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فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

مقاله پژوهشی

سال نهم، شماره 34، تابستان 1400

دریافت: 1399/8/5  پذیرش: 1399/11/4
باقر قربانی زرین1  

چکیده 

جایــگاه ســخنان معصومــان bکــه بــه نــّص حدیــث متواتــر ثقلیــن، ِعــدل قــرآن کریــم قــرار داده شــده، 
ــت.  ــوردار اس ــژه ای برخ ــود از ارزش وی ــای خ ــز در ج ــرات نی ــروده های آن حض ــت. س ــد اس ــس ارجمن ب
ــه ایشــان، نیازمنــد پژوهشــی  ــزرگان اســت و ابیــات منســوب ب ــی کــه ســرودۀ خــود آن ب تشــخیص ابیات
بایســته اســت. در ایــن میــان ســروده های حضــرت رضــا gبــا توجــه بــه پایــگاه اجتماعــی سیاســی آن 
حضــرت و مباحــث مطــرح کالمــی در آن روزگاران اهمیتــی دو چنــدان می یابــد. در ایــن پژوهــش تمامــی 
ســروده های آن حضــرت، اعــم از ســروده های خــود ایشــان و ابیــات منســوب یــا ابیاتــی کــه امــام بدان هــا 
تمّثــل جســته یــا شــاهد آورده، ذکــر شــده و ســپس بــا توجــه بــه قرایــن گوناگــون و بــا مراجعــه بــه تمــام 
منابــع موجــود، ســروده های آن حضــرت کــه غالبــًا از مضامیــن حکمــی برخوردارنــد، در کهن تریــن منابع، 

ــا بیــان بحرهــای عروضی شــان بــه فارســی روان ترجمــه شــده اند. مشــخص و ب
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مقدمه 

شــعر در ادبیــات جهــان از جایگاهــی ویــژه برخــوردار اســت و در ادبیــات عــرب نیز شــعر را »دیوان 
عــرب« گفته اند)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 اطــالق کــرده اســت:

الشعُر دیواُن العرب                   ابدًا و عنواُن االدب

                                                                       )ابو فراس حمدانی،2003م :175(

در قــرآن کریــم، شــعر بــه طــور مطلــق مذمــت نشــده اســت؛ اگــر شــعر وســیله ای بــرای خدمــت 
بــه باطــل و دســتاویزی بــرای پیشــبرد اهــداف ســتمکاران قــرار گیــرد، ســخنی نکوهیــده خواهــد 
ــان آرنــد)ن.ک: الشــعراء، 224- ــر زب ــه ویــژه آن گاه کــه شــاعران آنچــه را کــه نمی کننــد ب بــود؛ ب
226(. قــرآن کریــم در همان جــا 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، پایان نامه 
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 n و امامــان b، ســروده های نیکــو را 

ارج می نهادنــد. بــه عنــوان شــاهد بــه چنــد نمونــه اشــاره می شــود:

ــده  ــالل( نامی ــحر )ح ــا را س ــی بیان ه ــت و برخ ــروده ها را حکم ــی س ــرم n برخ ــر اک پیامب
اســت: إّن مــن الشــعر َلِحکمــة َو إّن ِمــن البیــاِن َلســحرًا)ابن بابویــه،1414 ق، ج4: 379 ؛ ابوزیــد 
قرشــی،1981م :34(. ایــن ســخن پیامبــرn خطــاب بــه حّســان بــن ثابــت انصــاری، بزرگ ترین 
شــاعر ُمَخْضــرم عــرب نیــز دلیلــی دیگــر توانــد بــود: مادامی کــه از مــا حمایت می کنــی و از اســالم 
دفــاع، پیوســته روح القــدس همــراه تــو خواهــد بود)ابــن ســاّلم جمحــی، 1980م، ج1: 217 ؛ 
ــد  ــن زی ــت ب ــرای کمی ــر را ب ــن تعبی ــبیه همی ــر g ش ــام باق ــی، 1401 ق، ج8: 102(. ام کلین
اســدی، شــاعر بــزرگ شــیعی در دورۀ امــوی بــه کار بــرد: مادامــی کــه دربــارۀ مــا می گویی پیوســته 
ــعر  ــت از ش ــتای حمای ــی، 1348 :207-208(. در راس ــی بود)کش ــدس خواه ــه روح الق ــد ب مؤی
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نکــو پیامبــر اکــرم n بــه کعــب بــن زهیــر ردای خــود را بــه عنــوان »صلــه« بــرای ســرودن قصیــدۀ 
»بانــت ســعاد« هدیــه داد)ن.ک: ابــن ســاّلم جمحــی،1980م، ج1: 103(. بــه تعبیــر منوچهــری 

