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باقر قربانی زرین
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چکیده
جایــگاه ســخنان معصومــان bکــه بــه نـ ّ
ـص حدیــث متواتــر ثقلیــنِ ،عــدل قــرآن کریــم قــرار داده شــده،
بــس ارجمنــد اســت .ســرودههای آن حضــرات نیــز در جــای خــود از ارزش ویــژهای برخــوردار اســت.
تشــخیص ابیاتــی کــه ســرودۀ خــود آن بــزرگان اســت و ابیــات منســوب بــه ایشــان ،نیازمنــد پژوهشــی
بایســته اســت .در ایــن میــان ســرودههای حضــرت رضــا gبــا توجــه بــه پایــگاه اجتماعــی سیاســی آن
حضــرت و مباحــث مطــرح کالمــی در آن روزگاران اهمیتــی دو چنــدان مییابــد .در ایــن پژوهــش تمامــی
ســرودههای آن حضــرت ،اعــم از ســرودههای خــود ایشــان و ابیــات منســوب یــا ابیاتــی کــه امــام بدانهــا
ّ
تمثــل جســته یــا شــاهد آورده ،ذکــر شــده و ســپس بــا توجــه بــه قرایــن گوناگــون و بــا مراجعــه بــه تمــام
ً
منابــع موجــود ،ســرودههای آن حضــرت کــه غالبــا از مضامیــن حکمــی برخوردارنــد ،در کهنتریــن منابع،
مشــخص و بــا بیــان بحرهــای عروضیشــان بــه فارســی روان ترجمــه شــدهاند.
کلیدواژهها :شعر متعهد ،سخنان معصومان ،bاشعار امام رضا  ،gابیات منسوب به امام رضا .g
 .1استاد زبان و ادبیات عربی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،ایران ،تهرانqorbanizb@gmail.com :
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مقدمه
شــعر در ادبیــات جهــان از جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت و در ادبیــات عــرب نیز شــعر را «دیوان
عــرب» گفتهاند(ابوزیــد قرشــی 1981،م .)34 :ابــو فــراس َحمدانــی(د 357.ق) شــاعر نامبــردار
عصــر عباســی و ســرایندۀ اشــعار رومیــات و حبســیات ،افــزون بــر دیــوان عــرب« ،عنــوان ادب» را
نیــز بــر شــعر اطــاق کــرده اســت:
ُ
ُ
دیوان العرب
الشعر

ً
ُ
عنوان االدب
ابدا و
(ابو فراس حمدانی2003،م )175:

در قــرآن کریــم ،شــعر بــه طــور مطلــق مذمــت نشــده اســت؛ اگــر شــعر وســیلهای بــرای خدمــت
بــه باطــل و دســتاویزی بــرای پیشــبرد اهــداف ســتمکاران قــرار گیــرد ،ســخنی نکوهیــده خواهــد
بــود؛ بــه ویــژه آنگاه کــه شــاعران آنچــه را کــه نمیکننــد بــر زبــان آرنــد(ن.ک :الشــعراء-224 ،
 .)226قــرآن کریــم در همانجــا شــاعران بــا ایمــان را کــه کــرداری نیــک دارنــد اســتثنا فرمــوده
اســت .البتــه ایــن بحثــی اســت درازدامــن و در ایــن زمینــه آثــار گوناگونــی اعــم از کتــاب ،پایاننامه
و مقالــه بــه چــاپ رســیده اســت .هــدف ایــن نوشــتار پرداختــن تفصیلــی بــه ایــن مبحــث نیســت
بلکــه مــروری گــذرا بــر ایــن نکتــه اســت کــه قــرآن ،پیامبــر  nو امامــان  ،bســرودههای نیکــو را
ارج مینهادنــد .بــه عنــوان شــاهد بــه چنــد نمونــه اشــاره میشــود:
پیامبــر اکــرم  nبرخــی ســرودهها را حکمــت و برخــی بیانهــا را ســحر (حــال) نامیــده
ً
َ
َ
َ ّ
ّ
ـان لســحرا(ابن بابویــه 1414،ق ،ج 379 :4؛ ابوزیــد
اســت :إن مــن الشــعر ل ِحکمــة و إن ِمــن البیـ ِ
قرشــی1981،م  .)34:ایــن ســخن پیامبــر nخطــاب بــه ّ
حســان بــن ثابــت انصــاری ،بزرگترین
َ ْ
شــاعر ُمخضــرم عــرب نیــز دلیلــی دیگــر توانــد بــود :مادامی کــه از مــا حمایت میکنــی و از اســام
ّ
دفــاع ،پیوســته روح القــدس همــراه تــو خواهــد بود(ابــن ســام جمحــی1980 ،م ،ج 217 :1؛
کلینــی 1401 ،ق ،ج .)102 :8امــام باقــر  gشــبیه همیــن تعبیــر را بــرای کمیــت بــن زیــد
اســدی ،شــاعر بــزرگ شــیعی در دورۀ امــوی بــه کار بــرد :مادامــی کــه دربــارۀ مــا میگویی پیوســته
مؤیــد بــه روح القــدس خواهــی بود(کشــی .)208-207: 1348 ،در راســتای حمایــت از شــعر
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نکــو پیامبــر اکــرم  nبــه کعــب بــن زهیــر ردای خــود را بــه عنــوان «صلــه» بــرای ســرودن قصیــدۀ
ّ
«بانــت ســعاد» هدیــه داد(ن.ک :ابــن ســام جمحــی1980،م ،ج .)103 :1بــه تعبیــر منوچهــری
دامغانــی :
ور عطا دادن به شعر شاعران بودی فسوس

