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منصور داداشنژاد

1

لیال شریفی

2

بر اساس گزارشهای موجود در برخی از منابع ،امام هاادی

(م 452ق)

در یکی از مجالس متوکل عباسی (ح 434ا422ق) اشعاری در فنا و بیاعتباری
دنیا خوانده و متوکل را تحت تأثیر قرار داده است .منابع موجود درباره پیشاین
این شعر ،سراینده آن ،تعداد ابیات و برخی جزئیات دیگار آن ،باا هات توااوت
دارند .این پژوهش ،درصدد اسات باا رویکاردی تااریخی و باا ماالعا مناابع
تاریخی ،حدیثی ،توسیر و ادبی ،این رویداد را بررسی کند و سیر تاور گزارش
آن را نشان دهد.
یافت .های پژوهش حکایات از آن دارد کا شاعر یادشاده ،از جملا اشاعار
عمومی است ک پیشین ای قبل از امام هادی

دارد و در موقعیتهای مربوط

یشاده و آن حضارت ،تنااا بادان تمثال کارده
ب یادکرد مرگ بر زبان آورده م .
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است .همچنین ،انتساب این اشعار ب امیر مؤمنان ،علی

نزد متوکل

و نیز اصالت ابیااتی

ک در منابع عصر صووی ذکر شده ،ب استناد این منابع ،قابل اثبات نیست.

کلیدواژگان :امام هادی

 ،شعرسرایی ،متوکل ،ادبی.

مقدمه

امام هادی

دهمین پیشوای شیعیان در ذیالحجه سال 508ق در مدینه به دنیا آمدد

در سال 551ق به امامت رسید .امامت آن حضدر 88 ،،سدال اسدتمرار یافدت در سدال
522ق به شهاد ،رسید .ا با شش خلیفه عباسی ،از جمله متوکل (خالفت 585دد523ق)
هم عصر بود .متوکل در سخت گیری علیه شیعیان رهبران ایشان ،سرآمد دیگدر خلفدای
عباسی بود 0.یک سال پس از آغاز خالفت متوکل ،در سال 588ق امام هادی

از مدینه

به سامرا احضار شد تحت کنترل مراقبت دستگاه خالفت قرار گرفت گداه بده دربدار
خلیفه احضار میشد .متوکل برای تحقیر امام هادی

یک بار ا را به مجلس بزم خدود

که همراه با شراب نوشی بود ،احضار نمود .امام در مجلس حاضر شد؛ اما فرمان متوکل در
نوشیدن شراب را نپذیرفت با خواندن شعری ،متوکل را متنبه ساخت.

5

گزارش این مجلس برخورد متوکل با امام ،در منابع بسیاری با گرایشهای شدیعی
سنّی آمده به عنوان یکی از یژگیهای امام که عبار ،از نفوذ کالم ی در منقلبکردن
افراد است ،در منابع تاریخی نقل شده است؛ اما تاکنون سیر تطور گسدترش ایدن خبدر،
مورد بررسی

اکا ی قرار نگرفته است .این مقاله ،چنین ظیفهای را بر عهده دارد.

 .1امداهلل ستگفی قزیانی ،پگراه هزادخ ،ص .222
 .2علی بنالحس ن سعگدی ،ریج الذهب ،ج  ،4ص .11
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اهمیت بررسی این موضوع ،ازآنر ست که میتواندد سدیره امدام هدادی

در بداب

شعرخوانی تمثل به آن را ر شن کرده ر ابودن آن را بیدان کندد؛ درحدالیکده رسدول
از شعرخواندن پرهیز می کرد آرایی فقهی نیز در باب کراهدت سدر دن شدعر در

خدا

دست است 0.عال ه بر این ،با بررسی موردی موضوع تالش مدیشدود ،موضدوع انتسداب
اقوال سخنان حکیمانه به بزرگان دین را دقیق تر بکا یم .این تحقیق ،بر پایه جست جو
در منابع گوناگون تاریخی ،حدیثی ،ادبی فقهی سامان یافته است نرمافزارهدای مرکدز
تحقیقا ،کامپیوتری علوم اسالمی ،بیشترین کمک را در این زمینه کرده اسدت .پدژ هش
حاضر ،فاقد قلمر ی مکانی است به لحاظ زمانی ،پژ هشها نگارشهای انجامشده تا
عصر صفوی (617د0082ق) را پوشش داده است.
بیشتر منابع جدیدی که در باب تاریخ سیره امام هدادی

تدد ین شدده ،شدعر آن

حضر ،را گزارش کردهاند ،اما هیچکدام به بررسی سیر تطور افزایش آن که ایدن مقالده
درصدد نشاندادن آن است ،نپرداختهاند.
 .1گزارش احضار امام هادی

منابع در شرح حال امام هادی
هادی

توسط متوکل عباسی

نوشتهاند :گر هى از درباریان متوکدل ،ندزد ی از امدام

سعایت کرده ا را متهم به اقداماتی علیه حکومت ارتباط با مخالفان خالفت

نمودند .متوکل شبانه عدهای را مأمور کرد تا به بازرسی منزل امام اقدام کنند .مأموران چیز
مشکوکی در منزل ی نیافتند امام را مشغول عباد ،تال  ،آیا ،الهی یافتند .حضر،
را با همان ضع ،نزد متوکل که در مجلس میگساری بود ،بردند .متوکل که بهانهای برای
آزار امام نداشت ،جامی از شراب به امام تعارف کرد .حضر ،فرمود« :گوشت خدون مدن
هرگز با مى آلوده نشده است؛ مرا از آن معاف دار ».متوکل ایشان را معداف داشدت از ا
 .1حمدبناسن طگ ی ،الخ ف ،ج  ،6ص 203؛ ارّ عگ لی ،ی گئل الش عة ،ج  ،10ص .161
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خواست شعری بخواند که موجب خرسندی سر ر ی شود .امام

