مزارات شيعه در قصيده تائيه
ِدع ِبل ُخزاعي

مصطفي قليزاده عليار

چکيده
زندگي پر فراز و نش��يب ش��اعر بزرگ ش��يعي ،دعبِل خُ زاعي ،در دوران امامت چهار امام
(ام��ام کاظ��م ،امام رضا و امام ج��واد و امام هادي ،):و همزمان ب��ا حاکميت ن ُه تن از
خلفاي جور عباس��ي س��پري ش��د .عباس��يان در اين مدت که نزديک به يک قرن است،
عالوه بر به ش��هادت رس��اندن امامان معصوم ،قيامهاي شيعي و خيزشهاي سلحشوران
حقطلب علوي را نيز س��رکوب کردند؛ همچنينهارون و متوکل هر يک در زمان خود،
براي خاموش کردن مشعل قيام علويان ،مزار شهداي کربال را تخريب ،و مردم را از زيارت
تربت آنان منع کردند.
دعبل اشعار زيادي در مناقب و مراثي خاندان پيامبر 9و در هجو دشمنان اهل بيت:

س��روده؛ اما قصي��ده «تائيه» مدارس آيات ،مش��هورترين و بلندترين ش��اهکار او در اين
موضوع اس��ت .چکامه تائيه دعبل عالوه بر ارزشهاي فکري ،اعتقادي ،تاريخي ،سياس��ي
و ادبي ،گونهاي مزارشناس��ي خاندان اهل بيت :نيز هس��ت و يکي از نمونههاي موفق
«ادب المقابر» به شمار ميآيد.

کليدواژه :امام رضا ،7دعبل خزاعي ،قصيده ،مدارس آيات ،مزارات.
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اشاره
س��خن از «دِعبِل ُخزاعي» اس��ت؛ شاعري از «شاعران قبيله نور»؛ از جنس شاعراني که در
مسير پر فراز و نشيب تاريخ تشيع ،چون رودهاي عظيم خروشيدند و جاري شدند؛ شاعراني
که همپاي کوههاي پرصالبت و استوار ،بر سر عشق و ايمان خويش ايستادند و گوهر شعر و
هنر را در گرو باورهاي پاک الهي و انساني نهادند.
در دوراني که زمام حاکميت جوامع اسالمي در دست نااهالن مستبد اموي و عباسي بود،
اين شاعران از مشرق روشن عشق آمدند و «دار بر دوش» به نبرد با خلفاي تبهکار برخاستند
و با الهام از مکتب تشيع علوي ،رساترين فريادها را عليه تباهي و ظلم و پستي و ذلت کشيدند
و خواب خوش ستمگران را به کابوسي وحشتناک بدل کردند.
اگر معيار صحت و قبول هر عمل وانديشه در پيشگاه خداوند از ديدگاه اسالم« ،تولي» و
«حب» و «بغض» در مس��ير الهي باشد ،بيگمان شعر و زندگي دعبل خزاعي ،شاعر
«تبري» و ُ
مجاهد و ش��هيد ش��يعه را بايد نمونه روشن عمل وانديشه خداپسندانه دانست .شعر دعبل ـ

چه مدايح و س��تايشهاي او در ثناي اهل بيت :و دفاع از واليت آل علي 7و چه هجوها
و نکوهشهاي پرطنين و س��همگينش در کوبيدن خلفاي ستمگر و رسوا ساختن آنان ـ همه
تبلور ايمان و اخالص اوست.
نام و خاندان شاعر
مورخان و تذکرهنويسان در نام دعبل اتفاق نظر ندارند .بعضي نام او را «محمد» ،گروهي
«عبدالرحمان» و برخي ديگر «حسن» نوشتهاند .همچنين در تعيين کنيه شاعر که آيا «ابوعلي»
ب��ود ي��ا «ابوجعفر» و يا هر دو اختالف دارند .اما در لقب اين ش��اعر ب��زرگ که «دعبل» بود،
اختالف و شبههاي نيست.
ن��ام پدرش «علي» از تبار پاک «بديل بن ورقاء» ،صحابي بزرگوار پيامبر 9و بزرگ قبيله
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ُخزاع��ه در صدر اس�لام بود .نس��ب دعبل بدين ترتيب اس��ت :دعبل بن عل��ي بن رزين بن
عثم��ان بن عبدالرحمان بن عبداهلل بن بديل بن ورقاء بن عمرو بن ربيعة الخزاعي (اميني ،بيتا،

ج ،2ص.)363
والدت
دعبل در س��ال  148قمري ،س��ال ش��هادت امام صادق ،7در خانوادهاي مشهور به علم
و فضل و ايمان و ش��عر و ادب و دوس��تدار اهل بيت :متولد شد .پدرش علي بن رزين از
ش��اعران روزگار بود .عمويش عبداهلل بن رزين و پس��رعمويش ابوجعفر محمد ابوشيص بن
عبداهلل نيز شاعر بودند .دعبل در چنين خانداني که دوستي آل علي و شعر و ادب از امتيازات
آن بود ،رشد کرد و بزرگ شد .محل تولد دعبل به طور قطعي معلوم نيست .اما دوران کودکي
و جواني را در کوفه گذراند و نبوغ ش��اعرانهاش نيز در آن ديار ش��کوفا شد و علم و دانش و
مع��ارف و ق��رآن و حديث و ادبيات را در کوفه آموخت .بدين روي برخي از مورخان بر اين
باورند که اصل دعبل از کوفه بود (البراقي1379 ،ق ،ص.)459

ش��اعر و اديب معروف کوفه« ،مسلم بن وليد» اس��تادِ دعبل در زمينه تاريخ ادبيات ،فنون

ادبي ،سبکهاي شعري و نقد شعر بود .دعبل سرودههاي نخستين خود را نيز بر او ميخواند.
او نيز نخس��تين اشعار ش��اگرد بااس��تعدادش را بيمحابا نقد و رد ميکرد تا اينکه در شعر به
توانمندي قابل قبولي دس��ت يافت و مورد تأييد اس��تادش قرار گرفت (ابوالفرج اصفهاني1961 ،م،

ج ،20ص.)157
ُحب و بُغض شاعر
حب و بغض ،مهر و قهر ،و عش��ق و خش��م ،از ويژگيهاي برجسته شعر شاعران متعهد
اس��ت و حب و بغض دعبل خزاعي که س��مبل شاعران متعهد شيعه است ،در شعر او تجلي
درخشاني دارد .دعبل به امام علي 7و خاندان پاکش عشق ميورزيد و از غاصبان خالفت و
پيروان گمراه آنان متنفر بود .او در بيتي از قصيده بلند تائيه «مدارس آيات» خطاب به خاندان
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پاک پيامبر ميگويد:

ِ
ب َقصی الرح ِم ِمن َا ِ
جل ُح ِّبکم
ُاح ُّ

سرتي و بناتي
و َا ُ
هجر فيکم ُا َ

(الدجيلي1372 ،ق ،ص)141

دورترين خويشانم را اگر از عاش��قان و دلدادگان شما باشند ،دوست ميدارم و
خاندان و دخترانم را ،اگر گوهر محبت و واليت ش��ما را در گنجينه دل نداش��ته
باشند ،از خويش ميرانم.
ارتباط با امامان معصوم:

دعبل در زمان چهار امام معصوم شيعه (امام کاظم ،امام رضا ،امام جواد و امامهادي):

ميزيست .شيخ کليني ،مالقات او را با امام رضا و امام جواد 8در کتاب شريف اصول کافي
نقل کرده است.
«ابن شهرآشوب» گفته است :دعبل از اصحاب امام کاظم و امام رضا 8بود( .ابنشهرآشوب،

1353ق ،ص .)139محقق خوانساري در کتاب روضات الجنات بر آن است که دعبل هر يک از
چهار امام :را ديده است.
ديدار دعبل با امام رضا 7در خراس��ان مش��هور و اجماعي است .اما ديدارش با سه امام

ديگ��ر کمتر مورد دقت اصحاب رجال و تاريخ قرار گرفته اس��ت .در کتب تاريخ و رجال و
حديث ،مالقات شاعر با امام محمد تقي الجواد 7آمده ،و حديثي در کتاب اصول کافي نشان
ميدهد شاعر صادق اهل بيت :گاهي به حضور امام نهم ميرسيده و با ايشان ارتباط داشته
و از عنايات آن حضرت برخوردار بوده است:
روزي دعبل به خدمت امام رضا 7رسيد .امام ،به وي اظهار عنايت کرد و هديهاي
به او بخش��يد .دعبل هديه امام را گرفت ،اما چيزي نگفت و خاموش ماند .امام7

فرمود« :دعبل ،چرا در مقابل اين نعمت که دست تو رسيد ،خدا را شکر نکردي؟!»
س��الها گذشت .بعد از شهادت امام رضا ،7دعبل به حضور امام جواد 7رسيد
و آن حضرت را زيارت کرد .امام دس��تور داد هديهاي به شاعر دادند .دعبل هديه
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را گرفت و به ياد سخن امام رضا 7افتاد و گفت« :الحمدهلل» .امام جواد 7که از
راز دل دعبل آگاه بود ،خطاب به او فرمود« :ادب نشان دادي ،آفرين بر تو»؛ يعني
به آنچه از امام رضا 7آموخته بودي ،عمل کردي و در مقابل نعمت ،ش��کر خدا
را به جاي آوردي (کليني1401 ،ق ،ج ،1ص.)494

حدث
شاعر ُم ّ
حدث»
دعبل نهتنها شاعر اهل بيت ،:که راوي حديث آنان نيز بود .او از گروه «شاعران ُم ّ

حدثان شاعر» به شمار ميآيد .در کتابهاي معتبر حديثي مثل اصول کافي کليني و عيون
و «ُم ّ
اخبار الرضا 7ش��يخ صدوق روايات زيادي از ائمه اطه��ار مخصوصًا امام رضا 7به طريق
دعبل نقل شده است.

عالمان بزرگ رجالي متقدم و متأخر از جمله شيخ طوسي ،ابن شهرآشوب ،نجاشي ،عالمه
حلي ،ميرزاعبداهلل مامقاني ،محقق علياري ،محقق توس��تري ،آيتاهلل خوئي و ...در کتابهاي
رجال��ي خ��ود ،دعبل بن علي ُخزاع��ي را از اصحاب ائمه و از راويان احاديث معتبر ايش��ان
شمردهاند.
ِ
شاعر عالِم
بيگمان نميتوان دعبل را فقط يک شاعر بزرگ و صاحب سبک دانست؛ بلکه عالوه بر
شعر ،در علم کالم ،حديث ،قرآن ،تاريخ و لغتشناسي نيز يکي از دانشوران مسلمان به شمار
ميآي��د .فقيه و متکلم بزرگ ،عالمه حلي ،در معرفي دعبل ميگويد« :دعبل بن علي خزاعي،
ِ
عظمت شأن
شاعر مشهور ،در بين عالمان وانديشهورزان شيعه به کمال ايمان و علو منزلت و

معروف شده است» (عالمه حلي1381 ،ق ،ص.)70
آيتاهلل سيدحسن صدر ،از عالمان و مراجع بزرگ شيعه در قرن چهاردهم و صاحب آثار

نفيس علمي و تحقيقي ،در کتاب معروف و ارجمند تأسيس الشيعة لعلوم االسالم در بيان مقام
علمي دعبل مينويسد:
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کلمه « ِدعبِل» در لغت عرب به معناي کوه اس��توار اس��ت و ِدعبِل ُخزاعي به حق،
کوهي از علم و دانش بود .مردي متکلم (عقايدش��ناس) ،ش��اعر ،ادبياتشناس،
خردورز ،عالم به تاريخ و سلسله شاعران عرب (صدر ،بيتا ،ص.)193