احمد مرسل ندادی کعب را هدیه ردی
(منوچهری دامغانی)131 : 1370،

حضــرت ســجاد  gنیــز فــرزدق را بابــت ســرودن قصیــدۀ مشــهور میمیــه ،صل ـهای مرحمــت
فرمــود(ن.ک :مفیــد 1402،ق193 :؛ تنوخــی 1412،ق .) 88 :داســتان صلــه حضــرت رضا g
نیــز بــه دعبــل خزاعــی بــرای ســرودن قصیــدۀ تائیــه بســی پــر ماجــرا و خواندنــی اســت(ن.ک:
ّ
کشــی505: 1348 ،؛ ابــن بابویــه 1437 ،ق ،ج .) 490-488 :2از خــود اهــل بیــت  bنیــز
ســرودههایی بــه یــادگار مانــده اســت کــه گاه ســرودۀ خــود آن حضــرات و گاه در مقــام استشــهاد
بــدان ســرودهها بــوده و اصــل ســرودهها از دیگــر شــاعران اســت و توســط امامــان  bانشــاد
شــده اســت.

پیشینۀ تحقیق
خطیــب معاصــر ،شــیخ علــی حیــدر المؤید ،ابیــات اهل بیــت  bرا در کتــاب دیــوان اهل البیت
 bگــردآوری کــرده اســت .در ایــن کتــاب در بخــش ســرودههای حضــرت رضــا gحــدود92
بیــت ذکــر شــده (ن.ک :المؤیــد 2002،م ) 546-529 :کــه البتــه در ادامــه اثبــات خواهیــم کــرد
بســیاری از آنهــا ســرودۀ آن حضــرت نبــوده و امــام فقــط بدانهــا استشــهاد جســته اســت.
برخــی ســرودههای منســوب بــه ایشــان در دیگــر منابــع و مصــادر هــم آمــده کــه در کتــاب المؤیــد
اشــارهای بــه آنهــا نشــده و در ایــن نوشــتار بررســی خواهنــد شــد .ســتودیان و رجبــی ()1395
نیــز درمقالـهای بــه مقایســه اشــعار تعلیمــی شــیخ بهایــی بــا ســرودههای تعلیمــی حضــرت رضــا
 gپرداختــه و نشــان داده انــد کــه برخــی ســرودههای شــیخ ،اقتبــاس گونـهای از ســرودههای
حضــرت اســت .در ایــن نوشــتار بــرای نخســتین بــار اشــعار حضــرت ازدیگــر ســرودهها متمایــز
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گشــته و ســرایندگان دیگــر ســروده هــا نیــز حتــی االمــکان شناســایی شــده انــد.

طرح مسئله
تمییــز و تبییــن ســرودههای حضــرت کاری ضــروری اســت .بســیار مهــم اســت کــه دانســته
شــود کدامیــن ســرودهها از ِآن ایشــان و کــدام یــک از ِآن دیگــران اســت و بــر زبــان امــام  gدر
مقــام استشــهاد جــاری شــده اســت .هــدف مــا در ایــن نوشــتار آن اســت کــه بــا واکاوی تــک تــک

ســرودههای منســوب بــه آن حضــرت ،شــاعران آنهــا حتــی المقــدور شناســایی شــوند ،ســپس
ســرودههای حضــرت رضــا  gمنبعیابــی ،ترجمــه و تبییــن شــود .شــیخ صــدوق پــس از نقــل
خبــری از عمــوی محمدبــن یحیــی بــن ابــی ّ
عباد که مشــتمل بر ســه بیت از ســرودههای منســوب
ً
ً
بــه حضــرت اســت از قــول او مـیآورد کــه« :و قلیــا مــا کان ینشــد شــعرا» (ابــن بابویــه1437،ق،
ج)330 :2؛ آن حضــرت کــم شــعر مــی خوانــد.
گفتنــی اســت کــه کهنتریــن منبع موجــود بــرای بخش اعظــم اشــعار آن حضرت کتاب ارزشــمند
عیــون اخبــار الرضــا  gاثــر گرانســنگ شــیخ صــدوق اســت .در منابــع اهــل ســنت نیز بــه برخی