نزد متوکل

عذر خواست؛ امدا ا

پافشارى کرد عذر نپذیرفت .امام اشعار ذیل را که مشتمل بر نُده بیدت بدود ،در مجلدس
0

خواند:
( )1بگپگا علی قُلَلِ األجبگل پَحر هم

غُلْبُ الرجگل فمگ أغنتهیییییمُ القُللُ

( )2یا تنزلگا بعد عزٍّ عن َعگقلهییم

فأیدعگا اُفَراً ،اگ بئس ییییگ نزلگا

( )2نگداهُم صگرخ ن بعد گ قبیریا

أان األ رة یالت جیییییگن یالحلَل؟

( )4أان الگجگخ التی کگنت نعمَّیییة

ن دینهگ پضرب األ تییگر یالکللُ

( )5فأفصح القبر عنهم ا ن گءلهم

پلک الگجگخ عل هییییگ الدید اقتتل

( )6قد طگلمگ أکلگا دهراً ی گ شربیگا

فیأصبحگا بعد طگل األکل قد أُکلیگا

( )7یطگلمگ عمریا دیراً لتحصنهییم

ففیگرقگا الدیر یاألهل ن یانتقلیییگا

( )3یطگلمگ کنزیا األ گال یادّخیریا

فخیلّفگهگ علی األعداء یارپحییلگا

( )1أضحت َنگرِلُهم قفْراً ُعَطلییییة

ی یگکِنگهگ إلی األجداث قد رَالگا

ترجمه:

« .0بر قله کوهها به سر میبردند مردان نیر مند حراست آنها میکردند؛ امدا قلده هدا
سودی برای آنها نداشت».
« .5از پس عز ،،از پناهگاه های خود بر ن آ رده شدند در حفره ها جایشان دادندد
چه فر دآمدن بدی بود».
« .8از پس آنکه در گور شدند ،یکی بر آنها بانگ زد که تختها تاجها زیورها کجا
رفت؟»

 .1علیبنالحس ن سعگدی ،ریج الذهب ،ج  ،4ص .11
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« .2چهرههایی که به نعمت خدو کدرده بدود پدردههدا جلدوی آن آ یختده مدیشدد،
چه شد؟»
« .2قبر به سخن آمد گفت :کرمها بر این چهرهها کشاکش میکنند».
« .6ر زگاری دراز خوردند نوشیدند از پس خوراکی طوالنی خورده شدند».
« .7مد،ها خانهها ساختند تا در آنجا محفوظ مانند از خانهها کسدان خدویش د ر
شدند برفتند».
« .3مد،ها مال اند ختند ذخیره کردند برای دشمنان گذاشتند برفتند».
« .6منزلهایشان خالی ماند ساکنانش به گور سفر کردند».
 .2گونهها و انواع مختلف یادکرد از این حادثه

اشعار یادشده در منابع متنوعی بازتاب یافته است همه منابع ،اطالعا ،یکسدانی از ایدن
حادثه به دست ندادهاند .برخی منابع ،این شعر را سر دهای کهن مربوط به قبدل از ایدام
امام هادی
هادی

دانستهاند برخی نیز مربوط به موقعیت جایگاه دیگری که ارتباط با امام
نمییابد ،دانستهاند .گونههای متفا  ،نقل این حادثه اشعار ،به شرح زیر است:

گونه اوّل :برخی نویسندگان اشعار یادشده را ذیل عنا ین «مرگ» درج کردهاندد از
سراینده آن یادی نکردهاند .پیشگام این نویسندگان ،ابنقتیبه (م 576ق) است که با آ ردن
شش بیت از این اشعار ،مینویسد :شعر مذکور ،بر قبری در شام قرائت شده است.

0

گونه دوم :گر هی این اشعار را نقشبسته بر کاخ سیفبنذی یزن ،مشهور بده قصدر
غُمدان که مربوط به پیش از اسالم است ،دانستهاند .ابوبکر احمدد دیندوری (م 888ق) در
کتاب المجالسة وجواهر العلم برای نخستینبار چنین گفته است.

5

 .1ابنقت ب دانگری ،ع گن األخبگر ،ج  ،2ص .226
 .2اامدبن ریانبن حمد دانگری ،المجگلسة یجگاهر العلم ،ج  ،1ص .210
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گونه سوم :جمع بسیاری از نویسندگان ،اشعار پیشگفته را منتسب به امام هدادی
قرائتشده در مجلس متوکل دانستهاند .مسعودی (م 826ق) در مررو الربه نخسدتین
نویسندهای است که چنین گزارشی را ثبت کرده است.

0

گونه چهارم :عدهای شعر یادشده را منسوب به امام علدی

مدیدانندد .میبددی (م

600ق) ،از جمله ایشان است 5.برخی معتقدند که این اشعار از امام علی
امام هادی

در مجلس بزم متوکل خوانده شده است.