بدين روي دانشمندان و مورخان اسالمي ،دعبل را «شاع ِر عالم» و «عال ِم شاعر» ميشناسند.
اوضاع سياسي و اجتماعي زمان شاعر
زندگي پر فراز و نشيب دعبل ،در دوران حاکميت جابرانه نُه تن از خلفاي عباسي (منصور،
مهدي،هادي،هارون ،امين ،مأمون ،معتصم ،واثق و متوکل) سپري شد .در آن دوره که نزديک
ب��ه يک قرن به طول انجاميد ،چهار امام از ائمه معصوم اهل بي��ت (امام کاظم ،امام رضا ،امام
جواد و امام هادي ):با توطئه دس��تگاه خالفت نامشروع عباسيان ،پس از آزار و شکنجه و
تبعيد و حبسهاي طوالني ،به شهادت رسيدند .همچنين در اين برهه از تاريخ اسالم ،خلفاي
ستمگر عباسي ،عالوه بر به شهادت رساندن امامان معصوم ،:به قصد محو کردن آثار اسالم
و مکتب تشيع ،دست به هر جنايتي زدند و قيامهاي شيعي و خيزشهاي سلحشوران حقطلب
علوي را سرکوب کردند؛ قيامهايي مثل قيام شهداي فخ ،قيام ابوالسرايا ،محمد ديباج ،محمد
بن ابراهيم طباطبا و. ...
در اي��ن مدت ،خصومت و پس��تي دو تن از خلفا (هارون و متوکل) به مراتب بيش��تر از
ديگران بروز کرد .آن دو افزون بر تمام جناياتي که مرتکب شدند ،هر يک در زمان حکومت
خويش ،براي خاموش کردن مشعل قيام علويان ،مزار شهداي کربال را تخريب ،و مردم را از
زيارت تربت آنان منع کردند (قمي1380 ،ش ،ص.)393-281
بنابراين در مطالعه و تحقيق زندگي دعبل و تحليل و نقد اش��عار وي ،بايد اوضاع سياسي
و اجتماعي زمان شاعر را در نظر گرفت.
ِ
مجاهد سياسي
شاعر
بيترديد دعبل ،بر خالف اکثر همگنانش ،يکي از شاعران بزرگ سياسي و مبارز تاريخ اسالم
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است .وي با مطرح کردن حکومت به حق و الهي حضرت علي 7و يازده فرزند معصوم او در
اشعارش ،خالفت خلفاي بنياميه و بنيعباس را سرتاسر ننگين ،غاصبانه و خالف شريعت اسالم
معرفي ،و مش��روعيت آن را نفي و انکار ميکرد .اين بزرگترين مس��ئله سياسي آن روز بود .اما
باالتر از آن ،اين بود که دعبل جان خود را بر کف ميگرفت و به هجو و اس��تهزاي اين خلفاي
غاصب ميپرداخت که اين کار جز از ش��خصيتي مؤمن و مجاهدي سياس��ي بر نميآيد؛ زيرا در
اين راه از همه چيز خود گذشت .او در تعبيري شاعرانه و مشهور در اين باره گفته است« :چهل
سال است چوبه دار خود را بر دوش ميکشم».
جرئت و شهامت شاعر
از مطالعه سرگذشت و اشعار دعبل و اعتراض او به خلفا و ارباب زر و زور و تزوير ،شجاعت
و جرئت او به خوبي آش��کار ميش��ود .شجاعت و جس��ارت و صراحت از ويژگيهاي شاعران
اجتماعي و سياسي است .اما اين خصوصيت در دعبل به اوج رسيده بود .استاد دانشمند و نويسنده
بزرگ ش��يعه ،مرحوم ش��يخمحمدجواد مغنيه در کتاب تاريخي الش��يعة والحاکمون در خصوص
شهامت و تهور شگفتيزاي دعبل مينويسد« :در دفاع از حق و کوبيدن باطل ،شجاعترين شاعري
که تاريخ به ياد دارد ،دعبل خزاعي است» (مغنيه1981 ،م ،ص.)176
حکومت شاعر
مسئله ديگري که در زندگي دعبل قابل توجه و تأمل است و حتي شايد تناقضنما باشد،
قبول حکومت و واليگري او در برخي از شهرهاي قلمرو حکومت عباسيان است .بر اساس
ت هارونالرشيد ،حاکم شهر «سمنجان»
آنچه مورخان گفتهاند ،دعبل يک بار در زمان خالف 
در افغانس��تان ،و بار ديگر پس ازهارون ،از طرف «مطلب بن عبداهلل ُخزاعي» حاکم ش��هر

اُس��وان در مصر شده بود (ش��رح اين دو ماجرا به ترتيب در فصل دوم و سوم کتاب دِعبل
خزاعي ،ش��اعر دار بر دوش ،به قلم نويس��نده ،چاپ بوس��تان کتاب قم ،آمده است) .شاعر
مکتبي و متعهدي چون دعبل ،از قبول حکومت کس��اني که خود منصوب خلفاي غاصب

55

شماره ،34بهار 1397

عباسي بودند ،چه هدفي داشته؟ آيا شيفته قدرت بود و هر جا زمينه فراهم ميشد ،از قبول
و تصدي آن اجتناب نميکرد؟ يا ميخواس��ت با اس��تفاده از قدرت ،به اهداف و آرمانهاي

بلند خود که در مکتب تش��يع ريشه داشت ،دس��ت يابد؟ احتمال اول قطعًا صحيح نيست؛
چراکه او اگر تش��نه حکومت و قدرت بود ،ميبايست در راه نيل به آن دست به هر اقدامي
ميزد .درحاليکه او خلفاي اصلي را هجو ميکرد و خود ميدانست هجو فالن حاکم بزرگ،
مقدم��ات عزل و حتي قتل او را فراهم ميکند؛ با اين حال از آن ابايي نداش��ت .اما احتمال
دوم نزديک به واقع مينمايد؛ هرچند دادن نظر قطعي مشکل است و به تحقيق بيشتري نياز
دارد (الدجيلي1372 ،ق ،ص.)43
جايگاه بلند دعبل در عرصه ادبيات عرب
دعبل يکي از ش��اعران توانمند و بزرگي اس��ت که برخي اشعار برجسته و نابش در فنون

ادبيات و شعر عرب ،مخصوصًا در معاني و بيان و بديع ،مورد استناد و استشهاد قرار ميگيرد
و از ميان صدها شاعر بزرگ و مشهور عرب ،اين مقبوليت و توفيق ،نصيب کمتر شاعري شده
است؛ براي نمونه دعبل در بيتي دلانگيز ميگويد:

رجل َض ِح َک المشيب ِ
لم ِمن ٍ
برأس ِه َف َبکی
َ ُ
الت َ
َعجبي يا َس ُ

محبوبم ،تعجب نکن از مردي که پيري بر س��رش ميخندد و او از اندوه گذشت
عمر ميگريد.