ســرودههای آن حضــرت اشــارت رفتــه اســت :تاریــخ مدینــه دمشــق ابــن عســاکر ،تهذیــب الکمــال
مـ ّـزی ،تذهیــب تهذیــب الکمــال ذهبــی ،البدایــه والنهایــه ابــن کثیــر ،فرائــد الســمطین جوینــی،
الفصــول المهمــه ابــن ّ
صبــاغ مالکــی ،ینابیع المــوده قنــدوزی حنفــی ،نوراالبصار شــبلنجی که به
هنــگام ذکــر منابــع هــر ســروده و قطعــه ،نشــانی هــر یــک از ایــن مصــادر بــه تفصیــل بیــان خواهــد
شــد .ایــن نکتــه نیــز گفتنــی اســت کــه اهــل بیــت  bبــه معنــی واقعــی کلمــه شــاعر نبودنــد کــه
اســاس کارشــان بــر تخیــل و اغــراق اســتوار باشــد ،بلکه هــدف آنان از انشــاء و انشــاد شــعر پرداختن
بــه مضامیــن حکمــی و اعتقــادی اخالقــی بــوده اســت و میتــوان ســرودههای آن حضــرات را
«پندهــای منظــوم » نامیــد .ایــن هرگــز بــدان معنا نیســت کــه جایــگاه ادبــی و بالغــی آن معصومان
ّ
 bنقــص و خللــی داشــته اســت .امیرالمؤمنیــن gدر خطبــه 232میفرمایــد« :إنــا المــراء
ُ ُ
َ
َ ّ
ُ
ـه،و َعلینــا َت ّ
روقـ َ
هدلــت غصونــه» (نهــج البالغــه1419،ق :خطبــه )232؛
الــکالمَ ،و فینــا ت َنشــبت ع
مــا امیــران ملــک ســخنیم ،ریش ـههای ســخن در مــا اســتوار گشــته و شــاخههای آن بــر مــا ســایه
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افکنــده اســت .حضــرت ســجاد  gنیــز در آن خطبــه معــروف خــود پــس از واقعــه کربــا اشــاره
فرمــود کــه شــش چیــز از جملــه گشــاده زبانی(فصاحــت) بــه مــا اهــل بیت  bاعطا شــده اســت:
دانــش ،بردبــاری ،بخشــش ،گشــادهزبانی ،دالوری و دوســتی در دلهــای خداباوران(خوارزمــی،
 1423ق ،ج 76 :2؛ مجلســی  1403،ق ،ج.)138 : 45

بررسی اشعار
بخشــی از ســرودههایی کــه از زبــان امــام رضا  gشــنیده شــده پرســش مأمون ،خلیفه عباســی
بــوده اســت .وی نخســت از حضــرت ســؤال میکنــد کــه آیــا اشــعار نیــز برایتــان روایــت و نقل شــده
اســت؟ حضــرت میفرماینــد کــه اشــعار بســیاری برایــم نقــل و روایــت شــده اســت .ســپس مأمــون
مــی پرســد :بهتریــن ســروده کــه دربــارۀ بردبــاری برایتــان گفتــه انــد چیســت؟ حضــرت بــه قطعـه
ســه بیتــی اشــاره میکننــد کــه بیــت نخســت ایــن اســت:
إذا کان دونی من بلیت بجهله

أبیت لنفسی أن تقابل بالجهل

1

مأمــون شــگفتزده میشــود ،میپرســد کــه شــاعر ایــن ســروده کیســت؟ حضــرت پاســخ
میدهنــد کــه ســرودۀ یکــی از جوانــان ماســت .مأمــون دوبــاره میپرســدکه بهتریــن شــعری کــه
بــا مضمــون ســکوت در برابــر جاهــل و تــرک ســرزنش دوســت شــنیدهاید بــرای مــا بــاز گوییــد .آن
حضــرت بــه قطعــۀ چهــار بیتــی اشــاره میکننــد بــا ایــن مطلــع:
ّ ً
ّ
تجنبا
إنی لیهجرنی الصدیق

فأریه ّأن لهجره أسبابا

2

مأمــون میگویــد شــعری نکوســت .ســرایندهاش کیســت؟ حضــرت میفرماینــد :یکــی از
جوانانمــان .ایــن بــار مأمــون درخواســت میکنــد بهتریــن شــعری کــه برایتــان در زمینــۀ جلــب
دوســتی دشــمن تــا بدانجــا کــه تبدیــل بــه دوســت گــردد ،نقــل شــده برایــم انشــاد کنیــد .حضرت
نیــز قطعــۀ ســه بیتــی را بــاز میگوینــد کــه بیــت نخســت آن ایــن اســت:
 .1هرگاه با نادانی مواجه شوم از رویارویی و مواجهه با او پرهیز میکنم.
 .2دوستم به قصد جدایی از من دوری میگزیند ،من نیز اسباب دوری گزیدن او را بر میشمرم.
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ّ
و ذی غله سالمته فقهرته

