
 ترویجی سخن تاریخ - نامه علمیدوفصل

  1396ستان زمو  پاییز، 26، ش11س

   112تا  93صفحات 

 
Biquarterly Journal Sokhanetarikh   

Vol.11, No.26, Autumn & Winter 2018 

P 93 - 112 

  در بزم متوکل پژوهشی درباره اشعار امام هادي

  1اکبر ذاکريعلی

  چکیده

را  عباس بود. قبر امـام حسـینکارترین خلفاي بنیو جنایت ترینیکی از سفاك ،متوکل

بارهـا بـه  ،بود. بـه دسـتور وي زمان با امامت امام هاديهم ،ویران کرد. دوران خلافت وي

ا تحت کنتـرل بـود، بـه اتهـام توطئـه علیـه اینکه منزل امام در سامرّ منزل امام یورش بردند. با

گران دستور قتـل امـام را از بدان امید که سعایت ؛رده شدبه مجلس بزم متوکل ب ،دستگاه خلافت

خلیفه بگیرند. امام به درخواست خلیفه اشعاري را خواند که مجلس را منقلب کـرد. بسـاط عـیش 

هـا و اقـوال بـه بررسـی گزارش ،برچیده شد و امام با احترام مجلس را ترك کرد. در ایـن مقالـه

و سیر تـاریخی آن را از زمـان  شده پرداخته ،لیفه خواندهاشعاري که امام در بزم خ همختلف دربار

دهد انتساب اشـعار بـه امـام و قرائـت آن در مسعودي تا قرون معاصر گزارش کرده که نشان می

انکار نیست. دیگر اقوال نیز مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته است که با توجه به  دربار متوکل، قابل

اي گونـهاند اشعار را بهخلیفه مستبد عباسی، تلاش کرده ،متوکل معاصر بودن برخی نویسندگان با

 ،به امـام علـی اشعار اي به جریان دربار متوکل نداشته باشد. انتساب آنارائه دهند که اشاره

 ندارد. منافاتی با قرائت آن توسط حضرت هادي
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  مقدمه

و مـدعی خویشـاوندي و وراثـت پیـامبر  دانستندمی خلافت خود را مشروع ،عباسخلفاي بنی

 ،برخـورد شـدیدي داشـتند. علویـان ،کردنـددار میبا کسانی که این ادعا را خدشه ،روبودند. ازاین

ترین رقیب خـود آنان مهماما  ؛کردندرقباي اصلی دستگاه خلافت بودند که هرازچندگاهی قیام می

دانستند که با داشتن دانش و عملکرد منطبق با اسلام، زمینه را بـراي سـنجش را امامان شیعه می

باعـث اصـطکاك دو جریـان  ،کردنـد. ایـن موضـوعفراهم می دستگاه خلافت با سیره پیامبر

 ابر قبر رسول خـداالرشید در مسجدالنبی در برهارون ،عنوان نمونه به ؛شدخلافت و امامت می

؛ یعنـی اي مـردم بدانیـد مـا »السلام علیک یابن عـم؛ درود بـر تـو اي پسـرعمو«باافتخار گفت: 

ترین افراد به پیامبر و شایستۀ خلافتیم، مشروعیت خلافت خود را بر اساس پیوند با پیـامبر نزدیک

». د بـر تـو اي پـدرالسلام علیک یا ابه؛ درو«فرمود:  جعفربندانست. در همان هنگام موسی

اند: این سخن چنـان اي که گفتهگونهبه 1هارون با شنیدن این جمله رنگش تغییر و غضبناك شد.

جعفر را زندانی کنـد. ایشـان را بنغرور و ادعاي هارون را درهم شکست که تصمیم گرفت موسی

شکل همیشـگی این م 2در مسجد در همان صحنه دستگیر و تبعید نموده و بعد به شهادت رساند.

کردند ائمه را متهم به مخالفت با دستگاه خلافت نمایند چراکـه دستگاه خلافت بود. آنان تلاش می

را مـتهم بـه  شناختند. متوکل عباسی هم مانند دیگر خلفا، امام هاديآنان را به رسمیت نمی

اره علیـه بـمخالفت با دستگاه خلافت و تلاش براي تشکیل حکومـت کـرد. بارهـا افـرادي دراین

حضرت سخن گفتند. متوکل امام را به سامرا فراخواند. عملکرد حضرت در سامرا در برابـر چشـم 

هاي اسلام در مقایسه با خلیفۀ عیاشی عباسی، متوکل را بسیار نگران کرد. مردم و منطبق با آموزه

آبـروي  خواري بود. براي اینکـهچراکه از کارهاي خلفاي عباسی برگزاري مجالس عیش و شراب

را ببرند و عملکرد ایشان را همانند خلیفه معرفی کنند. تصمیم گرفتنـد فـردي از  امام هادي

خواري او را ابـن الرضـا معرفـی و علویان را به دربار برده و با شرکت دادن وي در مجالس شراب

اي نگرفتنـد. اما آنان از این ترفند نیز نتیجه 3به راه بیندازند. تبلیغات وسیعی علیه امام هادي

                                              
  .307. طبرسی، إعلام الورى بأعلام الهدى، ص1
 .  300، صالإتحاف بحب الأشرافشبراوي، . 2
  .307ص ،2، ج الإرشاد فی معرفۀ حجج الله على العبادمفید، . 3
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  آنان توطئه کردند تا با احضار امام در مجلس بزم خلیفه، حضرت را متهم و به هدف خود برسند.

  به بزم متوکل احضار امام هادي

کردنـد. درباریـان کـه اسـتفاده می سعایت گران از هر راهی براي تخریب امـام هـادي

خـدمتی بـا بودنـد. بـراي خوش ، بارهـا دیـده و شـنیدههاي متوکل را از امام هـادينگرانی

را یکسره کننـد. از  ریزي دقیق تلاش کردند در مجلس بزم متوکل، تکلیف امام هاديبرنامه

خواري و حضور در مجالس عیاشی کننـد کـه خواسـت خلیفـه طرف ایشان را متهم به شرابیک

گیري صـمیمو از طرف دیگر چون معمولاً در هنگـام مسـتی افـراد از شـعور کـافی بـراي ت 1بود.

برخوردار نیستند حکم قتل امام را با عنوان توطئه علیه دستگاه خلافـت، از متوکـل بگیرنـد و بـه 

، زکریـابنهاي خلیفه پایان دهند. این موضوع در تاریخ سابقه دارد. مثلاً تصمیم قتل یحیینگرانی

 2توسط زنی ناپاك در مجلس عیاشی حاکم وقت، از او گرفته شد.

هایی از سلاح و نامه ) به متوکل گفته شد در خانه امام هادي346م (ودي طبق نقل مسع

ها را به منزل حضرت شیعیان است. او تصمیم بر گرفتن قدرت و حکومت را دارد. گروهی از ترك

فرستادند و شبانه ناگهانی، بر ایشان یورش بردند. حضرت را در خانه تنها دیدند که درِ خانه بسته، 

اي ها نشسته و ملحفـهها و رملقرآن است و بر تن لباسی از مو دارد و بر سنگریزهمشغول قرائت 

خواند. در همین حـال پشمی بر سر، مشغول نیایش با خداي خود است و آیات وعده و وعید را می

حضرت را نزد متوکل بردند. خلیفه در بزم شراب بود. به حضرت احترام کرد و ایشـان را در کنـار 

  د و جام شراب را به امام تعارف کرد. حضرت آن را رد کرد و فرمود:خود جاي دا

  ؛وَ اللّهِ ما خامَرَ لَحمِی وَ دَمِی قَطُّ فَاعفِنِی مِنهُ«

مرا از نوشیدن آن عفـو  ؛به خدا سوگند که خون و گوشتم هرگز به شراب آمیخته نشده است

  »کن.

