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(تاریخ دریافت مقاله -15/92/20 :تاریخ پذیرش مقاله)19/03/00 :

چکیده
بغداد یکی از اصلیترین مراکز تجمّع شیعیان امامی است که در طول سدههاا
متماد به مکان مناسبی برا رشاد فرهنات تّایّع در هرصاههاا دادی،ی،
تفسیر  ،فقهی و کالمی تبدیل شده است .در میان جریانهاا نیا شاناتت
امامی در بغداد باید از «جریان اهل ادب» یاد کرد که به رغام جایاااه مهام در
تاریخ فکر امامیه ،مورد کمتوجهی قارار ررفتاه اسات .لاذا ،ایان نوشاتار بارا
نخستین بار به بازشناسی این جریان کمشاناتت اماامی در بغاداد مایپاردازد.
مطالع داضر نّان می دهد که این جریان همزمان با تأسای بغاداد در ساده
دوم و متأثّر از «ادب دیوانی» برآمده از فرهنات ایرانیاان در آیاین کّاوردار ،
پا ررفت .همچنین معرفی شخصیتها اثررذار ایان جریاان فکار روشان
میسازد که اهل ادب امامی بغداد ،افزون بر توجه باه اماور دیاوانی در دساتااه
دکااومتی ،بااه تولیااد آثااار ارزناادها در دیااار جنبااههااا ادب همچااون ادب
زبانشناتتی ،اتالقی و دینی همّت رماردند.
کلیدواژهها :ادب ،بغداد ،تاریخ ددیث امامیه ،هراق ،مدرس ددی،ی.
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 .1طرح مسئله
«بغداد» یکی از مهمترین شهرها در تاریخ اسالم اسات کاه ساالهاباه هناوان پایتخات
سیاسیِ جهان اسالم شناتته میشد .این شهر در سال 945ق توسط منصور دوانیقی که
نقش مهمی در ت،بیاتِ تالفات نوبنیاادِ هباسای داشات ،در نزدیکای مادانن ،پایتخات
ساسانیان ،بنیان نهاده شد [ ،31ج ،9صاص370-375؛  ،41ج ،4صاص499-457؛ ،79
ج ،9صص .]490-457موقعیت سیاسیِ بغداد ،افزون بر تبدیل این شاهر باه یا مرکاز
مهم تجار  ،آن را به محیط مناسبی برا شکوفایی هلم و دانش در دوزههاا مختلا
چون ریاضیات ،نجوم ،مهندسی و طب مبدّل سااتت [بارا آرااهی بیّاتر ،ر.ک،51 :
صص .]337-332در هرض این دسته از دانشها طبیعی و ریاضای ،بایاد از بغاداد باه
هنوان ی مرکز مهم دینی یاد کرد که در رسترش شاتهها رونارون هلاوم و معاار
اسالمی چون ددیث ،تفسیر ،فقه و کالم نقش درتور ایفا کرد [بارا آرااهی بیّاتر،
ر.ک ،33 :صص.]332-393
(ع)
(ع)
افزون بر امکانات و ظرفیتها رستردۀ بغداد ،دضور امام کاظم و امام جواد در
این شهر و دضور امام هاد (ع) و امام هسکر (ع) در سامرا (نزدیکی بغاداد) موجاب شاد
تعداد فراوانی از اصحاب ایّان(ع) از بدو تأسی بغداد ،به آن دیاار مهااجرت کارده و در
آن مقیم شوند؛ رتداد که بیش از مهمترین هواملِ شکلریر یا مکتاب مقتادرِ
امامی در بغداد بود و در نهایت با ظهور شخصیتهاایی چاون شایخ مفیاد (د493 .ق)،
سید مرتضی (د439 .ق) و شیخ طوسی (د490 .ق) ،بغداد را به بلندآوازهترین بومِ امامیه
مبدّل ساتت.
به رغم نقش بغداد در توسع ددیث ،فقه و کالم امامیه در هراق ،تنهاا داوزۀ کوفاه
مورد توجه تاصِ هالمان شیعی در ادوار بعد قرار ررفت .با این دال ،در ساالیان اتیار و
در پی اقبالِ ددیثپژوهان معاصر به تدوینِ تاریخ ددیث امامیه ،از «بغاداد» باه هناوان
یکی از مراکز هلمی تّیّع سخن به میان آمده است .نخست بایاد از مجیاد معاار یااد
کرد که پ از برشمار دالیل اقامت هالمان امامی در بغداد ،به اتتصار از کوشش آنها
در برپایی یا داوزۀ درسایِ اثرراذار ساخن رفتاه اسات [ ،70صاص305-303؛ ،79
صااص .]374-370سااید محماادکاظم طباطبااایی نیااز مدرسا داادی،ی بغااداد را مااورد
توجه قرار داده ،هالوه بر معرفایِ محادّثانِ مّاهور و آثاار مانادرار آن ساامان ،اصاول و
ی ایان مدرساه دادی،ی را نیاز تبیاین کارده اسات [ ،40صاص .]920-909سایّد
مبان ِ
رضا مؤدّب نیز ضمن بحاث از اهتماام متقادّمان باه دادیث در سادۀ پانجم ،از داوزۀ
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ددی،ی بغداد یاد کرده ،به بیان تفاوتها آن با مکتب ددی،ی قم پرداتتاه اسات [،99
صص.]924-922
کوششها پیشرفته ،در هین شایستای ،در این نقطه که بغاداد را در باازۀ زماانیِ
نیم دوم قرن چهارم تا نیم نخست قرن پنجم مورد مطالعه قرار دادهاند ،مّاترکند .از
همین رو  ،ادمد پاکتچی با اشاره به دانستههاا انادک از بغاداد در سادههاا دوم و
سوم ،آن را در هرض بومها بصره ،واسط و باالد جزیاره قارار داده ،باه هناوان یکای از
دوزهها کمشناتت ددیث امامیه در هراق معرفی کرده اسات [نکاا ،32 :صاص-937
 .]931در نهایت باید از موسو تنیانی یاد کرد که باا انتقااد از بایتاوجهی باه مدرسا
ددی،ی بغداد در هصر دضور ،به تألی مقال مستقلی در همین باب پرداتته است [،72
سراسر اثر].