دامغانــی : 

ور عطا دادن به شعر شاعران بودی فسوس                      احمد مرسل ندادی کعب را هدیه ردی

 )منوچهری دامغانی،1370 : 131(

حضــرت ســجاد g نیــز فــرزدق را بابــت ســرودن قصیــدۀ مشــهور میمیــه، صلــه ای مرحمــت 
 g فرمــود)ن.ک: مفیــد،1402 ق: 193؛ تنوخــی،1412 ق: 88 (. داســتان صلــه حضــرت رضا
نیــز بــه دعبــل خزاعــی بــرای ســرودن قصیــدۀ تائیــه بســی پــر ماجــرا و خواندنــی اســت)ن.ک: 
ــز  ــت b نی ــل بی ــود اه ــه، 1437 ق، ج2: 488-490 (. از خ ــن بابوی ــی، 1348 :505؛ اب کّش
ســروده هایی بــه یــادگار مانــده اســت کــه گاه ســرودۀ خــود آن حضــرات و گاه در مقــام استشــهاد 
ــاد  ــان b انش ــط امام ــت و توس ــاعران اس ــر ش ــروده ها از دیگ ــل س ــوده و اص ــروده ها ب ــدان س ب

شــده اســت.

پیشینۀ تحقیق

خطیــب معاصــر، شــیخ علــی حیــدر المؤید، ابیــات اهل بیــت b را در کتــاب دیــوان اهل البیت 
b گــردآوری کــرده اســت. در ایــن کتــاب در بخــش ســروده های حضــرت رضــا gحــدود92 
بیــت ذکــر شــده )ن.ک: المؤیــد،2002 م: 529-546 ( کــه البتــه در ادامــه اثبــات خواهیــم کــرد 
ــت.  ــته اس ــهاد جس ــا استش ــط بدان ه ــام فق ــوده و ام ــرت نب ــرودۀ آن حض ــا س ــیاری از آن ه بس
برخــی ســروده های منســوب بــه ایشــان در دیگــر منابــع و مصــادر هــم آمــده کــه در کتــاب المؤیــد 
اشــاره ای بــه آن هــا نشــده و در ایــن نوشــتار بررســی خواهنــد شــد. ســتودیان و رجبــی )1395( 
نیــز درمقالــه ای بــه مقایســه اشــعار تعلیمــی شــیخ بهایــی بــا ســروده های تعلیمــی حضــرت رضــا 
g پرداختــه و نشــان داده انــد کــه برخــی ســروده های شــیخ، اقتبــاس گونــه ای از ســروده های 
ــار اشــعار حضــرت ازدیگــر ســروده ها متمایــز  حضــرت اســت. در ایــن نوشــتار بــرای نخســتین ب
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گشــته و ســرایندگان دیگــر ســروده هــا نیــز حتــی االمــکان شناســایی شــده انــد.

طرح مسئله 

ــته  ــه دانس ــت ک ــم اس ــیار مه ــت. بس ــروری اس ــرت کاری ض ــروده های حض ــن س ــز و تبیی تمیی
شــود کدامیــن ســروده ها از آِن ایشــان و کــدام یــک از آِن دیگــران اســت و بــر زبــان امــام g در 
مقــام استشــهاد جــاری شــده اســت. هــدف مــا در ایــن نوشــتار آن اســت کــه بــا واکاوی تــک تــک 
ســروده های منســوب بــه آن حضــرت، شــاعران آن هــا حتــی المقــدور شناســایی شــوند، ســپس 
ســروده های حضــرت رضــا g منبع یابــی، ترجمــه و تبییــن شــود. شــیخ صــدوق پــس از نقــل 
خبــری از عمــوی محمدبــن یحیــی بــن ابــی عّباد که مشــتمل بر ســه بیت از ســروده های منســوب 
بــه حضــرت اســت از قــول او مــی آورد کــه: »و قلیــاًل مــا کان ینشــد شــعرًا« )ابــن بابویــه،1437ق، 

ج2: 330(؛ آن حضــرت کــم شــعر مــی خوانــد.