را بپسندم! فرمود: مرا عفو نمـا. خلیفه عذر حضرت را پذیرفت و گفت: شعري به گوي که آن 

اي از آن نیست. حضرت در پاسخ این اشعار زیبـا کنم. متوکل گفت: چارهمن کمتر شعر روایت می

  آموز را خواند:و عبرت

                                              
 أَنْ یشْرَبَ مَعِی وَ أَنْ ینَادِمَنِی فَـامْتَنَعَ وَ جَهَـدْتُ الرِّضَا وَ جَهَدْتُ الْمُتَوَکِّلُ یقُولُ وَیحَکُمْ قَدْ أَعْیانِی أَمْرُ ابْنِکَانَ : «همان. 1

 »أَنْ أَجِدَ فُرْصَۀً فِی هَذَا الْمَعْنَى فَلَمْ أَجِدْهَا.
 .88، ص1، ج تفسیر القمیقمی، . 2
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  ] الْقُلَل1ُقُلَلِ الْأَجْبَالِ تَحْرُسُهُمْ* غُلْبُ الرِّجَالِ فما أغنَتهمُ [فَلَمْ تَنْفَعْهُمُ بَاتُوا عَلَى«

  سْتَنْزَلُوا بَعْدَ عِزٍّ مِنْ مَعَاقِلِهِمْ* فأودعُوا [وَ أُسْکِنُوا] حُفَراً یا بِئْسَ، مَا نَزَلُواوَ ا

  نَادَاهُمْ صَارِخٌ مِنْ بَعْدِ ما قبروا [دَفْنِهِمْ]* أَینَ الْأَسَرِّةُ وَ التِّیجَانُ وَ الْحُلَلُ

  دُونِهَا تُضْرَبُ الْأَسْتَارُ وَ الْکِلَلُأَینَ الْوُجُوهُ الَّتِی کَانَتْ مُنَعَّمَۀً* مِنْ 

  [تنتقل]فَأَفْصَحَ الْقَبْرُ عَنْهُمْ حِینَ سَاءَلَهُمْ* تِلْکَ الْوُجُوهُ عَلَیهَا الدُّودُ یقْتَتِلُ

  قَدْ طَالَمَا أَکَلُوا دَهْراً وَ ما شَرِبُوا* فَأَصْبَحُوا بَعْدَ طولِ الْأَکْلِ قَدْ أُکِلُوا

  روُا دوُراً لِتُحصِنَهُم * ففارَقُوا الدُّورَ و الأهلینَ و انتَقَلُواو طالمَا عمَّ

  و طالما کَنَزُوا الأموالَ وَ ادَّخَرُوا * فَخَلَّفُوها علىَ الأعداءِ وَ ارتَحَلُوا

  ؛أضحَت مَنازِلُهم قَفْراً مُعَطَّلۀً  * و ساکِنُوها إلى الأجداثِ قَد رَحَلُوا

 ؛کردنـدها را نگهبانى مىگاه کردند، و همواره مردان مسلح آنمنزل هاى بلند را براى خودقله

  مرگ آنان را بگیرد). ينتوانست جلو و( هاي بلند آنان را مانع از مرگ نشدولى قله

هـاى قبـر رهـا شـدند و بـا چـه در داخل گودال ،هاى رفیع مستحکمآخرالامر از دامن آن قله

  ها فرود آمدند!بدبختى به آن گودال

بعد از دفن در قبور، منادى بانـگ زد: کجـا رفـت آن مشـاوران و رازداران و آن  ،ر این حالد

  ها و زیورها؟.تاج

کـه همیشـه از روى نـاز و نخـوت)، در پـس (هاى مرفـه و در آسـایش کجا رفتند آن چهره

  داشتند؟میهاى رنگارنگ، و آراسته خود را از انظار مخفى نگاه پرده

پرورده، هـاى نعمـتآن چهـره .که از آنـان پرسـیدهنگامی ؛روشن ساخت ها راقبر عاقبت آن

  کنند!ها حرکت مىهاى زمین شد که بر روى آنالامر جولانگاه کرمعاقبت

 هها کـه خورنـدولى امروز همان ؛چیز را بلعیدندزمان زیادي در دنیا خوردند و آشامیدند و همه

  2اند!شده ن و حشرات زمین واقعهمه چیزها در مدت طولانی بودند، مأکول زمی

ها و خانـه ،پـس .هایی آباد کردند کـه آنـان را حفـظ کنـدو زمان درازي طول کشید تا خانه

  ساکنان آن را ترك کردند و منتقل شدند به سراي دیگر.

و چه بسیار اموال زیادي را که انبار و ذخیره کردند و آن را براي دشمنان به جاي گذاشـتند و 

  رفتند.

                                              
 .342، ص 1، ج کنز الفوائدکراجکی،  :ازها نسخه بدل. 1

  .239، ص18، جمجموعه آثار :با اندکی تصرف ؛از استاد مرتضی مطهري است ،. ترجمه اشعار2
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، هاآب و گیاه تبدیل گردید و سـاکنان آن مسـکنهاي بیهاي آنان به ویرانهها و کاخکنمس

  »سوي قبرها کوچ کردند.به

با شفقت نگریستند و مطمئن بودنـد متوکـل آسـیبی بـه  محمدبنهمه حاضران بر علی

اي گونـهد. بهرساند. اما دیدند خلیفه نیز مانند دیگران تحت تأثیر قرار گرفت. گریه کرحضرت می

گاه پرسید: اي ابوالحسن آیا قرض داري؟ فرمود: آري! که دستور داد مجلس شراب را برچینند. آن

چهار هزار دینار. دستور داد این مقدار به حضرت بدهند و همان ساعت حضرت را با احترام کامـل 

  1به منزلش برگرداندند.

تنها خلیفـه تصـمیمی علیـه امـام نـهاین جلسه برخلاف انتظار طراحان آن نتیجه عکـس داد 

  اي بر ضد حضرت به دست آورند بلکه با احترام، با حضرت برخورد کرد.نگرفت و نتوانستند سوژه

کند که جالب است. ) در مأثر الانافه این جریان را با اعجاب و جزئیات نقل می821(قلقشندي 

علی زکی که به او علی هادي و علـی نویسد: و از عجایبی که براي متوکل اتفاق افتاد او وي می

گفتند یکی از دوازده امام بود. جمعی از ترکان را نزد او فرستاد تا احضارش کنند. به نقی) می(تقی 

  2اش حمله کردند و او را نزد متوکل بردند... در مجلس متوکل این اشعار را انشاد کرد.خانه

 کل و خواندن این اشعار لازم است.در مجلس متو بیان نکاتی در بارة حضور امام هادي

ریزي دقیـق تلـاش با برنامـه رسد که سعایت گران علیه امام هادي. چنین به نظر می1

  را روشن کنند که بیان شد. اند که در مجلس بزم متوکل، تکلیف امام هاديکرده

باعث شد در هنگام حضور در مجلس بزم متوکل،  . هیبت و سیطره معنوي امام هادي2

آمیزي بـا ایشـان بشـود. حضـور در چنـین اعتنائی نشود بلکه برخورد احترامتنها به حضرت بینه

  زور آورده بودند.مجالسی شرعا روا نیست ولی در اینجا امام را به

. متوکل از حضرت خواست با خواندن اشعاري بزم عیش آنان را گرم کند. امـام بـا خوانـدن 3

آمـوزي و تفاده کرد و مجلس عیاشی را تبدیل بـه مجلـس عبرتخوبی اساین اشعار، از فرصت به

  موعظه کرد.

