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بزرگ ترین  از  یکی  طائی  أوس  بن  حبیب  ابوتّمام  چکیده: 
خویش  عـصر  یگانه  و  شاعری  پرچم دار  و  عرب  شعرای 
و  شعر  فصاحت  و  زیبایی  الفاظ،  استعمال  استحکام  در 
به  ابوتّمام  دیوان  ابیات  از  بسیاری  بود.  آن  اسلوب  نیکویی 
َمَثل سائر تبدیل شده و در زبان مردم جاری گشته و به کتب 
نحوی،  صرفی،  لغوی،  شواهد  جزو  و  یافته  راه  مختلف 
بالغی و شعری نویسندگان بزرگ شده است. آنچه در این 
مقاله بدان پرداخته شده است، مذهب ابوتّمام است که 
تاکنون محل بحث و اختالف میان محققان بوده است، 
خالل  در  ابوتّمام  از  که  اشعاری  به  توجه  با  اینجا  در  لیکن 
از   

ً
قبال آنها  از  بعضی  درحالی که  شده  یافت  قصیده  سه 

یا تحریف شده بود، می توان به مذهب  دیوان وی حذف 
شیعه امامیه وی پی برد. مقاله حاضر در پی انتشار کتاب 
ارائه می شود که در آن  از ابوتّمام طائی  سه چکامه والئی 
شرح  و  تصحیح  خطی  نسخه   11 روی  از  فوق  قصیده  سه 
خطی  نسخ  برخی  تصویر  مقاله  انتهای  در  و  است  شده  
است.  شده  ارائه  اشعار  بیشتر  استنباد  جهت  مربوطه 
مهم ترین  از  خالصه ای  تا  بوده  برآن  نویسندگان  تالش 
نکات ارائه شده در کتاب درخصوص مذهب شیعه امامیه 

ابوتّمام را در این مقاله گردآوری و ارائه نمایند.

شعرای  شیعی،  شعر  تشیع،  ابوتّمام،  کلیدی:  کلمات 
دیوان  امامیه،  میمیه  قصیده  غدیریه،  قصیده  شیعه، 

ابوتّمام، مخطوطات شیعی، شعر عباسی.

| حبیب راثی تهرانی  / عذرا یزدی مهر

 تشّیع ابوتّمام 
حبیب بن اوس طائی



Shi’ism of Abū Tammām Habib Ibn ‘Aws Țā‘ī
Habib Rathi Tehrani / Azra Yazdi Mehr

Abstract: Abū Tammām Habib Ibn ‘Aws Țā’ī 
was one of the greatest Arab poets and the only 
poet of his time in the strength of the usage 
of the words, the beauty and eloquence of 
poetry and the elegance of its style. Many verses 
of Abu Tammām’s poetry have become folk 
proverbs and were spread among the people’s 
speaking and found their way into various books 
and were used as literal evidences in the lexical, 
morphological, syntactic, rhetorical and poetic 
works of great writers. What is discussed in this 
article is the religion of Abu Tammām, which 
has been the subject of controversy among 
scholars until now, but based on the three ode 
poems of Abu Tammām found in his works, 
some of which had already been removed or 
distorted from his divan, it is proved that he 
was an Imami Shiite. The present article is 
presented following the publication of the book 
Seh Chakameh Vilai by Abu Tammām Țā’ī, 
in which the above three poems have been 
edited and explained from 11 manuscripts, and 
at the end of the article, the pictures of some 
relevant manuscripts are presented to show 
the validity of the poems. The authors have 
tried to compile and present a summary of the 
most important points presented in the book 
concerning the Shiite religion of Abu Tammām 
in this article.

keywords: Abu Tammām, Shi’ism, Shiite 
poetry, Shiite poets, Ode of Ghadiriyya, Ode of 
Mimiyya Imamiyya, Divan of Abu Tammām, 
Shiite manuscripts, Abbasid poetry.

تشّيع أبو مّتام حبیب بن أوس الطايئ
حبیب رايث الطهراين/ عذراء يزدي مهر

 مـن أعظـم شـعراء العـرب وحامـل 
ً
اخلالصـة: کان أبـو مّتـام واحـدا

شـعره  ومجـال  لأللفـاظ،  اسـتعماله  دّقـة  يف  عصـره  يـد  وفر لواهئـم 
به، حـّى صـارت الكثیـر من أبیـات ديوانه  سـلو

ُ
وفصاحتـه، وروعـة أ

يقها  کاألمثـال الشـائعة املتداولـة بـن ألسـن النـاس، بـل وجـدت طر
والصرفّيـة  ّيـة  اللغو الشـواهد  مـن  وصـارت  الكتـب،  خمتلـف  إىل 

ّية لدى کبار الكّتاب. ّية والبالغّية والشعر والنحو
ومـا تبحثـه املقالـة احلالّيـة هـو ماهّيـة مذهـب أبـو مّتام الـذي ال يزال 
مثـار جـدل واختـالف بـن املحّققـن. إاّل أّننا هنـا ومن خالل بعض 
األبیـات الـواردة عـن أبـو مّتام يف ثالث قصائد مّت العثور علهيا أخیرا 
يف حن کان بعضها يف السابق قد حذف من ديوانه أو أ هّنا جاءت 

حمّرفة، ميكننا استنتاج کون مذهبه هو مذهب الشیعة اإلمامّية.
واملقالة احلالّية تأيت بعد انتشار کتاب سه چكامه والىئ از ابو مّتام 
طاىئ )= ثالث قصائد والئّية ألبو مّتام الطايئ( الذي تضّمن ثالث 
 عـىل إحـدى عشـرة نسـخة 

ً
مّت تصحیحهـا وشـرحها اعتمـادا قصائـد 

ير لبعض النسـخ اخلّطّية ذات  خّطّيـة. وهنـاك يف آخـر املقالـة تصاو
يادة توثیق األشعار املذکورة.  يف ز

ً
الصلة کي تكون سببا

مي خالصـة  وقـد سـعی الكاتبـان يف هـذه املقالـة السـتخالص وتقـد
ألهـّم النقـاط املذکـورة يف الكتـاب حول انتسـاب أبو مّتـام للمذهب 

الشیعي اإلمامي.
شـعراء  الشـیعي،  الشـعر  التشـّيع،  مّتـام،  أبـو  األساسـّية:  املفـردات 
ّيـة، القصیـدة املیمّيـة اإلمامّيـة، ديـوان أبـو  الشـیعة، القصیـدة الغدير

مّتام، املخطوطات الشیعّية، الشعر العّبايس.
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زندگینامهابوتّمام1
 ابوتّمام در حدود سـال 190ق در روسـتای جاسـم از نواحی اطراف دمشـق به دنیا آمد. در ایام کودکی در 
دمشـق در کارگاه بافندگـی کار می کـرد تـا اینکـه حـدود سـال 195ق از دمشـق یـا حمـص بـه مصـر رفـت و 
در مسـجد جامع آن شـهر به سـقایی مشـغول شـد. پنج سـال در مصر بود و در این هنگام فرصت یافت 
تـا بـه مطالعـه شـعر عربـی و قواعـد آن بپردازد.2 ابوتّمـام گندمگون، بلندقد، فصیح و شـیرین کام بود و در 
صحبت کـردن کمـی لکنـت زبـان داشـت.3 برخـی محققان بر ایـن باورند که ابوتّمام از دمشـق به حمص 
رفـت4 و بـه دیک الجـن، شـاعر معـروف و شـیعی مذهب )متوفـای 235ق( پیوسـت و احتمـااًل نـزد او هنـر 
شـعر و شـاعری را آموخت و از او تأثیر بسـیار پذیرفت. بعید نیسـت که گرایش او به مذهب امامیه نیز از 

همین جا سرچشمه گرفته باشد.5

مشـهور آن اسـت که مرگ ابوتّمام در سـال 231ق در موصل بوده اسـت. صولی از قول پســر ابوتّمام آورده 
که او یک سـال عهده دار برید موصل بود و سـرانجام در جمادی االول سـال 231 درگذشـت.6 بحتری که 
ی بوده گفته اسـت که ابوَنهَشـل  بن  ُحَمید طوسـی قّبه ای باالی قبر او بنا کرد و ابن  خلکان نقل  گرد و شـا
می کند که آن را در موصل، بیرون دروازه میدان در کنار خندق دیده که مردم می گفتند اینجا قبر ابوتّمام 

شاعر است.7

شعر مقامابوتّمامدر
بـا نگاهـی بـه نظـرات اربـاب تراجـم و دانشـمندان علوم ادبی می تـوان گفت که اغلب قریـب به اتفاق این 
نویسـندگان که خود از ارباب ادب هسـتند، هنر شـعر و زبان ابوتّمام را با دیده اعجاب نگریسـته اند و او 
را از بقیه شاعران با ویژگی های منحصـربه فردی تمایز بخشیده اند که از آن میان، اظهارات برخی بسیار 

ی می نویسد:  قابل توجه است. نخست آنکه ابن  اثیر جزر

ـنات شـعر به دسـت این سـه  همانا ابوتّمام و بحتری و متنبی، الت و ُعّزٰی و َمناة شـعر هسـتند که ُمَحّسَ

.ک به: الغدیر فی الکتاب والسـنة واألدب، ج 2، ص  باره زندگی و شـخصیت ابوتّمام حبیب بن اوس طائی ر 1. برای مطالعه بیشـتر در
یعـة إلـی تصانیـف الشـیعة، ج 1، ص 314 و ج 7، ص 86 و ج 9، ص 1،  329-345؛ أعیـان  الشـیعة، ج 4، ص 389-539؛ الذر
ص 38 و ج 16، ص 124؛ وفیـات األعیـان وأنبـاء أبنـاء الزّمـان، ج 2، ص 11-26؛ األغانـی، ج 16، ص 383-399؛ طبقـات الّشـعراء 
، ص 283-287؛ األعـام للزّركلـی، ج 2، صـص 165 و 898. دائـرة المعـارف بـزرگ اسـامی، ج 5، ص 269-287؛ دائـرة  البـن  معتـز

المعارف تشّیع، ج 1، ص 392-391.
2. وفیات األعیان، ج 2، ص 17.

3. أخبار أبی  تّمام، ص 259. عبارت در مورد لکنت وی این چنین است: ِفیِه َتْمَتَمٌة َیِسیَرٌة: یعنی زبانش با »تاء« می گردید و در سخن 
گفتنش حرف »ت« غلبه پیدا می کرد.

4. ابوتّمام، لعمر فروخ، ص 22.
5. همان، ص 24-23.

6. أخبار أبی  تّمام، ص 272.
7. وفیات األعیان، ج 2، ص 17.
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نفر به منصه ظهور رسـیده اسـت و شعرشـان هم فصاحت قدما را دارد و هم شـگفتی شـعر ُمحَدثین را و 
آنها توانسـته اند امثال سـائره و حکمت حکما را در شـعر خود جمع کنند؛ و اما ابوتّمام، پس خداوندگار 

معانی و صیقل دهنده عقول و اذهان است«.8 

همچنین متنبی شاعر بلندآوازه عرب در اقرار به برتری ابوتّمام در شعر می گوید: 
ـْعَر َبْعـَدُه:9 آیـا ادیبی را   الّشِ

َ
بی تّمـاٍم، َوْهـَو ُاْسـتاُذ ُکّلِ َمـْن َقـال

َ
 َیْعـرَِف ِشـْعَر أ

َّ
ال

َ
دیـِب أ

َ
َو َیُجـوُز ِلْل

َ
أ

سزاست که شعر ابوتّمام را نشناسد، در حالی  که وی استاد تمام شاعران پس از خود است. 

به نقل صولی هنگامی که شعر ابوتّمام را برای ابن  األعرابی خواندند گفت: 
گر این شعر است، پس آنچه تا کنون عرب گفته  :10 ا َعَرُب َباِطلٌ

ْ
ْتُه ال

َ
ِإْن کاَن َهذا ِشْعًرا، َفَما َقال

همگی باطل است!

کـه »هیـچ  یـک از شـعرا نتوانسـتند در زمـان  یـد مهلبـی نقـل می کنـد  ابوالفـرج اصفهانـی در األغانـی از یز
حیـات ابوتّمـام، درهمـی از شـعر خـود ]از طریـق صلـه[ بـه دسـت بیاورنـد و هنگامـی کـه او وفـات یافـت، 

شعرا آنچه را او از امرا و بزرگان می گرفت، بین خود تقسیم کردند. 