گفتنــی اســت کــه کهن تریــن منبع موجــود بــرای بخش اعظــم اشــعار آن حضرت کتاب ارزشــمند 
عیــون اخبــار الرضــا g اثــر گران ســنگ شــیخ صــدوق اســت. در منابــع اهــل ســنت نیز بــه برخی 
ســروده های آن حضــرت اشــارت رفتــه اســت: تاریــخ مدینــه دمشــق ابــن عســاکر، تهذیــب الکمــال 
مــّزی، تذهیــب تهذیــب الکمــال ذهبــی، البدایــه والنهایــه ابــن کثیــر، فرائــد الســمطین جوینــی، 
الفصــول المهمــه ابــن صّبــاغ 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 b بــه معنــی واقعــی کلمــه شــاعر نبودنــد کــه 
اســاس کارشــان بــر تخیــل و اغــراق اســتوار باشــد، بلکه هــدف آنان از انشــاء و انشــاد شــعر پرداختن 
ــرات را  ــروده های آن حض ــوان س ــت و می ت ــوده اس ــی ب ــادی اخالق ــی و اعتق ــن حکم ــه مضامی ب
»پندهــای منظــوم « نامیــد. ایــن هرگــز بــدان معنا نیســت کــه جایــگاه ادبــی و بالغــی آن معصومان 
ــراء  ــا الم ــد: »إّن ــه232 می فرمای ــن gدر خطب ــت. امیرالمؤمنی ــته اس ــی داش ــص و خلل b نق
صونــه« )نهــج البالغــه،1419ق: خطبــه 232(؛  الــَکالم، َو فینــا َتَنّشــبت ُعروُقــه،َو َعلینــا َتهّدلــت ُغُ
مــا امیــران ملــک ســخنیم، ریشــه های ســخن در مــا اســتوار گشــته و شــاخه های آن بــر مــا ســایه 
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افکنــده اســت. حضــرت ســجاد g نیــز در آن خطبــه معــروف خــود پــس از واقعــه کربــال اشــاره 
فرمــود کــه شــش چیــز  از جملــه گشــاده زبانی)فصاحــت( بــه مــا اهــل بیت b اعطا شــده اســت: 
ــاری، بخشــش، گشــاده زبانی، دالوری و دوســتی در دل هــای خداباوران)خوارزمــی،  دانــش، بردب

ــی ،1403 ق، ج45 : 138(. 1423 ق، ج2: 76 ؛ مجلس

بررسی اشعار 

بخشــی از ســروده هایی کــه از زبــان امــام رضا g شــنیده شــده پرســش مأمون، خلیفه عباســی 
بــوده اســت. وی نخســت از حضــرت ســؤال می کنــد کــه آیــا اشــعار نیــز برایتــان روایــت و نقل شــده 
اســت؟ حضــرت می فرماینــد کــه اشــعار بســیاری برایــم نقــل و روایــت شــده اســت. ســپس مأمــون 
مــی پرســد: بهتریــن ســروده کــه دربــارۀ بردبــاری برایتــان گفتــه انــد چیســت؟ حضــرت بــه قطعــه  

ســه بیتــی اشــاره می کننــد کــه بیــت نخســت ایــن اســت:

إذا کان دونی من بلیت بجهله                        أبیت لنفسی أن تقابل بالجهل1

ــخ  ــرت پاس ــت؟ حض ــروده کیس ــن س ــاعر ای ــه ش ــد ک ــود، می پرس ــگفت زده می ش ــون ش مأم
می دهنــد کــه ســرودۀ یکــی از جوانــان ماســت. مأمــون دوبــاره می پرســدکه بهتریــن شــعری کــه 
بــا مضمــون ســکوت در برابــر جاهــل و تــرک ســرزنش دوســت شــنیده اید بــرای مــا بــاز گوییــد. آن 

حضــرت بــه قطعــۀ چهــار بیتــی اشــاره می کننــد بــا ایــن مطلــع:

إّنی لیهجرنی الصدیق تجّنبًا                                      فأریه أّن لهجره أسبابا2

مأمــون می گویــد شــعری نکوســت. ســراینده اش کیســت؟ حضــرت می فرماینــد: یکــی از 
جوانانمــان. ایــن بــار مأمــون درخواســت می کنــد 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 می گوینــد کــه بیــت نخســت آن ایــن اســت:

1. هرگاه با نادانی مواجه شوم از رویارویی و مواجهه با او پرهیز می کنم.
2. دوستم به قصد جدایی از من دوری می گزیند، من نیز اسباب دوری گزیدن او را بر می شمرم.
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و ذی غّله سالمته فقهرته                     فأوفرته مّنی لعفو التجّمل1

دیگــر بــار مأمــون از بهتریــن ســروده ای کــه بــرای حضــرت دربــارۀ رازداری روایــت شــده می پرســد 
و آن حضــرت بــه ســرودۀ ســه بیتــی اشــاره می کندکــه آغــازش ایــن بیــت اســت:

و إّنی لنسی السّر کی ال أذیعه              فیا من رأی سرًا یصان بأن ینسی2

)ابن بابویه ،1437ق، ج2 : 325-326؛ مجلسی،1403 ق، ج 49: 111(.

ــت و  ــرت نیس ــرودۀ آن حض ــا س ــده ام ــل ش ــا g نق ــرت رض ــرای حض ــه ب ــری ک ــرودۀ دیگ س
ســرودۀ حضــرت امیــر مؤمنــان g اســت و امــام رضــا g بدان هــا استشــهاد جســته، ایــن دو 

بیــت اســت:

خلقت الخالئق فی قدرة               فمنهم سخی ومنهم بخیل

فأّما السخی ففی راحة                    و اّما البخیل فشؤم  طویل3

)ابن بابویه، 1437 ق، ج2: 329-330؛ مجلسی ، 1403 ق، ج 49: 111(

ــن  ــل کرده)اب ــدان تمّث ــا g ب ــرت رض ــوب حض ــن شهرآش ــح اب ــه تصری ــه ب ــری ک ــرودۀ دیگ س
شهرآشــوب،1390، ج12: 161( ولــی در دیــوان اهــل البیــت b)المویــد،2002 م: 541( 

ــت: ــت اس ــن بی ــته ای ــی گش ــرت تلّق ــرودۀ آن حض س

تضیئ کضوء السراج السلی ---------ط لم یجعل الله فیه نحاسا4

 همچنین بیت:

و إّن الضغن بعد الضغن یفشو                 علیک و یخرج الداء الدفینا5 

1.  بسا دشمن کینه توزی که از راه دوستی با او بر او چیره گشتم واز این کردارنیك باری گران بر دوشش بنهادم.
2. من راز افراد را فراموش می کنم تا منتشر نشود؛ اگر از کسی رازی نزد توست حفظ آن با فراموشی است.

ــا قــدرت و تــوان آفریــدی؛ برخــی بخشــنده اند و برخــی خســیس. بخشــنده آســوده اســت لیــك خســیس ســیه  3. مردمــان را ب
کاســه نامیمــون و نحــس اســت.

4. پرتو می افکنی به سان درخشش چراغی که روغنش نکوست و خداوند دودی در آن قرار نداده است.
5. کینه پس از کینه بر تو آشکار می شود و آن درد نهان )در دل( را بیرون می آورد.
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از ســروده های 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 تمّثــل جســته اســت)1390، ج12: 154(. 

در دیــوان اهــل البیــت b)المویــد، 2002 م: 546( قطعــۀ چهــار بیتــی بــه آن حضــرت نســبت 
ــاب  ــروده های جن ــه از س ــده ک ــح ش ــا g تصری ــون اخبارالرض ــه در عی ــی ک ــده در حال داده ش
ــه، 1437ق، ج2:  ــت)ابن بابوی ــرده اس ــاد ک ــا g آن را انش ــرت رض ــوده و حض ــب ب عبدالمّطل

329(. مطلــع ســروده ایــن بیــت اســت:

یعیب الناس کلهم زمانًا                    و ما لزماننا عیب سوانا1

ــی،  ــی،1417 ق، ج2: 69 ؛ اربل ــت)ن.ک: طبرس ــده اس ــز آم ــع نی ــر مناب ــروده در دیگ ــن س ای
1401 ق، ج3: 119؛ مجلســی،1403 ق، ج49: 111؛ امیــن،1403 ق، ج2: 30 (. 