انـد و در دهنده است که بسیاري آن را نقل کردهچنان مهم و تکان . این جریان و اشعار آن،4

توان گفت نویسندگان معاصر این جریان، به جهت خفقان سیاسـی آن دوران، از نقـل تحلیلی می

نگران بودند. این خبر با دو واسطه ثبت و در آثار بعدي، به ما رسیده  مستقیم موضوع در آثار خود

                                              
 .11، ص4، ج مروج الذهب. مسعودي، 1
  .231، ص 1، ج مآثر الإنافهقلقشندي، . 2
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  است.

  آموز آن در منابع و کتب زیادي گزارش شده است.اشعار عبرت

  ها درباره سرایندة اشعاردیدگاه

ها ایـن اشـعار از امـام شده که طبق برخی گزارشدرباره گوینده این اشعار اقوال مختلفی نقل

اند. اثبات این ادعا گر چه سرودن اشعار را از امـام نفـی شان راوي آن بودهنیست و ای هادي

کند ولی از اهمیت کار امام در خواندن این اشـعار در دربـار متوکـل خلیفـۀ مسـتبد و عیـاش می

  پردازیم.ها میها و بعد ارزیابی آنکاهد. به نقل دیدگاهعباسی نمی

  ل: سراینده امام هاديقول اوّ

شـود. مسـعودي ) در مروج الذهب که گذشت استفاده می346م (ه از نقل مسعودياین دیدگا

 336و در سـال  1کنـد.گونه که در موارد مختلـف اشـاره مینگاشته آن 332این کتاب را در سال 

  2مواردي را به آن افزوده است.

رد نقل کرده یزید مببنعرفه نحوي از محمدبنمسعودي خبر را با سند خود از ابوعبدالله محمد

  اند.که فقط داراي دو واسطه است. بسیاري از مورخان و ادبا نقل مسعودي را گزارش کرده

  شده بر کاخ غمدانقول دوم: نگاشته

شده که مضمون این اشعار بـر دیـوار کـاخ غمـدان کـه از منبه نقلبندر برخی کتب از وهب

وان مـالکی دینـوري قاضـی مصـر و مربنشـده اسـت. احمـدیزن بوده، نوشتههاي سیف ذيکاخ

محمـد بنق. در المجالسه و جواهر العلـم، ایـن مطلـب را از احمد333درگذشته در قاهره به سال 

 3منبـه نقـل کـرده اسـت.بننوه دختري وهب) از پـدرش از وهب(إدریس بنبغدادي از عبدالمنعم

  ق) است.346(درگذشت دینوري قبل از مسعودي

  قول سوم: شخصی در شام

) که در زمان متوکل در بغداد بوده و از نظر تاریخی مقدم بر دو نفر 276م (ابن قتیبه دینوري 

                                              
  .51و  30، ص 1، ج مروج الذهب مسعودي، .1
  .37همان، ص . 2
  .21، ص1ج  ،و جواهر العلم ۀالمجالس ،يدینور. 3
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به من خبر رسیده کـه بـر قبـري در شـام ایـن اشـعار «نویسد: قبلی است. نظردیگري دارد و می

  1».شد. بعد شش بیت اول اشعار را نقل کرده استخوانده می

  علی ،ؤمنینقول چهارم: انتساب اشعار به امیرالم

بند آمده است. اولین بیت آن متفاوت  25تر و در مفصل این اشعار در دیوان امیرالمؤمنین

  2و چنین است: أینَ المُلوُكُ و أبناءُ الملُوكِ و مَن* قادَ الجُیُوشَ ألا یا بِئسَ ما عمِلوا؛ 

ــؤمنیناوّ ــعار امیرالم ــده اش ــین گردآورن ــدالعزیز ل ــريبنرا عب ــودي بص ) 332(یحیی جل

شـده وي را مؤلـف ق چاپ1384که در حـدود سـال  مترجم دیوان حضرت علی 3اند.دانسته

الدین بیهقی، مؤلف حـدائق گردآورنده بعدي که بیشتر مطرح است. قطب 4داند.دیوان حضرت می

او دیـوان  5این کتاب را به پایان رسانده است. 576البلاغه است که در سال الحقائق فی شرح نهج

ــرت ــردآورد  حض ــه گ ــول«را ک ــی الرس ــعار وص ــی اش ــول ف ــوار العق ــد. کمال» ان ــدین نامی ال

) آن را به فارسی ترجمه و شرح کرده است. طبـق نقـل فـیض 910(الدین میبدي معینبنحسین

 1186(بحرانـی 6بوده است. 890اي از این شرح را دیده، تاریخ فراغت آن، سال الاسلام که نسخه

افندي و خوانسـاري احتمـال  7بیت را نقل کرده است. 25وان مرتضوي ) در کشکول خود از دیق

  8دهند که دیوان متداول به نام حضرت و دیوان مرتضوي همان انوار العقول باشد.می

  گردد.نظرات دیگري هم درباره این اشعار وجود دارد که به یکی از این اقوال بر می

  ارزیابی اقوال

هـا از جهـت سـند و مـتن ل چهارگانـه و قـوت و ضـعف آناکنون به بررسی و ارزیابی اقـوا

  پردازیم.می

                                              
  .326، ص2، ج الأخبار عیون ،قتیبه دینوريابن. 1
 .131 - 128، ص دیوان حضرت علیترجمه  مصطفی زمانی،؛ 79، ص دیوان حضرت علیترجمه  نجفی، .2
 .241، صرجال النجاشینجاشی، . 3
  ، مقدمه، ص الف. ترجمه دیوان حضرت علینجفی، . 4
  .431، ص2، ج الذریعهآقابزرگ تهرانی، . 5
  ، مقدمه فیض الاسلام، ص ب.ترجمه دیوان حضرت علی. نجفی، 6
  .147، ص 3، ج لکشکولا ،ی. بحران7
خوانساري، روضات الجنات فی أحوال العلمـاء و السـادات،  ؛161، ص7، جریاض العلماء و حیاض الفضلاء. افندي، 8

  .299، ص6ج
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  ل: امام هاديقول اوّ

عرفـه نحـوي از بن) از اسـتادش ابوعبداللـه محمد346م (گونه که اشاره شد مسـعوديهمان

هاي کتاب خـود را بـدون یزید مبرد نقل کرده است. بااینکه مسعودي بسیاري از گزارشبنمحمد

را با دو واسطه آورده است. به معرفی این دو راوي  خبار متوکل و امام هاديسند نقل کرده، ا

  پردازیم.می

رسد در اینجا سقطی در نسخه فعلـی مـروج عرفه نحوي، به نظر میبنالف) ابوعبدالله محمد

ـــذهب رخ ـــه ال ـــحیح آن ابوعبدالل ـــت. ص ـــده اس ـــاقط ش ـــتن س ـــراهیم از م ـــام اب داده و ن

  ق) است. به چند دلیل: 323 -244(نحوي معروف به نفطویهعرفه بنمحمدبنابراهیم

کند، زیرا بعید است که پدر و پسر داراي یـک کنیـه اولاً: کنیه ابوعبدالله، این نظر را تأیید می

  باشند.

