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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ویکمشماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 پاییز

 

 نزد متوکل  یامام هاد ییتطور گزارش شعرسرا یرس یبررس

 

 52/7/66: ییدتأ یختار        01/6/66  :یافتدر یختار

 1نژاد منصور داداش 

  2یفیشر یالل

ق( 452)م  یاز منابع، امام هااد  یموجود در برخ یها بر اساس گزارش

 اعتباری یدر فنا و ب یق( اشعار422ا434)ح  یاز مجالس متوکل عباس یکیدر 

 یشاین  قرار داده است. منابع موجود درباره پ یرخوانده و متوکل را تحت تأث یادن

باا هات توااوت     آن، یگار د یاتجزئ یو برخ یاتآن، تعداد اب یندهشعر، سرا ینا

و باا ماالعا  مناابع     یخیتاار  یکاردی پژوهش، درصدد اسات باا رو   یندارند. ا

تاور گزارش  یرکند و س یرا بررس یدادرو ینا ی،و ادب یرتوس یثی،حد یخی،تار

 آن را نشان دهد. 

از جملا  اشاعار    یادشاده، از آن دارد کا  شاعر    یات پژوهش حکا های.یافت 

مربوط  های یتدارد و در موقع یقبل از امام هاد یا یشین است ک  پ یعموم

و آن حضارت، تنااا بادان تمثال کارده       شاده .یمرگ بر زبان آورده م یادکردب  

                                              

. دانشییی گر هیییریخ پیییگراه حویهشیییاگخ ایییگرخ ی دانشیییاگخ، هیییرااه پیییگراه ا ییی  ، رااگنگ ییی     1
m.dadash@yahoo.com. 

..L.sharifi.1395@gmail.com،  در   علم    عصگ   ، رااگنگ    پگراه ا   ارشد  . کگرشنگس 2
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 یااتی اب لتاصا یزو ن یمؤمنان، عل یراشعار ب  ام ینانتساب ا ین،است. همچن

 .یستمنابع، قابل اثبات ن ینذکر شده، ب  استناد ا یک  در منابع عصر صوو

 

 .، ادبیمتوکل ،ییشعرسرا،  یامام هاد: کلیدواژگان
 

 مقدمه

ق در مدینه به دنیا آمدد    508الحجه سال  دهمین پیشوای شیعیان در ذی  امام هادی

سدال اسدتمرار یافدت   در سدال      88ق به امامت رسید. امامت آن حضدر،،  551در سال 

ق( 523دد 585ق به شهاد، رسید. ا  با شش خلیفه عباسی، از جمله متوکل )خالفت 522

گیری علیه شیعیان   رهبران ایشان، سرآمد دیگدر خلفدای    متوکل در سخت عصر بود. هم

از مدینه  ق امام هادی588یک سال پس از آغاز خالفت متوکل، در سال  0عباسی بود.

به سامرا احضار شد   تحت کنترل   مراقبت دستگاه خالفت قرار گرفت   گداه بده دربدار    

یک بار ا  را به مجلس بزم خدود    هادی شد. متوکل برای تحقیر امام خلیفه احضار می

نوشی بود، احضار نمود. امام در مجلس حاضر شد؛ اما فرمان متوکل در  که همراه با شراب

 5نوشیدن شراب را نپذیرفت   با خواندن شعری، متوکل را متنبه ساخت.

های شدیعی     گزارش این مجلس   برخورد متوکل با امام، در منابع بسیاری با گرایش

کردن  های امام که عبار، از نفوذ کالم  ی در منقلب نّی آمده   به عنوان یکی از  یژگیس

افراد است، در منابع تاریخی نقل شده است؛ اما تاکنون سیر تطور   گسدترش ایدن خبدر،    

 ای را بر عهده دارد. مورد بررسی    اکا ی قرار نگرفته است. این مقاله، چنین  ظیفه

                                              

 .222، ص پگراه هزادخ. امداهلل  ستگفی قزیانی، 1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .11 ص ،4 ج الذهب،  ریج  سعگدی، الحس ن بن  . علی2



 48  6931پاییز ، هفتادویکمسال هجدهم، شماره              

در بداب   تواندد سدیره امدام هدادی     ر ست که می آن موضوع، ازاهمیت بررسی این 

کده رسدول    شعرخوانی   تمثل به آن را ر شن کرده   ر ابودن آن را بیدان کندد؛ درحدالی   

کرد   آرایی فقهی نیز در باب کراهدت سدر دن شدعر در     از شعرخواندن پرهیز می خدا

شدود، موضدوع انتسداب     عال ه بر این، با بررسی موردی موضوع تالش مدی  0دست است.