مطالع داضر قصد دارد با هد تکمیل پژوهشها پیّین و با توجه باه اطالهاات
برجا مانده از کوششها امامیانِ بغداد در طول سدههاا دوم تاا چهاارم هجار  ،باا
مطالعا همااین باازۀ زمااانی ،باه معرفاای یا جریااانِ ناشاناتت امااامی کاه پیاادایی و
شکوفاییاش متعلّق به همین بوم و هصرِ مورد نظر است ،بپردازد؛ جریانی که آن را «اهل
ادب» نام رذاردهایم و تاکنون پژوهش مساتقلّی را کاه باه بحاث پیراماون آن بپاردازد،
نیافتهایم .بر این اساس ،در پژوهش داضر به این پرسشها پاساخ داده شاده اسات کاه
ریّهها و هوامل شکلریر ِ این جریانِ امامی در بغداد چیست؟ با تکیه بر منابع رجالی
و تاریخی ،اهل ادب از چه پایااه هلمی و جایااه اجتماهی برتوردار بودند؟ شاتصههاا
فکر و رفتار ِ این جریان که آن را از دیار رروهها امامی در بغداد متمایز مایساازد
چیست؟ کدامی از اصحابِ امامانِ معصوم(ع) ،به این جریان فکر تعلّق داشتند؟ و چاه
آثار هلمی از سو این جریان امامی نااشته شده است؟ به منظاور پاساخاویی باه ایان
پرسشها ،پ از معرفی اجمالیِ مکتب دادی،ی بغاداد ،رفتماان ادبررایای در جهاان
اسالم را به بحث رذارده و پ از بیان ویژریها شاتص آن ،به شناسایی جریان اهال
ادبِ امامی در بغداد تواهیم پرداتت.
 .2مکتب حدیثی بغداد
بغداد در نیم سدۀ دوم هجر  ،شهر تازهتأسی بود که طبیعتاً باید مدتی میرذشت
تا بتواند با بهرهریر از دستاوردها دیار بومها جهان اساالم ،مرادال آغاازین رشاد
تود را پّت سر رذارد .لذا شکلریر مکتب ددی،ی امامیه در بغداد مرهون مهااجرت
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هالمان امامی از دیار بومها  -به ویژه کوفه  -و بهارهریار از میاراح دادی،ی و هلمای
امامیه از آنها بود .با این دال ،شتاب رشد هلمی در بغداد تا بدان دد بود که به سرهت،
به یکی از معتبرترین بومها هلمی امامیه تبدیل شد و صادب اصول و مبانی مخصوص
به تود رردید.
در بحث از اهتبار مکتب ددی،ی بغداد باید رفت ،این مکتب در اواسط سدۀ سوم باه
دد از تّخّص رسیده بود که منابع روایی امامیه ،از رجالِ آن شهر در اسانید روایات با
تعبیر «بعض البغدادیّین» یااد مایکردناد [ ،32ص .]937همچناین یاادکرد از مّاایخ
ددی،ی بغداد در هرض مّایخ کوفه و قم ،نّان از موقعیت ممتاز مکتب دادی،ی بغاداد
در نظرراه رجالشناسان متقدّم امامی دارد [م،الً نکا ،73 :صاص .]359-350افازون بار
این ،دضور صادبان کتب اربعه در بغداد که نقّی بیبدیل در فرهنات تّایّع داشاتند،
نّان از اهمیت محافل ددی،ی این بوم دارد .شیخ کلینی (د321 .ق) ساالهاا پایاانی
همر تود را در بغداد رذراند و بخش مهمی از تألی الکافی را در آنجا سامان داد[ .نکاا:
 ،73ص ]377سفر ابنبابویه (د309 .ق) به بغاداد در ساال 355ق .و اساتماع برتای از
مّایخ آن دیار از و نیز بر رونق محافل ددی،ی بغداد رواهی مایدهاد [ ،59ص.]947
شیخ طوسی (د490 .ق) نیز در سدۀ پنجم با مهاجرت از تراسان به بغاداد ،در آن دیاار
مقیم شد و بخش اصلیِ همرِ هلمی تویش را در آنجا سپر کرد [نکا ،59 :ص.]940
شاتصترین ویژری فکر مکتب ددی،ی بغداد را مایتاوان رارایش باه اجتهااد در
دوزۀ ددیث و توجه به هقلررایی در بررسی روایات دانست [بارا آرااهی بیّاتر ،باه
هنوان نمونه ر.ک ،40 :صص992ببا؛  ،99ص .]923چه بسا همین رویکرد اجتهاادمحور
به ادادیث است که باهث شاد ،موضاوع بسایار مهام و کلیاد اتاتال الحادیث بارا
نخستین بار توسط هالماان دادی،ی هماین باوم ماورد توجاه قارار ریارد .یاون بان
هبدالردمان و ابن ابیهمیر که از مّاهیر بوم بغداد به شمار میآیند ،از پیّاامان تألی
آثار با ناام «اتاتال الحادیث» بودناد [ ،50ص599؛  ،73ص .]327نیاز در ساخن از
نوآور ها ددی،ی مکتب بغداد میتوان به شکلریر رون «جامعنویسی» در ادبیاات
ددی،ی آن سامان اشاره کرد که برا اولین بار توسط هالمان بغداد باه رشاته تحریار
درآمدند [ ،72ص .]959آثار از قبیل «الجامع فی سانر أباواب الحاالل و الحارام» اثار
ظری بن ناصح« ،جامع فی أبواب الفقه» اثر هلی بن أبیدمزۀ بطاننی و «الجامع الکبیار
فی الفقه» اثر یون بن هبدالردمان از همین دسته از تألیفات به شامار مایآیناد [،73
صص 250 ،201و .]447
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با این همه و به رغم درتّش مکتب ددی،ی بغداد در طول ددود سه سده ،قادرت
اجتماهی شیعیان در این بوم به دلیل پایان یافتن اقتدار آلبویه و تسالّط سالجوقیان بار
بغداد ،کاهش یافت و مکتب هلمی امامیه در آن بوم رو به افول رذاشت.
در پژوهش داضر در راستا تکمیل پژوهشها پیّین و بر پای فهاارس و مناابع
متقدم امامی ،یکی از ابعاد جدید مدرس ددی،ی بغداد و از مهمتارین شاتصاههاا آن،
یعنی «ادب ررایی»  -که تاکنون مورد بیتوجهی قرار ررفته است و شناتت آن میتواند
در فهم جنبهها دیار از این مکتب ددی،ی سودمند باشد -به بحث رذاشته میشود.