بوده توسد

8

در میان آرای پیش گفته ،نظر سوم که این اشعار را منسوب به امام هادی

دانسته،

از شهر ،بیشتری برخوردار است.
 .3سیر تطور شعر امام هادی

در منابع

منابع قرن سوم چهارم ،برای نخستینبار به این اشعار توجده نمدودهاندد مندابع بعددی،
معموالً گزارش های پیشین را نقل کرده متأثر از اشتباها ،یا افز دههدا کاسدتیهدا،
دچار اختالفا ،جزئی در این اشعار شدهاند .اینک سیر تطور یادکرد از این شعر در مندابع
تفا  ،آنها ذیل همان چهار گونه یادشده ،مورد بررسی قرار گرفته میشود:
الف .گونه نخست :روایت ابنقتیبه دینوری

ر ایت ابنقتیبه دینوری (م 576ق) در عیون االخبار ،نخسدتین کهدنتدرین گزارشدی
است که این شعر در آن یافت میشود 2.این گزارش ،دارای چهار یژگی است:
 .0ابنقتیبه برای گزارش خود ،سندی ارائه نکرده با تعبیر «بلغندی» ایدن گدزارش را
نقل میکند .ازاینر  ،احتمال دارد گزارش را شفاهی دریافت کرده باشد.
 .1علیبنالحس ن سعگدی ،ریج الذهب ،ج  ،4ص .11

 .2اس نبن ع نالدان بدی ،داگان ا ر المگ ن ن

 ،ص .221

 .2جدالدان نجفی اصفهگنی ،المختگر ن القصگئد یاألشعگر ،ص .11
 .4ابنقت ب دانگری ،ع گن األخبگر ،ج  ،2ص .226
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 .5گوینده سراینده اشعار ،مشخص نیست.
 .8تنها شش بیت ا ّل این شعر را آ رده است.
 .2شعر یادشده بر سر قبری در شام قرائت شده هدیچ ارتبداطی بدا امدام هدادی
نداشته است.
این گزارش ،به همین کیفیتی که ابنقتیبه نقل کرده ،در منابع پسدین ر اج درخدوری
نیافته است تعداد اندکی از نویسندگان بعدی ،گزارش را به گونه ابنقتیبه نقل کردهاندد.
ابنناقیا (م 223ق) در الجمان فی تشبیه القرآن ،گزارش را به گونه ابنقتیبه آ رده است.

0

نویسندگان دیگری ،همین اشعار را یا برخی از ابیا ،آن را در موقعیتهای مربوط بده
یادآ ری مرگ تذکر بر بی فایی فنای دنیا ثبت کردهاند .مؤلف ناشناس قرنِ چهدارم
صاحب کتاب تفسیر فارسی کهر  5،ابوحیان توحیدی (م 202ق) 8،ابدنعبددالبر (م 262ق)،
میبدی (م 281ق) 2،ابنجوزی (م 267ق) 6،دیلمی (م 320ق)

7

2

سدخا ی (م 615ق) 3،از

جمله نویسندگانی هستند که هنگام یاد از فنای دنیا نیز در ذکر مرگ افراد ،از این اشعار
بد ن اینکه ریشه زمینه آن را بیان کنند ،استفاده کردهاند .از نظر این گر ه ،ایدن اشدعار،
اشعاری عمومی کهن برای موقعیتهای تعریفشده است نیازی به دانستن سراینده آن
نیست.
 .1عبدهللبن حمد ابننگق گ ،الجمگن فی پشب القرآن ،ص .112
 .2نگشنگس ،بخشی ار پفس ری کهن ب فگر ی (قرن چهگر ) ،ج  ،1ص .211
 .2علیبن حمد ابگا گن پگا دی ،البصگئر یالذخگئر ،ج  ،4ص .113
 .4اگ فبنعبداللهگبنعبدالبر ،بهجة المجگلس ،ج  ،2ص .222
 .5رش دالدان بدی ،کشف األ رار ،ج  ،2ص 511؛ همگن ،ج  ،5ص .141
 .6عبدالرامنبنجگری ،بستگن الگاعظ ن ،ص .114
 .7اسنبن حمد دالمی ،ارشگد القلگب ،ج  ،1ص .21
 .3حمدبنعبدالرامن خگیی ،الضگء ال ع ،ج  ،2ص .53
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ب .گونه دوم :روایت وَهْببنمُنَبِّه

حد د پنجاه سال بعد از ابنقتیبه دینوری ،همشهری ا به نام ابوبکر احمددبدنمدر ان
دینوری (م 888ق) ،نویسنده کتاب المُجالسة و جواهر العلرم ،این اشعار را در کتاب خود درج
کرده سندی برای آن ذکر کرده است.

0

یژگی گزارش ی ،به شرح زیر است:
 .0سند گزارش خود را به هببنمُنبّه (م 002ق) میرساند چنین معرفی مینمایدد:
«حدثنا احمدبنمحمد البغدادی حدثنا عبدالمنعمبنادریس عن ابیه عن هببنمنبّه».

5

 .5در این گزارش نیز سراینده شعر مشخص نیست.
 .8در این گزارش نیز شش بیت ا ّل این اشعار درج شده است.
 .2بر اساس گزارش ی ،این شعر بر کاخ سیفبنذی یَزَن در یمن با خ مُسند نوشته
شده بود بعدها به عربی ترجمه شده است .سیفبنذی یدزن ،از پادشداهان یمدن بدود
پنجاه سال پیش از ظهور اسالم میزیست.
گزارش ابوبکر احمد دینوری ،در منابع بعدی راه یافدت بده همدان گونده نقدل شدد.
طرطوشی (م 251ق) در سرا الملوک در عنوان «فی مواعظ الملوک» شش بیدت از ایدن
اشعار را از قول هببنمنبه میآ رد میگوید :این اشعار ،بر کاخ سیفبنذی یزن نوشته
8

شده بود .طرطوشی ،از منبع خویش یادی نمدیکندد .ابشدیهی (م 321ق) در مسرطرر ،
2

سددخا ی (م 615ق) در البلررناایا  ،بحرانددی (م 0036ق) در کشررلو

 .1اامدبن ریانبن حمد دانگری ،المجگلسة یجگاهر العلم ،ج  ،1ص .210
 .2همگن.
 .2حمدبن حمدبنیل د قهری طرطگشی گلکی ،راج الملگک ،ص .10
 .4حمدبناامد ابش هی ،المستطرف ،ص .516
 .5حمدبنعبگلرامن خگیی ،البلدان گت ،ص .111
 .6اگ فبناامد بحرانی ،الکشکگل ،ج  ،1ص .276