 جو  تر بکا یم. این تحقیق، بر پایه جست اقوال   سخنان حکیمانه به بزرگان دین را دقیق

افزارهدای مرکدز    در منابع گوناگون تاریخی، حدیثی، ادبی   فقهی سامان یافته است   نرم

تحقیقا، کامپیوتری علوم اسالمی، بیشترین کمک را در این زمینه کرده اسدت. پدژ هش   

شده تا  های انجام ها   نگارش اضر، فاقد قلمر ی مکانی است   به لحاظ زمانی، پژ هشح

 ق( را پوشش داده است.0082د617عصر صفوی )

تدد ین شدده، شدعر آن     بیشتر منابع جدیدی که در باب تاریخ   سیره امام هدادی 

ایدن مقالده    کدام به بررسی سیر تطور   افزایش آن که اند، اما هیچ حضر، را گزارش کرده

 اند.  دادن آن است، نپرداخته درصدد نشان

 توسط متوکل عباسی . گزارش احضار امام هادی1

، ندزد  ی از امدام   گر هى از درباریان متوکدل اند:  نوشته منابع در شرح حال امام هادی

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

ای را مأمور کرد تا به بازرسی منزل امام اقدام کنند. مأموران چیز  نمودند. متوکل شبانه عده

مشکوکی در منزل  ی نیافتند   امام را مشغول عباد،   تال ، آیا، الهی یافتند. حضر، 

ای برای  گساری بود، بردند. متوکل که بهانه نزد متوکل که در مجلس میرا با همان  ضع، 

گوشت   خدون مدن   »آزار امام نداشت، جامی از شراب به امام تعارف کرد. حضر، فرمود: 

از ا  متوکل ایشان را معداف داشدت      .«مرا از آن معاف دار ؛هرگز با مى آلوده نشده است

                                              

 .161، ص 10، ج ی گئل الش عة؛ ارّ عگ لی، 203، ص 6، ج فالخ اسن طگ ی،  بن .  حمد1
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ا   امدا  ؛عذر خواست . امامسر ر  ی شود خواست شعری بخواند که موجب خرسندی  

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

 0خواند:
 القُللُ مُیییییأغنته فمگ الرجگل غُلْبُ  حر همپَ األجبگل قُلَلِ یعل بگپگا( 1)

 نزلگا گیییی  بئس گا اُفَراً، فأیدعگا  مییعگقله َ عن عزٍّ بعد یا تنزلگا( 2)

 ل؟یالحلَ گنیییییج یالت األ رة ناأ  ریایقب  گ بعد  ن صگرخ نگداهُم( 2)

 یالکللُ گرییاأل ت پضرب دینهگ  ن  ةییی نعمَّ کگنت یالت الگجگخ ناأ( 4)

 قتتلا الدید گییییه عل الگجگخ پلک   گءلهم ن ا عنهم القبر فأفصح( 5)

 گایأُکل قد األکل طگل بعد أصبحگایف  گایشرب ی گ دهراً أکلگا طگلمگ قد( 6)

 گاییییانتقل ن یاألهل الدیر گرقگایفف  مییلتحصنه دیراً عمریا یطگلمگ( 7)

 لگایییارپح األعداء یعل فگهگلّیفخ  ریایخیادّ األ گال کنزیا یطگلمگ( 3)

 الگارَ قد األجداث یإل نگهگگکِیی   ةیییی ُعَطل قفْراً  َنگرِلُهم أضحت( 1)

 :ترجمه

 هدا  قلده  امدا  ؛کردند یم آنها حراست ر مندین مردان   بردند یم سر به هاکوه قله بر. »0

 «.سودی برای آنها نداشت

   دادندد  شانیجا ها حفره در   شدند آ رده بر ن خود یها پناهگاه از ،عز، پس از. »5

 «.بود یبد فر دآمدن چه

 کجا ورهایز   هاتاج   هاتخت که زد بانگ آنها بر یکی شدند، گور در آنکه پس از. »8

  «رفت؟

                                              
 .11، ص 4، ج  ریج الذهبالحس ن  سعگدی،  بن علی. 1
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  ،شدد  یمد  ختده یآ  آن یجلدو  هدا  پدرده    بدود  کدرده  خدو  نعمت به که ییها چهره. »2

