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Abstract 
The review of important historical and particularly religious events is among the 

interesting subjects of Muslims poets. Gahdir Khom events is one of the most important 

historical events that has been reviewed and analyzed in many contemporary poets. 

This inquiry first introduces two Arabic and Persian Shiite poets, Ahmad Mohamad Al 

Shami and Adib Olmamalek Farahani, they have been evaluated on their attitude 

toward this important events. The findings of this research that has been done in the 

framework of American comparative literature school in the descriptive-analytic 

method, to indicate that both poets have emphasized on the necessity of following 

Muslims rulers from Imam Ali’s political life dimension. Beside the review of this 

events consider some important events of Imam Ali time that been have presented in 

their poems to the king of their time. The findings also show some differences and 

similarities in their poems. The most important similar aspects of the two poems are the 

lyric introduction to cite Quran and Ahadith. As a difference between the two poems it 

can be said that Ahmad Shami has focused his attention more on the Imam Ali’s 

personality and his attributes and also on the events before and after Ghadir event and 

less on its details; it is while that Adib Olmamlek has risen it with more details and has 

indicated less to the other events.  
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 علمیمقالة 

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی  کاوش

 831-821، صص. 8431، تابستان (43)پیاپی  2نهم، شمارة  دورةدانشگاه رازی، 

 امی و ادیب الممالک فراهانیالشّ محمّداحمد ة غدیریدر دو غدیر ة واقع خوانیباز

 5معصومه نعمتی قزوینی
 ، تهران، ایرانو مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی ،عربی ادبیّاتزبان و گروه ستادیارا

 6لیال جدیدی
 ، تهران، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،عربی ادبیّاتارشد زبان و کارشناس

 62/6/5632 پذیرش:   63/55/5636 دریافت:

 چکیده
غهدیر خهم، ی هی از    ۀ واقعه  .اسه  شهاعران مسهلمان    توجّهه موضهوعات مهورد    جملهه از ،ویژه مذهبیی و بهتاریخ خوانی رویدادهای مهمّباز

فهی  ضهمن معر  پهی  رو  جسهتار   .ه اسه  شدبازخوانی و تحلیل  که در شعر بسیاری از شاعران معاصر ن رویدادهای تاریخی اس ای ترین مهم

سهنش    ب  به این رویهداد مههم  الممالک فراهانی، نحوة نگرش آن دو را نسشامی و ادیب  محمّدیعنی احمد  ،شیعه عرب و فارس دو شاعر

 بیهانگر  ،انشهام شهده  تحلیلی  - توصیفیبا روش تطبیقی و  ادبیّاتهای پژوه  که در چارچوب م تب آمری ایی فته. یاده اس کرو ارزیابی 

ع(، ضهمن بهازخوانی ایهن    ) یعلد سیاسی زندگانی حضرت عحاکمان مسلمان از بُ پیروی ازبا هدف تأکید بر لزوم دو شاعر، که هرآن اس  

همچنهین   انهد   را به پادشهاه روزگهار خهود تقهدیم کهرده     خود ة قصیدع(، ) یعلروزگار حضرت  واقعه در کنار برشمردن برخی حوادث مهمّ

آیهات   و اسهتناد بهه   غزلهی ۀ مه مقدّ ،دو قصهیده  ههای ترین شهباه  . مهمها در شعر دو شاعر اس شباه  ها وبرخی تفاوتة دهندنشانها یافته

و  ع() یعله حضهرت   شخصهیّ  خود را به  توجّهاحمد شامی بیشتر توان گف  مینیز مورد تفاوت میان دو قصیده . دراس دیث احقرآنی و ا

، الهک کهه ادیهب المم   حهالی در پرداختهه اسه     جزئیهات آن کمتر به کرده و معطوف غدیر  پس از واقعۀو  پی صفات ایشان و نیز حوادث 

 اس . اشاره کرده حوادث دیگر کمتر بهغدیر را با جزئیات بیشتری مطرح کرده و ۀ حادث

 شامی، ادیب الممالک فراهانی. محمّد احمد ،، غدیرآیینیشعر ادبیّات تطبیقی،  واژگان کلیدی:

                                                                                                                                                          
 m.nemati@ihcs.ac.ir                               نویسندة مسئول:   انامۀیا. ر5

 leilajadidi89@yahoo.com                      ه: انامی. را6
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 پیشگفتار. 8

 . تعریف موضوع8-8

قهرار   مسهلمان و غیهر مسهلمان    تعهّهد شهاعران م  توجّهه غدیریه ی ی از انواع شعر آیینی اس  که از دیرباز مورد 

ان بهن  بهار، حسّه  ی که بهرای نخسهتین  همان زمان ،گرددمیخ سرودن غدیریه به صدر اسالم بازه اس . تاریگرفت

ر.ک: ) نظهم درآورد  ص( برخاس  و واقعۀ غدیر را بهخدا )، شاعر نامدار عرب به اذن رسول (5)یانصارثاب  

و نیز با ههدف نشهر    کردن این واقعۀریخ، برای جاودانهدر طول تا تعهّدشاعران م (63: 6 ، ج5356نشفی،  امینی

هها  ی یافتهه، بهه سهرودن غدیریهه    درخشان علهوی تشل ه  ة در سیر شک اوج آنهای شیعی که بیو ترویج آموزه

 .  روی آوردند

 . ضرورت، اهمّیّت و هدف8-2

بهدین   .دکنه تحلیل و بررسی رب را به این واقعه ایرانی و ع شیعۀ صدد اس  تا نگاه دو شاعرحاضر در پژوه 

 ب الممالهک از دیهوان ادیه  « غدیریهه »ۀ چ امه و  (6)یشهام  محمّهد از دیهوان احمهد   « یوم الغهدیر »ة قصید ،منظور

ای نهوع نگهاه دو شهاعر    تحلیهل مقایسهه  نوشهتار پهی  رو   ههدف   برگزیده شد.برای تحلیل و مقایسه  (6)یفراهان

 به رویداد غدیر خم و نیز بررسی هدف دو شاعر از سرودن غدیریه اس .     متفاوتیّمسلمان با دو مل 

 های پژوهش. پرسش8-4

شامی و ادیب الممالک فراهانی، رویداد غدیر را چگونه و با چه هدفی در شعر خهود انع هاس    محمّداحمد  -

 اند؟داده

 دارد؟ هایی با همها و چه تفاوتغدیر چه شباه  نحوة نگرش دو شاعر به واقعۀ -

 پژوهشة پیشین .8-3

 یکنون پهژوه  مسهتقل   کهه تها  دههد  العاتی نشهان مهی  های اط ها و پایگاهفان در انواع کتابخانهتشوهای مؤل جس

 امیهری تنهها   نگرفتهه اسه    ر خهارج از ایهران صهورت    چه در ایهران و چهه د   شامی محمّداحمد پیرامون اشعار 

 بنهابراین،   احمهد محمّهد شهامی اختصهاص داده اسه       ه زندگیاش را بنامه( حدود پنج صفحه از پایان5623)

 تهر بهتهر و دقیه    فهی ای بهرای معر  غدیر، زمینهه ة تواند افزون بر تبیین دیدگاه این شاعر دربارمیحاضر  پژوه 

 باشد.نیز عربی آیینی  ادبیّاتمندان به عالقه عرب تعهّدمی ی از شاعران 

یک ارتباطی بهه موضهوع نوشهتار    ا هیچامّ ،های انشام شدهپژوه ر ادیب الممالک نیز اگرچه در مورد شع 

( 5623نظهری )  ،مهی رسهد  نظهر  پهژوه  نزدیهک بهه   ندارند. تنها اثری که تا حدودی به موضوع این  پی  رو

را جملهه ادیهب الممالهک فراههانی     ده تن از شهاعران شهاخم مشهروطه از    اندیشۀ دینی در شعر این اثر،. اس 

را ادیهب الممالهک    صفحه( اندیشۀ دینهی در شهعر   پنجتنها مختصر )طور در آن بهیسنده ه اس . نوبررسی کرد
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عۀ غدیر در اشهعار شهاعران نیهز    وی نداشته اس . در ارتباط با واق ای به غدیریۀه هیچ اشارهکه البت  بررسی کرده

ایهن مقالهه چهه    گزیهدة  ا تهاکنون تحلیلهی دربهارة غدیریهۀ شهاعران بر     هایی صهورت گرفتهه، امّه   چه پژوه اگر

 ای، صورت نگرفته اس .  صورت جداگانه و چه مقایسه به

 . روش پژوهش و چارچوب نظری8-1

غهدیر در ههر دو قصهیده     ۀابتدا مضامین اصلی و مرتبط با واقعه  ،تحلیلی –با روش توصیفی  جستار پی  رودر 

د. درپایهان نیهز   شوبیان می طور مختصرامین ضمنی موجود در قصاید نیز بهمض استخراج و تحلیل شده و سپس

 آمده ارائه خواهد شد.دس ها، نتایج بهو تفاوت هاشباه  اشعار و بیان ۀضمن مقایس

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 غدیر خمة واقع .2-8

یهوم  »ۀ ص( در واقعه ) امبریه پهمان آغهاز دعهوت علنهی    ع( از ) یعلحضرت الم وصای ، خالف  و والی  اع

ص( اعهالم شهد و   ) امبرخدایپساز بارها از زبان مهم و سرنوش ۀ این مسئل از آن نیز پس  صورت گرف « ارالدّ

غدیر درواقه  روز  ۀ ع( نازل شد. واقع)  یبفضایل آن حضرت و اهل  ع( و) ریامآیات قرآن در شأن حضرت 

 افتهاد. فها   خهم ات   در غهدیر  مسلمان حاضهر  اعالم رسمی و علنی این مسئله بود که در حضور بی  از صدهزار

)ص( در سال دههم هشهرت در راه بازگشه  از آخهرین سهفر       پیامبر اکرم( 532: 66ج ، تابیمشلسی، ر.ک: )

ّ»یعنی  ،خداۀ خود به خان   رسهاند میخود را که همان اعالم والی  بود، به سرانشام ۀ آخرین وظیف، «ة الّداا حج 

 56 ۀیه آجبرئیهل امهین،     رسهند می« غدیر خم»نام  ای بهبرکه کاروانیان به الحشّه زمانی کهدر روز هشدهم ذی

دههد  ان را بهه پیهامبر مهی   نه یکند و این اطممی ابالغ)ص(  جانب خداوند متعال بر رسول اکرم مائده را از سورة

ُوّد و َّاِّ  ّا أّ  أَّإ  ا  لَيا أي  ﴿که او را از گزند کافران در امان نگهاه دارد.   َاَ ّ کا إا مل ت  ا يّهّ  الَّس ّ لا ا و کا أ ّ    َُ ّرا  َااّ  َّاَِّس فعاّ  
ّ َ َّ يعص اوکا أ نش النس س   ملس اهلل ال يإااهللو  ای پیامبر، آنچه را از سوی پروردگهارت  )ترجمه: ( 76)أ ئّد/   ﴾ ا يهد ی القادما الکا

کنهد.  ای و خداونهد تهو را از )گزنهد( مهردم حفه  مهی      به تو نازل شد، ابالغ کن و اگر ن نی رسال  او را انشهام نهداده  

 (کند.خداوند کافران را هدای  نمی

بلیغهی ایهراد   ۀ خطبه  مسهلمانان جمه  شهوند و پهس از آن    ۀ تا همدستور داد ص( ) امبریپ ،از این فرمان الهی پس

انیه   حق  اعتقهاد آنهان بهه   ة سه  از مهردم دربهار   با چنهد پر  سپس اندرز داد و از گناه نهی کرد کرد و مردم را 

هنوز جمعی  پراکنده نشده بود که امین وحی الهی ایهن آیهه    را اعالم نمود. )ع(والی  حضرت علی ،خوی 

﴾ را فههرود آورد: ِاِّاّّيکوَ َ عاا   َّّ ا يّّناکوَ إاأالااّّرو  ااِّّّرو لاکو امههروز دینتههان را برایتههان کامههل  ترجمههه: ) (3)أ ئّّد/ ﴿الياّّدما أَا

 ع() نیمهؤمن گهویی بهه امیرال   ه تبریهک و تهنیه   نگاه مردم شروع به آ (گردانیده و نعمتم را برایتان به اتمام رسانیدم.

