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 چكيده

و  علي)ع( عربي، بسيارند شعرايي كه در مدح مناقب و فضايل امام  شعر در حوزة

را   خودوقائع و حوادث دوران ايشان، به سرودن شعر پرداختند؛ شعرايي كه تمامي همّ وغمّ

ي آن حضرت و حقانيت و مظلوميت ايشان مصروف داشتند ؛ شعرايبه بيان شخصيت واالي 

كه گاه از قضاوت ، عدالت و سخاوت آن حضرت سخن بر زبان مي راندند  وگاه در 

  صيف وشجاعت و پايداري او در ميدان هاي نبرد، زبان به شعر مي گشودند . زماني به تو

قي  ي اخاليت و بندگي و ديگر سجايابيان علم و دانش او بر مي خاستند و زماني ديگر، عبود

آن  نسانياو را به تصوير مي كشيدند؛ تا جايي كه شعرشان آيينة تمام نماي خصايل واالي ا

 عيشعر شي عربي، به ويژه تاريخ شعر همام گرديد. و بدين سان، ورقي زرّين بر تاريخ

 افزودند. 

 ر تابناک آسماناولين اخت گفتاري كه پيش روست، انعكاس اين فضايل و مناقب

يعي شاز جمله موضوع غدير را در شعر  ،و حوادث مربوط به دوران ايشان امامت و واليت

 عربي ،از زواياي مختلف ،مورد بحث و بررسي قرار داده است .

 واژه هاي كليدي : امام علي )عليه السالم( ، شعر شيعي عربي  
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 مقدمه

 ظهور ود همواره در عرصة ادبيات شاهدخ اسالم، در طول تاريخ چهاردة قرنة

ر ندگاو حضور شعراي متعدد و برجسته اي بوده است که هر يک به نوعي با زبان ما

 به  ،نو مظلوميت هاي ايشا (عليهم السّالم)در مدح و رثاي اهل بيت   ،شعر خويش

الب ق در (معليهم السّال)سرودن شعر پرداخته و به نشر فضايل و مناقب ائمه معصومين 

 ند. ا جامة عمل پوشانده ،شعر

 ،خود ادب مشعلي افروخته و از هنر و ،اين شعرا پيوسته از عقيده و ايمان خود

جنبة  اه بهاز اين رو هيچ گ .سالحي ساختند تا از حق دفاع کنند و با باطل بستيزند 

ا رشمن بُکايي شعر اکتفا نمي کردند، بلکه فرياد مي زدند، مي خروشيدند و گوش د

 مي خراشيدند تا خفتگان را بيدار و بي خبران را آگاه سازند.

و  حقايق تاريخ گواه بر اين است که چون شعراي شيعي در فضايل و مناقب

د اندنب اهل بيت )عليهم السالم ( زبان به شعر مي گشودند و بر مردم مي خويمصا

 تاج و نانآاي که  به گونه ؛،مقتدرترين خلفاي عصر خود را به ترس و لرز مي انداختند

عرض ماز همين رو زندگي اين شعرا همواره در  تخت خويش را در خطر مي ديدند  .

در اين را  جان خود را« ابن رومي» و « دعبل»، «کميت »تا جايي که ؛بود خطر و تهديد

 فدا کردند .

هنگامي  ؛اسلوب شعري اين شعرا نيز بر حسب شرايط و مقتضا متفاوت بود 

گفتند ،اسلوبشان اسلوبي قوي و پر شور  نان علي )عليه السالم(سخن ميکه عليه دشم

جوشش و خشم و غضبشان را به تصوير مي ،زيرا در اين اشعار  د،و بر انگيزاننده بو

به خالفت  و زماني که به استدالل و احتجاج بر استحقاق علي )عليه السالم( .کشيدند

مصائب و مظلوميت ها ي اهل  و آنگاه کهاسلوبشان متين و آرام بود  ،روي مي آوردند

به تصوير مي کشيدند و به حق غصب شده شان متحسر مي ( را عليهم السّالم)بيت 

اسلوبشان محزون و متأثر کننده بود وهنگاهي که شعرشان را به زيور مدح اهل  ،شدند
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ان شعرش ،گفتند ايشان سخن ميو مناقب مي آراستند و از فضايل ( عليهم السالم)بيت 

 مي گشت.  ممتاز ،ت و جزالت و استحکام اسلوببه قوّ

 (لي)عدر اين ميان بسيار بودند شاعراني که در مدح مناقب و فضايل حضرت ع

ود را خ غمّو شعرايي که تمامي همّ؛ به سرودن شعر مي پرداختند و وقائع دوران ايشان،

تا  ؛داشتند  به بيان شخصيت واالي آن حضرت و حقانيت و مظلوميت ايشان مصروف

 ،اندين سبو . جايي که شعرشان آيينة تمام نماي خصايل واالي انساني آن همام گرديد

  ين به تاريخ ادبيات عربي به ويژه تاريخ ادبيات شيعه افزودند.ورقي زرّ

مت و اما بر آن شديم تا سيماي اين اولين اختر تابناک آسمان ،در اين مقاله

يق حقا وبر اساس موضوع  ،ر شعر اين شعراي برجستهواليت ،علي )عليه السالم(را د

 تاريخي، مورد بحث و بررسي قرار  دهيم.       

 علي)عليه السالم( امام مدح فضائل و مناقب-1  

 ،که پرورش يافتة مکتب وحي و رسول خداست(حضرت  علي )عليه السالم

الي اع ن به حدزيرا تمامي  ابعاد شخصيتي ايشا ،واقعي يک انسان کامل است ةنمون

ه او يي ککمال رسيده و تمامي صفات واالي انساني در وي متبلور گشته است ؛ تا جا

 ايل وهمواره از فض ،از همين رو شعراي شيعي را جامع صفات اضداد دانسته اند.

