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غديريه هاي دو شاعر معروف ايراني و عرب، يعني محمد حسين شهريار و بولس سالمه، و 
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ت اين مسأله در تاريخ و ادبيات، شيوه هاي مختلف با توجه به اهمي. اين تحقيق مي باشد

نيز مورد تحليل قرار به اين موضوع و مقايسه غديريه هاي فارسي و عربي، اعر دو شپرداختن 
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  پيشگفتار.1
آن چنان واضح و روشن است كه در تمامي حيطه ) ع(شخصيت و مقام واالي حضرت علي

در اين ميان حوزه ي ادبيات نيز به نسبت خود از .  را به اظهار ارادت واداشته استها، مشتاقان

اين درياي بيكران توشه ها برداشته و بهره ها برده است و شعرا و ادبا در طول تاريخ به 

به طور كلي . اندفراخور هنر و ادب و توانايي خود به آستان اين امام همام اظهار ارادت نموده

گروه اول را شاعران مكتب تشيع تشكيل : اعران علوي را به سه گروه تقسيم نمودتوان شمي

به عنوان سردمدار ) ع(مي دهند كه با توجه به التزام به اين مكتب و ارادت به حضرت علي

اند؛ شاعراني مكتب تشيع، آثار خود را با ذكر نام امام و اظهار ارادت به آستان ايشان زينت داده

ن مي باشند كه گروه دوم شاعران اهل تسنّ. اندسايي گرفته تا شهريار از اين دستهفراواني از ك

ها اند و در باره ي وي شعرها و قصيدهب و غرض، اين امام همام را توصيف نمودهبدون تعص

بسياري از شاعران نامدار و پيشكسوت ادب پارسي همچون حافظ، موالنا، عطار، اند، سروده

اند و با اين ه شاعراني هستند كه به امامت و واليت حضرت علي قائل نبودهدر زمر... سعدي و

ي سوم شاعران اديان ديگرند دسته. وجود در شرح بزرگي و عظمت حضرت داد سخن داده اند

هاي بسيار گفته و اشعار فراوان سخن) ع(كه علي رغم تعصبات موجود، درباره عظمت امام 

روين، جرج جرداق، جبران خليل جبران و منفلوطي مصري و داافرادي از قبيل . سروده اند

با همه اين توصيف ها، تمامي اين نوع اشعار در حيطه شعر متعهد . بولس سالمه از اين قبيلند

       به شمار مي روند كه نه تنها از نظر ادبي، بلكه از نظر اخالقي و تربيتي نيز بس سودمند

 اخالق، خصلتها، آداب، رفتار پيشوايان، آزادگيها، فداكاريها،  زيرا در آنها ذكر فضايل؛باشندمي

پاكيها، مجاهدتهاي آنها و محبت آنها به انسانها و توده ها آمده است و اينها همه صورتي عميق، 

 )234: 1383حكيمي، . (پرورش دهنده و آموزنده است

طبيقي سيماي حضرت بر آن شديم تا به بررسي ت) ع( ت مقام واالي امامبا توجه به اهمي

اما نظر به  كثرت اشعار علوي در اديان  و قرون . در اشعار فارسي و عربي بپردازيم ) ع(علي

هاي مختلف، به بررسي اشعار دو شاعر نامدار فارسي و عربي در قرن چهاردهم و ذكر دستمايه
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يعني شهريار يكي از اين دو، شاعر پارسي سنت گرا و معاصر شيعه  . اين اشعار همت گمارديم

اين . ملك سخن و ديگري شاعر مسيحي و عربي زبان لبناني، يعني بولس سالمه مي باشد

مقايسه بر اساس مكتب آمريكايي ادبيات تطبيقي صورت گرفته است يعني با بررسي اشتراكات 

مشخص شود ) ع(معنايي، ميزان ارادت، عالقه و توجه دو شاعر فارس و عرب  به  موال علي

 مي شود كتاب ارزشمند و خاطر نشان .ال كه به اختالفات آنها هم مي پردازددر عين ح

اثر دانشمند فرزانه عالمه اميني، از مهمترين » الغدير في الكتاب و السنة و األدب«ماندگار

آثاري است كه تا كنون به مباحث مختلف عقيدتي و ادبي در باب غدير پرداخته است، وي در 

دير را از نظر تاريخي و و ادبي به تصوير كشيده است و غديريه   جلد تمامي زواياي غ11

اما از باب اينكه از . سرايان عرب را از قرن اول تا تا دوازده هجري قمري معرفي نموده است

