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توان  می  )ع(  ائمه  و  )ص(  خدا  رسول  کالم  در  چکیده: 
استشهاد و تمثل و بعضا انشاد شعر را مشاهده نمود. آنچه 
انشاد شعر توسط ایشان را با شگفتی مواجه می سازد، آیاتی 
از قرآن کریم است که در مذمت شعر و شاعری و دور بودن 
ساحت مقدس رسول خدا )ص( از آنها، نازل شده و گمان 
می رود که دامنه آن بعد از رسول خدا )ص(، شامل اهل بیت 
بررسی  و  ائمه  به  منسوب  اشعار  در  تدقیق  گردد.  نیز  )ع( 
صحت و سقم انتساب آنها، تالشی مفید محسوب شده 
ایشان،  به  اشعار منتسب  و صحت  انشاد  نحوه  تبییبن  و 
به  تحقیق  اهل  برای  فراوانی  فواید  قرآنی،  این منع  علیرغم 
آن  بر  رو  پیش  مقاله  در  نویسنده  داشت.  خواهد  همراه 
نمونه  ذکر  و  مسئله  این  بررسی مختصر  تا ضمن  است 
به  )ع(،  مجتبی  حسن  امام  به  منسوب  اشعار  از  هایی 
با عنوان »شعر اإلمام الحسن بن  این حوزه  اثری در  معرفی 

علی« اثر ابوالحسن مدائنی بپردازد.

کلیدواژه ها: معرفی کتاب، کتاب »»شعر اإلمام الحسن بن 
علی«، ابوالحسن مدائنی، ائمه اطهار، انتساب شعر، رسول 

خدا، شعر، اشعار، امام حسن مجتبی.
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Abstract: Among the sayings of the Prophet 

Muhammad (PBUH) and the Imams (AS), 

one can see their references to poems, allego-

ry, and sometimes saying poetry. What can 

be surprising about their saying poetry, is the 

verses from the Holy Quran that were revealed 

in condemnation of poetry and the necessity 

of the Prophet’s avoidance from poetry, and 

it is believed that this prohibition would also 

include the Ahl al-Bayt (AS). Examining the 

poems attributed to the Imams and examining 

the correctness of this attribution is considered 

a useful effort and explaining the composition 

and accuracy of the poems attributed to them, 

despite this Qur›anic prohibition, will bring 

many benefits to researchers. In the following 

article, the author intends to briefly review this 

issue and mention examples of poems attributed 

to Imam Hassan Mojtaba (AS), and introduce 

a work in this field entitled «Poem of Imam 

Al-Hassan Ibn Ali» by Abul Hassan Madāinī.
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يف كتاب )شعر اإلمام احلسن بن عيل(  تعر
حبيب رايث الطهراين

 اهّلل  
ّ

اخلالصـة: يالحـظ يف النصـوص الـواردة عـن رسـول اهّلل  صـىل
عليه وآله وعن األمّئة علهيم السالم أ ّنم قد يستشهدون باألبيات 

ميّثلون هبا، بل قد ينشدون الشعر يف بعض األحيان. ّية و الشعر
، هي تلك اآليات  وما يثير التعّجب واالستغراب يف إنشادهم للشعر
القرآنّية الواردة يف ذّم الشـعر وكراهة إنشـاده، ونزاهة مقام رسـول اهّلل  
 اهّلل  عليه وآله عن ذلك، وما يتبع ذلك من امتداد هذه النزاهة 

ّ
صىل

.
ً
لتشمل أهل البيت علهيم السالم أيضا

بة إىل األمّئـة والتدقيـق يف صّحـة  ُيعـّد التدقيـق يف األشـعار املنسـو و
 إذا تضّمن ذلك التدقيق 

ً
، خصوصا

ً
 مفيدا

ً
وُسقم هذا االنتساب أمرا

بة هلم رغم هذا املنع   لكيفّية إنشـادهم وصّحة األشـعار املنسـو
ً
بيانا

القرآين، حيث ال خيلو ذلك من الفوائد اجلّمة ألهل التحقيق.
والكاتـب يف مقالـه احلـايل ضمـن دراسـته املختصـرة هلـذه املسـألة 
بة إىل اإلمـام احلسـن املجتـى  وبيانـه لنمـاذج مـن األشـعار املنسـو
يـف بأحـد اآلثـار املعنّيـة هبـذا املوضـوع  عليـه السـالم يسـعى للتعر
والـذي حيمـل عنـوان )شـعر اإلمام احلسـن بن عـي( وهو من تأليف 

أبو احلسن املدائي.
يف الكتاب، كتاب شـعر اإلمام احلسـن بن  املفردات األساسـّية: تعر
، رسـول  ، انتسـاب الشـعر عـي، أبـو احلسـن املدائـي، األمّئـة األطهار

، اإلمام احلسن املجتى. ، األشعار اهّلل ، الشعر
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مقدمه
كـه تمـام فرهنگ هـا و سـنت ها و آداب و رسـوم، اجتماعیـات،  شـعر بـه مثابـه دیـوان قـوم  عـرب اسـت 
ی دواویـن و اشـعار و قصایـد ایشـان نمـود پیـدا می كنـد و انشـاد  اخالقیـات و باورهـای اعـراب در مطـاو
شـعر و تمثل به آن را می توان جزء اركان سـخن در لغت عرب دانسـت. از این رو سـخنوران و نویسـندگان 
همواره كوشیده اند تا آن را دست مایه فصاحت و بالغت بیشتر سخن خود قرار دهند و شواهد شعری و 
ع( نیز مستثنا از این  ینت افزای متون نثر و مقّوم سخن و كالم خود كنند. اهل بیت) سخنان منظوم را ز
ع( نیز می توان استشـهاد و  ینـه نبودنـد. در كالم رسـول خـدا)ص(، امیرالمؤمنیـن و سـایر ائمه) سـنت دیر
ع( سنت رایج و معمول  ی، تمثل به شعر در كالم اهل بیت) تمثل و بعضًا انشاد شعر را مشاهده كرد. بار
عرب بود و غرابتی ندارد، ولی آنچه انشاد شعر توسط ایشان را با شگفتی مواجه می كند و آن را تحفه ای 
یـم اسـت كـه در مذمـت شـعر و شـاعری و دوربـودن سـاحت  بـس ارزشـمند می گردانـد، آیاتـی از قـرآن کر
مقدس رسـول خدا)ص( از آنها نازل شـده اسـت و گمان آن می رود كه دامنه آن بعد از رسـول خدا)ص( 
ع( و بررسـی صحت و  ع( نیز شـود. بنابراین توّغل و تدقیق در اشـعار منسـوب به ائمه) شـامل اهل بیت)
سـقم انتسـاب آنها تالشـی بس ارزشـمند و مفید محسـوب می شـود و تبیین نحوه انشـاد و صحت اشعار 
منتسـب به ایشـان با وجود این منع قرآنی، فواید فراوانی برای اهل تحقیق و ارباب ادب به همراه خواهد 
داشـت. این مقاله بر آن اسـت تا ضمن بررسـی مختصر این مسـئله و ذكر نمونه هایی از اشـعار منسـوب 
ع(، به معرفی اثری جدیداالنتشار در این حوزه با نام شعر اإلمام الحسن  به حضرت امام حسن مجتبی)

ع( بپردازد. بن علی)

اهمیت شعر نزد اعراب
كـه قصائـد  كـه گفتـه شـد، شـعر جایگاهـی رفیـع و مسـتحکم در بیـن اعـراب داشـته و دارد  همـان  طـور 
معلقات سبع َمَثل اعالی آن در زمان جاهلیت به شمار می رود. این هنر ظریف و دقیق با ظهور اسالم 
در شبه جزیره عربستان بالیدن گرفت و شعرای عصر اسالمی توانستند با تمسک به قرآن کریم، حدیث 
ی از خود به یادگار بگذارند. از این رو  نبوی و سـخنان معصومین آثار ادبی و هنری گران قدر و تأثیرگذار
ی بـه تطویـل در این بـاره  كـه اربـاب ادب را نیـاز اهمیـت شـعر نـزد عـرب امـری بسـیار بدیهـی می نمایـد 

ی درباره اهمیت شعر نزد عرب می نویسد:  نیست. نویسنده و ادیبی چون ابن  قتیبه دینور

ـوُر  والّسُ اِمَهـا،  ّیَ
َ
أ وُمْسـَتْوَدُع  خَبارَِهـا، 

َ
أ وِدیـواُن  ِحکَمِتِهـم،  وِسـْفُر  الَعـَرِب،  ِعلـِم  َمْعـِدُن  ـعُر  الِشّ

 ، َفـار  َیـوَم الّنِ
ُ

ـاهُد الَعـْدل
َ

الَمضـُروُب َعلـی َمآِثرَِهـا، والَخنـَدُق الَمحُجـوُز علـی َمَفاِخرَهـا، والّش
ُة القاِطَعُة ِعنَد الِخَصاِم.1  والُحّجَ

همچنین در خصوص انتخاب اشعار و استفاده متناسب آن در سخن چنین گفته  شده است: 

1 . عیون األخبار، ج 2، ص 185.
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ُجِل ِقْطَعٌة ِمْن َكالِمِه، َو اْختیاُرُه، ِقْطَعٌة ِمْن َعْقِلِه.2  ِشْعُر الّرَ

از ایـن رو جـای شـگفتی نیسـت كـه شـعر را »دیـوان عـرب«3 گفته انـد. أبوفـراس َحمدانـی شـاعر شـیعه در 
دیوان خود در این باره چنین می سراید:

]در بحر مجزوء كامل[  

َعَرْب
ْ
ال ِدیَواُن  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــْعُر  الّشِ َســـــــــــــــــــــــــــــــــــْب1.  الّنَ وُعْنَواُن  َبًدا، 

َ
أ

َمَفاِخرِي ِفیـــــــــــــــــــــــــــــــــــِه  ْعُد4 
َ
أ ْم 

َ
ل ُجْب2.  الّنُ آَباِئـــــــــــــــــــــــــــــــــــي  وَمِدیَح 

َمـــــــــــــــــــــــــــــــــــا ّبَ َعـــــــــــــــــــــــــــــــــــاٍت ُر الُکُتْب 3. وُمَقّطَ ِمْنُهـــــــــــــــــــــــــــــــــــّنَ  ْیُت 
َّ
َحل

الِهَجا  
َ

وال الَمِدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــِح  ِفي   
َ

ال ِعْب45. 
َّ
الل  

َ
وال الُمُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــوِن   

َ
وال ِء 

ی و ثبـت مجموعـه سـنت ها و فرهنـگ اعـراب و عنوانـی بـرای نـام و نسـب  1. شـعر همـواره محـل گـردآور
آنان بوده است.

2. من هیچ گاه در شعر خود از ذكر افتخارات و مدح پدران نجیب و بزرگوارم صرف نظر نمی كنم.

ینت داده ام؛ ی را ز 3. و چه بسا قطعات و قصایدی كه با سرودن آنها كتاب های بسیار

ی بوده است! 4. و موضوع آنها نه در مورد مدح و هجو كسی و نه هزل و شوخی و باز

یـخ تـراث ادب عربی در البیـان و التبیین از  ی شـعر نسـبت بـه نظـم، در تار جاحـظ در خصـوص مانـدگار
قول رقاشی چنین نقل می كند: 

ْم ُیْحَفْظ 
َ
ِد الموزون، َفل َمْت ِبِه ِمْن َجّیِ

َّ
ا َتکل کَثُر ِمّمَ

َ
، أ ـِد المْنُثور َعـَرُب ِمْن َجّیِ

ْ
َمـْت ِبـِه ال

َّ
وَمـا َتکل

 َضـاَع ِمـَن المـوزوِن ُعْشـُرُه:6 آنچـه اعـراب از متـون نثر فاخر بـدان تکلم 
َ

ِمـَن الَمنُثـورِ ُعْشـُرُه، وال
یبایی که سـروده اند بسـیار بیشـتر  کرده و به سـلک سـخن کشـیده اند، از جمله اشـعار نغز و ز
، جـز یک دهم آن باقـی نمانده و از تمام متـون نظم، جز یک دهم  اسـت، امـا از همـه متـون نثـر

آن از بین نرفته است. 

ایـن سـخن مشـعر بـه آن اسـت كـه اعـراب در حفـظ و انتقـال شـعر و نظـم نسـبت بـه متـون خطابـه و نثـر 

2 . البیان و التبیین، ج 1،  ص 77.
3 . المغنی البن  قدامة، ج 14، ص 164.

. ، َغیَر ْي َخاَل
َ
4 . فعل مضارع متکلم مجزوم از َعَدٰی، َیْعُدو أ

5 . دیوان ابی  فراس الحمدانی، ص 28.
6 . البیان و التبیین، ج 1، ص 287.
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، ُبعـد دیگـری از اهمیـت  اهتمامـی جدی تـر داشـته اند و از ایـن رهگـذر
شعر نزد عرب، آشکار می شود.

