بودن و آکنده از تشـبیه و
استعاره و مجاز و کنایه بودن روایات داللت میکند .طبیعتا یکـی از راههـای آمـوزش و تبیـین و
تبلیغ مطالب عرفی و عمومی و ساده بیان کردن ،آن است که از سویی ،به صورت بیـان رمـزی و
تمثیلی صورت میگیرد؛ تا مفهومی سترگ و بلند برای مردم قابل دسترسی و فهم گردد و از سوی
دیگر ،ممکن است با تشبیه و استعاره و مجاز انجام گیرد؛ تا بهتر فهم شود و بـه ذهـن مخاطـب
آشناتر باشد.

در کتاب المجازات النبویة اثر شریف رضیَ ،مجازات کالم پیامبر
نمونه ،امام زمان

بیان شده است؛ به عنـوان

در روایتی ،بهرهمندی مردم از خودشان در دوران غیبت را به صورت تشبیهی

ان ْاألَبص ِ
ااع ِبالشَّ ام ِ ِإ َذا َغيَّبتْ َهاا َع ِ
اع ِبا ِفا َغ ْيبَ ِتا َفكَاَل ْن ِت َف ِ
بیان فرمودهَ « :ا َأ َّما َا ْج ُه ِاَل ْن ِت َف ِ
اار
ْ َ
َ
ْ
الس َحاب» (ابنبابویه ،1335 ،ج ،2ص .)015ایشان برای فهم مردم از چگونگی بهرهمندی از امام در
َّ

حال غیبت و پنهان بودن از دید مردم ،مطلب را به صورتی تشبیهی و رمزی بیان کردند؛ تـا بـرای
آنان باورپذیر و آشنا باشد.
همچنانکه ویژگیهای زیباییشناسی زبان در ادبیات اهلبیـت

فـراوان مشـاهده مـیشـود،

موازنه و سجع و جنا و سایر آرایههای بدیعی ،بر تأثیر و نفوذ کـالم حـق ایشـان مـیافـزود .از

جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر

الف .نثر ،شامل :سخنرانی ،دعا و نگارش؛ ب .شعر.

همین رو نیز شعر شاعران مورد توجه قرار میگرفت.
ّ
امروزه نیز مبلغان برای تبیین و فهماندن بسیاری آموزههای دینی ،نیازمند زبان مجـاز و اسـتعاره و
بهرهمندی از بالغت متناسب با شراید روز هستند؛ تمثیالتی که برخی علما و روحانیون برجسته
 11روزگار ما ،همچون :مرحوم آیتالله حائری شیرازی ،مرحوم حجتاالسـالم والمسـلمین علـی
صفایی حائری و حجتاالسالم والمسلمین قرائتی ،از آن به بهترین شکل بهره گرفتهاند و توفیـق
این کار ،در بازتاب آن میان مردم و اقشار مختلف قابل ارزیابی است.
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 .5نشر و شرح روایات و آیات

یکی از شیوههای کار برخی شاعران و ادیبان دینی و نیز خود اهلبیت

 ،نشر و نقل روایات به

صورت منظوم و در قالب شعر و نیز شرح و توضـیح و تبیـین کـالم معصـومان
اهلبیت

بـود .گـاه از

سؤالی میشد از حدیثی از امام دیگری ،و ایشان به تبیین معنای آن میپرداختنـد و

معنای آن را از فهم غلد و برداشت نادرست میزدودند و یا معنـای روز آن را بیـان مـیکردنـد و
حکم آن را منسو میدانستند.
شاعران نیز گاه به شرح و تبیین احادیث و آیات مـیپرداختنـد و احادیـث را بـه زبـان شـعر بیـان
میکردند و بدین شکل ،آموزههای دینی را برای مردم ترویج میدادند .در اینجـا بـه چنـد نمونـه
اشاره میکنیم:
الف .در روز عید غدیر ،حسان بن ثابت ،شاعر رسـول خـدا