 .3زمینههای پیداییِ گفتمان ادب در جهان اسالم
«ادب» از جمله اناارههایی است که ورود آن به دنیا اساالم ،مرهاون دورۀ فتوداات و
تصرّ ایران به دست مسلمانان در سدۀ نخسات هجار اسات .تمااس فرهناای میاان
ایرانیان و اهراب در این مقطع تاریخی ،زمین انتقال تجربیات ایرانیان به فرهنت هربی را
در هرص ادارۀ امور مملکتی فراهم آورد [ ،43صص241-247؛  ،93ص .]0ابتنا نظاام
سیاسی اهراب بر ساتتار قبیلای و فقدان تجرب کافی برا ادارۀ سرزمینها فتحشده،
آنها را به استفاده از الاوها جدید که با آن روبرو میشدند ،سوق میداد [نکاا،57 :
ج ،9صص290ببا] .یکی از اناارههایی که با وامریر ها رسترده در دوزۀ ادارۀ مملکت
ارتباط مستقیم داشت ،اناارۀ پارسیِ ادب بود.
اناارۀ ادب برررفته از ریّ فارسیِ باستان «دیا » ( )dīpو «دب» ( )dabباه معناا
نوشتن است [ ،94ص7؛ برا آراهی از دیار نظارات ،ر.ک ،52 :صاص .]32-22هماین
ریّ کهن است که افزون بر واژۀ ادب ،زمین اشتقاق واژرانی چون «دبیار» و «دیاوان»
در زبان فارسی را فاراهم آورده اسات [ ،30ج ،2صاص9299و 9405؛  ،50صاص904و
929؛  ،90صص 79و  .]900دبیر در ههد ساسانیان ،بر نویسندرانی اطالق میشد که در
دستااه دکومت ،به ناارش مسانل مرتبط با کّوردار اشتغال داشاتند [ ،43ص241؛
 ،75ص .]301برابرنهادِ «کاتب» در زبان هربی ،برا اشاره به همین رروه مورد اساتفاده
قرار میررفت [ ،94ص« .]0دیوان» نیز به محلّ ناارش مکتوبات دکومتی رفته میشد
که مکان استقرار دبیاران در دارالحکوما باود [ ،40ج ،7صاص90090-90050؛ بارا
آراهی از انواع دیوانها دکومتی ،ر.ک ،43 :ص.]241
با رسترش قلمرو اسالمی ،نیاز به استخدام کاتبان ایرانی که بر فنون دبیر تسلط
داشتند ،بیش از پیش ادساس شد .بر همین اساس ،نخستین جوانههاا ادبررایای در
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جهان اسالم ،با «ادب دیوانی» ظهور یافت [ ،9ص .]211اشتغال در دیاوانهاا ،در وهلا
نخست ،مستلزم کسب توانایی در ناارش متون ،سخنور و شعرسارایی باود .افازون بار
این ،دبیران وظیفه داشتند آداب همنّینی با سالطین را به فرزندانِ تانادان دکاومتی،
ندیمان و فرماندهان آموزش دهند [برا آراهی بیّتر ،ر.ک ،71 :ج ،9ص93؛  ،00ج،9
صص.]979-975
 .4سیر تطوّر گفتمان ادب در جهان اسالم؛ مروری بر سدههای دوم تا چهارم
آنچااه ادب را بااه هنااوان شاااتها مسااتقل در فرهناات اسااالمی هویاات بخّااید،
تالشها هبدالحمید بن یحیی و دوست او ابن مقفّع در سدۀ دوم هجار باود کاه باا
وامریر بخش مهمی از فرهنت ایرانای ،باه سااماندهی تّاکیالت و نظاام هاا ادار
پرداتته و به معرفای اتاالق و آداب جدیاد در جامعا اساالمی همّات رماردناد [،9
ص.]210
هبدالحمید بن یحیی (932-75ق) که اصالتاً ایرانای باود ،بخاش مهمای از زنادری
تویش را در دربار امو رذرانده بود و به دبیار اشاتغال داشات [ ،95ص .]540او باه
هنوان یکی از سرشناسان همین فنّ ،رسال إلی الکُتّاب را نااشت و دانشها مورد نیاز
دبیران را در آن تبیاین کارد [ ،53ج ،2صاص449-440؛ نکاا ،54 :صاص.]975-972
هبداهلل ابن مقفّع (ح 942-909ق) نیز که تبار ایرانی داشت ،به انسانی شایساته بارا
جذب در دستااه دکومتی تبدیل شاد و در روزراار امویاان و هباسایان ،باه کتابات در
دارالخالف اشتغال داشت [ ،29ج ،3ص .]12ارتباط و با دربار ،موجب ترجم برتای از
کتابها پهلو به زبان هربی همچون «التاج فی سیرۀ أنوشروان» رردیاد؛ کتاابی کاه
پیرامون آداب و آیین پادشاهان ایرانی سامان یافته بود [ ،21ص .]21نکت درتور تأمال
دربارۀ ادبررایی ابن مقفع آن است که و اررچه همچون هبدالحمید باه ادب دیاوانی
هنایت داشت ،اما مخاطبان رستردهتر را نیز برا آداب تاویش در نظار ررفات .او باا
هبااور از ادبِ دیااوانی« ،ادب اتالقاای» را در طی ا وساایعی از تصاالتهااا و رفتارهااا
اجتماهی پسندیده در دوزههایی چون آداب توردن ،آشامیدن ،لباس پوشیدن و ساخن
رفتن برا هموم مردم مطرح کرد [نکا ،99 :صص.]937-902
شاتصترین ادیبی که در سدۀ سوم هجر به بسط رفتماان ادب در جهاان اساالم
یار رساند همرو بن بحر ،معرو به جادظ (255-990ق) بود .او با دربار ارتباط داشت
[ ،29ج ،3ص ]909و به دلیل اشتهار به ادبدانای ،باه هناوان ماؤدرب فرزنادان تلیفاه
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انتخاب شد [نکا ،39 :ج ،9ص .]309و با تألی رساال ذمّ أتاالق الکُتّااب ،باه طبقا
دبیران در جامع اسالمی توجه کرد وپیامدها اتالق ناشایسات آناان را روشازد نماود
[نکا ،35 :ج ،2صص .]201-907کتاب التاج فی أتاالق الملاوک  -از آثاار منساوب باه
جادظ -نیز آداب همنّینی با سالطین را آموزش داده است [ ،37ص ]2و به روشنی بر
میزان اثرپذیر ههد هباسی از فرهنت دیوانساالر ایرانی داللت دارد [ ،21صاص-91
.]20
همزمااان بااا جااادظ ،آثااار دیااار در دااوزۀ ادب بااه ناااارش درآمدنااد کااه محااور
آموزشها تود را بر توصیههاا اتالقای پیاامبر اکارم(ص) قارار داده بودناد .در قباال
ادبرراییها پیّین که ناظر به بهبود ادارۀ امور مملکتی (ادب دیوانی) و ساماندهی به
رفتارها اجتماهیِ هموم مردم (ادب اتالقی) بود ،این طی از اهل ادب با هد تاأمین
سعادت اترو « ،ادب دینی» را سامان دادناد [ ،9صاص .]390-301داارح بان أساد
محاسبی ( 243-995ق) نخستین فارد اسات کاه کتااب مساتقلی را باا هناوان آداب
النفوس نوشت و در آن آموزهها اتالقی پیامبر(ص) و صاحابه را باازرو کارد [نکاا،93 :
جما] .ددود دو دهه پ از او ،شاهد ظهور محدح نامآشانا اهال سانّت ،محماد بان
اسماهیل بخار (259-914ق) هستیم .و با اثرپاذیر از رفتماان ادب ،کتااب األدب
المفرد را به شیوۀ محدثانه و با هد جمعآور آداب و تعالیم اتالقی پیامبر اکارم(ص) و
صحابه سامان داد [ ،23سراسر اثر؛ بارا آرااهی از رویکارد بخاار باه ادب :نا ،34 .