ع( کتاب شعر اإلمام الحسن بن علی)
ع( اسـت  ، مجموعـه شـعر حضـرت امـام حسـن مجتبی) كتـاب حاضـر
كـه به اهتمـام ابوالحسـن علـی بن محمد بن عبداهلل مدائنی )درگذشـته 
بـا تحقیـق و  ی و تدویـن شـده و  گـردآور بـه سـال 225 هجـری قمـری( 
به همـت مركـز  و  ک جنـاب اسـتاد شـیخ قیـس بهجت العطـار  اسـتدرا
ع( وابسـته به عتبه  تحقیقات تخصصی حضرت امام حسـن مجتبی)
ع( در 312 صفحه در سـال 1440ق/2019م در شـهر  مقدسـه حسـینیه)

مقدس كربال به زیور طبع آراسته شده است.

ع(  امـام حسـن مجتبـی) اشـعار حضـرت  از  مخطوطـه نسـخه حاضـر 
ع(  ی اشـعار حضـرت امـام حسـین) گـردآور مربـوط بـه اوایـل قـرن دوازدهـم هجـری اسـت،7 امـا پـس از 
ع( تا  به همـت ابومخنـف، دیـوان فـوق كهن ترین مجموعه ای اسـت كه در مجموع اشـعار ائمه اهل بیت)
كنون ]به صورت تدوین شده و منظم[ باقی مانده و به دست آمده است. این نسخه ضمن مجموعه ای 

ی می شود و شامل چهار رساله زیر است: به شماره 7059 در كتابخانه مركزی دانشگاه تهران نگهدار
فهرست القواعد؛ شهید اول

ع( به روایت مدائنی اشعار حضرت امام حسن بن علی)
ع( به روایت ابومخنف اشعار حضرت امام حسین بن علی)

ع( بـه روایـت احمد بن عبدالعزیز الجوهری بنا بر آنچه در فهرسـت كتابخانه  اشـعار حضـرت ابوطالـب)
ع( در آن یافت نشده است. مندرج است، ولی پس از مراجعه به نسخه، اشعار حضرت ابوطالب)

ع( جایگاه شعر نزد پیامبر اکرم)ص( و اهل بیت)
ع( مقدمـه ای  كتـاب شـعر اإلمـام الحسـن بـن علـی) جنـاب اسـتاد شـیخ قیـس العطـار محقـق محتـرم 
ع( نوشـته  اسـت كه مطالب  كرم)ص( و اهل بیت) مبسـوط و مسـتوفی در باب جایگاه شـعر نزد پیامبر ا
ع( و تحسـین اشـعار نیکو و تشـویق  بسـیار مفیدی در تبیین علل و نحوه انشـاد شـعر توسـط اهل بیت)
شـعرای مکتبـی در آن ارائـه شـده اسـت كـه بـه منظور اسـتفاده خواننـدگان محترم این مقالـه، گزیده ای از 

ترجمه آن در ادامه تقدیم می شود.

7 . ایـن دیـوان در ضمـن مجموعـه ای شـامل چهـار رسـاله اسـت کـه بنـا بـر نوشـته ناسـخ، کتابـت رسـاله نخسـت آن، بـا عنوان فهرسـت 
یخ 11 ذی القعده سال 1108 هجری قمری به پایان رسیده است. القواعد از شهید اّول در تار
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ع( در دفاع از دین اسالم و حریم معنوی  كرم)ص( و اهل بیت) شعر از ابتدا جایگاه رفیعی نزد پیامبر ا
پیشوایان آن داشته است. شعرا از همان ابتدا با الهام گرفتن از آیات قرآن و استفاده از كلمات و معانی 
آن، جانی تازه به شـعر عرب بخشـیدند كه نمونه هایی از آن را می توان در شـعر شـاعرانی چون َحّسـان بن 
، نابغـه جعـدی و دیگران یافت. از این رو می توان به روشـنی مشـاهده كرد كه سـیره  ثابـت، كعـب بـن زهیـر
ع( تشویق شعر نیکو و مکتبی، اعطای صله و تکریم شعرای مدافع حقیقت  )ص( و اهل بیت) پیامبر

بوده است.

كرم)ص( نقل شده است كه فرمود:  از پیامبر ا
ِحَکًما: همانا برخی از اشعار مضمونی حکمت آمیز دارند.

َ
عرِ ل  ِمَن الّشِ

َ
ِإّن

سـیره ایشـان چنـان بـود كـه منبـری بـرای حسـان بـن ثابـت قـرار داده بودنـد تـا او در هجـای هر شـاعری كه 
رسـول خـدا)ص( یـا مسـلمانان را هجـو كـرده بـود، شـعر بگویـد. همچنیـن كعب بـن زهیر قصیده مشـهور 

«8 را در مسجد برای حضرت خواند.
ُ

َیْوَم َمْتُبول
ْ
ِبي ال

ْ
خود با مطلع »َباَنْت ُسعاُد َفَقل

ی رسول خدا)ص( مرا بر َترک مركب خویش سوار كرد و فرمود:  عمرو بن شرید می گوید: روز
ی؟ گفتـم: بلـه و بیتـی از او را بـرای  آیـا از اشـعار امیـة بـن ابـی  الصلـت چیـزی بـه خاطـر دار
حضـرت خوانـدم. پـس فرمـود: »ِهْیـه«.9 پـس بیتـی دیگـر خواندم و بـاز فرمود: »ِهْیـه« تا اینکه 
یکصد بیت برای آن حضرت خواندم ... و در مباح بودن شعر هیچ رأی خالفی نیست، در 
یده اند. نیاز به  )ص( و علما به سـرودن آن مبادرت ورز ی از صحابه پیامبر حالی  كه بسـیار
ی آوردن به آن است تا بتوان در فهم لغت و عربیت از آن بهره برد و در تفسیر  شعر سبب رو
قرآن به درستی به اشعار مربوط استشهاد و معانی كالم خدا و رسول)ص( بهتر تبیین كرد. 
یدادهـای مهـم اعـراب نیـز  یـخ و رو همچنیـن بـا اسـتفاده از شـعر بـر ]صحـت[ انسـاب، تار

استدالل می شود. از این رو شعر را ِدیواُن الَعَرب گفته اند.10

كرم)ص( به َحّسان بن ثابت فرمود:  پیامبر ا
مشرکان را با شعر خود هجو کن که همانا جبرئیل در این کار همراه توست.11 

عالمه امینی می نویسد: 
یـر می کشـید و می فرمـود: »]در مقابـل  پیامبـر اکـرم)ص( جهـاد را بـرای شـعرا این گونـه بـه تصو

8 . ُسعاد رفت و دل من در فراق او بیمار عشق و شیدای محبتش شده است.
رند و معادل آن را در فارسی می توان »آفرین«  یق و بیان خشنودی و بهجت خاطر به زبان می آو 9 . عبارتی است که عرب به منظور تشو

یا »به به« دانست.
10 . المغني البن  قدامة، ج 14، ص 164-162.

11 . نگاه کنید به: مسند أحمد، ج 4، ص 299.
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[ مشـرکان و دشـمنان اسـالم، آنها را با شـعر خود هجو کنید. همانا مؤمن با جان و مال  هجو
یـی شـما ]بـا ایـن  یـش جهـاد می کنـد و سـوگند بـه خدایـی کـه جانـم در دسـت اوسـت، گو خو

[ آنها را هدف تیرهای خود قرار می دهید.12 اشعار هجوآمیز

ع( فرمود:  از عبد اهلل بن الفضل الهاشمی نقل شده است كه حضرت امام جعفر صادق)

هـر كـس بـرای مـا اهـل بیـت، بیـت شـعری بگویـد، خـدا بـه  ازای آن یـک بیـت، خانـه ای در 
بهشت برای او بنا می كند.13

كـدام یـک یـا چنـد شـاعر  ع( نیـز نه تنهـا بـه تشـویق شـعرا پرداخته انـد، بلکـه هـر  همچنیـن سـایر ائمـه)
ع( فراوان بوده اند و تا كنون  مخصوص به خود داشـته اند، اما شـعرای رسـول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)
ع( را شناسـایی و جمـع  كرده ایـم كـه مشـهورترین  یسـت شـاعر امیرالمؤمنیـن) اسـامی و اشـعار بیـش از دو

جاشی شاعر اهل عراق در جنگ صفین است.14 آنها قیس بن َعمرو الّنَ

ع( را زنی به نام ام  ِسنان المذحجیة معرفی كرده15  ابن صّباغ مالکی شاعر حضرت امام حسن مجتبی)
ي و ُحجرِ بِن َعِدّيِ الِکندّي  [ دیگر به نام های قیس بن َسـعد بن ُعبادة األنصار و نام دو شـاعر ]مشـهور

را نیاورده است.

ع( یحیی بن الحکم و گروهی دیگر از شعرا بودند.16 شاعر حضرت امام حسین)

ة بودند.17 ر َعّزَ ُكَثّیِ ع( فرزدق و  دو شاعر حضرت امام سجاد)

ع( كمیت و سید حمیری بودند.18 ( دو شاعر حضرت امام محمدباقر

ع( سّید حمیری بود، ولی صاحب الفصول المهمة نام شعرایی چون جعفر  شاعر حضرت امام صادق)
َمرِی و سفیان بن مصعب العبدي الکوفی و برخی دیگر را نیاورده است.19 بن عّفان الطائی، منصور الّنَ

ع( سّید حمیری بود.20 شاعر حضرت امام موسی كاظم)

12 . الغدیر، ج 2، ص 7.
13 . نگاه کنید به: عیون أخبار الرضا، ج 1، ص 15، ح 1.

14 . دیوان نجاشی به طور مستقل توسط جناب استاد شیخ قیس العطار به طبع رسیده است. )نگاه کنید به: دیوان قیس بن َعمرو 
الّنَجاشی در بخش منابع(

15 . نگاه کنید به: الفصول المهمة، ص 153.
16 . نگاه کنید به: الفصول المهمة، ص 171.

17 . همان، ص 201.

18 . همان، ص 211.
19 . همان، ص 223.
20 . همان، ص 232.
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ع( دعبل بن علی الخزاعی بود.21 شاعر حضرت امام علی بن موسی الرضا)

اد بود.22 ع( حّمَ شاعر حضرت امام محمد الجواد)

ع( العونی و الدیلمی بودند.23 دو شاعر حضرت امام هادی)

ع( ابن الرومی بود.24 شاعر حضرت امام حسن عسکری)

گوی  امـا امـام غائـب حضـرت حجـة بـن الحسـن العسـکری كه تا به امروز تمام شـعرای شـیعه شـاعر و ثنا
آستان مقدسش هستند.

ع( انشاد شعر و استشهاد به آن توسط معصومین)
ْعَر َوَما َیْنَبِغي  ْمَناُه الّشِ

َّ
در ابتدا باید متذكر این نکته شویم كه رسول خدا)ص( به دلیل آیه مباركه »َوَما َعل

ِبیٌن«25-26 از این بحث مستثناسـت و آنچه از اشـعار آن حضرت روایت شـده،   ِذْكٌر َوُقْرَءاٌن ّمُ
َّ

ُه ِإْن ُهَو ِإال
َ
ل

مانند اشعار زیر در بحر َرَجز كه در جنگ حنین از آن حضرت نقل شده و ممکن است گمان شاعربودن 
حضرت را تقویت كند، پس جواب هایی معین و مشخص دارد كه در جای خود بیان خواهد شد:

] ]در بحر رجز  
َکــــــــِذْب ال  ِبــــــــّيُ  الّنَ َنــــــــا 

َ
ِلــــــــْب27أ الُمّطَ َعبــــــــِد  ابــــــــُن  َنــــــــا 

َ
أ

به راستی من پیامبری برحق هستم و دروغین نیستم. من فرزند عبدالمطلب ]بزرگ قبیله قریش[ هستم.

ی از اربـاب عـروض آنهـا را  كـه بسـیار ، تنهـا رجزهایـی شـبیه بـه نثـر هسـتند  امثـال ایـن ابیـات و اشـعار
« را از یکدیگر تفکیک  « و »راجز شـعر ندانسـته و در زمره شـعر نشـمرده اند. به همین سـبب افراد »شـاعر
، وزن و قافیه پیدا كند، به  می كننـد؛ زیـرا زمانـی كـه كالم كوتـاه بـه  طور تصادفی و بدون قصد انشـاد شـعر
آن شـعر گفته نمی شـود28 و هیچ متکلمی را نمی توان یافت كه در طول عمرش بدون اینکه شـاعر باشـد 

21 . همان، ص 244.
22 . همان، ص 266.

23 . همان، ص 278.
24 . همان، ص 285.