ن سخاوت او سخ گاه از قضاوت و عدالت و  .مناقب وي سخن به ميان آورده اند

 بيان  وصيفتزماني به  .پايداري او در ميدان هاي نبرد  رانده اند  وگاه از شجاعت و

 يايبندگي و ديگر سجا ،عبوديت  ،او برخاسته اند و زماني ديگر  دانشعلم و 

 او را به تصوير کشيده اند  .  اخالقي 

اين فضايل را چنين  1که به حق ساالر شاعران به شمار مي رود سيد حميري

 به تصوير مي کشاند :

                                                 
 امام صادق علـه السالم او را ساالر شاعران خواند )سید حمیري ساالر شاعران ،محمد صحتي سردرودي، -  1

 (17ص ه.ش.1373،اپ و نشر سازمان تبلیغات اسالميچاپ اول مركز چ
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  اءَـم دِو استباحَ كفارَ بدرٍ  ن أبادَ بسيفه             مَ لَن كان اومَ

 عونَ نِداءَ سمفي يوم بدرٍ  يَ     ه         ـسيفجبرئيلُ بِ هَوَّن ذاک نَمِ

 الءَ ــع و ةَعـإلّا عليٌّ رف          يً   ـإلّا ذوالفقارِ ال فت ال سيفَ

 اءَ ـولعنه ِ ثابَهُ ذو العرشفأ      عاً        ـصدّقَ راكمه تَن ذا بخاتَمَ

  سّر األنباءَولَ و فَزُالنُ كرَذَ        العلِم الذي    ن كان بابَ مدينةِمَ

   مّاءَصَ وا فتنةًنَوا و عاكُلَهَ         لمُهَ    والُه و لوال عِيل له لَن قِمَ   

 (62ه.ش،ص1369)آيينه وند ،صادق،

، کفار بدر را هالک کرد ه با شمشير خودچه کسي اولين کسي بود ک -

 وريختن خونشان را مباح ساخت ؟

داي ه همين خاطر جبرئيل به روز بدر،  نام حضرت را ستود و مردم، اين نب -

جبرئيل را مي شنيدند که مي گفت هيچ شمشيري جز ذوالفقار نيست و هيچ 

 جوانمردي از حيث رفعت و برتري نيست، مگر علي؟ 

 وود را )به مسکيني( صدقه داد  ، انگشتر خچه کسي بود که چون در رکوع-

 و اهلل  يّکمخداوند صاحب عرش، در قبال اين عمل او آيه والء را نازال کرد؟)إنما ول

 .(   55مائدة.ال رسوله و الذين آمنوا الذين يقيمون الصالة و يؤتون الزکاة و هم راکعون

 انست و اخبارِر شهر علم بود، کسي که شأن نزول آيات را مي ددچه کسي  -

 را تفسير مي کرد؟

 ه کسي بود که در موردش گفته شد: اگر علي و دانش او  نبود هر آينهچ -

 ؟  هالک مي شدند و در  فتنه اي سخت عظيم گرفتار مي آمدند و رنج مي بردند
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و دو  علي ، شاعر عصر انحطاط، نـيز که اکثر مدايح او در مدح امامابو معتوق

ن آام حسن و امام حسين )عليهم السالم ( است، در مدح فرزند بزرگوارشان ام

 حضرت )عليه السالم(مي آورد: 

  واقِبالبعثِ ذابِيا إمامَ الهُدي و مَن فاقَ فَضالً              ِمن أَليِم الع

 اقِي ي و رِفيَّتأَسَرَتني الذُنـوبُ أَيـةَ أسـرٍ              و رجـائِي مَطََِ

 ( 88-87.ش،صه1379)نظام طهراني ،نادر،

ي پيشواي هدايت! و اي کسي که در فضل، بر همگان فايق آمدي و به ا -

 روز قيامت، ما را از عذاب دردناک مصون مي داري !

ناهان از هر سو مرا احاطه و اسير کرده اند و اميدم اينک، مرکب و گ -

 دوستانم   مي باشد .

، تنها محصور به پر واضح است که اين انعکاس فضايل و مناقب حضرت

را  نده ايارز شعر عربي نيست، بلکه بسياري از نويسندگان نيز در اين باره آثار  نثري

رار ض› اراز خود به جا گذاشته اند. از آن جمله، وصف علي )عليه السالم ( در گفت

ايد يف نماست . آن جا که معاويه از او به اصرار خواست تا ايشان  را توص‹ صدائي

 نين بيان داشت :و او اين چ

رُ العلُم يَتفجّ دالًعفكانَ وَ اهللِ بعيدَ المَدي شديد القُوي يقولُ فصالً و يَحكمُ 

نسُ يَستأ وتها من جوانبه و تَنطَِِقُ الحكمةُ من نواحيه يَستوِحشُ  من الدنيا و زهرَ

 هُ و يخاطِبُكَفَّ بُبالليلِ و وَحشتِهِ و كان واهللِ غزيرَ العَبرةِ طويلَ الفكرةِ يُقَلِّ

مد مح .)رادمنش،سيد..اهُ نبأننفسَهُ..كان فينا كأحدِنا يُجيبُنا إذا سألناهُ و يُنبِّئُنا إذا است

 (371،ص 1به نقل از جواهر االدب، ج 61-60ه.ش،ص1370
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ند؛ يرومنبه خدا سوگند داراي نظري بلند و انديشه اي عالي بود )دورنگر( و 

 کرد. علم از اطرافش لبريز مي گشت و سخن حق مي گفت  و به عدالت حکم مي

اهر ظحکمت و دانش از جوانبش به سخن در آمده بود.از دنيا و خوشي و طراوت و 

 د کهآراستة آن بيمناک بود و به شب و تنهايي آن خو گرفته بود .به خدا سوگن

و  چشمانش پر اشک بود و همواره در حال  در تفکر . دست خود را گاه به پشت

س افسو ومي گردانيد)کنايه از غم و اندوه خوردن و پيوسته در انديشه گاه به رو 

انند مما  بودن ( و نفس خود را مورد خطاب قرار مي داد )محاسبه مي کرد (و در بين

و اگر از اد و يکي از ما بود.  هر گاه از او سؤال        مي کرديم به ما پاسخ مي دا

 را بدان آگاه مي نمود. خبري را مي پرسيديم ، خبر مي داد و ما

  2غدير خمواقعة  -2

                                                 