يك سو در اين كتاب به غديريه سرايان قرون متأخر پرداخته نشده و از سوي ديگر هدف 

يريه هاي دو زبان فارسي و عربي مي باشد، موضوع نگارندگان اين مسأله بررسي تطبيقي غد

اما . اين مقاله انتخاب شد تا در عين جديد بودن، به شباهتها و تفاوتهاي دو شاعر پرداخته شود

سؤالي كه اينجا به ذهن متبادر مي شود اينست كه دو شاعر مطرح فارسي و عربي چگونه به 

وه بر بحث غدير، موارد ديگري از قبيل اند و آيا در غديريه خود عالبحث غدير پرداخته

را نيز متذكر شده اند؟ و آيا در اين دو غديريه نقاط اشتراك ) ع(اوصاف و ويژگيهاي امام علي 

و افتراق وجود دارد؟ همين سؤاالت ما را بر آن داشت تا به بررسي اين دو غديريه ارزشمند 

سالمه در باب غدير ملحمه اي طوالني به عنوان مقدمه بايد متذكر شويم كه بولس . بپردازيم

و ماجراي غدير به صورت مفصل و همراه ) ع(دارد كه در بخشي از آن به ذكر فضايل امام علي

با جزئيات مي پردازد، اما شهريار بر عكس بولس، قصيده اي طوالني پيرامون غدير و اتفاق 

الزم است قبل از .  ي پردازدهاي آن ندارد، بلكه در چند قصيده به برخي اتفاقات روز غدير م

  .ورود به بحث، آشنايي مختصري با زندگي و آثار اين دو شاعر صورت گيرد

از توابع جزين در جنوب لبنان » بتدين اللقش« در روستاي 1902بولس سالمه در سال 

از دوران كودكي مبادي زبان عربي را ) 13: 2004 السيد،/156: 1985 كحالة،. (زاده شد
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تحصيالت دانشگاهي را در رشته ي .  همان ابتدا روح حماسه در وي آشكار بودآموخت و از

وي در حرفه ي خود به .  به قضاوت پرداخت1944تا 1928حقوق به پايان رسانيد و از سال 

 به سبب هجوم امراض و 1936در سال ) 348: 4، ج1983داغر،.(دادگري و عدالت مشهور بود

وا داشت » مذكرات جريح« و همين امر او را به نگارش كتاببيماريها، بدنش رو به ضعف نهاد 

 از دنيا 1979وي در سال ). 13: 2004السيد،(كه در اين كتاب خود را ايوب قرن بيستم ناميد 

: تأليفات وي عبارتند از). 156: 1985، ةكحال(رفت و در روستاي خود به خاك سپرده شد 

 هشت هزار بيت مي باشد، حكاية عمر، عيد مذكرات جريح، ملحمه عيد الرياض كه بالغ بر

الستين، ملحمة الغدير، علي و الحسين، الصراع في الوجود، مع المسيح، تحت السنديانة، حديث 

  ...العشِية، من شرفتِي،  فِي ذلك الزمان، خبز و ملح، مختارات شعرية و 

بريز  در اطراف ت»چمن قره« در بخش »خشگناب« در روستاي 1285شهريار در سال 

تحصيالت   براي ادامه1300وي پس از پايان سيكل اول متوسطه در تبريز در سال . متولد شد

تحصيل  و پس از آن در رشته پزشكي ادامه) 1303تا(دارالفنون  ي به تهران رفت و در مدرسه

ترك » آمدهاي ديگر به علل عشقي و ناراحتي خيال و پيش«قبل از گرفتن مدرك دكتري . داد

 پس از سفري چهار ساله به خراسان به منظور كار در اداره). 1385:59زاهدي، (د تحصيل كر

 در بانك كشاورزي 1315ثبت اسناد مشهد و نيشابور، شهريار به تهران برگشت و در سال 

 هزار 28استاد سخن معاصر، شهريار بيش از . استخدام شد وپس از مدتي به تبريز منتقل شد

  .در حدود سه هزار بيت به زبان تركي آذري سروده استبيت شعر به زبان فارسي و 

 اين باشد كه در سخن او بلندي طبع و روح حماسه ،شايد بهترين توصيف از شعر شهريار

فردوسي، مجلس آرايي و تابلو سازي نظامي، حكمت سنايي، عرفان مولوي، نازكي و نفوذ بيان 