25 . یس: 69. معنای آیه: »و او را شعر نیاموخته ایم و در خور وی نیست«.
یم زمانی استفاده شده است. 26 . در ترجمه آیات قرآن کریم از ترجمه استاد کر

َنا ابُن َعبِد 
َ
ِبّيُ ال َکِذٌب أ َنا الّنَ

َ
27 . روایت شده است که حضرت شعر را بدین صورت خواند ]تا از صورت شعری و نظم خارج شود[: »أ

. )نـگاه کنید به: بحاراألنوار، ج 9، ص 140 و شـعر اإلمام الحسـن بن علی، ص 21  ِلـِب« کـه بدیـن ترتیـب نـه شـعر باشـد و نـه َرَجـز الُمّطَ
مین، ص 23و 64(

َ
ُ الّث رّ

ُ
و الّد

ِلب« و مانند  َنا ابُن َعبـِد الُمّطَ
َ
ِبّيُ ال َکِذب أ َنـا الّنَ

َ
یـد: و امـا قـول حضـرت کـه فرمـود: »أ 28 . البهوتـی در کشـف القنـاع، ج 5، ص 25 می گو

یـرا سـخنی اسـت کـه بـدون قصـد انشـاد شـعر موزون شـده اسـت و همه عالمـان علم عـروض و ارباب  آن را نمی تـوان شـعر دانسـت؛ ز
باره رجز با هم اختالف دارنـد که آیا می توان آن  ادب بـر ایـن اتفاق نظـر دارنـد کـه انشـاد شـعر جز با قصد قبلی شـکل نمی گیـرد، ولی در
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یا نیت انشـاد شـعر داشـته باشـد، برخی سـخنانش موزون و با وزن و قافیه همراه نباشـد، در حالی  كه در 
قرآن کریم نیز همانند آن آمده است، مانند آیات شریفه ذیل:

اِسَیاٍت.29  رٍ ّرَ َجَواِب َوُقُدو
ْ
َوِجَفاٍن َکال

َر َقْوٍم ُمْؤِمِنیَن.30 َیْشِف ُصُدو ْیِهْم َو
َ
َیْنُصْرُکْم َعل ُیْخزِِهْم َو َو

31. َکْوَثَر
ْ
ْعَطْیَناَك ال

َ
ا أ ِإّنَ

وَن.32  ا ُتِحّبُ ی ُتْنِفُقوا ِمّمَ ِبّرَ َحّتَ
ْ
وا ال

ُ
ْن َتَنال

َ
ل

مالحظه می شود كه در عین  حال كه كالم ]موزون[ است، همچنان به نثر بوده و جزء آیات قرآن شمرده 
ی از محققـان جدیـد و همچنیـن صاحب نظـران قدیمـی، اصـل  شـده اسـت.33 مضـاف بـر اینکـه بسـیار
ی دانسـته اند،34 در  وجـود عنصـر »خیـال« و »تخیـل« را در ]انعقـاد صـورت و معنـای[ شـعر شـرطی ضـرور
كرم)ص( این شرط به  هیچ  وجه رعایت  حالی  كه نه در آیات قرآن کریم و نه در سخنان ]موزون[ پیامبر ا

نشده است.

ع(  دالیل موجود نشان می دهد كه حتی یک حدیث هم مبنی بر عدم جواز یا منع انشاد شعر توسط ائمه)
گر انشاد  وجود ندارد. بنابراین اصل ]حکم[ در خصوص انشاد شعر توسط ایشان، مباح بودن آن است و ا
شعر در خصوص رسول گرامی)ص( به دلیل خاصی ممنوع شده، ]این دلیل اختصاص به ایشان دارد[ 

ع( منتفی است. و درباره ائمه)

راوندی می گوید: 

ی چنیـن  همانـا رسـول خـدا)ص( از انشـاد و سـرودن شـعر معـاف شـده بـود و خداونـد بـه و
[ از گفته هـای خـود اوسـت و قلـب و  ی داده بـود تـا كفـار گمـان نکننـد كـه قـرآن ]نیـز دسـتور
زبانش برای انتقال كالم وحی و قرآن خالص شـود و آیات قرآن از ]شـائبه دخالت[ صنعت 
و فنون شـعری مصون بماند؛ زیرا مشـركان درباره قرآن می گفتند كه همانا قرآن شـعر اسـت، 

؟ را ]نوعی[ شعر دانست یا خیر
که از فرط بزرگی  ع([ کاسه هایی بزرگ به اندازه حوض ها و دیگ های بزرگ و استوار ] 29 . سبأ: 13. ]آن جّنیان برای حضرت سلیمان)

ردند. و سنگینی غیرقابل انتقال بود[ فراهم می آو
ز گرداند و دل های گروه مؤمنان را آرامش دهد. 30 . التوبة: 14: تا خداوند خوارشان کند و شما را بر ایشان پیرو

: 1: به راستی که ما به تو خیر بسیار داده ایم. 31 . الکوثر
ید انفاق کنید. گوهر راستین[ نکوکاری نخواهید رسید، مگر آنکه از آنچه دوست می دار 32 . آل عمران: 92: هرگز به ]

33 . نگاه کنید به: الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1051؛ والمغنی البن  قدامة، ج 12، ص 53.
ید: و همانا منع کردن خداوند رسول خدا را از انشاد  34 . ابن  عطیة در المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 44، ص 462 می گو
بـردن مقـام وی نسـبت بـه آنچه از سـخنان خیال انگیز و دروغ پردازانه در اشـعار شـاعران وجود  تر شـعر ]و شـاعری[ نبـود مگـر بـرای باال

داشت.
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كـرم)ص( مشـهور بـه سـرودن شـعر و  گـر پیامبـر ا در حالـی  كـه می دانسـتند شـعر نیسـت و ا
ی دشمنی می كردند و شاعری را برای او عیب برمی شمردند.35 شاعری می بود، با و

ع( وجـود  ولـی بـا گسـترش اسـالم و ثبـت آیـات قـرآن و ایمـان مـردم بـه آن، دیگـر ایـن علـت دربـاره ائمـه)
]و مصـداق[ نداشـته و هیـچ فـردی نیسـت كـه ماننـد مشـركان قائـل بـه شـعر بـودن قـرآن باشـد. بنابرایـن 
یـم بـوده اسـت تـا بـا منـع  منـع سـرودن شـعر بـرای پیامبـر بـه دلیـل خاتمیـت ایشـان و معجزه بـودن قـرآن کر
)ص( به دسـتور خدا، جای خطور هیچ گونه شـبهه و سرزنشـی برای مشـركان و  انشـاد شـعر توسـط پیامبر

ع( منتفی است. معارضان وجود نداشته باشد، ولی این ممنوعیت درباره ائمه)

)ص( حتی یک بیت شعر هم  موضوعی كه ادعای فوق را اثبات می كند این است، در حالی  كه پیامبر
ع( هـم شـعر روایـت می كردند، هم خود شـعر می سـرودند و هم در سـخنان،  ی، ائمـه) نسـرود، بـر خـالف و

خطابه ها، نامه ها و كتاب های خود به اشعار ]سایر شعرا[ استشهاد می كردند.

ع( به شعر ( استشهاد ائمه اطهار
ع( به شعر در خطبه ها، سخنان، كتاب ها و نامه هایشان ثبت شده است. حضرت امام  استشهاد ائمه)
یه چنین فرمود: اما بعد، ... پس حکایت تو همانند كسی است كه  ع( در نامه ای به معاو حسن مجتبی)

یکی از شاعران گذشته درباره اش گفته  است:

یل[ ]در بحر طو  

ذي َمـَضٰی
َّ
َیـــــــــْبِغي خالَف ال ِذي 

َّ
َقــــــــِد1. َوُقْل ِلل ْن 

َ
َفــــــــَکأ ِمْثِلهــــــــا  ْخــــــــَرٰی 

ُ
أِل ــــــــْز  َتَجّهَ

ذي
َّ
َکال

َ
ل ــــــــا  ِمّنَ َمــــــــاَت  َقْد  وَمْن  ــــــــا 

َ
ِإّن و َیُروُح و ُیْمـــــــــِسي ِفي الَمبیــــــــِت ِلَیْغَتِدي236. 

1. بـه كسـی كـه در پـی رفتـن راهـی مخالـف راه درگذشـتگان اسـت ]یعنـی خواهـان زندگـی بـوده و از مرگ 
كنون زمان آن فرارسیده  : خود را براى مرگی همانند مرگ دیگران آماده كن. گویا كه هم  ا گریزان است[ بگو

است.

2. و همانا ما و پیشینیان مرحوم ما، مانند كسی هستیم كه شب را تا صبح در منزلگاهی بیتوته می كند 
تا بامدادان از آن منزل نیز كوچ كند ]و به منزلگاهی دیگر برسد[.

ع( بـه آن عمـل كرده انـد و در مناسـبت ها و موقعیت هـای مختلـف بـه  ایـن طریقـی اسـت كـه همـه ائمـه)
منظور رسـایی بیشـتر و لطافت بخشـیدن به سـخن، نه تنها به شـعر شـعرا استشـهاد كرده اند، بلکه خود 

35 . الخرائج و الجرائح، ج 3، ص 1051 و نگاه کنید به: الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم، ج 1، ص 60.
ع(، ص 26-27. همچنیـن نـگاه کنیـد بـه: مقاتـل الطالبییـن، ص 33. اصل این ابیـات از قصیده  36 . شـعر اإلمـام الحسـن بـن علـی)
د« است. )دیوان عبید بن األبرص، ص 68(

َ
ُمَجّد

ْ
ِکَتاِب ال

ْ
وُح َکُعْنَواِن ال

ُ
ِة َضْرَغِد/ َتل قَوْت ِبَحّرَ

َ
عبید بن االبرص به مطلع: »ِلَمْن ِدْمَنٌة أ
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نیز با هدف هدایت و موعظه مردم و بیان اندرز و سخنان حکمت آمیز به روایت شعر پرداخته اند. برای 
ع( گفت:  ی مأمون به حضرت امام رضا) نمونه روز

[ روایـت فرموده ایـد؟ حضـرت فرمـود: »مـن بسـیار شـعر روایت  آیـا شـما ]تـا كنـون[ شـعری ]از شـعرای دیگـر
ی روایـت كرده اید برای  كـرده ام«. پـس مأمـون عـرض كـرد: لطفـًا زیباتریـن شـعری را كه درباره حلـم و بردبار

من بخوانید و حضرت فرمود:
]در بحر طویل[  

ِبَجْهِلــــــــِه ُبِلیــــــــُت  َمــــــــْن  ُدونــــــــي  کاَن  بالَجْهِل37ِإذا  ُتقاِبــــــــلَ  ْن 
َ
أ ِلَنْفـــــــــِسي  َبْیــــــــُت 

َ
أ

[ شـوم، هـر آینـه در برابـر رفتـار  یارویـی و همنشـینی بـا فـردی جاهـل مبتـال ]و مجبـور - هنگامـی كـه بـه رو
ی می كنم. ، از مقابله به مثل با اعمال جاهالنه خوددار جاهالنه او

ع( سرودن شعر توسط أئمه)
ع( بـه تواتـر ـ هرچنـد تواتـر اجمالـی ـ نقـل شـده اسـت، لـذا هیـچ امامـی از  و امـا سـرودن شـعر توسـط أئمـه)
ع( نیسـت، مگـر اینکـه ]انشـاد[ شـعری بـه او منسـوب شـده باشـد كـه انتسـاب برخی از  ( بیـن ائمـه اطهـار
ی از مصادر و منابع فراوان  این اشـعار بدون ذره ای شـك و شـبهه، صحیح اسـت؛ زیرا نقل آن در بسـیار
آمده است و ازجمله این اشعار كه كوچك ترین شکی در صحت انتساب آن نیست، قصیده ای سروده 

ع( با مطلع زیر است: حضرت امیرالمؤمنین علی)
] ]در بحر وافر  

وِصْنــــــــوي  خــــــــي 
َ
أ بــــــــّیُ  الّنَ ــــــــٌد  ــــــــي38ُمَحّمَ َعّمِ ــــــــهداِء  الّشُ ُد  َســــــــّیِ وَحْمــــــــَزُة 

ـ حضـرت سـّید انبیـا محمـد مصطفـی)ص( بـرادر و پسـرعم مـن و حمـزه سّیدالشـهدا عمـوی بزرگـوار و 
پرافتخار من است.

ع( ذكر  عالمـه امینـی 11 منبـع از مصـادر شـیعی و 26 منبـع از مصـادر عامـه برای این شـعر امیرالمؤمنین)
ع(  یه در آن به امیرالمؤمنین) كرده اسـت. حضرت این اشـعار را در جواب نامه ای سـروده اسـت كه معاو

مفاخره كرده بود.39

آیا شعر منافی عصمت است؟
از مباحث بسیار مهم در این موضوع، تصور برخی در خصوص منافات داشتن شعر با عصمت یا مقام 

ع(، ص 29. 37 . شعر اإلمام الحسن بن علی)
مین، ص 317-318؛ انوار العقول فی اشعار وصی الرسول)ص(، ص 369-368.