: 5ج ، 5356امینی نشفهی،    555-532: 6ج ، 5335بالذری،   656-653: 6ج ، 5325ک: ابن کثیر، ر.) کردند
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3-56.) 

 بازتاب رویداد غدیر خم در شعر دو شاعر .2-2

 شامی محمّدیداد غدیر خم در شعر احمد بازتاب رو .2-2-8

 ادبیّهات ایهن بحهر کهه در    . تش یل شده اس  فاعالتن فاعالتن فاعالتن(رمل ) در بحر بی  62از  شامی غدیریۀ

شعر عربهی اسه  و در موضهوعاتی     توسّطهای موزنة کاربرد، در زمر لحاظفارسی و عربی مشترک اس ، از

 یشهاد ( و نیز مفهاهیم عهاطفی ماننهد انهدوه یها      66: 5626حسنی، ر.ک: موشحات )مانند فخر، حماسه، هزل و 

بسیار مهم، شهگرف و   غدیر از نگاه شاعر، رویدادۀ که واقعازآنشاکار می رود. به( 66 :5623مدرسی، ر.ک: )

و ههم  دارد حماسهی  ۀ کهه ههم جنبه   اس ، شاعر بحر رمل را برای بهازخوانی آن برگزیهده اسه      یسرورآفرین

کهه در  شه وهی  جشهن با  شاعر ایهن قصهیده را در   د.کنمیزمان به مخاطب عرضه شادمانی سخن  را همۀ جنب

ایهن   . موضوعاته اس سرود ،برگزار شده بود پادشاه یمن (3)احمدگذاری شیخ ه به مناسب  تاجالحشّذی 52

 یعله . اشهاره بهه صهفات حضهرت     6 . پرداختن به موضوع غهدیر  5م کرد: توان به سه بخ  تقسیقصیده را می

 . مدح شیخ احمد.6و ع( )

 برای ورود به بحث غدیر لیغزة میا مقدّ استهالل. 2-2-8-8

نمودن چنهین روزی،  ضهمن ویهژه قلمهداد    داده واحمد را مورد خطاب قرار  شیخ ،بی  نخس  سیزدهشاعر در 

 خواند:میع( فرا) یعلریختن بر مناقب امام او را به برخاستن و اشک

1  ِ ّّّّ ا اليّّّّدم  يّّّّدمو ال ِّّّّ َّاها  َََّيت. قوَّّّّ 
َّوم إأ ّ 2 ،ٍ ّ  ُ َا أ ّ    . ه ت  أ  ِنّد
َاقّّّدکوب  الّّّد  . إاا3ُّّّ ّّّ را   أعا  ذاا ش 

 

ّّّّدمو إاحّّّّ  ّّّّ ي  ي  عَّ م يّّّّدمو ازوعجّّّّإات  الش 
ِ وم إ  َاّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  َّاي  نّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ت   يأابو 

َ  الّّّّّّّّد   َّّّّّّّّّو ازکَّأّّّّّّّّ ت  ياسّّّّّّّّ د   أعا َذ
 

 (267: 1م ج 1221م ي)ش أ
فهرد و  از جهادو، ادب منحصهربه  . 6 .هاسه  هاسه ، روز الههام شهعر، روز معشهزه    برخیز امهروز روز خهاطره  . 5)ترجمه: 

هها اشهک را جهاری    زیهرا ذکهر بزرگهواری    ،خواسهتی اشهک بریهز    اگهر . 6 .که نزد توس  به من بهده  های روشنی نشانه

 کند.( می

قصهد   دهنهدة خواند. این آغاز نشهان فرامیاستن از جای به برخ مخاطب را شده و آغاز« قَو»ل، با فعل امر بی  اوّ

بیه ، روز غهدیر را روز معشهزات برشهمرده     شاعر در ایهن   کردن امری خطیر در شعر اس .رحمطشاعر برای 

 ات الههی اسه    معشهز ة زمر   و جایگاه دریّاهمّ لحاظاس  و این نشان می دهد از نگاه وی، رویداد غدیر از

برابهر  رکهه بهه داسهتان اجتمهاع جهادوگران د      (6)اعهراف ة سهور  556-536ات ، با الهام از آیه دوم سپس در بی 

قهدر  هرغدیر مخهال  اسه ،   ة باراو درة اگر با عقیدخواهد که ب میاز مخاطع( اشاره دارد، ) یموسحضرت 
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از جهادوگران فرعهون   ع( کهه  ) یموسه مانند حضهرت    ارائه دهد ،ادبی و دالیل روشن داردۀ که سحر و قریح

بهه  نیهز  در بیه  سهوم   . الهی او مبارزه کنندة کار گیرند و با معشزتمام توان خود را در جادوگری به خواس  تا

حسهرت   قدری اس  که ذکر آن، اشک شهو  و ع(، به) یعلهای امام یادآور می شود که بزرگواریمخاطب 

که مم ن اس  بر اثر خوانهدن سرگذشه  حضهرت    را هایی سپس حال سازد  را از چشمان انسان جاری می

خنهد و  فهماند که آگاهی از مصائب ایشان گاهی لبدهد و به او میشرح می ،عارض شود مخاطبع( بر ) یعل

 گاهی خشم را برای او به ارمغان خواهد آورد:

1   ّّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّّ  َّا  أإ  ا   ُا  . أإ  اَّّّّّّّّّّّّّّ س 
َا َّّّّّّّّّّّّّّّ  و ّّّّّّّّّّّّّّدأ   2 ّّّّّّّّّّّّّّ را   . إ ذا ش 

 

ّّّّّّّّ ت    ّّّّّّّّ  ا  أا کو أاها ٍّّّّّّّّ ّّّّّّّّ   َا  َوَّبس
ّّّّّّّّّّّف ت   ِودا  القا    ّّّّّّّّّّّ لَّ  ّّّّّّّّّّّداَ  َ    لقا

 

 (267)مه مل:

اگر خواستی مانند رعهد   و .6 .زنندلبخند می ترین مش التبسا سخ لبخند بخوان چها با حال  نیشخند و . ی5ترجمه: )

 ها هشوم آور.(نده بر قافیههای کوبنده و غر و بر 

ع( ) یعله المهؤمنین  امیرة و سهیر تاریخ  هایزیباترین بخ ترین و را از درخشان روز غدیر ر، شاعدر بخ  بعد

 باشد: گویی برای مردمالتواند میشمرد که میبربراساس ح  و حقیق  راه و روشی جاودانه و  ،را

َيخا إااقَّّّّّّّّاأ  ّّّّّّّفٍة  . إاازاّّّّّّّ   ال  1ّّّّّّّ   
2   ّّّّّّّّّّّّ َ  و     ا   ّّّّّّّّّّّّ  او  . إاهّّّّّّّّّّّّيا أ ها
ّّّّّّّّّّ  و   لّّّّّّّّّّد و 3  ُ   ّّّّّّّّّّ  . إاهّّّّّّّّّّيا أَقا
ّّّّّّّّّّّّه  ا ّّّّّّّّّّّّ و إ   2 ُو  . ُّّّّّّّّّّّّ  و  أد

 

ٍا ت    ّّّف ّّّ   ا ّّّ  حّّّدای أ  ّّّيا أیِّاّّّ  أا  ه 
ّّّّّ  حاسّّّّّن ت   ّّّّ و أ  َّاّّّّ  أاّّّّّ  لّا  إاهّّّّّيا أ

َّّّّّّانا الن ّّّّّ ّّّّّفا ت  ِا ّّّّّ  أ اّّّّّ  الص     سو َ 
 ديّّّّّّّّّّّّ   ُّّّّّّّّّّّّ َات َ عّّّّّّّّّّّّإمو إ  ّّّّّّّّّّّّ ت  ها 

 

 (267)مه مل:
چیهزی اسه  کهه صهفحات      ارزشهمندتر از  ،آنکهه محتهوای   ای را بخهوان  به تاریخ نگاهی بینداز و صفحه. 5)ترجمه: 

 .6 .اسه   تهاریخ( آن )برتهرین حاله  زیبهایی     تهاریخ و مرواریهد تهاج    تهرین آن صهفحه درخشهان  . 6 .حاوی آن اسه  

 ی انسهانی هاآن واالترین ویژگیۀ وسیلاس  که مردم بهتاریخ ین سرگذش  جاودان ترع(، پاک) یعلسرگذش  امام 

 (.کندحرک  میبا اراده و پایداری در مسیر هدایتگری سرگذشتی که قانون آن ح  اس  و  .3 .شناختندرا 

دم تواند ی ی از اهداف مهم و اساسی شاعر قلمهداد شهود  مهر   گویای مطلبی ژرف اس  که می یادشدهابیات 

بهه ایهن    دسهتیابی برای  هکه البت  هستند ...و ، رفاه، وحدت لاعد براساسهر کشوری خواستار داشتن ح ومتی 

خواههد تها   شاعر در لفافه از پادشاه کشورش مهی این، براساس  .دارندنیاز  و باتشربه آگاه یراهبر بهها، خواسته

 خوی  قرار دهد.مش  را سر )ع( ها و افتخارات حضرت علیها، عظم بزرگواری

خواههد کهه بهه    از او مهی دههد و  بار دیگر شیخ احمد را مورد خطاب قهرار مهی   ،کوتاهۀ مشاعر پس از این مقدّ

 تهر یهادآوری کهرده بهود، بهه حه  و عهدال        ع( که پی ) یعلامام ۀ طلبانخواهانه و عدال ح ة از سیر پیروی
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 :بپرهیزد ،ها اس از لغزشسزمینه کهها د و از سخنان باطل و ماجراجوییرفتار کن

م إتا 1 ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإا       يّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    . تا  اِإ
ّّّّّّّّّّّ اَي  2 َا  ها عّّّّّّّّّّّ   ا ّّّّّّّّّّّ ا أ نّّّّّّّّّّّ   . َتا
 . َي يَّاِّّّّّّّّ  قّّّّّّّّ  قِّّّّّّّّّي   إا  ّّّّّّّّد  3

 

ّّّّّّّّّ   لفَّّّّّّّّّد   ال وسهّّّّّّّّّ ت      اصّّّّّّّّّا يادأ
ّّّّّّّي السّّّّّّّا ت    ُ َ  قود ّّّّّّّدا   اّّّّّّّ هَّا ا َ
 َّّّّّّّّّّّّّّّ ل ردالتو  ّّّّّّّّّّّّّّّ  و الع َّّّّّّّّّّّّّّّّات  

 

 (266 )مه مل:
گهر  حه  را چراغهی ههدای     .6 .گوش فرا نهده سخنان باطل و بیهوده زلزل نشو و به سخنان بیهوده دچار تبا . 5)ترجمه: 

هها را فهراهم   لغهزش ۀ هها زمینه  ای بایس  و آرام باش زیرا قهرمانیای رهبر لحظه .6 .قرار ده که دارای نوری پاک اس 

 د.(آورمی

 آن پیامدهایع( و ) یعلوالیت امام  حقّ کردنضایع .2-2-8-2

مقهام بهه آنهان    و مخالف  ورزیدنهد و طمه  جهاه     با وی ،ن موضوع خالف  حضرت علی )ع(شدمطرحدر پی 

ا در عناد و دشهمنی به   همواره . با این وض ، آنان، سر تسلیم فرود آورندمقابل خواس  خداونده نداد تا دراجاز

 ،ص()خهدا  ایهن صهورت کهه پهس از وفهات نبهی        پرداختند  بهه چینی میع( به توطئه و دسیسه) یعلحضرت 

 کردنهد اگذارو دیگهری بهه   ،حضرت علی )ع( بهود  ح   ،آیات قرآنو صریح او  گفتهجانشینی ایشان را که به 

 (655-656: 5623ک: اکبری، ر.)