کند از کتـاب نفطویـه بعـد از تـاریخ ثانیاً: مسعودي در آغاز کتاب خود که منابعش را نقل می

عرفه واسـطى بنمحمدبنکتاب تاریخ ابوعبدالله ابراهیم«نویسد: و میکند طبري یاد و تجلیل می

ملقب به نفطویه که از نکات کتب خواص و دقایق بزرگـان سرشـار اسـت. وى در کـار تـألیف و 

در مـورد دیگـري  1».تر بـودسـلیقهتر و خوشتصنیف از همه مردم روزگار خویش نکوتر و روشن

  2تش، خبري را نقل کرده است.مسعودي از نفطویه با تمام مشخصا

و ثالثاً: نفطویه شاگرد مبرد بوده و از علماي بنام و پدرش بـه عنـوان یـک شخصـیت علمـی 

 مطرح نیست.

کند که تمایل به تشیع دارد و بیان نموده کـه ابن حجر عسقلانی، ابراهیم نفطویه را توثیق می

شـده و یکی از شـاگردان مبـرد معرفیو در مقدمه کتاب مقتضبِ مبرد، وي  3کند.از مبرد نقل می

عنوان شـاگرد مبـرد عرفـه بـهبنکه محمددرحالی 4اظهارنظر وي درباره استادش، نقل شده است.

و خطیـب بغـدادي  5دانسته نشده است. یاقوت حموي، ابراهیم نفطویـه را شـاگرد مبـرد دانسـته

او بـا حاکمـان و وزرا و  6.حال ابراهیم نفطویه را مفصل آورده و او را صـدوق دانسـته اسـتشرح

                                              
  .23ص  ،1ج  ،الذهبوج مرمسعودي، . 1
  .200، ص4ج  همان،. 2
  .109، ص 1، ج لسان المیزانابن حجر،  .3
  .23 و 14، ص 1، مقدمه، ج المقتضب، مبرد. 4
 .114، ص 1، ج معجم الاباء، یاقوت. 5
 .159، ص 6، جتاریخ بغدادخطیب بغدادي، . 6
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درگذشت وي ده سال قبل از دینوري بوده  2درگذشت. 323در صفر سال  1نشین بود.درباریان هم

  است.

، کنـد شخصـیتی ادیـب، شـاعربنابراین کسی که مسعودي از او خبر را بدون واسطه نقل می

 مورخ و مورد اعتماد بوده است.

ز ادباي مشهور است که نفطویـه از وي خبـر را نقـل )، مبرد ا285م (یزید مبرد بنب) محمد

وآمد داشته و پرسشی را از متوکل دارد که مسعودي آن را قبل کرده است. او با دربار متوکل رفت

را شخصاً در  دهد مبرد جریان امام هاديکه نشان می 3از این جریان، از وي نقل کرده است.

خبري را نقل کرده که ابـراهیم نفطویـه همـراه بـا دربار متوکل شاهد بوده است. خطیب بغدادي 

این حکایت از انس نفطویه بـا  4اسحاق قاضی، برخوردند و شعري خوانده شد.بنمبرد به اسماعیل

  مبرد دارد.

  ) مؤلف کتاب الکامل فی اللغۀ و الادب است که در ادبیات عرب مطرح است.285م (مبرد 

به تاریخ و مرتبط با دربار خلفـا، ایـن اشـعار را از  درنتیجه دو ادیب بزرگ و شعرشناس و آگاه

اند. ممکن است گفته شود چرا مبرد این اشعار را در کتب خود نقل نکـرده دانسته امام هادي

توان گفت: ممکن است مبرد کتاب کامل را قبلاً نوشته است و از سـوي دیگـر است. در پاسخ می

خلافت است. بـه همـین جهـت او کـه معاصـر بـا باید توجه کرد این جریان نوعی وهن دستگاه 

توانسته جریان را در برخی آثارش که براي ادبا و دربار نوشته، نقـل متوکل و فرزندانش بوده، نمی

کند. افزون بر این، امکان دارد که ابوالعباس مبرد، این اشعار را در کتب دیگرش که به ما نرسیده، 

  آورده باشد.

 بازتاب این قول

ها شعر از در آثار مختلفی از گذشته تا قرن معاصر بازتاب یافته است و در بیشتر آن این اشعار

دانسته شده و به تفصیل یا تلخیص، جریان خواندن آن در مجلس متوکل آمده  آن امام هادي

                                              
  .109، ص 1، ج لسان المیزان. ابن حجر، 1
 .352، ص13، ج لمنتظماابن جوزي، . 2
یزید المبرد قـال: ذکـرتُ للمتوکـل لمنازعـۀ جـرت بینـه و بـین بنذکر محمد«: 7، ص4، ج الذهب مروجمسعودي، . 3

 »خاقان فی تأویل آیۀ.بنالفتح
  .289، ص 6، جتاریخ بغدادخطیب بغدادي، . 4
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شدت مخالف شیعه است. گزارش است. حتی نویسندگان متعصب اهل سنت مانند ابن کثیر که به

انـد. است. نویسندگان مختلف اعم از شیعه و اهل سنت نقل مسـعودي را آوردهمسعودي را آورده 

کنیم. کتبی که این جریان و اشعار در آن آمـده در سـه دسـته که اسامی برخی از آنان را نقل می

 شود.ارائه می

 . کتب حدیث و تاریخ1

انـد کـه بـه رده) نقل کرده و جریـان اشـعار را آو346م(بسیاري از مورخان خبر را از مسعودي

هاي بنام از اهل سنت جریـان خوانـدن اشـعار را در بـزم کنیم. شخصیتمواردي از آن اشاره می

 3)،732م (الفــداء ابو 2)،681م(خلکـانابن 1)،654م(جوزي ابنانـد. ماننــد سـبطمتوکـل نقـل کرده

ایبــک بنخلیــل 5)،749م(مظفــربنالــوردي عمرابن 4)،748م (احمــد ذهبــیالدین محمدبنشــمس

 8)،774م (کثیردمشـقیعمربنبناسماعیل 7)،768م (ابـو محمـد عبداللـه یـافعی 6)،764م (صفدي

ابـن طولـون  11ق)، 947(ابو مخرمه 10)،ق 947(بندنیجى قادرى 9) در غربال الزمان،893(عامري 

کند، گري را از متوکل نفی میق) که ناصبی1111(حسین عاصمی مکی بنعبدالملک 12ق)،953(

  14).ق 1171( الدین شبراوىجمال 13ریان را از مسعودي نقل کرده است.ج

)، آن را در کتـاب مفتـاح 726م (مطهـریوسـف بناز علماي شیعه علامه حلی ابومنصور حسن

                                              
  .360، صتذکرة الخواصجوزي، بن. سبط1
  .272، ص3، ج نوفیات الأعیا. ابن خلکان، 2
 .44، ص2، ج المختصر فی اخبار البشرابو الفداء، . 3
 .199، ص18، جتاریخ الإسلامذهبی، . 4
 .223، ص1، ج الورديابن تاریخ . ابن وردي، 5
 .48، ص22، جالوافی بالوفیاتصفدي، . 6
 .49 -48، ص22، جمرآة الجنان. یافعی، 7
  .19، ص11، ج، البدایۀ و النهایه. ابن کثیر8
  .235، صغربال الزمان فی وفیات الأعیانعامري، . 9

  .157، صجامع الأنوار فی مناقب الأخیارقادري،  . بندنیجى10
 .  552، ص2، ج قلادة النحر فی وفیات أعیان الدهرابو مخرمه،  .11
  .108، ص الأئمۀ الإثنا عشر، . ابن طولون12
  .467-466، ص 3، ج سمط النجوم العوالیعاصمی، . 13
  . 425 ص ،الإتحاف بحب الأشرافشبراوي، . 14
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 3)،1110م(محمدباقر مجلسی  2)،ق 1090(شدقم حسینى مدنىبنضامن 1الکرامه نقل کرده است.