َ
ُ الّث رّ

ُ
38 . همان، ص 31؛ الّد

39 . نگاه کنید به: الغدیر، ج 2، ص 30-25.
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كرم)ص(ـ  است، به اعتبار اینکه درست نیست كه امام معصوم شاعر باشد.  ع(ـ  غیر از پیامبر ا معصوم)
ی است. در اینجا ذكر چند نکته ضرور

ومی می گوید:  1. نخست اینکه اركان چهارگانه شعر عبارت است از وزن، قافیه، قصد و تخیل. َفّیُ

: ترکیبـی ]از کلمـات و  یـف آن عبـارت اسـت از بـی همـان نظـم مـوزون اسـت و تعر شـعر عر
زن و قافیه برخوردار بوده  عبارات[ که در کنار هم مکمل معنای یکدیگر باشند و از عناصر و
و در ترکیب کالم، این دو عنصر قصد شده باشند. پس به  غیر از این، هر متن ]منظومی[ که 
ینده آن نیز شـاعر  فـارغ از همـه ایـن شـروط و یـا یکـی از آنها باشـد، شـعر نامیده نمی شـود و گو
ق  شـناخته نمی شـود. بنابراین به آنچه از کالم موزون در کتاب و سـنت وارد شـده، شعر اطال
یرا دو عنصر قصد انشاد شعر و قافیه پردازی در آن دخیل نبوده است. همچنین  نمی شود؛ ز
باره بسیاری از سخنان موزونی که به  طور تصادفی بر زبان مردم جاری می شود،  است که در

ق نمی شود.40 « اطال هیچ گاه عنوان »شعر

و اما عنصر چهارمی به نام »تخیل و خیال« نیز به عناصر سه گانه فوق اضافه می شود. ابن عطیه اندلسی 
می گوید: 

)ص( را فقـط بـه ایـن علـت از سـرودن شـعر و شـاعری منـع كـرد تـا  و همانـا خداونـد پیامبـر
جایگاه و مقام او را از سـرودن شـعر كه از تخیل و آراسـتن سـخن به صنایع لفظی و بدیعی 
یـم  حـاوی بیـان حقایـق و براهیـن اسـت ... در  سرچشـمه می گیـرد باالتـر ببـرد؛ زیـرا قـرآن کر
حالـی  كـه شـعر جایـگاه نازل تـری ]در بهره گیـری از حقایـق ثابته و عقالنی[ از قـرآن کریم دارد 

]و آمیخته با عنصر خیال و تخیل است[.41

بنابرایـن آنچـه گفتـه می شـود منافـات بـا عصمت دارد، عنصر تخیل و آراسـتن سـخن بـه صنایع لفظی و 
ی در سخن است و هر گاه كه عنصر خیال، صنایع لفظی و معنوی،  بدیعی است كه مستلزم دروغ پرداز
ی و مـواردی مشـابه اینهـا در شـعر موجـود باشـد، آن شـعر »مذمـوم و نکوهیده« تلقی می شـود و  دروغ پـرداز

غلـق 
َ
یـد: »أ یـد: آیـا ندیـده ای کـه مثـاًل یـک فـرد عـادی بـه دوسـتش می گو نـی در کتـاب اعجـاز القـرآن، ص 54 در این بـاره می گو 40 . باقال

کرموا َمـن لقیُتُم من تمیم« ]هر  ید: »أ [ و یا مردی بـه همراهانش چنین می گو ر عـام« ]در را ببنـد و بـرای مـن غـذا بیـاو البـاب وائتنـي بالّطَ
گر انسـان در پی مواردی مانند دو مثال فوق باشـد، به موارد بسـیاری  کسـی از اهـل قبیلـه تمیـم را کـه دیدیـد، احتـرام و اکـرام کنیـد[ و ا
زمـره مثال هـای فراوانی برای کالم موزونی که بـدون قصد و نیت قبلی فرد بر  رات و کالم عـادی رو برمی خـورد و درمـی یابـد کـه در محـاو

زبان جاری شده بسیار است.
ابـن  فـارس نیـز در کتـاب الصاحبـی فـی اللغـة، ص 265 بـه جـای قصـد و نیــت، تعـدد ابیـات را مـد نظـر قرار داده و نوشـته اسـت: شـعر 
لت داشـته و بیشـتر از یک بیت باشـد و این شـرط اخیر را تنها به این دلیل اضافه  سـخنی موزون و قافیه دار اسـت که بر معنایی دال
زان شـعری بـدون قصـد و نیـت انشـاد شـعر از  زنـی شـبیه بحـور و او کردیـم کـه گاه ممکـن اسـت یـک سـطر از کالم بـه طـور اتفاقـی بـر و

متکلمی صادر شود.
41 . المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز، ج 4، ص 462.
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صفتـی ناقـص و منافـی عصمـت بـه شـمار می آیـد، ولـی غیـر از ایـن، هـر آنچـه خالـی از موارد فوق باشـد، 
« به آن و شاعر نامیدن سراینده آن[ نیست. ع( پس مانعی برای ]اطالق »شعر مانند اشعار معصومین)

، به خصـوص در عصـر جاهلیـت و در  ی اسـت كـه در اینجـا بـه فـرق بیـن شـاعر و سـراینده شـعر 2. ضـرور
ی بـا كاذب و  ع( توجـه كنیـم؛ زیـرا در عصـر جاهلیـت معنـا و مفهـوم شـاعر مسـاو زمـان ائمـه معصومیـن)
ی  كه راغب اصفهانی در مفردات در تفسیر قول كافران كه می گفتند: »َبْل اْفَتَراُه َبْل  دروغگو بود؛ به  طور

َمُنوِن«44 می گوید: 
ْ
ْیَب ال ُص ِبِه َر ُهَو َشاِعٌر«42 و می گفتند: »ِلَشاِعرٍ َمْجُنوٍن«43 و می گفتند: »َشاِعٌر َنَتَرّبَ

كـرم)ص(  برخـی از محصلیـن گفته انـد: مقصـود كافـران از دادن نسـبت شـاعری بـه پیامبـر ا
ی و سـراینده اشـعار منظوم اسـت؛ زیـرا از ظاهر  ایـن نبـوده كـه ایشـان شـاعر بـه معنـای امـروز
یافت می شود كه آیات قرآن در قالب های مرسوم و رایج شعری نازل نشده  قرآن به راحتی در
)ص( دروغگوخوانـدن  اسـت ... پـس همانـا مقصـود آنهـا از دادن نسـبت شـاعری بـه پیامبـر
ایشـان بـوده اسـت؛ زیـرا در آن زمـان از شـعر بـه كـذب و دروغ و از شـاعر بـه كاذب و دروغگو 
ّیه نامیدنـد. از همین رو نیز  تعبیـر می شـده اسـت تـا جایـی كه گروهی ادله كاذبه را ادله شـعر
َغاُووَن«45 و 

ْ
ِبُعُهُم ال ـَعَراُء َیّتَ

ُ
خداوند متعال در وصف شـاعران در قرآن کریم می فرماید: »َوالّش

ی بوده اسـت گفته اند:  بـه سـبب آنکـه شـعر ]در عصـر جاهلیـت[ جایـگاه و َمقـّر دروغ پـرداز
زیباتریـن شـعرها دروغ ترین هـا آنهـا ]از نظر مضمون و محتوا[ اسـت. همچنین برخی حکما 
گفته اند: هیچ فرد مؤمن و متدین راستگویی دیده نشده كه شعری نیکو و شگفت بسراید 

و در شاعری همگان را به تعجب و شگفتی درآورد.46

3. آنچه در مذمت شـعر و شـاعری وارد شـده، بر دو وجهی كه گفته شـد اسـتوار اسـت یا اینکه می توان 
گفـت مـراد از شـعر مذمـوم، شـعری اسـت كـه در آن مقاصـد و اغـراض ممنـوع و نهی شـده در شـرع، مانند 
ی(، تشبیب و نسیب )وصف جمال معشوقه و راز دل گفتن  اشعار خمریه )وصف شراب و شراب خوار
( و مدح ظالمان و مبالغه و غلوهای ناپسند و امثال اینها به كار رفته باشد كه  با زنان سیمین تن و ماهرو
شـعر و شـاعر را در معرض نکوهش قرار می دهد و آنچه از مطلق نهی درباره شـعر وارد شـده، مثل اینکه 
[ انسـانی از چـرک و خـون پـر شـده باشـد، بهتر اسـت بـرای او تا اینکه  گـر درون ]قلـب و فکـر نقـل شـده: »ا
[ مملو از شعر باشد«.47  ]مفهوم شعر در اینجا[ ـ از باب جمع بین ادله ـ بر یکی از وجوه فوق  ]حافظه او

[ است! [ شاعر و ]خیال پرداز 42 . األنبیاء: 5: ]مشرکان گفتند[ بلکه پیامبر قرآن را به دروغ برساخته است! بلکه ]اصاًل او
43 . الصافات: 36: ]مشرکان می گفتند[ آیا به خاطر یک شاعر دیوانه!؟

: 30: او شاعری است که انتظار مرگش را می کشیم! 44 . الطور
45 . الشعراء: 224.: شاعران را فقط گمراهان پیروی می کنند.

.» 46 . مفردات الفاظ القرآن،ص  456، مادة »شعر
47 . نگاه کنید به: مسـتطرفات السـرائر، ص 254 )مسـتطرفات من کتاب عبد اهلل بن بکیر بن أعین(؛ وسـائل الشـیعة، ج 7، ص 70؛ 

رجال الکشی، ص 184.
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حمـل می شـود. می تـوان چنیـن حکمـی را بیـن اشـتغال به شـعر و شـاعری از یک سـو و ترک حفـظ قرآن و 
حدیث و امور مقدس شرعی از سوی دیگر روا دانست.

بنابرایـن نکوهـش شـعر در مـواردی خـاص مطـرح اسـت كـه از ماهیت شـعر فی نفسـه و شـعر بما  هو شـعر 
خارج است.

پـس مـراد از آنچـه در بـاب مذمـت شـعر و شـاعری در كتـاب و سـنت وارد شـده، سـخنانی خیال انگیـز و 
غیرواقعـی اسـت كـه بـه اصطـالح اهل علـم منطق حقیقتی در جهـان خارج ندارد، خواه در قالب سـخن 

. منظوم بیان شود یا منثور

ع( بـه غیـر از نبـی  كـه هیـچ مانعـی بـرای اینکـه سـخن معصومـان) یافـت  از آنچـه گفتـه شـد می تـوان در
كـرم)ص( در قالـب شـعر باشـد وجـود نـدارد. به خصـوص بیـان شـد كـه صـرِف شـعربودن یـک  سـخن ]و  ا
موزون بودن آن[ در ذات خود نه تنها عیب و نقصی برای سخن نیست، بلکه از جمله صفات كمال آن 

محسوب می شود.

ع(  همچنین اشکالی نیز در این خصوص مطرح شده است كه چرا اشعار منسوب به ائمه معصومین)
با سخنان منثور آنها كه در منتهای فصاحت و بالغت است برابری نمی كند. جواب این است كه شعر 
ی های شاعرانه است كه جملگی به زیباترشدن  ع( خالی از انواع مبالغه، گزافه گویی و دروغ پرداز ائمه)
ـنات بدیعـی و مقاصد و اغراضی  كید بر ُمَحّسَ شـعر كمـک می كنـد. همچنیـن اشـعار ایشـان بـه  دور از تأ
ی آن در آسمان خیال به پرواز درمی آیند ]و سخنانی مبالغه آمیز و دور از ذهن بر  است كه شاعران به یار
كید بر  ع( شـعری مکتبی اسـت كه هدفی جز رسـاندن حقایق و تأ زبان می آورند[، بلکه شـعر اهل بیت)
آن ندارد. بنابراین می توان آن را نزدیک به شـعر تعلیمی دانسـت. همچنین صحیح نیسـت كه سـراینده 
این نوع از اشعار را شاعر به معنایی كه در عصر جاهلیت رواج داشته است بنامیم، بلکه شاعرنامیدن 

ع( در اینجا از باب َمجاز و تسامح در تعبیر است. ائمه)

ع( انگیزه های سرودن شعر و استشهاد به آن توسط ائمه)
ع( همان  طور كه گفته شد، اجمااًل  درباره انگیزه های موجود برای انشاد و استشهاد به شعر توسط ائمه)
هیچ شـک و شـبهه ای درباره صدور شـعر از ذوات مطهر ایشـان وجود ندارد. بنابراین دالیلی كه می توان 

: به  عنوان انگیزه انشاد شعر برشمرد عبارتند از

[ به خصوص در مورد عرب ها كه طبعی پرجوش  یاد شعر بر طبع انسان ها ]در مقایسه با نثر تأثیر بسیار ز
[ دارند. و خروش ]و ذوقی سرشار از شعر

سـخن موزون و همراه با قافیه در نفوس برخی از افراد تأثیر بیشـتری نسـبت به سـخن منثور می گذارد كه 
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این به  دلیل مؤانست ذهن آنها با اشعار عرب و راه و روش سخن شاعران است.