زي غزلهاي حافظ، سوز وحشي سعدي، چكيدگي و استحكام و صداقت و در عين حال مرمو

شهريار در بسياري ) 21: همان. (بافقي و حتي سالست و سادگي ايرج را بشود، تشخيص داد

) ص(از اشعار خود تابلوهايي زيبا و بي نظير از ارادت و عالقه قلبي اش به آستان پيامبر اسالم

 مشاهده نمود كه در مجموعه اشعار وي قطعاتي مي توان. مي آفريند) ع(و نيز ائمه اطهار
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هستند كه نمايانگر اهتمام شاعر به مضامين ديني و حكمي ) ع(ترجمه هايي از ديوان امام علي 

  . است

  پردازش تحليلي موضوع. 2
 و اشعار نغز و دلنشين او را نموده بولس سالمه را مطالعه »ملحمة الغدير« بيشتر كساني كه

ز زبان فردي مسيحي سروده شده  كه اين اشعار ابپذيرندد ن به دشواري مي تواناندكردهقرائت 

 زيرا در اين اشعار صداقت و عاطفه چنان موج مي زند كه گويا بولس فردي شيعي باشد؛

) ع(مذهب است كه با دليل و برهان سعي در نمايش افتخارات و بزرگي هاي حضرت علي 

او . به جهانيان معرفي نمايد) ص(دارد تا او را نمونه ي بي بديل امامت و جانشيني بعد از نبي 

اگر سؤال كنند چرا در مورد على : نويسد مى» عيد الغدير ملحمة العربية«در مقدمه كتاب خود 

هر يك از ابيات كتاب جواب : گويم شعر سرودى با آنكه تو مسيحى هستى؟ در جواب مى

لمين او را على مردى است كه همه مس. سؤال توست و هر كدام بيانگر فضلى از فضايل اوست

ها نيز از وي به بزرگى و زهد و تقوى ياد كرده و احاديث او  كنند، و مسيحى  ياد مى به عظمت

من در روى زمين كسى را در مقابل غم و اندوه و ستم .  كنند را در مجالس خود ذكر مى

ه على علي. هاى فراوان بود ستمگران، صبورتر از على نيافتم، كل زندگى اين مرد پر از غصه

السالم از آن روزى كه چشم خود را در كعبه باز كرد تا وقتى كه چشمش را در مسجد بست، 

: بولس سپس مى نويسد. ، ولى در برابر همه آنها صبر كرد...درگير با مشكالت و مصائب بود و

سپس خطاب به . اگر شيعه بودن عبارت است از حب اهل بيت نبى، پس من شيعه هستم

شعر من در ساحل بيكران تو يك سنگريزه است، اما اين سنگ به : دگوي  مى)ع(حضرت على

خون حسين خضاب شده است، پس اين هديه ناقابل را به خاطر امام حسين عليه السالم از 

داليل عظمت و بزرگى شخصيت امير المؤمنين هر آينه برتر از آنست كه بشمار ... من قبول كن

 بشمارد مانند كسى است كه بخواهد پرتو خورشيد را آن كس كه بخواهد داليل مزبور را.  آيد

سبك اين اشعار نيز خود گواه بر اين مطلب است زيرا اين ) www.tebyan.net.(بچنگ آرد

اشعار در قالب حماسه سروده شده است و موضوع يك اثر حماسي، كردار و رفتار پهلوانان و 
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ي و افتخارات تاريخي و باستاني يك ملت است از همين رو چشم اندازي حوادث قهرمان

  )85: 1389صابري، . (گسترده، سبكي عالي و ساختي ماهرانه دارد

تشكيل مي دهد، ) ع(ي خود كه مركزيت و محور آن را امام عليبولس سالمه در ملحمه

پس از ذكر افتخارات و در قالب شعر ارائه مي دهد، او ) ع(يك سير تاريخي از زندگي امام

مي پردازد كه در ) ع(فضايل بني هاشم در عصر جاهلي و حادثه ي بعثت نبوي، به  امام علي 

  .ادامه اشعار او در بخشهاي مختلف مقاله خواهد آمد

  )ع(بيان فضائل امام علي. 2-1
مام را بر مي شمرد كه او در آنها ا) ع(بولس در اين نوع از اشعار، فضائلي از حضرت علي