 :دنکگونه توصی  میداند و عاقب  آن را اینشامی این عدم پذیرش را به ضرر خود مردم می

1.  ّّّ ِ   أا  اإلُّّّ م  لاّّّد ضَّّّّس َاّّّ    یال ّّّ
َّّّّّّّّّات. لاّّّّّّّّد  اّّّّّّّّد 2 َ اصا  لس  أأَّّّّّّّّّوهَ الا
َس الّّّّّّّّد  3   ي و أ ّّّّّّّّق  ا الّّّّّّّّد  . إلاعاّّّّّّّّ

 

ّّّّّّّّّّّّ ا ا ّوّّّّّّّّّّّدا      قّاِّسّّّّّّّّّّّّدإا أأَّّّّّّّّّّّّّاهَ  ا
ّّّّّّّ  َ ّّّّّّّ    الِّ  لَّّّّّّّةو ال  َّّّّّّّّ ت   ا  ِِّّّّّّّّ َ 

ِاّّّّّّّّّ  ا ّّّّّّّّّّ و  يّّّّّّّّّّعا الک ئنّّّّّّّّّّ ت    َإ
 

 (262: 1 م ج1221ش أيم )
اگهر او   .6 ؟شهد مسلمانان مهی  توجّهضرری مچه  ،سپردندگر میبرترین هدای  اگر مسلمانان امور خود را به. 5)ترجمه: 

ۀ همه بهر  گرف  و ح  میرا فرا دنیاۀ همدین، . 6شد.ها پیروز میزبانۀ گرف ، زبان عربی بر همدس  میامور آنان را به

 شد.(حاکم میموجودات 

ص( ابراز کهرده  ) امبریپاز رحل   پساندوه و حسرت خوی  را از عمل رد مسلمانان  هابی شاعر در این  

واقه  مهان  پیشهرف     در ،ص(خهدا ) های رسهول  توصیهگرفتن خود و نادیدهۀ یرا آنان با عمل به خواستاس   ز

انهد از:  بهارت کهار رفتهه کهه ع   ل به چهار هدف بهه استفهام در بی  اوّ شدند. ، زبان عربی و ح  و حقیق اسالم

ع( ) یعله ه خالفه  امهام   اسه  که  هی بهدی شهاعر  که بهرای   لحاظب و توبیخ. ان ار از این ان ار، حسرت، تعشّ

شده اس . استفهام در بیه  نخسه    بل ه سبب پیروزی و گسترش اسالم نیز می ،تنها به ضرر مسلمانان نبوده نه

اد و پیامهدهای نهاگواری را   از غهدیر ر  د  پهس کهه  دارد  ب شاعر از حهوادثی همچنین نشان از حسرت و تعشّ
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( و ع) یعله وجود شایسهتگی امهام   لمانان اس  کهه بها  شاعر نسب  به مسسرزن  ة دهندرغم زد  همچنین نشان

 لیتفضه ۀ صهیغ کهاربردن  بهه  .طرف خداوند، مان  از خالف  آن حضرت شهدند اعالم والی  و جانشینی وی از

ب بهر اسهتفهام   در پایان بی  نیز، تأکیدی بر معهانی مترت ه   برترین هدایتگران مثابۀبهع( ) یعلامام فی و معر « خیر»

 اس .  

 ع() یعلدامات معاویه پس از خالفت امام اق. 2-2-8-4

گوید که معاویه آته  آن را برافروخه ، معاویهه پهس از خالفه  حضهرت       ای سخن میاز فتنه ادامهدرشاعر 

منظهور در زمهان ح ومه     ف  را از ایشان زایل کنهد، بهدین  کار برد تا مقام خالع( تمام تالش خود را به) یعل

ههایی تبلیغهاتی و نظهامی را علیهه ایشهان بهه راه       پرداخه ، جنه   حضهرت   خوی  در پای منبر به لعن و نفرین

جملهه  از( 66-66: 5636ک: سهائل،  ر.) کرد ع( را صادر) یعلانداخته و دستور قتل پیروان و دوستان حضرت 

که وی ولهی خهون عثمهان و    خواهی عثمان بود  باوجودی ع(، خون) یعلحضرت  برابراقدامات دیگر وی در

دههد   ا او ایهن کهار را انشهام مهی    امّه  ،انهد خواهان شرعی فرزنهدان  بهوده  خواهی نبود و خونح  در خونذی

بنی عبد شمس و عزل از ح وم  شهام، در تصهمیم    احد برای انتقام خون مشرکان قبیلۀهای جن  بدر و  کینه

 .(563: 63، ج 5356ک: امینی نشفی، ر.) تأثیر نبودندبرای خونخواهی بی

انتقهام از   ،خهواهی عثمهان  ها اشهاره کهرده و ههدف اصهلی معاویهه را از خهون      توزیه این کینهاحمد شامی نیز ب

 شمارد:ع( برمی) یعلحضرت 

ّّدا . »1  أَّّرا قاّّد هايسج اهّّ « َيا اَّّ ا هن
2  َ ُّ ِ ي     إاأّ « ِو اّ ملا ». قوارا َتا

 

ّّّّّّّّّّر  ز  ّّّّّّّّّّ ت   َ نّّّّّّّّّة  ِايّّّّّّّّّّ  ا  ا حا
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ واا    ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   لِّ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّي  ال  اَ  قا أ   ا  َا

 

 (262: 1 م ج1221 ش أيم)
کهه  خواهی عثمان خونۀ تو با بهان .6 .اف ندرا بر زمین  پا کردی که صدها انسانای کور بهفتنهای پسر هند، . 5)ترجمه: 

 که فقط قصد انتقام داشتی.(حالیدربه پا خواستی ای بی  نبود، یاوه

: از دو زاویهه قابهل بررسهی اسه     ه دادن معاویه اسه  که  ، نحوة خطاب قراراین دو بی در  توجّهقابل ۀ ن ت 

عبهارت  بهه   ی به خانهدان امهوی دارد  اکنایهدرواق  « معاویه»جای به« ابن هند»ۀ کنیشاعر با استفاده از   هل ایناوّ

بهرای ایهن اسه  کهه عمهل       ،با نام مادرش خوانهده ها، خالف عرف رایج عرببراین ه شاعر، معاویه را  ،دیگر

عیان و نشهان دههد مهدّ    ص( را در ذههن خواننهده تهداعی کنهد    ) امبریه په عمهوی  او در قتهل حمهز  ۀ کارانجنای 

ابهن  »ۀ کنیه دادن معاویه بها  خطاب قرارشاعر با دوم این ه  اند ای برخوردار بودههخواهی عثمان از چه پیشین خون

 زنمهادر وی  اسهاس اسهناد تهاریخی،    بردارد  زیهرا  را معاویه  شخصیّ شمردن و تحقیر سعی در کوچک« هند

، شخصهی معاویهه   تهوزی و دشهمنی  کینهه که دهد هشدار میمخاطب به نیز  در بی  بعد اس . نبوده ینامخوش
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 ریخته شد.بسیاری  هایخونپا کرد که در پی آن هایی را بهفتنه چه

 از چشهم  اشهکارانه فریهب اقهدامات  روی سخن  را به معاویه کرده و به او هشدار می دهد کهه  ادامه در شاعر

اش کهه  ههای خراب ارانهه  سبب سیاسه  اعر در بی  دوم نیز معاویه را به. شماندنگاران پنهان نمین و تاریخناقدا

 د:می کنرزن  سمسلمانان شد،  موجب خواری و تفرقۀ

ّّّداِرا الن ّّّ سا  زاکَّّّّ  إلاّّّ 1  . قاّّّد  ا
ّّدی2  ُ  . أّّ   اناّّ  أ نّّکا َانّّد العوَّّّب  

 

َّّّّّّّّّّّّّ إا     ّّّّّّّّّّّّ اا ال َيخا َق   ّّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّّّدا ا ال   َتا
ّّّّّّّّّّةو  ّّّّّّّّّّ  ت   أا ناّّّّّّّّّّر،  ذ ل ّّّّّّّّّّيهَ إش  ِِّ 

 

 (262 )مه مل:
 .6 .گر را فریب نخهواهی داد ناقدان روای  تاریخ و هرگزکه حالیونیرن ، فریب دادی، در مردم را با حیله. 5)ترجمه: 

 .(م عرب، خواری و تفرقه بوددتو برای مرة تنها ثمر

ۀ واقه  هشهدار بهه همه    ا درامّه  ،ه اسه  معاوی روی این سخنان شاعر به ،که اگرچه درظاهرداش   توجّهباید  

 حاکمانی اس  که قصد فریب مردم را دارند.

 ص() امبریپجانشین  مثابةع( به) یعلفی امام معرّ. 2-2-8-3

مهورد  مهردم را  و  بهاال بهرده   راع( ) یعله امهام   دسه   ص() امبریه پغدیر زمانی اس  کهه  ۀ ترین بخ  واقعمهم

 بهه  سهزاوارترم  و اولهی  و هسهتم  منینمهؤ  مهوالی  ومهن  اس  من موالیخدا  داده و فرمودند: همانا خطاب قرار

، ج تها مشلسهی، بهی  ر.ک: ) خواههدبود  او موالی ع() یعل ،اویم موالی من که هرکس ازخودشان. پس ها آن

66 :555) 

ۀ بها اسهتفاده از آرایه    هها  در ایهن بیه   اوج قصیده اس . شاعرۀ شود که درواق  نقطاز این بخ  ابیاتی آغاز می

جهه  نسهب  بهه    مستقیم مورد خطاب قرار داده اسه . وی ایهن روز را از آن   طور بهبخشی، روز غدیر را انج

ع( بهه راه راسه    ) یعلوالی  امام ۀ واسطص(، مردم را بهخدا )داند که در آن، رسول روزهای دیگر برتر می

 کرده اس : نادن خود، به حدیث معروف غدیر استسخنا دادامه نیز برای تأییهدای  کرد. در

َ و . »1 ّّّّّّّ ّّّّّّّع  « ياّّّّّّّدمو  و َائ ّّّّّّّرا ياّّّّّّّدم    أَ
َ و . »2 ّ  «ازوصّرفا »َّ کا قّ ما « يادمو  و
3 ّّّّ ّّّّدلا  إاأا ّّّّ  َونّّّّرو لّّّّ و أا : أا  . قاّّّّ  ا
ِ ي« َّاعاِّّّّّّّّّّي  . »2 ّّّّّّّّّدال/و السّّّّّّّّّ  هّّّّّّّّّد أا

 

م  العوصّّّّّّّّّّّّّّّدَ  ا ا ل يّّّّّّّّّّّّّّّ ت     َّاّّّّّّّّّّّّّّرا أَي 
ّّّّّّّّدو الن ّّّّّّّّ ّّّّّّّّ   النس يوَّش  ّّّّّّّّ     سا  لاّّّّّّّّ   ا  جا