6

2
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0552ق) در البحر المنین 0،همین گزارش را که منتهی بده هدببدنمنبده مدیشدود ،درج
کردهاند.
این گزارش ،همسو با گزارش نخست تکمیدلکنندده آن اسدت .بدهاحتمدال ،ریشده
گزارش ابنقتیبه نیز همین گزارش بوده که برخی خصوصیا ،از آن حذف گردیدده اسدت.
زمان زیست ابنقتیبه (م 576ق) مقدم بر ابوبکر احمد دینوری (م 888ق) است؛ اما با توجه
به سندی که ابوبکر دینوری برای نقل این شعر ارائه کدرده آن را بده هدببدنمنبّده (م
002ق) رسانده ،می توان به قدمت گزارش ی دست یافت احتمال داد که ریشه گزارش
ابنقتیبه ،همان خبر هببنمنبّه است.
ج .گونه سوم :روایت مُبرَّد

اندکی بعد ،علیبنحسین مسعودی (م 826ق) در مرو الربه ر ایت دیگدری از ایدن
گزارش به دست میدهد 5.گزارش مسعودی تفا ،های اساسی با د گزارش پیشین دارد:
 .0سددند مسددعودی متفددا  ،از منددابع پیشددین چنددین اسددت« :یاییدث أبگعبداللّ ی
حمدبنعرفة النحگی قگل ایدننگ حمیدبینازاید المبیرّد قیگل  »....سدند مسدعودی بده
محمدبنیزید مبرّد (م 532ق) منتهی می شود مشخص نیست مبرّد با چده سدندی ایدن
مطلب را نقل کرده است .بنابراین ،سند مسعودی نسبت به سند قبلی که به هببنمنبّده
(م 002ق) منتهی میشد ،متأخر است .شایان ذکر است که این متن ،در اللامل مبرّد یافت
نمیشود تا بتوان استمرار سند را پی گرفت.
 .5مهم ترین تغییری که در ر ایت مسعودی جود دارد ،ارتبداطیدافتن اشدعار بدا امدام
خواندن این اشعار توس آن حضر ،در مجلس بدزم متوکدل اسدت .در ایدن
هادی
تفتیش منزل ی پیبردن به
گزارش ،پس از سعایت نزدیکانِ متوکل از امام هادی

 .1اامدبنعج ب  ،البحر المداد ،ج  ،5ص .231
 .2علیبنالحس ن سعگدی ،ریج الذهب ،ج  ،4ص .11
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نزد متوکل

قرائت شد ،تحت تدأثیر

بی گناهی امام ،متوکل با شنیدن اشعاری که توس امام هادی
0
قرار گرفت.
 .8در گزارش مسعودی ،بیتهای شعر ،از شش بیت در ر ایت هببنمنبّه به نُه بیدت
افزایش یافت سه بیت در انتهای آن افز ده شد.
د .مسعودی از اژه «اَنشد» برای سرایش شعر توس امدام ،اسدتفاده کدرده اسدت کده
بیانگر خواندن تمثل آن حضر ،به شعر است؛ نه اینکه خود امدام ایدن شدعر را سدر ده
5
باشد.
منابع بعدی ،تحت تأثیر مسعودی ،گزارش را با اتکدای بده مررو الربه بده صدور،
مستقیم یا با اسطه منابع دیگر ،به یژه از طریق وفیا األعیان ابنخلکدان (م 630ق) درج
کردهاند .برخی نیز بد ن ذکر منبع خود ،گزارش را همانند مسعودی آ رده آن را مرتب با
متوکل دانسته اند که بیانگر استفاده آنان از مسعودی ،بد ن یداد از منبدع
امام هادی
خویش است .ایدن گدزارش ،بیشدترین تکدرار بسدامد را در مندابع پسدین یافتده اسدت.
برخی نویسندگانی که گزارش را به مانند مرو البه مسعودی آ ردهاند قرائت این اشعار
توس امام هادی را مربوط به مجلس بزم متوکل دانستهاند ،به شرح ذیل میباشند:
8
عبدالملکبنکردبوس توزری (زنده در 272ق) در االکطفاء ،شریشی (م 606ق) در شرح
مقاما الحریری 2،ابنبُحتری حلبی (م بعد 652ق) در اُار المجورون 2،سدب بدنجدوزی (م
 .1کراجکی ( 441ق) در کنز الفگائد ،ج  ،1ص  ،241بدین راجع ی اگد ار نبع خگاه ینگاسد
«اکی ار

ط ن عبگ ی اکی ار ائم را ااضگر کرد ی ن همگن یکنم آن ا گ  ،ا گ جگاد

بگدخ ی

خل ف عبگ ی هم تگکل بگدخ ا ت ی تگکل ار ا گ خگا ت شعری بخگاند؛ ا گ هم اان اشعگر را خگاند».
ااشگن در ادا شه ب ت ار اشعگر را آیردخ ا ت .آشکگر ا ت ک کراجکی ار اگفظ خگاه ا تفگدخ کردخ
ا ت؛ رارا ا گ جگاد

در گل  220ب شهگدت ر د ی ر گن تگکل را درک نکردخ ا ت.