بده زود  خشد   ماندد وغددیر گدودال آا اسده بده بزدد از گسشدتن سدیل بدر  دا  مدی :تسمیه و محل غدیر خم-2 

نده بنندده مزنی فاعل اسه یزندی خیا شود. فزیل به مزنی مفزول اسه یزنی بر  ا  مانده )مغدور( یا فزیل بهمی

  در سده ا بند . غدیر خم نام واحهتشنگان خیانه می شود و بهوقه حا ه خش  می)غادر و غدار( چون در 

وسده. بردندد. خدم بده مزندی بدببنانه در زمان  اهلیده در آن  دا مندزل مدی میلی  حفه اسه به قبایل خزاعه و

 ه بدهآن بدماندد مگدر خم آن قدر ناسازگار اسه به هیچ بودبی در آن تدا سدن بلدون زندده نمدی گویند هوا  غدیر

 بدین مهده و  ا  دیگر برود.  حفه بر وزن غرفه آبادیی اسه در اراضی ساحلی حجاز در  نوا شرقی رابد 

اق بود حا یان شام و مصر و عر مدینه )بین خلیص و بدر( به به بد  آا و هوا شهرت دارد. این محل، میقات

بندنددد ان در منددزل رابدد  احددرام مددیاسدده و حا یدد رسددیدند. ولددی امددروز متددرو بدده از راه دریددا بدده حجدداز مددی

 1/9 ؛ حواشی سیره ابن هشام،2/310الصحاح؛ اخبار مهه، ازرقی،  )قاموس؛ مجمع البحرین؛ المنجد؛ تهسیب

امیرالمدممنین علدی   دا اهمیه غدیر خم، اهمیه غدیر برا  شیزیان بدان سبب اسده بده رسدول ص )ص( در آن

بنندد و حتدی بد  آا و هوا را تحمل مدی ز این رو آنان دور  راه و)ع( را به والیه و خالفه منصوا نمود. ا

اندد بندندد . اخیدرا هدم مسدجد  در آن  دا سداخته ا احرام می المقدور خود را به  حفه و غدیر خم رسانده در آن

تدرین ندص و مزتبرتدرین سدند والیده و حج، از نویسنده( . حدیث غددیر بده قدو  )خاطرات سفارت و سرپرستی

اسه بدین شرح اسه: رسول ص )ص( در اواخر سال دهم هجدر  بده دوران غدزوات سد ر   (علی )ع خالفه

بده مدینده بدود ـ  ابثر قبایل عرا به اسالم گرائیده بودند عازم حج گردید. این تنهدا حدج او بزدد از هجدرت شده و

الدوداع نامیدندد. بده عدالوه و حجدة  فریضه حج در سال نهم هجر  وا ب گردید ـ از این رو آن را حجة االسالم

نتیجه دین را بامل و نزمده را تمدام فرمدود آن را حجدة  چون به حهم وحی الهی والیه علی )ع( را ابالن و در

التمام گفتندد. در ایدن سدفر زو دات و اهدل بیده پیغمبدر )ص( و و دوه مهدا رین و  الوداع و حجة الهمال و حجة

 امده احدرام در  ومه آن همراه بودندد . رسدول ص )ص( در مدینده بدهتزداد بسیار  از اهالی مدینه و ح انصار و

بیرون آمد و به ذوالحلیفده بیدرون مدینده  قزده بزد از نماز ظهر از شهريآمد و روز پنجشنبه پنج روز مانده از ذ

صدبه )یدا بتواند باید به در این سفر همدراه باشدد بدا آن بده بیمدار  ح منتقل گردید. چون امر شده بود به هر بس

مزیده  هزار ـ نفدر بده 124یا  114هزار ـ یا  90ا  بیمار بودند الاقل مدینه شیوع داشه و عده آبله( در منطقه

سر راه و آنان به همراه  رسول ص )ص( عزیمه بردند. تزداد  هم بین مدینه و مهه ضمیمه شدند مانند عشایر

سفر به مهده ده روز و بده قدولی هشده روز طدول  . شتندگامیرالمممنین )ع( و ابوموسی اشزر  از یمن باز می

منازل یلملم، سدیاله، عدرق الیبیده، روحدان، منصدرع، متزشدی، ا ابده،  بشید و رسول ص )ص( بزد از عبور از

 شنبه ششم ذیحجه وارد حفه، قدید، غمیم، مر الیهران و سرع روز یهشنبه چهارم یا سه عرج، سقیان، ابوان،
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الهبیر، ابدن سدزد،    حج را به شرحی به در بتب سیره مسطور اسه به  ا  آورد )طبقاتمهه گردید و مناس

؛ السدیر  الحلبیدة، 2/601ابدن هشدام،  ؛ سدیره1/9؛ الغددیر، امیندی، 4/510؛ امتداع االسدماع، مقریدز ، 3/255

 . (73؛ درر الفوائد،  زایر ، 3/283حلبی، 

ص( بده مندزل ) حجده سدال دهدم هجدرت( وقتدی رسدول خدداذی 18خطبه غدیر، در راه بازگشه بده مدینده )روز 

د: یدا ایهدا امیرالمممنین علی )ع( ابالن نمدو غدیر خم رسید فرشته خدا  بر او نازل گشه و این آیه را در شأن

 (67ده، تفزل فما بلغه رسالته و ص یزصم  من الناس... )مائ الرسول بل  ما انزل الی  من رب  و ان لم

اگدر نرسدانی چندان اسده بده  ر فرستاده، برسان آن چه فرو فرستاده شده اسه به تو از خدا  تویزنی: ا  پیغامب

دارد... برا  ا را  امدر الهدی رسدول مردمان نگاه می هیچ ی  از پیغامها  خدا را نرسانیده باشی. خدا ترا از

ودند توقد  بنندد سد س فرمدود پیش رفته بودند و آنان به هنوز حربه نهرده ب خدا دستور داد حا یانی را به از

 ا  را به پنج درخه سمره )خارین( در اطراع آن بود از خس و خاشا  ستردند وخم، محوطه در محل غدیر

پیشدداپیش  رو  درختهددا سددایبان گسددتردند. روز پنجشددنبه هجدددهم ذ  حجددة رسددول ص )ص(، نمدداز ظهددر را