إَاّّّّّّّّّّّّّ  ال ظاّّّّّّّّّّّّّ     ّّّّّّّّّّّّّ ت  َاما أمل َيا  َبَا
ّّّّّّّّّّّّّّدای     ّّّّّّّّّّّّّّن /و يوه  ّّّّّّّّّّّّّّ ت   َ سا  الظ ِّواا

 

 (262: 1 م ج1221ش أيم )
ای روز غهدیر خهم    .6 .ههای گذشهته هسهتی   شه وه در میهان روزههای دوره   ای روز غدیر خم، تهو روزی با . 5)ترجمه: 

کس مهن مهوالی او هسهتم و    گفه : ههر   .6 .ه راه نشهات رهنمهون سهاخ    تو مهردم را به  ۀ وسیلبه ص() محمّدحضرت 
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در اسه  کهه نهور او    او  پس علهی مهوالی   .3 .شود مندهها بهرترین برک ترین و شایستهخواهد از کاملکه میرکس ه

 .(هدایتگر اس ها، تاری ی

خهدایا    دعهایی را ایهراد نمهود و فرمهود:    ع( ) یعله امهام     ص( در حه ) امبریپع( به خالف ، امام )پس از نصب 

و کسهی را کهه او   دشمن بهدار   ،کندکسی را که با او دشمنی میو ار دوس  بد ،کسی را که او را دوس  دارد

، ج 5356 ،نشفهی  امینهی ر.ک: ) خوار گهردان  ،گرداندو کسی را که او را خوار مییاری نما  ،کندرا یاری می

 کند:  ونه نقل میگدر بی  بعد شامی این دعا را این( 55: 5

1/َّّّّّّّّّّّ ّّّّّّّّّّ  يانصو َا أا َّّّّّّّّّّّ  الِّ هّّّّّّّّّّ َا َص   . 
 

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ    إاأذ ق أِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّد   ا ا/و ذ س ا اي
 

 (262: 1 م ج1221ش أيم )
 ر دشمنان  خواری زندگی را بچشان.(یاری فرما و ب ،کندپرودگارا هرکس که او را یاری می)ترجمه: 

دیگهر ایهن    ههای  بیه بررسهی شهد.    ،ات آن بهود غهدیر و جزئیه  ۀ ن ترسیم واقعجا، ابیاتی که متضمّتا بدین 

بررسهی   یادشهده  ههای  . درادامهه بیه  ارداین واقعه ارتباط د غیر مستقیم باکه قصیده، به مسائل دیگری پرداخته 

 .شدخواهد 
 از غصب خالفت پس. شکیبایی امام )ع( 2-2-8-1

و  ، ثبهات قهدم  جهوانمردی، داشهتن اراده   نظیهر   ع() یعله امیرالمؤمنین صفات بارز  ،شامی در مقطعی از قصیده

که همان جلهوگیری از ایشهاد تفرقهه و نهابودی      به مصلح ایشان، بنا د  زیرانکرا بیان می برابر ظلمدربردباری 

د. حضرت صبر خهود   راقدامی ن، خالف  برای بازگرداندنکرده و  و س وت اختیار سال صبر 66 اسالم بود،

ّ  ا أح، » :کرده اس گونه توصی  را این ِاِّاّ  ها ِایَاَّأيّ،رو أاملس الصسَّبا  َاصاَّب،تو إا   العاّر،  قّا َی  ّوَّاا ّ   إا  جاّ م     ا اِّ،ّ   شاّجا  م أا
 تهر دیهدم. پهس صهبر    پس از ارزیابی درس ، صهبر و بردبهاری را خَرمدمندانهه   ترجمه: ) (32: 1321)   ال  یةم  « ا   .

نگریستم کهه میهراث مهرا    که گویا خار در چشم و استخوان در گلوی من مانده بود و با دیدگان خود میکردم درحالی

 (برند.به غارت می

 ص( وخهدا ) از رسهول   روزهای دشوار پهس   ند و آرامِکُ ه گذرِب«   يَر» دیقزیر با استفاده از  های شاعر در بی

دشهواری شهرایط و در عهین     ع( اشاره کرده اسه . او بها آوردن ایهن قیهد بهر     ) یعلخالف  از امام  غصب ح  

 تأکید کرده اس : نامالیماتۀ ع( در عین هم) یعلبودن امام قدمثاب  ، برحال

ّّّّّّ  م إاالف اّّّّّّ . إا 1 ّّّّّّد هَّو َار ي  ّّّّّّ  ال َا  أا
ّّّّّّّّد ي م إالا 2 ّّّّّّّّ َ َّا  ال ال ّّّّّّّّ س يَو  .  ا

 

ّّّّّّّّّّّّّ ي     ُا  اهلل    ّّّّّّّّّّّّّرو ا وروّّّّّّّّّّّّّدات     
  ِ   َّّّّّّّّّّّّّّّّّّبو/ ل ا اأّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ت   ييّا اّّّّّّّّّّّّّّّّّّدا

 

 (266: 1 م ج1221ش أيم )
او ش یبا بود و تنگدسهتی او را   .6 .بودآرام گذش  و این جوان همچنان در راه خدا ثاب  قدم روزگار آرام. 5)ترجمه: 

 .(کم نشدبالها  مقابلاش درش یباییاز و  رنشور ن رد
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بها ایهن سهخنان دو    خواههد  مهی گهویی  شاعر به حاکم اس ، ۀ زیرکانکنایۀ درواق   ،مسائل یادشده اشاره به 

حهاکم    هه این دوممصلح  مسلمانان بهر ههر امهری برتهری دارد و     ل این ه یادآور شود  اوّشیخ  مهم را بهۀ ن ت

 ثبات قدم آراسته باشد.بردباری و باید در هر شرایطی به صفاتی مانند 

 پذیرش اسالمع( در ) یعلامام  پیشگامی. 2-2-8-1

 کسهی بهود کهه اسهالم آورد و     نخستین ،علی بن ابی طالب ،ص() امبریپ)س( همسر  گفته شده پس از خدیشه

حمیهری معهافری،   ک: ر.سهال داشه  )   دهبود که ایشهان تنهها   حالی )ص( را تصدی  کرد  این در پیامبرت نبوّ

 .(636تا: بی

 د:کناین موضوع را در شعر خود بیان می« شناخ  ح  در سنین کودکی»شامی نیز با تعبیر 

َا ه اّّّّّّّّّّّدای َّّّّّّّّّّّ ا    ِاَّّّّّّّّّّّّنا ا ّّّّّّّّّّّ س  ا
 

ّّّّّّّّّ  حدل ّّّّّّّّّ      وِّواّّّّّّّّّ ت    َای أ  ّّّّّّّّّدا  إاال
 

 (266)مه مل: 
 بردند، ح  را شناخ  و هدای  شد.(سر میمردم پیرامون  در تاری ی به ی کهاز همان دوران کودک. 5)ترجمه: 

جملهه عهواملی   ، ازههای دینهی  آمهوزه  پیهروی از  اصال  خانوادگی، تربی  درسه  و  داشتناز نگاه شاعر،  

ع( از دوران امهام ) یهافتگی  ههدای  ۀ مقایسه  ،افزون بر ایهن  ر بود )ع( مؤث  امام علی شخصیّ اس  که در خل  

عصران  تأکیهد کهرده   نسب  به هم آن حضرت، بر تمایز و برتری مردم آن زمان خبریجهل و بیبا کی کود

 اس .  

 آیة انذار. اشاره به 2-2-8-1

بهه مهردم   غدیر نیز ۀ پی  از واقعرا ع( ) یعلجانشینی امام بار چندص( خدا )رسول تاریخی،  هایدبراساس سن

از  پهس ار یها عشهیرتک ارقهربین بهود.     یوم الهدّ ۀ واقع ،سئله طرح شدی ی از جاهایی که این م کرده بود  اعالم

َ، ﴿ۀ نهزول آیه    ِ ّ اتا  إاأاَّ، اقّ،َّاَ را  ِاش  ،  ّ ْ،  ان حاّ ا ل ااّ   ا ّس اعاّ ا أ ّ ا ال،اوّ أ نرا﴾ كا ف ّ  [نخسهه ]و ترجمهه:  ) (212 )شّعَّا   إا ا ،

فهرود   ،ت کننهد ابرای هرکس از مؤمنان کهه پیهروی  و بال مهر و فروتنی خود را  خویشان نزدی   را بیم ده و انذار کن

جانب خداوند مأموری  یاف  تا بسهتگان خهود را بهیم    از ص() امبریپ ،(آر و چتر جلب و جذب بر سر آنان بگستر

یهک از شهما   کهدام : ص( در جم  خویشاوندان خود فرمود) امبریپهنگام که . آندهد و به دین اسالم فراخواند

ۀ )ع( کهه از همه   د؟ تنهها حضهرت علهی   جانشهین مهن باشه    د کهه بهرادر و وصهی و   کنه میمرا در امر دین یاری 

ای پیهامبر خهدا، مهن پشهتیبان تهو      »موافق  خود را با ایشان بیان کرد و فرمهود:   ،تر بودجوانحاضرین در جم  

نبهی خهدا   شان نیز فرمود: این برادر و وصی و جانشین من اس ، مطی  وی باشید. خوی ص() امبریپ «.خواهم بود

: به تو گفه  کهه از پسهرت    فتندآمیز خطاب به ابوطالب گسخره گرفتند و با لحنی تمسخرنیز این موضوع را به

 .(665-663: 6، ج 5356ک: طبری، ر.) اطاع  کنی
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ص( و نزدی هان   خهدا ) تاریخی و گفتگویی که در آن میهمهانی بهین رسهول     واقعۀ ضمن اشاره به این ،شامی

اشهاره   ،. در ایهن ابیهات  ص( تأکید کهرده اسه   ) امبریپع( پس از امام )خالف  و جانشینی  انی بر حق  ر  داد،

ع( از همان آغاز جوانی در رکاب رسول خدا بهوده و آشه ارا حمایه  خهود را از ایشهان      امام )شده اس  که 

 ابراز کرده بود:

ّّرا  اای1 ّّ       « ازوصّّرافا »  . ح   قادأ 
َّّّّّّّّّّا   ا « ِاِّّّّّّّّّي  ». تا َيا ّّّّّّّّد یاّّّّّّّّّ ا 2    
3   ّّّّّّّّّ ُا ّّّّّّّّّع   َّا .  َ ّّّّّّّّّ لودا َيا ّّّّّّّّّدموم إق  الق

 

ّّّّّّّّّّّّّّّ ت    ّّّّّّّّّّّّّّّ  الکاِّ اا قسا  َاأ ّّّّّّّّّّّّّّّ َود/و   
ّّّّّّّّّّّدا الن ّّّّّّّّّّّ  َبات ّّّّّّّّّّّ هَّا ازانرّّّّّّّّّّّ   حوِّ

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ت   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ح و و  ل  اها  یَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّس/و  ا
 

 (266: 1 م ج1221ش أيم )
 .6 ادنهد. هها د ترین واژهتنهد در میهان خویشهاوندان  فریهاد بهرآورد پاسهخ او را بها        ص() امبریه پکهه  هنگامی. 5)ترجمه: 

سهخره گرفتنهد و   او را بهه  انیآشهنا  .6 نی وسهخن یافه .  ص(، تنها علی را یاریگر، دارای بیان پهاک و  ) محمّد حضرت

 و را با سخنان یاوه، فریفته اس .(گفتند او نوجوانی اس  که دوست  ا

 «تاملبي ليلة»رویداد  .2-2-8-1

خطهر   ،ه برای نشر دعوت اسالم آماده شهده اسه   که سران قری  دانستند پایگاهی تازهمین»اس : گفته شده 

ای تشه یل دادنهد و سهرانشام بهه ایهن      جلسهه  رای یافتن راهی مناسهب در دارالن هدوه  را بیشتر احساس کردند و ب

ص( بریزنهد و او را  ) امبریه پجمعهی بهر سهر    نه و دسهته ای جوانی آماده شود تها شهبا  نتیشه رسیدند که از هر قبیله

َا إا ﴿ۀ مشرکین را در آیه ۀ ص( نازل شد و توطئ) غمبریپئیل بر سو جبرب شند  از آن ي ا َافاَّّوإا ل يو ،   ّود   ذ، َيا،کوَّّو َّ کا السِّ
َا أاإ، يّا  َا إا ق، وِّود َ َّي ا أاإ، ُيو،َّ  ود  یهاد آور کهه کهافران   هنگام را بهه و آنترجمه: ) (33)اَفّ     ﴾َيا،کوَّوإملا إاَيا،کوَّو اهللسو إااهللسو  ا ،و ال،اّ 

دربارة تو م ری کردند تا دربندت اف نند یا ب شند یا از شهر بیرون سازند، آنان م ر کردند و خدا نیز م ر کرد و خدا 

 سهاخ  ع( را جانشهین خهود   ) یعله ص( خهدا ) الع آن حضرت رسانید. رسول به اط  بهترین م رکنندگان اس (

 (36-35: 5633)پیشوایی، « تا در بسترش بخوابد.