طول (شامل فنون
اديب بزرگ عرب ،س��عدالدين تفتازاني در کتاب بالغي مش��هورش ُم َّ

فصاحت و بالغت در س��ه بخش :معاني ،بيان و بديع) اين بيت دعبل را براي صنعت «ايهام
تضاد» مثال آورده است (ر.ک :تفتازاني1409 ،ق ،ص.)419

سير آفاق
گ هارونالرشيد ،بين دو پسر
دعبل تا سال  193قمري در بغداد زندگي کرد .در آن سال با مر 
او (مأمون و امين) بر س��ر تصاحب حکومت ،نزاع درگرفت .اين درگيري قدرتطلبانه ،مدتي
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طوالني حاکمان و دولتمردان عباسي را به خود مشغول داشت .دعبل با مشاهده وضع تأسفبار
شيعيان ،شهادت امام کاظم 7در زندانهارون ،سرکوبي نهضتهاي حقطلب علويان ،نسلکشي
سادات علوي و فاطمي توسط حکومت ،دشمني کينهتوزانه شخص خليفه و هوادارانش با امامان
معصوم ش��يعه ،عيش و نوش و خوشگذراني و بادهگس��اري خليفه و درباريان ،اشاعه فحشا و
منکر از طرف خلفا و امرا در ممالک مسلماننشين ،زورگويي ،اعمال ظلم و اجحاف ،حقکشي
و ...يقين پيدا کرد که عباسيان با هزار رنگ و نيرنگ ،خونخواهي حسين بن علي 8را دستاويز
کرده ،مردم مسلمان را فريب دادند و خود به قدرت و حکومت رسيدند و اکنون براي استحکام
پايهه��اي حکوم��ت ظالمانه خويش ،از هيچ جنايتي کوتاهي نميکنن��د .آنان واليت و خالفت
به حق آل علي 7را غصب کرده ،بر س��رير خالفت تکيه دادهاند و با توس��ل به زور و تزوير،
خويشتن را خليفه پيامبر اسالم 9و حاکم اسالمي معرفي ميکنند درحاليکه دشمن قسمخورده
دين و قرآن و امت اسالمي هستند .اينان که خود را قوم و خويش پيامبر و علي 8ميدانند ،با
آل محمد 9و فرزندان علي ،7به مراتب بدتر از بنياميه رفتار ميکنند.
در دل پاک شاعر بزرگ ،چشمه زالل شعور و بيداري و معرفت جاري شده بود .بنابراين
راه خود را انتخاب کرد؛ بريدن از حاکمان پست و غاصب عباسي و پيوستن به حق و کوبيدن
باطل در پناه حمايت از حق.
بدين گونه دعبل پس از س��ير دروني و روحاني و رس��يدن به قلمرو روشنيبخش شعور
و ش��ناخت و بيداري ،بر آن ش��د که پاي در رکاب سفر نهد و در آفاق سير کند و به سياحت
بپردازد.
نگاهي به قصيده مدارس آيات و زمينه آفرينش آن
گرچه دعبل خزاعي اشعار بسياري در مدح و منقبت و مراثي اهل بيت پيامبر 9و خاندان
علي 7و در هجو دشمنان اهل بيت :سروده ،اما قصيده «تائيه» مدارس آيات ،مشهورترين
و بلندترين ش��اهکار دعبل در اين موضوع است .دعبل با اين قصيده به جاودانگي و آوازهاي
عالمگير دست يافت .اگر شاعر ،جز اين قصيده ،شعري نميسرود يا فقط همين قصيدهاش به
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دست ما ميرسيد ،براي اثبات نبوغ شعري و قدرت ادبي و وسعتانديشه و استواري اعتقاد
و پاکي ايمان شاعر ،کافي بود.
اين قصيده به لحاظ تاريخي ،دو قرن پس از نزول آيات قرآن و هجرت پيامبر اس�لام9

به يثرب و تش��کيل مرکز نش��ر و تمدن و حکومت اسالمي در مدينةالنبي سروده شده است؛
زماني که پيشواي هشتم شيعيان ،حضرت امام ابوالحسن علي بن موسي الرضا ،8شهر پيامبر
و پايگاه امامت ،مدينه منوره را به اجبار مأمون عباسي ترک گفت؛ زيرا مأمون بعد از رسيدن به
حکومت بر همه ممالک اسالمي ،برادرش امين را کشت ،سرش را از بارگاه خويش در «مرو»
خراسان ،آويخت و به قاتالن او جايزه داد! او خود را خليفه مقتدري ميپنداشت که حکمش
در س��رزمينهاي ايران ،عراق ،حجاز ،ش��ام ،مصر و ...جاري و مطاع بود .اما هنوز خيالش از
مدينه ،کوفه و ...آسوده نبود .اين بود که امام رضا 7را با سفري اجباري ،در تاريخ  201قمري
از مدين��ه ب��ه «مرو» انتقال داد و تحت نظر گرفت و بعد هم بازيهاي تاريخي خود را به اجرا
درآورد :واليتعهدي امام رضا 7و س��رانجام به ش��هادت رساندن ايشان و دستيابي به مقاصد
شوم و خائنانه خويش که در تاريخ ثبت شده است.
ب��ا رفتن امام 7به مرو ،ش��هر مدين��ه ،مرکز نبوت و پايگاه امام��ت ،از حجت خالي ماند.
همچني��ن مک��ه و عرفات و منا نيز به تعبي��ر دعبل در «مدارس آيات و من��زل وحي» از زمزمه
روحبخش تالوت قرآن ،خاموش شد .در اين هنگام دعبل به ياد مظلوميت خاندان عصمت در
طول دو قرن گذش��ته افتاد و بر مصائب علي و آل علي :و بر مزارات متروک مانده و مقابر
غرا
غريبانه ايش��ان در بالد دور و نزديک گريست .سوز دروني شاعر در تک تک ابيات قصيده ّ
و جاودانه «مدارس آيات» شعله کشيد و زمين و زمان را آتش زد!
الع ِ
رفات
َب َک ُ
رسم الدّ ا ِر بِ َ
يت لِ ِ

الع ِ
برات ...
ذر ُ
مع العينِ بِ َ
يت َد َ
َو َا َ

ٍ
مدارس ٍ
تالوة
آيات َخلت ِمن
ُ

نزل وحي ُم ِ
و َم ُ
قف ُر العرصات ...
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َمنا ِز ُل َوحي ِ
الله ُ
ينزل بينَها

الس َورات ...
عَ َلي احمدَ المذکو ِر في ُّ

َم ُ
نازل ِج ُ
االمين يح ُّلها
بريل
ُ

ِم َن ِ
ِ
والبرکات...
سليم
الله بال َّت ِ

وزن عروضي قصيده «بحر طويل» (فَعولن َمفاعلين فَعولن َم ُ
فاعل) .وزني طبيعي ،پرصالبت

و متناس��ب با محتواي بلند و حماسي قصيده است و قبل از آن ،بسياري از شاهکارهاي شعر
عرب از معلقات س��بع تا زمان دعبل در اين وزن سروده شده و ذهن و زبان عرب با آن اُنس