 «شد؟ چه

 «.کنند یم کشاکش ها چهره نیا بر هاکرم: گفت   آمد سخن به قبر» .2

 «.شدند خورده یطوالن یخوراک پس از   دندیشنو   خوردند دراز یر زگار. »6

 د ر شیخدو  کسدان    ها خانه از   مانند محفوظ آنجا در تا ساختند ها خانه هامد،. »7

 .«برفتند   شدند

 «.برفتند   گذاشتند دشمنان یبرا   کردند رهیذخ   اند ختند مال هامد،» .3

 «.کردند سفر گور به ساکنانش   ماند یخال شانیهامنزل» .6

 ها و انواع مختلف یادکرد از این حادثه  . گونه2

اشعار یادشده در منابع متنوعی بازتاب یافته است   همه منابع، اطالعا، یکسدانی از ایدن   

ای کهن   مربوط به قبدل از ایدام    اند. برخی منابع، این شعر را سر ده حادثه به دست نداده

یت   جایگاه دیگری که ارتباط با امام اند   برخی نیز مربوط به موقع دانسته امام هادی

 های متفا ، نقل این حادثه   اشعار، به شرح زیر است: اند. گونه یابد، دانسته نمی هادی

اندد   از   درج کرده« مرگ»برخی نویسندگان اشعار یادشده را ذیل عنا ین : گونه اوّل

ق( است که با آ ردن 576)م قتیبه  اند. پیشگام این نویسندگان، ابن سراینده آن یادی نکرده

  0نویسد: شعر مذکور، بر قبری در شام قرائت شده است. شش بیت از این اشعار، می

ذی یزن، مشهور بده قصدر    بن بسته بر کاخ سیف گر هی این اشعار را نقش گونه دوم:

ق( در 888اند. ابوبکر احمدد دیندوری )م    غُمدان که مربوط به پیش از اسالم است، دانسته

 5بار چنین گفته است. برای نخستین المجالسة وجواهر العلم کتاب

                                              

 .226، ص 2، ج ع گن األخبگرقت ب  دانگری،  . ابن 1
 .210، ص 1، ج المجگلسة یجگاهر العلم حمد دانگری،  بن  ریان بن . اامد 2
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 گفته را منتسب به امام هدادی  جمع بسیاری از نویسندگان، اشعار پیش: گونه سوم

نخسدتین   مررو  الربه   ق( در 826مسعودی )م اند.  شده در مجلس متوکل دانسته   قرائت

 0ای است که چنین گزارشی را ثبت کرده است. نویسنده

دانندد. میبددی )م    مدی  ای شعر یادشده را منسوب به امام علدی  عده چهارم:گونه 

بوده   توسد    برخی معتقدند که این اشعار از امام علی 5ق(، از جمله ایشان است.600

 8در مجلس بزم متوکل خوانده شده است. امام هادی

دانسته،  گفته، نظر سوم که این اشعار را منسوب به امام هادی رای پیشآدر میان  

 از شهر، بیشتری برخوردار است.

 در منابع  . سیر تطور شعر امام هادی3

اندد   مندابع بعددی،     بار به این اشعار توجده نمدوده   منابع قرن سوم   چهارم، برای نخستین

هدا،   هدا   کاسدتی   های پیشین را نقل کرده   متأثر از اشتباها،   یا افز ده معموالً گزارش

اند. اینک سیر تطور یادکرد از این شعر در مندابع     ئی در این اشعار شدهدچار اختالفا، جز

 شود:  تفا ، آنها ذیل همان چهار گونه یادشده، مورد بررسی قرار گرفته می

 قتیبه دینوری  الف. گونه نخست: روایت ابن

تدرین گزارشدی    ، نخسدتین   کهدن  عیون االخبارق( در 576قتیبه دینوری )م  ر ایت ابن

 این گزارش، دارای چهار  یژگی است: 2شود. که این شعر در آن یافت میاست 

ایدن گدزارش را   « بلغندی »قتیبه برای گزارش خود، سندی ارائه نکرده   با تعبیر  . ابن0

 ر ، احتمال دارد گزارش را شفاهی دریافت کرده باشد. کند. ازاین نقل می

                                              

 .11، ص 4ج  ، ریج الذهبالحس ن  سعگدی،  بن . علی 1
 .221، ص داگان ا  ر المگ ن نالدان   بدی،   ع ن بن . اس ن 2
 .11، ص المختگر  ن القصگئد یاألشعگر.  جدالدان نجفی اصفهگنی،  2
 .226، ص 2، ج ع گن األخبگرقت ب  دانگری،  . ابن 4
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 . گوینده   سراینده اشعار، مشخص نیست. 5

 شش بیت ا ّل این شعر را آ رده است.. تنها 8

 . شعر یادشده بر سر قبری در شام قرائت شده   هدیچ ارتبداطی بدا امدام هدادی     2

 نداشته است. 