همچنیـن از عمـوی خـود ابراهیـم بـن عبـاس نقـل می کند که پس از شـنیدن قصیـده ای از ابوتّمام گفت: 
»ای ابوتّمام، امیران کام همگی رعیت و بنده احسان تو هستند.11 

از  نمونه هایـی  می رسـد،  ابوتّمـام  احـوال  ذکـر  بـه  کـه  هنگامـی  الشـعراء  طبقـات  در  عباسـی  معتـز  ابـن  
شاهکارهای مطلع قصاید او را می آورد. سپس می نویسد: 

یبـای ابوتّمـام کـه هـر یـک در نـوع خـود شـاهکار شـعری  گـر بخواهیـم مطلـع همـه قصایـد ز ا
یـم، به ناچـار بایـد بخـش عظیمـی از کتـاب را بـه آن  ر هسـتند را ـ ولـو در حـد یـک مصـرع ـ بیاو
یـادی دارد کـه بالـغ بـر 600 قصیـده و  یـرا ایـن مـرد ]ابوتّمـام[ واقعـًا اشـعار ز اختصـاص دهیـم؛ ز
800 مقطوعه است که اکثر آنها خوب است و ناپسند آن هم به گونه ای است که فقط الفاظ 
و واژگانـش کمـی سـنگین و پیچیـده اسـت، ولـی اینکـه در شـعرش چیزی باشـد کـه خالی از 

معانی لطیف و محاسن شعری و آرایه های بدیعی باشد، هرگز این طور نیست.12

بـرد لغـات از اشـعار عصـر جاهلـی به  مفسـران قـرآن و شـارحان اشـعار کهـن عـرب بـرای تبییـن معنـا و کار
 عنـوان شـاهد مثـال اسـتفاده می کننـد تـا اصالـت لغـات به کاررفتـه در ایـن متـون را نشـان دهنـد و دلیلـی 

8. المثل السائر فی ادب الکاتب والشاعر، ج 1، ص 14-13.
9. الصبح المنبی عن حیثیة المتنبی، ص 143.

10. أخبار أبی  تّمام، ص 244.
11. األغانی، ج 16، ص 388.

12. طبقات الشعراء، ص 286.
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معتبر برای معنای مورد نظر خود بیان کنند. در این میان تنها شـاعری که شـعر او هم طراز اشـعار عصــر 
جاهلـی بـه  عنـوان شـاهد مثـال بـرای اسـتعمال لغات مورد قبول واقع شـده اسـت و می توان به او اسـتناد 
ی بر استعمال ترکیب ها و  ی و استحکام اسالیب استفاده شده و تسلط و کرد ابوتّمام است؛ زیرا استوار
گرچه جزء طبقه ُمحَدثین به شمار می آید، ولی بزرگانی همچون  لغات کهن و غریب تا حدی است که ا

جار اهلل َزَمْخَشـری او را هم پایه شعرای بزرگ عرب و اصحاب معلقات سبع قرار داده و   نوشته است: 

ـِة،  ِبّیَ َعَر
ْ
َمـاِء ال

َ
َغـِة، َفُهـَو ِمـْن ُعل

ُّ
ل

ْ
ُیْسَتْشـَهُد ِبِشـْعرِِه ِفـی ال

َ
ِإْن کاَن ُمْحَدًثـا ال وُهـَو ]أی أبی تّمـام[ و

یِه:13 و او ]یعنی ابوتّمام[ اگرچه از شاعران جدیدی است که در  ِة َما َیْرِو
َ
 ِبَمْنزِل

ُ
ْجَعلُ َما َیُقول

َ
َفأ

ید  لغت به شعرشان استشهاد نمی شود، ولی او از عالمان زبان عربی است. پس آنچه می گو
را مـن، بـه  منزلـه آنچـه ]از پیشـینیان[ روایـت می کنـد، صحیـح و معتبـر ]و قابـل استشـهاد[ 

می دانم.

د خوانده و اشـعار  مسـعودی نیـز در مـروج الذهـب از ابـن  سـعد نقـل می کند که او اشـعار ابوتّمـام را نزد ُمَبّرَ
موجب تحسین و اعجاب مبّرد واقع شده است ... . سپس اضافه می کند: 

بانزد خاص  یافتـم کـه بیـش از 150 بیـت از اشـعار او بـه  عنوان َمَثل در زبان مـردم جاری و ز در
و عام اسـت و هیچ  یک از شـاعران عصر جاهلیت و اسـالم را نمی شناسـم که این مقدار از 

شعر وی به  عنوان َمَثل در بین مردم رایج بوده و یاد شود.14

خطیـب بغـدادی از محمـد بـن  یحیـی  الصولـی و او از فـردی بـه نـام حسـین  بـن  اسـحاق نقـل می کنـد که 
گفت: 

بـه ُبحُتـری گفتـم: مـردم تصـور می کنند که تو شـاعرتر از ابوتّمام هسـتی!؟ ُبحُتری جواب داد: 
بـه خـدا قسـم ایـن سـخن نـه سـودی بـه حـال مـن دارد و نـه بـه مقـام ]شـاعری[ ابوتّمـام ضـرری 
گردی[ او را می خـورم، اگرچـه واقعـًا دوسـت  می رسـاند! بـه خـدا سـوگند مـن همـواره نـان ]شـا
ینـد، ولی به خدا قسـم حقیقت این اسـت که  داشـتم حقیقـت امـر همـان بـود کـه مـردم می گو
من پیرو ابوتّمام هستم. به او پناه می برم و ]فنون شعر و شاعری را[ از او فرامی گیرم. در هوای 
شـعر ابوتّمام، نسـیِم شـعر من از حرکت بازمی ایسـتد و زمیِن شـعر من در مقابل آسـماِن شـعر 

رد.15 او سر تعظیم فرود می آو

خلیل مردم بک رئیس وقت مجمع علمی عربی دمشق16 نیز درباره ابوتّمام می نویسد: 

اف، ج 1، ص 208.
َ

13. الکّش
14. مروج  الذهب و معادن الجوهر، ج 4، ص 368.

یخ بغداد، ج 9، ص 160. 15. تار
16. متوفای 1379ق/1959م.
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ـَعراِء َبْعَدُه 
ُ

َحٌد ِمَن الّش
َ
َکُه أ

َ
َمَسـاِلِك َما َسـل

ْ
یًقا َوْعًرا َصْعَب ال ْیَهـا َطرِ

َ
َك ِإل

َ
ـْعرِ ولِکـْن َسـل ـَغ ابوتّمـام ُذْرَوَة الّشِ

َ
َبل

غـِه:17 ابوتّمـام بـه قله شـعر رسـید، اما راهی سـخت و دشـوار را برای رسـیدن بـه آن اختیار کرد که 
َ
ـَغ َمْبل

َ
وَبل

هیچ  یک از شعرای بعد از او نتوانستند آن راه را بپیمایند و به جایگاه و مقام او دست یابند.

ی می گوید:  صاحب جواهر األدب نیز درباره و
ْکَباُن،  ِذیَن َسـاَرْت ِبِذْکرِِهـم الّرُ

َّ
ـَعَراِء ال َثِة الّشُ ال ْسـَبُق الّثَ

َ
ُهـَو ابوتّمـام، َحِبیـُب ْبـُن اوس الطائـی، أ

اِلَثـِة  َبَقـِة الّثَ َس الّطَ
ْ
 ابوتّمـام َرأ

ُ
ـی. ُیَعـّد ُمَتَنّبِ

ْ
ُبْحُتـِری وَثاِلُثُهـم ال

ْ
َمـاُن،  َثاِنُیُهـم ال ـَد ِشـْعَرُهم الّزَ

َّ
وَخل

ْنَیا َقْدُمِلَئْت ِبَتْرِجَمِة 
ُ

یَن، وَظَهَر والّد ِر ّخِ
َ
ُمِتأ

ْ
ِمیَن وال ُمِتَقّدِ

ْ
ْیِه َمَعاِنی ال

َ
ُمْحَدِثیـَن، ِاْنَتَهـْت ِإل

ْ
ِمـَن ال

الِع  ّطِ ِ
ْ

ـُه ِباإل
ُ
ُطَف ِخَیال

َ
ُه ول

ُ
ِهْنِد، َفَحُصـَف َعْقل

ْ
ُفـْرِس وال

ْ
ُیوَنـاِن وال

ْ
َواِئـِل وِحْکَمِتَهـا ِمـَن ال

َ ْ
ـوِم األ

ُ
ُعل

ْ
ال

َعـاَلِء وَغْیرِِهَمـا:18 او ابوتّمـام 
ْ
ِبی ال

َ
ـی وأ ُمَتَنّبِ

ْ
مَثـاِل ِلل

َ ْ
ِحَکـِم واأل

ْ
یـَق ال ـَد َطِر ـِذی َمّهَ

َّ
ْیَهـا، وُهـَو ال

َ
َعل

حبیـب بـن اوس طائـی اسـت کـه سـردمدار سـه شـاعری اسـت کـه قافله شعرشـان همـواره در 
یـخ در حرکـت بـوده و زمانـه اشعارشـان را مخلـد و جـاودان کـرده و دومین شـاعر پس  پهنـه تار
از او ُبحتری و سـوم متنبی اسـت. ابوتّمام سرسلسـله طبقه سـوم از شـعرای محَدثین شـمرده 
یـن بـه ]شـعر و کالم[ وی ختـم می شـود. او در زمانـی ظهـور  می شـود کـه معانـی قدمـا و متأخر
کرد که دنیا از علوم فلسفه و حکمت یونان، ایران و هند پر شده بود. پس به  واسطه اطالع از 
ایـن علـوم، عقـل و خـردش به اسـتواری رسـید و قـوه خیالش هر چه لطیف تر و رقیق تر شـد و 
هموسـت که راه اسـتفاده از مثل ها و حکمت در شـعر را برای امثال متنّبی، ابوالعالء معّری 

و دیگران هموار کرده است. 

یخی مهمی سخن گفته شده است که از آن جمله اند: واقعه غدیر خم،  در اشعار ابوتّمام از حوادث تار
ی در بغداد، قتل  ّیه، لشکرکـشی معتصم علیه بابک خرمدین و اسارت و کشتن و واقعه َحّره، فتح عّمور

. افشین و همچنین حوادث بسیار دیگر

ابوتّمامشاعریبامذهبشیعهامامیه
کافی بودن دالیل برای اثبات  یادی شده است و با توجه به نا درباره مذهب ابوتّمام تا کنون بحث های ز
ی، برخـی تنهـا بـه اقوال گذشـتگان اتـکا کرده و برخی نیز به دلیـل نیافتن مدارک و  مذهـب امامیـه بـرای و
مسـتندات، آن را رد کرده اند.19 در این بخش ابتدا اقوال گذشـتگان مبنی بر تشـّیع ابوتّمام نقل می شـود، 

سپس ادله موجود برای اثبات مذهب امامیه ابوتّمام مطرح خواهد شد.

17. شعراء الشام فی القرن الثالث، ص 46.
18. جواهر األدب، ج 2، ص 193.

ید به مدخل ابوتّمام در دائرة المعارف بزرگ اسامی، ج 5، ص 282-281 )مقاله شماره 2024(. 19. بدین منظور بنگر
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اقوالعلمایشیعه الف(مذهبابوتّمامدر
ی از علمای شیعه در کتاب های خود بر مذهب تشیع امامی ابوتّمام تصریح کرده اند، اما تصریح  بسیار
ینـه ای در بیـرون همـراه نبـوده اسـت. بـه عبـارت دیگـر باید گفـت اشـعار و قصایدی که  ایـن عالمـان بـا قر
ارباب رجال و تراجم از آن به  عنوان سندی برای تشیع ابوتّمام یاد می کردند، تا کنون شناخته شده نبوده 
ی مـورد حـذف و تحریـف قـرار گرفتـه و تنهـا ابیاتـی از آنهـا در بعضـی کتاب ها نقل  و در دواویـن مطبـوع و
شده است. خوشبختانه پیداشدن این قصاید در نسخ خطی کهن و تصحیح و شرح آنها، می تواند این 
فرضیه را اثبات کند و باب مجادالت و اختاف درباره مذهب ابوتّمام را به پایان رساند. در ادامه ابتدا 
به اقوال علمای رجال و حدیث درباره مذهب ابوتّمام پرداخته می شود، سپس دالیل چهارگانه مذهب 

ی با استناد به ابیاتی از این قصاید بیان خواهد شد. تشیع امامی و

از میـان علمـای رجالـی احمد بن الحسـین واسـطی بغـدادی معروف به ابن  َغَضاِئری و شـیخ ابوالعباس 
َجاشی )هر دو متوفای 450ق( نخستین کسانی هستند که در کتاب های رجال خود  احمد بن علی الّنَ
ی  یـح کرده انـد. در بخش مسـتدرکات کتاب رجال ابـن  غضائری از قول و بـر مذهـب امامیـه ابوتّمـام تصر

چنین آمده است: 

ْو َقرِیًبا ِمْنَهـا وِفیَها َقِصیَدٌة 
َ
اِمِه أ ّیَ

َ
َها ُکِتَبْت ِفـی أ

َّ
َعل

َ
یـُت ُنْسـَخًة َعِتیَقـًة ل

َ
َحِبیـُب بـُن اوس، ابوتّمـام الطائـی: َرأ

اِمِه:20 حبیب بن اوس، ابوتّمام  ّیَ
َ
ی ِفی أ ُه ُتُوّفِ

َ
ّن

َ
ع(، أِل اِنی)

َ
ِبی َجْعَفرٍ الّث

َ
ٰی أ

َ
ٰی اْنَتَهٰی ِإل ع( َحّتَ َة) ِئّمَ

َ ْ
کُر ِفیَها األ

ْ
َیذ

ی یا قریب به آن کتابت شده  طائی: نسخه ای کهن ]از دیوان ابوتّمام[ را دیدم که شاید در زمان حیات و
ع( یک  به  ع( را تا حضرت امام محمدتقی الجواد) بوده و در آن قصیده ای بود که ابوتّمام نام تمام ائمه)

 یک ذکر کرده بود؛ زیرا او در زمان آن حضرت وفات یافته است.