ص .]492افزون بر این ،بخار و شاررد و مسلم بن دجّااج (299-204ق) کتاابی باا
هنوان «اآلداب» را در صحاح تویش آوردند[ .نکا ،24 :کتاب 09؛  ،99کتاب .]30افازون
بر آن دو ،آثار هبداهلل بن أبی الدنیا (209-200ق) نیز مّحون از تعالیم اتالقیِ پیاامبر
اسالم(ص) ،صحابه و تابعان است [نکا ،4 :سراسر اثر؛  ،5سراسر اثر] .او هاالوه بار نااارش
کتابی مستقل با هنوان األدب ،به تألی بیش از صد رسااله پیراماون موضاوهات متناوع
ادبِ دینی همّت رمارد [نکا ،99 :ج ،9صص.]99-90
در بحث از سرآمدان اهل ادب ،باید از هبداهلل بن قتیبه دینور (279-293ق) سخن
رفت؛ شخصیتی که توجهی ویژه به طبق دبیران داشت و کتاب أدب الکاتب را تاألی و
آن را به وزیر دکومت هباسی اهدا کرد [نکا ،94 :صص .]90-97او همچناین نخساتین
باب کتاب هیون األتبار را تحت هنوان «کتاب السالطان» ساامان داده و آن را باه بیاان
هادات و اتالق پادشاهان و نیز آدابِ مورد نیاز مُصادبان آنها اتتصااص داد [ ،93ج،9
ص .]43کتاب المعار و نیز مرجع مناسبی برا پاسخ باه نیازهاا کاتباان شامرده

392

پژوهشها قرآن و ددیث ،سال چهل و نهم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 9315

میشد [ ،55ص .]901و افزون بر ادب دیوانی ،در کتابها هیون األتبار و المعار ،
به تعالیم دینیِ برآمده از قرآن و روایات نباو (ص) نیاز توجاه داشات و باه داوزۀ «ادب
دینی» سوق یافت [ ،9ص.]305
هماناونه که رفته شد ،به دلیل ضرورتِ تسلّط دبیرانِ دساتااه دکاومتی بار فناون
نویسندری و سخنور « ،ادب زبانشناتتی» دوشادوش ادب دیوانی مورد اهتمام دبیران
قرار ررفت .بر همین اساس ،ابن قتیبه دو فصل از کتاب أدب الکاتب را که «تقویم الید»
و «تقویم اللسان» نام نهاده بود ،به بیان قواهد ادبی مورد نیاز دبیران ،اتتصاص داد [نکا:
 ،94فصلها دوم و سوم] .تألی آثار چون إهراب القارآن ،الّاعر و الّاعرا  ،معاانی
الّعر و جامع النحو نیز نّانها دیار بر اهتمام ابنقتیبه باه ادب زباانشاناتتی اسات
[ ،97ص .]995از سو دیاار جاادظ نیاز باا تاألی کتااب البیاان و التبیاین ،زمینا
شکوفایی ادب زبانشناتتی را فراهم آورد؛ کتابی که از دیدراه ابن تلدون یکی از اصول
چهارران فنّ دبیر محسوب میشد [ ،1ص .]793جالب آنکه برجستایِ ایان جنباه از
رفتمان ادب تا بدانجا بود که همالً ادب را از سدۀ نهم هجار در هلاوم ادبای همچاون
لغت ،صر  ،نحو و بالغت منحصار کارد [نکاا ،27 :ج ،2ص955؛  ،74ج ،9صاص-909
907؛  ،00ج ،9ص.]979
 .5بغداد ،پایگاهی برای جریان فکری ادب امامیه
هماناونه که رذشت ،پیدایی رفتمان ادب در جهان اسالم مرهون تماس فرهنایِ اهراب
با ایرانیان در دوره فتودات بود .نقاش ماؤثر ایرانیاان در تحاوالت سیاسایِ سادۀ دوم و
کوشش ها فراوان ایّان در انتقال قادرت از امویاان باه هباسایان ،بار ارتقاا جایاااه
اجتماهیِ آنها افازود و موجاب اثرپاذیر نظاام سیاسای هباسایان از آنهاا شاد [،20
ص .]213نقش ایرانیان در این برهه ،آنچنان شدت ررفت که دتی نام پایتخت تالفات
هباسی یعنی «بغداد» ،واژها ایرانای مرکّاب از دو جاز «با » ( )bagو «داد» ( )dādباه
معنا «تداداد» بود [ ،31ج ،9صص .]399-394نیز انتخاب مکانی در نزدیکای مادانن
(پایتخت ساسانیان) برا ساتت شهر بغداد ،داللتی آشکار بر نقش تعیینکنندۀ ایرانیان
در تالفت هباسی داشت .همین قرابتِ فراوان میان بغداد و مدانن باود کاه باهاث شاد،
تطیب بغداد بخّی از کتاب تاریخ بغداد را به ذکر اتبارِ شهر مدانن اتتصااص دهاد
[نکا ،31 :ج ،9صص .]509-459هالوه بر این ،اثرپذیر هباسیان از ایرانیان را میتاوان
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در پایهریز اصول کّوردار ِ هباسیها براساس سنّت دیوانسااالر ِ ایرانیاان مّااهده
کرد؛ امر که باهث به تدمت ررفتن شمار از ایرانیان در دستااه هباسای بارا اماور
دبیر شد [ ،43صص.]241-247
پیّتر رذشت که بغداد به دالیل مختل  ،از بدو تأسای باه یکای از مراکاز تجمّاع
شیعیان امامی بدل شده بود .هالوه بار آن ،جمعای از هالماان اماامی کاه در ایان شاهر
میزیستند ،از سرآمدان اهل ادب در آن دیار بوده و هم در هصر دضور امامان معصوم(ع)
و هم در هصر غیبت ،به فعالیتها ادبی در دوزهها متنوع اشتغال داشتند؛ از دضاور
در دستااه تالفت هباسی برا مناصب دیاوانی ررفتاه تاا فعالیات در داوزههاا ادبِ
زبانشناتتی و دینی .نوشتار داضر برا معرفی کوششهاا هماین جریاان اماامی در
بغداد سامان یافته است.