ســرودۀ دیگــری کــه در دیــوان اهــل البیــت b بــه امــام رضــا g منســوب شــده، قطعــه ای 
اســت ســه بیتــی بــا مطلــع:

کلنا نأمل مّد ًا فی الجل           والمنایا هّن آفات المل2

)الموید، 2002 م: 542(.

ــن ابیــات از کیســت؟ آن  ــه امــام g عــرض کــرد کــه ای شــیخ صــدوق نقــل کــرده کــه راوی ب
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، ج2: 330(. 
گفتنــی اســت کــه ابوالعتاهیــه مکّنــی 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!

1. مردمان، جملگی روزگار را عیب می کنند در حالی که روزگار را جز ما عیبی نیست!
2. جملگی آرزومندیم که مرگ، مهلت مان دهد در حالی که مرگ ها آفت ها و از بین برندۀ آرزویند.
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ــرد)ن.ک:  ــاد می ک ــات را انش ــن ابی ــرت ای ــه حض ــده ک ــنت آم ــل س ــال اه ــای رج در کتاب ه
ــه  ــرده ک ــح ک ــر تصری ــن کثی ــی اب ــی ،1425 ق، ج7: 45( ول ــّزی،1413 ق، ج21: 152؛ ذهب م
ــت را  ــت نخس ــظ بی ــر،1419 ق، ج 14: 128(. جاح ــت)ابن کثی ــرت اس ــروده های آن حض از س
ســرودۀ ابوالنجــم عجلی)م.120ق.(دانســته)جاحظ، 1386 ق، ج6: 508-509(؛ 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 g آن را انشــاد می کــرده ولــی جــزو ســروده های ایشــان آمــده 
ایــن بیت اســت:

إذا کنت فی خیر فال تغترر به                        ولکن قل اللهم سّلم وتّمم1

)ن.ک: مؤید،2002 م: 544(.

صــدوق، طبرســی و مجلســی نقــل کرده انــد کــه حضــرت ایــن بیــت را بســیار می خوانــد و انشــاد 
می کــرد )ابــن بابویــه، 1437 ق، ج2: 331؛ طبرســی، 1417 ق، ج2: 69؛ مجلســی،1403ق، 

ج49: 111(. 

ــکارم  ــاب م ــری در کت ــم هج ــدۀ شش ــالم س ــی، از َاع ــل طبرس ــن فض ــن ب ــن حس ــی الدی رض
االخــالق قطعــه شــعری دارای پنــج بیــت در اوصــاف هندوانــه از حضــرت رضــا g نقــل کــرده 

بــا مطلــع:

أهدت لنا االیام بطیخه                         من حلل الرض و دار السالم2

)طبرسی، بی تا، ج1: 212-211(.

مجلســی پــس از نقــل قطعــه توضیحاتــی راجــع بــه آن آورده است)مجلســی،1403 ق، ج 63: 

1. آن گاه کــه زندگــی ات در راحتــی و خوشــی اســت مغــرور مشــو! لیــك بگــو: خدایــا! ایــن نعمــت را از تغییــر ســالم بدار)یــا مــرا 
بــه ســالمت دار( و آن را بــر مــن تمــام کــن.

2. روزگار از پوشش سرسبز زمین و دارالسالم، هندوانه ای به ما هدیه داد. 
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195(. از آنجــا کــه پیــش از مــکارم االخــالق 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. 

ــزد امــام رضــا g رفتیــم،  ــاق و جماعتــی نقــل می کنــد کــه ن ــن احمــد دّق ــی ب صــدوق از عل
دیدیــم ســیمای حضرتــش دیگرگــون اســت. ســبب را پرســیدیم فرمودنــد کــه دیشــب بیدار بــودم و 

در ایــن ســرودۀ مــروان بــن ابــی حفصــه می اندیشــیدم:

أّنی یکون ولیس ذاک بکائن                 لبنی البنات وراثة العمام1

حضرت ادامه دادند که سپس خوابیدم و ناگاه در عاَلم خواب دیدم که کسی چنین می سراید:

أّنی یکون ولیس ذاک بکائن                   للمشرکین دعائم االسالم

لبنی البنات نصیبهم من جّدهم               والعّم متروک بغیر سهام

)ابن بابویه، 1437ق ، ج2: 328-327(.