هنگهام کهه قریشهیان    زیهرا آن   ع( اس امام )دلیل دیگری برای شایستگی خالف  برای  ،باور شاعربهاین واقعه 

جهان خریهد و بهرای نشهات جهان      ع( بود که خطرهها را بهه  امام )تنها  ،ص( توطئه کرده بودند) امبریپبرای جان 

 بسترش آرمید: ص( درخدا )رسول 

َ /« ازصّّّّرفا »  إالسّّّّ. ياّّّّدما 1 ّّّّ  اا  ِا
 شو  ّا اِّاظسّّّّّّّّّّّّّّّّّ  حاناقّّّّّّّّّّّّّّّّّ   . إاقوَّّّّّّّّّّّّّّّّّّي2
3ّّّّّّّّ ّّّّّّّّ .  تا    أاَّّّّّّّّجاع    إالش   َّ  أ 

 

َ  ا اسَّّّّّّّّّّّّّاات    ّّّّّّّّّّّّة   ّّّّّّّّّّّّ  اثئَّّّّّّّّّّّّّو الِّاِد
ّّّّّّّّّّّّّّّ ت   لنقااا ّّّّّّّّّّّّّّّها       افاٍّّّّّّّّّّّّّّّر، أَفوسا
َو/و    اِّاکّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ت    ِ ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  حدل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  يون

 

 (266: 1 م ج1221ش أيم )
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ههای فهراوان   و غهم که بسهیار انهدوهگین بهود    حالیاش گریخ  درص( از خانه) یمصطف محمّدروزی که . 5)ترجمه: 

ع( در بسهتر مصهطفی   ) یعله  .6 قری  بسیار خشمگین و برافروخته بود و درون  پر از کینهه و دشهمنی بهود.    .6 .داش 

 د.(داشدن بیم مینسب  به هالکخوابید حال آن ه شر پیرامون  را فراگرفته بود و او را 

 ع(امام ) وصف دالوری. 2-2-8-3

اشهاره  ه و فتح م  ه  (6)نیحنو  (5)بدرمانند  صدراسالمهای به برخی از جن خوی  ة شامی در سه بی  از قصید

را بها   هها آنو  ایسهتاده مقابهل دشهمنان   ی درششاع  و جنگاور ها حضور داشته و بادر آن ع(امام )که د کنمی

 جام مرگ سیراب کرده اس :

  ّّّّّّّّّّّّّدَو  اهَّّّّّّّّّّّّّّا ا ّّّّّّّّّّّّّ   َّّّّّّّّّّّّّ   َ  ؛ إا 1
ّّّّّف   إيّّّّّد« الفّّّّّ    ». إاَ يّّّّّدم  2  إالصس
ّّّّّّّّّّ   أَ ّّّّّّّّّّ و  .3   شّّّّّّّّّّهادو ا ايجّّّّّّّّّّ  و حق 

 

ّّّّّّّّّ ت    ّّّّّّّّّأسا ازااا  َاسّّّّّّّّّقا  أِّّّّّّّّّدا ا/وَ 
ّّّّّّّّّر»ما  ّّّّّّّّّعا « حن ي ّّّّّّّّّإإات  »إ ا  «الَ

َو الن    صَّّّّّّّّّّّّّ  إَاب  ازوعجّّّّّّّّّّّّإات  ِاِّاّّّّّّّّّّّّ
 

 (262)مه مل: 
حه   )ص(،  غزوات رسول خداۀ و نیز در هم -که روز بخش  بود  -و حنین و فتح م ه  در جن  بدر. 6و  5)ترجمه: 

دههد کهه   اهی مهی درستی گوجن  به. 6. درا از جام مرگ سیراب کر دشمنان اسالماو بود که شد و  او نمایانۀ وسیلبه

 .(او ]در میدان نبرد[ پرچم پیروزی و صاحب معشزات اس 

ازروی قصهد  فرسا، موضوعی اس  که شهاعر  های سخ  و طاق ع( در عرصه) یعل پیشگامیششاع  و  

 کشورش ترسیم کند.ة آن را پی  چشم حاکم آیندتبیین و تعمّد 
 ع(امام )اسیان نسبت به خاندان توزی و ستم امویان و عبّکینه. 2-2-8-81

ع( و خانهدان آن حضهرت،   امهام ) اسهی بها   توزی و ستم خاندان امهوی و عبّ ضمن اشاره به دشمنی، کینه ،شاعر

مههری  تنهها خهودش مهورد سهتم و بهی     الم، نهاه اسع( در رامام )های فداکاری باوجود همۀنشان داده اس  که 

 :ندبل ه پس از او خاندان شریف  نیز مورد آزار و اذی  دشمنان اسالم قرار گرفت ،قرار گرف 
َنّّّّّّّّّ    1  ِاصّّّّّّّّّّفار« ِِّّّّّّّّّّّي و ». َيا   
2ّّّّّّّ ّّّّّّّدا ال َا  هَ  نّّّّّّّدا/يِِّّّّّّّّ يو . حاش 
  ّّّّ َودا إااِ اّّّّدوإا« َ انوّّّّدا أَّّّّّإاملا . »3

 

َو هّّّّّّّّدجو الّّّّّّّّد    ّّّّّّّّ  الع  ّّّّّّّّف ت   إاهيَ 
ّّّّّّّّّّّّّّّ ت   َّّّّّّّّّّّّّّّّ  ااَي ازا حقا َاأّّّّّّّّّّّّّّّ هَ  ل  إا

ّّّّّ ت  «  س  َانّّّّّد الع  ّّّّّ»إا  لص   ّّّّّ  ودا     ِا
 

 (261)مه مل: 
ها گهردآورد  ستم، سربازان خود را پیرامون آن. 6گرف  وزیدن آنان بالیا بر باد تندکه علی فرزندان وای بر . 5)ترجمه: 

 هها اس با بخشیدن صهله عبّردند و تشاوز نمودند و بنیمروان خیان  کبنی .6 .ها فرود آوردهای شدید را بر آنو مصیب 

 .(به فساد مشغول شدندالمال مسلمانان[، ]از بی 

 ادیب الممالک فراهانی غدیریةبازتاب رویداد غدیر خم در  .2-2-2

در تبریهز سهروده و بهه     5636برای تبریهک عیهد غهدیر خهم در سهال      را خود  ۀغدیری ،ادیب الممالک فراهانی
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)مفهاعیلن  ههزج   در بحهر  و داردبیه    65ده اس . ایهن چ امهه   خوی  تقدیم کرۀ شاه زمانشاه، پاد ینناصرالدّ

تسهمیه  انگیز و سرود مفهر ح اسه . وجهه   معنی آواز طربهزج در لغ  به». سروده شده اس مفاعیلن مفاعیلن( 

کهرده  تخهاب مهی  ان ،سروده شده در این بحر بخ  خود را از اشعار، آوازهای خوش و فرحآن اس  که عرب

ی شهعر،  انگیهز شاعر با انتخاب این بحر، ضمن افزودن بهر زیبهایی و دل   ،بنابراین (666: 5623)مدرسی،  «اس .

 رسیدن این روز خشسته نشان داده اس .سبب فراسرور و شادمانی خود را به

 غزلیه مة. استهالل و یا مقد2-2-2-8ّ

دازد و طبیعه  را در آن روز بها   پهر ی  روز عید غدیر مهی بی  به توص 66در آغاز قصیده در  ،الممالک ادیب

های کههن نظیهر بیهژن، امهین،     شخصیّ نظیر تشبیه، تشخیم و همچنین فراخوانی   های ادبیکارگیری آرایه به

نشین اسه   ، بسیار زیبا و دلبردکار میکند. اوصافی که برای طبیع  بهفرهاد و... به زیبایی وص  میهارون، 

 کند:گاه شروع میاو قصیدة خود را با وص  صبحاشاره کرد   زیر های بیتوان به ونه مینم که برای

 برآمههههد بامههههدادان مهههههر روشههههن 

 ر  برنشسهههتهچهههو ترکهههی آتشهههین 
 

 بهههه پهنهههای فلهههک گسهههترد دامهههن  

 نفهههههراز صهههههحن دیبهههههای ملهههههوّ
 

 (663: 5656)فراهانی، 

 د:کنزنی زیبا تشبیه می ت زیبایی، بهسپس به وص  باغی زیبا پرداخته و آن را از شدّ

 نمایهههد نوگهههل انهههدر شههها  جلهههوه 

 ی ی همچون زنهی ههر هفه  کهرده    
 

 نههههوازد بلبههههل انههههدر بههههاغ ارغههههن 

 دگهههر ماننهههد مهههردی ارغنهههون زن   
 

 (665)همان: 

ادامهه  کهه در  و موضوعاتیوارد شده  ،غدیر اس  قعۀاصلی خود که همان واهدف مه، شاعر به پس از این مقدّ

 د.کنمی مطرح خواهد شد را بیان

 مسلمینامر لی و مثابةع( به) یعلر انتخاب حضرت دستور خداوند مبنی ب. 2-2-2-2

مسهلمانان را در شهعر خهود بیهان     امهر  لهی  و منزلۀع( به) یعلر انتخاب امام ادیب الممالک نیز دستور خدا مبنی ب

 خواند:دارد و او را شاه والی  میمی

 المههههههؤمنین شههههههاه والیهههههه امیر

 در چنههههین روزتعههههالی ز امرحهههه 
 

 خداونهههد جهههههان صهههدر مهههههیمن   

 نتخهه  خسههروی آمههد مم  هه   ه بهه
 

 (666)همان: 

صهدر  »و « خداونهد جههان  »، «شهاه والیه   »ههایی چهون   گیری ترکیهب کهار با بهه  صدد اس گویا شاعر در 
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گرفتن امهر ح ومه  را   دس د و بیان کند که خالف  و بهواالی امام علی )ع( اشاره نمای شخصیّ به  «مهمین

 داند.ایشان می ستۀشای

 تبلیغ  ة . اشاره به مکان نزول آی2-2-2-4

شهود ایهن   مهی  زیهرا گفتهه   د کنه میه اس  رامعر فی نازل شد ص() امبریپتبلیغ بر ۀ م انی را که در آن آی شاعر