افهندند و ردا  خود را زیر پا می به مردم قسمتی ازمسلمانان در آن محل بگزارد. آفتاا به قدر  سوزنده بود 

از  هاز شتران به در وسد   مزیده آمداده شدده بدود بداال  بشیدند. بزد از نماز بر منبر قسمتی را رو  سر می

مسلمانان و مناقب اهل بیه ایراد نمود مدتن بامدل ایدن خطبده را سد هر  رفه و خطبه مبسوطی در شرح وظائ 

 نقددل بددرده اسدده. در پایددان خطبدده، رسددول ص )ص( دو بددازو  علددی را گرفتدده (1/495) در ناسددا التددواریا

النداس بدالمممنین مدن  برافراشده بده طدور  بده زیدر بغدل هدر دو پیددا شدد. آن گداه فرمدود: ایهدا النداس مدن اولدی

تندد : نزدیهتدر( و سدزاوارتر اسده؟ همده گف) انفسهم؟ ا  مردم چه بسی از  دان مردمدان بده ایشدان از خودشدان

فرمود: ان ص موال  و اندا مدولی المدممنین و اندا اولدی بهدم مدن انفسدهم،  دانند. پیغمبرخدا  و رسول او بهتر می

و عداد  فزلی مواله )یقولها  الث مرات و فی لفظ احمد اربدع مدرات(  دم قدال: اللهدم وال مدن وااله فمن بنه مواله

الحد  مزده حیدث دار.  من نصره و اخسل من خسله و ادر من عاداه و احب من احبه و ابزض من ابغضه و انصر

مدولی و سدرور مممندانم و بدر مممندان از  یزندی خددا  مدولی و سدرور مدن اسده و مدن« اال فیبلع الشاهد الغایدب

و سرورم پس علی نیز مولی و سرور او اسه )این سخن را   انشان به ایشان سزاوارترم . هر به را من مولی

حنبل چهار بار مهرر فرمود( س س گفه: خدایا طرفددار بسدی بداش بده طرفددار  م احمد بنسه بار و به قول اما

 آن باش به با او بستیزد. دوسه بدار هر به او را دوسده دارد. و دشدمن بددار هدر بده او را علی باشد و خصم

ح  را با او هر  بگردان دشمن دارد و یار  بن هر به او را یار  بند و خوار بدار هر به او را خوار بدارد و

ایدن سدخن را بده غایبدان برسداند )اسدباا  گردد به هوش باشدید بایدد هدر بدس در اینجدا حاضدر اسده ا به او می

؛ و عموم 3/181؛ تفسیر بش  االسرار، میبد ، 1/388 ؛ فضائل الخمسة، فیروزآباد ،150النزول، واحد ، 

؛  مار القلدوا،  زدالبی، 9/156، مجمع الزوائد، هیثمی، و مجمع البیان، وافی تفاسیر شیزه مانند تفسیر ابوالفتوح

بده ایدن  محض این به خطبه و ابالن رسول ص )ص( به پایان رسید هندوز مدردم متفدرق نشدده بودندد ( . به511

یزنددی: ...« االسدالم دیندا  الیدوم ابملدده لهدم دیدنهم و اتممده علددیهم نزمتدی و رضدیه لهدم»... آیده ندازل گشده: 

بدر شدما تمدام بدردم و از ایدن بده اسدالم دیدن شدما  را برا  شما به بمال رساندم و نزمه خود را امروز دین شما

ص اببدر علدی ابمدال الددین و »ص( پدس از دریافده ایدن وحدی فرمدود: ) ( . پیغمبدر3اسه خشنود گشتم )مائدده، 

 دایی بده دیدن را بامدل واز همه بزرگتدر اسده آن خد« الرا برسالتی و الوالیة لزلی بزد  اتمام النزمة و رضی

ا  برافراشدتند ویدهه نزمه را تمام فرمود و از رساله من و والیه علی بزد از من خشنود اسه. س س سراپرده

در محضدر او بدا علدی بیزده بردندد. بزدد  (ص)و به امر رسول ص )ص( مردان و زنان، از  مله زنان پیغمبدر 

نهاد و دنباله آن را پشه سرش مرتب برد. ایدن تهدریم را بده  ا  بر سر علیاز این مراسم به دسه خود عمامه

 گفتند. بزد از ایدن مراسدم،یا تا گسار  می« تتویج»شد انتصاا به امارت انجام می در موارد استثنائی و هنگام

 هنیئا لد  )بده قدولی بدا» :بزرگان صحابه به تهنیه علی پیش آمدند. مقدم بر همه ابوبهر و عمر بودند به گفتند

بداد تدرا ا  پسدر ابوطالدب. بده بده از ایدن  گدوارا« با ل ( یا ابن ابی طالب، اصحبه مدولی بدل مدممن و مومندة

ا . ابدن عبداس گفده: بده موال  همه مردان و زنان با ایمان شدده بنی در حالی بهبنی و شام مینزمه صبح می

؛ الریدا  8/60؛ بنزالزمدال، 6/217 فیض القددیر،)پیمان تو بر گردن همه وا ب گردیدد. خدا سوگند به ابنون

؛ تداریا بغدداد، خطیدب 68؛ ذخدائر الزقبدی، طبدر ، 4/281بدن حنبدل،  ؛ المسدند، احمدد217، 2/170النضدر ، 

به روایه از مرزبانی و ابدن مردویده اصدفهانی  2/43به بزد؛ الغدیر،  1/290الشیزه،  ؛ اعیان8/290بغداد ، 

دایرة   . (و هشده محددث دیگدر سدنی و بیسده و شدش محددث شدیزی ابونزیم اصدفهانی و  دالل الددین سدیوطی و

 (/thesis /default.asp / hawzah www.hawzah.netبه نقل از )(، فةیدنی، مشایخ6المعارف تشیع، ج 
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هايي اسـت کـه از موضـوع ،و اعصار، رويداد پر افتخـار غـديرها در گذر قرن 

ــمند و چيره ــرايندگان انديش ــاعران و س ــاگون ش ــذاهب گون ــت، از م ــار،دس آن  ةدرب