بـا کسـب اجـازه از حضـرت

برخاست و مضمون کالم پیامبر را در قالب شعر
بیان کردَ َ :
ُ
َ
َّ
ُ
ُی َنـــــادیهم َیـــــو َم ال َغـــــدیر َنبـ و
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فقـــال لـــه قـــم یـــا ع ِلـ و
ــدي ِلمامـــا و ه ِادیـــا
ــي فـــ ِ ن ِني
ر ِضـــیت ِمـــن بعـ ِ
(همو ،1370 ،ص.)575
ب .از شیوههای عبدی در تبلیغ این بود که از امام صادق

حدیثی را در مناقب عتـرت طـاهره

فرا میگرفت و در حال ،آن را به نظم میکشید و بر امام عرضه میکرد .ابن عیـاش روایـت کـرده
است که سفیان بن مصعب عبدی ،خدمت حضرت ابوعبدالله امام صـادق

شـرفیاب شـد و

ِ
األعراف ِرجا ٌ ي ِ
ال ِبسايماهم»
گفت :قربانت گردم در باره سخن خدای تعالی «ا َعلَى
عرفو كُا ا
َ

(اعراف ،آیه )00چه میفرمایی؟ حضـرت فرمـود :ایشـان اوصـیای دوازدهگانـه از آل محمـد
هستند .نمیشناسد خدا را ،مگر آنکه آنان را شناخته باشد و ایشان نیز او را شناخته باشند .گفت:
فدایت شوم! اعراف چیست؟ فرمود :تپههایی از ُمشا است که رسول خدا و اوصیای او
بر آن قرار میگیرند و همه را به چهرههاشان میشناسند .سـفیان گفـت :آیـا در ایـن بـاره شـعری 10

بسرایم؟ و آنگاه قصیده خود با مطلع ذیل را خواند:
َ
فیـا لـي َ
الیـوم َم َرب ُـع
أ یا َرب َع ُهم َهل

«ای دیار دوستان! آیا امروز درون شما برای من جایی و شـبهای مـرا بـه سـوی شـما بازگشـتی
هست؟»
ج .سید حمیری ،حدیث استعداد فقـر (من َأحبنا َأهل الْبي ِ
ت َفلْيَ ْستَ ِع َّد ِل ْل َف ْق ِر ِجلْبَابا) (نهـج البالغـه،
َ ْ َ َّ َ ْ َ َ ْ

حکمت )112را در ابیاتی بیان کرده و فهم خود را از آن به نظم کشیده است:
ّ
َ
الــدهر ِتجفافــا
لریــب
د
فأعــد
ــا
حق
حسـن
أبـي
الهادي
شیعة
من
کنت
لن
ِ
ِ
ِ
ِ
ن ُ َّ
َ
ِّ
الهــم ِمقصــافا
فاصــبر والتــ عنــد
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(سید حمیری ،1313 ،ص.)234
واقعی امام هدایتگر ،ابوالحسن [علی ] هستی ،برای سختی روزگار تنپوشی فراهم
«اگر شیعه ِ
کن که مصیبت به هرکه شیعه اوست ،میرسد .پس ،صبر کن و در هجوم اندوه ،شکننده نباش».

این موارد ،نمونههای فراوان دارد که ارائه آنها مجالی ویژه میطلبد.
ّ
مبلغانی که از پتانسیل شعر و ادبیات و هنر برای انتقال آموزههای دینی بهره میگیرند و شرح آیات
و روایات را با شعر و نثر در اغراض و گونههای مختلف آن گره میزنند و از منابع مختلف در این
باره بهرهمند میشوند و به فراخور نیاز روز و طبع جوانان ،خـورا :معنـوی را بـا چاشـنی ادب و
هنر ،به مذاق جامعه خوش مینشانند ،در جذب مخاطبان و جوانـان جهـت نشـر اندیشـههـای
دینی ،توفیق بیشتری دارند.
گرچه جذب مخاطب در نگاه اول هدف مبلغ و واعظ و خطیب نیست ،ولی آنچه از سیره امامان
و پیشوایان به دست میآید اهتمام به مخاطبان و تأکید بر مخاطبشناسـی بـوده اسـت ،هرچـه
بیشتر جوانان جذب مساجد و مراکز تبلیغی شوند قطعا هدف اصلی تبلیغ زودتر و بهتر متحقـق
خواهد شد.

جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر

َ
و َهـل للیــال َّ
ُ
ـرجــع
کــن لـي فیـا َم
ِ
(ابنعیاش جوهری ،بیتا ،ص.)03

نتیجه

 .1باتوجه به محتوای مقاله ،نتیجه میگیریم که امروزه نیز برای تبیین و تبلیغ دین ،استفاده از ابزار
شعر و هنر ،یا ضرورت است و کسانی که به امر تبلیغ دین مشغولاند ،خوب است که خود را
11

به این سالح بیارایند.
 .2ادبیات ،به عنوان یا ابزار مهم و قوی جهت تبلیغ و ترویج آموزههای دینی نزد اهلبیـت
شمرده میشده است و آن بزرگواران به مثابه سالحی جدی بدان توجه کردهاند.
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 .3امامان عالوه بر جایگاه ادبی و بالغی باال در کالم و تسلد بر ادبیات روز و قدیم ،ادیبان و
ّ
شاعران پایبند به ارزشها و مبلغان را بر بهکار بستن ادبیات ترغیب مینمودند.
 .0ترغیب و تشویق به ادبیات ،با تقویت اهل آن صورت میگرفت که در حمایت مادی ،معنوی
و هدایت فکری و جذب نیروهای متخصص جلوه میکند.
 .5همچنین ،مردم به یادگیری و شنیدن شعر شاعران ترغیب مـیشـدند .اهلبیـت

 ،هـم در

عمل و هم در بیان ،اصحاب خویش را به این امر ترغیب میکردند.
 .0شاعران ،عالوه بر استفاده از ابزارهای ادبی و بالغی در گفتار و گنجاندن محتوای مد نظر دین
در کالم و شعر خود ،به نقل ،شرح و بیان احادیث نیز با زبان ادب همت میگماردند.
 .7در مجمو  ،شعر و ادبیات و به طور کلی ،هنر ،به فراخور هر دوره میتواند از جملـه بهتـرین
ابزارها برای تبلیغ و ترویج دین باشد.
 .1آنچه در این نوشتار آمد ،نگاهی اجمالی به اصل مهم توجه به هنر و ادبیات با تأکید بـر شـعر
در تبلیغ آموزههای دین بود و میتواند عالوه بر گسترش و نگاه جزئیتر به ایـن مسـئله ،در جنبـه
روزآمد کردن این اصل کلی ،متناسب با نیاز جامعه امروز و مطالبـه جوانـان و اقشـار مختلـف،
بومیسازی گردد؛ زیرا اصول ،همواره ثابت هستند؛ اما روشها ،قابلیت تغییر و انعطاف دارند.

منابع

 .1قرآن کریم.
 .2رضي ،محمد بن الحسین1047 ،ق ،نهتج البالغته ،تحقیـق :د .صـبحي الصـالح ،الطبعـة
األولی ،قم المقدسة ،مؤسسة دار الهجرة.
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 .3ابن أبي الحدید المعتزلي ،عزالدین أبيحامد عبدالحمید بـن هبةاللـه1020 ،ق ،شترح نهتج
البالغة ،تحقیق :محمد أبيالفضل ابراهیم ،الطبعة األولی ،بغداد ،دار الکتاب العربي.
تهران ،چاپ دوم ،اسالمیه.
 .5ـــــــــــــــــــــــــــ 1013 ،ق ،من ال یحضره الفقیه ،تصحیح :علیاکبر غفـاری ،قـم،
چاپ دوم ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.
 .0ــــــــــــــــــــــــــ 1370 ،ش ،األمالي ،تهران ،چاپ ششم.
 .7ابن شهرآشوب مازندرانی ،محمد بن علی1373 ،ق ،مناقب آل أبيطالتب
ّاول ،عالمه.