نجاشی نیز ضمن نقل همین سخن از ابن  غضائری می نویسد: 

ع([ کِثیٌر وَذکَر احمد ْبُن الُحَسْیِن َرِحَمُه  ْهِل الَبْیِت ])
َ
ُه ِشْعٌر ِفی أ

َ
ا ول ابوتّمام الطائی کاَن ِإَماِمّیً

کُر ِفیَها 
ْ

یًبا ِمْنُهـ  وِفیَهـا َقِصیَدٌة َیذ ْو َقِر
َ
اِمـِه أ ّیَ

َ
َهـا ُکِتَبـْت ِفـی أ

َّ
َعل

َ
: ل

َ
ی ُنْسـَخًة َعِتیَقـًةـ  َقـال

َ
ـُه َرأ ّنَ

َ
اهلُل أ

َجاِحُظ ِفی 
ْ
 ال

َ
اِمـِه. وَقـال ّیَ

َ
ـی ِفـی أ ـُه ُتُوّفِ ّنَ

َ
ع(، أِل اِنـی) ِبی َجْعَفـرٍ الّثَ

َ
ـٰی أ

َ
ـٰی اْنَتَهـٰی ِإل ع([ َحّتَ ـَة ]) ِئّمَ

َ ْ
األ

اِفَضة:21 ابوتّمام طائی ]شاعری[ بر  َؤَساِء الّرَ َثِنی ابوتّمام الطائی وکاَن ِمْن ُر
َ

ِکَتاِب الَحَیواِن: وَحّد
یسد  ع( دارد. ابن  غضائری می نو یادی در باره اهل  بیت) مذهب شیعه امامیه بود و اشعار ز
کـه نسـخه ای کهـن از دیـوان وی را دیـده کـه شـاید در زمـان حیـات ابوتّمـام یـا نزدیـک بـه آن 
ع(  ع( را تـا حضـرت امـام جـواد) کتابـت شـده و در آن قصیـده ای بـوده کـه ابوتّمـام نـام ائمـه)
یـرا در زمان آن حضرت وفـات یافته اسـت. همچنین جاحظ در  یـک بـه  یـک ذکـر کـرده بـود؛ ز

20. الّرجال البن  الغضائری، ص 110.
21. رجال الّنجاشی، ص 141.
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ید: نقل کرد برای من ابوتّمام الطائی که یکی از رؤسای رافضیان ]یعنی  کتاب الحیوان می گو
شیعیان امامیه[ است.

ی مازندرانی )متوفای 588ق( 21 بیت از غدیریه مشهور ابوتّمام  ، ابن  شهرآشوب َسَرو پس از این دو نفر
کنـده در سـه موضـع و 11 بیـت از قصیـده میمیـه امامیه کـه در آن نام ائمه برده شـده را به طور  را بـه  طـور پرا
ی را جـزء شـعرای شـیعی برشـمرده اسـت.23  یـک  جـا در مناقـب آورده22 و در معالـم  العلمـاء خـود نیـز و
ی )زنده در سال560ق( صاحب کتاب بعض مثالب النواصب فی نقض بعض  ینی راز عبدالجلیل قزو

فضائح الروافض معروف به »نقض« درباره ابوتّمام می نویسد: 

و ابوتّمام الطائی شیعی بوده است ... و این همه شیعیان معتقد بوده اند.24

پس از او عامه حلی )متوفای 726ق( و ابن  داود نیز همانند عبارات نجاشی را در کتب رجال خویش 
آورده و ابوتّمـام را شـاعری بـا مذهـب شـیعه امامیـه دانسـته اند.25 شـیخ حـر عاملـی )متوفـای 1104ق( در 

وسائل الشیعة به اشارتی در باب تشیع ابوتّمام بسنده می کند و می نویسد: 

َمُة.26 
َ

ُه الَعاّل
َ
ی وَنَقل َواُه الَکّشِ َحِبیُب بُن اوس الطائی ابوتّمام ِإَماِمی َمْمُدوٌح، َر

ولی در أمل اآلمل به  طور مفصل تر به احوال او می پردازد و می گوید: 

ِدیًبـا َفاِضاًل 
َ
ا أ َمْشـُهوُر َکاَن ِشـیِعّیً

ْ
ـاِعُر ال ـامی الّشَ َعاِمِلـی الّشَ

ْ
َحِبیـُب بـُن اوس ابوتّمـام الطائـی ال

ُمْنِشًئا. 

ع( را بـرده اسـت، از قـول ابـن  شهرآشـوب ذکـر  ی را کـه در آن نـام ائمـه) سـپس ابیاتـی از قصیـده میمیـه و
می کند.27

عامـه مجلسـی نیـز در بحاراألنـوار از ابوتّمـام بـه  عنـوان یکـی از شـاعران شـیعه امامیـه یـاد کـرده اسـت.28 
ی را در شـرح احـوال  یـه و شـیخ آقابـزرگ طهرانـی نیـز ابوتّمـام را شـاعری شـیعه دانسـته و ابیاتـی از غدیر
او و نسـخ دیـوان و حماسـه اش آورده اسـت.29 دانشـمندان دیگـری همچـون صاحـب أعیـان  الشـیعة و 
ی  ی، فصلی ُمشـِبع را به اشـعار و احواالت و عامه عبدالحسـین امینی نیز ضمن پرداختن به غدیریه و

22. مناقب آل أبی طالب، ج 1، صص 314 و 376؛ ج 3، صص 52، 137، 138.
23. معالم العلماء فی فهرست كتب الشیعة و أسماء المصنفین منهم قدیًما و حدیًثا، ص 152.

24. بعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح الروافض، ص 246.
25. خاصة األقوال فی معرفة الّرجال، ص 132؛ رجال ابن  داود، ص 98.

26. وسائل الشیعة، ج  20، ص 160.
27. األمل اآلمل، ص 55-50.

28. بحار األنوار، ج  104، ص 8.
یعة إلی تصانیف الشیعة، ج 9/1، ص 38- 39؛ ج 7، ص 85-87؛ ج  13، صص 264 و 335. 29. الذر
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اختصاص داده و صاحب الغدیر نیز پس از ارائه دو فهرست ارزنده از شروح دیوان و الحماسه، به  طور 
مستوفی به ابعاد مختلف شعری و عقیدتی ابوتّمام پرداخته  است.

شـاید بتـوان گفـت عامـه سیدمحسـن امیـن عاملـی کسـی اسـت کـه در أعیان  الشـیعة بیشـترین عنایت 
ی تقریبـًا همه روایات و  را بـه ابوتّمـام نشـان داده و بزرگ تریـن تألیـف دربـاره شـاعر را تدوین کرده اسـت. و
ی و ضمـن بررسـی صنایـع لفظـی در قصایـد و اشـعار دیـوان، بـرای هر یک  اخبـار مربـوط بـه او را جمـع آور
یـه قصیده میمیه )به  ع( به جز غدیر نمونه هایـی نیـز نقـل کـرده اسـت،30 ولی در بخش مدایـح اهل  بیت)
نقـل از ابـن  شهرآشـوب( و قصیـده ای کـه در مـدح علویان برای مأمون سـروده شـده، چیـز دیگری نیافته و 

نیاورده است.31

ی  عامـه امینـی نیـز فصـل مسـتقلی از الغدیـر را بـه ابوتّمام اختصاص داده و با ذکـر 45 بیت از غدیریه و
این فصل را آغاز کرده اسـت. سـپس در متنی انتقادی، پاسـخ شـارح دیوان ابوتّمام، دکتر ملحم ابراهیم 

« نام واقعه جنگ معروفی نیست داده است.32 األسود را درباره اینکه »یوم الغدیر

سیدعبدالحسین شرف الدین صاحب المراجعات نیز ابوتّمام را این گونه معرفی می کند: 

ِهْم،  ُصوِلِه ِبَهْدِیِهم، َعارًِفا ِبَحّقِ
ُ
یـِن وأ ِخِذیـَن ِمْن ُفُروِع الّدِ

ْ
ع( واآل َبْیـِت)

ْ
ْهِل ال

َ
... وَکاَن ِمـْن ِشـیَعِة أ

َمِل اآلِمل ِفی 
َ
، َذَکَرُه َصاِحُب أ

ً
ْصَحاُبَنا ِإْرَسـاال

َ
ُه أ

ُ
ْیَب ِفیِه، ُیْرِسـل ا ال َر ِنِهم وَهذا ِمّمَ

ْ
ُمْسـَتْبِصًرا ِبَشـأ

ُه ُکُتٌب ... . 
َ
ِدیًبا ُمْنِشًئا ل

َ
ا َفاِضاًل أ  وَکاَن ِشیِعّیً

َ
َماِء َجَبل َعاِمل َفَقال

َ
ُعل

سـپس اقـوال نجاشـی، ابـن  غضائـری، عامـه حلـی، صاحـب روضـات  الجنـات و ابـن  شهرآشـوب را نقـل 
ی را مـی آورد و آن را نـص صریحـی دال بـر تشـیع ابوتّمـام  یـه رائیـه و می کنـد و در انتهـا ابیاتـی از غدیر

می شمارد.33 از متأخرین هم خلیل مردم بک در کتاب خود به تشیع ابوتّمام اشاره کرده است.34

ب(قصایدشاعر
همان  طور که ماحظه می شود مهم ترین دلیل امامی بودن ابوتّمام قصیده غدیریه و قصیده ای است که 
نخستین بار ابن  غضائری و نجاشی به آن اشاره کرده اند و ابن  شهرآشوب ابیاتی از آن را در مناقب آورده 
اسـت. در مداخـل نوشـته شـده در دایرة المعارف هـا و برخـی از دانشـنامه ها تصریـح شـده اسـت کـه ایـن 
ی به  نحوی زیر سـؤال  قصیده در هیچ  یک از نسـخ دیوان ابوتّمام موجود نیسـت و بدین  وسـیله تشـّیع و

30. أعیان الشیعة، ج 4، ص 539-389.
31.همان، ص 521-520.

32. نگاه کنید به: الغدیر، ج 2، ص 345-329.
یخیـة، مختصـر الـکام فـی مؤلفـی الشـیعة مـن صـدر اإلسـام؛ تألیـف السـید شـرف الدین الموسـوی؛ مجلـة العرفـان؛  33. صحـف تار

المجلد الثانی، جمادی الثانیة 1328، الجزء السادس، ص 285-283.
34. شعراء الشام فی القرن الثالث، ص 35.
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بـرده شـده اسـت.35 همـان  طـور کـه گفتـه شـد عامه امینی نیـز احتمال تحریف در نسـخ را داده اسـت36 
که البته سخن درستی است و تحریف در نسخ دیوان ابوتّمام در سطوح مختلفی انجام شده است که 
به  طور مشـروح به آن پرداخته خواهد شـد، ولی دالیل تشـّیع ابوتّمام در همین قصیده خاصه نمی شـود 
ی را به روشـنی نمایـان می کنـد. ایـن  ، مذهـب و و سـه قصیـده مسـتقل زیـر و ابیاتـی از یـک قصیـده دیگـر

: قصاید عبارتند از
ع( در روز عید غدیر خم )74 بیت( 1. قصیده غدیریه و تصریح به جانشینی حضرت علی)

ع( )60 بیت( ع( تا امام جواد) ( 2. قصیده میمیه امامیه و تصریح به اسامی ائمه اطهار
3. قصیده در نعت بنی هاشم و قدح بنی امیه )13 بیت(

4.ابیاتی دیگر که در آن تشیع خود را به صراحت اظهار کرده است. )3 بیت(
5.ابیاتی دیگری که می توان در آنها نشانه هایی از اشاره به مذهب تشیع یافت.