و الفت داشت .شاعر ،قصيدهاش را از مطلع تا مقطع آن ،در کمال ظرافت و استادي ،با صنايع
لفظي و معنوي بديعي و ادبي ،مانند حسن مطلع ،تشبيب و تغزل ،جناس ،مراعات نظير ،طباق،
توريه ،ايهام ،استعاره ،کنايه ،حسن تعليل ،حسن تخلص و ...آراسته است .تعداد ابيات قصيده
را تا  123بيت نوشتهاند.
از نظ��ر محتوا نيز قصيده تائيه م��دارس آيات قابل توجه و درخور تفکر و تأمل اس��ت.
قصيده شامل مدح و منقبت و ثناي اهل بيت عصمت و طهارت است و به ذکر مصايب ايشان
و قبور مطهر و غبارگرفته ايشان در نقاط مختلف ميپردازد و موضوعاتي همچون واليت الهي
و خالفت بحق علي و فرزندان معصوم او ،:عش��ق به آل محمد ،9بيوفايي و جفاکاري
عموم مردم به امام علي 7و خاندان آن حضرت بعد از رحلت پيامبر و در طول دو قرن اول
اس�لام ،جنايتهاي بنياميه و بنيعباس ،حادثه دلخراش کربال ،سرکوبي قيامهاي علويان در
برابر خالفت اموي و عباسي ،مسائل اعتقادي و تاريخي و ...جانمايه فکري و پيام اصلي قصيده
مدارس آيات را تشکيل ميدهد.
دعبل پس از س��رودن قصيده ،آن را به کس��ي نگفت و نخواند؛ بلکه نذر کرد به خراس��ان
برود و به خود حضرت رضا 7تقديم کند .ازاينرو همراه کارواني عازم خراس��ان ش��د و در
شهر «مرو» ،پايتخت مأمون عباسي ،به محضر امام رضا 7رسيد و قصيدهاش را براي اولين بار
در محضر نوراني آن حضرت قرائت کرد .گفته ش��ده دعبل ادب حضور به خرج داد و ابيات
آغازين قصيده را که به رسم شاعران عرب ،حال و هواي تشبيب و تغزل عاشقانه داشت ،براي
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ام��ام رضا 7نخواند؛ بلکه از بيت معروف «مدارس آيات خلت من تالوة »...آغاز کرد .بعدها
از او پرس��يدند که چرا تش��بيب قصيده را براي امام 7نخواندي .گفت« :حيا کردم در محضر
حجت خدا ،تشبيب و تغزل بخوانم» (قليزاده1389 ،ش ،ص.)57 - 53
قصيده «مدارس آيات» به مقام قبول و تش��ويق ،و افتخار تحس��ين از ناحيه امام رضا7

ارتقا يافت و حتي با افزودن ابياتي از سوي آن حضرت تکميل شد و متبرک گشت و به قله
جاودانگي رسيد و در طول تاريخ بر زبانها ،قلمها و دلهاي دوستداران آل محمد 9جاري

و س��اري گشت .ادبيات مزارشناسي خاندان اهل بيت :در اشعار مختلف دعبل ،مخصوصًا

«قصيده مدارس آيات» قابل توجه اس��ت و ارزش تاريخ��ي دارد و از نمونههاي موفق «ادب
المقابر» است که در ادبيات عرب جايگاه ويژهاي دارد.
شرح مجموعه گل
قصيده تائيه دعبل ،به دليل اهميت اعتقادي ،تاريخي و هنري آن ،مورد عنايت و قبول امام
رض��ا 7قرار گرفت .بعدها نيز اديبان ،ش��اعران و عالمان بزرگ و خوشذوق به عظمت آن
توجه کردند و بر نقل و ش��رح و تفسير آن همت گماشتند؛ عالماني از قبيل عالمه محمدباقر
مجلسي ،محدث بزرگ س��يدنعمتاهلل جزايري ،کمالالدين محمد بن محمد قنوي شيرازي،
عالمه حاجمالعلي علياري ،فاضل توني و . ...در زمان ما نيز کس��اني از اهل ش��عر و ادب اين
قصيده را به فارسي ترجمه و شرح کردهاند؛ از جمله عزيزاهلل حاجيمشهدي .همچنين بعضي
از شعراي معاصر عرب از جمله استاد صالح الصاوي اين قصيده را «تشطير» کردهاند (تشطير
نوعي تضمين ويژه ش��عر عرب اس��ت) .اين موضوع بيانگر آن است که قصيده مدارس آيات
از نظر لفظ و معنا ،ظاهر و باطن ،زبان و بيان با گذش��ت بيش از  1200س��ال از زمان توليد و
سرايش آن ،هنوز هم تازه است و جايگاه بلند و نيرومند ادبي خود را هنوز هم در شع ِر عرب

ـ که دائمًا در تح ّول و تط ّور اس��ت ـ حفظ کرده که نش��انگر نبوغ سرشار دِعبِل ُخزاعي است

(همان1389 ،ش ،ص.)57
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ترجمه ابياتي از تائيه مدارس آيات
ـ بر آثار خانههاي ويران دلبرانم در «عرفات» گريستم و مويهکنان از ديدگانم اشک باريدم.
ـ رشته صبرم پاره شد و آثار خانههاي ويران حبيبانم و شعلههاي سوزان يادشان مرا سخت
در ميان گرفت.
ـ مدارس آيات قرآن (خانههاي اهل بيت) و منزلگاه وحي ،در «خيف» و مس��جدالحرام و
عرفات و جمرات ،از تالوت آيات خالي و خاموش مانده است.
ـ اين ويرانههاي خاموش و متروک ،خانه عبداهلل ،پدر پيامبر ،در خيف است و خانه پيامبر،
آن سرور مردمان ،که مردم را به نماز فرا ميخواند.
ـ خانههاي علي 7و حس��ين 7و جعفر صادق 7و حمزه و امام س��جاد 7اس��ت و
خانههاي عبداهلل بن عباس و برادرش فضل که محرم راز رس��ولخدا 9بود .خانه [حسن و
حس��ين ]8دو فرزندزاده پيامبر؛ آن دو وصي پيامبر و عل��ي 7که وارث علم خداوندي و
صاحب همه خوبيها و زيباييها بود .اين خانههاي ويران و متروک ،جايگاه نزول وحي الهي
بر احمد ،9موعود کتاب آسماني بود.
ـ اين آثار خانههاي متروک کس��اني اس��ت که مردم با نورش��ان راه هدايت را مييافتند و
لغزش و کژي از آنان دور بود.