شهفیعی  ر.ک: )شهود  شها منشهعب مهی   ههای مدینهه، مصهر و عهرا  از آن    هکهه را « جُحفهه »نام ای بهآیه در منطقه

مههم تأکیهد کهرده    ۀ ایهن ن ته   بر پیامبر وحی شده اس . شاعر در این بی  بار دیگر بر( 53: 5362ردی، شاهرو

 ص( بل ه از جانب خداوند صادر شده بود:) امبریپجانب ع( نه ازامام )اس  که دستور خالف  

 میهههان یثهههرب و بطحههها نبهههی بهههود   

 ی پیمبههراخطههاب آمههد ز یههزدان کهه 
 

 چههو موسههی در میههان مصههر و مههدین  

 نی را بهههر خالفههه  کهههن معهههیّ علههه
 

 (666)همان: 

طهرح  جانهب خداونهد م  )ع( از انتصاب امام علهی  در ابیات پیشین نیز مسئلۀ ،شاره شدتر اطور که پی همان 

)ع( امهری الههی    علهی  شاعر با ت رار این مسئله بر این ن ته تأکید دارد که خالف  امامرسد نظر میشده بود. به

 ر بوده اس .  و مقدّ

 . حدیث منزلت2-2-2-3

 ع( برای او، ماننهد ههارون بهرای حضهرت موسهی     ) یعلنماید که حضرت )ص( در حدیثی بیان می خدا پیامبر

َإملا  نإلة  َّب ا  أَرا أ    »)ع( اس :  ُا أ   ه  تو برای مهن  ترجمه: )( 83: 7م ج 7691)اأينّ  ففّ م  «.يَعد      ال   َ   ال َبس   أد

واقه  شهاعر در بیه  زیهر بها      دراز من پیامبری نخواهد بهود(   پسجز این ه  ،ی هستنیدر مقام و منزل  هارون از موس

تها بهه مخاطهب ایهن ن تهه را       ع(، حهدیث منزله  را یهادآوری کهرده اسه      ) یموس)ص( به  تشبیه رسول خدا

   ن و جایگاه واالی آن حضرت بوده اس :شأۀ ع( بر پای) یعلگوشزد کند که تعیین امام 

 بهههی بهههود میهههان یثهههرب و بطحههها ن 
 

 چههو موسههی در میههان مصههر و مههدین  
 

 (666: 5656فراهانی، )

 تبلیغ(ة آیمائده )ة سور 4ة آی . اشاره به2-2-2-1

نظهر اعهراب   زیهرا از   کهرد ع( محتاطانه عمهل مهی  ) یعلتدا در امر ابالغ والی  حضرت ص( در اب) امبریپگویا 

حسهادت   ،سهوی دیگهر  کمی بهود  از   ل سن سا 66 شمردند،ی رهبری جامعه برمیکه سن زیاد را مالک تصدّ

و همچنهین قتهل بسهتگان    ص( ) امبریه پع(، خویشهاوندی ایشهان بها    ) یعله ص( به امام ) امبریپبرخی از اصحاب 

( دیگر دالیلی بود کهه رسهول خهدا    536: 5623اکبری، ر.ک: ع( )) یعلامام  وسیلۀبهآورندگان مشرکَ ایمان
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دسهتور  کنهد کهه   صراح  بیان مهی بهکه  ،تبلیغۀ از آی پسا خداوند امّ  درا در امر انتخاب دچار تردید کرده بو

 د:شوگونه بیان میدر ابیاتی چند از ادیب این ،چه گذش ح آنشرپروردگار را در این مسئله عمل نماید  

 چهههراغ کفهههر را بنمهههای خهههاموش  

 قهههدم نهههه در ره دلشهههویی دوسههه  

 چههو گههویی آشهه ارا قههول ایمههان     

 ن روزایههه دلیهههل لیهههل الیهههل را در  
 

 سههههراج عقههههل را فرمههههان روشههههن 

 کهین دشهمن   کید و مترس از بغض و

 خههدای  سههازد از ههههر فتنههه ایمهههن   

 نمایهههها حشتههههی واضههههح مبههههرهن 
 

 (666: 5656فراهانی، )

گونه بیهان شهده   ایننیز صباح  که در دعایهمچنانع( اس  ) یعلامام در بی  آخر، « دلیل لیل الیل»مقصود از 

 (536: 5623اکبری، . )« ليي  ا لي  ِِّيک   الِّ  هَ ِِّ  الد      الِّ  »اس : 

بگویهد اگهر    خوی  اطبخمشاعر این اس  که به  که مقصود توان دریاف گونه میاین ،از آنچه گذش  

 دارد.میمصون های دشمن دسیسه آن را ازخداوند  ،بنا شودهی د به اوامر الایمان و تقیّپایۀ ح ومتی بر

ماننهد تشهبیه     بخشی به اشعار خود بههره بهرده اسه    دی برای زین های ادبی متعدّیهشاعر در ابیات اخیر از آرا

بغهض(،   دشهمن(، )دلشهویی/   دوسه / ( و )روشهن  خهاموش/ ) یهاتضاد میان واژه ۀکفر و عقل به چراغ  آرای

 های )کید و کین( و )ایمان و ایمن(.روز( و آرایه جناس میان واژه )لیل/

 دن مردم در غدیر خمکراشاره به جمع .2-2-2-1

 امبریه پعلم هدای  و نشستن ایشان بر مسهند خالفه ،    مثابۀع( به) یعلپس از امر خدا مبنی بر انتخاب حضرت 

 اند، بازگردنهد و آنهان کهه   م جم  شوند و آنان که جلو رفتهدهد که همه در جایگاهی مشخ دستور می ص()

بهر بهاالی    ص() امبریه پو  شهود مهی  ساخته ص() امبریپی سپس از زین شتران منبری برا ند نک  رسند، توق می

 :(53: 5ج  ،5356، نشفی امینیر.ک: د )کنخوی  را ایراد میۀ و خطبآن رفته 

 دید عهههرب را خوانهههد ی سهههر صهههنا

 بههه بهههاالی جههههاز اشهههتران سهههاخ  
 

 ر قفههل مخههزن گشههود از مخههزن سَهه  

 رفعهههه  نشههههیمن ةهمههههای سههههدر
 

 (666: 5656فراهانی، )

کسهانی کهه در آن سهفر حضهور     ۀ شهاعر بهه فراخوانهدن همه     ،م اس مشخ باال  هایبی ز طور که اهمان 

بها اسهتفاده از ایهن    وی  نمایهد. تعبیهر مهی  « شدن قفل مخهزن گشوده»منزلۀ داشتند اشاره نموده و از ابالغ وحی به

تنهها اشهیای گرانبهها     زیرا  ع( را امری بسیار مهم و ارزشمند نشان دهد) یعلتعبیر قصد دارد اعالم خالف  امام 

شهدن قفهل ایهن مخهزن و اعهالم      ایهن، بها گشهوده   شهوند. براسهاس   شمند در مخازن دربسته نگهداری مهی و ارز
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ای اسه    پرنهده  نیهز  منظور از همهای سهدره  واق  گنشی گرانبها نصیب مسلمانان شد. رد ،ع() یعلخالف  امام 

 )ص( بهر  ر این ابیهات قهرار گهرفتن رسهول خهدا     نشیند که دمی( 2)یالمنته ةباالی درخ  سدر که در بهش  بر

 .تشبیه شده اس  درخ  سدرهباالی  بهشتی بر الی منبر در ش وه و عظم  به قرارگرفتن پرندةبا

 . اشاره به حدیث غدیر2-2-2-1

و  بهرده ع( را بهاال  ) یعله دس  راس  حضرت  ،ص( پس از ایراد خطبه) امبریپ ،دتر بیان شی که پ گونههمان

نّر » حهدیث  ،انیه  پیهامبری خهوی    مورد ایمان به خداوند و پهذیرش حق  ارگرفتن از مردم درپس از اقر أّ َ 
در  طهور دقیه   بهبه همراه حدیث ادیب الممالک این واقعه را  .دکن رار میرا چندین بار ت «/ِِّ  أدالهِا أدال/ َ

 نماید:خود تشریح میة قصید

 یمهههن طهههال  ایمهههان برافراشههه ه بههه

 نهه ُ مههوالهمههن ک»آهنهه  جلههی ه بهه
 

 یمههههین ا  را بهههها دسهههه  ایمههههن   

 گفه  آن شهاه ذوالمهن    «علی مهواله 
 

 (666-666)همان: 

همچنهین     ع(، دسه  او را دسه  خهدا نامیهده اسه     امهام ) انیه   دادن حق در بی  نخس  برای نشانشاعر  

ضهمن   مبهارکی و فرخنهدگی اسه ،   خیهر، برکه ،   )ی.م.ن( کهه در اصهل بهه معنهای     ة ات مادّاستفاده از مشتق 

 بودن این روز اس .  سیقی درونی بی ، تأکیدی بر مبارکافزای  مو

 اطرافیان از شنیدن خبر واکنش. 2-2-2-1

ل جانهب مهردم نشهان داده شهد. اوّ    دو واکهن  از  ص(،) امبریپجانب ع( از) یعلپس از اعالم خالف  حضرت 

و  (563: 5ج  ،5626، نشفهی  ینهی ک: امر.) ع( تبریک گفتند) یعلای خوشحال شدند و به حضرت هاین ه عدّ

 .ه و با خود عهد کردند که زیر بار چنین دستوری نروندشد اندوهگینای نیز از این امر هدوم این ه عدّ

خهوبی توصهی  کهرده و    رونی افراد حاضهر در آن جمه  را بهه   ادیب الممالک فراهانی نیز احساس درونی و بی

از درون ناراحه  و برخهی را ههم در     اامّ ،و در چهره خوشحال ظاهرا از جان و دل مسرور، برخی را بهبرخی ر

 ده اس :در باطن ناراح  و غمگین ترسیم کرظاهر و هم 

 درآن ساع  غریو ازخله  برخاسه   

 سهتخوان ه ی ی را خار محن  شهد به  

 خوشههید در سههر ی ههی را مغههز مههی  

 ناچهههارولهههی ن امهههر یهههزدان را بهههه  
 

 گروهههی شههاد شههد خلقههی بههه شههیون 

 گههردنه عهه  شههد بههی ههی را بههار طا

 جوشههید در تههنخههون همههیی ههی را 

 نهادنهههدی جبهههین طوعههها و کرهههها    
 

 (666: 5656فراهانی، )
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 جوشهیدن مغهز(  و  )جوشیدن خون در بدن، فهرورفتن خهار در اسهتخوان    شاعر در این ابیات از تعابیر کنایی 

کهرده   ( اسهتفاده )عن امهام  دادن میزان خشهم دشهمنا  ت خشم و غضب اس ، برای نشانکه همگی کنایه از شدّ

 ۀبهودن واقعه  برای بار سهوم بهر الههی   « امر یزدان» این اس  که در بی  آخر، با عبارت توجّهخور در اس . ن تۀ

 غدیر تأکید کرده اس .  
 ع() یعلشجاعت و بخشندگی امام . اشاره به 2-2-2-3

ی دارد کهه حت ه  کنهد و بیهان مهی   را در میدان جن  توصهی  مهی   ع() یعلششاع  حضرت  ،ادیب الممالک

 ناتوان و ترسانند: ویشیردالن درمقابل شمشیر 

 ای آن کههز بههیم شمشههیرت در آجههام

 درگاههه  سههلیمانی اسهه  سههلمان  ز
 

 شهههههههههیران ارژنبیندازنهههههههههد شم 

 ز یمنهههه  بههههاب ایمههههان ام ایمههههن
 

 (666)همان: 