1.قصیدهغدیریه
یـه ابوتّمـام در بحـر طویـل و قافیـه »راء« و در 74 بیـت سـروده شـده اسـت که یکی  قصیـده جاودانـه غدیر
ع( اسـت. عنوان این  از درخشـان ترین قصایـد سروده شـده دربـاره غدیـر خـم و جانشـینی حضرت علی)
 َیْمـَدُح اهل بیت 

َ
قصیـده در دیوان هـای مخطـوط و مطبـوع ابوتّمـام این چنیـن ضبـط شـده اسـت: »وَقال

ْوُم 
َّ
ِك الل

َ
ْیَدِك ال ُیْقِنی ل ُعْفُر ُرَو

ْ
ُکُثُب ال

ْ
ِت ال َظْبَیُة َحْیُث اْسَتّنَ

َ
ع(« و با مطلع: »أ ُل َعِلیا) ُیَفّضِ ُسوِل)ص( و الّرَ

«. دلیلـی قاطـع و  خدشـه ناپذیر بـر امامی بـودن ابوتّمـام اسـت کـه در نهایـت شـجاعت و در مقـام  ْجـُر والّزَ
)ص( و  ، جانشـینی پیامبـر ع( ابیاتـی را بـه موضـوع غدیـر اثبـات وصایـت و خافـت بافصـل امـام علـی)

سایر فضایل حضرت امیرالمؤمنین اختصاص داده است.

این قصیده در نسـخه های مطبوع 73 بیت اسـت، ولی در نسـخ خطی موجود تعداد ابیات آن 74 بیت 
و در چنـد بخـش ذیـل اسـت. در 25 بیـت ابتدایـی قصیـده، پـس از تشـبیب گونه ای خطـاب بـه آهـوان، 
شـاعر بـه بیـان حـال خـود و گلـه و شـکایت از نامایمـات روزگار و بدعهـدی مـردم نسـبت بـه خانـدان 
)ص( پرداختـه اسـت. ابیـات 25-52 را می تـوان اصلی تریـن قسـمت قصیـده دانسـت کـه در آن  پیامبـر
)ص(  ع( در جنگ هـا و احادیـث واردشـده از ناحیـه پیامبـر شـاعر بـه بیـان فضایـل و افتخـارات علـی)
درباره ایشان می پردازد و جان فشانی های حضرتش را در غزوات یادآور می شود. سپس واقعه غدیر خم 
)ص( را مطابق با روایات شـیعه مطرح می کند و بعد  ع( توسـط پیامبر و اعام جانشـینی حضرت علی)

ع( می پردازد. ع( و حسنین) به بیان ماجرای سقیفه بنی ساعده و قتل امیرالمؤمنین)

در ابیـات 53-62 ضمـن تضمیـن بـه آیـات قـرآن، وقایـع و جریان هایـی همچـون جنـگ جمـل، صفیـن و 

35. دائرة المعارف بزرگ اسامی، ج 5، ص 281، مدخل ابوتّمام، ش 2024.
36. الغدیر، ج  2، ص 337.
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ی تحمیل شد، با زبانی تمثیلی یادآور شده  نهروان را که از سوی مخالفان حضرت در ایام خافتش بر و
اسـت. در ابیـات پایانـی ایـن قصیـده از 63-74 نیـز شـاعر بـه مذهـب شـیعه امامیـه خـود و محبت اهل  
)ص( و حضـرت زهـرا)س( تصریـح می کنـد و مـردم را به دلیـل دورافتادن از مسـیر محبت و  بیـت پیامبـر

ع( سرزنش می کند. والیت اهل  بیت)

ی به  طور کامل از دیوان حذف  این قصیده در چاپ های جدید دیوان ابوتّمام، مانند چاپ ایلیا الحاو
شده و در چاپ های گذشته نیز با تحریف به طبع رسیده است. عامه امینی تنها 45 بیت از آن را در 
الغدیـر آورده و تمـام آن را 73 بیـت دانسـته اسـت. ابیـات ذیـل از ایـن قصیـده، مطابقـت تـام و تمامـی بـا 
)ص( به امامت و خافت در غدیر  ع( از سوی پیامبر حدیث غدیر و ماجرای انتصاب حضرت علی)

خم دارد و دلیل محکمی برای اثبات عقیده و مذهب شیعی ابوتّمام به شمار می رود:

َرْهِطــــــــِه و ِبــــــــّیِ  الّنَ ْبَنــــــــاِء 
َ
ِبأ ُتــــــــْم 

ْ
َغــــــــْدُرَفَعل

ْ
وال ِخـــــــــَیاَنُة 

ْ
ال ْدَناَهــــــــا 

َ
أ َفاِعْیــــــــلَ 

َ
أ

ــــــــِه ِلَوِصّیِ ْبُتــــــــُم 
َ
ْجل

َ
أ َقْبِلَهــــــــا  َقــــــــْدُروِمــــــــْن  َهــــــــا 

َ
ل ْیــــــــَس 

َ
ل َدْهَیــــــــاَء  ِبَداِهَیــــــــٍة 

ُه
َ
ْهل

َ
أ َحــــــــّقُ 

ْ
ال اْســــــــَتْوَضَح  الَغِدیرِ  َیــــــــْوَم  ِســــــــْتُرو

َ
وال ِحَجــــــــاٌب  ِفْیَهــــــــا   

َ
ال ِبَفْیَحــــــــاَء 

ِبَهــــــــا َیْدُعْوُهــــــــُم  اهلِل   
ُ

َرُســــــــول قــــــــاَم 
َ
ُنْکــــــــُرأ َیـــــــــْنآُهُم  و ُعــــــــْرٌف  َبُهــــــــْم  ِلَیْقُر

ــــــــُه ّنَ
َ
أ ُیْعِلــــــــُم  و ِبَضْبَعْیــــــــِه   

ُ
!َیُمــــــــّد ُخْبــــــــُر ُکــــــــُم  

َ
ل َفَهــــــــلْ  ُکــــــــْم 

َ
وَمْوال َوِلــــــــّیٌ 

ــــــــِه َحّقِ ِبِإْثَبــــــــاِت  َجْهــــــــٌر  ــــــــُه 
َ
ل َجْهــــــــُروَکاَن  ــــــــُه 

َ
َحّق َبــــــــّزِِه  ِفــــــــی  ُهــــــــْم 

َ
ل وَکاَن 

الْنـــــــــ وَوارَِث  ِمیــــــــَن 
َ
َعال

ْ
ال َرّبِ  ــــــــَة  ُحّجَ

َ
؟!أ ِإْصــــــــُر  

َ
وال َوِفــــــــی  َعْهــــــــٌد   

َ
ال

َ
أ ـــــــــَنِبی 

َرْهَطــــــــُه و ِبــــــــی  الّنَ ِإّنَ  ُذْخُرُکــــــــْم  ُکــــــــْم 
َ
ْخــــــــُرل

ُّ
ُتِمَس الذ

ْ
ال ِإَذا  ُذْخــــــــِری،  ُهــــــــُم  وُحّبَ

ُزلَفــــــــًة َفاِطِمییــــــــَن 
ْ
ال َهــــــــَوای  ــــــــُت 

ْ
ِلی ُعْمــــــــُرَجَعل َداَم  ْو 

َ
أ َماُدْمــــــــُت  ِإلٰی َخاِلِقــــــــی 

َمْنَصِبــــــــی ّنَ 
َ
أ ــــــــی 

َ
َعل ِدیِنــــــــی  َفِنــــــــی  ْجــــــــُروَکّوَ الّنَ ُذِکــــــــَر  یــــــــًة 

َ
أ وَنْجــــــــِری  َشــــــــآٌم 

)ص( کارهایی کردید که کمترین آنها خیانت و پیمان شکنی بود. ـبا فرزندان، پسران و اهل بیت پیامبر

ع([  ـ پیش از آن نیز علیه وصی و جانشین ]بر حق[ او ]یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی  بن  ابی طالب)
ی تحمیل کردید که چنان مصیبت عظیمی به دنبال داشـت که  لشکرکشـی کرده و جنگ هایی را بر و

در روزگار بی سابقه بود و نمی توان حد و اندازه ای برای آن متصور شد.

)ص(  یت پیامبر ـ و در روز غدیـر خـم در سـرزمینی فـراخ کـه هیـچ پرده و مانعـی در آن برای مردم ]برای رؤ
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)ص(برای اهلش کامًا  ع( برای خافت بعـد از پیامبر و شـنیدن پیـام ایشـان[ نبـود، حـق ]امیرالمؤمنین)
روشن و آشکار شد.

ع( فراخواند تا خیر و نیکی به  ( به سوی والیت علی) ـ رسول خدا)ص( به  پا خاست و مردم را )در آن روز
آنها نزدیک و زشتی و پلیدی از ایشان دور شود.

کـه همانـا او ]پـس از مـن[ مـوال و  کـرد  گرفـت و بـاال بـرد و اعـام  ع( را  ی علـی) ـ رسـول خدا)ص( دو بـازو
ع( است[ آیا از آن مطلع شده  سرپرست شماست، ]و همانا که خافت حقیقی پس از من، از آن علی)

و به آن واقف شدید؟

ع(  یخـی[ دربـاره جانشـینی علی) )ص( ]در مقاطـع مهـم و مکـرر تار ـ همـان  قـدر کـه سـفارش های پیامبـر
ع( برای خافت، جای هیچ شک و شبهه و ابهامی  که درباره اثبات حقانیت علی) آشکار و روشن بود ]
)ص( و غصب خافت و حق  برای مردم باقی نمی گذاشت[؛ زیر پا گذاشتن سفارش های مکرر پیامبر

ع( نیز از سوی غاصبان خافت، آشکار و شفاف انجام گرفت. علی)

)ص(، آیـا هیچ عهد و پیمـان تمام و وفادارانه ای  ـ ای حجـت رب العالمیـن، و ای وارث ]بـر حـق[ پیامبـر
برای تو ]در بین این مردم[ نبود؟

)ص(  ـ پس شما ذخیره و پشتوانه خود را داشته باشید و ]بدانید[ که همانا عشق و محبت من به پیامبر
 ] ی شـدت نیـاز ع( ذخیـره و پشـتوانه مـن اسـت، در روز ]قیامـت[ کـه مـردم ]از رو و اهـل  بیـت و عترتـش)

ذخیره ها و پشتوانه های خود را طلب کنند.

ـ تـا زمانـی کـه زنـده هسـتم و عمـرم ادامـه دارد، عشـق و ارادت و محبـت فرزنـدان حضـرت فاطمـه)س( را 
سبب نزدیکی و تقرب به درگاه پروردگارم قرار داده ام.

ـ و من به دین اهل کوفه، یعنی شیعی علوی هستم. هر چند که خاستگاه و اصالتم، هر جا که سخن از 
نژاد و َحَسب به پیش آید، از سرزمین شام است.

یـح معرفـی می کنـد و عبارت  ، مذهـب خـود را بـه  طـور صر در ایـن ابیـات ابوتّمـام پـس از ذکـر واقعـه غدیـر
ع( می کنـد«، نشـانگر شـیعه و  کوفـه و از شـیعیان علـی) َفِنـی ِدیِنـی«بـه معنـای »دیـن مـن، مـرا اهـل  »َکّوَ
ی از دین اهل آنجا مضمونی  ، یعنی شـام و بیزار ی اسـت. همچنین اشـاره به زادگاه شـاعر امامی بودن و

است که شاعر در دو قصیده دیگر آن را تکرار کرده است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.