ی آن  ی بیشـتری در ذهـن انسـان دارد؛ زیـرا به خاطرسـپردن و یـادآور [ مانـدگار اینکـه شـعر ]نسـبت بـه نثـر
ی  ی در ذهن[ نیاز بسیار ساده تر از متون منثور است. بنابراین بسیار پیش می آید كه شعر ]برای ماندگار
به نوشتن در كتاب نداشته باشد، بلکه بدون هیچ زحمتی و بدون فکر ]مثاًل با تداعی معانی[ از ذهن 

انسانی به انسان دیگر راه می یابد.

ی  كـه هیـچ خطبـه  ع( بـه بدتریـن شـکل از سـالح شـعر اسـتفاده می كردنـد؛ بـه  طـور دشـمنان اهل بیـت)
ی ]مرتبـط[ آراسـته و همـراه كـرده  باشـند و هیـچ  یـا سـخنی از آنـان نمی تـوان یافـت، مگـر اینکـه بـا اشـعار
یـم، مگـر اینکـه گروهـی از شـعرا را بـه  منظـور تحقـق خواسـته ها و نیـل بـه اهدافش  فرمانروایـی را سـراغ ندار
ع( نیز بـا آن حـکام ظالم، با سـالحی همانند  همـواره جـزو خـواص خـود قـرار  داده باشـد. پـس اهـل بیـت)

[ مقابله می كردند. سالح خودشان ]یعنی شعر

ابوالحسن مدائنی و مذهب او
، ابوالحسـن علـی بـن محمـد بـن عبـداهلل بـن ابـی سـیف مدائنی  گردآورنـده و تدوین كننـده دیـوان حاضـر
ی بصره بوده، ولی در شهر مدائن  متولد سال 135ھ و درگذشته به سال 225ھ است كه زادگاه اصلی و
زندگـی می كـرده اسـت، سـپس بـه بغـداد رفتـه و باقـی عمـر را در آنجـا بـوده اسـت. همچنین نقل شـده كه 

ی فردی ثقه و معتبر و حقیقتًا دارای آثار و تألیفات فراوانی بوده است.48 او در مکه درگذشته است. و

ی را جـزء علمـای عامـه نـام می بـرد.49 عالمـه  حلـی در  شـیخ طوسـی در كتـاب الفهرسـت به صراحـت و
خالصـة األقـوال،50 ابـن  داود حلـی در كتـاب رجـال51 خـود و بقیـه اربـاب رجـال پـس از آنهـا نیـز همگـی از 
ی[  ی كرده انـد، امـا آثـار باقی مانـده از او حکایتی غیـر از این موضوع ]مذهب تسـّنن و شـیخ طوسـی پیـرو
ع( و یادكرد بدی های  ی همواره تشیع خود را اظهار می كرده و در ذكر آثار و مناقب اهل بیت) دارد؛ زیرا و
دشمنان آنها اهتمامی تاّم داشته است. بنابراین شیخ آقابزرگ تهرانی این عبارت ]شیخ در الفهرست] 
ی در بین مردم خـود را این گونه ]یعنی از  را بـه دلیـل تقیـه و درآمیختـن او بـا عامـه دانسـته اسـت و اینکـه و

ع( بوده است. گرچه در حقیقت پیرو ائمه اهل بیت) اهل عامه[ معرفی می كرده و بدان مشهور بوده، ا

شیخ آقابزرگ تهرانی می نویسد: 
ینـه ]علمـای رجالـی فـوق[ بـرای تشـیع ]امثـال ایـن افـراد[ ایـن باشـد که کتـب رجالِی  شـاید قر

48 . نگاه کنید به: الفهرست البن ندیم، ص 113-117؛ سیر أعالم النبالء، ج 10، ص 400-402؛ الترجمة، ص 113؛ الوافی بالوفیات، 
ج 5، ص 232. ج 22، ص 29-32؛ اللباب فی تهذیب األنساب، ج 3، ص 182؛ األنساب للسمعانی، 

49 . نگاه کنید به: الفهرست، ص 159؛ الترجمة، ص 405.
50 . نگاه کنید به: خالصة األقوال، ص 365؛ الترجمة، ص 11.

51 . نگاه کنید به: رجال ابن داود، ص 262؛ الترجمة، ص 355 و 312، الترجمة 4 از باب کنیه رجال ضعیف.
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کـه از قصـد و نّیـت مؤلفـان آنهـا  تألیف شـده در خصـوص تراجـم اعـالم شـیعه ـ همان گونـه 
یـر و اساسـًا خالـی از ذکـر احـواالت و آثـار علمـای اهـل سـنت  گز برمی آیـد و انتظـار مـی رودـ  نا
یـرا بنـای مؤلـف از ابتـدا بیـان احـواالت علمـای شـیعه بـوده اسـت ]و دلیلـی  واقعـی اسـت؛ ز
رد[.  م اسـت، بین علمای شـیعه ذکری به میان آو

َّ
ندارد تا از فردی که مذهب عاّمه وی ُمسـل

ق شـده باشـد، منظور مؤلف  گر در این کتاب ها اصطالح »عامی« احیانًا بر فردی اطال پس ا
این بوده که وی »عامّی المشـرب« اسـت، ]یعنی با اهل تسـنن نشسـت و برخاسـت دارد و در 
بیـن آنهـا زندگـی می کنـد و بـا آنهـا مـراوده و معاشـرت دارد[، نـه اینکـه »عامّی العقیـدة« ]یعنی 
دارای عقیـده اهـل سـنت و پیـرو خلفـای راشـدین[ باشـد، چـه رسـد بـه اینکـه قرائـن و دالیلی 

]قوی و محکم[ برای مذهب تشیع او در دست باشد.52

حقیقـت هـم چیـزی جـز آنچـه مرحـوم شـیخ آقابـزرگ تهرانـی بـه آن دسـت یافتـه و به صراحـت بیـان كـرده 
اسـت نیسـت؛ زیـرا تمـام آثـار و روایـات به جامانـده از ابوالحسـن مدائنـی جملگـی داللتـی تام بر تشـیع یا 
ی كـه نشـانه های تشـیع در آن به وضـوح مشـاهده می شـود،  ی بـه تشـیع دارد و از بهتریـن آثـار و تمایـل و
ع( فـی تـراث المدائنـی المکتـوب53 اسـت كه با تحقیق اسـتاد شـیخ حسـین  كتـاب أخبـار أهـل البیـت)

مرادی نسب اخیرًا منتشر شده است.

ع( مدائنی و شعر امام حسن مجتبی)
یـخ كتابـت نسـخه مـورد مراجعـه در كتـاب حاضـر متأخـر بـوده و از طرفـی ایـن تألیف جزء  از آنجـا كـه تار
گزیـر بایـد بحثـی درباره دالیـل و قرائن موجـود برای صحت انتسـاب آن  آثـار مدائنـی ذكـر نشـده اسـت، نا
به مدائنی و همچنین اجمااًل بحث دیگری نیز درباره صحت انتسـاب اشـعار یادشـده به حضرت امام 

: ع( داشته باشیم. دالیل و قرائن موجود عبارتند از حسن مجتبی)

ی و  ی به گـردآور آنچـه دربـاره تشـیع مدائنـی یـا میل او به مذهب تشـیع گفته شـد، سـبب شـده اسـت تا و
ع( اهتمام كند. یخی و ادبی اهل بیت) تدوین میراث تار

ی كه از فهرست  ع(، به طور ی و تدوین[ تراث اهل بیت) گردآور اهتمام فراوان و قابل مالحظه مدائنی به ]
یافت می شود. در ادامه به چند مورد از آنها برای نمونه اشاره می شود: ی در این زمینه به خوبی در كتب و

مقتـل  كتـاب  ی  راو دو  از  یکـی  ]مدائنـی[  ی  در حالـی  كـه و ع(،  الحسـین) اإلمـام  مقتـل  كتـاب  الـف( 
ع( ابومخنف است. الحسین)

یعة ألی تصانیف الشیعة، ج 7، ص 173-170، شماره 899. 52 . الذر
53 . ایـن کتـاب به همـت پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه در قـم بـا همـکاری مرکـز پژوهـش هـای اسـالمی آسـتان قـدس رضـوی در مشـهد 

مقدس در سال 1396ش/2017م منتشر شده است.
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ع( ب( كتاب الخونة ألمیرالمؤمنین)

ع( ج( كتاب حروب أمیرالمؤمنین)

ع( و کتبه إلی عماله د( كتاب خطب أمیرالمؤمنین)

ھ( كتاب أسماء من قتل من الطالبیین

( كتاب أخبار الفاطمیات و

( كتاب أخبار الخلفاء ز

ع( وولده ح( كتاب أخبار أبي طالب)

مضـاف بـر اینکـه مدائنـی اخبـار و اشـعار سـّیدحمیری، ابـی دهبـل الجمحـی و كثّیر عّزة را كـه همگی از 
ی بـه ]تدوین و  شـاعران بـزرگ شـیعه بـه شـمار مـی رونـد، روایـت كـرده اسـت كه نشـان از شـدت اهتمـام و

ی[ شعر شیعی دارد. گردآور

ی همچون خصومات األشراف، أخبار الشعراء و كتاب هایی از این دست  ی تألیفات بسیار به  عالوه و
ع( بخشـی  درباره اخبار خلفا و اشـراف و شـاعران دارد كه مجموعه شـعر حضرت امام حسـن مجتبی)

از آنها بوده است.

ع( به روایت  مجموعه مخطوطی كه در این كتاب استفاده شده، متضمن دیوان حضرت امام حسین)
، صحـت انتسـاب اشـعار موجـود در آن بـا  ابومخنـف نیـز اسـت كـه پـس از مراجعـه، تطبیـق و دقت نظـر
ی كه اربلی  ع( محقق شـد؛ زیرا با اشـعار اشـعار روایت شـده توسـط أابومخنف از حضرت امام حسـین)

ع( نقل می كند مطابقت دارد. در كتاب کشف الغمة به روایت از ابومخنف از حضرت امام حسین)

ی با سـبک دانشـمندان و مؤلفان قدیمی و قرون اّولیه  ی و تدوین مدائنی شـباهت بسـیار سـبک گردآور
اسالم دارد. از آنجا كه در مقدمه می نویسد: 

جـزء  را  آن  و  بـودم  ع(  علـی) بـن  حسـن  امـام  حضـرت  خـود  مـوالی  اشـعار  پـی  در  پیوسـته 
نفیس ترین و گرامی ترین تحفه ها می شمردم، لذا به کتاب ها و نسخ بسیاری مراجعه کردم و 
پیوسته مالزم آنها بودم و تصّفح و تدقیق فراوانی در آنها کردم، لیکن چیزی از شعر حضرت 
زی شـیخی از اهـل مدینـه کـه عالـم بـه امـور و اخبـار اهـل  ع( نیافتـم تـا اینکـه رو امـام حسـن)
)ص( و حافـظ سـیره و سـنت آنهـا بـود، نـزد مـا آمـد و بـرای مـن مقـداری از شـعر  بیـت پیامبـر
یی از نسـل پسـران حضـرت جعفر بن  ع( را خواند. سـپس بانو حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
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ع( را دیدم و او نیز مقداری دیگر از شعر حضرت را برایم روایت کرد، لذا من این  ابی طالب)
دو روایت را در کنار هم گذاشتم و به یکدیگر اضافه کردم.

كار رفتـه، بـه  طـور كلـی داللـت بـر  سـبک و اسـلوب اشـعار و نحـوه تركیب بنـدی جمـالت و كلمـات بـه 
كهن بودن اشعار این دیوان دارد.

سبک )22 قطعه( شعر موجود در این نسخه و مناسبت و انگیزه هایی كه برای سرودن برخی از آنها ذكر 
ع( و نیز مناسـبت های برخی اشعار  ی با سـایر اشعار امام حسـن مجتبی) ی بسـیار شـده اسـت، سـازگار
دارد كه در مسـتدركی كه از خالل كتب و مصادر دیگر اسـتخراج كرده ایم54 و تا كنون به 33 قطعه شـعر 

[ ذكر شده است. رسیده است، ]عینًا تکرار و

وجـود سـه بیـت از قصیـده المیـه ای بـا مطلـع زیـر كـه در كتاب مناقـب آل ابی طالـب )ج 3، ص 176( به 
ی[55 آمده است و همچنین به همراه یک بیت دیگر در كتاب مقتل  كم ]نیشابور نقل از كتاب امالی حا
ع( منسـوب شـده، همگـی از  الحسـین خوارزمـی )ج 1، ص 181( ذكـر شـده و بـه حضـرت امـام حسـین)

ی است كه در این نسخه خطی وجود دارد: كید بر اصالت اشعار دالیل تأ

]در بحر مجتّث[  

ِبَجــــــــّدٍ ی 
َ
َیْبــــــــأ َکاَن  56َمــــــــْن  ُ

ُســــــــول الّرَ ي  َجــــــــّدِ  
َ

َفــــــــِإّن

ـ هـر گاه كسـی بـه آبـا و اجـداد خویـش بنـازد و افتخار كند، پس همانا ]فخر من بـر تمام عالمیان رجحان 
كه مایه مباهات جهانیان و برترین كائنات است[. دارد؛ زیرا[ جّد من حضرت رسول اهلل)ص( است ]

کم الجشمی درگذشته به سال 494ق موسوم  وجود ابیات سه گانه ای با قافیه »الم« در كتاب امالی الحا
ی و  ع( گـردآور یـح بـر اینکـه كلیـه اشـعار و اخبـار حضـرت امـام حسـن مجتبـی) بـه جـالء األبصـار بـا تصر
كـم جشـمی همیـن دیوانـی اسـت كـه مدائنـی گـردآوردی و تدویـن  تدویـن شـده اسـت57 و شـاید مـراد حا

كرده است.