قتیبه نقل کرده، در منابع پسدین ر اج درخدوری    این گزارش، به همین کیفیتی که ابن

اندد.   قتیبه نقل کرده نیافته است   تعداد اندکی از نویسندگان بعدی، گزارش را به گونه ابن

 0قتیبه آ رده است. ، گزارش را به گونه ابنالجمان فی تشبیه القرآنق( در 223ناقیا )م  ابن

های مربوط بده   نویسندگان دیگری، همین اشعار را یا برخی از ابیا، آن را در موقعیت

چهدارم     اند. مؤلف ناشناس قرنِ  فایی   فنای دنیا ثبت کرده یادآ ری مرگ   تذکر بر بی

 2ق(،262عبددالبر )م   ابدن  8ق(،202ابوحیان توحیدی )م  5،تفسیر فارسی کهر  صاحب کتاب 

از  3ق(،615  سدخا ی )م   7ق(320دیلمی )م  6ق(،267جوزی )م  ابن 2ق(،281میبدی )م 

جمله نویسندگانی هستند که هنگام یاد از فنای دنیا   نیز در ذکر مرگ افراد، از این اشعار 

اند. از نظر این گر ه، ایدن اشدعار،    ریشه   زمینه آن را بیان کنند، استفاده کرده بد ن اینکه

شده است   نیازی به دانستن سراینده آن  های تعریف اشعاری عمومی   کهن برای موقعیت

 نیست. 

                                              

 .112، ص الجمگن فی پشب   القرآننگق گ،   حمد ابن بن . عبدهلل 1
 .211، ص 1)قرن چهگر (، ج  شی ار پفس ری کهن ب  فگر یبخ. نگشنگس،  2
 .113، ص 4، ج البصگئر یالذخگئر حمد ابگا گن پگا دی،  بن . علی 2
 .222، ص 2، ج بهجة المجگلسعبدالبر،  عبداللهگبن بن . اگ ف 4
 .141، ص 5؛ همگن، ج 511، ص 2، ج کشف األ رار. رش دالدان   بدی،  5
 .114، ص بستگن الگاعظ نجگری،  بن . عبدالرامن 6
 .21، ص 1، ج ارشگد القلگب حمد دالمی،  بن . اسن 7
 .53، ص 2، ج الضگء ال  ععبدالرامن  خگیی،  بن .  حمد 3
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 مُنَبِّه بن ب. گونه دوم: روایت وَهْب

مدر ان   بدن  ابوبکر احمدد قتیبه دینوری، همشهری ا  به نام  حد د پنجاه سال بعد از ابن

، این اشعار را در کتاب خود درج المُجالسة و جواهر العلرم ق(، نویسنده کتاب 888دینوری )م 

 0کرده   سندی برای آن ذکر کرده است.

  یژگی گزارش  ی، به شرح زیر است:

نمایدد:   رساند   چنین معرفی می ق( می002مُنبّه )م  بن . سند گزارش خود را به  هب0

 5«.منبّه بن ادریس عن ابیه عن  هب بن محمد البغدادی حدثنا عبدالمنعم بن احمد حدثنا»

 . در این گزارش نیز سراینده شعر مشخص نیست. 5

 . در این گزارش نیز شش بیت ا ّل این اشعار درج شده است.8

ذی یَزَن در یمن با خ  مُسند نوشته  بن . بر اساس گزارش  ی، این شعر بر کاخ سیف2

ذی یدزن، از پادشداهان یمدن بدود        بن شده بود   بعدها به عربی ترجمه شده است. سیف

 زیست.  پنجاه سال پیش از ظهور اسالم می

قدل شدد.   گزارش ابوبکر احمد دینوری، در منابع بعدی راه یافدت   بده همدان گونده ن    

شش بیدت از ایدن   « فی مواعظ الملوک»در عنوان  سرا  الملوکق( در 251طرطوشی )م 

ذی یزن نوشته  بن گوید: این اشعار، بر کاخ سیف آ رد   می منبه می بن اشعار را از قول  هب

 2،مسرطرر  ق( در 321کندد. ابشدیهی )م    طرطوشی، از منبع خویش یادی نمدی  8شده بود.