فأوفرته ّ
ّ
التجمل
منی لعفو

1

دیگــر بــار مأمــون از بهتریــن ســرودهای کــه بــرای حضــرت دربــارۀ رازداری روایــت شــده میپرســد
و آن حضــرت بــه ســرودۀ ســه بیتــی اشــاره میکندکــه آغــازش ایــن بیــت اســت:
و ّإنی ألنسی ّ
السر کی ال أذیعه

ً
فیا من رأی سرا یصان بأن ینسی

2

(ابن بابویه 1437،ق ،ج326-325 : 2؛ مجلسی 1403،ق ،ج .)111 :49
ســرودۀ دیگــری کــه بــرای حضــرت رضــا  gنقــل شــده امــا ســرودۀ آن حضــرت نیســت و
ســرودۀ حضــرت امیــر مؤمنــان  gاســت و امــام رضــا  gبدانهــا استشــهاد جســته ،ایــن دو
بیــت اســت:
خلقت الخالئق فی قدرة

فمنهم سخی ومنهم بخیل

ّ
فأما السخی ففی راحة

و ّاما البخیل فشؤم طویل

3

(ابن بابویه 1437 ،ق ،ج330-329 :2؛ مجلسی  1403 ،ق ،ج )111 :49
ّ
ســرودۀ دیگــری کــه بــه تصریــح ابــن شهرآشــوب حضــرت رضــا  gبــدان تمثــل کرده(ابــن
شهرآشــوب ،1390،ج )161 :12ولــی در دیــوان اهــل البیــت (bالمویــد 2002،م)541 :
ّ
ســرودۀ آن حضــرت تلقــی گشــته ایــن بیــت اســت:
تضیئ کضوء السراج السلی ---------ط لم یجعل الله فیه نحاسا

4

همچنین بیت:
و ّإن الضغن بعد الضغن یفشو

علیک و یخرج الداء الدفینا

5

 .1بسا دشمن کینه توزی که از راه دوستی با او بر او چیره گشتم واز این کردارنیک باری گران بر دوشش بنهادم.
 .2من راز افراد را فراموش میکنم تا منتشر نشود؛ اگر از کسی رازی نزد توست حفظ آن با فراموشی است.
 .3مردمــان را بــا قــدرت و تــوان آفریــدی؛ برخــی بخشــندهاند و برخــی خســیس .بخشــنده آســوده اســت لیــک خســیس ســیه
کاســه نامیمــون و نحــس اســت.
 .4پرتو میافکنی به سان درخشش چراغی که روغنش نکوست و خداوند دودی در آن قرار نداده است.
 .5کینه پس از کینه بر تو آشکار میشود و آن درد نهان (در دل) را بیرون میآورد.
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از ســرودههای حضــرت دانســته شــده(ن.ک :المؤیــد 2002،م )545 :و حــال آنکــه ایــن بیــت از
معلقــه عمروبــن کلثــوم تغلبــی ،شــاعر دورۀ جاهلــی اســت(ن.ک :زوزنــی  1405،ق )125 :و ابــن
ّ
شهرآشــوب تصریــح کــرده کــه حضــرت به ایــن بیــت تمثــل جســته اســت( ،1390ج.)154 :12
در دیــوان اهــل البیــت (bالمویــد 2002 ،م )546 :قطعــۀ چهــار بیتــی بــه آن حضــرت نســبت
داده شــده در حالــی کــه در عیــون اخبارالرضــا  gتصریــح شــده کــه از ســرودههای جنــاب
ّ
عبدالمطلــب بــوده و حضــرت رضــا  gآن را انشــاد کــرده اســت(ابن بابویــه1437 ،ق ،ج:2
 .)329مطلــع ســروده ایــن بیــت اســت:
ً
یعیب الناس کلهم زمانا

و ما لزماننا عیب سوانا

1

ایــن ســروده در دیگــر منابــع نیــز آمــده اســت(ن.ک :طبرســی 1417،ق ،ج 69 :2؛ اربلــی،
 1401ق ،ج119 :3؛ مجلســی 1403،ق ،ج111 :49؛ امیــن 1403،ق ،ج.) 30 :2
ســرودۀ دیگــری کــه در دیــوان اهــل البیــت  bبــه امــام رضــا  gمنســوب شــده ،قطع ـهای
اســت ســه بیتــی بــا مطلــع:
ّ ً
مد ا فی األجل
کلنا نأمل