به عنوان مثال او در بسياري از موارد حضرت را به شجاعت . را بي نظير و بي رقيب مي داند

توصيف نموده است و اين ويژگي را با تشبيهات و تعابير گوناگون بيان كرده است، گاه با بهره 

گيري از استعاره، از امام به عنوان شير سرزمين حجاز و عقاب تيزتك دره ها و تنها شمشير 

  :زن ميدان جنگ تعبير مي كند

 بِاسمِ لَيثِ الحِجازِ نَسرِ البوادِي          خَيرَ من هزَّ فِي الوغَي سمهرِياً

  )23:2004السيد،( 

به نام شير ديار حجاز و عقاب دره ها و بهترين كسي كه در كارزار شمشيرش را : ترجمه(

  .)به اهتزاز درآورد

مي سرايد و اعتقاد دارد شعر او با ياد امام ) ع(ام و ياد امام او در اين بيت اشعارش را به ن

از ذهنش تراوش مي كند و خلق مي شود و با به كار بردن استعارات به صورت مفرد، شجاعت 

در بيت ديگري نيز  اين معنا را با تأكيد . را محصور در وجود مقدس آن حضرت مي داند

 : بيشتر چنين بيان مي كند

  اــه  الرِّماح كُمِيــما رأَت مِثلَ    فِ و التُّقَي و السجايا     بطَلُ السي
  )همان(
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   پهلوان شمشير و تقوا و فضائل كه تا به حال نيزه ها مثل چنين دالوري را : ترجمه(

  .)اندنديده

اين ) ع(ي شجاعت و فضائل اخالقي است و چه كسي جز عليبولس عاشق و شيفته

  :خود به تمام و كمال جمع كرده استويژگي ها را در 

  أَنا من يعشِقُ البطُولَةَ  و اإللــ         هام و العدلَ و الخَالقَ الرَّضِيا
  )29:همان(

  .)من عاشق پهلواني و الهام و عدالت و اخالق پسنديده هستم: ترجمه(

امبر است، اخالقي بنابراين حضرت علي گرچه پيامبر نيست؛ اما چون تربيت يافته مكتب پي

  :پيامبرگونه دارد

  فَإِذا لَم يكُن علِي نَبِيا          فَلَقَد كانَ خُلقُه نَبوِيا
  )همان(

  .)پيامبر نيست، اما اخالقش چون پيامبر است) ع(اگر علي: ترجمه(

در آن منحصر به فرد است، زهد و تقوا مي باشد كه ) ع(ويژگي اخالقي ديگري كه امام 

  :  از آن غافل نمانده و در اشعار خود به آن اشاره نموده استبولس نيز

  خَيرُ من جلَّلَ الميادِينَ غاراً       وانطَوي زاهداً و مات أَبِيا
  )23:همان(

بهترين فرديست كه ميادين كارزار را شكوه بخشيد و زاهدانه دست كشيد و ) او: (ترجمه(

  .)بي انكه تن به ذلت دهد، از دنيا رفت

او در  اين بيت، حضرت را انساني زاهد مي داند كه تن به ذلت نمي دهد و در برابر ظالمان 

سركش است و از همين رو در ميدان هاي نبرد شجاعانه پيكار مي كند و در اين زهد و تقوا  

  :كسي را ياراي برابري با او نيست

  طَّعامِ قُرص الشَّعِيرِ و أَمِيرُ الزهادِ قَبالً و بعداً         حسبه فِي ال
  )33:همان(
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  .)امير زاهدان قبل و بعد از خود كه به قرص ناني قناعت مي كرد :ترجمه(

را دانشمندي برجسته مي داند كه بهترين استاد براي جوينده ي علم و حقيقت ) ع(او علي

  :است

أياً لِطالِبٍ مخَـ       ـلقِ اهللاِ ر بأَصو ظِيمالع الفَقِيه ستَنِيرِو  
  )همان(

هاي ي حقيقت بهترين گزينه در آفريدهو دانشمند برجسته كه براي جوينده: ترجمه(

  .)خداست

شهريار نيز در بسياري از اشعارش و در جاي جاي قصائدش به بيان فضائل امام مي 

 يكي از ويژگي هايي كه شهريار بر آن تأكيد بسيار دارد، تجلي انسان كامل در وجود. پردازد