عجیبدده )م    ابددن 6کشررلو ق( در 0036بحرانددی )م  2،لبلررناایا اق( در 615سددخا ی )م 

                                              

 .210، ص 1، ج المجگلسة یجگاهر العلم حمد دانگری،  بن  ریان بن . اامد 1
 . همگن. 2
 .10، ص  راج الملگکیل د قهری طرطگشی  گلکی،  بن  حمد بن .  حمد 2
 .516، ص المستطرف اامد ابش هی، بن .  حمد 4
 .111، ص البلدان گتعبگلرامن  خگیی،  بن .  حمد 5
 .276، ص 1، ج الکشکگلاامد بحرانی،  بن . اگ ف 6
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شدود، درج   منبده مدی   بدن  همین گزارش را که منتهی بده  هدب   0،البحر المنینق( در 0552

 اند.  کرده

احتمدال، ریشده    کنندده آن اسدت. بده    این گزارش، همسو با گزارش نخست   تکمیدل 

یا، از آن حذف گردیدده اسدت.   قتیبه نیز همین گزارش بوده که برخی خصوص گزارش ابن

ق( است؛ اما با توجه 888ق( مقدم بر ابوبکر احمد دینوری )م 576قتیبه )م  زمان زیست ابن

منبّده )م   بدن  به سندی که ابوبکر دینوری برای نقل این شعر ارائه کدرده   آن را بده  هدب   

گزارش  توان به قدمت گزارش  ی دست یافت   احتمال داد که ریشه ق( رسانده، می002

 منبّه است.  بن قتیبه، همان خبر  هب ابن

 ج. گونه سوم: روایت مُبرَّد 

ر ایت دیگدری از ایدن    مرو  الربه  ق( در 826حسین مسعودی )م  بن اندکی بعد، علی

 های اساسی با د  گزارش پیشین دارد: گزارش مسعودی تفا ، 5دهد. گزارش به دست می

یاییدث أبگعبداللّیی  »  چنددین اسددت:  . سددند مسددعودی متفددا ، از منددابع پیشددین0
سدند مسدعودی بده     .«...ازاید المبیرّد قیگل      بین  عرفة النحگی قگل  ایدننگ  حمید   بن  حمد

شود   مشخص نیست مبرّد با چده سدندی ایدن     ق( منتهی می532یزید مبرّد )م  بن محمد

منبّده   بن مطلب را نقل کرده است. بنابراین، سند مسعودی نسبت به سند قبلی که به  هب

مبرّد یافت  اللاملشد، متأخر است. شایان ذکر است که این متن، در  ق( منتهی می002)م 

 تا بتوان استمرار سند را پی گرفت.شود  نمی

یدافتن اشدعار بدا امدام      ترین تغییری که در ر ایت مسعودی  جود دارد، ارتبداط  . مهم5

  خواندن این اشعار توس  آن حضر، در مجلس بدزم متوکدل اسدت. در ایدن      هادی

بردن به    تفتیش منزل  ی   پی گزارش، پس از سعایت نزدیکانِ متوکل از امام هادی

                                              

 .231، ص 5، ج البحر المدادعج ب ،  . اامدبن 1
 .11، ص 4، ج  ریج الذهبالحس ن  سعگدی،  بن . علی 2
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قرائت شد، تحت تدأثیر   گناهی امام، متوکل با شنیدن اشعاری که توس  امام هادی بی

  0قرار گرفت.

منبّه به نُه بیدت   بن های شعر، از شش بیت در ر ایت  هب . در گزارش مسعودی، بیت8

 افزایش یافت   سه بیت در انتهای آن افز ده شد.

ام، اسدتفاده کدرده اسدت کده     برای سرایش شعر توس  امد « اَنشد»د. مسعودی از  اژه 

بیانگر خواندن   تمثل آن حضر، به شعر است؛ نه اینکه خود امدام ایدن شدعر را سدر ده     

 5باشد.