 اند. انگيز سرودههايي زيبا و دلقصيده

فرهنگـي، انسـاني و اخالقـي  هاي ديني،اين اشعار همواره زينت بخش نشست

بوده و دوستداران امامت و واليت، غدير را هر بامداد و شـامگاه زمزمـه کـرده و بـدان 

 اند. مترنم شده

اي است که در نظرگاه يـاران غدير، از رويدادهاي شناخته شده ةحماسه جاودان

ت آن نبـوده و فرزندان آنان، هيچ رويدادي بـه شـهر (صلي اهلل عليه و آله و سلم)پيامبر

بسيار به آن پرداخته شده  ؛منظوم و منثور آثاراست و درست به همين دليل است که در 

قطعـه  ،غدير است که از همـان لحظـات وقـوع ةاست. در ميان وقايع اسالم، تنها واقع

  شد.شعري به عنوان سند دايمي ضميمه آن 

برداشت که  "حسان بن ثابت"اولين قدم در اين زمينه را شاعر زبردست عرب 

 ،آن حضـرت ةبا اجازه رسمي پيامبر )صلي اهلل عليه و آله و سلم( لحظاتي پس از خطاب

 در حضور مردم خواند.  ،غدير سروده بود ةاشعاري را که دربار

اند کـه له را انبوهي از دانشمندان شيعه و اهل سنت به وفور اشاره کردهأاين مس

( از سوي پيامبر)صـلي اهلل عليـه و ليه السالم)عمنانؤپس از اعالن امامت آسماني امير م

آله و سلم( و به فرمان خدا در آن روز تاريخي، حسان در برابـر پيـامبر قـرار گرفـت و 

 گفت: 

ام بـراي اي را کـه هـم اکنـون پرداختـهسروده،فرماييد تا در اين مورد اجازه مي

 همگان بخوانم؟ پيامبر فرمود: بخوان و او اين گونه سرود: 
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 اـمٍّ واسْمَْع بالرسولِ مُناديخُبِ       ديِر نبيُّهمْ ـيُناديهمُ يوَم الغ -1 

 فقالوا ولم يُبدوا هناک التعاميا        فقال فمن موالكمُ ونبيُّكمْ  -  2

 ياـولم تَلْقَ منّا في الواليةِ عاص  يُّنا       ـإلهُكَ موالنا وأنتَ نب -3

 رضيتُكَ من بعدي إماماً وهاديا          قال له قم يا عليُّ فإنّني  -4

 اـفمن كنتُ موالهُ فهذا وليُّهُ      فكونوا له أتباع صدق موالي -5

 اـهناک دعا اللّهمَّ والِ وليَّهُ       وكن لِلّذي عادى عليّاً معادي -6

 (125ه.ش،ص1377)آذرشب ،محمد علي ،

رسول خدا  يدا داد، به نداپيامبرِ مسلمانان، روز غدير در وادى خم به آنان ن -1

 گوش فرا دهيد.

موال و نبى شما است؟ ايشان نيز هيچ يـک حـقّ را  يپس فرمود: چه کس  - 2 

 انکار نکردند و به صراحت پاسخ دادند:

ما تا  ي، و تو در فرمانبريما همان خداى توست و تو پيامبر ما هست يموال - 3 

 اى. کنون هيچ عصيانى نديده

 يعلـ ي)عليه السـالم(فرمود: اياکرم)صلى اهلل عليه وآله( به علپس پيامبر  - 4 

 خرسندم. يپس از من باش يکه تو امام و هاد برخيز! من از اين

اوست و بر شما اسـت کـه  ي( موالياويم، اين )عل يپس هر که من موال - 5 

 پيرو راستين او باشيد.

وسـتدارش را، و آن را آنجا بود که پيامبر دعا کرد: خداوندا! دوست بدار د - 6 

 دشمن بدار. ،کند يدشمن يکه با عل
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ه اهلل عليه وآله( مطالبى را که حسّان از کالم ايشان فهميده و بـ) صلي پيامبراکرم

ال تزال يـا »صورت شعر بيان نموده بود، تأييد کردند و او را ستايش نموده و فرمودند: 

ى حسّان تا زمانى که با زبان خود ما )ا «حسّان مؤيّداً بروح القُدس ما نصرتَنا بلسانك

کنى مؤيَّد به روح القدس باشى( اهل بيت را يارى مى

(1553www.makaremshirazi.org/persian/squestions?gid=) 

 

 (21296sid=8www.edunews.ir/index.php?view)3 

نيز قصيده اي بائيه در وصف غدير دارد که با اين مطلع آغاز مي  سيد حميري

 شود: :

 من كبكب     يالمكان المُعشبِ              بين الطويع فاللو عليهلّا وقفتَ 

 است درنگ نمي کني ؟‹ کبکب›و کوير ‹ طويع›چرا در جايگاه سبزي که ميان 

 تا آن جا که مي رسد به اين ابيات :

ـمّ إذ قال اإللهُ بِعَزِمـه                          قُم يا محمدُ في البرية و بخ

 فاخطب  

و انصب أبا حسن لقومك إنّه                         هادٍ و ما بلّغت إن لم 

  تنصب

در غدير خم ،آن گاه که خدا با تأکيدي تمام به پيامبرش فرمود: اي محمد در 

 به بخوان .ميان مردم به پا خيز و خط
                                                 

دانسرند   هاى نبوّت و خبرهاى غيبى ايشان است; زيررا ايشران  رى اين سخن نبى اكرم از نشانه   -  3 

ز پيررروى ا ررام هرر ايت ا يران ع ديناشسيرره انسررخما  دشرررل خواهرر   رر ; نرر ا حّسران د  اواخررر ش ررر  ا
   )همان مأخس( دشايشان  ا به اين  رط كه او د  يا ى اهل بيتاشسيهم انسخماپاي ا ى كد ،  قيّ  ن ودن 

http://www.makaremshirazi.org/persian/squestions?gid=1553
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الم(را به رهبري امت خويش منصوب کن ،چرا که )عليه السو ابو الحسن ،علي

) سيد  او به راستي راهنماست و اگر چنين نکني رسالت خويش را تبليغ نکرده اي.