2.قصیدهمیمیهامامیه
ع( اسـت، به جز چاپ  ع( تا امام جـواد) )ص( و ائمـه هـدی) ایـن قصیـده مبارکـه کـه ُمزّیـن بـه نـام پیامبـر
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اخیـر و کمیـاب دیـوان ابوتّمـام بـه نـام المسـتوفٰی مـن شـعر ابی تمـام در هیـچ  یـک از چاپ هـای دیـوان 
ی از محققان تنها به نقل ابن  غضائری  ی از نسخ خطی دیوان وجود نداشته و بسیار ابوتّمام و در بسیار
ی دانسـته اند. جـای  و نجاشـی تکیـه کـرده و آن را از ابوتّمـام و دلیـل محکمـی بـرای شـیعه امامی بـودن و
بسـی سـعادت اسـت که در کتابسـه چکامه والئی از ابوتّمام طائی برای نخسـتین بار حجاب از چهره 
ی شـش نسـخه  ایـن قصیـده بـه  طـور کامـل برگرفتـه شـده و بـا تصحیحی انتقادی و شـرحی مسـتوفی از رو
خطی کهن، تقدیم ارباب ادب و فضیلت شده است. این قصیده در بحر خفیف و در 60 بیت سروده 

ع(« چنین است: َبْیِت)
ْ
ْهَل ال

َ
 َیْمَدُح أ

َ
شده و مطلع آن با عنوان »وَقال

َفَناِمی ْو 
َ
أ َفاْســــــــَهِری  َحــــــــّقُ 

ْ
ال َماَلِمــــــــیَحْصَحَص  یَن  َســــــــَتجَتِو ِبَماَلِمــــــــی 

قصیـده فـوق در چنـد بخـش اسـت کـه بـه ترتیـب ابیـات 1-7 دربـاره مذّمت مردم شـام و فسـاد حکومت 
امـوی در آن دیـار و برائـت از دیـن و آییـن آنهاسـت کـه در یـک بیـت از آن صریحـًا بـه شـامی األصل بـودن 

ی از دین مردم شام اشاره شده است. ی و شاعر و بیزار

ولکْنـــــــــ  ــــــــآِم  الّشَ کِنی  َســــــــا ِمــــــــْن  َنــــــــا 
َ
ــــــــآِمأ ْهِل الّشَ

َ
ـــــــــِنی َبــــــــِریٌء ِمــــــــْن ِدیــــــــِن أ

که  کنان و اهالی سـرزمین شـام هسـتم ،ولکن از دین و طریقت مردم سـرزمین شـام ] ـمن ]ابوتّمام[ از سـا
همانا قبول خافت و حکومت بنی امیه و ُحّبِ آنهاست[ بیزارم و برائت می جویم.

یخـی مصیبت بـاری چـون جنـگ صفیـن، واقعـه جان سـوز  در ادامـه و در ابیـات 8-24 بـه بیـان وقایـع تار
)ص( در مقابل سابقه برخی  کربا، واقعه حّره، قیام توابین و جان فشانی های بنی هاشم در غزوات پیامبر
صحابـه در جهـاد و شـرکت در غـزوات پرداخته شـده اسـت. ابیـات 25-31 به ماجرای قتـل ناجوانمردانه 
مالـک  بـن  نویـره توسـط خالـد بـن  ولیـد اختصـاص دارد و در ابیـات 32-41 نیـز خافـت یزیـد بـن  معاویه، 
کم بر دستگاه خافت امویان و تبعیت مردم از آنها مورد نکوهش شاعر قرار گرفته است. ابیات  فساد حا
پایانی این قصیده، یعنی 42-60 اصلی ترین بخش این قصیده است که ابوتّمام در آن به صراحت عقیده 
ع( و مدحی زیبا در حق هر کدام از آنها با عباراتی روشن،  ( خویش را اظهار کرده و با نام بردن از ائمه اطهار

راه هر گونه شک و تردید درباره مذهب امامیه خود را بر مشککین مسدود کرده است:

ــــــــی َثــــــــاَلٍث ِلَمــــــــْن ُســــــــْر
َ
َراِمَســــــــْوَف آِوی ِإل  ِ

ّ
ُکل ِمــــــــْن  ْشــــــــَواُء  ِ

ْ
اإل ُهــــــــّنَ 

َ
ِبل

َنِبیــــــــی ِمیــــــــُن 
َ ْ
واأل اهلُل  ــــــــی  ّبِ ِإَماِمــــــــیَر َوِصــــــــی 

ْ
وال اهلِل  َصْفــــــــَوُة 

َتاِلَیــــــــاُه ــــــــٍد  ُمَحّمَ ِســــــــْبَطا  َحــــــــاِمُثــــــــّمَ  ــــــــِم 
ْ
ِعل

ْ
ال وَباِقــــــــُر  وَعِلــــــــی 

ْیـــــــــ الّطَ َجْعَفــــــــٌر  ِقــــــــی  الّنَ ِقــــــــی  ُمْعَتــــــــاِموالّتَ
ْ
وال ُمْعَتــــــــّرِ 

ْ
ال ى  َو

ْ
َمــــــــأ ـــــــــِیُب 
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َحقـ
ْ
ــــــــُم ال

َ
ْعــــــــاَلِمُثــــــــّمَ ُموَســــــــٰی ُثــــــــّمَ الّرَِضــــــــا َعل

َ ْ
األ َســــــــاِئَر   

َ
َطــــــــال ــــــــِذی 

ّ
ال ـــــــــِق 

َعِلــــــــی ْبــــــــُن  ــــــــُد  ُمَحّمَ ــــــــٰی 
َ

ُمَصّف
ْ
وَذاِموال ُســــــــوٍء  ُکّلِ  ِمــــــــْن  ٰى  ُمَعــــــــّرَ

ْ
وال

ــــــــا ِبالّنَ اهلِل  َفــــــــُة 
ْ
َرأ ِمْنــــــــُه  ْبــــــــَرَزْت 

َ
َمــــــــاِمأ الّتَ َبــــــــْدَر  ــــــــاَلِم 

َ
الّظ ِلَتــــــــْرِك  ِس 

ْفـــــــــ َبِدیَهــــــــِة ِبالّتَ
ْ
ــــــــی ال

َ
ُهَمــــــــاِمَفْهــــــــَو َمــــــــاٍض َعل ِهْبــــــــِرِزی  ی 

ْ
َرأ ِمــــــــْن  ـــــــــِضیِل 

ُقْصـ
ْ
ْتَبِةال الّرُ ــــــــٰی 

َ
ِإل َنَمــــــــٰی  ِصــــــــْدٍق  َنــــــــاِمَفــــــــْرُع   

َ
َشــــــــّك  

َ
ال ِبــــــــی  الّنَ وَفــــــــْرُع  ـــــــــَوٰى    

ُحْجـــــــــ ِبِهــــــــْم  َقــــــــاَم 
َ
أ ــــــــٰی 

َ
ل

ُ ْ
األ ْکــــــــَراِمَهــــــــُؤالِء  ِ

ْ
واإل ِل  َجــــــــاَل

ْ
ُذوال َجَتــــــــَه 

ُمْفـــــــــ ِنــــــــی  ّنَ
َ
أ ُمْنِکــــــــًرا  ْســــــــُت 

َ
ل وِقَیاِمــــــــیُعْصَبــــــــٌة  ِهــــــــْم  ِبُحّبِ ُقُعــــــــوِدی  ـــــــــٍن    

َذا وَعــــــــْن  َیِمیِنی  وَعــــــــْن  ِفــــــــی 
ْ
َخل َماِمــــــــیَفْهــــــــَو 

َ
وأ ــــــــٌب  ُمَرّتَ َیَســــــــاِری  ِت 

ْهـــــــــ الّزُ َفاِطَمــــــــِة  ِل  آِل یــــــــٌز  ِمیــــــــَن ـ ِنَظاِمــــــــیَفَعِز
َ
ــــــــْو َتْعل

َ
ـ ل یــــــــٌز  ـــــــــرِ َعِز   

ـ ]در روز قیامت[ به سه وجود ]مقدس[ پناه خواهم برد که هر کس ملّبس به جامه ]مصونیت[ آنان شود، 
ی در امان است. از اصابت تیر هر تیرانداز

[ وجـود منـزه اهلل کـه پـروردگارم اسـت، پیامبـرم محمدامیـن)ص( کـه بهتریـن و  ـ ]ایـن سـه تـن عبارتنـد از
ع( که امام و پیشـوای من پس از  برگزیده ترین خلق خداسـت و وصی و جانشـین او علی بن ابی طالب)

)ص( است. پیامبر

ع( که ادامه دهنده راه و سـنت  ع( و امام حسـین) )ص(، یعنی امام حسـن) ـ سـپس دو نوه بزرگوار پیامبر
ع( و فرزندش محمد  ی هسـتند، امامان من اند و پس از آنها حضرت علی بن الحسـین زین العابدین) و

پناه دین را امام خود می دانم. ع( شکافنده علوم و پشت و بن علی)

ع( را امـام خـود می دانـم کـه  ک حضـرت جعفـر بـن محمـد الصـادق) ـ پـس از آنهـا پیشـوای پرهیـزگار و پـا
پناهگاه نیازمندان و سائان است.

ی فرزنـدش حضـرت علـی بـن  ع( امـام بعـدی مـن اسـت و پـس از و ( ـ سـپس حضـرت موسـی بـن جعفـر
ع( را امـام خـود می دانـم. همـو کـه همچـو نشـان حقـی اسـت کـه راه خدا را نشـان می دهد و  موسـی الرضا)

پرچم برافراشته اش بر پرچم دیگر مدعیان حقیقت برتری دارد.

کیزگی صورت یگانه  کی سیرت و پا ع( است که در پا ـ و امام بعدی من حضرت محمد بن علی الجواد)
دوران و بری از هر گونه بدی و عیب و نقصی است.
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ـ رأفت و مهربانی پروردگار چراغ هدایتش را همچون قرص کامل ماه از وجود مقدس او برای مردم آشکار 
یکی ها زدوده ]و راه برای مردم مشخص[ شود. کرد تا به واسطه او تار

ی همواره مردی صاحب رأی است که بدون زحمت فکر و  اندیشه، بهترین و نافذترین حکم ها را  ـ پس و
ی بر رأی مردان کارآزموده و بلندهمت دارد. بیان می کند؛ به  نحوی که فضیلت و برتری بسیار

کی است که تا بلندترین درجات و مراتب رشد کرده و رسیده  ـ او شاخه ای از شجره و طوبای راستی و پا
)ص( است که همواره در حال رشد و بالندگی  ک پیامبر ع([ ُساله پا است. بدون شک او ]امام جواد)

است.

ع([ کسـانی هسـتند که خداوند صاحب شـکوه و  )ص( و امامان معصوم) ـ اینان ]یعنی اهل بیت پیامبر
ارجمند حجت خود را برای مردم به  وسیله ایشان اقامه و تمام کرده است.

ـ بزرگوارانـی کـه منکـر آن نیسـتم کـه بگویـم همانـا نقـد عمـر خویـش را همـواره در راه محبت و سرسـپردگی 
)ص([ است. ِگُرِو ِمهرِ ایشان ]اهل  بیت پیامبر به آنان می بازم و روزگار می گذرانم، در حالی  که دلم در 

ع( همواره از راست و چپ و پس و پیش، همه ابعاد وجودی من را احاطه کرده  ـ پس محبت اهل  بیت)
)ص( ثابت و استوار شده است. و رفتار و اندیشه ام در راه مهر و والی خاندان پیامبر

[ برای آل فاطمه)س( عزت است و ـ ای کاش می دانستی ـ که شعر و مدایح من  ـ پس همانا ]سرودن شعر
درباره او و فرزندانش، بسیار نادر و کمیاب و گران قدر است و همانندی ندارد.

یاض المدح و الرثاء تألیف شـیخ حسـینعلی  باید اضافه کرد که منابع مطبوع این قصیده یکی کتاب ر
بادی بحرانی اسـت که در سـال 1416 ق در قم چاپ شـده، ولی قصیده فوق به صورت تحقیق نشـده و 
بـدون هیچ گونـه اسـتناد، منبـع، مأخـذ و شـرحی در آن درج شـده کـه برخی از ابیات آن اضطراب داشـته 
و ُمشـّوش و بعضًا مغلوط اسـت.37 دیگری کتاب المسـتوفٰی من شـعر أبی تمام اسـت که محقق آن، این 
قصیـده را در متـن اصلـی دیـوان نیـاورده و آن را جـزء قصایـد منسـوب بـه ابوتّمـام در قسـمت َمـا ُنِسـَب 
ی بین ابیات این دو چاپ وجود دارد.38 ام فی َمخُطوطاِت دیواِنه آورده است و مشابهت بسیار ِبی َتّمَ

َ
أِل

نعتبنیهاشموقدحبنیامیه 3.قصیدهدر
این قصیده در بحر متقارب و در ذم بنی امیه و مدح بنی هاشم در 13 بیت سروده شده و در هیچ  یک 
از نسـخ چاپی دیوان وجود نداشـته و دو بیت از آن را ابن  شهرآشـوب در مناقب آل  ابی طالب ذکر کرده 

یاض المدح و الرثاء، ص 727-723. ید به: ر 37. بنگر
38. نگاه کنید به: المستوفٰی من شعر أبی  تّمام، ج 6، ص 183-175.
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اسـت.39 در میان نسـخ خطی نیز تنها یک نسـخه )مخطوطه کتابخانه سـلطان محمد فاتح اسـتانبول( 
واجـد ایـن قصیـده بـوده و بـه دلیـل مضامیـن تنـد و برائتـی که در متـن آن از بنی امیه وجـود دارد، احتمال 
ی از نسـخ خطی نیز حذف شـده باشـد. برای  مثال در کتاب المسـتوفٰی من شـعر  آن می رود که از بسـیار
أبی تّمـام کـه در هشـت جلـد چـاپ شـده و شـامل 913 قصیـده از ابوتّمـام و بـه ادعـای ناشـر و محقـق آن 
ی است، دو قصیده قبلی و بعدی قصیده فوق در نسخه فاتح، تصحیح  کامل ترین دیوان چاپ شده و
ی، با  و در دیوان چاپ شـده اسـت، ولی متأسـفانه اثری از قصیده فوق در این هشـت جلد نیسـت! بار
یافـت کـه بـا توجـه به تصریح  تأملـی بـر لغـات بـه کار رفتـه و اتقـان کام و بیـان در ایـن قصیـده می تـوان در
ی و جزالـت قابـل  توجهـی هـم در عرصـه  شـاعر بـر اینکـه آن را در سی سـالگی سـروده، از پختگـی، اسـتوار

فصاحت و باغت و هم در زمینه ابراز عقاید بهره مند است.