بده صدور،    مررو  الربه   منابع بعدی، تحت تأثیر مسعودی، گزارش را با اتکدای بده   

درج  ق(630خلکدان )م   ابن وفیا  األعیان یژه از طریق  مستقیم یا با  اسطه منابع دیگر، به

اند. برخی نیز بد ن ذکر منبع خود، گزارش را همانند مسعودی آ رده   آن را مرتب  با  کرده

اند که بیانگر استفاده آنان از مسعودی، بد ن یداد از منبدع      متوکل دانسته امام هادی

 خویش است. ایدن گدزارش، بیشدترین تکدرار   بسدامد را در مندابع پسدین یافتده اسدت.         

اند   قرائت این اشعار  مسعودی آ رده مرو  البه که گزارش را به مانند  برخی نویسندگانی

 باشند: اند، به شرح ذیل می را مربوط به مجلس بزم متوکل دانسته توس  امام هادی

شرح ق( در 606شریشی )م  8االکطفاء،ق( در 272کردبوس توزری )زنده در  بن عبدالملک
جدوزی )م   بدن  سدب   2اُار  المجورون،  ق( در 652بعد بُحتری حلبی )م  ابن 2مقاما  الحریری،

                                              
نگاسد   ، بدین  راجع  ی اگد ار  نبع خگاه  ی241، ص 1، ج کنز الفگائدق( در 441. کراجکی )   1

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

« ی  تگکل ار ا گ  خگا ت شعری بخگاند؛ ا گ  هم اان اشعگر را خگاند.خل ف  عبگ ی هم  تگکل بگدخ ا ت 

ااشگن در ادا   شه ب ت ار اشعگر را آیردخ ا ت. آشکگر ا ت ک  کراجکی ار اگفظ  خگاه ا تفگدخ کردخ 

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

 .222، ص 1، ج پگج العریس. بناراد   رپضی رب دی،  2

 .212، ص 2، ج االکتفگءکردبگس پگرری،  بن . عبدالملک 2

 .215، ص شرح  قگ گت الحراری. اامدبن عبدالمگ ن ق سی الشراشی،  4

 .242، ص انس المجنگنبحتری البی،  بن . ع سی 5
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ق( 756عالمده حلدی )م    5وفیا  األعیران، ق( در 630خلکان )م  ابن 0تبکرة الخواص،ق( در 622

 2تراریخ االسر، ،  ق( در 723ذهبدی )م   2،تاریخ ابوالفناءق( در 785ابوالفداء )م  8موها  اللرامة،در 

ق( 763یافعی )م  7الوافی بالوفیا ،ق( در 762صفدی )م  6تطمة المخطصر،ق( در 726الوری )م  ابن

تفسریر  ق( در 735سدید حیددر آملدی )م     6البنایة والوهایة،ق( در 772کثیر )م  ابن 3مرآة الجوان،در 
 00.فصل الخرابق( در 355  خواجه محمد پارسا )م  01المحیط األعظم

ا  اسدطه مندابع دیگدر،      یدا بد   05نویسندگان بسیار دیگری نیز تحت تأثیر مستقیم مسعودی
 08اند. خلکان، همان گزارش مسعودی را پوشش داده  یژه به نقل از ابن به

                                              
 .222، ص پذکرة الخگاصجگری،  بن .  بط 1

 .272، ص 2، ج یف گت األع گنخلکگن،  مد ابن ح . اامدبن 2

 . 65، ص  نهگج الکرا ةاگ ف الی،  بن . اسن 2

 .260، ص1، جپگراه ابگالفداءعلی ابگالفداء،  بن . ا مگع ل 4

 .111، ص 13، ج پگراه اال   الدان ذهبی،  . شمس 5

 .247، ص 1، ج پتمة المختصرالگردی،  الدان عمر ابن . ران 6

 .43، ص 22، ج الگافی بگلگف گتاابک صفدی،  بن دان خل لال . ص ح 7

 .160، ص 2، ج  رآة الجنگن ل مگن اگفعی،  بن علی بن . عبدهلل3

 .15، ص 11، ج البدااة یالنهگاةکث ر د شقی،  بن . عمگدالدان ا مگع ل1

 .575، ص 1، ج پفس ر المح ط األعظمعلی آ لی،  بن . ا در10

 .511، ص الخطگبفصل . خگاج   حمد حگر گ، 11

اند ی آن را نقل  دانست  برخی  نگبع داار ک  اان اشعگر را ب  اپکگی هزارش  سعگدی در بگرخ ا گ  هگدی. 12