  :امام است

  حق اگر جلوه با وجه اتم كرده در انسان
  كĤن نه سهل است و نه آسان

  بخودِ حق كه تو آن جلوه با وجه اتمي
  )1113: 2، ج1371شهريار،(

يا در بيت ديگري از همين قصيده شهريار با استناد به حديث قدسي، بيان هدف خلقت 

ه نمونه انسان كامل بوده و مظهر واقعي بشر، امام و خاندان ايشان را هدف خلقت بر مي شمرد ك

  :تجلي انسان با صفات و ويژگي هاي خدايي اند

  آدمي جامع جمعيت و موجود اتم است
  گر به معناي اعم است

  تو بهين مظهر انسان بمعناي اعمي
  بابي انت و امي

  چون بود آدم كامل غرض از خلقت عالم
  پس به ذريه آدم
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  جز شما مهد نبوت نبود چيز مهمي
  بابي و انت و امي

  )همان (

وي با زيبايي هر چه .  ديگر صفتي است كه از نظر شهريار دور نمانده است،شجاعت امام

 )ع(تمامي تصويري از شجاعت امام ارائه مي دهد كه در عين شجاعت، صالبت و استواري امام

  :را نيز به نمايش مي گذارد

  لشگر كفر اگر موج زند در همه دريا
   درياهمه طوفان همه

  چه كند با تو كه چون صخرة صما و اصمي
  بابي انت و امي

  يا علي خواهمت آن شعشعه تيغ زرافشان
  هم بدو كفر سر افشان

  بايدم اين لمعان ديده ندانم به چه لِمي
  بابي انت و امي 

  )1114: همان(

ر تصويري كه شهريار از شجاعت امام ارائه مي دهد تصويري است كه در آن لشگر كفر د

تعداد و كثرت به درياي بيكران تشبيه شده اند كه با وجود موجهاي بسيار و ويرانگر در برابر 

استواري امام كه چونان صخره بس محكم استوار و پابرجاست، حتي براي لحظه اي با تمام قوا 

نمي توانند ايشان را يك ذره تكان دهند و از دست يابي به اهدافش باز دارند و همين است كه 

: 41، ج1385مجلسي، (»  ذوالفقار علي، ال سيف االّال فتي االّ« :پيامبر در مورد امام فرمودند

  :و شهريار سخن نيز به زيبايي با استناد به اين سخن پيامبر خاتم سروه است) 101

  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت    متحيرم چه نامم شه ملك ال فتي را
  )69: 2، ج1385شهريار، (
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كه در وجود ذريه امام نيز بروز و جلوه اي خاص ) ع(اين شجاعت نه در وجود امام علي 

دارد به گونه اي در تمامي صحنه هاي نبرد در صدر اسالم نمونه هايي از آن را مي توان 

صحنه كربال از بهترين نمونه هاي آن است كه از ديد شهريار پنهان نمانده و به . مشاهده نمود

  :را شايسته و بايسته است) ع(ين تنها وجود موالست كه پسري همچون امام حسين گفته او ا

  بجز از علي كه آرد پسري ابوالعجائب      كه علم كند به عالم شهداي كربال را 
  )همان(

  :شهريار از زبان مبارك امام نيز به بيان شجاعت ايشان نيز مي پردازد

  ن؟ـــرمنِ كفار بفكـــرر در خــ  شودم؟       ـــر اسالم بـــن سرلشگـنه م
  زوي؟        اجاق كفر و دين خاموش و روشن؟ــي آن شعله كــنه شمشير عل
  ن؟ــون سد آهــه چـصناديدي همــــالم؟        م از راه اســـنه من برداشت

  »اـــنادِ علي«د ـــ اح د درــــت؟        نيامــگف» ال فتي اال علي«نه احمد 
  ن؟ـــرغ پرورد و تهمتــر        نه من سيمــــازو و به شمشيـ و به ببه ايمان

  )1148 - 1147: 2،ج1371شهريار،(

اين بيانات را امام در مجلس خليفه دوم در دفاع از حق خود در جانشيني پيامبر فرموده 

  .اند كه شهريار با زيبايي هر چه تمام در شعرش به تصوير كشيده است

 زبانزد است كه زهد و تقوي و ايمان امام در بهترين و كاملترين حالـت     نه تنها شجاعت امام   

  : جمعند)ع(در وجود امام

  علي اي صاحب شمشير و لواي توحيد     اي به اسالم تو ايمان دو عالم تسليم
  )1009: همان(