والمنایا ّ
هن آفات األمل

2

(الموید 2002 ،م.)542 :
شــیخ صــدوق نقــل کــرده کــه راوی بــه امــام  gعــرض کــرد کــه ایــن ابیــات از کیســت؟ آن
حضــرت فرمــود :از شــاعری عراقــی اســت .راوی گویــد :ابوالعتاهیــه ایــن ابیــات را برایــم خوانــد.
حضــرت تذکــر دادنــد کــه اشــخاص را بــا القــاب بــد یــاد نکنید(ابــن بابویــه 1437 ،ق ،ج.)330 :2
گفتنــی اســت کــه ابوالعتاهیــه ّ
مکنــی بــه ابــو اســحاق اســماعیل بــن قاســم ،شــاعر نامبــردار عصر
عباســی (د 213/210.ق) اســت .عتاهیــه بــه معنــی بــی خــردی و گمراهــی اســت .حضــرت بــه
راوی تذکــر دادندکــه نــام شــاعر را بــر زبــان آور نــه لقــب زشــتش را!
 .1مردمان ،جملگی روزگار را عیب میکنند در حالی که روزگار را جز ما عیبی نیست!
 .2جملگی آرزومندیم که مرگ ،مهلتمان دهد در حالی که مرگها آفتها و از بین برندۀ آرزویند.
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در کتابهــای رجــال اهــل ســنت آمــده کــه حضــرت ایــن ابیــات را انشــاد میکــرد(ن.ک:
مـ ّـزی 1413،ق ،ج152 :21؛ ذهبــی  1425،ق ،ج )45 :7ولــی ابــن کثیــر تصریــح کــرده کــه
از ســرودههای آن حضــرت اســت(ابن کثیــر 1419،ق ،ج  .)128 :14جاحــظ بیــت نخســت را
ســرودۀ ابوالنجــم عجلی(م120.ق).دانســته(جاحظ 1386 ،ق ،ج)509-508 :6؛ در دیــوان
ابــی النجــم نیــز ایــن بیــت آمــده اســت(ابوالنجم 1998 ،م .)173 :ایــن احتمــال نیــز هســت کــه
اســماعیل بــن قاســم بیــت نخســت را از ابــو النجــم عجلــی اقتبــاس کــرده و ســپس ابیاتــی بــدان
افــزوده باشــد.
بیــت دیگــری کــه حضــرت رضــا  gآن را انشــاد میکــرده ولــی جــزو ســرودههای ایشــان آمــده
ایــن بیت اســت:
إذا کنت فی خیر فال تغترر به

ّ
سلم ّ
وتمم
ولکن قل اللهم

1

(ن.ک :مؤید 2002،م.)544 :
صــدوق ،طبرســی و مجلســی نقــل کردهانــد کــه حضــرت ایــن بیــت را بســیار میخوانــد و انشــاد
میکــرد (ابــن بابویــه 1437 ،ق ،ج331 :2؛ طبرســی 1417 ،ق ،ج69 :2؛ مجلســی1403،ق،
ج.)111 :49
َ
رضــی الدیــن حســن بــن فضــل طبرســی ،از اعــام ســدۀ ششــم هجــری در کتــاب مــکارم
االخــاق قطعــه شــعری دارای پنــج بیــت در اوصــاف هندوانــه از حضــرت رضــا  gنقــل کــرده
بــا مطلــع:
أهدت لنا االیام بطیخه

من حلل األرض و دار السالم

2

(طبرسی ،بی تا ،ج.)212-211 :1
مجلســی پــس از نقــل قطعــه توضیحاتــی راجــع بــه آن آورده است(مجلســی 1403،ق ،ج :63
 .1آنگاه کــه زندگـیات در راحتــی و خوشــی اســت مغــرور مشــو! لیــک بگــو :خدایــا! ایــن نعمــت را از تغییــر ســالم بدار(یــا مــرا
بــه ســامت دار) و آن را بــر مــن تمــام کــن.
 .2روزگار از پوشش سرسبز زمین و دارالسالم ،هندوانهای به ما هدیه داد.
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 .)195از آنجــا کــه پیــش از مــکارم االخــاق طبرســی ،ایــن ســروده درهیــچ منبعــی نیامــده ،ایــن
احتمــال کــه حضــرت ایــن ابیــات را نســروده باشــد و اشــعار بــه ایشــان نســبت داده شــده باشــند
خطــا نیســت.
ّ
صــدوق از علــی بــن احمــد دقــاق و جماعتــی نقــل میکنــد کــه نــزد امــام رضــا  gرفتیــم،
دیدیــم ســیمای حضرتــش دیگرگــون اســت .ســبب را پرســیدیم فرمودنــد کــه دیشــب بیدار بــودم و
در ایــن ســرودۀ مــروان بــن ابــی حفصــه میاندیشــیدم:
ّ
أنی یکون ولیس ذاک بکائن

لبنی البنات وراثة األعمام

1

َ
حضرت ادامه دادند که سپس خوابیدم و ناگاه در عالم خواب دیدم که کسی چنین میسراید:
ّ
أنی یکون ولیس ذاک بکائن
لبنی البنات نصیبهم من ّ
جدهم

للمشرکین دعائم االسالم
ّ
والعم متروک بغیر سهام
(ابن بابویه1437 ،ق  ،ج.)328-327 :2