 (116-114حميري ساالر شاعران ،محمد صحتي سردرودي ص

 شاعر ديگر عرب، در اين باره مي آورد : صنوبري

 مينـهُ بيمينـه                    ليري ارتفاعَ يَمينه رائيها..رفـعَ النبي يَ

  هو لي كهارون لموسي حبّذا                     تشبيهُ هارونٍ به تشبيهـا

 (175-174،ص1385)آذر شب،محمد علي ، 

الم( را باال گرفت تا عليه السدست راست او)علي اهلل عليه وآله( ي)صلپيامبر

 آن دست را ببينند.. ديگران باال رفتن

او نسبت به من، همچون هارون نسبت به موسي )عليه السالم ( است. آفرين بر 

 اين تشبيه هارون به موسي .

 

هير در مجلس معاويشعر غد

ه جمع بودند: طِرِمّاح، هُشام مُـرادي و محمـد يـروزي سه نفر از شعرا نزد معاو

آورد و مقابل خـود گذاشـت و گفـت: اي  رونيسه زري بيه کيمعاو.رييَحِمْ عبداللّه بن

د. مـن يـيــد، ولي جـز حـق نگويـيطالب شعري بگوبن ابي علي ةشعراي عرب، دربار

علي حق  ةکه درباررا به کسي بدهم، جز آن سهيـن کيـان نباشم اگر اــيفرزند ابوسف

ز ناسـزا يــطِرمّاح برخاست و درباره حضرت ناسـزا گفـت. هشـام مـرادي نيـد.را بگو

حـق مگـو. سـ س  يـرري گفت: اکنون تـو بگـو، ولـي غيـحمفت. عمروعاص بهگ

سه را جز بـه کسـي کـه يـن کيـاي که اکردهاديـه گفت: قسم يـعمروعاص به معاو

 .آريفتگه يـد ندهي. معاويـعلي حق بگو ،دربار
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السالم سرود که هيـن عليـرالمؤمنيـري برخاست و اشعار بلندي در مدح اميـحم

 بود يردرباره غدنت آيـک بي

 رِ االَنامِيـْنْ خَمنَ الْباري وَ مِ             ومِ خُمٍّ يـَتَناسَوْا نَصْبَهُ في  

)بـه عنـوان وصـي وجانشـين  السالم راهيـطالب علصب علي بن ابين:عنييـ

 راموشيبه ف )پيامبر(ن مردميـر خم از سوي خداوند و ازسوي بهتريـدر روز غد پيامبر(

ســه زر را تــو يتــر گفتــي! که گفــت: تــو از همــه راســتيـــعاوم.ســ ردند

 (//:hawzh.net/eng/default.htm   http)بردار

 

 موضوع فدک  -3

 ود . اينفدک قريه اي از قراء حجاز بود که تا مدينه مسافت دو يا سه روز راه ب

 ود ،يهودي نشين و تا سال هفتم هجري در دست ايشان ب ،سرزمين در آغاز تاريخ خود

آن  تا آن که خداوند رعب مسلمانان را در دل ساکنان آن جـا نهـاد و در مقابـل نصـف

ا جمام آن اهلل عليه وآله( مصالحه نمودند و برخي گويند که ت يقريه ،با رسول خدا )صل

 را به آن حضرت ،تفويض کرد ند.

،آن  و اين موضـوع  بدون ترديدپيامبر خدا فدک را به دختر خود ،فاطمه بخشيد

م يـامبر در آن ترديـدي نداشـتند و کسـي هـپم بود که هيچ يک از خويشان ان مسلّچن

 تاکنون سزاوار تر از فاطمه ،مدعي آن نگرديده است.

تصميم گرفت که به خاطر خدا و براي اقامـة  (عليه السالم)علي  ،بر اين اساس

ه ورثـة بـ را به اجـرا گـذارد و فـدک را ايشان يامبر ،دستور پحق و به جهت تقرب به 
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به همين خاطر فرمان داد ،تا موضوع را در دفاتر و ديوان هـاي دولتـي  ؛فاطمه برگرداند

 4ثبت نموده و به کارگزاران واليات نيز کتبا اعالم کنند.

شـيعه اين واقعه  در ادبيات و هنر و عادات و آداب اجتمـاعي و سـنن ملـي

ور دار بـر خـ  ممتـازي يگاهجا ازبه ويژه  در شعر عربي  است ، تأثير سازنده اي داشته

 هـا(هلل علي)سـالم افدک را به اوالد فاطمه زهراء ،وقتي مأمون ،به عنوان نمونه.مي باشد 

 قصيده اي را با مطلع ذيل سرود : ،شاعر شهير شيعي دعبل خزاعي ،تحويل داد

  ون هاشم فدكاـردّ مأمـأصبحَ وجهُ الزمان قد ضحكا                 بِ

ه فـدک را بـ ،مـأمون هاشـم آن گاه کـه   ،ان از شادي شکفته شدرخسارة زم -

-218،222ه.ش،ص1374باز پـس داد.)ابـو علـم ،توفيـق،(م اهلل عليها سال )اوالد فاطمه

223) 

 در اين باره مي آورد : كميت اسديو 

 ا ال عمر وومُ يوماً أبابكر ـعليـاً أميـر المؤمنين و ال               أل يأهو

  كفرا ميراثَهُالتَ النبي ّ و ـو إن لم يعطيا فدكاً                   بنو ال أقولُ 

   عتذراارٍ إذا من عذ مةانِ به                  يومَ القياـمُ ماذا يأتيـهُ يعلـالل

                                                 

البته موضوع فدك را نباید  به عنوان ی  اعترا  به سیاسه مالی و اقتصاد  دولده وقده و نیدز -  4 

وان یدد  موضددوع شخصددی ویددـا  نددزاع مدداد  در مددورد سددرزمینی محدددود بدده نددام فددد  و یددا دسددتیابی بدده بدده عندد

انددن سرزمینی غله خیز تلقی برد؛بلهه فد ، انقالبی اسه علیه حهومه وقده و بدر اندداختن اسداس آن وبرگرد