مــراد مــروان بــن ابــی حفصــه آن بــوده کــه چگونــه می شــود عبــاس، عمــوی پیامبــر و 
فرزندانش)بنــی العبــاس( جانشــین پیامبر نباشــند و دختــرزادگان پیامبرn به 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 اســالم باشــند. دختــرزادگان بهــرۀ خــود را از ارث 
جّدشــان می برنــد در حالــی کــه عمــو بــدون هیــچ ســهم االرثــی رهــا می شــود. 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 می توانــد جانشــین پیامبــر باشــد؟ قــرآن در فضایــل اهــل 
بیــت b داد ســخن داده )آیــات مربــوط بــه والیــت( و جانشــینی پیامبــر را حق آنان دانسته اســت. 

مــروان بــن ابــی حفصــه از شــاعران دربــار عباســی واز مخالفــان اهــل بیــت b بــود و در 
ــوان مــروان بــن ابــی حفصــه جــزو  ســال182قمری در بغــداد درگذشــت. بیــت مــورد بحــث در دی

1. چرا و چگونه می شود 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 حفصــه،1973 
.)104 م: 

ابوالفــرج اصفهانــی در کتــاب االغانــی ماجــرای ایــن ســروده ها را بــه گونــه ای دیگــر نقــل کــرده و 
آن ابیاتــی را کــه پیشــتر گفتــه شــد در خــواب بــه حضــرت رضــا g الهــام شــده از جعفر بــن عّفان 
ــز در  ــی نی ــریف مرتض ــی،1383 ق، ج 10: 94-95(. ش ــت)ابوالفرج اصفهان ــته اس ــی دانس طائ
الفصــول المختــاره ایــن واقعــه را از حضــرت امــام هادی g دانســته است)ســید مرتضــی،1414 
 g ق: 96(. مجلســی نیــز بــه نقــل از شــریف مرتضــی ماجــرا را جــزو احتجاجــات امــام هــادی

نقــل کــرده اســت)1403 ق، ج10: 391(. 

مؤمــن بــن حســن شــبلنجی، از دانشــمندان عامــۀ ســدۀ ســیزدهم قمــری، دو بیــت را ســرودۀ 
حضــرت رضــا g دانســته کــه در هیــچ یــک از منابــع کهــن نیامــده اســت:

لیس لی ذنب وال ذنب لمن                  قال لی یا عبد أو یا أسود

إّنما الذنب لمن ألبسنی                      ظلمة وهو الذی ال یحمد1

)ن.ک: نوراالبصار،1409ق: 309(.

   آخریــن ســروده ای  کــه بــه حضــرت رضــا g منســوب شــده قصیــده ای بلنــد اســت دارای 31 
بیــت در مضامیــن حکمــی و پنــد و انــدرز. محــدث قمــی ایــن قصیــده را از صاحــب کتــاب جواهــر 
ــر االدب  ــمی)د.1362ق./1943م.( در جواه ــی،1412 ق: 626(. هاش ــت )قم االدب آورده اس
ایــن قصیــده را آورده و گفتــه : »لالمــام علــی الرضــا المتوفــی ســنة77ه.« )هاشــمی، بــی تــا، ج2: 
680-681(. گفتنــی اســت کــه ایــن ســروده در هیــچ منبــع کهنــی نیامــده و در جواهــراالدب نیــز 
هیــچ منبعــی بــرای ایــن ســروده ذکــر نشــده. به عــالوه هاشــمی گفته بــرای امــام علی الرضاســت 
کــه در ســال 77هجــری وفــات یافتــه اســت. حضــرت رضــا g در ســال148 هجــری بــه دنیــا 

آمــده پــس ایــن ســروده نمی توانــد از آن حضــرت باشــد و قطعــًا اشــتباهی رخ داده اســت.  