مــراد مــروان بــن ابــی حفصــه آن بــوده کــه چگونــه میشــود عبــاس ،عمــوی پیامبــر و
فرزندانش(بنــی العبــاس) جانشــین پیامبر نباشــند و دختــرزادگان پیامبر nبه جانشــینی پیامبر
رســند .خالصــه معنــای ابیاتــی کــه در خــواب بــرای آن حضــرت انشــاد شــده نیــز چنیــن اســت:
چــرا و چگونــه مــی شــود کــه مشــرکان پرچمــدار اســام باشــند .دختــرزادگان بهــرۀ خــود را از ارث
ّ
جدشــان میبرنــد در حالــی کــه عمــو بــدون هیــچ ســهم االرثــی رهــا میشــود .عبــاس ،عمــوی
پیامبــر کــه در ســپاه مشــرکان بــود و بــه دســت مســلمانان اســیر شــد و ســپس بــا فدیــه آزاد شــد و
از تــرس جانــش مســلمان شــد چگونــه میتوانــد جانشــین پیامبــر باشــد؟ قــرآن در فضایــل اهــل
بیــت  bداد ســخن داده (آیــات مربــوط بــه والیــت) و جانشــینی پیامبــر را حق آنان دانستهاســت.
مــروان بــن ابــی حفصــه از شــاعران دربــار عباســی واز مخالفــان اهــل بیــت  bبــود و در
ســال182قمری در بغــداد درگذشــت .بیــت مــورد بحــث در دیــوان مــروان بــن ابــی حفصــه جــزو
 .1چرا و چگونه میشود که دختر زادگان به جای عموها ارث برند.
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قصیــده ای اســت کــه در مــدح مهــدی عباســی ســروده شــده اســت(مروان بــن ابــی حفصــه1973،
م.)104 :
ابوالفــرج اصفهانــی در کتــاب االغانــی ماجــرای ایــن ســرودهها را بــه گونـهای دیگــر نقــل کــرده و
ّ
آن ابیاتــی را کــه پیشــتر گفتــه شــد در خــواب بــه حضــرت رضــا  gالهــام شــده از جعفر بــن عفان
طائــی دانســته اســت(ابوالفرج اصفهانــی 1383،ق ،ج  .)95-94 :10شــریف مرتضــی نیــز در
الفصــول المختــاره ایــن واقعــه را از حضــرت امــام هادی  gدانســته است(ســید مرتضــی1414،
ق .)96 :مجلســی نیــز بــه نقــل از شــریف مرتضــی ماجــرا را جــزو احتجاجــات امــام هــادی g
نقــل کــرده اســت( 1403ق ،ج.)391 :10
مؤمــن بــن حســن شــبلنجی ،از دانشــمندان عامــۀ ســدۀ ســیزدهم قمــری ،دو بیــت را ســرودۀ
حضــرت رضــا  gدانســته کــه در هیــچ یــک از منابــع کهــن نیامــده اســت:
لیس لی ذنب وال ذنب لمن
ّ
إنما الذنب لمن ألبسنی

قال لی یا عبد أو یا أسود
ظلمة وهو الذی ال یحمد

1

(ن.ک :نوراالبصار1409،ق.)309 :
آخریــن ســرودهایکــه بــه حضــرت رضــا  gمنســوب شــده قصیــدهای بلنــد اســت دارای 31
بیــت در مضامیــن حکمــی و پنــد و انــدرز .محــدث قمــی ایــن قصیــده را از صاحــب کتــاب جواهــر
االدب آورده اســت (قمــی 1412،ق .)626 :هاشــمی(د1362.ق1943/.م ).در جواهــر االدب
ایــن قصیــده را آورده و گفتــه « :لالمــام علــی الرضــا المتوفــی ســنة77ه( ».هاشــمی ،بــی تــا ،ج:2
 .)681-680گفتنــی اســت کــه ایــن ســروده در هیــچ منبــع کهنــی نیامــده و در جواهــراالدب نیــز
هیــچ منبعــی بــرای ایــن ســروده ذکــر نشــده .به عــاوه هاشــمی گفته بــرای امــام علی الرضاســت
کــه در ســال 77هجــری وفــات یافتــه اســت .حضــرت رضــا  gدر ســال 148هجــری بــه دنیــا
ً
آمــده پــس ایــن ســروده نمیتوانــد از آن حضــرت باشــد و قطعــا اشــتباهی رخ داده اســت.
 .1مــرا گناهــی نیســت و همچنیــن کســی را کــه مــرا بــرده یــا ســیاه بگویــد ،گنــاه ،کســی راســت کــه جامــه ظلمــت بــر تــن مــن
کنــد و اوســت کــه هیــچ گاه ســتوده نخواهــد بــود.
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اما سرودههای حضرت به ترتیب حرف َروی با ترجمه کامل و ذکر بحر عروضی آنها:
الف .قصیدهای در  8بیت در بحر وافر:
َ
نعی نفسی إلی نفسی المشیب