ايمان امام كاملترين ايمان است و همه در برابر آن سر تسليم و تواضع فرود مي آورند و 

  : فرد است كه با او مي توان خدا و بلكه تمام هستي را شناختهمين

  ا راـــعلي اي هماي رحمت تو چه آيتي خدا را        كه به ما سوا فكندي همه سايه هم
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  دا راــدل اگر خدا شناسي همه در رخ علي بين         به علي شناختم من به خدا قسم خ
  )69: 2، ج1385شهريار، (

دانند و فسانه اي است در تاريخ ادبيات فارسي كه او را مظهر فرّ و شكوه مياي ا پرنده،هما

در ادبيات و در » هماي سعادت«تشبيه ) 23518: 15، ج1377دهخدا، . (گيرندبه فال نيك مي

  . داندشعر به كرات به كار رفته است و شهريار با استفاده از آن امام را آيه و حجت خدا مي

        د با بياني روايي و داستان گونه نيز به بيان زهد و تقواي امام شهريار در اشعار خو

اشاره نمود كه در آن دنيا در چهره » علي و دنيا«براي نمونه مي توان به شعر . پردازدمي

زيباررويي در برابر ايشان جلوه مي كند و امام جوابي عبرت آميز براي تمامي جهانيان در 

امام با اظهار اين نكته كه پايان كار همه آدميان و حتي صالحان و . ندتمامي اعصار بيان مي دار

برترين انسان عالم يعني وجود مبارك پيامبر نيز مرگ بوده است، تمامي نقشه هاي شوم دنياي 

  )1089 -1087: 2، ج1371 شهريار،:ك.ر. (دني را نقش بر آب مي كنند

صوير مي كشد، دوشادوش بودن امام با ديگر فضيلتي از امام را كه شهريار در شعرش به ت

عالوه بر اين عقد اخوت و برادري ميان . پيامبر اسالم در تمامي صحنه هاي صدر اسالم است

  :از آن برخوردار گشته اند) ع(پيامبر و امام فضيلتي است منحصر به فرد كه تنها امام علي 

  نــه مـن تر حصــالم          هر آنكو سهمگيــي در اســـاگر سنجند هر سهم
  در زن؟ــنه خود با من پسر عم و پ  واند         ـنه احمد در مؤاخاتم به خود خ

  رزن؟ـــر بازار و بـــبدو نظّاره ه    نه بر دوشم گرفت و ريخت اصنام؟        
  كه را ياراي همدوشي است با من؟      به نسبت يا به سبقت يا به اسالم       ... 

  )1147: همان(

  :يگر ويژگي امام در شعر شهريار رحمت و وفاداري و جود و بخشش امام استد

  مگر اي سحاب رحمت تو بباري ار نه دوزخ                      
  وا راـه جان ماســـر سوزد همــبه شرار قه                                         
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  ن در خانه علي زن             ــــداي مسكيـاي گ برو                 

  دا راـــي دهد از كرم گـــكه نگين پادشاه                                          
  )69: 2، ج1385شهريار، (

را سحاب رحمتي مي بيند كه اگر در روز محشر باريدن نگيرد، غضب الهي ) ع(او امام علي

شهريار نه در بيت باال  كه در شعري .  سوزانيدو خوف ايزدي جان بندگان خطاكار را خواهد

به بيان كرم و بزرگواري و بخشش امام » ...هل أتي«مستقل نيز با اشاره به داستان نزول سوره 

  )1009: 2، ج1371شهريار،: ك.ر. (و خانواده كريم و بزرگوار ايشان مي پردازد

  )ع(بيان ارادت و اظهار دوستي و محبت نسبت به امام علي. 2-2
بولس، گرچه مسيحي است، اما در موارد بسيار زياد عشق و ارادت خود را به اين امام در 

  : گويدقالب شعر به تصوير كشيده است، گاه از وفاداري خود به او سخن مي

  

فاِا أميرَيفِيايئ المؤمنينَ هذا وو اهللاَ أن خُلِقت أحمد       
  )27:2004السيد،(

اين وفاداري من نسبت به توست و از اينكه وفادار آفريده شدم، اي اميرمومنان، : ترجمه(

  .)خداي را سپاس مي گويم

نيستند، بلكه هر انسان منصفي كه ) ع(او اعتقاد دارد فقط شيعيان هوادار و عاشق امام علي