پیش از ورود به موضوع اصلی این نوشتار ،یادآور دو نکته ضرور اسات :نخسات،
تمایز میان مناصب دیوانی با دیار مناصب دکومتی چون وزارت و دجابت ،امار داانز
اهمیت است .آنچه در مطالع داضر مورد نظر است ،شناساییِ رروهی از امامیاان بغاداد
است که به منصب دبیر در دستااه دکومت اشاتغال داشاتند .بار هماین اسااس ،در
نوشتار داضر از معرفی دیار صادبمنصبان  -شخصیتهایی چون قاسم بن هروۀ ،وزیار
منصور هباسای [ ،90ج ،2ص]970؛ هیسای بان روضا  ،داجاب منصاور هباسای [،73
ص]214؛ هبااداهلل باان ساانان ،تااازن منصااور ،مهااد  ،هاااد و هااارون هباساای [،73
ص ،]294دسن بن راشد ،وزیر مهد  ،هاد و هارون هباسی [ ،25ص ]29و هلای بان
یقطین [ ،50صص - ]279-270توددار میشود[ .برا آراهی از وزیران امامیمذهب
دستااه هبّاسی ،ر.ک ،91 :صص.]70-91
از سو دیار باید رفت شخصیتها امامی متعلق به جریان فکار ادب در بغاداد،
لزوماً به مناصب دیوانی اشتغال نداشتند و رروهای از آنهاا آثاار در دیاار ابعااد ادب
همچون ادب زبانشناتتی و ادب دینی تألی کردند .از این رو ،روناراونی رارایشهاا ِ
ادبررایان هالمان امامی ،امر طبیعی و برآمده از داوزههاا متناوّعِ شاکلررفتاه در
رفتمان ادب است.
در ادامه ،روند ادبرراییِ امامیان بغداد و نمایندران شاتص جریان اهل ادب بغاداد،
از سدۀ دوم تا چهارم هجر مورد بحث قرار میریرد.
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 .1 .5ادبگرایی امامیان بغداد در عصر حضور
همزمان با تأسای شاهر بغاداد در سادۀ دوم و تّاکیل سااز و کاار دکاومتی در آن،
برتاای از اصااحاب امامااان معصااوم(ع) بااه کتاباات و دبیاار در دسااتااه دکااومتی
اشتغال داشتند و ارتبااط امامیاه باا تالفات هباسای را برقارار سااتتند؛ ارتبااطی کاه
میتوانست به بهبود موقعیت سیاسای -اجتمااهیِ شایعیان اماامی در آن ساامان یاار
رساند.
در یادکرد از ادیبان امامی قرن دوم ،نخست باید از فضل بن سالیمان یااد کارد کاه
ضمن مصادبت با امام صادق(ع) و امام کاظم(ع) و نقل روایت از ایّان ،باه امار کتابات و
دبیر در دستااه دکومت هباسای نیاز اشاتغال داشات .و کاه در مناابع رجاالی باه
«الکاتب» اشتهار یافته است ،از کاتبانِ دیوان تراج در دورۀ منصور و مهد هباسی باود
[ ،99ص272؛  ،72ص .]309دیار امامی این هصر ،فضل بن یون است که باه کتابات
در دستااه دکومتی اشتغال داشت و از اصاحاب اماام کااظم(ع) شامرده مایشاود [،59
ص342؛  ،72ص.]301
باار پای ا اطالهااات رجااالی ،سااید اسااماهیل دمیاار (971-905ق) از پیّاااامانِ
امامیمذهب در توجه به ادب زبانشناتتی در بغداد و از شاهران برجست زماان تاویش
بود [ ،0ج ،9صص437-439؛  ،99ص .]51و ررچه باه کتابات در دساتااه دکاومتی
اشتغال نداشت ،اما به هنوان یکی از شاهران مبرّزِ هصر تویش ،با دربار هباسای ارتبااط
برقرار کرد و به مدح تلفا هباسی پرداتت [برا آراهی بیّتر در این بااره ،ر.ک،20 :
ج ،3صص .]494-492 ،400
اهل ادبِ امامی بغداد در سدۀ سوم قمر نیز ارتباط تود با دستااه تالفت را دفظ
کردند .ادمد بن هبداهلل بن مهران معرو به ابن تانب که تبار ایرانی داشت ،از همین
امامیان است که نزد اسحاق بن ابراهیم 9به کتابت اشتغال داشات .او پا از مادتی باه
دالیل نامعلوم ،از ادام همکار با دستااه دکومتی دست کّید و اثر با هنوان کتااب
التأدیب تألی کرد [ ،59ص95؛  ،90ج ،2ص .]037از این رو ،و نخستین امامی است
که در بغداد ،اثر مستقل در باب ادب نااشت .رفتنی است ،ابن تانب هالوه بر دبیار
در دستااه دکومت ،با امام رضا(ع) مکاتباتی داشت [ ،73ص ]349و ضمن ارتباط با امام
 .9اسحاق بن ابراهیم از افراد برجست تاندان طاهر است که مورد وثوق تلفا هباسی بود و مناصاب
مهمی را بر ههده داشت [نکا ،9 :ج ،5ص ،594ج ،9ص927؛  ،1ج ،3صص 320و .]344
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دسن هساکر (ع) ،کتااب التأدیاب را بار ایّاان هرضاه کارد [ ،44ص903؛  ،92ج،03
ص.]94
ابن سکّیت (244-909ق) از دیار امامیان بغداد است کاه مادتی از همار تاویش را
همراه با پدر تود ،در محل «درب القنطره» بغداد به تأدیب کودکاان ساپر کارد [،31
ج ،99ص317؛  ،77ج ،5ص .]942او بعدها به هنوان یکای از سرشناساان شاعر و لغات
هرب ،مدتها در سامرا -که از دورۀ تالفت معتصم به هنوان پایتخت تالفات هباسای
انتخاب شده بود [ ،9ج ،9صص99-95؛  ،70صص - ]52-59ساکن شد و وظیف تأدیب
فرزندان متوکّل هباسی را بر ههده داشت [ ،97ص .]907و که از اصحاب امام جواد(ع)
و امام هاد (ع) محسوب میشود ،چندین کتاب پیرامون شعر و ادبیات هرب نیاز تاألی
نمود [نکا ،73 :صص450-441؛  ،77ج ،5صص .]944-943کتاب إصاالح المنطاق کاه
نّان دیار بر توجه وافر او به ادب زبانشناتتی است ،تا بدان داد ماورد توجاه قارار
ررفت که شخصیتی چون مبرّد ،آن را بهترین کتااب اهاالی بغاداد دانساته اسات [،31
ج ،99ص.]317