و عند الشیب ّیتعظ اللبیب

1

ّ
فقد ولی الشباب إلی مداه

فلست أری مواضعه تؤب

ً
سأبکیه و أند به طویال

و أدعوه ّ
إلی عسی یجیب

2

3

و هیهات الذی قد فات منه

ّ
تمنینی به النفس الکذوب

و راع الغانیات بیاض رأسی

و من ّ
مد البقاء له یشیب

أری البیض الحسان یجدن ّ
عنی

ّ
هجرانهن لنا نصیب
وفی

ً
فإن یکن الشباب مضی حبیبا
سأصحبه بتقوی الله حتی

4

5
6

ً
ّ
فإن الشیب أیضا لی حبیب

7

ّ
یفرق بیننا األجل القریب

8

(ابن بابویه 1437،ق ،ج 331 :2؛ طبرسی  1417،ق ،ج79 :2؛ جوینی 1400 ،ق ،ج.)224 :2
ب .راوی گویــد در محضــر حضــرت رضــا  gبودیــم کــه مــردی از بــرادرش شــکوه و گالیــه کــرد.
حضــرت نیــز ایــن ابیــات را برایــش
انشا فرمود( :بحر کامل)
اعذر أخاک علی ذنوبه

َّ
و استر و غط علی عیوبه

 .1پیری خبر مرگ مرا به من داد و هوشمند ،به گاه پیری پند میپذیرد.
 .2روزگار جوانی به پایان رسید و رویگردان شد و نخواهم دید که دیگر بار به جایگه خویش بازگردد.
 .3در فراقش گریان و ناالنم و جوانی را فراسوی خود میخوانم .باشد که پاسخم دهد.
 .4هیهات که این نفس دروغگو مرا به آرزوی چیزی وا می دارد که از دستش دادهام.
 .5سپیدی موی سرم زیبارویان را از من ترسانید؛ و هر آن کس که دیر زید پیر و سپید موی خواهد گشت.
 .6میبینم که مهرویان از من میگریزند و در جدایی آنان ما را بهرهای است.
 .7اگر جوانی سپری شد و محبوب ما بود ،پیری نیز ایدون مرا خوشایند است.
 .8با پارسایی پیری را همراهی خواهم کرد تا اینکه اجل که فرا رسیدنش دیری نینجامد ،میانمان جدایی افکند.
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و اصبر علی بهت السفی ------ـ ه و للزمان علی خطوبه
ّ ً
دع الجواب تفضال
و ِ

کل الظلوم إلی حسیبه
و ِ

1

(ابــن بابویــه 1437،ق ،ج329-328 :2؛ طبــری 1383،ق78 :؛ طبرســی 1417،ق ،ج:2
69؛ اربلــی  1401،ق ،ج119 :3؛ جوینــی  1400،ق ،ج225 :2؛ ابــن ّ
صبــاغ 1408،ق244 :؛
مجلســی 1403،ق ،ج92 :71؛ شــبلنجی 1409،ق.)315 :
ج .دعبــل خزاعــی ،شــاعر نامبــردار مدافــع اهــل بیــت  bدر قصیــدۀ ّ
تائیــه خــود کــه ســروده
ای اســت جــاودان و پیشــتر در آغــاز نوشــتار بــدان اشــارت رفــت ،پــس از ســرودن قصیــده آن را
بــرای امــام رضــا  gخوانــد و از مصائــب اهــل بیــت  bو گورهــای مطهــر آنــان یــاد کــرد 2.پــس
از اشــاره بــه قبــر مطهــر امــام کاظــم  ،gحضــرت رضــا  gبــا دو بیتــی کــه بــه قصیــدۀ دعبــل
افــزود ،مــکان قبــر خــود را پیشــاپیش مشــخص نمــود( :بحــر طویــل)
و قبر بطوس یا لها من مصیبه
ً
إلی الحشر ّ
حتی یبعث الله قائما

ّ
توقد فی األحشاء بالحرقات
یفرج ّ
عنا ّ
ّ
الهم و الکربات

3

(ابــن بابویــه 1437،ق ،ج488 :2؛ طبــری 1413،ق357 :؛ ابن شهرآشــوب،1390،ج162 :12؛
طبرســی 1417،ق ،ج67 :2؛ اربلی 1401 ،ق ،ج113 :3؛ قندوزی حنفی 1416،ق ،ج.)309 :3
د  .دو بیت در بحر وافر :
آلل محمد فی کل عصر
ّ
إذا زفر مضی زفر تولی

ّ
تجدد فی أذی زفر جدید
ً
4
یشیب نواصیا طفل ولید

 .1عذر برادرت را برای خطاهایش بپذیر و بر عیب هایش پرده بیفکن.
بر افترا بستن بی خرد ،شکیبا باش و نیز بر سختیهای روزگار.
به سبب بزرگواریت پاسخ او را فرو گذار و ستمکار را به خداوند حساب واگذار.
 .2برای تفصیل ماجرا و متن و ترجمه قصیدۀ  125بیتی دعبل ن.ک :قربانی زرین.60-21 :1392،
 .3ندبه کن بر گوری که در شهر طوس است ،وای از این مصیبت که آتش در دل می افکند.
آتش این مصیبت تا روز حشر ،سوزان است تا اینکه پروردگار ،قائم آل محمد  nرا برانگیزد و او غمها را از جانمان بزداید.
 .4خاندان پیمبر را در هر دورانی و هر اندوهی  ،آهی نوین پدیدار میگردد.
هرگاه که آهی سپری شود آه و فغانی دگر جایگزین گردد ،آهی که کودک نوزاد را پیر گرداند!
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(نباطی بیاضی ،بی تا ،ج)26 :3