یده اهدد بده  اهلخالفه عیما  الهی و اصالح امتی اسه به با نادیده گرفتن همدهززحمات وخدون دل هدا مدی خو

ه آن بدنخستین برگردد و اگر در خطبده صدحبتی از مطالبدهز میدراث و یدا نحلده )پیشهشدی( بده میدان آمدده مربدوط 

مقدار  اسه به مرتب  به زعامه ببر  وحهومه  هدانی مدی شدود و بده عبدارت روشدن تدر صدحبه اسدالم و 

 بفر، ایمان ونفاق ومسألهزنص و شور  اسه.
 حضرت زهران)س (،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی ٴانی،شرح خطبه)سید عز الدین حسین زنج

 (2728،ص1ه.ش،ج1363قم،
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 (353-352عبد الفتاح ملحس ،ثريا ،ص)

عمـر  لي )عليه السالم( امير مؤمنان را دوست دارم اما با اين حال ابو بکـر وع -

 را مالمت نمي کنم 

      اگر فدک را به دخت نبي )صلي اهلل عليه و آله و سـلم ( بـاز پـس ندادنـد ،    و-

 نمي گويم که اين دو  کافر شدند .

دا مي داند که روز قيامت،آن گاه که به عذر خواهي برخيزنـد، چـه عـذري خ -

 خواهند آورد.

 مسألة خالفتاستفاده از استدالل هاي ديني و مذهبي در   -4

م شاعران شيعه به منظور اثبات حقانيت خـود در ايـن کـه خالفـت حـق مسـلّ

تداللي گاه از استدالل هاي ديني و عقلي سود مي جستند . اين اشعار اسـ ،علويان است

دبيـات او احتجاجي ،رنگي خاص به ادبيات شيعه بخشيده بود؛ به گونه اي که آن را از 

 .ديگر احزاب مستقل ساخته بود 

ا جـاين نوع از استدالل هاي منطقي را به وضوح مي بينـيم .آن  كميتدر شعر 

 مي گويد :   که 

 بُ  و أوجَواهم               فإنّ ذوي القربي أَحقُّ فَإن هي لم تصلُح لقومٍ سِ

ن ابيات ،بر خالف علويان در خالفت چنين استدالل مـي کنـد: اگـر شاعر در اي

قرار بر اين بود که خالفت از پيامبر به ارث نرسد ،در اين صورت تمامي قبايـل عـرب 

در مسألة خالفت به طور مساوي سهيم بودند و هر کدام حق خالفت داشتند؛ س س در 

بـر ديگـر قبايـل تنهـا مسـألة  ادامه مي گويد حال با توجه به اين که علت تقدم قريش

قرابت و خويشاوندي با رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و سـلم ( مـي باشـد ، همـان 

بنـي هاشـم بـه  گونه که حجت آن ها نيز همين بود ؛بنابراين الزمة آن ايـن اسـت کـه
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خالفت سزاور تر باشد ، زيرا ايشان از نظر قرابت به رسول خدا )صلي اهلل عليه و آله و 

 (149-147م،ص1980نعمه،عبداهلل ،.)م ( نزديکترند سل

 (ب و دوستي عميق نسبت به علي )عليه السالمستايش از ح -5

 

 شاعران شيعي گاه در اشعارشان از حب و دوستي صميمانه شان نسبت به علـي

ت و سخن مي گفتند و آن را مي ستودند ؛دوستي و محبتـي کـه از محبـ( )عليه السالم

ان ا)صلي اهلل عليه و آله و سلم (سرچشمه مي گرفت و در نـزد ايشـعشق به رسول خد

 تقواي الهي و عبادت خداوند محسوب مي شد.

 اين محبت و دوستي خود را چنـين بيـان مـي ‹مسكين دارمي›به عنوان نمونه 

 دارد :

 

 بُّ  محمداً شديدًا          و عبّاساً و حمزةَ و الوصيّا أُحِ

عباس را به غايت دوست دارم )ضيف محمد و علي و حمزه و    

 (211،شوقي،ص

  ليلة املبيت -6  

ة ليلاقعة ويکي ديگر از وقايعي که شعرا و نويسندگان، بسيار به  آن پرداخته اند 

 بـود کـه ،آن )صـلي اهلل عليـه و آلـه و سـلم ( هجرت پيامبراست .و آن شب  المبيت

 ه کـرد و( در بستر ايشان، بيتوتـهاهلل عليه وآل ي)صلحضرت به منظور نجات جان پيامبر

شـتن کخود را در برابر حملة گروهي از جنگاوران  عرب قرار داد که  شـبانگاه، قصـد 

ر بسـتر ( د السـالمهيـعل) ( را داشتند .اما با مشاهدة امام  علياهلل عليه وآله ي)صلپيامبر

 ايشان ،نقشه شوم آن ها  نقش بر آب شد. 

 از شعراي شهير شيعي مي گويد :  كعبيحاج هاشم دربارة اين واقعه 
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و مواقفُ لـك دون أحمــدَ جـاوزت                 بمقامِــك التعريـفَ و 

 التحديدا

  عودارُرقاً و تُهـدي إليك بَوا               يالفراش ِ مَبيتُ ليلِك و العِد فعلي

 (279ه.ش،ص1375)حيدري ،محمد و علي، 

 شهادت علي عليـه السالم  -7

ز او همان طور  که پيش  ر سراسر عمر خود با مرگ دست به گريبان بودعلي د

 آن شدر فـرانيـز  )صـلي اهلل عليـه و آلـه و سـلم ( شب هجـرت پيامبر اين بيان شد،

 اوود ،حضرت که قرار بود ،شجاعان قبايل عرب او را زير شمشيرها بگيرند ،آراميـده بـ

 جنگـاوران و شـجاعان ،رزان ويدم شمشير بود و حريفـان و مبـا ،در غزوات اسالمي

ه کـنمي کنـد  تفاوتي براي من :ع( مي فرمود  عليه السالمبودند .حضرت علي ) عرب 

رس تـم .بنابر اين براي او هيچ گونه جـاي مرگ به سراغم آيد يا من به سوي مرگ رو

کشـان نبود ،آن هنگام  که در سحر گاه نوزدهم ماه رمضان، بر سجده رفت و فـرق مبار

اني شکافته شد و محاسن شريفشان به خون خضاب شـد و در آن حـال فرمـود تا پيش

 « بسم اهلل و باهلل و علي ملة رسول اهلل فزت و ربِّ الكعبة »:

نـه نوان نموانعکاس اين واقعه را نيز ما در بسياري از اشعار عربي مي بينيم. به ع

 در اين باره مي گويد :  ابو األسود دؤلي

 ؤمنـينا يرَ المأم   أسعِِدينا                       أال تبَـكيأال يا عينُ  وَيحكِ

 عـينا اً أجمطُرّ أ في شهر القيام فَجَعتُمونا                       بـخير الناسِ

 لسَّفينا  كِبَ ارَمن  قَتلتُم خيرَ من رَكِبَ المطايا                    و رَحَّلها و

 ( 74عبد الفتاح ملحس ،ثريا ،ص)
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ي کني ان اي چشم !واي برتو ما را ياري رسان .چرا بر امير مؤمنان گريه نمه -

 ؟

هادت يا در ماه )رمضان( ماه به پاداشتن فرائض ، اين چنين ما را با به شآ -

 رساندن بهترين مردم ، سوگوار ساختيد؟

ي مما بهترين کسي را که سوار بر مرکب ها مي شد و آن ها را آمادة سفر ش -

 و بهترين کسي که سوار بر کشتي ها مي شد، به شهادت رسانديد . کرد

 

 

 

 

 نتيجه

 

مـي ي سيماي امام علي )عليه السالم (در شعر شيعي عرببررسي  ياز بررس      

 توان نتيجه گرفت  :

ي  است ادبيات عربي به ويژه ادبيات عربي شيعي ،مشحون از اشعار ارزنده ا-1

بـه   و وقـائع  و حـوادث دوران ايشـان، ت علي)ع(مناقب و فضايل حضرکه در مدح 

 ايل وااليآيينة تمام نماي خصـ اين آثار منظوم ،تا جايي که  رشتة نظم در آمده است ؛ 

 ه است .انساني آن همام گرديد

نظـر  اين اشعار، نه تنهـا از نظـر ادبـي داراي ارزش هنـري هسـتند، بلکـه از-2

ر يـن اشـعاابرخوردار هستند، زيرا هر کـدام از  تاريخي نيز از جايگاه ويژه و ارزنده اي

 . مي توانند سندي تاريخي به شمار آيند  
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روند کـه  اين اشعار عربي ،به واقع اشعاري کامالً سياسي و ديني به شمار مي-4

ز ات دفاع در ادبيات سياسي از جايگاه ويژه اي برخوردار هستند ؛زيرا اين اشعار به جه

و از يک حزب )حزب شيعي ( سروده شد ه است ؛از همـين ر عقيده و ايمان و و دفاع

 ت .،مضامين و موضوعات اين اشعار، رنگي  کامالً سياسي و ديني به خود گرفته اس

ب اين اشعار به جهت غناي فني و هنري آن ،شايسته است که از سوي صاح-5

 . د گير نظران، از منظر ادبي )بالغي و زيبايي شناسي و..( مورد نقد و برسي قرار

يـه علمناقـب و فضـايل حضـرت علي)شعر اين گروه از شعرا  که در مدح  -6

ر چيـز هبيش از به رشتة نظم در آمده است ؛  و وقائع  و حوادث دوران ايشان، (السالم

ه يه و آل)صلي اهلل علاز سرچشمة معارف اسالمي يعني، قرآن کريم و نيز احاديث پيامبر 

 م السالم( سيراب و پرتوان گشته است .و ائمه طاهرين )عليهو سلم( 

 

 

 

 

 

 منابع و مآخذ

 ( ، چـا  اول1آذر شب،محمد علي: تاريخ االدب العربي فـي العصـر العباسـي) -1

 ه.ش.1382اننتشارات سمت ،

ا  آذر شب،محمد علي: االدب العربي و تاريخه حتي نهاية العصر األمـوي ، چـ -2

 ه.ش.1377دوم اننتشارات سمت ،

االدب السياســي فــي االســالم ، چــا  اول انتشــارات آئينــه وند،صــادق:  -3

  ه.ش.1369سمت،

ابو علـم ،توفيـق، ترجمـه صـادقي، علـي اکبر:فاطمـه زهـرا )س(،چـا  هفـتم  -4

 ه.ش.1374انتشارات امير کبير،
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عـة حيدري ،محمد و علي:المدخل إلي تعلـم المکالمـة االسـالمي العربيـة ،الطب -5

 الثانية ،مکتب االعالم. 

ت برگزيده اي از متون نظم نثر عربـي ،چـا  هفتم،انتشـارارادمنش،سيد محمد: -6

 ه.ش.1370استان قدس رضوي،مشهد 

حضـرت زهراء)ع(،انتشـارات دفتـر  ززنجاني، سيدعزالدين حسين:شـرح خطبـه -7

 .1ه.ش،ج1363تبليغات اسالمي قم،

صحّتي سردرودي،محمّد:سيّد حميري ساالر شاعران، چا  اول مرکـز چـا  و  -8

 ه.ش.1373سالمي،نشر سازمان تبليغات ا

ف دار المعـار،ضيف ،شوقي،األدب العربي ،العصـر اسسـالمي ،الطبعـة السـابعة  -9

 ،مصر   

ت عبدالفتاح ملحس، ثريا: حزب الشيعه في ادب العصر االموي، انتشـارا -10

لبنـان   دار الکتاب العـالمي (، بيـروت–الشرکه العالميه للکتاب )مکتبة المدرسة 

 م.1990الطبعه االولي 

عـة نحطاط ،الطبراني،نادر،نصوص من النظم و النثر في العصر االنظام طه -11

 ه.ش.1379الطباطبائي،طهران  مةالعال ةاألولي منشورات جامع

ــه  -12 ــةدار التوجي ــيع،الطبعة الثاني ــلّ التش ــي ظ ــداهلل ،األدب ف  نعمه،عب

   م.1980اسسالمي،بيروت
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