ابیـات نخسـتین ایـن قصیـده از بیـت 1-6 دربـاره گذشـت عمـر و جوانـی و اغتنـام فرصـت بـرای اخـذ 
ک بـودن  زاد و توشـه بـرای سـفر آخـرت اسـت. ابیـات 7-9 در مـدح بنی هاشـم و دوسـتی آنهـا و بیـان ناپا
یخی داشـته و ابیات 10-13 نیز در قدح بنی امیه و بیان شـجره  یشـه روایی و تار دشمنانشـان اسـت که ر
)ص( و دین اسام است. ابیات پایانی این  ی پیامبر ملعونه بودن ایشان و سابقه سوءشان در دفاع و یار

قصیده چنین است:

ُهــــــــْم
َّ
ُکل بنی َهاِشــــــــٍم  ِحــــــــّبُ 

ُ
ِفْطــــــــَرْةأ

ْ
ال ــــــــی 

َ
َعل ُوِلــــــــْدُت  ــــــــی  ّنِ

َ
أِل

ِبَبْغَضاِئِهــــــــْم َداَن  َرْةوآَخــــــــُر 
ْ

َقــــــــذ َفُنْطَفُتــــــــُه  َزِنیــــــــٌم 

َواِلــــــــٌد ــــــــٍد 
َ
َول ِفــــــــی   

َ
َشــــــــّك ِعْتــــــــَرْةِإَذا 

ْ
ِلل ُبْغــــــــُض 

ْ
ال َفآَیاُتــــــــُه 

ُعوَنــــــــٌة
ْ
َمل ْکــــــــرِ  ِ

ّ
الذ ِفــــــــی  ــــــــُة  َمّیَ

ُ
ْةأ ُغــــــــّرَ ُهمــــــــا  ِمْنَهــــــــا  ِإْثَنــــــــاِن  و

ِلْیــــــــِب ِللّصَ ُهــــــــْم 
ُ
ُکُهول ــــــــٰی  َجْســـــــــَرْةَتَمّطَ

ْ
ال اَقــــــــُة  الّنَ ُتْمَتَطــــــــٰی  َکَمــــــــا 

َراَیــــــــًة ُهــــــــْم 
َ
ل َعَرْفَنــــــــا  ِإْن  ِهْجــــــــَرْةوَمــــــــا   

َ
وال ِدیــــــــٍن  ِلُنْصـــــــــَرِة 

ُهــــــــْم ّمُ
ُ
أ َنَصَبــــــــْت  َراَیــــــــٍة  َعْهــــــــَرْةِســــــــَوٰی 

ْ
ِلل ُســــــــَمیُة  ِبــــــــَوّجٍ 

ک نهادم که بر اسـاس فطرت  )ص( را دوسـت دارم؛ زیرا من انسـانی پا همه بنی هاشـم و اهل بیت پیامبر
کیزگی زاده شده ام ]و فرزند نامشروع نیستم[. کی و پا و پا

)ص( را به  عنوان دین خود گرفته ]و جزء دشـمنان و  ـ و هر کسـی که دشـمنی و عداوت اهل بیت پیامبر
ک و پلید است. مخالفان آنها[ باشد، پس همانا حرام زاده ای است که نطفه اش ناپا

39. مناقب آل أبی طالب، ج 3، ص 241.
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 ] از یـا نـه(، پـس ]یکـی  کنـد )کـه از خـود اوسـت  ی دربـاره اصـل و نسـب فرزنـدش شـک  گاه پـدر ـ هـر 
)ص( است. نشانه هایش دشمنی با عترت و اهل  بیت پیامبر

ـ و بنی امیه همان گروهی هسـتند که که در قرآن مورد لعنت و نفرین خداوند قرار گرفته اند، به جز دو تن 
[ که بین خلفای بنی امیه روسپید و آبرومند هستند. یه بن یزید و عمر بن عبدالعزیز از آنها ]معاو

ـ بـزرگان و اشـیاخ بنی امیـه چنـان دلشـان از محبـت و عاقـه بـه مسـیحیان لبریـز ]و اسامشـان توخالـی، 
کسـانی که عزم سـفر  پـوچ و دروغیـن[ اسـت کـه بـه  سـوی نصرانیان و صلیب هایشـان می خرامند، مانند ]

می کنند[ و بر شترهای راهوار و قوی هیکل سوار می شوند.

ی دیـن یـا هجـرت از دیـار کفـر نمی شناسـیم، مگـر پرچم و  ـ و بـرای آنهـا هیـچ پرچـم و عامتـی را بـرای یـار
عامتـی کـه مادرشـان سـمیه در زمـان جاهلیـت در وادی وّج40 در طائـف بـه نشـانه روسـپیگری بـر سـر در 

خانه خود نصب کرده بود.

تشیعابوتّمام دالبر 4.ابیاتیدیگر
خوشـبختانه بـر خـاف قصایـد فـوق، ابیـات مـورد بحـث در همـه نسـخ خطـی و چاپـی دیـوان ابوتّمـام و 
شروح نوشته شده بر آن وجود دارد و خود نشانه ای روشن برای تصدیق مضامین و متن سه قصیده فوق 
و مذهـب شـیعه امامـی ابوتّمـام اسـت کـه گویـی دسـت خیانـت از تحریـف یـا حـذف آن دور نگه داشـته 
شده تا تأیید، تصدیق و قرینه ای برای اثبات دالیل فوق باشد. این ابیات در قصیده ای است که شاعر 
آن را در مـدح مأمـون عباسـی سـروده اسـت. در سـال 217ق مأمـون بـه قصـد آرام کـردن شـورش ها بـه مصـر 
رفـت و پـس از بازگشـت بـه دمشـق دوبـاره از آنجـا به جنگ شـتافت. در ایـن هنگام ابوتّمـام قصیده ای را 
کـه نخسـتین قصیـده او در مـدح یکـی از خلفـا محسـوب می شـود سـرود. ایـن قصیده سـخت متکلف و 

گون لفظی است.  کنده از صنایع گونا آ

مطلع آن چنین است:
ْخِمِدی 

َ
أ ْو 

َ
أ ْوِقــــــــِدی 

َ
َفأ ِغَطــــــــاُء 

ْ
ال ــــــــْم َیْکَمِدُکِشــــــــَف 

َ
ْن ل

َ
ــــــــْم َتْکَمــــــــِدی َفَظَنْنــــــــِت أ

َ
ل

تا اینکه در ابیات 42-44 خطاب به مأمون می گوید:
یَفــــــــٌة َطِر ْیــــــــَك 

َ
ِإل ِفیَهــــــــا  ِتی 

َ
ــــــــِدوَوِســــــــیل ُمَحّمَ آِل  ِبُحــــــــّبِ  َیدِیــــــــُن  َشــــــــاٍم 

ــــــــرٍ
ِبُمَحّبَ َطْرِفــــــــِه  ِئُد  َقـــــــــاَل ُمَتَبْغــــــــِدِدِنیَطــــــــْت  ُمَتَدْمِشــــــــٍق  ُمَتَکــــــــّوٍِف 

وَباِطــــــــٌل ُغــــــــَواُة 
ْ
ال َظــــــــّنَ  َقــــــــْد 

َ
ل ــــــــٰی  َحّتَ

یـح یاقـوت حمـوی در معجـم البلـدان، »وّج« نـام قدیـم طائـف بـوده و به خاطـر یکـی از عمالقـه به  نـام وّجِ بـن عبدالحّی که از  40. بـه تصر
امت های پیشین بوده است، به این نام معروف شده است. )معجم البلدان، ج 4، ص 9 و ج 5، ص 361(
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ِد41 ــــــــّیِ الّسَ ُروُح  ِفــــــــی  ــــــــَم  َتَجّسَ َقــــــــْد  ْن 
َ
أ

ـوسیله تقرب من به سوی تو ]ای مأمون[ تحفه ای بس نادر و شگفت است و آن یکی از اهالی سرزمین 
شـام اسـت کـه مذهبـش تشـیع و پیـرو والیـت آل محمـد)ص( و سرسـپرده محبـت بـه این خاندان اسـت 

]یعنی خود شاعر ابوتّمام[.

ـاو قصایـد زیبـای خـود را در مـدح تـو بـه انـواع صنایـع باغـی و محسـنات بدیعی آراسـته کرده و از سـوی 
ی ابوتّمام[ و ظریف ]زیرا اهل  فردی کوفی مذهب ]شـیعی[، دمشـق جایگاه ]محل رشـد و سـرزمین مادر

بغداد به ظرافت طبع و ذوق شهرت دارند[ به تو تقدیم می کند.

ـمن ]یعنی ابوتّمام[ در تشیع خود آن  قدر شهرت دارم که بعضی قائان به تناسخ تصور می کنند که روح 
شـاعر بزرگ شـیعه سـید ِحْمَیری در من حلول کرده و مجسـم شـده اسـت، در حالی  که اعتقاد به تناسـخ 
عقیـده ای باطـل اسـت. ]روح سـید حمیـری در مـن حلـول نکـرده، بلکـه مـن خود شـیعه و پیـرو اهل  بیت 

)ص( هستم.[ پیامبر

ی بدان است تا آنجا که می گوید بعـضی  این ابیات نیز به خوبی نشان گر شیعه بودن ابوتّمام و شهرت و
ی حلول کرده است. تصور می کنند که روح شاعر بزرگ شیعی سید ِحْمَیری در و

آنهامیتوانیافت تشیعرادر 5.ابیاتدیگریکهنشانههاییاز
گاه اشـارات و نشـانه هایی یافـت  کنـار تصــریحات و ادلـه قطعـی فـوق، در دیـوان هـر یـک از شـعرا،  در 
می شود که نشان دهنده ضمایر قلبی و مکنونات اعتقادی و باورهای آن شاعر است. در دیوان ابوتّمام 

نیز رایحه تشیع از ابیات زیر به مشام جان می رسد.

ع( امامحسین) ابوتّمامو
ع( را به عنوان سید اهل  ابن  ابی الحدید در شرح نهج الباغه پس از اینکه حضرت اباعبداهلل الحسین)
یـد را بر مرگ در  ی بیعت با ظالم و فاسـقی چون یز ِابـا و غیرتمنـدی یـاد می کنـد کـه هیـچ گاه ذلـت و خوار

زیر سایه های شمشیر اختیار نکرد می نویسد: 

ِد ْبِن ُحَمْیٍد  اٍم فی ُمَحّمَ بی َتّمَ
َ
ْبَیاَت أ

َ
 أ

َ
ّن

َ
وی الَبصرِی، یقول: َکأ

َ
ْیٍد الَعل ْید َیحَیی بِن َز َباَز

َ
ِقیَب أ وَسِمْعُت الّنَ

ید علوی43 شـنیدم که می گفت:  ید یحیی بن ز ع(:42من از نقیب ابوز ُحَسـْیِن)
ْ
 ِفی ال

ّ
ْت ِإال

َ
الطائی، َما ِقیل

گویـی ابیاتـی کـه ابوتّمـام در مرثیـه محمـد بـن حمید الطائی سـروده اسـت، مصداقی به جـز حضرت امام 

یخ األدب العربی  ید به: تار 41. دیوان أبی  تّمام بشرح الخطیب التبریزی، تحقیق محمد عبده عزام، ج 2، ص 43-58؛ همچنین بنگر
)شوقی ضیف(، ج 3، ص 276.