ه .قطعه ای چهار بیتی در بحر سریع:
ّ
لبست بالعفه ثوب الغنی
ً
لست إلی النسناس مستأنسا

و صرت أمشی شامخ الرأس
ّ
لکننی آنس بالناس

إذا رأیت ّ
التیه من ذی الغنی

تهت علی التائه بالیاس

ما إن تفاخرت علی معدم

و ال تضعضعت إلفالس

1

(ابن شهرآشوب ،1390،ج224:12؛ مجلسی 1403،ق ،ج112:49؛ امین 1403،ق  ،ج)29:2؛
و  .مأمــون ،خلیفــه عباســی در نامـهای بــه حضــرت رضــا  gتقاضــای انــدرز کــرد ،حضــرت نیــز
در پاســخ ایــن قطعــۀ چهــار بیتــی را کــه در بحــر ســریع اســت بــرای او نگاشــت:
ّإنک فی دار لها ّ
مده

یقبل فیها عمل العامل

ً
أال تری الموت محیطا بها

یکذب فیها أمل اآلمل

ّ
تعجل الذنب لما تشتهی

و تأمل التوبة فی قابل

و الموت یأتی أهله بغتة

ما ذاک فعل الحازم العاقل

2

(ابن بابویه 1437،ق ،ج328 :2؛ مفید 1402،ق98 :؛ ابن عساکر 1416 ،ق  ،ج333 :33؛
مجلسی 1403،ق،ج.)110: 49
 .1جامۀ بینیازی را با پاکدامنی بر تن کردم و سربلند گام بر میدارم.
با دیو مردمان اُنسی ندارم ،لیک اُنس من با آدمیان است.
تکبر میورزد ،من نیز با رویگردانی از او بر او بزرگ منشی میکنم.
آنگاه که بینم فردی برخوردار و دارا ّ
بر هیچ نیازمندی فخر نفروختم و مباهات نکردم ،در برابر بیچارگی و ناداری نیز نزار نگشتم.
مدتی محدود است و کردار آدمیان در آن مقبول افتد.
 .2تو در خانهای (دنیا ) هستی که برای آن ّ
نمیبینی که مرگ بر آن سایه افکنده و از هر سو احاطه اش کرده و آرزوی آرزومندان را دروغ میانگارد(و از بین می برد).
در بر آوردن خواستهای دنیوی خود ،شتاب میکنی و امید آن داری که درآینده به سوی حق بازگردی و توبه کنی!
مرگ ،ناگاه اهلش را فرا میگیرد ،این گونه زیستن ،کردار انسان هوشمند زیرک نتواند بود.
سال نهم ،شماره  ،34تابستان  1400فصـلنامهعلمیفرهنگرضـوی

162
نتیجهگیری
تأثیــر شــعر و حــوزۀ نفــوذ آن در میــان همــه اقــوام ،خاصــه قــوم عــرب ،قابــل انــکار نیســت ،از
ایــن رو ســخن منظــوم را اثــری اســت دگــر .اهــل بیــت  bگاه مــراد خویــش را بــا اشــعار بیــان
مــی کردنــد .برخــی از ایــن ســروده هــا از خــود آن حضــرات و برخــی ســروده هــای دیگــران بــود و
ّ
امامــان بــدان ابیــات تمثــل جســته و استشــهاد مــی کردنــد .بیــش از  90بیــت شــعر بــه حضــرت
رضــا  gمنســوب اســت کــه حــدود دوســوم آن ،ســرودۀ خــود آن حضــرت نبــوده اســت .تنـ ّـوع
ّ
ایــن ابیــات از ســروده هــای معلقــات گرفتــه تــا اشــعار شــاعران هــم روزگار حضــرت ،بســیار قابــل
توجــه اســت .میــزان ّ
صحــت انتســاب ایــن ســروده هــا بــه حضــرت در ایــن نوشــتار واکاوی شــده و
بــا اســتقصاء منابــع موجود،گوینــدگان آنهــا حتــی المقــدور شناســایی شــده اســت .ســروده هایی
کــه از حضــرت بــوده بــه ترتیــب حــرف َ"روی"بــا تعییــن بحــر عروضــی شــان و ترجمــه بــه فارســی
روان در ایــن مقالــه آمــده اســت .موضــوع اصلــی ایــن ســروده هــا ،همــان گونــه کــه در آغاز نوشــتار
بــدان اشــارت رفــت ،متناســب بــا شــأن معنــوی آن حضــرت ،پنــد و انــدرز اســت.
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