 ،قـم ،چـاپ

 .1ابن عسـاکر ،ابوالقاسـم علـي بـن الحسـن ،1181 ،تتاریخ ابتن عستاکر ،بیـروت ،مؤسسـة
المحمودی.

 .3ابن عیاش جوهری ،احمد بن عبدالعزیز ،بیتا ،مقتضب األیر في ّ
النر علی األئمتة االینتي
عشر ،قم ،چاپ ّاول.
 .14ابن قولویه ،جعفر بن محمد1350 ،ش ،کامل الزیتارات ،تصـحیح :عبدالحسـین امینـی،
نجف اشرف ،چاپ ّاول ،دار المرتضویة.
 .11ابن معتز ،عبدالله بن متوکل1331 ،م1013/ق ،طبقات شعراء المحتبیین ،تصـحیح :عمـر
فاروق طبا  ،بیروت ،چاپ ّاول ،دار األرقم بن أبياألرقم.

 .12أبوالفرج اصفهانی ،علی بن الحسین1330 ،م1015/ق ،األغتاني ،چـاپ ّاول ،بیـروت ،دار
احیاء التراث العربی.
 .13آیینهوند ،صادق ،1353 ،ادبیات انقالب در شیعه ،تهران ،دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .10بغدادي ،عبدالقادر بن عمـر1011 ،ق1331/م ،خزانتة األدب ولتب لبتاب لستان العترب،
تصحیح :عبدالنبیل طریفی ،بیروت ،چاپ ّاول ،دار الکتب العلمیة.

جایگاه و نقش ادبیات در تبلیغ آموزههای دینی با تأکید بر شعر

 .0ابن بابویه ،محمد بن علی1335 ،ق ،کمال البین وتمام النعمة ،تصحیح :علیاکبر غفـاری،

 .15حکیمی ،محمدرضا ،1373 ،ادبیات و تعهب در اسالم ،تهران ،چـاپ یـازدهم ،دفتـر نشـر
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فرهنگ اسالمی.
 .10ریشهری ،محمد ،1377 ،میزان الحکمة ،قم ،چاپ ّاول ،مؤسسه دار الحدیث.
 .17زمخشري ،ابوالقاسم محمود بن عمر1333 ،م1012/ق ،ربیت األبترار ونصتو األخیتار،
14
تصحیح :عبداألمیر مهنا ،بیروت ،چاپ ّاول ،مؤسسة االعلمی للمطبوعات.
 .11سید حمیری ،اسماعیل بن محمد1313 ،ش ،دیوان السیب الحمیری ،تصحیح :شاکر هادی
شکر ،قم ،مکتبة منشورات الحیدریة.
 .13شریف مرتضی علم الهدی ،علی ابن الحسین1331 ،م ،أمالي ،تصحیح :محمد ابوالفضل
ابراهیم ،قاهره ،چاپ ّاول ،دار الفکر.
 .24صدر ،حسن1351 ،م ،تکسیا الشیعة لعلوم اإلسالم ،عراق ،دار الکتب العراقیة.
 .21فراتی ،علیاکبر« ،1317 ،جلوههایی از آیین سخنوری در دستور سخن نهج البالغه بر پایـه
شرح ابن ابیالحدید» ،مجله علوم حبیث ،پاییز و زمستان ،ش 03و.54
ّ
 .22ــــــــــــــ « ،1332 ،بررسی محتوایی حدیث «من ّ
أحبنا أهـل البیـت فلیسـتعد للفقـر
جلبابا أو تجفافا» ونقد آرای پیرامون آن» ،علوم حبیث ،پاییز ،ش.03
 .23کراجکی ،محمد بن علی1014 ،ق ،کنز الفوائب ،تصحیح :عبدالله نعمة ،قم ،چاپ ّاول ،دار
الذخائر.
 .20کشی ،محمد بن عمر1043 ،ق ،رجال الکشی؛ اختیار معرفتة الرجتال ،تصـحیح :حسـن
مصطفوی ،مشهد ،چاپ ّاول ،انتشارات دانشگاه مشهد.
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