 اند.و جمعی دیگر نقل کرده 5ق). 1371(محسن امین 4)،ق 1112(الله جزائرى، سید نعمت

  . کتب موعظه و ادبی2

اند. اولین عالم شـیعی جمعی از علماي اهل سنت و شیعه این اشعار را در کتب خود نقل کرده

ق) است. وي با تردید اشعار را از امام 449(علی کراجکیبنکه گزارش آن در دسترس است محمد

 8ق)،619(شریشـی  7ق)،609(عبدالسـلام جـراوي تـادلیبنالعبـاس أحمد أبـو 6،دانسته جواد

و سـید عبـاس  11ق)1031(شیخ بهائی  10ق)،808(موسی دمیريبنمحمد 9)،ق625(بحتري حلبی

  دو نفر اخیر از علماي شیعه هستند. 12ق). 1180(حسینی موسوي 

 . کتب تفسیر3

داده و جریان مجلس متوکل را نقل نسبت  ق)، اشعار را به امام هادي782(سید حیدر آملی

الاسـرار دو بـار اشـعار را بـراي و میبـدي از علمـاي قـرن ششـم در تفسـیر کشف 13کرده است.

  14آموزي نقل کرده است.عبرت

ق) تا اوائل قرن هفتم، سـبط ابـن 449(دهد از زمان کراجکینگاهی به ناقلان اشعار نشان می

اصلی آن، تسلط سلاجقۀ متعصب بر بغداد در سـال  جوزي، ناقلی براي این قول نیست. شاید علت

                                              
 .65، صمنهاج الکرامه. علامه حلی، 1
 . 454، ص 3، ج تحفۀ الأزهار، شدقمبن. ضامن2
 .211، ص50، جالأنوار بحارمجلسی،  .3
  .481، ص2، ج ریاض الأبرار فی مناقب الأئمۀ الأطهارجزائري، . 4
  .38، ص2، ج أعیان الشیعه. امین، 5

 .341، ص1، ج کنز الفوائد. کراجکی، 6

 .1407، ص2، ج الحماسۀ المغربیهجراوي، . 7
  .312، ص1، ج شرح مقامات الحریريشریشی، . 8
 .241 ، صأنس المجنون و راحۀ المحزون. بحتري، 9

  .473، ص1، ج حیاة الحیوان. دمیري، 10
 .66، ص3، ج کشکولبهائی، . 11
  . 130، ص2، ج لیس و منیۀ الأدیب الأنیسنزهۀ الجحسینی موسوي، . 12
 .576، ص 1، ج تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم، . آملی13
 جریان متوکل را نقل نکرده است. .592، ص 5ج ؛ همان،592، ص 2، ج کشف الأسرار و عدة الأبرارمیبدي، . 14
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سال طول  160حکومت سلاجقه  2که شیخ طوسی مجبور به فرار از بغداد به نجف شد. 1بوده 448

برداري و مطـرح بـوده اسـت. در این مقطع آثاري که گرایش شیعی داشتند، کمتر نسـخه 3کشید.

کردند. درباره عـدم طعی زندگی میق) در چنین مق 588(ق) و ابن شهرآشوب548(مرحوم طبرسی

توان به دو نکته اشاره کرد. همان گونه نقل اشعار توسط این بزرگان و افرادي مانند شیخ مفید می

شود، کتاب وي جنبـه کلـامی دارد و بـراي اثبـات که از عنوان کتاب ارشاد شیخ مفید استفاده می

است. بنا بر ایـن » حجج الله على العبادالإرشاد فی معرفۀ «امامت و شناخت حجج الهی با عنوان 

کتاب مفید اثري تاریخی نیست بلکه کلامی است. نکته دوم اینکه چنانچه شیخ مفید و طبرسی و 

ابن شهر آشوب کتاب مروج الذهب را در اختیار داشته و نقل نکرده باشند، جاي سخن دارد اما در 

هایی بـین ج الذهب باشد وجود نـدارد. مشـابهتاي که دلیل بر استفاده آنان از مرواین آثار نشانه

شود ولی هاي اثبات الوصیه مسعودي که جنبه کلامی دارد دیده میهاي مفید و گزارشبرخی نقل

دلیلی بر استفاده شیخ مفید، طبرسی و ابن شهر آشوب از مروج الذهب نیست. ابن شهر آشوب در 

ی بیان کرده ولی نام مروج الذهب را نیاورده آغاز کتاب مناقب، سند خود را به کتب مختلف تاریخ

دهد ابن شهر آشوب، این کتاب و دیگر کتب مسـعودي را در اختیـار نداشـته که نشان می 4است.

 اي تمام اخبار را نقل کند.است. افزون بر اینکه لازم نیست هر نویسنده

  ارزیابی قول دوم

اند. سـخاوي دیگر آن را گزارش کرده این قول را که دینوري براي اولین بار نقل کرده جمعی

رساند که بر کاخ غمدان یا عمـدان، ) در کتاب بلدانیات سند خود را به اشعار، به دینوري می902(

شـده، نقـل و در ضوء اللامع اشعار را بـا تعبیـر بهتـرین چیـزي کـه گفته 5مضمون آن نوشته بود.

 6کند.می

اي بود که منبه گفته: بر کاخ غمدان در یمن نوشتهبنکند که وهبق) نقل می520(طرطوسی

انـد. ماننـد شـود. در آثـار دیگـري نیـز ایـن نظـر را نقـل کردهگونـه میترجمه آن به عربی این

                                              
  .103، ص5ج ،الوافی بالوفیاتصفدي،  ؛120، ص1، ج تاریخ بغدادخطیب بغدادي، . 1
 .134، ص2، ج الذریعۀ إلى تصانیف الشیعه آقابزرگ تهرانی، .2
  .457، ص16، جالوافی بالوفیاتصفدي، . 3
  .12 -8، ص 1 ، جمناقب آل ابی طالب ،ابن شهر آشوب. 4
  .199، ص البلدانیاتسخاوي، . 5
 .58، ص 3، ج الضوء اللامعسخاوي، . 6
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جمعی از نویسندگان معاصر اهل سنت بدون تأمل در عبارت اصلی، ایـن قـول را  1)،852(ابشیهی

  اند.گزارش کرده

این اشعار بر کـاخ غمـدان یمـن بـوده اسـت. درنتیجـه امـام  شود کهاز این نقل استفاده می

  این اشعار را قرائت کرده است. هادي

 :توان به چند نکته اشاره کرددر بررسی این دیدگاه می

اند، نوشته کاغ غمدان به زبان دیگري بـوده کـه . طبق آنچه دینوري و طرطوسی نقل کرده1

  ه اصل اشعار در کاخ غمدان نبوده است.مضمون آن به عربی، این اشعار است. درنتیج

شـدت کند که سند این خبـر به. محقق کتاب المجالسه دینوري بعد از نقل خبر، تصریح می2

داننـد و او هنگـام ادریس را غیر ثقـه میبنعلت آن است که عبد المنعم 2موهوم و نادرست است.