ـ خانههايي که مهبِط جبريل امين بود؛ آن پيامآور وحي الهي که از جانب خدا با سالم و

برکتها بر پيامبر نازل ميشد.
ـ آن خانهها ،محل نزول وحي خدا ،گنجينه علم او و راه روش��ن هدايت بود .خانههايي
ک��ه مح��ل نماز و روزه بود و جايگاه تقوا و پاکي و خوبيها .خانههايي که س��تم س��تمگران
گردنکش ،ويرانشان کرده است؛ نه گذر روزها و سالها.
ـ دم��ي درن��گ کن اي همراه ،تا از اين خانههاي خام��وش و متروک که اهل آنها پراکنده
واندک ش��دهاند ،با افس��وس بگوييم« :از تجديد عهد شما با نماز و روزه چه سالهاي دور و
درازي گذشته است!»
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ـ درنگ کن بپرس��يم« :کجايند فرزندان پيامبر که دس��ت بيدادگ��ر غربت ،آنان را پراکنده
س��اخته؟ کجايند شاخههاي درخت نبوت که دستان جفاکار روزگار ،ايشان را شکست و هر
يک را به سويي افکند؟»
ـ ايش��ان ،وارث پيامبرند .هرگاه نسبت خويش را بيان کنند ،بهترين سروران مردماناند و
واالترين پاسداران حق .اگر در نمازهاي خود ،خداوند را به نام آنان نخوانيم ،نمازمان را قبول
نميکند.
ـ دش��منان آلالبيت ،مردماني غاصب و منکر حق و کينهتوزند که خونخواه پدران کافر و
مشرک خود هستند .باران رحمت حق بر قبر شريفي (قبر پيامبر )9که در مدينه است ببارد؛
حريم امني که سرچشمه زالل برکات الهي است.
ـ اگر اس��تحقاق مقام خالفت جز به دليل خويشاوندي با محمد 9ثابت نميشد ،باز هم
بنيهاش��م (علي و آل علي )7به دليل خويشاوندي با پيامبر ،از ديگران (بنيعباس) به مقام
خالفت نزديکترند.
ـ اگر مردم امور خالفت را به وصي پيامبر( 9علي )7ميس��پردند ،جامعه مس��لمين از
لغزش و گمراهي در امان ميماند.
ـ همان وصي (علي )7که برادر پيامبر خاتم ،برگزيده رسوالن الهي بود و شکستدهنده
پهلوانان عرب در ميدان کارزار.
ـ اگ��ر مخالفان و دش��منان علي 7خالفت و وصايت او از پيامب��ر را انکار کنند ،حادثه
غدير ش��اهد حقانيت و شايس��تگي علي 7براي خالفت است و بدر و احد و ...همه شاهد
اين شايستگياند.
ـ اي فاطمه ،اگر به ياد آوردي که روزي حس��ين تو ،در کنار ش��ط جاري فرات ،لبتشنه
جان ميدهد ،بيدريغ بر چهره ميکوفتي و سيل اشک از ديده جاري ميکردي.
ـ فاطمه ،اي گراميدخت پيامبر نيکي ،برخيز و مويه کن! مويه کن بر اختران سوخته آسمان
نبوت و امامت که «چندان به خاک تيره فرو ريختند س��ر ،که گفتي ديگر زمين هميش��ه شبي
بيستاره ماند».
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ـ مويه کن فاطمه ،اي مادر مظلوم فرزندان نبوت و امامت و واليت ،مويه کن بر گورهاي
مظلومي که در کوفه (امير مؤمنان علي ،7مسلم بن عقيل ،قيس بن مسهر ،مختار ثقفي و)...
و مدينه (پيامبر 9و ائمه بقيع) و «فَ ّخ» (شهداي فخ به رهبري حسين بن علي بن الحسن):
غريب ماندهاند.
مويه کن فاطمه زهرا ،دخت پيامبر ،مويه کن بر گوري تنهامانده در س��رزمين «جوزجان»
(ش��هيد يحيي بن زيدبن علي بن الحسين 8در جوزجان خراسان) و گوري ديگر در خاک
«باخمرا» (نزديک کوفه ،قبر ابراهيم بن عبداهلل بن الحسن )7که زير سپيدارهاي بلند ،غريب
َ
و تنها افتاده است.
ـ مويه کن فاطمه جان ،بر مزار غريب آن پاک نهاد (امام موس��ي کاظم )7در بغداد ،که
خداوند در غرفههاي بهشتش جاي داده است.
چون دعبل به اين قسمت از قصيده سراسر درد واندوه خود در ذکر مصيبت و مظلوميت
و غربت آل محمد :رس��يد ،امام رضا 7به او فرم��ود« :آيا ميخواهي در اينجا دو بيت به
قصيده تو بيفزايم تا ش��عر تو در بيان مصايب و غربت و پراکندگي ما اهل بيت کامل گردد؟»
دعبل جواب داد« :آري اي فرزند رس��ولخدا» .امام رضا 7نيز اين دو بيت را در همان وزن
و قافيه قصيده گفت:
مويه کن بر قبر غريبي که در طوس است.
واي از اين مصيبت که تا صبح حشر ،دلها را در آتش اندوه ميگدازد؛ تا آنکه
خداوند ،قائم 7را برانگيزد و او بار سنگين دردها و رنجها را از دوش ما بردارد.

دعبل پرس��يد« :فدايت ش��وم اي فرزند رس��ولخدا ،اين قبري که در طوس است ،از آن
کيست؟» امام جواب داد« :قبر من است» (صدوق1380 ،ش ،ج ،2ص.)651
امام ،دعبل را از اين حقيقت آگاه ساخت که آن حضرت را در طوس شهيد خواهند کرد.
آنگاه فرمود:
بدان اي دعبل ،مدت زيادي نميگذرد که شهر طوس محل رفتوآمد شيعيان ما
براي زيارت قبر غريب افتاده من خواهد ش��د و هرکس مرا زيارت کند ،در روز
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قيامت همدم من خواهد بود و گناهانش آمرزيده ميشود.