 .2بناراد رپضی رب دی ،پگج العریس ،ج  ،1ص .222
 .2عبدالملکبنکردبگس پگرری ،االکتفگء ،ج  ،2ص .212
 .4اامدبن عبدالمگ ن ق سی الشراشی ،شرح قگ گت الحراری ،ص .215
 .5ع سیبنبحتری البی ،انس المجنگن ،ص .242
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622ق) در تبکرة الخواص 0،ابنخلکان (م 630ق) در وفیا األعیران 5،عالمده حلدی (م 756ق)
2
2
8
در موها اللرامة ،ابوالفداء (م 785ق) در تاریخ ابوالفناء ،ذهبدی (م 723ق) در تراریخ االسر، ،
ابنالوری (م 726ق) در تطمة المخطصر 6،صفدی (م 762ق) در الوافی بالوفیا  7،یافعی (م 763ق)
6
3
در مرآة الجوان ،ابنکثیر (م 772ق) در البنایة والوهایة ،سدید حیددر آملدی (م 735ق) در تفسریر
00
01
المحیط األعظم خواجه محمد پارسا (م 355ق) در فصل الخراب.
نویسندگان بسیار دیگری نیز تحت تأثیر مستقیم مسعودی 05یدا بدا اسدطه مندابع دیگدر،
08
به یژه به نقل از ابنخلکان ،همان گزارش مسعودی را پوشش دادهاند.
 .1بطبنجگری ،پذکرة الخگاص ،ص .222
 .2اامدبن حمد ابنخلکگن ،یف گت األع گن ،ج  ،2ص .272
 .2اسنبناگ ف الی ،نهگج الکرا ة ،ص .65
 .4ا مگع لبنعلی ابگالفداء ،پگراه ابگالفداء ،ج ،1ص.260

 .5شمسالدان ذهبی ،پگراه اال

 ،ج  ،13ص .111

 .6رانالدان عمر ابنالگردی ،پتمة المختصر ،ج  ،1ص .247
 .7ص حالدان خل لبناابک صفدی ،الگافی بگلگف گت ،ج  ،22ص .43
 .3عبدهللبنعلیبن ل مگن اگفعی ،رآة الجنگن ،ج  ،2ص .160
 .1عمگدالدان ا مگع لبنکث ر د شقی ،البدااة یالنهگاة ،ج  ،11ص .15
 .10ا دربنعلی آ لی ،پفس ر المح ط األعظم ،ج  ،1ص .575
 .11خگاج حمد حگر گ ،فصل الخطگب ،ص .511
 .12برخی نگبع داار ک اان اشعگر را ب اپکگی هزارش سعگدی در بگرخ ا گ هگدی

دانست اند ی آن را نقل

کردخاند ،عبگرتاند ار د ری ( 303ق) در ا گة الح گان؛ قلقشندی در آنر االنگفة؛ ابنطگلگن ( 152ق) در االئمة
االننگ عشر؛ ابگ خر ( 147ق) در ق دة النحر؛ بهگای ( 1021ق) در کشکگل؛ ضگ نبنشدقم ( 1010ق) در
پحفة األرهگر؛ شبرایی ( 1171ق) در االپحگف؛ جلسی ( 1110ق) در بحگر األنگار؛ نعمتاهلل جزااری (
1112ق) در راگض األنگار؛ ش ه عبگس قمی ( 1251ق) در نتهی اآل گل؛ ا ن ( 1272ق) در اع گن الش عة.
 .12ر.ک بندن جی ،جگ ع األنگار ،ص 153؛ ابنیادران ،پگراه العبگ ن ،ص 513؛ شبلنجی ،نگر األبصگر،
ص 226؛ درس ،راحگنة األدب ،ج  ،5ص .172
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نکته قابل توجه حایز اهمیت درباره گونه سوم که به امام هادی

نزد متوکل

ارتباط مییابدد،

آن است که این گزارش در کتاب های کهنی که درباره سدیره زنددگانی معصدومان
توس شیعیان تد ین شده بخشی از آن نیز به زندگانی امام هادی

اختصاص یافتده،

راه نیافته است .منابعی مانندد :اإلرشرا شدیخ مفیدد (م 208ق) ،اعر ،الروری طبرسدی (م
223ق) المواقر ابنشهرآشوب (م 233ق) ،هرچند خبدر سدعایت از امدام ندزد متوکدل
ارسی منزل ا را نقل کردهاند 0،اما از احضار امام شعر خواندن ی گدزارش نکدردهاندد.
این گزارش ،بیشتر در منابع اهلسنّت مورد توجه قرار گرفته است.
گزارش مسعودی ،به پیشینه این شعر اشاره نمیکند؛ اما این گزارش ،منافاتی باا گازارش
پیشین که به وهببنمنبّه می رسد ندارد .به احتمال بسیار ،امام هادی

به شعر رایجای

تمثل کرده که پیش از این ،میان مردم و جوامع علمی رواج داشاته و ایان شاعر ،ساروده
ابتدایی خود امام نیست و از جمله اشعار حکیمانه و با محتوای مناسب بوده که امام بارای
تذکر به متوکل ،از آن بهره برده است؛ همچنانکه دیگر ائمه

گاه به اشعار شعرا تمثل

میکردهاند.
د.گونه چهارم :سروده امام علی

از قرن نهم به بعد ،به یژه پس از ر ی کار آمدن د لت صفوی (617د0082ق) ،برخی
منابع با استناد به دیوان امام علی

 5،این اشعار را سر ده حضر ،علدی

دانسدتهاندد.