االئمة ق( در 152طگلگن )   ؛ ابن آنر االنگفة؛ قلقشندی در ا گة الح گانق( در 303د  ری )   اند ار  اند، عبگرت کردخ

ق( در 1010شدقم )   بن ق( در کشکگل؛ ضگ ن1021؛ بهگای )  ق دة النحر ق( در147؛ ابگ خر   )  االننگ عشر

اهلل جزااری )   ؛ نعمتبحگر األنگارق( در 1110ق( در االپحگف؛  جلسی )  1171پحفة األرهگر؛ شبرایی )  

 .اع گن الش عةق( در 1272؛ ا  ن )   نتهی اآل گلق( در 1251؛ ش ه عبگس قمی )  راگض األنگارق( در 1112

، نگر األبصگر؛ شبلنجی، 513، ص پگراه العبگ   نیادران،  ؛ ابن153، ص جگ ع األنگار. ر.ک  بندن جی، 12

 .172، ص 5، ج راحگنة األدب؛  درس، 226ص 
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یابدد،   ارتباط می نکته قابل توجه   حایز اهمیت درباره گونه سوم که به امام هادی

 های کهنی که درباره سدیره   زنددگانی معصدومان    آن است که این گزارش در کتاب

اختصاص یافتده،     بخشی از آن نیز به زندگانی امام هادیتوس  شیعیان تد ین شده 

طبرسدی )م  اعر،  الروری   ق(، 208شدیخ مفیدد )م    اإلرشرا  راه نیافته است. منابعی مانندد:  

ق(، هرچند خبدر سدعایت از امدام ندزد متوکدل        233شهرآشوب )م  ابن المواقر  ق(   223

اندد.   شعر خواندن  ی گدزارش نکدرده   اما از احضار امام   0اند،  ارسی منزل ا  را نقل کرده

 سنّت مورد توجه قرار گرفته است. این گزارش، بیشتر در منابع اهل

کند؛ اما این گزارش، منافاتی باا گازارش    گزارش مسعودی، به پیشینه این شعر اشاره نمی

به شعر رایجای   رسد ندارد. به احتمال بسیار، امام هادی منبّه می بن پیشین که به وهب

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  

گاه به اشعار شعرا تمثل  که دیگر ائمه تذکر به متوکل، از آن بهره برده است؛ همچنان

 اند. ردهک می

 گونه چهارم: سروده امام علید.

ق(، برخی 0082د617 یژه پس از ر ی کار آمدن د لت صفوی ) از قرن نهم به بعد، به

اندد.   دانسدته  این اشعار را سر ده حضر، علدی  5،منابع با استناد به دیوان امام علی

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

                                              
 ، 2، ج اعی   الیگری  اسین طبر یی،    بین  ؛ فضیل 202، ص 2، ج اإلرشیگد نعمگن  ف د،  بن  حمد بن .  حمد1

 . 120ص 

ک  پگ ط نگاسندهگن  ختلفی  ، اشعگری  نسگب ب  ا گ  علیطگلب ابی بن علیداگان ا  رالمؤ ن ن . 2

ق( هردآیری 610الدان ک دری )  بعد  ق( ی قطب512ق(، فنجکردی ن شگبگری )  222ار جمل  جلگدی )  

 (421، ص 2، ج الذراعةشدخ ا ت. )ر.ک  آقگ بزرگ طهرانی، 
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اند، به شرح زیر  بیت افزایش یافته است. منابعی که گزارش را چنین آ رده 52از نُه بیت به 

 است:

، این شعر را شرح  یوان اما  علیق(، در 600الدین میبدی )م  معین بن حسین بن علی

ق( 667کربالیدی )م   ابن 0است.بیت از این شعر را ذکر کرده  52دانسته    از امام علی

 چنین نوشته است: دانسته    نیز همین اشعار را از امام علی روضا  الجواندر 

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    

   2 ا ه: باتوا علی قلل االجبا  تحرسهم... .آبنار  ُرربار خبر 

بیت  52نیز به نقل از دیوان مرتضوی،  کشلو ق( در 0036یوسف بحرانی )م  بن احمد

ق( در تفسیر ست سدور،  0821اهلل کاشانی )م  همچنین، حبیب 8از این اشعار را آ رده است.