42. شرح نهج الباغة، ج 3، ص 249.
، محدث، نسب شناس، ادیب و استاد ابن  ابی  الحدید بوده است. 43. وی متوفای 613ق و شاعر
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ع( ندارد: حسین)

ُه َمْوِت َســــــــْهاًل َفــــــــَرّدَ
ْ
َوْعُروَقــــــــْد َکاَن َفــــــــْوُت ال

ْ
ال ــــــــُق 

ُ
ُخل

ْ
وال ُمــــــــّرُ 

ْ
ال ِحَفــــــــاُظ 

ْ
ال ْیــــــــِه 

َ
ِإل

ُه ّنَ
َ
َکأ ــــــــٰی  َحّتَ ْیــــــــَم 

َ
الّض َتَعــــــــاُف  ُکْفُروَنْفــــــــٌس 

ْ
ْو ُدوَنــــــــُه ال

َ
ْوِع، أ ُکْفــــــــُر َیــــــــْوَم الــــــــّرَ

ْ
ُهَوال

ُه
َ
رِْجل َمــــــــْوِت 

ْ
ال ُمْســــــــَتْنَقِع  ِفــــــــی  ْثَبَت 

َ
َحـــــــــْشُرَفأ

ْ
ْخَمِصِك ال

َ
َهــــــــا: ِمْن َتْحِت أ

َ
 ل

َ
وَقال

رَِداِئِه َنْســــــــُج  َحْمــــــــُد 
ْ
وال َغــــــــْدَوًة  []َغــــــــَدا  ْجــــــــُر

َ ْ
ْکَفاُنــــــــُه األ

َ
 وأ

َّ
ــــــــْم َیْنـــــــــَصرِْف ِإال

َ
   َفل

َتٰی
َ
أ َفَمــــــــا  ُحْمًرا  َمــــــــْوِت 

ْ
ال ِثَیــــــــاَب  ٰی   َوْهی ِمْن ُســــــــْنُدٍس ُخْضـــــــــُر44َتَرّدَ

َّ
ْیلُ ِإال

َّ
َها الل

َ
ل

ـ به راسـتی کـه فـرار از مـرگ بـرای او آسـان بـود، ولیکـن خلـق و خـوی شـجاع و نفـس منیـع، بلندهمـت و 
مبارزش، او را از تن دادن ]به ذلت[ منع می کرد و مرگ باعزت را بر زندگی با ذلت ترجیح می داد.

ی از ظلم و سـتم کراهت داشـت که گویی در میدان جنگ آن را هم پایه کفر یا  ـنفس غیرتمند او به قدر
چیزی نزدیک به آن می دانست!

بـون و خوار زیر پـا نهاده[ و  پـس بنابرایـن پـای خـود را شـجاعانه و محکـم در قـرارگاه مـرگ نهـاد و ]مـرگ را ز
کنون مرگ زیر گام های استوار من خوار و حقیر گشته است! گفت: هم ا

ـ سپس رو به  سوی میدان نبرد عازم پیکار شد، در حالی  که ردایی از حمد و ثنای الهی بر دوش داشت 
و از میدان بازنگشـت، مگر اینکه به درجه شـهادت نائل شـده و پروردگار باالترین اجر و پاداش ها را به 

 عنوان کفن بر پیکر مطهر او پوشانده بود.

ـ او با غلطیدن در خون خود، ردای سرخ شهادت پوشید، ولی هنوز لحظاتی چند از شهادتش نگذشته 
و شب بر او وارد نشده بود که در فردوس اعلی به جامه هایی از حریر سبز بهشتی ملّبس گشت.

ع( بـرای  یـد علـوی دربـاره مصـداق تام بـودن امـام حسـین) یـد یحیـی بـن ز ـ از دیگـر شـواهدی کـه قـول ابوز
این قصیده را تأیید می کند، تضمین آن توسط شاعری به نام عبدالعظیم بن عبدالواحد معروف به ابن 
س سـروده و 

َ
ط ُمَسـّد ع( را در قالـب یـك ُمَسـّمَ ابی  األصبـع اسـت کـه مـدح و مرثیـه حضـرت سیدالشـهدا)

یک بند از آن چنین است:

ــــــــُه
َ
ــــــــَل َفْضل َکّمَ ُحَســــــــْیُن، اهلُل 

ْ
ــــــــُهِإَماِمــــــــی ال

َّ
ُکل َکــــــــوِن 

ْ
ال ــــــــَم 

َ
َعال ْیــــــــِه 

َ
َعل ْبَکــــــــٰی 

َ
وأ

ُه
َّ
َمَحل ْیَســــــــْت 

َ
ل اَر 

َ
الــــــــّد َهــــــــذی  ّنَ 

َ
أ ٰی  ــــــــُهَدَر

َّ
َیِحل ْن 

َ
أ ِمــــــــْن   

َ
ُبــــــــّد

َ
ال َدٰی  الــــــــّرَ ّنَ 

َ
وأ

ُر که 
ْ

ْم یِفْض ماُؤَها ُعذ
َ
یَس ِلَعیٍن ل

َ
ْمُر / َفل

َْ
یْفَدِح األ

ْ
َخْطُب َول

ْ
 ال

َّ
یِجل

ْ
ا َفل

َ
44. دیوان أبی  تّمام، ص 369-368. در قصیده ای به   مطلع: َکذ

در رثای محمد بن ُحمید الطائی سروده  شده  است.
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ُه
َ
رِْجل َمــــــــْوِت 

ْ
ال ُمْســــــــَتْنَقِع  ِفــــــــی  ْثَبَت 

َ
َحـــــــــْشُر45َفأ

ْ
ال ْخَمِصِك 

َ
أ َتْحِت  ِمْن  َها: 

َ
ل  

َ
وَقال

ع( است که خداوند تمام فضیلت ها را در وجود شریفش  ـامام و پیشوای من حضرت حسین بن علی)
تمام کرده است و تمام عالم کون را در مصیبت او به گریه و اندوه و سوگ نشانده است.

کـه ایـن دنیـای فانـی قـرارگاه و منزلـگاه ابـدی او نیسـت و چنـدی  ع( به درسـتی فهمیـد  ـامـام حسـین)
نخواهد گذشت که عزت و افتخار شهادت در راه خدا نصیب او خواهد شد.

ـپس پای خود را شجاعانه و محکم در قرارگاه مرگ نهاد و ]مرگ را زبون و خوار زیر پا نهاده[ و گفت: هم 
کنون مرگ زیر گام های استوار من خوار و حقیر گشته است! ا

ع( مدحعلی) مقطوعهایدر
در بـاب الغـزل دیـوان ابوتّمـام مقطوعـه ای سـه بیتی آمـده کـه می تـوان مضمـون مدیح گونه آن را اشـارتی به 
ع( دانسـت. ابوتّمـام در این مقطوعه زیبا چنین سـروده  باورهـا و اعتقـادات شـاعر دربـاره حضـرت علی)

است:
ْســــــــَناَها

َ
أ ُحْســــــــِن 

ْ
ال َبَهَجاِت  ِمْن  ْعِطیَت 

ُ
ْزَکاَهاأ

َ
أ ْیــــــــِب  الّطِ َنَفَحــــــــاِت  ِمــــــــْن  وُفْقَت 

ُمْفَتَضٌح ْیــــــــُب  والّطِ ــــــــَرٌح  ُمّطَ ُحْســــــــُن 
ْ
ْصَبْحــــــــَت َبْعــــــــَد اهلِل َمْوالَهــــــــاوال

َ
ُحــــــــوُر أ

ْ
وال

َبَشـــــــــرٍ َســــــــَنا  ِمْن  َشْمًســــــــا  َیَر  ْم 
َ
ل َکاَن  ْیَناَهــــــــا46َمْن 

َ
َرأ َقــــــــْد  ِبَعِلــــــــی  َنــــــــا  َفِإّنَ

ک ترین  ـباالترین زیبایی ها و مکارم پسندیده و نیکو به تو ارزانی شده و تو در طهارت و خوشبویی از پا
و دلپذیرترین رابحه ها فراتر رفته ای!

کنـده شـده، بعد از  ـدر حالـی  کـه حسـن و زیبایـی ات همـه جـا پخـش و بـوی خـوش آن در همـه اقطـار پرا
یان بهشتی شده ای! خداوند، مخدوم حور

یت خورشـید در جمال انسـانی هسـتند، ]ولی[ آن را در چهره هیچ انسـانی  ـچه بسـا کسـانی که طالب رؤ
ع( مشاهده کرده ایم. گاه باشید[ که ما به تحقیق، آن نور را در سیمای نورانی علی) نمی یابند. پس ]آ

تحریفدیوان
پـس از بررسـی دیوان هـای چاپ شـده و مخطـوط ابوتّمـام می تـوان به این نتیجه رسـید کـه تحریف درباره 
قصاید فوق در سـه سـطح تحریف در کلمات، تحریف یا حذف ابیات و تحریف یا حذف کل قصیده 

.167-163 ئد الجمان فی فرائد شعراِء هذا الزمان، ج 3، ص 45. قا
46. دیوان أبی تّمام، ص 467.
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صورت گرفته است.

کلمات تحریفدر
یکـی از مـوارد تحریفـی کـه در کلیـه نسـخ چاپی و برخی نسـخ خطـی دیوان ابوتّمام در سـطح کلمه وجود 

دارد، بیت 43 قصیده غدیریه است، آنجا که می گوید:

ــــــــِه َحّقِ ِبِإْثَبــــــــاِت  َجْهــــــــٌر  ــــــــُه 
َ
ل َجْهــــــــُروَکاَن  ــــــــُه 

َ
َحّق َبــــــــّزِِه  ِفــــــــی  ُهــــــــْم 

َ
ل وَکاَن   

تمامی مصححان نسخ چاپی دیوان،47 کلمه »َبّزِِه« را به »ِبّرِِه« تحریف کرده اند و این در حالی است که 
، فعلی دومفعولی  در همه نسـخ خطی کهن دیوان، این کلمه به  صورت »َبّزِِه« ضبط شـده اسـت. فعل َبّزَ
َبُه«، ولی مصححان دیوان 

َ
ی َسل

َ
ُه أ به معنای سلب کردن و ربودن است و در معجم های لغوی آمده: »َبّزَ

ع( آشـکارا  آن را بـه »ِبـّرِِه« تحریـف کـرده و معنـای آن را از »و آنهـا در ربـودن و غصـب حـق حضـرت علـی)
ع( آشـکارا عمـل کردنـد« تغییـر  عمـل کردنـد« بـه »و آنهـا در نیکـی و خیرخواهـی در حـق حضـرت علـی)

داده اند.48

مورد دیگری که در یکی از شروح دیوان ابوتّمام وجود دارد، تاشی است که دکتر ملحم ابراهیم االسود 
ی در  در تحریف شاه بیت قصیده غدیریه انجام داده تا آن را از معنای اصلی خود خارج و دور کند. و
« می نویسد: »یوم الغدیر   ِسْتُر

َ
 ِفْیَها ِحَجاٌب وال

َ
ُه ِبَفْیَحاَء ال

َ
ْهل

َ
َحّقُ أ

ْ
شرح بیت: »وَیْوَم الَغِدیرِ اْسَتْوَضَح ال

)ص( و  واقعة حرب معروفة«،49 در حالی  که نه در عصر جاهلیت و نه در عصر اسامی و زمان پیامبر
که ارتباطی با این دو نفر داشته باشد و هیچ  یم  یداد یا جنگی به این نام سراغ ندار ع( هیچ رو علی)
واقعه ای جز روز غدیر خم در هجدهم ذ ی الحجة به نام غدیر مشهور نشده است. این تعبیر از دکتر 
األسود، عامه امینی را بر آن داشت تا صفحاتی از الغدیر را به دفع این شبهه اختصاص دهد.50 جالب 
کُم 

َ
ل َفَهْل  کْم 

َ
وَمْوال َوِلّیٌ  ُه 

َ
ّن
َ
أ ُیْعِلُم  و ِبَضْبَعْیِه   

ُ
»َیُمّد بیت:  شرح  در  بعد  سطر  یک  شارح،  که  اینجاست 

؟!« سخن نخست خویش را نادیده گرفته و  نوشته است:  ُخْبُر

ع(  علـی) حضـرت  بـه  »بضبعیـه«  در  »هــاء«  ضمیـر  و  اسـت  ع(  علـی) حضـرت  بـه  مربـوط  بیـت  ایـن 
)ص( در  ی داد و اعام کرد که او ولی و تنها یار و یاور پیامبر بازمی گردد، یعنی رسـول خدا)ص( او را یار
ی می کرد که می دانست و برای مردم اعام می کرد او خلیفه  )ص( در حالی او را یار غدیر است و پیامبر

47. نـگاه کنیـد بـه: دیـوان أبی تّمـام، چـاپ مطبعـه وهبیـه، ص 82؛ تصحیـح محیی الدیـن خیـاط، ص 164؛ تصحیـح شـاهین عطیة 
)1307ق/1889م(، ص 146؛ تصحیح شاهین عطیة )1407ق/1987م(، ص 145؛ بدر الّتمام فی شرح دیوان أبی تّمام، ص 381؛ 

تصحیح عبدالحمید یونس و عبدالفتاح مصطفی، ص 122.
ید به: كتاب الوحشیات؛ مرکز پژوهشی میراث مکتوب، 1389، ص 28-23،  یف آشکار بنگر باره این تحر 48. برای تفصیل بیشتر در

از پیش گفتار احمد مهدوی دامغانی.
49. بدر التمام فی شرح دیوان أبی تّمام، ج 1، ص 381.