مهم ترین یژگی ر ایت به گونه چهارم ،عال ه بر تغییر در سراینده آن ،این است که اشعار

 .1حمدبن حمدبننعمگن ف د ،اإلرشیگد ،ج  ،2ص 202؛ فضیلبیناسین طبر یی ،اعی

الیگری ،ج ،2

ص .120

 .2داگان ا رالمؤ ن ن علیبنابیطگلب

 ،اشعگری نسگب ب ا گ علی

ک پگ ط نگاسندهگن ختلفی

ار جمل جلگدی ( 222ق) ،فنجکردی ن شگبگری ( 512ق) ی قطبالدان ک دری ( بعد 610ق) هردآیری
شدخ ا ت( .ر.ک آقگ بزرگ طهرانی ،الذراعة ،ج  ،2ص )421
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از نُه بیت به  52بیت افزایش یافته است .منابعی که گزارش را چنین آ ردهاند ،به شرح زیر
است:
علیبنحسینبنمعینالدین میبدی (م 600ق) ،در شرح یوان اما علی

از امام علی

 ،این شعر را

دانسته  52بیت از این شعر را ذکر کرده است 0.ابنکربالیدی (م 667ق)
دانسته چنین نوشته است:

در روضا الجوان نیز همین اشعار را از امام علی

و حضر شاه اولیا ،على مرتضى ر علیه الطحیة والثوراء ر ا احروا سر ،ی
گبشطه که ا ایشان اثر اماانه و رو گار آیت فوا بر ایشان خواانه ،برای ببیرا
آبنار ُرربار خبر ا ه :باتوا علی قلل االجبا تحرسهم. ...

2

احمدبنیوسف بحرانی (م 0036ق) در کشلو نیز به نقل از دیوان مرتضوی 52 ،بیت
از این اشعار را آ رده است 8.همچنین ،حبیباهلل کاشانی (م 0821ق) در تفسیر ست سدور،
به نقل از النیوان العلوی که متکفل یاد از اشعار امام علی

است ،تعداد نُده بیدت از ایدن

اشعار را ذکر میکند 2.پس از ایشان نیز شیخ مجدالدین نجفی اصفهانی (م 0218ق) عال ه
بر اینکه این اشعار را از امام علی

دانسته ،اظهار کرده که امدام هدادی

اشعار را در مجلس بزم متوکل تمثل کرده است.
انتساب این اشعار به امام علی

نیدز همدین

2

 ،در منابع کهن پیشینهای ندارد؛ به یدژه چندد برابدر

شدن حجم ابیا ،شعر افزایش از شش بیت به  52بیت ،بیانگر توسعه این شعر در اد ار
بعدی است .انتساب این اشعار به امام علی
 .1اس نبن ع نالدان بدی ،داگان ا ر المگ ن ن

 ،با هدف ر اج اعتباربخشی بده آن بدوده
 ،ص .221

 .2اگفظ اس ن کرب ای ،ریضگت الجنگن یجنگت الجنگن ،ج  ،1ص .520
 .2اگ فبناامد بحرانی ،کشکگل ،ج  ،2ص .147
 .4اب ب اهللبنعلی دد کگشگنی ،پفس ر ت گر ،ص .253
 .5ش ه جدالدان نجفی اصفهگنی ،المختگر ن القصگاد ،ص .10
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است .در زمینه انتساب این اشعار به امام علی

نزد متوکل

 ،از آن جهت که حدا ی نکدا ،اخالقدی

بوده ،تسامح صور ،گرفته است؛ زیدرا تمایدل عمدومی بدر آن اسدت کده کلمدا ،بلندد
حکیمانه ،به بزرگان دینی منسوب شود؛ اما در این مورد خاص ،منابع این انتساب را تأییدد
نمیکنند.
با توجه به محتوای بلند این شعر ر نق آن ،افراد دیگری نیز به آن تمثل کردهاندد
گاه تصور شده که این شعر ،سر ده آنان است؛ جرجانی (م 281ق) در باب «سدرعت ز ال
نعمت» ،نُه بیت از این اشدعار را همانندد مررو الربه آ رده مدی گویدد :ایدن اشدعار را
ابوالهیثمبنمر ان الزاهد انشاد کرده است.

0

برخی دیگر نیز به اتکای همین شعر به تضمین ،سر دههای خود را سامان داده در
اشعارشان از این شعر بهره بردهاند؛ یاسربنترکیبنثابت رصافی خطیب شحنه ،از مشدایخ
ابنعساکر (م 270ق) ،از جمله این افراد است.

5

نتیجه

منابع کهن ،شعری را مشتمل بر نُه بیت به امام هادی

منسوب کرده اظهار داشتهاند

که آن حضر ،،این اشعار را در مجلس بزم متوکل برای تنبّده ی همراهدانش خواندده
است .بنا بر گزارش برخی دیگر از منابع ،قدمت اشدعار بده پدیش از اسدالم مدیرسدد .در
پژ هش حاضر ،با پیگیری گونههای نقل این خبر ،گزارشها به لحداظ تبدار ریشده ،بده
چهار گونه محصور شد که سه گونه نخست آن (ر ایت ابنقتیبه ،ر ایت هدببدنمنبّده
ر ایت مبرّد) با یکدیگر قابل جمع است منافاتی میان آنها نیست .تنها گونه چهدارم کده

 .1اس نبنا مگع ل جرجگنی ،االعتبگر ی لگة العگرف ن ،ص .157
 .2علیبناسنبنهبةاهلل ابنعسگکر ،عجم الش گخ ،ج  ،2ص .1226
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اشعار به امام علی

38

منسوب شده ابیا ،آن به  52بیت افزایش یافته است ،ریشهای در

منابع کهن ندارد ازاینر  ،این انتساب ،فاقد اعتبار است.
اشعاری این چنین که دارای بار اخالقی مضامین بلند بیدارگرانه است ،پیوسته مورد
توجه مردم بوده در مواقع مناسب ،بدان استناد میشده است .سراینده این گونده اشدعار،
ر شن نیست می توان آن را دستا رد چندین نسل دانست که هریک به نوبه خود بدر آن
چیزی افز ده یا از آن کاستهاند .امام هادی

نیز در مجلس متوکدل بده یکدی از ایدن

نمونه اشعار استناد تمثل کرده است .بعدها که این شعر مکانتی یژه در میدان نخبگدان
یافت ،همراه با افز دههایی به امام علدی
گردید.