 دو شاعرة غدیریة مقایس. 2-4

 ها. شباهت2-4-8

دو از قصهد ههر   ،رسهد نظهر مهی  هبه  .نهد اهار خهوی  تقهدیم کهرد   را به حاکم روزگ خودۀ غدیریهر دو شاعر  -

آن سهاختن حاکمهان بهه سهلوک     توجّهه ع(، م) یعلزندگانی حضرت ابعادی از  معر فی غدیر وۀ واقعبازخوانی 

 در امر ح مرانی، باشد. حضرت

قدّمهۀ تغز لهی   های خهوی  را بها م  اند و غدیریهمری الهی و ازجانب خدا برشمردهغدیر را اۀ واقعدو شاعر هر -

 اند.آغاز کرده و در متن قصیده به اقتباس از آیات و احادیث روی آورده

 ها. تفاوت2-4-2

ا آغهاز کهرده امّه    ،مۀ غزلی را با افعال امری و مرتبط بها موضهوع قصهیده کهه همهان غهدیر اسه        مقدّ ،شامی -

اقلهیم جغرافیهایی دو کشهور    رسهد تفهاوت   نظرمهی بهه  وص  طبیع  شروع نموده اس .با شعر خود را فراهانی 

   این امر باشد.ایران و یمن عل 

ه موضوعات دیگری کهه مهرتبط   تر و با جزئیات بیشتری وص  نموده و بادیب الممالک روز حادثه را دقی  -

 پرداخته اس . ع( باشد، کمتر) یعلحضرت  به سیرة

ذکهر   خود را بهر  توجّه مقابل، بیشتره و درغدیر پرداختۀ جزئیات واقع شامی نسب  به فراهانی کمتر به مسئله و -

 ع( متمرکز نموده اس .) یعلامام ة اوصاف و سیر

ع( را مقابهل دیهدگان حهاکم وصه      ) یعله شامی بیشتر از ادیب الممالک بُعد سیاسهی زنهدگانی حضهرت     -

 دس  یابد.داری خود یعنی ارائۀ الگوی صحیح ح وم کند تا به هدف  می
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 گیرینتیجه .4
اقهدامات   ،ع( و عواقهب آن ) یعله والیه  امهام    حه    کهردن ضای  ،در شعر شامیامین اصلی مرتبط با غدیر جمله مضاز

ع( ) یعله انتخهاب حضهرت    ،ع() یعله دس  امام قتل عثمان بهۀ ع( و شایع) یعلپس از خالف  امام معاویه ۀ خراب اران

 ی،مردی، داشتن اراده، ثبهات قهدم، بردبهار   مانند جوان ،ع() یعلبرشمردن برخی اوصاف حضرت ، ص() امبریپ وسیلۀبه

 حادثهۀ اشاره به برخی حوادث زندگی حضرت علی )ع( مانند پیشگامی در پذیرش اسالم، رویداد عشیرتک ارقربین و 

گونه کهه از   توان اشاره کرد. همانمی ها و سرنوش  خاندان آن حضرتی جن حضور حضرت در برخ المبی  و لةلي

سنده ن رده و رویدادهای پی  و پهس از واقعهۀ غهدیر را ههم در     تنها به وص  رویداد غدیر ب ،شاعر ،مضامین پیداس 

 برد.کار میشعر خود به

والهی   منزلهۀ ع( بهه ) یعله ضهرت  دستور خداونهد مبنهی بهر انتخهاب ح     مضامینی همچوننیز  فراهانی ادیب الممالک 

 ص( بهرای ) امبریه پ وسهیلۀ بهه کهردن مهردم   جم مائده، ة سور 6ۀ نزول آی حدیث منزل ، تبلیغ،ۀ م ان نزول آی مسلمین،

ضرت علی )ع( را در شعر خهود بهه   اطرافیان از شنیدن خبر خالف  ح تبیین واکن و  اشاره به حدیث غدیر د خطبه،ایرا

 کار برده اس .

فاهیم سیاسی موجهود  گرفتن ماند و نیز با درنظرخود را به حاکمِ وق  تقدیم کردهۀ به این ه هر دو شاعر، غدیری توجّهبا 

ع(، ) یعله کشیدن ابعاد سیاسهی و ح هومتی حضهرت    تصویراند تا با بهدهکوشیتوان نتیشه گرف  هر دو می ،در قصیده

یهک در ایهن   روش هر دارنهد. قهراردادن آن حضهرت وا   نهایه  الگهو  ل در سرگذش  ایشان و درر و تأمّآنان را به تف  

واسطه و مستقیم و با جسارت بیشتری شیخ احمهد را مهورد   شامی بی دمحمّاحمد صورت که   بدینله متفاوت اس مسئ

او را خواند و اشهتیا    ل فرامیر و تأمّگیری افعال امری او را به تف  کاربهدهد و از همان ابتدای قصیده با میقرار خطاب 

ع( ) یعله مدح و ثنهای حضهرت   به  ،همچنین بیشتر از این ه حاکم را مدح کند انگیزاند میبرای خواندن ادامۀ مطلب بر

بهرای شهنیدن    ویاز فراخوانهدن   ،ین شهاه الدّمدح ناصر ضمنا ادیب الممالک فراهانی امّ  پردازدالی قصیده میبهدر ال

 کرده اس . پرهیزطور مستقیم به آن، به توجّهع( و ) یعلسرگذش  امام 

 ها  نوشتپی. 3
از هشهرت   پهی   53ص( بود. در سهال  خدا )رسول  ۀصحابو از  مدینهاهل  انصاراز  منذر خرزجیان بن ثاب ، پسر ( ابو ولید حس5ّ)

گفه  و بهه    شهعر مهی   اسهالم ، در دفهاع از  شهدن ع( از دنیا رف . او پس از مسهلمان ) یعلد شد و در زمان خالف  امام در مدینه متول 

 ب شد.سول ملق شاعر الر 

ای در شههر ضهال  دیهده بهه جههان گشهود. وی در خهانواده        5363یمنی در سهال     و سیاستمدارشامی شاعر، مورّ محمّد( احمد 6)

گهر  دلیل نفوذ نیروههای اشهغال  به 5362ار شهر ضال  بود. در سال اهل فرهن  و دان  زاده شد. پدرش استاندمذهب، اصیل و شیعه

ة الع زيّة ک: ر.انگلیس به شهر آنان، بهه صهنعان نقهل م هان کردنهد و احمهد نیهز در همهان شههر پهرورش یافه  )            ِّد  العَّّي عَّلِّش ّازُد

www.adab.com/literature/modules.php?name=Sh3er&doWhat  ،شهههعر او 663: 5336و جمعهههی از نویسهههندگان )

ههای  از لحهن و آهنگهی    گونه که از خالل دیوان  قابل مشاهده اس ، شعری غنهایی، رمانتیهک و غمنهاک اسه  کهه واژه     همان

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%B0%D8%B1_%D8%AE%D8%B1%D8%B2%D8%AC%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%91%D8%AF
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 (35 :5 ج، 5363، شامیر.ک: ) ندستهانگیز برخوردار دلنشین و غم

ّّ(، 5353) أّّ  الّّيا (، 5356) ِ لّة ازَّّ ب(، 5366)فس ا إلّّ  الّّن   از: انههدآثههار شههعری احمههد شههامی عبههارتبرخههی از    دقأ ّّ مل الش 
تألیفهات ادبهی و   (. 5326) أ يّ ن( 5323) إإأيّ تألّ     الِّ  (، 5323) أّع العصّ َ (، 5366) حصّ ا العاَّّ(، 5366)  نع   الي ذ  أ (، 5363)

َم ا  ّّ قاز نّّب  ، ازع  َّّّ   الّّيا  عَّة ا اب   الّّيا م أّّع الش ّّقص ّّاز:  انههدانتقههادی وی عبههارت ،  ن يّّة ا َّّد  ِِّّّ  ذ ّّ ئَّ ا اّّداي، : شّّ َِّ أکّّ 

َحدَا  الس   ََّّيت ، اليا    اجل هِّيّة إاإلُّ م شعَّا  جلد(، 6) إال دا اّة    نّ بخه (،   6) يالشّ أَذ َيّخ الّيا  نمایشهنامه(،  ) عَّا الش ّة  َ   الفکَّّي 

 23 مهیالدی در سهن    6332شهامی در سهال    محمّهد ( احمهد  663: 5336جمعهی از نویسهندگان،   .ک: ر) َي    الّيا َيح ال   جلد(،  3)

 بس .  انگلیس چشم از جهان فرو سالگی در

نگهار دورة مشهروطه در   شهاعر، ادیهب و روزنامهه    ب به ادیب الممالک فراههانی صاد  بن حاجی میرزا حسین فراهانی ملق محمّد( 6)

سهال آن در زمهان    66های تاریخ ایران سپری شد کهه  جهان گشود. عمر وی در ناآرامیک دیده بهدر فراهان ارا ش هه. 5663سال 

مانند او به ادب عربهی، اشهعار جهاهلی،    شعر ادیب، شعری مش ل و گاه بسیار مش ل اس . احاطۀ بی» ین شاه بود.ح وم  ناصرالدّ

هها، امثهال و حَ مهم و    اش از آیات و روایات و اسهامی افهراد، جهای   گاهیها و نیز آاخبار و سنن، تاریخ، وقای  اریّام، قبایل و حماسه

ای شگرف که در ذهن از لغهات عربهی   حاتَ علوم و فنون قدیم از فقه و کالم و هیئ  و نشوم تا علوم ادبی و همچنین ذخیرهمصطل

( آثهار شهعری ادیهب الممالهک     56 :5623)موسوی گرمهارودی،  « ور ساخته اس .و پارسی دارد، همه و همه از وی سخنوری مایه

(. آثهار  556: ر.ک: همهان ) بیه  اسه    533و ههزار   55های فارسهی و عربهی بهالغ بهر     سرودههمان دیوان اوس  که شامل مشموعه

دیهوان  ، فارسهی  پیرامون تغییر خط در )در عروض(،  تحفة الوالی، آداب آل ح ، تاب  مهرتألیفی و ترجمۀ او نیز از این قرار اس : 
 صهیقل المهرآت  )در هیئ  جدیهد(،   نیاسمان الدّ، رشحات ارقالم، رساله در عقد انامل، پیوسته فرهن  پارسی، دیوان تازی، سیپار

( 35: 5625قاسهمی،  ر.ک: ) تهاریخ مالیهر  و  مقامهات امیهری  ، نامهه مسهافرت ، فلک المشهحون ، فوائد، فرهن  نصاب)در جغرافیا(، 

 (63: همان) در شهر یزد دیده از جهان فروبس  ش هه. 5625ماه سال در مهر این شاعر سرانشام

ه پهدرش  ل جهزو سهپا  لی یمن بود. وی در زمان جن  جههانی اوّ ل دومین پادشاه ح وم  متوک احمد بن یحیی حمید بن متوک ( 3)

 روی داد درگذش . 5356و سرانشام در طی انقالبی که در سال  دشبود و در نبردها حاضر می

ياّّ ا   مل، َو قاّّ  (6) َاّّأ،ت  َ اّّن،ّّرا    ،ّّرا    ّّ ا ق را ةو  ّّ ا الصس 7٠9ّّ ﴿    مل، َون،ّّرا أ  ِاصا َاّّأال،قاع  ّّ ا  ّوع، اّّ مل  أو  ّّر  ﴿﴾  َاّّذ ذاا ه  ّّ  و ل ِّنسّّ   َّ ي7٠1 /و  َا ّّ ا َاي َاّّذ ذاا ه  ّّإا ا ياّّدا/و   ا ﴾ إاَّا
ِا7٠3ّّ﴿ ّّد،م  َ َّ، ّّ ، قّا ّّ  أ  َ  ﴿﴾ قاّّ  ا ال،اا ِاِّ ّّي   َّ ّّ ح  ِاا لاسا ّّ َّّّوإملا ﴿يوَّ يّّدو أامل، ُيو،ّّ ﴾7٠6د،ملا   ملس ها ّّ ذاا نا،أو َااا  ،َ ّّکو ّّ ، أاَ،ض  َ، أ  ّّ /و إاأا 77٠َّ  اکو ّّ ، إاأا ا ّّ  ﴾ قاّّ لودا أاَ،    َ ، ّّ  ُ ،َ