(ع)
و از یاران
همچنین أدمد بن ابراهیم ،ملقّب به «الکاتب» که از اصحاب امام هاد
نزدی امام دسن هسکر (ع) است ،در بغداد و سامرا به پیّ کتابت اشتغال داشت و از
ندیمان متوکّل هباسی بود [ ،77ج ،9ص .]213توصی و به «شیخ أهل اللغ » نّاان
میدهد که او افزون بر کتابت ،به هلم لغت نیز توجهی ویژه داشته است و از سرشناساان
این دوزه از ادب شناتته میشد .تألی آثار چون شعر العجیّار السالولی ،شاعر ثابات
قطن و أشعار بنی مرّۀ بن همّام نّاانار هالقا و باه ادب زباانشاناتتی اسات [،50
ص99؛  ،72ص .]13رفتنی است ،پدر او ابراهیم نیز از ندیمان معتصم ،واثاق و متوکّال
هباسی به شمار میرفت [ ،77ج ،9ص.]219
(ع)
(ع)
بود که مدتی از
یعقوب بن یزید األنبار از دیار اصحاب امام جواد و امام هاد
همر تود را در بغداد رذراند .و از کاتبان منتصر ،تلیف هباسی ،در ساامرا باود [،59
ص313؛  ،73ص .]450از و به هنوان یکی از اصحابِ أباو ناواس ،شااهر پارآوازه ،یااد
کردهاند که در پادران نظامیِ سامرا به شعرسرایی مّغول بود .و دارا طبعی لطیا
و بیانی هار از تکلّ بود [ ،31ج ،99ص420؛  ،49ج ،0ص202؛  ،95ص.]507
رجا بن یحیی بن سامان مّهور به «الکاتب» کاه از راویاان اماام هااد (ع) شامرده
میشود [ ،59ص ،]307از دیار امامیان این دوره است که به ادبورز اشتغال داشات.
و که به منطق هَبَرتا – از مناطق تحت کنترل بغداد [ ،79ج ،4ص – ]77تعلق داشت،
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از امامیانی است که به کتابت در دستااه تالفات هباسای مّاغول باود [ ،73ص.]999
همچنین باید از هبداهلل بن دسین بن سَعد القطربلی 9یااد کارد کاه از دیاار امامیاانی
سرشناس اهل ادب محسوب می شد .او که از تاواص اصاحاب اماام دسان هساکر (ع)
شمرده میشود ،از شارردان ثعلب – از پیّوایان کوفیان در نحو و لغت – بود و تود نیز
به کتابت اشتغال داشت [ ،73ص.]230
 .2 .5ادبگرایی امامیان بغداد در عصر غیبت
بررسی منابع تاریخی و رجالی داکی از آن است که با پایان یافتن هصر دضور در میاناه
سدۀ سوم ،جریان ادبررایی همچنان در میان امامی بغداد به دیات تاویش اداماه داد.
پویایی این جریان فکر  ،زمینهساز تربیت نسل جدید از ادیبان امامی شد که برتی از
ایّان ،از نامآوران مذهب امامیه در طول تاریخ به شمار میآیند.
در سخن از ادیبانِ نیم دوم سدۀ سوم ،نخست باید از اسماهیل بن هلی بن اساحاق
بن ابی سهل بن نوبخت ،مّهور به ابوسهل نوبختی (399-237ق) یاد کرد که افزون بار
اشتهار به هلم کالم ،از دیوانساالران امامی در بغداد بود .او متعلق به یکی از تاندانها
ریّهدار ایرانی بود که از بدو تأسی بغداد ،در آن ساکن شده و به اتتربینای و دبیار
شهره بودند [ ،42صص .]970-977جدّ او ،دبیر و اتتربینی زبردست بود کاه باه دلیال
ارتباط رسترده با منصور هباسی ،طالعبینی برا تعیینِ زماانِ آغاازِ بناا بغاداد باه او
سپرده شده باود [ ،79ج ،9صاص .]499-490ابوساهل ناوبختی کاه برآماده از چناین
تاندانی بود ،به فرد چیرهدست در ادبررایای مبادّل شاد .و هاالوه بار تواناایی در
سرودن شعر ،به روایت اتبار أبو نواس میپرداتات [نکاا ،91 :ص904؛ بارا مّااهدۀ
برتی از اشعار او ،ر.ک ،47 :ج ،1ص .]903او افزون بر ادب زبانشناتتی ،در دوزۀ ادب
دیوانی نیز شخصیتی کارآمد بود و اشاتهارش باه «کاتاب» [هماان] ،در اشاتغال او باه
مقامات دبیر و دیوانی در دستااه تالفت ریّه داشت [نکا ،73 :ص39؛ بارا آرااهی
بیّتر از ادبررایی ابوسهل نوبختی ،ر.ک ،30 :صص.]297-293
نیز در همین هصر باید از محمد بن ادمد بن محمد بن هبداهلل بن اسماهیل معرو
به ابن أبی ال،لج (325-230ق) نام برد که کتابی با هنوان السنن و اآلداب هلای ماذاهب
العام تألی کرد .این کتاب ررچه بار جاا نماناده اسات ،اماا هناوانش باه روشانی از
 .9قُطرَبُّل نام قریها است که میان بغداد و هکبرا واقع شده است [ ،79ج ،4ص.]379
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جهتریر ادبررایان و دکایت دارد [ ،97ص .]329نیز اشتهار و باه «کاتاب» در
منابع رجالی و تاریخی ،نّان آشکار بر آشانایی او باا درفاه دبیار اسات [ ،31ج،2
ص919؛  ،72ص.]309
سدۀ چهارم قمر در بغداد ،هصر ظهور بزررانی از امامیاه اسات کاه باه داوزۀ ادب
توجه جد داشتند .پیش از همه باید از ابنجنید اسکافی (ح375-210 .ق) یاد کرد که
مدتی از همر تویش را در بغداد رذرانده بود و اشتهار او به «کاتب» نّان آشنایی و با
فنون دبیر است .همچنین ناارش کتابهایی با هناوین جواباات معزالدولا و جواباات
سبکتکین العجمی به توبی داکی از ارتباط او با دستااه دکومتیِ معزالدولا دیلمای و
امیرش سبکتکین است [نکاا ،73 :ص .]300چاه بساا انتسااب ابانجنیاد باه تانادان
بنیجنید که در منطق اسکا – از نوادی نهروان بین بغداد و واسط – ریاست داشاتند
[ ،7ج ،9ص430؛  ،79ج ،9ص ،]909بر هالق و به ادب دیوانی بیتأثیر نباوده باشاد.