منسدوب شدد در دیدوان آن حضدر ،درج

34

بررسی سیر تطور گزارش شعرسرایی امام هاد .
ی

نزد متوکل

منابع
 .1آقگ بزرگ طهرانی ،حمد حسن ،الذراعة إلی پصگن ف الش عة ،قم ا مگع ل گن1231 ،ق.
 .2ابش هی ،ابگالفتح حمدبناامد ،المستطرف فی کل فن ستظرف ،پحق ق ع د حمد لحگ ،
ب ریت عگلم الکتب1411 ،ق.
 .2ابنالگردی ،رانالدان عمر ،پتمة المختصر فی أخبگر البشر ،پحق ق اامد رفعت البدرایی،
ب ریت دار المعرفة1231 ،ق.
 .4ابنبحتری البی ،ع سی ،انس المجنگن یرااة المحزین ،پحق ق حمد اداب جگدر ،ب ریت دار
صگدر. 1117 ،
 .5ابنجگری ،عبدالرامن ،بستگن الگاعظ ن یراگض السگ ع ن ،پحق ق اامن عبدالجگبر بح ری،
ب ریت ؤ سة الکتگب الثقگف ة[ ،بیپگ].
 .6ابنخلکگن ،اامدبن حمد ،یف گت األع گن یابنگء الز گن ،پحق ق عبگس ااسگن ،قم شراف
رضی1264 ،ش.
 .7ابنطگلگن ،شمسالدان حمد ،االئمة االننگعشر ،،قم رضی[ ،بیپگ].
 .3ابنعبدالبر ،اگ فبنعبداهلل ،بهجة المجگلس ،پحق ق حمد ر ی خگلی ،ب ریت دار الکتب
العلم ة[ ،بیپگ].
 .1ابنعج ب  ،اامد ،البحر المداد فی پفس ر القران ،پحق ق اامد عبداهلل قرشی ر

ن ،قگهرة

1411ق.
 .10ابنعسگکر ،علیبناسنبنهبةاهلل ،عجم الش گخ ،پحق ق دکتر یفگء پقیالدان ،د شق دار
البشگار1421 ،ق.
 .11ابنکث ر د شقی ،عمگدالدان ا مگع لبنکث ر ،البدااة یالنهگاة ،ب ریت دار الفکر[ ،بیپگ].
 .12ابننگق گ ،عبداهللبن حمد ،الجمگن فی پشب هگت القران ،پحق ق علی رلگای ،شهد آ تگن قدس
رضگی1274 ،ش.
 .12ابنیادران ،پگراه العبگ ن ،پحق ق نجی کعبی ،ب ریت دار الغرب اال

ی[ ،بیپگ].
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 .14ابگالفداء ،ا مگع لبنعلی ،پگراه ابیالفداء ،پحق ق حمگد داگب ،ب ریت دار الکتب العلم ة،
1417ق.
 .15ابگ خر  ،عبداهللبنط ببنعبداهلل ،ق دة النحر فی یف گت أع گن الدهر ،ب ریت دار المنهگج،
1423ق.
 .16ابگا گن پگا دی ،علیبن حمد ،البصگئر یالذخگئر ،پحق ق یداد القگضی ،ب ریت دار صگدر،
[بیپگ].
 .17ا ن عگ لی ،د حسن ،أع گن الش عة ،ب ریت دار التعگرف1402 ،ق.
 .13آ لی ،ا دربنعلی ،پفس ر المح ط األعظم یالبحر الخضم فی پأیال کتگب اهلل العزاز المحکم،
پحق ق حسن گ گی پبرازی ،قم نگر علی نگر1422 ،ق.
 .11بحرانی ،اگ فبناامد ،الکشکگل ،ب ریت دار ی کتبة ه ل. 1113 ،
 .20بندن جی ،ع سی صفگءالدان ،جگ ع األنگار فی نگقب األخ گر ،پحق ق ا گ نگصر نقشبندی،
ب ریت الدار العربی للمگ گعگت1422 ،ق.
 .21بهگای ،حمدبناس ن عگ لی ،الکشکگل ،ب ریت اعلمی1402 ،ق.
 .22حگر گ ،خگاج حمد ،فصل الخطگب لگصل األابگب ،پحق ق جل ل سارنواد ،پهران رکز نشر
دانشاگهی1231 ،ش.
 .22جرجگنی ،الحس نبنا مگع ل ،االعتبگر ی لگة العگرف ن ،پحق ق عبدالس بنعبگس الگج ،
ؤ سة ا گ رادبنعلی. 2001 ،

 .24جزااری ،د نعمتاهلل ،راگض األبرار فی نگقب االئمة األطهگر

 ،ب ریت گ سة التگراه

العربی1427 ،ق.
 .25ارّ عگ لی ،حمدبناسن ،ی گئل الش عة ،قم ؤ سة آلالب ت

1401 ،ق.

 .26الی ،اسنبناگ فبن طهر ،نهگج الکرا ة فی عرفة اإل گ ة ،شهد ؤ سة عگشگرا،
1271ش.
 .27د ری ،کمگلالدان حمدبن گ ی ،ا گة الح گان الکبری ،پحق ق اامد اسن بسج ،ب ریت دار
الکتب العلم ة1424 ،ق.
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 .23دالمی ،اسنبن حمد ،إرشگد القلگب ،قم الشراف الرضی1412 ،ق.
 .21دانگری ،ابنقت ب  ،ع گن األخبگر ،پحق ق اگ ف علی طگال ،قگهرة دار الکتب1246 ،ق.
 .20دانگری ،ابگبکر اامدبن ریانبن حمد ،المجگلسة یجگاهر العلم ،پحق ق شهگربناسن آل
لمگن ابگعب دة ،ب ریت دار ابن از 1411 ،ق.