1. مــرا 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 سروده های حضرت به ترتیب حرف َروی با ترجمه کامل و ذکر بحر عروضی آن ها:

الف. قصیده ای در 8 بیت در بحر وافر:

َنعی نفسی إلی نفسی المشیب                       و عند الشیب یّتعظ اللبیب1

فقد وّلی  الشباب  إلی  مداه                               فلست أری  مواضعه  تؤب2

سأبکیه  و أند به  طویاًل                                          و أدعوه إلّی عسی یجیب3

و هیهات الذی قد فات منه                                تمّنینی به النفس الکذوب4

و راع الغانیات بیاض رأسی                                     و من مّد البقاء له یشیب5

أری البیض الحسان یجدن عّنی                         وفی هجرانهّن لنا نصیب6

فإن یکن الشباب مضی حبیبًا                         فإّن الشیب أیضًا لی حبیب7

سأصحبه بتقوی الله حتی                                    یفّرق بیننا الجل القریب8

)ابن بابویه،1437 ق، ج2: 331 ؛ طبرسی ،1417 ق، ج2: 79؛ جوینی، 1400 ق، ج2: 224(.

ب. راوی گویــد در محضــر حضــرت رضــا g بودیــم 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 َغّط علی عیوبه

1. پیری خبر مرگ مرا به من داد و هوشمند، به گاه پیری پند می پذیرد.
2. روزگار جوانی به پایان رسید و رویگردان شد و نخواهم دید که دیگر بار به جایگه خویش بازگردد.

3. در فراقش گریان و ناالنم و جوانی را فراسوی خود می خوانم. باشد که پاسخم دهد.
4. هیهات که این نفس دروغگو مرا به آرزوی چیزی وا می دارد که از دستش داده ام.

5. سپیدی موی سرم زیبارویان را از من ترسانید؛ و هر آن کس که دیر زید پیر و سپید موی خواهد گشت.
6. می بینم که مه رویان از من می گریزند و در جدایی آنان ما را بهره ای است.

7. اگر جوانی سپری شد و محبوب ما بود، پیری نیز ایدون مرا خوشایند است.
8. با 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

و دِع الجواب تفّضاًل                          و کِل الظلوم  إلی حسیبه1

)ابــن بابویــه،1437 ق، ج2: 328-329؛ طبــری،1383 ق: 78؛ طبرســی،1417 ق، ج2: 
69؛ اربلــی ،1401 ق، ج3: 119؛ جوینــی ،1400 ق، ج2: 225؛ ابــن صّبــاغ،1408 ق: 244؛ 

مجلســی،1403 ق، ج71: 92؛ شــبلنجی،1409 ق: 315(.

ج. دعبــل خزاعــی، شــاعر نامبــردار مدافــع اهــل بیــت b در قصیــدۀ تائّیــه خــود کــه ســروده 
ای اســت جــاودان و پیشــتر در آغــاز نوشــتار بــدان اشــارت رفــت، پــس از ســرودن قصیــده آن را 
بــرای امــام رضــا g خوانــد و از مصائــب اهــل بیــت b و گورهــای مطهــر آنــان یــاد کــرد.2 پــس 
از اشــاره بــه قبــر مطهــر امــام کاظــم g، حضــرت رضــا g بــا دو بیتــی کــه بــه قصیــدۀ دعبــل 

افــزود، مــکان قبــر خــود را پیشــاپیش مشــخص نمــود: )بحــر طویــل(

و قبر بطوس یا لها من مصیبه                        توّقد فی الحشاء بالحرقات

إلی الحشر حّتی یبعث الله قائمًا                     یفّرج  عّنا الهّم و  الکربات3

)ابــن بابویــه،1437 ق، ج2: 488؛ طبــری،1413 ق: 357؛ ابن شهرآشــوب،1390،ج12: 162؛ 
طبرســی،1417 ق، ج2: 67؛ اربلی، 1401 ق، ج3: 113؛ قندوزی حنفی،1416 ق، ج3: 309(.

د . دو بیت در بحر وافر :

لل محمد فی کل عصر                 تجّدد فی أذی زفر جدید

إذا زفر مضی زفر توّلی                  یشیب نواصیًا طفل ولید4

1. عذر برادرت را برای خطاهایش بپذیر و بر عیب هایش پرده بیفکن.
 بر افترا بستن بی خرد، شکیبا باش و نیز بر سختی های روزگار.