همچنین ناارش کتاب هلم النجاب فی هلم الکتاب توسط و نیز بار هالقا وافار او باه
فنون کتابت و دبیر داللتی روشن دارد [ ،73ص.]300
محمد بن جعفر بن محمد الهمدانی معرو به مراغی ،یکی دیار از امامیانِ اهل ادب
در بغداد است که چهرها شناتته شده در نحو و لغت باود [ ،31ج ،2ص .]534تاألی
کتاب ذکر المَجاز من القرآن توسط او به روشانی از اهتماام و باه ادب زباانشاناتتی
دکایت دارد [ ،73ص .]314او که از راویان ادمد( فرزند ابن قتیباه) از ادیباان مّاهورِ
جهان اسالم  -بود ،باه چناان شاهرتی رساید کاه او را در میاان معاصارانش بایمانناد
میدانستند [ ،77ج ،5صص .]200-271انتخااب و بارا تأدیابِ بختیاار (هزّالدولا )،
فرزند معزّالدول  ،باهث شکلریر ارتباطات رستردۀ او با دستااه دکومتی آلبویاه شاد
[ ،77ج ،5ص.]271
از دیار ادیبان همین دوره میتوان از ادمد بان محماد بان هبیاداهلل الجاوهر (د.
409ق) یاد کرد کاه از دوساتان نجاشای و پادر او باود .باه تعبیار نجاشای ،او انساانی
توشذوق ،با طبع لطی ِ شاهرانه و فرد نیرومند در ادب بود که با تألی آثار چاون
شعر أبی هاشم (داود بن قاسم الجعفر ) و أتبار السیّد (اسماهیل الحمیار ) باه غناا
ادب زبانشناتتی در این دوره همت رمارد [ ،73صص.]09-05
در همین دوره ،برتی از آلأهین نیز از ادیبان امامی در بغداد محسوب میشادهاناد.
آلاهین یکی از بیوت دیرین امامی در بوم کوفه بود که هدۀ بسیار از فقیهاان ،قاریاان،
راویان و ادیبان را پروراند [ ،22ج ،9ص ]222که البته پ از چند  ،برتی از آنها باه
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دیار مناطق همچون بغداد کوچ کردند .فرزند ابوغالب زرار  ،هبیداهلل بن ادمد (زاده به
سال 393ق ) .از جمل این افراد است که در بغداد به «کاتب» شهرت داشت و به هنوان
شاهر و ادیب شناتته میشد [ ،31ج ،92ص .]990نیز نوادۀ ابوغالب زرار  ،محماد بان
هبیداهلل (زاده به سال 352ق ) .از هالقهمندان به دوزۀ ادب زبانشاناتتی باود و کتااب
جمل البالغ را تصنی کرد [ ،73ص310؛ بارا مّااهدۀ اطالهاات بیّاتر ،ر.ک،90 :
صص.]952-959
دسین بن محمد بن جعفر الخالع (422-333ق ) .از دیار ادیبانِ امامیِ بغداد اسات
[ ،31ج ،0ص ]970که به شعر و ادب هالقه وافر داشته و از بزرراان هلام نحاو در دورۀ
تود محسوب میشد [ ،47ج ،92ص .]294ناارش کتاابهاا متعادد چاون أم،اال
العام  ،صناه الّعر ،تخیّالت العرب و کتاب الّعرا  ،نّانها آشکار بر تبحّار او در ادب
زبانشناتتی است [ ،73ص70؛ نیز نکا ،49 :همانجا].
از دیار ادیبانی که بخش قابل توجهی از همرش را در بغداد رذرانده ،محدّح شاهیر،
ادمد بن هبدالوادد معرو به ابن هبادون (د423 .ق ) .اسات [نکاا ،29 :ص .]204باه
رفت نجاشی ،او از قوّت باالیی در دوزۀ ادب برتوردار باود و کتاب ادب را نازد بزرراان
اهل ادب فراررفته بود [ ،73ص .]07از آثار ادبی و میتوان به أتبار السید بن محماد
 مقصود سید اسماهیل دمیر است – [همان] و به ویژه آداب الحکما اشاره کرد [،2ج ،9ص.]97
در رأس ادیبانِ امامی بغداد در دههها پایانیِ سدۀ چهارم هجر  ،بایستی از محمد
بن الحسین الموسو مّهور به سید رضی (409-351ق ) .یاد کرد که توانست با ادغام
ادب زبانشناتتی باا ادب اتالقای -دینای ،آثاار برجساتها را همچاون نهاج البالغاه
بیافریند .او که در هلوم رونارون اسالمی چون تفسیر ،قرانت ،کالم ،ددیث ،فقه و اصاول
فقه تبحّر داشت ،ادیبی زبردست در هصر تاویش نیاز باود [ ،3ج ،9ص .]32همچناین
شهرت او در شعرسرایی تا بدان دد بود که نزد برتی ،به هناوان بهتارین شااهر قاریش
شناتته میشد [ ،31ج ،3ص .]40نکت جالب توجه در آثار سید رضی ،تلفیاق رویکارد
ادبی با تألیفات تخصّصی او در دوزههاا روناارون داناش اساالمی اسات .کتاابهاا
تفسیر و تلخیص البیان هن مَجازات القرآن و دقاانق التأویال فای متّاابه التنزیال
دارا امتیازها فراوان از جنب ادب زبانشناتتی است و باه وضاوح بار تسالط و بار
ادبیات داللت دارد [ ،39ص .]72آثار ددی،ی او چون المَجازات النبوی و نهجالبالغه نیاز
با رویکرد ادیبانه به رشت تحریر درآمدهاناد [بارا مّااهدۀ هنااوین آثاار او ،ر.ک،92 :
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ص59؛  ،72ص310؛ جهت مّاهدۀ رویکرد ادیبان سید رضای در تاألی نهاجالبالغاه،
ر.ک ،45 :صص .]35-34نکت پایانی پیرامون و  ،ارتباط او با دستااه دکومتی در بغداد
است .او مناصب اجتماهی متعدد را پذیرفت کاه مهامتارین آنهاا هبارتناد از :نقابات
طالبیین در بغداد ،امارت داجیاان در موسام داج و والیات بار دیاوان مظاالم [ ،3ج،9
ص35؛  ،72ص .]310بدون تردید ،شایستای ساید رضای بارا تصاد ایان مناصاب
تطیر ،هالوه بر هلم و فضل او ،ریّه در جامعیت شخصیت او باه هناوان یا «ادیاب»ِ
واقعی داشت.