 .21ذهبی ،شمسالدان ،پگراه اال

ییف گت المشگه ر یاألع  ،ب ریت دار الکتب العربی،

1401ق.
 .22رب دی ،رپضی ،پگج العریس ،پحق ق علی ش ری ،ب ریت دار الفکر1414 ،ق.
 .22بطبنجگری ،پذکرة الخگاص ،قم نشگرات الشراف الرضی1413 ،ق.
 .24خگیی ،حمدبنعبدالرامن ،الضگء ال ع ألهل القرن التگ ع ،ب ریت نشگرات دار کتبة
الح گة[ ،بیپگ].
 .25یییی ،البلدان گت ،پحق ق اسگ بن حمد قطگن ،راگض دار العطگء1422 ،ق.
 .26شبرایی ،جمگلالدان ،االپحگف بحب االشراف ،قم دار الکتب1422 ،ق.
 .27شبلنجی ،ؤ نبناسن ،نگر األبصگر فی نگقب آل ب تالنبی المختگر ،قم رضی[ ،بیپگ].
 .23صفدی ،ص حالدان خل لبناابک ،الگافی بگلگف گت ،پحق ق اامد األرنگؤیط ی پرکی صطفی،
ب ریت دار االا گء التراث العربی[ ،بیپگ].

 .21ضگ نبنشدقم ،پحفة األرهگر یرالل األنهگر فی نسب ابنگء االئمة األطهگر

 ،پهران دفتر نشر

راث کتگب1273 ،ش.

 .40طبر ی ،فضلبناسن ،اع

الگری بگع

الهدی ،قم آلالب ت

1417 ،ق.

 .41طرطگشی المگلکی ،ابگبکر حمدبن حمدبنالگل د القهری ،راج الملگک ،صر ایائل
المطبگعگت العرب ة1231 ،ق.
 .42طگ ی ،حمدبناسن ،الخ ف ،پحق ق علی خرا گنی ی همکگران ،قم جگ ع در ن،
1407ق.
 .42عگ ری الحرضی ال مگنی ،اح یبنابیبکربن حمد ،غربگل الز گن فی یف گت األع گن ،پصح ح
حمد نگجی رعبی عمر ،د شق دار الخ ر[ ،بیپگ].
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 .44قلقشندی ،اامدبنعلی ،آنراالنگفة فی عگلم الخ فة ،پحق ق عبدالستگر اامد فراج ،ب ریت
عگلم الکتب1423 ،ق.
 .45قمی ،ش ه عبگس ،نتهی اآل گل فی پگاراه النبی یاآلل ،قم دل ل گ1271 ،ش.
 .46ق سی الشراشی ،ابگالعبگس اامدبنعبدالمؤ ن ،شرح قگ گت الحراری البصری ،پصح ح حمد
عبدالمنعم خفگجی ،صر 1272ق.
 .47کگشگنی ،اب باهللبنعلی دد ،پفس ر ت گر ،پحق ق ؤ س فرهنای ضحی ،پهران شمس
الضحی1232 ،ش.
 .43کراجکی ،حمدبنعلی ،کنز الفگائد ،قم دار الذخگئر1410 ،ق.
 .41کرب ای ،اگفظ اس ن ،ریضگت الجنگن یجنگت الجنگن ،پحق ق جعفر لطگن القرائی ،پبراز
تگدخ1232 ،ش.
 .50پگرری ،عبدالملکبنکردبگس ،االکتفگء فی اخبگر الخلفگء ،پحق ق عبدالقگدر بگبگا  ،ب ریت دار
الکتب العلم ة. 2001 ،
 .51جلسی ،حمدبگقر ،بحگر األنگار ،پهران ا

ة1262 ،ش.

 .52درس ،حمدعلی ،راحگنة األدب ،پهران کتگبفریشی خ گ 1261 ،ش.
 .52ستگفی قزیانی ،امدهللبنابیبکربناامد ،پگراه هزادخ ،پحق ق عبدالحس ن نگاای ،پهران
ا رکب ر1264 ،ش.
 .54سعگدی ،ابگالحسن علیبنالحس ن ،ریج الذهب ،قم دار الهجرة1401 ،ق.
 .55ف د ،حمدبن حمدبننعمگن ،اإلرشگد فی عرفة اجج اهلل علی العبگد ،قم کنارخ ش ه ف د،
1412ق.
 .56بدی ،ابگالفضل رش دالدان ،کشف األ رار ،پهران ا رکب ر1271 ،ش.

 .57بدی ،اس نبن ع نالدان ،شرح داگان نسگب ب ا گ علی

 ،پهران انتشگرات راث

کتگب[ ،بیپگ].
 .53نگشنگس ،بخشی ار پفس ری کهن ب فگر ی ،پصح ح آاتاهللرادخ ش راری ،پهران نشر راث
کتگب1275 ،ش.
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 .51نجفی اصفهگنی ،ش ه جدالدان ،المختگر ن القصگئد یاألشعگر ،پحق ق حمداس ن نجفی ،قم
جمع ذخگئر ا

ی1212 ،ش.

 .60اگفعی ،ابگ حمد عبداهللبنعلیبن ل مگن ،رآة الجنگن یعبرة ال قطگن ،قگهرة دار الکتب
اال

ة[ ،بیپگ].

 .61اعقگبی ،اامدبنابیاعقگببنجعفربنیهب ،پگراه اعقگبی ،ب ریت دار صگدر[ ،بیپگ].