وجود برخی شروح لغوی كه یافتن نص عبارات آن در لغت نامه ها و معجم های لغوی برای محقق میسر 
نشـد و حدس محقق بر این اسـت كه این شـروح و توضیحات از آِن خود مدائنی بوده باشـد. همچنین 

ری کرده  ع( را جمع آو یفی 29 قطعه شـعر پراکنده از حضرت امام حسـن مجتبی) 54 . پیش از این عالمه سـّیدمحمود المقدس الُغِر
ع( « در شماره 24 مجله علوم الحدیث در سال 1429ق چاپ و منتشر شده است. که در مقاله ای با عنوان »دیوان اإلمام الحسن)

کم نیشابوری نگاه کنید به: کشف الظنون، ج 1، ص 165؛ هدیة العارفین، ج  55 . برای اطالع از کتاب امالی العشیات ابوعبد اهلل حا
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 2، ص 314، ش 1249. 2، ص 59؛ الذر

ع(، ص 407. ع(، ص 50 و 74؛ دیوان اهل  البیت) 56 . شعر اإلمام الحسن بن علی)
.20-A یدی در شهر صعده یمن کم الجشمی، نسخه ]خطی[ عالمه مؤ 57 . نگاه کنید به: امالی الحا
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كید دارد كه  ع( داللت و تأ قرائن و شواهدی بر وجود نسخه دیگری از شعر حضرت امام حسن مجتبی)
ی و تدوین شده است. توسط مدائنی گردآور

ع( مضامین شعر امام حسن مجتبی)
اسـتفاده از سـالح شـعر در احتجـاج بـا دشـمنان و معانـدان، به خصـوص دربـاره حضـرت امـام حسـن 
یه و عمروعاص و مروان و اذناب ایشان قابل  ع( به   نحوی قابل  توجه در مکاتبات ایشان با معاو مجتبی)
مشاهده است؛ زیرا اینان دهان به سخن سرایی باز می كردند و سخنان طوالنی ]و باطل خود[ را همواره 
ع( را به درماندگی در سـخن و  به الفاظ مسـّجع و اشـعار موزون و مقّفی می آراسـتند و ـ العیاذ باهلل ـ امام)
ع( كه خود مظهر  ک امام) گنگ زبانی متهم و منسوب می كردند و چه دور است این انتساب به حریم پا
گزیـر بـه منظـور  ع( نا بالغـت و فصاحـت و ثمـره شـجره طیبـه أفصـح مـن نطـق بالضـاد اسـت! پـس امـام)
دفع یا رّد حمالت و سخنان باطل و جاهالنه دشمنان، سالح شعر را به خدمت می گرفت و پاسخ آنها 
را بـا زبـان شـعر و سـخن مـوزون می فرمـود. بـه همیـن سـبب اسـت كـه می بینیـم اغلـب اشـعار حضرت در 
ع( سـروده  مناسـباتی مانند احتجاج با دشـمنان، دفع شـبهات و بیان حقانیت خود و سـایر اهل بیت)
ع( حول چند محور قرار دارد  شـده اسـت. همانا مضامین موجود در شـعر حضرت امام حسـن مجتبی)

: كه مهم ترین آنها عبارتند از

، برادر و نفس شـریف و تعدادی از مناقب و اوصاف پسـندیده  خود.  ، مادر ، پدر 1. افتخار به جد بزرگوار
در نمونـه  شـعرهای حضـرت بـا مضمـون فخـر می تـوان شـعر هدفمنـد را به خوبـی مشـاهده كـرد و اینکـه 
ک خویـش اسـت و ذره ای از گزافه گویی هـای  مفاخـره حضـرت تنهـا محـدود بـه صفـات الهـی و نسـب پـا
مبالغه آمیز و فخرفروشـی های متبخترانه و كذب آلود كه اشـعار عرب مشـحون از نمونه های این چنینی 

است در آن راه ندارد.

یه، عمرو بن العاص و مروان بن الحکم و  2. هجای دشـمنان خدا، مانند شـعر حضرت در هجای معاو
نابغه حبشیه مادر عمرو بن العاص كه در این دیوان ذكر شده است.

یه 3. ذكر علت مدارا و صلح با معاو

ی نیازمنـدان و سـرزنش صفـت ناپسـند بخـل و  4. یادكـرد حضـرت از سـخاوتمندی خـود و حفـظ آبـرو
مذمت بخیالن

حضـرت  بالفصـل[  خالفـت  ]و  والیـت  بـه  معتقـدان  نجات بـودن  اهـل  و  غدیرخـم  واقعـه  یادكـرد   .5
)ص( و عاقبت سـوِء كسـی كه ُمنِکر اندک چیزی  ع( پس از پیامبر امیرالمؤمنین علی و ائمه اهل بیت)

از آن شود.
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6. بیان سخنانی حکمت آمیز

7. رثـاء كـه از مهم تریـن مضامیـن شـعری نـزد عـرب محسـوب می شـود و معمـواًل دارای بیشـترین درجـه از 
میزان صحت عواطف و احساسات در بین اشعار است.

8. قناعت و زهد
9. مناجات با پروردگار

كـه خواننـده اشـعار حضـرت در ایـن  ایـن مضامیـن همـراه چنـد مـورد دیگـر ازجملـه محورهایـی اسـت 
مخطوطه و مستدرک آن با آنها مواجه خواهد بود.

مستدرک دیوان
ع( در سه بخش  مستدركی برای مخطوطه حاضر تهیه و اشعار منسوب به حضرت امام حسن مجتبی)

ی و تدوین شده است: ذیل در آن گردآور

الف( اشعار منسوب به حضرت كه به فرد دیگری نسبت داده نشده اند.
ی كه هم به حضرت و هم به شـعرای دیگر نسـبت داده شـده اسـت، اما صحت نسـبت آنها  ب( اشـعار

به حضرت به اقوال دیگر برتری و رجحان دارد.

ی كـه هـم بـه حضـرت و هـم بـه شـعرای دیگـر نسـبت داده شـده، ولـی صحـت نسـبت آنهـا بـه  ج( اشـعار
دیگـران در مقابـل انتسـاب اشـعار بـه حضـرت، قـوت بیشـتری دارد كـه ایـن موضـوع و تشـخیص صحت 
انتسـاب اشـعار بـه حضـرت یـا شـعرای دیگـر از خـالل مالحظـات، تخریجـات، تعلیقـات و تحقیقـات 
محقـق اثـر قابـل مشـاهده اسـت. همچنیـن هر گاه سـرایش شـعری بنا به مناسـبتی بوده، بـه منظور حفظ 

امانت علمی و بیان هدف شاعر از آن، شعر به  طور كامل ذكر شده است.

 ) در بخش مخطوط این دیوان 22 قطعه شعر و در بخش مستدرک 33 قطعه شعر )جمعًا 55 قطعه شعر
ی و تنظیـم شـده اسـت. همچنیـن كتـاب دارای ضمیمـه ای شـامل نمایه هـای فنـی الزم و تصویـر  گـردآور
رنگی مخطوطه است تا محققان از كیفیت آن اطالع حاصل كنند و مراجعه به اعالم و اشعار و ... برای 

پژوهشگران ساده تر شود.

ع( انتخاب شده بود. تمام شد آنچه از مقدمه جناب شیخ قیس العطار بر كتاب شعر امام حسن مجتبی)

گفتنی است ترجمه كامل این كتاب ارزشمند به زودی با ترجمه راقم این سطور توسط دفتر نشر فرهنگ 
ع( اختصـاص یافته انـد كـه در ادامـه بـه  اسـالمی كـه پیـش از ایـن نیـز كتاب هایـی بـه اشـعار اهل بیـت)

معرفی مختصر آنها پرداخته می شود.
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ع( دیوان أهل البیت)
كـرم)ص( تـا حضـرت حجت)عـج( می باشـد  ع( از نبـی ا اثـر فـوق دربرگیرنـده اشـعار چهـارده معصـوم)
ی و تدویـن شـده و چـاپ اّول آن در 651  كن كویـت( گـردآور كـه به همـت شـیخ علـی حیـدر المؤیـد )سـا
یـع در سـال 1422 هــ/2002م در  صفحـه از سـوی انتشـارات دارالعلـوم للتحقیـق و الطباعـة و النشـر و التوز
بیـروت منتشـر شـده اسـت. محقـق در مقدمـه خویـش بـر ایـن كتـاب بـه بحثی مختصـر دربـاره ماهیت و 
ع( با شـعر و شـعرا و انشـاد و  جایگاه شـعر در صدر اسـالم و نحوه برخورد رسـول خدا)ص( و اهل بیت)
استشهاد به شعر توسط ایشان پرداخته و در پایان مقدمه، روش تحقیق خود در تدوین این اثر را بر پایه 
مراجعه به بیش از 150 مصدر از منابع و مآخذ فرق مختلف اسـالمی معرفی كرده اسـت. از ویژگی های 
ایـن كتـاب می تـوان بـه ارجاعـات و اسـتخراجات فراوانـی اشـاره كـرد كه محقـق درباره هر یک از اشـعار و 
ع( در ذیـل ابیـات ارائه كرده اسـت. همچنین تفسـیر و توضیح عبارات  قصایـد منسـوب بـه معصومیـن)
و اصطالحات دشوار و لغات غریب نیز بخش دیگر پانویس های این كتاب را تشکیل می دهد. درباره 
ع( قطعـات شـماره 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31،  اشـعار منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
 55 و   54  ،52  ،51  ،50  ،49  ،48  ،46  ،45  ،44  ،43  ،42  ،40  ،39  ،38  ،37  ،36  ،35  ،34  ،33  ،32
ع( ذكـر شـده اسـت. گفتنـی اسـت قطعـات ذكرشـده همگـی جـزء بخـش  در كتـاب دیـوان أهـل البیـت)

ع( هستند. مستدرک كتاب شعر االمام الحسن بن علی)

ع( مین أو دیوان المعصومین)
َ
ّرُ الّث

ُ
الّد

ع( اسـت كـه به همـت میـرزا محمدعلـی مدرس   ایـن كتـاب شـامل اشـعار منسـوب بـه چهـارده معصـوم)
یحانة األدب[ )متوفای 1373ھ( تألیف و تحت اشراف و با مقدمه آیت اهلل  تبریزی خیابانی ]صاحب ر
ع( در سـال 1426ھ/1383ش  جعفر سـبحانی در 712 صفحه از سـوی انتشـارات مؤسسـه امام صادق)
ع( ابتدا  در قم منتشـر شـده اسـت. در این كتاب پیش از ذكر اشـعار منسـوب به هر یک از معصومین)
بـه مختصـری از سـیره و حیـات ایشـان اشـاره شـده، سـپس اشـعار منسـوب، بـه ترتیـب قافیـه ذكـر شـده و 
مفـردات و ابیـات مشـکل بـه زبـان عربـی در پاورقـی صفحات شـرح داده شـده اسـت. از مجموعه اشـعار 
ع( قطعـات شـماره 26، 27، 28، 29، 30، 32، 33، 35، 37،  منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
ذكـر شـده اسـت.گفتنی اسـت  میـن 

َ
الّث  ُ رّ

ُ
الـّد كتـاب  38، 39، 44، 45، 46، 48، 49، 51، 54، 55 در 

ع( هستند. قطعات ذكرشده همگی جزء بخش مستدرک كتاب شعر االمام الحسن بن علی)