آنگاه دعبل قصيده خود را ادامه داد:
ـ علي بن موس��ي الرضا 7امام راستين ماست .خداوند امور او را اصالح و آسان گرداند
و بهترين درودها را بر او بفرستد.
ـ فغان و فرياد! مويه کن بر دردهاي س��همگين و ويرانگري که هرگز نميتوانم شدت آن
را بيان کنم.
ـ اندوه،اندوه! مويه کن بر گورهايي که در کنار نهري در کربالست .اين قبور کساني است
که روزي در کنار فرات فرود آمدند تا غبار خستگي سفر را از تن خود بزدايند ...و شادمان در
حجله شهادت خفتند .آنان در کنار فرات لبتشنه جان باختند .اي کاش من نيز در ميان ايشان
جان ميس��پردم .پيوسته در طول زندگي از دشمنان آل محمد 9بيمناک بودهام .اميد آن دارم
که پس از مرگ ،در سايه شفاعت ايشان ،از خوف قيامت ايمن باشم.
وقت��ي دعبل اين بيت را خوان��د ،امام رضا 7فرمود« :خدا ت��و را از ترس بزرگ (ترس
قيامت) ايمن گرداند اي دعبل».
آنگاه دعبل ادامه داد:
ـ آيا نميبيني که سي سال است روز و شب من ،بااندوه و حسرت ميگذرد؟! حق ايشان
(آل محمد )9را در دستهاي خيانتکار ديگران ميبينم که به غارت ميرود و ميان بيگانگان
غاصب تقسيم ميشود؛ درحاليکه دست اين مظلومان از حق خويش تهي مانده است.
وقتي دعبل اين بيت غمانگيز را خواند ،امام رضا 7گريست و فرمود« :راست گفتي اي دعبل».
دعبل افزود:
ـ فغان و درد! آنگاه خون بنيهاشم به ناحق ريخته شود! دستهاي خود را به سوي قاتالن
دراز ميکنند ،درحاليکه دستشان از انتقامجويي و خونخواهي بسته است!
چون دعبل به اين بيت از قصيدهاش رسيد ،امام رضا 7دستهايش را برگرداند و فرمود:
«آري؛ به راستي که دستان ما بسته است» (همان1380 ،ش ،ج ،2ص)651

دعبل دو بيت ديگر خواند:
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ـ اگ��ر اميدوار و آرزومند آن کس��ي نبودم که امروز و ف��ردا خواهد آمد ،قلبم از اين همه
اندوه و درد ،پاره پاره ميشد .بيترديد آن امام ظهور خواهد کرد .او به نام خداوند و با برکات
بيکران الهي قيام خواهد کرد .آن امام ،حق و باطل و راستي را در ميان ما آشکار خواهد کرد
و نيکان را پاداش خواهد داد و بدکاران را به کيفر خواهد رساند.
امام رضا 7با ش��نيدن اين ابيات بس��يار گريست .آنگاه س��ر بلند کرد و به دعبل فرمود:
«اي دعب��ل ،روحالقدس اي��ن دو بيت را بر زبان تو جاري س��اخت ... .دعبل آيا ميداني اين
امام کيست؟ و کي قيام ميکند؟» دعبل گفت« :نه ،نميدانم موالي من .فقط شنيدهام که امامي
از خاندان ش��ما اهل بيت قيام ميکند و زمين را از فس��اد و ظلم پاک ميس��ازد و عدالت را
ميگستراند» .امام 7فرمود:
پس بدان اي دعبل ،اما ِم بحق بعد از من ،پسرم محمد تقي ،پس از او پسرش علي النقي،
بعد از او فرزندش حس��ن عسکري و پس از او پس��رش «حجت قائم» (مهدي موعود)

اس��ت .در دوران غيبت حجت قائم ،انتظارش را ميکش��ند و در زمان ظهورش ،از او
اطاع��ت ميکنن��د .او به حکم خدا قيام ،و زمين را از عدل و داد پر ميکند .اما کس��ي
جز خداوند از زمان ظهورش آگاه نيست؛ زيرا ظهور امام قائم مانند وقوع روز قيامت،
ناگهاني است و فقط خدا خود از زمان آن آگاه است (همان1380 ،ش ،ص.)656

صله شاعر
چون دعبل از قرائت قصيدهاش فارغ ش��د ،امام رضا 7س��ه بار فرمود« :آفرين» .س��پس
امام 7برخاست و وارد اتاقي شد.اندکي بعد ،خادم آن حضرت با کيسهاي در دست بيرون
آمد .در کيسه صد دينار مسکوک رضوي بود که به نام امام رضا 7در مقام واليتعهدي مأمون،
سکه زده بودند.
خادم کيس��ه را پيش دعبل آورد و گفت« :مواليم امام رضا 7فرمود :اين دينارها را بگير
و خرج زندگي خود کن» .دعبل گفت« :نه ،نه؛ به خدا س��وگند که من براي درهم و دينار به
اينجا نيامدهام و اين قصيده را به طمع مال دنيا نگفتهام؛ بلکه تکليف خود را انجام داده و براي
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رضاي خدا آن را سرودهام و آمدهام تا امام را ببينم و نيازي هم به اين دينارها ندارم» .کيسه را
برگردان��د و به خادم گف��ت« :به مواليم امام رضا بگو يکي از جامههاي خود را براي تبرک و
تيمن به من بدهد تا کفن خود کنم».
خ��ادم به حضور امام 7آمد و س��خن دعبل را به آن حض��رت باز گفت .امام پيراهني از
خز س��بز رنگ را همراه با همان کيس��ه دينار به خادم داد و فرمود« :به دعبل بگو اين کيسه را
هم قبول کن که به زودي به آن نيازمند خواهي شد» .خادم پيراهن و کيسه را باز آورد و پيام
امام 7را به ش��اعر اهل بيت ابالغ کرد و دعبل هر دو را پذيرفت .دعبل از خراس��ان راهي قم
شد و در شهر قم ماجراهايي داشت و در آنجا شهادت امام رضا 7را شنيد که در تاريخ ثبت
شده و اشعاري در مرثيه آن حضرت سرود (قليزاده1389 ،ش ،ص 60ـ .)68
شهادت
دعبل پير در سال آخر عمر از بغداد به بصره رفت و علت آن هم ترس از تهديدي بود که از
س��وي برخي حاکمان عباسي در دمشق و بغداد و ...احساس ميکرد و ميدانست که قصد کشتن
او را دارند .او همه جا سايه جاسوسان و مأموران خلفا و حاکمان بنيعباس را پشت سر خود و
گاه در کنارش ميديد .اما در بصره ،نيز «اس��حاق بن عباس عباسي» ،حاکم بصره ،مثل بسياري از
حاکمان عباسي ،يکي از دشمنان قسمخورده دعبل بود .او افرادي را مأمور کرد تا شاعر را دستگير
کنند و به حضور او آورند .گويي اسحاق بن عباس ،ميخواست انتقام همه حاکمان و خلفايي را
که دعبل در هجو آنان ش��عر گفته بود ،از شاعر دار بر دوش اهل بيت بگيرد .ازاينرو چوبدستي
خود را خواست و تا ميتوانست بر پيکر رنجور و خسته دعبل زد؛ آنچنان که دعبل پير از هوش
رفت .اسحاق سنگدل به اين مقدار بسنده نکرد و دستور داد شاعر پاکدل و مخلص آل محمد9