خریـد و بعـد کنـد. او کتـب را مییمرگ پدرش شیرخواره بوده اما او احادیثی را از پدرش نقل م

نتیجه این خبر، از نظر سـند  محمد نیز براي ما مشخص نشد. دربنشخص احمد 3کرد.روایت می

  پایه و اساس است.اعتبار و ادعائی بیبی

که این اشعار را نقل کرده: آورده کـه ایـن ابیـات بـر شـهر ) ق 1186(. در کشکول بحرانی3

  نقل وي بدون سند است. 4ترین پادشاهان بود.که از بزرگشده ذي یزن دیدهبنسیف

کنـد. قـول دوم را هـم نقـل نقـل می شبلنجی بعدازاین که اشعار را از قول امام هـادي

کـه بـه  5کند و اشعار دیگري را با وزن متفاوت نقل کرده که بر کاخ غمدان نوشته شده است،می

کاخ حاکمـان، آن را بـه کـاخ غمـدان نسـبت  آید برخی به جهت تناسب اشعار با نوشتهدست می

  اند.داده

بـوده و  محمد بغدادي در بغداد و ظاهراً در زمان امام هـاديبن. با توجه به اینکه احمد4

توان گفت جریان حادثه کاخ می 6اند،دانسته 228ادریس نوه دختري وهب، فوتش را بنعبد المنعم

هاي کـاخ محمد بغدادي این اشـعار را بـا نوشـتهبنمدمتوکل انعکاس وسیعی در جامعه داشته، اح

جاي نقـل مـتن عبـارات، اشـعار امـام منبه گزارش داده مناسب دانسـته و بـهبنغمدان که وهب

را گزارش کرده است. چون بیان شد ترجمه آن به عربی چنین بـوده اسـت. بنـابراین  هادي

                                              
  .516، صفنالمستطرف فی کل . أبشیهی، 1

    »واهٍ جداً. إسناده: «21، ص1، ج المجالسه و جواهر العلم. دینوري، 2

 .73، ص 4، ج لسان المیزانابن حجر، . 3
 .276، ص1، ج الکشکولبحرانی، . 4
  .337 -334 ، صنور الأبصارشبلنجی، . 5
 .361، ص 7، جالطبقات الکبرى. ابن سعد، 6
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  ت.ترجمه متن را به شعر عربی، فرد دیگري انجام داده اس

گونه بـوده اسـت. بـا بنابراین متن اشعار کاخ غمدان به عربی نبوده و مضمون عربی آن، این

توجه به اینکه براي اولین بار دینوري در المجالسه این نظر را ابراز کـرده و سـند آن را نادرسـت 

) را درسـت دانسـت کـه اشـعار از امـام 346(توان گزارش معاصـر وي مسـعودي شمارند، میمی

شـود. است. درگذشت زودتر دینوري قبل از مسعودي، دلیـل بـر قـدمت خبـر وي نمی هادي

 گونه که اشاره شد قول اول طرفداران بیشتري در طول تاریخ داشته و دارد.همان

  ارزیابی قول سوم

ندارد. با  قبري خوانده، منافاتی با بودن اشعار از امام هادي این خبر که مردي در شام بر

) ده سال قبل از مبرد بوده و ممکـن اسـت کتـاب 276م (که فوت ابن قتیبه در سال توجه به این

خود را در زمان متوکل و یا اندکی بعدازآن نوشته است، نخواسته جریـان دربـار خلیفـه را مطـرح 

شده بلکـه بیـان کند؛ بلکه آن را به شخصی در شام نسبت داده است. حتی نگفته بر قبري نوشته

؛ یعنـی شـاعري در شـام نـه بغـداد، ایـن اشـعار »انـدر رسیده بر قبـري خواندهبه من خب«کرده: 

، و بیـان آموز را خوانده است. این حکایت از نگرانی وي در انتساب اشعار به امام هـاديعبرت

  دهد.کردن جریان کاخ متوکل را نشان می

از کتـاب عیـون الاخبـار، توان افزود. ابن قتیبه در موارد مختلف اي را در رد این نظر مینکته

که نشـان  2منبه نقل کرده استبناز پدرش از وهب 1اخبار پیامبران را از عبدالرحمان از عبدالمنعم

دهد او آثار وهب را از طریق عبدالمنعم در اختیار داشته که اگر اشعار بر کاخ غمدان طبق نقل می

نسبت دهـد. امـا چـون توسـط امـام  دینوري نوشته شده بود، نیازي نبود آن را به مردي در شام

خوانده شده و اشعار عبرت آموز بوده نخواسته از نقل آن صرف نظر کنـد در عـین اینکـه از نقـل 

 جریان کاخ متوکل واهمه داشته است.

ــانی ــزارش جرج ــن، گ ــابه ای ــت اول را از 430م(مش ــه اســت. او شــش بی ــاي زیدی ) از علم

                                              
 ،شـده اسـت و اصـل آن »بن«تبدیل به  »عن«از پدرش آمده که ظاهراً  »عبدالمنعمبنعبدالرحمن« ،در موارد متعدد. 1

و  287، 89، 73، ص 2و ج  393، 314، 148، 102، ص 1ماننـد: ج  ؛بـوده اسـت »عبدالرحمن عن عبـدالمنعم«

296 . 
، ص 1ج  همـان،( ستآمده ا حسین از عبدالمنعمبنعبدالرحمن ،در یک مورد ؛307و  305، ص 2، ج عیون الاخبار. 2

218( 
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رسد این مـرد زاهـد اشـعار را فراگرفتـه و از بـاب ظر میبه ن 1مروان زاهد، نقل کرده.بنابوالهیثم

آموزي براي دیگران خوانده است. شاید حساسیت برخی زیدیه نسبت به امامان شیعه در آن عبرت

مقطع، باعث شده که آن را از ناقلی دیگر گزارش کنند. بعد سه بیت آن را آورده که ممکن اسـت 

ه خالی از لطف نیست، اگر در آن مقطع اشعار در دیـوان از مسعودي گرفته باشد. توجه به این نکت

  بود، انتساب به حضرت ازنظر زیدیه، مشکلی نداشت. که قول چهارم است. امیرالمؤمنین

  مدارك این قول

آموزي چنان عـالی اسـت کـه رسد زیبایی اشعار و مضامین آن در موعظه و عبرتبه نظر می

اند شـش بیـت ایـن اشـعار را ر کنند. و بـا تعبیـر سـرودهنظاند از نقل آن صرفبسیاري نتوانسته

 اند.آورده

ابـو محمـد  4)،463م (عبـد البـرابن 3)،597م(جـوزيابوالفرج ابن 2)،414م (حیان توحیدي ابو

از علماي شیعه نیز، اشعار را گزارش کرده است. البته وي بیـت اول آن را کـه در  5)،841(دیلمی 

  نقل کرده است.آمده،  دیوان امیرالمؤمنین

  قول چهارم: منتسب به امام علی

باشد و چون نام ایشان  توان گفت بعید نیست اشعار از امام هاديدر ارزیابی این قول می

یـا «گونـه کـه اشـعار کمیـت را اسـت. همان طالبابیبنعلی است، تصور شده منظور علی

انـد. البتـه در ضـرت نقـل کردهو در دیـوان ح از اشعار حضـرت دانسـته» همدان من یمت یرنی

افزارهاي مختلف عربی آمده، و چاپ شـده آن، که در نرم طالبابیبناي از دیوان علینسخه

هاي دیـوان خبري از این اشعار نیست. شـاید همـین، دلیـل بـر آن باشـد کـه در بعضـی نسـخه

 مام هـاديباشد منافاتی با نقل آن توسط ا شده است. گر چه اگر از حضرت علیافزوده

نیست. البته لازمه این قول این است که ناقلان از کتابی جز مروج الذهب اشعار را نقل کرده باشند 