هلاای باان الحسااین الموسااو مّااهور بااه سااید مرتضاای (439-355ق) از دیااار
اندیّمندان امامیِ بغداد در سدۀ چهارم است که در هلوم متناوع اساالمی ،سرشاناس و
بیهمتا بود .او که در کالم ،فقه و اصول فقه زبانزد بود ،باه هناوان برتارین ادیابِ زماناه
تویش نیز معرفی شده است .برتی از کتابها او همچون أمالی ،دیوان اشعار و شارح
قصیدۀ سید اسماهیل دمیر  ،بر جایااه ممتاز ادبای او در نحاو ،لغات و شاعر راواهی
میدهد .و افزون بر توجه وافر به ادب زبانشناتتی ،از ادب دیوانی نیز غافل نباود کاه
نمودِ روشن آن را میتوان در پذیرش مناصب سیاسای -اجتمااهی همچاون والیات بار
دیوان مظالم ،پ از مرگ برادرش سید رضی ،مّاهده کرد [ ،50صص210-200؛ ،72
صص279-270؛  ،77ج ،4صص .]70-77تألی رسالها با هنوان مسأل فی العمل ماع
السلطان توسط و نیز که در باب نحوۀ همکار  ،پاذیرش مسائولیت ،رارفتن هادایا و
دقوق از سالطین و  ...نااشته شده است ،نّانها دیار بر توجه سید مرتضای باه ایان
دوزه از ادب است [نکا ،49 :ج ،2صص.]17-01
در سالها انتقال به سدۀ پنجم قمر  ،بایستی از نوادۀ نعمانی ،مّهور باه «الاوزیر
المغربی» (490-370ق) یاد کرد [ ،73ص .]91او اررچه اصالتاً هراقای نباود اماا مادت
قابل توجهی از همر تود را در بغداد رذراند و چنان ارتباط توبی با دستااهها مختل
دکااومتی برقاارار کاارد کااه از منصااب دبیاار تااا مقااام وزارت پاایش رفاات [ ،47ج،92
صص275-274؛  ،77ج ،3صص .]993-992افزون بر این ،کتابها و همچون کتاب
اإللحاق باالشتقاق ،اتتیار شعر أبی تمّام ،اتتیار شعر البحتر  ،اتتیاار شاعر المتنبای و
دیوان الّعر بر تخصّص او در دوزۀ ادب زبانشناتتی داللات دارد .نااارش کتااب أدب
الخواصّ توسط او نیز از اهمیت جایاااه ادب در اندیّا او دکایات مایکناد [ ،90ج،2
ص972؛  ،47ج ،92ص.]279
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 .5نتیجهگیری
همزمان با تأسی بغداد در سال 945ق .و به ویژه در پی دضور امامان معصوم(ع) در این
شهر ،شمار از اصحاب برجست انمه(ع) به این بوم مهم سیاسی کاوچ کردناد و مدرسا
هلمی امامیه در بغداد را بنیان نهادند .جریان فکر ادب ،بخّی از این جماهت امامی را
تّکیل میداد که پژوهش داضر با هد ِ تبیین ریّهها و هوامل شکلریر این جریان،
معرفی شخصیتها و آثار برجست آن ،و ویژریها شاتص این جریان امامی ،به نتاایج
زیر دست یافت:
 .9اثرپذیر رستردۀ تالفت هباسی از فرهنت ایرانی و نیاز باه تّاکیل سااز و کاار
دکااومتی باارا ادارۀ ممال ا وساایع اسااالمی ،از مهمتاارین دالیاال وامریاار ِ شاایوه
دیوانساالر ایرانی از سو دکومت هباسی بود؛ شیوها که باهاث ورود رفتماان «ادب
دیوانی» به جهان اسالم شد.
 .2هالمان امامی به ویژه آنها که تبار ایرانی داشتند و با رفتماان نوپدیاد «ادب»
آشنا بودند ،از بدو تأسی شهر بغداد و انتخاب آن باه هناوان پایتخات سیاسای جهاان
اسالم ،به الیهها مختل دستااه تالفت هباسی راه یافته و هالوه بر مصادبت و ارتباط
با امامان معصوم(ع) و نقل روایات ایّان ،به مّاغل دیوانساالر در بغداد اشتغال یافتند.
 .3رروهی از اهل ادبِ امامیمذهب در بغداد از راهها رونارونی ،موفق باه برقارار
ارتباط با دستااه تالفت هباسی شدند .برتی از ایّان به دلیل آشنایی با فنون کتابت و
دبیر  ،به فعالیت در بخشها مختل دیوانها دکومتی چون دیوان تراج و دیاوان
مظالم اشتغال داشتند .رروهی دیار از اهل ادب نیز به دلیل تسلط بر آداب مجالسات و
همنّینی با سالطین ،به هنوان ندیمان تلفا هباسی موفق به دضور در درباار شادند.
نیز تأدیب برتی از فرزندان تلفا ،به اهل ادب امامیِ بغداد سپرده شد؛ مؤدرباانی کاه باه
ل پساندیده اجتمااهی باه
واسطه اشتهار به آداب دانی ،تاوان آماوزش رفتارهاا و تصاای ِ
نزدیکان تلفاا را یافتاه بودناد .برتای دیاار از ادیباان اماامی نیاز باه دلیال تبحّار در
شعرسرایی ،ارتباط مداومی با دستااه تالفت برقرار کرده و باا مادح تلفاا هباسای از
جایااه مناسبی نزد آنها برتوردار شدند.
 .4در هرض رروهی از ادیبان امامیمذهب در بغداد کاه باه «ادب دیاوانی» رارایش
داشتند ،باید از رروه دیار از ایّان یاد کرد که از سرآمدان «ادب زباانشاناتتی» در
این بوم به شمار آمده ،به تألی آثار ررانسنای در همین رابطه همّت رماردند.
 .5اثرپذیر ِ اهل ادب امامیه از تعالیم و آموزهها اتالقی -دینیِ اماماان معصاوم(ع)
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باهث شد که آثار ارزندها همچون نهجالبالغه که نمونها کمنظیر از پیوند میاان «ادب
اتالقی -دینی» با «ادب زبانشناتتی» است ،در بوم بغداد به رشت تحریر درآیند.
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