َّّ ي ا ﴿ ّداائ    حا ش  ِاِّ ّي777ال،اا َّو  ّّ ح  ُا َا َ کوّ     َّّّ  77١َو ﴿﴾ َيا، وّّد ِاّد،ملا قاّّ لودا   ملس لاناّ    ، ٍاَّا و َ َّ، ّّ ّ  ا السس َاّّ ل   را ا   مل، َونسّ   ا،ّ﴾ إا ا َ، 778 ﴿ و ال، ّّ ا ﴾ قّا  ا َّاعاّّ َ، لاا  ّ إا  َسکو
َّّّسَ را ﴿ ّّ ا إا  أسّّ﴾ قاّّ لودا َيا 77١ال،اوقا ّّع   أسّّ  أامل،  ّوِّ،ق  ُا ّّرا  أود ّّدملا  ا،ّّ و ال،اوِّ،ق  ّّدا َّا 77١ ﴿  أامل، َاکو ّّروا ﴾ قاّّ  ا أال،قو ،ِ ٍاَّوإا أا ّّ ُا ّّد،ا  ّّ  أال،قا ّّ ا،ها ِّااس ،ُ ّّ  وإا  النسّّ س  إاا َ، إا ا َّو  ودهو ،ٍ ّّ َ س 

ِاصا ﴾ إاأاإ،حاي، 779﴿َو ِاظ ي ُاع أامل، أال،    َاذ ذاا ه  ا  ّاِّ،قا و أا  َيا، نا    َلا أود َا   (116-137)اَِّان  ﴾771َ کودملا ﴿ 
)موسه ( عصهاى خهود را اف نهد  ناگههان       (535« )اى، نشان بده اگهر از راسهتگویان     اى آورده اگر نشانه»)فرعون( گف : )ترجمه: 

اطرافیهان   (532و دس  خود را )از گریبان( بیهرون آورد  سهفید )و درخشهان( بهراى بیننهدگان بهود  )       (536شد  ) اژدهاى آش ارى

خواهد شما را از سرزمینتان بیرون کند  )نظر شهما چیسه ، و( در    م  (533شک، این ساحرى ماهر و دانا اس   ) ب »فرعون گفتند: 

آورى کننهدگان را بهه    )کار( او و برادرش را به تأخیر انهداز، و جمه   » عون( گفتند: )سپس به فر (553« )برابر او چه دستورى دارید؟

(سهاحران نهزد فرعهون آمدنهد و     556« )اى( را بهه خهدم  تهو بیاورنهد      تا هر ساحر دانا )و کهارآزموده  (555همه شهرها بفرس  ... )

 (553« )آرى، و شما از مقربان خواهیهد بهود   »گف :  (556« )آیا اگر ما پیروز گردیم، اجر و پاداش مهم  خواهیم داش ؟ »گفتند: 
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« شهما بیف نیهد   »گف :  (556« )اف نیم  اى موس   یا تو )وسایل سحرت را( بیف ن، یا ما م »)روز مبارزه فرا رسید. ساحران( گفتند: 

)مها( بهه    (555پدید آوردنهد. ) بندى کردند و ترساندند  و سحر عظیم   و هنگام  )که وسایل سحر خود را( اف ندند، مردم را چشم

ناگههان )بصهورت مهار عظیمه  در آمهد کهه( وسهایل دروغهین آنهها را بسهرع            « عصاى خود را بیف ن »موس  وح  کردیم که: 

 ((556گرف . ) برم 

 ع( توانس  بهر دشهمن غلبهه   ) یعلگرف  حضرت تن از کاروانیان قری  در 333ن و نفر از مسلمانا 656در جن  بدر که میان ( 5)

 ه را از پهای درآورد. حضهور شهشاعانۀ   بزرگ معاویه، ولید دایهی معاویهه و حنظلهه بهرادر معاویه     د و حریفان خود را نظیر عتبه پدریاب

ی و سرسهخت  سهربلند و   لین درگیری رسمی و خونین خود بها مخالفهان جهدّ   حضرت علی )ع( در نبرد بدر باعث شد اسالم در اوّ

 سرافراز بماند.

 ،گرفه . در اواسهط ایهن جنه     ه در سهرزمین حنهین در  بزگر هوازن و دوازده هزار تن از مسلمانان م  ۀ فیطا جن  حنین میان( 6)

اسهیر شهده و   ای از سهپاه دشهمن، کشهته و    جن  مسلمانان پیهروز شهدند و عهدّه    ا با این وجود در اینبرخی از مسلمانان گریختند امّ

 دس  مسلمانان افتاد.اموالشان به غنیم  به

 ه ایهن درخه  سهدره چهه درخته  اسه ؟ در کهالم خهداى         ا اینالمنتهی چنین آمده اس : و امّ ةسدر رةبادر تفسیر المیزاندر ( 2)

طهور مهبهم و بها اشهاره سهخن      این اس  که به شا برو مثل این ه بناى خداى تعال  در این تعال  چیزى که تفسیرش کرده باشد نیافتیم

ر.ک: ) رود شها بهاال مه    و اعمهال بنهدگان خهدا تها آن     رخت  که فو  آسمان هفتم قرار دارددر روایات هم تفسیر شده به د ..بگوید.
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 .األو ل ل ننداجملشننل .  وسحبنندا فی  ابیننار  ابننراهی ،  نن ا مصننطف  کوشنن بنن  .بويننةالن    ریةالس نن (.اتهشننا) )يب بننن معنناىر ، سحبننداعل  محننری 
 اععرىة. دار :بریوت

نندحمين ، مشننا النند  هيبالنن     بننریوت: دار ،بعننة الث انیننةط  ال. الث النن  ل ننداجمل. اتريننا اال ننال) و وىیننات اعشنناهری واألسحننال)(. 6881محنند )أبننن  م 
 .الکوا  العريب

مه و شهرح لغهات و ترکیبهات و معنهی     با مقدّ .«عرانامیر الش »اشعار ادیب الممالک فراهانی  ةگزید (.5666رنشبر، احمد )

 ار.تهران: زو اپ اوّل،اشعار. چ

 ناشر: مؤل . اپ پنشم.. چ( اشک قلم )نگاهی به مظلومی  امیرالمؤمنین در کتب اهل سن  (.5636سائل، فرید )

  عید خوج . حمم دجده: سحبداع صود  بعة الث انیة،ط  ال .األو لل د اجمل. األسحمال الکاملة يامديوا  الش   (.6248) حمم د، امحد بن يشام
 قم: قلم م نون.   اپ پنشم،. چداستان غدیر خم (.5362حسن )محمّدشفیعی شاهرودی، 

 .بیروت: اعلمی.53  لدج .د محمّدباقر موسوی همدانیسیّ ۀترجم .فی تفسیر القرآن المیزان .(5636) طباطبائی، سید محمّد حسین
 ا..الت   دار بریوت:، بعة الث انیةط  ال. ل د الث ايناجمل ابراهی . أبوالفضلحمم د کوش ب  .واعلوك األم  اتريا (.6811جرير ) بن حمم دطربی، 

 .تهران: فردوسی .دیوان ادیب الممالک فراهانی (.5656فراهانی، ادیب الممالک )

 .: امیرکبیرتهران اپ اوّل،چ .)ادیب الممالک فراهانی( صاد  حسینیمحمّد (.5625قاسمی، فرید )

ننند، يجملسننن ننندد سحلنننومد و د جنننواکوشننن   نننی  بننن  .األننننوار حبنننار (.اتيبابقر )حمم  نننابا والث ال.نننو .ل ننند اجملآخونننندی.  حمم  الکوننن   هتنننرا : دار الس 
 اال المیة.
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 .تهران: قدیانیاپ اوّل، چ .5لد . جزندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی (.5623) علیموسوی گرمارودی، 
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 ِِّايةأق لة 

َُي( مل )ا اَر العَّي إالف   حبدث   ا اب ازق 
َا يم الس نة ال     127-121م  ص. 1223م  ي  (32) 2ُعةم العدا   أعة 

 الش أي إأايب ازا لک الفَّاه ي  ا د  أشع َ أمحد  الَديَّ    صديَّ إاقعة

 7قإإي  أعصدأ  َعا 
 ، طهرا ، إيرا ة اىی  را ات الث  ة والد  العلو) االنسانی   معهدالل غة العربی ة وآداهبا، قس  أ واذ مساسحد ک 

 ١يلي   ديد
 ، طهرا ، إيرا ة  اىی  را ات الث  ة والد  العلو) االنسانی   معهدک ىرع الل غة العربی ة وآداهبا،  ماجسوریة

 31/9/3441 الق د :  31/6/3441 الد د :

 ازِّ  ص
ن أهن   هن ه األحندا. الغندير من احملناور ال ني يهنو   هبنا الش نعراء اعسنلمو . ىواقعنة نينینة هني منة الواقنازا الد  الوعبری سحن األحندا. الوااريینة امام نة خار ن

جوانن  أبعناد واقعنة الغندير و اع النة ب نراءة منا يننعکا منن  بناءً سحلند هن ا قامنذ هن هه . ي سحرب  سحنها الش عراء اععاررو  ک أشعار ينیة ال  والد   اريیةالو  
ندالفار ني أ  أمحند ( منن خنالل أشنعار شناسحرين العنريب و عسحلني )من  نریة االمنا)  تعبنریاً سحنن موقفهمنا أمنا) دين  اعمالنا الفراهناين امي وأالش ن حمم 

ذلیلنني تنندل  الو   -ن خننالل اعنننهو الورننفي اع ننار  ومنن إطننار اعدر ننة االمريکین  مننن األد امام ننة. ىمنجنن ات هنن ا البذنن  ال نن      ک  هن ه ال ضننیة
ذ غايوهمنا ع(. وکاننسحلني )االمنا)  حندا. امام نة ک سحصنرعن  األمها مشریاً إلند بوک سحصر لهما حول الغدير إلد میتدیاسحريِن قد ما قصسحلد أ   الش  

نن وننازو إلنند بعنن شننری الن  ع(. کمننا تالعلنني ) یا ننیة مننن حینناة االمننا)الس   أکینند سحلنند ةننرورة اهومننا) اعلننوک اب واننن ن هنن ا األمننر الو  منن  ب وجننوه الش 
ن اسحرين؛ ىمنن أهن   ک شنعر الش ن واخلالف بینهمنا هنو  ضنم  ابايتت واألحادين  کمنا أ   الفنر والو   لغ لینةب  ک قصنیدت  بندزهما ابع د منة اأوجن  الش 
قیق للواقعنة؛ ورن  الند  ابل بعندها ک حن  أن ن  ه يهنو   و  ي جنرت قبنل واقعنة الغنديرلي  )ع( وأورناى  والوقنايا ال نامي إلد شخصی ة االما) سحاهوما) الش  

 الغدير وأقل  اهوماما بور  ما واها. قیق لواقعةصوير الد  ابلو   اهوماما ولکن کا  أدي  اعمالا أکثر
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