بیت است. در کتاب مجانی الأدب از علماي معاصر عرب، تمام اشـعاري را کـه در دیـوان  25که 

توکل از در برابر متوکل نقل کرده که م عنوان اشعار حضرت هاديآمده به امیرالمؤمنین

                                              
  .175، ص الاعتبار و سلوة العارفینجرجانی، . 1
  .198، ص4، ج البصائر و الذخائرابوحیان توحیدي، . 2
 .194 ، صبستان الواعظینابن جوزي، . 3
 .ل را نقل کرده استبیت اوّ :323، ص3، ج بهجۀ المجالسابن عبدالبر، . 4
  .39، صارشاد القلوبدیلمی، . 5
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افزاید: در دیوان خواست شعر بگوید و او این اشعار را انشاد کرد. و در پایان می محمدبنعلی

هـا را از دیـوان امـام بعید نیست به جهت شباهت اشعار، متن آن 1این اشعار آمده است. علی

 گرفته باشد. علی

مختلفی را بـراي امـام  بابی درباره اشعار آن حضرت دارد و اشعار در موسوعه امام هادي

  که حکایت از توانائی حضرت در سرودن اشعار است. 2نقل کرده است. هادي

  نتیجه

 ودانسـته  شود که نقل مسعودي که اشعار را از امام هـادياستفاده می ،آنچه بیان شد از

 شده، داراي سند صحیح است. برخلاف نقلی که آن را منتسب به کاخ در مجلس بزم متوکل ایراد

شود که بلکه از متن آن در المجالسه استفاده می ،تنها سند آن صحیح نیستداند که نهغمدان می

چنـین بـوده کـه ایـن اشـعار را بهتـرین ترجمـه آن  مضمون مطالب نوشتۀ بر کاخ غمـدان ایـن

  اند.دانسته

توکـل و رسد چـون معاصـر بـا مبه نظر می ،انددیگران مانند ابن قتیبه که اشعار را نقل کرده

چراکـه بایـد  ؛بداننـد نخواسته و یا جسارت نداشته اشعار را از امام هـادي ،فرزندان وي بوده

بـود. بـه  کردند که نوعی تحقیر دستگاه خلافت و تجلیل از امام هـاديرا مطرح می یجریان

اي مجهول، بر قبـري در شـام و یـا زاهـدي نسـبت داده و موضـوع را از به گوینده ،همین جهت

 ،اگر درست باشـد اند. نقل اشعار در دیوان امیرالمؤمنینوده بغداد و امام دهم خارج کردهمحد

سـند  ،ولی ازآنجاکه گردآورنـدگان اشـعار ؛آن را نقل کرده باشد منافاتی ندارد که امام هادي

 ،لانـد وي امـام اوّتصور کرده که بعید نیست ،است علی ،خود را نقل نکرده و نام امام هادي

با توجه به نقل مسـعودي کـه از اسـتحکام سـندي کـافی  ،هرحالاست. به طالبابیبنیعل

مواردي است که مسعودي با سند آن را آورده و جمع زیادي که بیان شد، به  ءبرخوردار است و جز

اشعار را قرائـت  ،در دربار متوکل حاکم مستبد عباسی اند که امام هادينقل وي اعتماد کرده

به مجلس موعظه تبـدیل کـرد. البتـه اگـر اقـوال  آن را و نمود س بزم دربار را تعطیلکرد و مجل

در خوانـدن ایـن  ،و یا حتی کاخ غمدان درست بـدانیم دیگر را هم مانند دیوان امیرالمؤمنین

شـود و اینکـه چگونـه خللـی ایجـاد نمی ،اشعار توسط امام در دربار متوکل و نقش تأثیرگـذار آن

  .مبدّل ساختمجلس عبرت  مجلس بزم را به

                                              
 .27، ص 3 ج ،مجانی الأدب فی حدائق العربرزق الله، . 1
  به بعد. 48ص ،3ج ، موسوعۀ الامام الهاديخزعلی، . 2
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  منابع

، الذریعۀ إلـى تصـانیف الشـیعه، سـوم، دار الأضـواء، ق)1389(آقابزرگ تهرانی محمد محسن 

 ق.1403 :بیروت

، تفسیر المحیط الأعظم و البحر الخضم، سوم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت آملی سید حیدر

  ق.1422 :ارشاد اسلامى، تهران

ق)، المستطرف فی کل فن مستظرف، اول، 852(أحمد أبی الفتحبنمحمد الدینابشیهى شهاب

  ق.1419م 1999 :عالم الکتب، بیروت

)، المنـتظم فـى تـاریخ الـأمم و 597م (علی بنالـدین عبـدالرحمانالفرج جمالابن جوزي ابو

  م.1992ق 1412 :الملوك، اول: دار الکتب العلمیه، بیروت

  تا.بی :یاض السامعین، دوم، بیروتبستان الواعظین و ر ،ـــــ 

ق)، وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمـان، 681(محمد بنالدین أحمدابن خلکان أبو العباس شمس

  تا.تحقیق احسان عباس، دار صادر، بیروت: بی

الکبرى، تحقیق محمـد عبـدالقادر، اول: دار الکتـب العلمیـه، ق)، طبقات230(ابن سعد محمد 

  ق .1410بیروت:

  تا.ق)، الأئمۀ الإثنا عشر، شریف رضی، قم: بی953(الدین محمدابن طولون شمس

ق)، بهجـۀ المجـالس و أنـس المجـالس،  462(محمد بنعبداللّهبنعمر یوسفابن عبد البر ابو

  م.1981تحقیق محمد مرس خوئى، دوم، دار الکتب العلمیه، بیروت: 

ق)، عیون الأخبار، اول، دار الکتـب العلمیـه،  276(مسلمبنابن قتیبه دینوري أبو محمد عبدالله

  ق.1418م  1998بیروت: 

ق.)، البدایۀ و النهایه، مؤسّسۀ التاریخ العربـى، اول: دار احیـاء 774(ابن کثیر، اسماعیل دمشقى 

  م.1988ق 1408التراث العربی، بیروت: 

، دار الکتب العلمیه، بیـروت: ، اول، تاریخ ابن الورديق)749(مظفربنالدین عمرابن وردي زین

  م .1996ق 1417

ق)، المختصر فی اخبار البشر، اول، مطبعۀ الحسینه 732(علی بنابو الفداء عمادالدین إسماعیل

  تا.مصریه، مصر بی

ق)، البصائر و الذخائر، چهارم، دار صادر، بیـروت: 414(عباسبنمحمدبنابو حیان توحیدى علی
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  م.1999ق  1419

ق)، قلادة النحـر فـی وفیـات أعیـان الـدهر، اول، دار 947(عبدالله بن، عبدالله طیبابو مخرمه

  ق.1428، بیروت: المنهاج

  ق.1431 ق)، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، اول، بیروت:1130( بیگعیسىبنافندي عبدالله

ت: ق)، أعیـان الشـیعه، تحقیـق حسـن أمـین، دارالتعـارف، بیـرو 1371(أمین، سید محسـن 

  ق.1403

ق)، أنس المجنون و راحۀ المحزون، اول، دار 625(الدین أبی الفتح عیسى بحتري حلبی صفی

  م. 1997صادر، بیروت: 

  م. 1998، الکشکول، اول، دارو مکتبۀ الهلال، بیروت: ق)1186(بحرانی، شیخ یوسف

، اول، الـدار ق)، جامع الـأنوار فـی مناقـب الأخیـار1283(بندنیجى قادرى، عیسى صفاء الدین 