را به بدترين شکل شکنجه کنند .پس از اين شکنجه سخت و جانفرسا ،شاعر را رها کردند .دعبل
که بر اثر شکنجه بيش از پيش رنجور و ضعيف شده بود ،در بصره نماند و با تني مجروح و دلي
آزرده ،بصره را ترک کرد و عازم اهواز ش��د؛ از اهواز به ش��وش ،و از شوش به يکي از روستاهاي
اطراف رفت .شايد آن روستا را دور از دسترس دشمنان ميپنداشت و جايي امن ميدانست.
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اس��حاق بن عباس ،حاکم بصره ،يکي از ُع ّمال کيس خود را که اراضي و شهرها و اماکن

مختلف منطقه اهواز را خوب ميش��ناخت و احتماالً از اهالي بومي منطقه هم بود ،در لباسي

عادي به دنبال دعبل و براي کش��تن او فرس��تاد .مأمور مخفي دربار بصره ،دعبل را در همان
روس��تاي اطراف ش��وش پيدا کرد ،اما اينکه خود را به او نشان داد و معرفي کرد يا نه ،معلوم
نيست .به نظر ميرسد او از در دوستي وارد شده و زمينه را براي کشتن شاعر پير اهل بيت،:
مساعد کرده باشد .باالخره يک شب ،پس از نماز مغرب و عشا ،دعبل که از مسجد برميگشت،
آن مأم��ور مخف��ي نيز براي اجراي برنامهاش ،با او همراه ش��د .مرد خائن ،فرصت را غنيمت
شمرد و با چوبدستي زهرآلودش ضربهاي محکم بر پشت پاي دعبل زد و پايش را به سختي
مجروح ساخت .دعبل نعرهاي زد و بر زمين افتاد و قاتل پا به فرار گذاشت .شاعر مظلوم آل
محمد را به خانه آوردند و به مداوايش پرداختند ،اما زهر کارش را کرده بود و مداوا فايدهاي
نداش��ت .رفته رفته حال شاعر وخيمتر ش��د و صبح روز بعد چشم از جهان فروبست .دعبل
جان خويش را در راه احياي آرمان و مکتب و عقيده بحق خود از دس��ت داد .تاريخ شهادت
شاعر مجاهد و شهيد ،دعبل ُخزاعي را در سال  246قمري نوشتهاند .او در آن زمان  98ساله
بوده است (قليزاده1389 ،ش ،ص 102ـ .)103
آثار و فرزندان
از دعبل سه اثر در تاريخ نام برده شده است:

الدجيلي ،در
 .1ديوان اشعار :اين کتاب اخيراً به دست اديب و محقق استاد عبدالصاحب ُ
سال  1382قمري 1962 /ميالدي در بيروت چاپ شده است.

 .2طبقات الشعراء در موضوع اخبار ،احوال و اشعار شاعران عرب :گرچه از سرنوشت اين

کتاب امروزه خبري در دس��ت نيس��ت ،اما بزرگان تواريخ و ادبيات عرب در آثار خود از اين
کتاب مطالبي نقل ،يا به آن استناد کردهاند؛ از جمله «ابوالعباس ُمبَ َّرد» (معاصر دعبل و متوفاي

س��ال  286قمري) در کتاب مشهورش الکامل ،و «ابن حجر عسقالني» (متوفاي  852قمري)

در کتاب معروف االصابة في تمييز الصحابة و ديگر دانشوران .استفاده مورخان و ادباي عرب
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از اين کتاب و استنادشان به آن نشان ميدهد کتاب طبقات الشعراء دعبل ،اثري بسيار مهم و
منبعي معتبر بوده است.

 .3الوحدة في مناقب العرب و مثالبها (آداب و رس��وم پس��نديده و ناپسند عرب) :از اين

کتاب هم فقط نامي در تاريخ مانده است (الدجيلي1372 ،ق ،ص.)31
همچنين براي دعبل سه فرزند در تاريخ ثبت شده است به نامهاي :عبداهلل ،علي و حسين.
علي و حس��ين هم ش��اعر بودهاند و برخي اشعارشان در تذکرهها و معاجم و فهرستها ثبت
شده است (همان1372 ،ق ،ص.)25-24
آخرين منزل هستي
به اعتقاد برخي از مورخان ،دعبل خزاعي ،ش��اعر ش��هيد اهل بيت ،در همان روستا که به
ش��هادت رس��يد ،دفن شد .عدهاي نيز بر آناند که پيکر پاک اين شهيد را به شهر شوش حمل
کردند و در آنجا به خاک سپردند .اکنون در قبرستان «عبداهلل بن علي» (از نوادگان امام علي)7
در محله شمالي شهر شوش ،در کنار مقبره عبداهلل بن علي ،مقبرهاي گلچين و ضريحي چوبين
به رنگ سبز قرار دارد که گفته ميشود محل دفن دعبل است .آرامگاه او با گنبدي مخروطي
به سبک معماريهاي شهر شوش و همانند بارگاه دانيال نبي ،با آجرهايي به رنگ اخرايي در
س��احل رودخانه ش��اوور ،با محوطهاي پر از نخل و درختهاي کنار و گلهاي رز و ختمي،
ش��کوهي خاص دارد .تمام اين بنا و مقبره نوس��ازي شده و موزاييک فرش است .لوحهاي با
خط نس��تعليق جديد بر ضريح چوبين بزرگ اين اتاق آويزان اس��ت و در آن لوحه با اسناد به
کتابهاي کشف الغمة و عيون اخبار الرضا نوشتهاند« :صاحب اين قبر ،دعبل بن علي ،شاعر
آل محمد 9و معاصر و مورد لطف حضرت رضا 7است» (قليزاده1389 ،ش ،ص 104ـ .)105
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9.9عالمه حلي ،حسن بن يوسف (1381ق) .خالصة االقوال في معرفة الرجال ،نجف ،مطبعة حيدرية.
1010قليزاده ،مصطفي (1389ش) .دعبل خزاعي شاعر دار بر دوش ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ سوم.
1111قمي ،شيخعباس1380( ،ش) .تتمة المنتهي ،قم ،مؤمنين.
1212کليني ،محمد بن يعقوب (1401ق) .اصول کافي ،بيروت ،دار الکتب الثقافي ،چاپ چهارم.
1313مغنيه ،محمدجواد (1981م) .الشيعة والحاکمون ،بيروت ،دار الجواد ،چاپ پنجم.
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