 به سبب بزرگواریت پاسخ او را فرو گذار و ستمکار را به خداوند حساب واگذار.
2. برای تفصیل ماجرا و متن و ترجمه قصیدۀ 125 بیتی دعبل ن.ک: قربانی زرین،1392: 60-21.

3. ندبه 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 n را برانگیزد و او غم ها را از جانمان بزداید.

4. خاندان پیمبر را در هر دورانی و هر اندوهی ، آهی نوین پدیدار می گردد.
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، ج3: 26(

ه. قطعه ای چهار بیتی در بحر سریع:

 لبست  بالعّفه  ثوب  الغنی                  و صرت أمشی شامخ الرأس

لست إلی النسناس مستأنسًا                           لکّننی آنس  بالناس

إذا رأیت الّتیه من ذی الغنی                       تهت علی التائه بالیاس

ما إن تفاخرت علی معدم                            و ال تضعضعت إلفالس1

)ابن شهرآشوب،1390، ج12: 224؛ مجلسی،1403 ق، ج49: 112؛ امین، 1403 ق ، ج2: 29(؛

و . مأمــون، خلیفــه عباســی در نامــه ای بــه حضــرت رضــا g تقاضــای انــدرز کــرد، حضــرت نیــز 
در پاســخ ایــن قطعــۀ چهــار بیتــی را کــه در بحــر ســریع اســت بــرای او نگاشــت:

إّنک  فی  دار  لها  مّده                            یقبل فیها عمل العامل

أال تری الموت محیطًا بها                        یکذب فیها أمل المل

تعّجل الذنب لما تشتهی                          و تأمل التوبة فی قابل

و الموت یأتی أهله بغتة                   ما ذاک فعل الحازم العاقل2

  )ابن بابویه،1437 ق، ج2: 328؛ مفید،1402 ق: 98؛ ابن  عساکر، 1416 ق ، ج33: 333؛ 
مجلسی،1403 ق،ج49 :110(.

1. جامۀ بی نیازی را با پاکدامنی بر تن کردم و سربلند گام بر می دارم.
با دیو مردمان اُنسی ندارم، لیك اُنس من با آدمیان است.

آن گاه که بینم فردی برخوردار و دارا تکّبر می ورزد، من نیز با رویگردانی از او بر او بزرگ منشی می کنم.
بر هیچ نیازمندی فخر نفروختم و مباهات نکردم، در برابر بیچارگی و ناداری نیز نزار نگشتم.

2. تو در خانه ای )دنیا ( هستی که برای آن مّدتی محدود است و کردار آدمیان در آن مقبول افتد.
نمی بینی که مرگ بر آن سایه افکنده و از هر سو احاطه اش کرده و آرزوی آرزومندان را دروغ می انگارد)و از بین می برد(.

در بر آوردن خواست های دنیوی خود، شتاب می کنی و امید آن داری که درآینده به سوی حق بازگردی و توبه کنی!
مرگ، ناگاه اهلش را فرا می گیرد، این گونه زیستن، کردار انسان هوشمند زیرک نتواند بود.
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نتیجه گیری

تأثیــر شــعر و حــوزۀ نفــوذ آن در میــان همــه اقــوام، خاصــه قــوم عــرب، قابــل انــکار نیســت، از 
ــا اشــعار بیــان  ایــن رو ســخن منظــوم را اثــری اســت دگــر. اهــل بیــت b گاه مــراد خویــش را ب
مــی کردنــد. برخــی از ایــن ســروده هــا از خــود آن حضــرات و برخــی ســروده هــای دیگــران بــود و 
امامــان بــدان ابیــات تمّثــل جســته و استشــهاد مــی کردنــد. بیــش از 90 بیــت شــعر بــه حضــرت 
رضــا g منســوب اســت کــه حــدود دوســوم آن، ســرودۀ خــود آن حضــرت نبــوده اســت. تنــّوع 
ایــن ابیــات از ســروده هــای معّلقــات گرفتــه تــا اشــعار شــاعران هــم روزگار حضــرت، بســیار قابــل 
توجــه اســت. میــزان صّحــت 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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