50. الغدیر، ج 2، ص 331-333. همچنین نگاه کنید به: الصحیح من سیرة النبی األعظم، ج 31، ص 239.
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ید؟51 بعد از او در بین امت خواهد بود و این همان حقیقت است. آیا از آن خبر دار

تحریفیاحذفابیات
ی کـه ابیـات 39-43 کـه  ایـن سـطح از تحریـف در برخـی از نسـخ خطـی دیـوان رخ داده اسـت، بـه  طـور
ع( بوده و همچنین ابیـات 64-65 که ابوتّمام در آنها  مربـوط بـه واقعـه غدیـر و جانشـینی حضرت علی)

به صراحت تشّیع خود را اظهار کرده است حذف شده اند.

تحریفیاحذفکلقصیده
ی از  ی کـه در بسـیار ی از نسـخ خطـی دیـوان اتقـاق افتـاده اسـت. بـه  طور ایـن سـطح از تحریـف در بسـیار
ی دیگر  نسخ خطی از سه قصیده فوق، تنها دو قصیده غدیریه و میمیه امامیه موجود است، در بسیار
تنها قصیده غدیریه وجود دارد و دو قصیده دیگر حذف شـده اسـت و در نسـخ خطی جدیدتر دیوان، 
هر سه قصیده حذف شده و موجود نیستند. این حذف و تحریف ها به کتاب های شرح دیوان ابوتّمام 
مانند شـرح خطیب تبریزی، شـرح ابن  مسـتوفی، شـرح مرزوقی، شـرح اعلم َشنَتمری، شرح صولی و شرح 
ابوالعـاء معـّری نیـز راه پیـدا کـرده و هیـچ  کـدام از این قصاید سـه گانه در متن این شـروح موجود نیسـتند 
و برخـی از مصححـان آنهـا در حاشـیه و پاورقـی، تنهـا بـه قصیده غدیریه اشـاره کرده اند که در جای خود 
به آن پرداخته شده است. مضاف بر اینکه در چاپ های جدیدی که از دیوان ابوتّمام صورت می گیرد 

ی(، این قصیده به  طور کامل حذف و شده است. )مانند چاپ ایلیا الحاو

نسخههایخطیحاویقصایدسهگانه
ی مراجعه شـد، ولی متأسـفانه غالب آنهـا فاقد قصاید  بـه دنبـال یافتـن ایـن قصاید به مخطوطات بسـیار
یافت که دست خیانت و تحریف چه بر سر میراث مکتوب  مورد نظر بودند. از همین رهگذر می توان در
و تراث ادبی شیعی آورده است. همچنین از جستجوی گسترده ای که مؤلفان درباره قصاید ابوتّمام در 
بیـن نسـخ خطی کشـورهای مختلـف انجـام دادنـد و مقایسـه ای کـه بعضـًا بیـن متـون مطبـوع و مخطـوط 
یخـی یـا مـواردی  گذشـتگان، وقایـع تار گاهـی در مـوارد مربـوط بـه عقایـد  کـه  انجـام شـد، مشـخص شـد 
حساس از این دست، به سادگی و با طیب خاطر نمی توان به تصحیحات انجام شده کنونی دل خوش 
کـرد. ایـن امـر لـزوم اهتمام محققان به احیای نسـخ خطی و آثار گذشـتگان و پیراسـتن چهـره آنها از غبار 
ی، از بین نسـخ خطی جستجو شـده، یازده نسخه متعلق به  تحریف را بر پژوهشـگران آشـکار می کند. بار
: قرون ششم تا یازدهم به دست آمد که شامل قصاید سه گانه فوق بودند. این نسخ به ترتیب عبارتند از

1. نسخه شماره 852 کتابخانه حسین چلبی بورسا در ترکیه

51. بدر الّتَمام فی شرح دیوان أبی تّمام، ج 1، ص 381.
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یخ کتابت این نسـخه در سـال 587ق بوده و در برگه های 145-147 این نسـخه، قصیده غدیریه در  تار
74 بیت و در برگه های 297-299 آن، قصیده میمیه امامیه در 60 بیت آمده است.

2. نسخه شماره 2604 کتابخانه اسعد افندی استانبول
یخ کتابت این نسخه در سال 624 ق بوده و در برگه های 110-112 این نسخه، قصیده غدیریه در 74  تار

بیت و در برگه های 230-228 آن، قصیده میمیه امامیه در 60 بیت آمده است.

3. نسخه شماره 3772 کتابخانه سلطان محمد فاتح استانبول
یخ کتابت این نسخه در حدود سال 550ق بوده و قصیده غدیریه در برگه های 88-90 در 74 بیت  تار
و در برگه های 179-181 آن، قصیده میمیه امامیه در 53 بیت و در برگه 209، قصیده مدح بنی هاشم و 

قدح بنی امیه در 13 بیت آمده است.

4. نسخه شماره 9460 مکتبة الرباط مراکش
ی نسـخه سـال 381ق کتابـت شـده اسـت. نسـخه حاضـر در دو جـزء  ایـن نسـخه در سـال 664ق از رو
تدویـن شـده اسـت کـه جـزء اول تـا پایـان قافیـه »راء« و جـزء دوم از قافیـه »سـین« آغـاز می شـود. در انجـام 

نسخه کاتب این عبارت را نوشته که ارزش نسخه را از نظر قدمت و اصالت دو چندان کرده است: 

ْسـَخَة ِمن  ُت َهِذِه الّنُ
ْ
وِلی ... َنَقل ْوَرَدُه الّصُ

َ
ٰی َمـا أ

َ
ا آِخـُره َعل

َ
َتـّمَ ِدیـواُن أبی تّمـام َحبیـِب بـِن اوس الطائـی وَهذ

َنـا ]هکـذا فـی 
َ
َثِماَئـة. َفأ

ٰ
حمـِن بـِن َقاُبـوَس ِفـی ِسـَنِة ِإحـَدٰی وَثماِنیـَن وَثل  َکاِتُبَهـا: وَکَتـَب َعبُدالّرَ

ُ
ُنْسـَخٍة َیُقـول

ِماَئِة.  وَن وِسّتَ َبَع وِسّتُ ْر
َ
النسخة[ َفَفرِْغُت ِمْن َنْسِخَها َتاِسع َشْهرِ َشْعَباَن ِمْن ِسَنِة أ

ی نسـخه ای استنسـاخ کـرده کـه کاتب آن عبدالرحمن بـن قابوس نام  کاتـب می گویـد: ایـن نسـخه را از رو
یخ نهم شـعبان سـال 664ق از استنسـاخ  داشـته و آن را در سـال 381ق کتابت کرده اسـت و من در تار
یـه در 74 بیـت و در برگه هـای 59-60 آن،  آن فـارغ شـدم. در برگه هـای 22-23 ایـن نسـخه، قصیـده غدیر

قصیده میمیه امامیه در 60 بیت آمده است.

5. نسخه شماره 9081 دارالکتب ظاهریه دمشق
یخ کتابت این نسـخه در حدود قرن یازدهم هجری بوده و در برگه های 114-116 این نسـخه، قصیده  تار

غدیریه در 74 بیت و در برگه های 239-241 آن قصیده میمیه امامیه در 60 بیت آمده است.

6. نسخه شماره 954 کتابخانه رئیس الُکّتاب استانبول
یـخ کتابـت ایـن نسـخه در حـدود قـرن دهـم هجـری بـوده و در برگه هـای 91-93 ایـن نسـخه، قصیـده  تار

غدیریه در 74 بیت و در برگه های 197-198 آن قصیده میمیه امامیه در 60 بیت آمده است.
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7. نسخه شماره 955 کتابخانه رئیس الُکّتاب استانبول
ی«  یـخ کتابـت ایـن نسـخه در سـال 1034ق بـوده و نـام کاتـب آن »مصطفـی بن محمدصـادق األنصار تار
است که آن را در بیست وسه روز کتابت کرده و در برگه های 63-65 این نسخه، قصیده غدیریه در 62 

بیت آمده است.

8. نسخه شماره 899 دانشگاه الیدن هلند
« اسـت کـه آن را بـه  یـخ کتابـت ایـن نسـخه در سـال 1033ق بـوده و نـام کاتـب آن »حسـین بـن جنـدر تار
ی قصیده غدیریه در 67 بیت  سفارش شخصی به نام »مامحمد« کتابت کرده است. این نسخه حاو

در برگه های 68-66 است.

یة قاهره 9. نسخه شماره 46 کتابخانه تیمور
یـخ کتابـت ایـن نسـخه در سـال 1065ق بـوده و نـام کاتـب آن »حـاج سـلیمان بـن الحـاج شـرف الدین  تار
العسلی الحلبی« ذکر شده و در صفحات 115-119 این نسخه، قصیده غدیریه در 66 بیت آمده است.

10. نسخه شماره 243 کتابخانه مسجد سپهساالر تهران
یـخ کتابـت ایـن نسـخه در سـال 1271ق بـوده و نـام کاتـب در انجـام آن »اسـماعیل بن حسـن دزفولی«  تار

ی قصیده غدیریه در 67 بیت است. ذکر شده و حاو

11. نسخه شماره 6758 دارالکتب ظاهریه دمشق
یـخ کتابـت ایـن نسـخه در حـدود قـرن یازدهـم هجـری تخمیـن زده شـده و در برگه هـای 57-59 ایـن  تار
نسـخه، قصیده غدیریه در 73 بیت آمده اسـت. در پایان مقاله گزیده ای از تصاویر نسـخ خطی مربوط 

تقدیم خوانندگان محترم شده است.

نتیجه
ی  مقرون شدن نظرات علمای رجال شیعه با مضامین صریح و بی شائبه سه  چکامه والیی و سایر اشعار
ی را به خوبـی آشـکار می کنـد. از طرفی وجـود این قصاید  کـه از ابوتّمـام ذکـر شـد، مذهـب شـیعه امامیـه و
، نشـان از اصالـت آنهـا دارد و لـزوم اهتمـام بـه بازنگـری و تصحیـح دوبـاره برخـی از  در نسـخ  خطـی معتبـر

آثار مهم و تعیین کننده همچون دواوین شعرا و برخی از آثار کهن دیگر را بر محققان آشکار می کند.

امیـد اسـت معرفـی ایـن سـه قصیـده غـّرا فتـح بابـی باشـد بـرای تـاش و تحقیـق بـرای زدودن گـرد و غبـار 
نسـیان از تـراث ارزشـمند و درخشـان منظـوم شـیعی و آشـنایی بیشـتر بـا بـزرگان جهـان تشـیع در عرصـه 

شعر و ادب.
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آغاز قصیده میمیه امامیه، نسخه فاتح، کتابت در حدود 550ق



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
ام  حبمب بن اوس طاشی ع ابوتم  144تشی 

آغاز قصیده مدح بنی هاشم و قدح بنی امیه، نسخه فاتح، کتابت در حدود 550ق



190  آینۀ پژوهش
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
ام  حبمب بن اوس طاشی ع ابوتم  تشی  145

انجام قصیده مدح بنی هاشم و قدح بنی امیه، نسخه فاتح، کتابت در حدود 550ق



آینۀ پژوهش  190
سال سی ودوم، شمـــارۀچهارم،مهـــــــروآبــــــــــــان1400

مقــــــــــــــــــاله
ام  حبمب بن اوس طاشی ع ابوتم  146تشی 

یه، نسخه مکتبة الرباط، کتابت 664ق آغاز قصیده غدیر