؛ ما نظموه و ما أنشدوه ع( الواردة في بحاراألنوار معجم أشعار المعصومین)
ع(  همان گونـه كـه از عنـوان كتـاب حاضـر پیداسـت، ایـن اثر شـامل اشـعار منسـوب به چهـارده معصوم)
كـه به همـت دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیـه قـم و بـا مقدمـه  كتـاب شـریف بحاراالنـوار اسـت  در 
ی نـژاد در 576 صفحـه از سـوی مركـز انتشـارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه علمیه  غالمحسـین مهدو
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قم در سـال 1420ھ/1378ش منتشـر شـده اسـت. در این كتاب پیش از ذكر اشـعار منسـوب به هر یک 
یخ شـعر قبل و بعد از اسـالم، جایگاه شـعر نزد اهل  ع(، ابتدا مقدمه ای مبسـوط درباره تار از معصومین)
ع( و همچنیـن فصـول و فهـارس مختلـف كتـاب ارائه شـده اسـت.  ع( و انشـاد شـعر توسـط ائمـه) بیـت)
ع( بـه ترتیـب درج در مجلـدات بحاراالنـوار ذكـر شـده و  سـپس اشـعار مربـوط بـه هـر یـک از معصومیـن)
كنـار ابیـات و در  مشـخصاتی شـامل شـماره جلـد و صفحـه و حدیـث مربوطـه همـراه اوزان شـعری در 
پانویس صفحات درج شده است. این كتاب از فهارسی كاربردی برای یافتن ابیات برخوردار است كه 
امـر تحقیـق و جسـتجو را بـرای محققـان سـریع تر و سـاده تر كـرده اسـت. گفتنی اسـت از مجموعه اشـعار 
ع( قطعـات شـماره 26، 27، 28، 29، 30، 33، 36، 37، 38،  منسـوب بـه حضـرت امـام حسـن مجتبـی)
، همگی  39، 41، 44، 46، 49، 51، 45، 55 در كتاب شـریف بحاراألنوار ذكر شـده اند كه قطعات مذكور

ع( هستند. جزء بخش مستدرک كتاب شعر االمام الحسن بن علی)

ع( از فرزندان آن حضرت ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)
ع( از فرزنـدان آن  كتـاب فـوق شـامل اشـعار منسـوب بـه حضـرت فاطمـه زهـرا)س( و امامـان معصـوم)
ع( و حضرت  كرم)ص(، حضرت امیرالمؤمنین) حضرت بوده و فاقد اشعار منسوب به حضرت رسول ا
ع( اسـت. این اثر به همت دكتر حسـن عبداللهی تألیف و در 344 صفحه از سـوی  حجة بن الحسـن)
انتشـارات بوسـتان كتـاب قـم در سـال 1426ھ/1383ش در قـم منتشـر شـده اسـت. در ایـن كتـاب پـس 
، اشـعار منسـوب بـه هـر یـک از معصومیـن فـوق بـه ترتیـب قافیـه ذكـر شـده و در  ی مختصـر از پیشـگفتار
پانویـس صفحـات مـورد ترجمـه و شـرح بـه زبـان فارسـی قـرار گرفتـه اسـت. از مجموعه اشـعار منسـوب به 
ع( تنها قطعات شـماره 23، 24، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34،  حضرت امام حسـن مجتبی)
35، 37، 38، 39، 40، 42، 43، 44، 45، 46، 48، 49، 50، 51، 52، 54 و 55 در كتـاب ترجمـه و شـرح 
ع( از فرزنـدان آن حضـرت ذكـر شـده اسـت كه با  اشـعار منسـوب بـه فاطمـه زهـرا)س( و امامـان معصـوم)
یافت كه قطعات ذكرشده همگی در بخش مستدرک كتاب شعر االمام الحسن  اندكی تأمل می توان در

ع( قرار دارند. بن علی)

ع( نمونه ای از شعر حضرت امام حسن مجتبی)
ع( از بخش مخطوط كتاب انتخاب و ترجمه شده است  برای آشنایی بیشتر نمونه ای از شعر حضرت)

كه در ادامه تقدیم می شود.

در فخر به َحَسب و َنَسب بزرگوارش:
]در بحر مجتّث[  

ِبَجــــــــّدٍ ی 
َ
َیْبــــــــأ َكاَن  َمــــــــْن   .1

ُ
ُســـــــــــــــول الّرَ ي  َجـــــــــــــــّدِ َفـــــــــــــــِإّنَ 
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ّمٍ
ُ
ِبـــــــــــــــأ ی 

َ
َیْبـــــــــــــــأ َكاَن  ْو 

َ
أ  .2

ُ
الَبُتـــــــــــــــول ـــــــــــــــي  ّمِ

ُ
أ َفـــــــــــــــِإّنَ 

ٍر ِبـــــــــــــــَزْو ی 
َ
َیْبـــــــــــــــأ َكاَن  ْو 

َ
أ َجْبَرِئیـــــــــــــــُل3.  ُرَنـــــــــــــــا  َفَزْو

ِلباغـــــــــــــــي َبـــــــــــــــُروُز 
ْ
ال َنـــــــــــــــا 

َ
أ  .4

ُ
الَوُصـــــــــــــــول الَعُطـــــــــــــــوُف  رِفـــــــــــــــِدي 

الْتـ ِفیـــــــــــــــِه  َجاَء  َمـــــــــــــــْن  اْبُن  َنـــــــــــــــا 
َ
أ یـــــــــــــــُل5.  ْنِز والّتَ یُل  ِو

ْ
ــــــــــــــــَتأ

الـ ُیـــــــــــــــَری في  ال  َمـــــــــــــــْن  اْبُن  َنـــــــــــــــا 
َ
أ َعِدیـــــــــــــــل6ُ.  ِمْنُهـــــــــــــــْم  َنـــــــــــــــاِم 

َ
أ

ـــــــــــــــا
ً

َحّق ْحَمـــــــــــــــَد 
َ
أ اْبـــــــــــــــُن  َنـــــــــــــــا 

َ
أ ؟!7. 

ُ
َیُقـــــــــــــــول َقْولـــــــــــــــي  ِمْثـــــــــــــــلَ  َمـــــــــــــــْن 

وَشـــــــــــــــِقیقي خـــــــــــــــي 
َ
أ ِســـــــــــــــَوی  الَخِلیـــــــــــــــُل858.  ـــــــــــــــِقیُق 

َ
الّش َوْهـــــــــــــــَو 

1. هر گاه كسی به آباء و اجداد خویش بنازد و افتخار كند، پس همانا ]فخر من بر تمام عالمیان رجحان 
كه مایه مباهات جهانیان و برترین كائنات است[. دارد؛ زیرا[ جد من حضرت رسول اهلل)ص( است ]

گر كسی به مادر خویش بنازد، پس همانا ]افتخار من بر تمام مردم برتری دارد؛ زیرا[ مادرم حضرت  2. یا ا
فاطمه، زهرای بتول)س( است.

ع( از تمـام جهانیان برتر و  3. و هـر كـس بـه زائـران خـود مباهـات كنـد، پس همانا ]مباهـات ما اهل بیت)
ک مقرب درگاه خدا جبرئیل است.

َ
واالتر است؛ زیرا[ زائر ما، فرشته وحی و َمل

4. بله، من همان كسـی هسـتم كه ابر بخشـش ُمشـفقانه و مسـتمر من همواره بر سـر سائالن سایه  افکنده 
است.

ی نازل شـده  5. من فرزند همان كسـی هسـتم كه تأویل و تنزیل )ظاهر و باطن قرآن کریم( در خصوص و
است.

6. من فرزند همان كسی هستم كه در میان همه خلق جهان مثل و مانندی برای او یافت نمی شود.

7. به راسـتی كـه مـن فرزنـد رسـول خـدا)ص( احمـد مختار هسـتم. پس جـز من چه  كسـی می تواند افتخار 
چنین َحَسب و َنَسبی را برای خود بیان كند؟!

ع(( كه به راستی برادِر  8. جز برادر َتنی و همانند من در حسب و نسب )حضرت امام حسین بن علی)
ی و یار مخلص و از جان بهتر من است. ی و مادر پدر

ع(، ص 407. ع(، ص 53-54 و 74-76؛ دیوان اهل  البیت) 58 . شعر اإلمام الحسن بن علی)
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پایان سخن
یت ایشان در جامعه، اشعار معصومین از دیرباز مورد توجه  ع( و محور نظر به جایگاه معنوی اهل بیت)
، ضمن  محققـان و ادیبـان بـوده اسـت و همیـن عالقـه و توجـه موجـب شـده اسـت تا طـی قرون و اعصـار
ع( به دواوین آنها راه یابد. برای  یاده بر اشعار اصیل اهل بیت) ی اشعار ایشان، ابیاتی ز تدوین و گردآور
ع( یـاد كـرد كـه برخـی از اشـعار منسـوب بـه آن حضـرت قطعـًا از  نمونـه می تـوان از دیـوان امیرالمؤمنیـن)
ی، آنچـه امـر تحقیق  سـروده های ایشـان نیسـت و از ملحقاتـی اسـت كـه بعـدًا بـه دیـوان افـزوده شـده. بـار
ی همـراه می كنـد، جسـتجو در نسـخ خطی مربـوط بـه شـعر  در ایـن حـوزه را بـا دقـت، حساسـیت و دشـوار
ع( و احیـای اشـعار اصیـل و بعضـًا مغفـول ایشـان و تعییـن و تفکیـک اشـعار دارای نسـبت  اهل بیـت)
ع( دستیابی به آن دشوار می نماید. صحیح و سقیم از یکدیگر است كه جز با توّغل در ادب اهل بیت)

ی اسـت كه در  ع( اهمیت دارد، منحصربه فردبودن اشـعار آنچه درباره كتاب شـعر امام حسـن مجتبی)
ی كه تا  ی  كه با نگاهـی دقیق به آثـار ایـن دیـوان كم حجـم، ولـی پربـار و گران قـدر گـرد آمـده اسـت؛ به  طـور
ع( تدوین شده است )و در انتهای مقاله بدان اشارتی رفته است(، می توان  كنون درباره شعر اهل بیت)
ع( در مجموعه های فوق ذكر نشده  مشاهده كرد كه تقریبًا هیچ  یک از اشعار دیوان امام حسن مجتبی)

است.

ی، تـالش محقـق محتـرم جناب اسـتاد شـیخ قیس العطـار در تصحیح، تحقیق و احیـای این دیوان  بـار
ع( محسوب می شود، از چند ُبعد شایسته دقت نظر  كه اقدامی بی سابقه در تدوین دیوان شعر اهل بیت)

و تحسین است. 

ع( منتشر نشده بود و اشعار منسوب به  نخست: تا كنون هیچ اثر مدّونی درباره شعر امام حسن مجتبی)
یخـی، حدیثـی و مانند آن اسـتخراج شـده  )همه آنها در بخش مسـتدرک  آن حضـرت عمدتـًا از كتـب تار
دیـوان حاضـر نیـز ارائـه شـده اسـت( و این نخسـتین بار اسـت كه دیوانی مـدّون و مرتـب از حضرت امام 
ی و روایت شده توسط یکی از رجال مطرح قرن سوم، یعنی  ع( به صورت یک جا گردآور حسن مجتبی)

ابوالحسن مدائنی )متوفای 225ھ( با تحقیقی علمی و شایسته به زیور طبع آراسته می شود.

دوم: استفاده از منهج تحقیقی علمی دقیق و حسن سلیقه ای است كه در تصحیح و شرح این اشعار 
ی  كه می توان این اثر را به  عنوان الگویی مناسب برای امر تصحیح نسخ خطی  مشاهده می شود؛ به  طور
به خصوص در باب شعر و ادب معرفی كرد؛ زیرا التزام به نکات روش شناسی و تحقیقی، مشخصه بارز 
این كتاب چه در متن اصلی و چه در تعلیقات و حواشی مفصلی است كه محقق به منظور تبیین مراد 

ع( و توضیح غرایب لغات، اشعار و مانند آن ارائه كرده است. امام)

سوم: ارائه فهارس متنوع فنی دقیق و منابع و مآخذ منظمی است كه نشان از اهتمام محقق به پایبندی 
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، اعالم و ... كتاب را برای  به اصول روش تحقیق علمی داشته و امر مطالعه و جستجوی ابیات، اشعار
خواننـدگان بسـیار سـاده تر كـرده اسـت. در كنـار همه امتیـازات فوق، مواردی چون بسـیار كم غلط بودن، 
طبع ممتاز و شکیل آن از نظر انتخاب نوع جلد، جنس كاغذ، قلم مورد استفاده، صفحه آرایی و ظاهر 

چشم نواز كتاب نیز از دیگر مزایایی است كه نمی توان از ذكر آن چشم پوشی كرد.

امیـد اسـت در آینـده شـاهد آثـار بیشـتری از ایـن دسـت از ایشـان و سـایر محققـان ارجمند تراث شـیعی 
ی از معیارهای علمی  باشـیم و میراث مکتوب ارزشـمند شـیعی بتواند به  گونه ای شایسـته و با برخوردار

 وآخًرا.
ً

روش  تحقیق و تصحیح به عرصه های علمی بین المللی راه یابد. والحمد  هلل أّوال

کتابنامه

کریم زمانی؛ تهران، نشر نامک، چاپ اّول، 1389شمسی. قرآن كریم؛ ترجمه 

ع( فی تراث المدائنی المكتوب؛ حسین مرادی نسب؛ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، مرکز پژوهش های  اخبار اهل البیت)
اسالمی آستان قدس رضوی، 1396ش/ 2017م.