است، تعداد نُده بیدت از ایدن     که متکفل یاد از اشعار امام علی النیوان العلویبه نقل از 

ق( عال ه 0218شیخ مجدالدین نجفی اصفهانی )م پس از ایشان نیز  2کند. اشعار را ذکر می

نیدز همدین    دانسته، اظهار کرده که امدام هدادی   بر اینکه این اشعار را از امام علی

 2اشعار را در مجلس بزم متوکل تمثل کرده است.

 یدژه چندد برابدر     ای ندارد؛ به ، در منابع کهن پیشینهانتساب این اشعار به امام علی

بیت، بیانگر توسعه این شعر در اد ار  52شدن حجم   ابیا، شعر   افزایش از شش بیت به 

، با هدف ر اج   اعتباربخشی بده آن بدوده   بعدی است. انتساب این اشعار به امام علی

                                              
 .221، ص  ن نداگان ا  ر المگ الدان   بدی،   ع ن بن . اس ن1

 .520، ص 1، ج ریضگت الجنگن یجنگت الجنگن. اگفظ اس ن کرب ای، 2

 .147، ص 2، ج کشکگلاامد بحرانی،  بن . اگ ف2

 .253، ص پفس ر  ت  گرعلی  دد کگشگنی،  بن . اب ب اهلل4

 .10، ص المختگر  ن القصگادش ه  جدالدان نجفی اصفهگنی،  .5
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ن جهت که حدا ی نکدا، اخالقدی    ، از آاست. در زمینه انتساب این اشعار به امام علی

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  

 کنند. نمی

اندد     ل کردهبا توجه به محتوای بلند این شعر   ر نق آن، افراد دیگری نیز به آن تمث

سدرعت ز ال  »ق( در باب 281گاه تصور شده که این شعر، سر ده آنان است؛ جرجانی )م 

گویدد: ایدن اشدعار را     آ رده   مدی  مررو  الربه   ، نُه بیت از این اشدعار را همانندد   «نعمت

  0مر ان الزاهد انشاد کرده است. بن ابوالهیثم

های خود را سامان داده   در  ر دهبرخی دیگر نیز به اتکای همین شعر   به تضمین، س

ثابت رصافی خطیب شحنه، از مشدایخ   بن ترکی بن اند؛ یاسر اشعارشان از این شعر بهره برده

 5ق(، از جمله این افراد است.270عساکر )م  ابن

 نتیجه

اند  منسوب کرده   اظهار داشته منابع کهن، شعری را مشتمل بر نُه بیت به امام هادی

که آن حضر،، این اشعار را در مجلس بزم متوکل برای تنبّده  ی   همراهدانش خواندده    

رسدد. در   بده پدیش از اسدالم مدی     قدمت اشدعار است. بنا بر گزارش برخی دیگر از منابع، 

ه ها به لحداظ تبدار   ریشده، بد     های نقل این خبر، گزارش پژ هش حاضر، با پیگیری گونه

منبّده     بدن  قتیبه، ر ایت  هدب  چهار گونه محصور شد که سه گونه نخست آن )ر ایت ابن

ر ایت مبرّد( با یکدیگر قابل جمع است   منافاتی میان آنها نیست. تنها گونه چهدارم کده   

                                              
 .157، ص االعتبگر ی لگة العگرف نا مگع ل جرجگنی،  بن . اس ن1

  .1226، ص 2، ج  عجم الش گخعسگکر،  اهلل ابن هبة بن اسن بن . علی2
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ای در  بیت افزایش یافته است، ریشه 52منسوب شده   ابیا، آن به  اشعار به امام علی

 ر ، این انتساب، فاقد اعتبار است. ازاین منابع کهن ندارد  

چنین که دارای بار اخالقی   مضامین بلند   بیدارگرانه است، پیوسته مورد  اشعاری این

شده است. سراینده این گونده اشدعار،    توجه مردم بوده   در مواقع مناسب، بدان استناد می

یک به نوبه خود بدر آن  توان آن را دستا رد چندین نسل دانست که هر ر شن نیست   می

نیز در مجلس متوکدل بده یکدی از ایدن      اند. امام هادی چیزی افز ده   یا از آن کاسته

نمونه اشعار استناد   تمثل کرده است. بعدها که این شعر مکانتی  یژه در میدان نخبگدان   

منسدوب شدد   در دیدوان آن حضدر، درج      هایی به امام علدی  یافت، همراه با افز ده

 گردید.
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