  ق.1422العربیۀ للموسوعات، بیروت: 

ق)، کشکول بهائی، ششم، مؤسسۀ اعلمی، بیـروت: 1031(بهائی، شیخ بهاءالدین محمد عاملی

  ق.1403

ق)، الحماسۀ المغربیۀ مختصر کتـاب صـفوة 609 (عبدالسلامبنجراوي تادلی أبو العباس أحمد

 م.1991، بیروت: المعاصر، اول، دار الفکر الأدب و نخبۀ دیوان العرب

عباس، اول، بنق)، الاعتبار و سلوة العارفین، تحقیق عبدالسلام430(اسماعیلبنجرجانی حسین

  م.2001عمان،  -العلی،الثقافیه، اردنبنمؤسسۀ الامام زید

ق)، ریاض الأبرار فی مناقب الأئمۀ الأطهار، اول، مؤسسـۀ 1112(عبدالله بنجزائرى، نعمت الله

  م. 2006ق 1427ریخ العربی، بیروت: التا

ق)، نزهـۀ الجلـیس و منیـۀ الأدیـب 1180(نورالـدین بنعلیبنحسینی موسوي، سـید عباس

  ق.1417الأنیس، اول، مکتبۀ الحیدریه، قم: 

، اول، )، منهاج الکرامۀ فـی معرفـۀ الإمامـهق 726( مطهر اسدىبنیوسفبنحلی علامه حسن

  .ش 1379 :مؤسسۀ عاشورا، مشهد

ــاریخ بغــداد، اول، دار الکتــب العلمیــه، منشــورات ق)463(على بنخطیــب بغــدادي احمــد ، ت

  ق.1417 بیروت: -، لبنانمحمدعلی بیضون

  ق.1424، قم: ، اول، مؤسسۀ ولى العصرخزعلی ابوالقاسم، موسوعۀ الإمام الهادي

فی أحوال العلماء و السـادات،  ق)، روضات الجنات 1313( العابدینزینبنخوانساري محمدباقر
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  ق.1390اول، اسماعیلیان، قم: 

، اول، دار الکتـب ق)،حیاة الحیوان الکبـرى808(عیسی بنموسیبنالدین محمددمیري، کمال

  ق.1424م  2004العلمیه، بیروت: 

ق)، ارشاد القلوب الی الصـواب، اول: انتشـارات رضـى، 841(محمد بندیلمى، ابو محمد حسن

  ق.1412قم: 

؛ المجالسه و جواهر العلـم، تحقیـق أبـو عبیـدة ق)333(مروان مالکیبندینوري أبو بکر أحمد

  ق.1419حسن آل سلمان، اول، بیروت: بنمشهور

ق)، تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلـام، دوم: دار  748 (احمد بنذهبى، ابوعبدالله محمد

  م.1993ق 1413الکتاب العربی، بیروت: 

ق)، مجانی الأدب فی حدائق العرب، مطبعه آبـاء یسـوعیین، بیـروت: 1346(یوسف بنرزق الله

  م.1913

الخواص، اول، منشـورات الشـریف ق.)، تذکرة 654(فرغلى بغدادى بنجوزى، یوسفسبط ابن

  ق.1418، قم: الرضى

، محمد القطـانبنق)، البلدانیات، تحقیق حسام902(عبدالرحمانبنالدین محمدسخاوي شمس

 م .2001ق 1422، السعودیه اول، دار العطاء

  تا.، بیروت: بیالضوء اللامع لأهل القرن التاسع، اول، دار مکتبۀ الحیاة ،ـــــ  

قرن سیزدهم)، نور الأبصار فی مناقب آل بیت النبی المختار، منشورات (حسنبنشبلنجی مؤمن

  تا.شریف رضی، قم: بی

ق)، شـرح مقامـات الحریـري، دوم، دار الکتـب 619(عبـد المـؤمن بنمدشریشی أبوعباس أح

  .1427ق 2006العلمیه، بیروت: چاپ: دوم، م/

ق)، الوافی بالوفیات، تحقیق: أحمد الأرنـاؤوط و ترکـی 764(أیبک بنالدین خلیلصفدي صلاح

  م.2000ق1420مصطفى، دار إحیاء التراث، بیروت:

ق)، تحفۀ الازهار و زلال الانهار فی نسب ابنـاء الائمـۀ 1090بعد (شدقم حسینى مدنى بنضامن

  .ش 1378 ، تهران:، اول، دفتر نشر میراث مکتوبالاطهار

  ق.1415ق)، سراج الملوك، اول، دار العاذریه، ریاض،520(طرطوشی أبو بکرمحمدبن محمد

بـاء الأوائـل و ق)، سمط النجوم العوالی فی أن1111(حسین شافعی مکی بنعاصمی، عبدالملک

  م.1998ق 1419التوالی، اول، دارالکتب العلمیه، بیروت:
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، دمشـق ق)، غربال الزمان فـی وفیـات الأعیـان، اول، دار الخیـر893(بکرابىبنعامرى یحیى

 ق.1405

، ترجمه محمدجواد نجفـی بـا مقدمـه فـیض ، دیوان حضرت علیابی طالببنعلی

  ق.1384الاسلام، کتابفروشی ادبیه، تهران: 

ق)، مآثر الإنافۀ فی معالم الخلافـه، تحقیـق عبدالسـتار أحمـد  821(عبدالله بنقلقشندي أحمد

  م .1985فراج، دوم، کویت 

  ق.1404ابراهیم، تفسیر القمی، سوم، دارالکتاب، قم: بنقمی علی

تب ق)، المقتضب، تحقیق حمد حسن، اول، دار الک 285(یزید بنالعباس محمدمبرد نحوى، ابو

  ق.1420م 1999العلمیه، بیروت: 

  ق.1403ق)، بحار الأنوار، دوم، دار إحیاء التراث العربی، بیروت: 1110(مجلسى، محمدباقر

، قم: الذهب و معادن الجواهر، دوم: انتشارات هجرتق)، مروج  346(حسین بنمسعودي، على

 ش.1374نگی، تهران: ق. و ترجمه ابوالقاسم پاینده، پنجم: انتشارات علمی و فره1409

 ش.1378، اول، صدرا، تهران: 18داستان راستان)، جلد (مطهري مرتضی، مجموعۀ آثار

السـلام، تحقیـق و ترجمـه ق)، دیـوان امیرالمـؤمنین علیه 911( الدینمعینبنمیبدى، حسـین

جـامع ال(طالـب ابیبنق. و دیـوان علی1411مصطفى زمانى، اول: دار نـداء الإسـلام للنشـر، قـم: 

 الکبیر).

قرن ششم)، کشف الأسرار و عدة الأبرار، پـنجم، انتشـارات (ابى سعدبنمیبدي رشیدالدین احمد

  ش. 1371امیرکبیر، تهران: 

فهرسـت أسـماء (ق)، رجـال النجاشـى  450(على اسـدى کـوفى بنالعباس احمـدنجاشى، ابو

  ش.1365، قم:مصنفی الشیعه)، ششم، مؤسسه نشر اسلامى

ق)، مرآة الجنان وعبـرة الیقظـان، دار الکتـاب الإسـلامی، 768(أسعدبنمحمد عبدالله یافعی أبو

  م.1993ق 1413قاهره 

  م. 1993ق)، معجم الادباء، اول، دار الغرب الإسلامی، بیروت:  626(یاقوت حموى، 