اختیار معرفة الرجال المعروف برجال الكّشي؛ للشیخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ تحقیق جواد 
القیومي اإلصفهاني؛ جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم المقدسة، الطبعة الثانیة، 

1426 هـ/1384ش.

زري؛ داراألضواء، بیروت، 1409 هـ.
ُ
ع(؛ للّشیخ محّمدکاظم األ زرّیة في مدح الّنبّي و الَوصّيِ و اآلل)

ُ
األ

، القاهرة، الطبعة الثالثة،  ؛ دارالمعارف بمصر إعجاز القرآن؛ ألبي بكرمحمد بن الطیب الباقالني؛ تحقیق السید أحمد صقر
1374ھ/1954م.

.20-A كم الجشمي؛ نسخه خطی عالمه مؤیدی در شهر صعده یمن، به شماره أمالي الحا

معانّي؛ تحقیق محّمد عوامة؛ مكتبة ابن  تیمیة، القاهرة،  األنساب؛ ألبي سعد عبدالكریم بن محّمد بن منصور التمیمي الّسَ
الطبعة الثالثة.

کامل سلمان  أنوار العقول في أشعار وصي الرسول)ص(؛ لقطب الدین محمد بن الحسین البیهقي الكیدري؛ تحقیق 
کرم، الطبعة األولی، بیروت، 1419 هـ/1999م. الجبوري؛ دارالمحجة البیضاء، دارالرسول األ

ع(؛ للّشیخ محّمدباقر المجلسي؛ تحقیق لجنة من العلماء؛ الطبعة الثالثة  بحاراألنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار)
المصححة، دار إحیاء الّتراث العربي، بیروت، 1403هـ/1983م.

، المكتبة التجاریة الكبرٰی، لصاحبها مصطفی محمد، 1345هـ. البیان و التبیین؛ ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ مصر

ع( از فرزندان آن حضرت؛ حسن عبداللهی؛ انتشارات  ترجمه و شرح اشعار منسوب به فاطمه زهرا)س( و امامان معصوم)
کتاب، قم، 1426ھ/1383ش. بوستان 

الخرائج و الجرائح؛ لقطب الدین الراوندي؛ تحقیق مؤسسة اإلمام المهدي، الطبعة االولی، قم، 1409هـ.

خالصة األقوال في معرفة الّرجال؛ للعالمة الحّلي؛ تحقیق الّشیخ جواد القیومي؛ مؤسسة نشـر الفقاهة، قم المقدسة، 
الطبعة الرابعة، 1431 هـ.

ع(؛ میرزامحمدعلی مدرس تبریزی خیابانی؛ تحت اشراف آیت اهلل جعفر سبحانی؛ قم،  مین أو دیوان المعصومین)
َ
ّرُ الّث

ُ
الّد

انتشارات مؤسسه امام صادق)ع(، 1426ھ/1383ش.

در كربال چه گذشت )ترجمه نََفُس المهموم(؛ شیخ عباس قمی؛ ترجمه محمدباقر کمره ای؛ انتشارات مسجد مقدس 
جمكران، چاپ بیست و سوم، قم، 1386.

دیوان أبي  فراس الحمداني؛ عني بجمعه و نشره و تعلیق حواشیه و وضع فهارسه سامي الّدهان؛ المعهد األفرنـسي 
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بدمشق، مجموعة النصوص الشرقیة، 1363 هـ.

دیوان اإلمام الحسن)ع(؛ سّیدمحمود المقدس الُغِریفي؛ شماره 24، مجله علوم الحدیث، 1429هـ.

ري )المتوّفی سنة 275هـ.(؛ دراسة و تحقیق د. أنور علیان أبوسویلم، 
َ
ّك دیوان امرئ القیس و ملحقاته؛ بشرح أبي سعید الّسُ

د. محّمدعلي الشوابكة؛ مرکز زاید للّتراث و الّتاریخ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، العین، الطبعة األولٰی، 1421 هـ/2000م.

ع(؛ تحقیق الشیخ علي حیدر المؤید؛ بیروت، دارالعلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة  دیوان اهل البیت)
االولی، 1422 هـ/2002م.

إلی طرفة؛ تحقیق دریة الخطیب، لطفي  دیوان طرفة بن العبد )شرح األعلم الشنتمري( و تلیه طائفة من الشعر المنسوب 
، الطبعة الثانیة، 2000م. الصّقال؛ بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر

دیوان عبید بن األبرص؛ شرح أشرف أحمد عدرة؛ دارالكتاب العربي، بیروت، الطبعة األولٰی، 1414 هـ/1994م.

؛ منشورات دلیل ما، قم، الطبعة األولٰی،  دیوان قیس بن َعمرو الّنَجاشي؛ تحقیق و شرح الشیخ قیس العطار
1432هـ/1390ش.

إلی تصانیف الّشیعة؛ للعاّلّمة الّشیخ آقابزرگ الّطهراني؛ داراألضواء، بیروت، الطبعة الثالثة، 1403هـ/1983م. ریعة 
َ
الّذ

رجال ابن داوود؛ المطبعة الحیدریة، النجف االشرف، 1392 هـ.

َهبي )المتوّفی سنة 748هـ./1374م(؛ حققه و 
َ

سیر أعالم النبالء؛ لإلمام شمس الّدین محّمد بن أحمد بن عثمان الّذ
؛ مؤسسة الرسالة، بیروت، الطبعة األولٰی،  ضبط نصه و علق علیه الدکتور بشار عواد معروف، شعیب األرنؤوط، صالح السمر

1417هـ/1996م.

شرح نهج البالغه؛ البن  أبي  الحدید؛ تحقیق محّمد أبوالفضل إبراهیم؛ دار إحیاء الكتب العربیة، مطبعة عیـسی البابي 
الحلبي و شرکاه، القاهرة، 1963م.

إبراهیم القیسي،؛ تحقیق داود سّلوم، نوري حّمودي  شرح هاشمیات الكمیت بن زید األسدي بتفسیر أبي ریاش أحمد بن 
القیسي؛ بیروت، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربیة، الطبعة الثانیة، 1406هـ/1986م.

الصاحبي في الفقه اللغة العربیة ومسائلها وسنن العرب في كالمها؛ للعالمة اإلمام أبي الحسین أحمد بن فارس بن زکریا 
الّرازي اللغوي؛ تحقیق الدکتور عمر فاروق الطّباع؛ بیروت، مكتبة المعارف، الطبعة األولٰی، 1414هـ/1993م.

إلی مستحّقی القدیم؛ للشیخ زین الّدین أبي  محّمد علي بن یونس العاملي الّنباطي البیاضي؛ تحقیق  راط المستقیم  الّصِ
محّمدالباقر البهبودي؛ طهران، مكتبة المرتضویة، الطبعة األولٰی، 1384 هـ.

ع(؛ ألبي جعفر محمد بن علي بن الحسین بن موسی بن بابویه القمي؛ تحقیق الشیخ حسین األعلمي؛  عیون أخبار الرضا)
بیروت، مؤسسة األعلمي، الطبعة األولٰی، 1404 هـ.

؛ ألبي محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتیبة الدینوري؛ تعلیق و شرح یوسف علي طویل؛ بیروت، دارالكتب  عیون األخبار
العلمیة، الطبعة الثالثٰة، 1424 هـ.

الغدیر في الكتاب و الّسّنة و األدب؛ للّشیخ عبدالحسین األمیني النجفي؛ طهران، دارالكتب اإلسالمیة، الطبعة السابعة، 
1425 هـ/2004 م.

ع(؛ لعلي بن محمد بن أحمد المالكي المكي الشهیر بابن الصّباغ المالكي؛ طبع مطبعة  الفصول المهمة في معرفة األئمة)
العدل في النجف األشرف، بتقدیم توفیق الفكیكي.

كشف الظنون عن أسامی الكتب و الفنون؛ للعالم الفاضل االدیب و المؤرخ الكامل األریب مصطفی بن عبداهلل الشهیر 
بحاجی خلیفه و بكاتب چلبی، عنی بتصحیحه و طبعة و تعلیق حواشیه محمد شرف الدین یالتقایا و المعلم رفعت 

بیلگه الكلیسی مع مقدمة للعالمة الحجة آیة اهلل العظمی السید شهاب الدین النجفی المرعشی، دار إحیاء التراث العربى، 
بیروت، 1941م.

كشف القناع عن متن اإلقناع؛ للشیخ منصور بن یونس البهوتي الحنبلي؛ تحقیق محمد حسن اسماعیل الشافعی؛ بیروت، 
دارالكتب العلمیة، الطبعة األولٰی، 1418 هـ.
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كتاب الفهرست؛ ألبي الفرج محّمد بن إسحاق الندیم؛ تحقیق دکتر أیمن فؤاد سّید؛ مؤسسة الفرقان للتراث اإلسالمي، 
لندن، 1430 هـ/2009 م.

؛ مرکز الطباعة و النـشر للمجمع  ع(؛ ألبي  الحسن علي بن عیـسی اإلربلي؛ تحقیق علي آل کوثر كشف الُغّمة في معرفة األئمة)
العالمي ألهل البیت)ع(، دارالتعارف، بیروت، 1433 هـ/2012 م.

، 1400 هـ/1980م. باب في تهذیب األنساب؛ لعزالّدین ابن  األثیر الجزري؛ بیروت، دار صادر
اللُّ

المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز؛ ألبي محمد عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطیة الغرناطي؛ تحقیق 
عبدالسالم عبدالشافي محمد؛ بیروت، دارالكتب العلمیة، الطبعة األولٰی، 1413 هـ.

مستطرفات السرائر )باب النوادر( ]الجزء السابع من موسوعة ابن إدریس الحلي[؛ ألبي عبد اهلل محمد بن أحمد بن إدریس 
العجلي الحلي؛ تحقیق السید محمد مهدی السید حسن الموسوي الخرسان؛ منشورات دلیل ما، مكتبة الروضة الحیدریة، 

قم، الطبعة األولٰی، 1429 هـ/1387ش.

، حمزة أحمد الزین؛ دارالحدیث، القاهرة، الطبعة األولٰی،  کر مسند أحمد بن حنبل؛ تحقیق أحمد محّمد شا
1416 هـ/1995م.

المغني؛ لموفق الدین أبي  محمد عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعیلي الدمشقي الصالحي الحنبلي 
)541-620هـ(؛ تحقیق الدکتور عبد اهلل بن عبدالمحسن الترکي، الدکتور عبدالفتاح محمد الحلو؛ دار عالم الكتب للطباعة و 

النشر و التوزیع، الریاض، الطبعة الثالثة، 1417هـ/1997م.

مفردات ألفاظ القرآن؛ للراغب اإلصفهاني؛ تحقیق صفوان عدنان داوودي؛ دارالقلم دمشق، الطبعة الرابعة، 1430 هـ/2009 
م.

؛ النجف األشرف، المكتبة الحیدریة،  کاظم المظفر مقاتل الطالبیین؛ ألبي الفرج علي بن الحسین اإلصفهاني؛ تحقیق 
الطبعة الثالثة، 1385 هـ.

مناقب آل أبي طالب؛ ألبي  جعفر محّمد بن علي بن شهرآشوب الّسروي المازندراني؛ تحقیق یوسف البقاعي؛ داراألضواء، 
بیروت، الطبعة الثالثة، 1412 هـ/1991م.

د، شكري فیصل؛ دارالنشر  َفدی؛ تحقیق س. دیدرینغ، أیمن فؤاد َسّیِ الوافي بالوفیات؛ لصالح الّدین خلیل بن ایبك الّصَ
، بیروت، الطبعة الثالثة، 1411 هـ/1991م. ، دار صادر فرانزشتاینر شتوتغارت، النشرات اإلسالمیة أسسها هلموت ریتر

وسائل الّشیعة ومستدركها؛ للّشیخ محّمد بن الحسن الحّر العاملي وللمحدث الخبیر الحاج میرزا حسین نوري إعداد 
رحمةاهلل رحمتي؛ جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة، مؤسسة النشر اإلسالمي، قم المقدسة، الطبعة الثانیة، 

1435 هـ/1384ش.

وقعة صفین؛ لنصر بن مزاحم المنقري؛ تحقیق و شرح عبدالسالم محمدهارون؛ القاهرة، المؤسسة العربیة الحدیثة للطبع 
والنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، 1382 هـ.

هدیة العارفین في أسماء المؤلفین وآثار المصنفین؛ إلسماعیل باشا البغدادی؛ طبع بعنایة وکالة المعارف الجلیلة فی 
مطبعتها البهیة استانبول، اعادت طبعة باالوفست، دار إحیاء التراث العربى، بیروت، 1951م.