  :درست قضاوت كند و درست بينديشد، علي را دوست خواهد داشت

    إنَّ فِي كُلِّ منصِفٍ شِيعِياال تَقُل شِيعةُ هواةُ علِيٍ      
  )24:همان(

ي مگو كه فقط شيعيان دوستدار علي هستند بلكه هر انسان عدالت پيشه اي شيعه: ترجمه(

  .)اوست

او در اين طرفداري و دوستي، آسمان و زمين را شاهد مي گيرد تا به همگان اين محبت و 

  :دوستي خود را بيان كند



ات عربيپژوهش(ت تطبيقي افصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي139  /1390، پاييز3سال او

  رض قرِّي     و أخشَعِي إِنَّنِي أَردت علِياَيا سماء أشهدِي و يا أَ
  )23:همان(

اي آسمان شاهد باش و اي زمين چشمت روشن باد كه من دوستدار علي و طالب : ترجمه(

  .)اويم

فرا ) ع( افتخار مي كند و از اينكه سراسر وجودش را حب علي،او به اين اظهار ارادت

  :گرفته، به خود مي بالد

فَخيا أمِيرَ الس سبِيمالـراً          إِنَّنِي مِنــــالمِ ح ـــكاـــئٌ أَصغَرَي  
تَّي           عح سِيحِيقُّ فِي الملَ الحلجمِـج لَويـــدهِ عباَـــن فَرطِ ح  

  )29:همان(

اي پادشاه صلح و سالمتي، افتخار من همين بس كه دل و زبانم از محبت تو لبريز  :ترجمه(

حقيقت چنان در يك فرد مسيحي آشكار گشت كه از شدت عشق به او، در شمار ./تاس

  .)علويان گشته است

در تمام اين موارد و نمونه هاي زياد ديگر، كه در اين مجال قابل بيان نيست، عشق و 

  .ارادت همراه با اخالص و صداقت در اشعار اين بولس، موج مي زند

الله سادات است، تقريباً در تمامي اشعاري كه پيرامون شهريار كه خود فرزند امام و از س

اش را به آستان موال با زباني متواضعانه و عاشقانه اظهار سروده است، ارادت قلبي) ع(امام علي

به » ...علي اي هماي رحمت«اي با مطلع بارزترين عرض ارادت شهريار در قصيده. مي دارد

ندگان داستان سرودن اين قصيده و خواب عالمه بر بسياري از خوان. نمايش در آمده است

شاعر در اين قصيده ضمن اعتراف به فضايل واالي . مرعشي نجفي پيرامون آن پوشيده نيست

  :امام و برشمردن ويژگيهاي ايشان، نهايت عشق و محبتش را به آستان امام عرضه داشته است

  حمت        به دو چشم خون فشانم هله اي نسيم ر                    
  ا راـــن آر توتيــاري به مـكه ز كوي او غب                                         

  ت             ـــاك پايــبه اميد آن كه شايد برسد به خ                     
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  ا راـــپردم همه سوز دل صبـــچه پيامها س                                          
  دان          ــچو تويي قضاي گردان به دعاي مستمن                     

  ا راـــردان ره آفت قضـــان ما بگـكه ز ج                                           
  وق او دم          ـــچه زنم چو ناي هر دم ز نواي ش                     

  وا راـــب خوشتر بنوازد اين نـــكه لسان غي                                          
          يـهمه شب در اين اميدم كه نسيم صبحگاه«                    

  »ا راــــوازد آشنـايي بنـــام آشنــــپي به                                            
  ب           ـــ دل شواي مرغ يا حق بشنو كه درــــز ن                         

  غم دل به دوست گفتن چه خوش است شهريارا                                         
  )69: 2، ج1385شهريار، (

  :در ديگر قصيده

/ گوئيا هيچ نه همي به دلم/ بابي و انت و امي/ ياعلي نام تو بردم نه همي ماند و نه غمي
  )1112: 2، ج1371، شهريار (بابي انت و امي/ بوده نه غمي

 غم و هم تمام عالم از دل غمگين مي برد و هموست كه ،)ع( نام و ياد علياز ديدگاه او،

  :عاشقان بيمار غم اويند

  رم                ــــــا كه به شمشير جفاي تو بميــآنج                  
  رمــــ تو بميايـه اميد وفــــذار بــــبگ                                   

  اي عشق تو جاويدي و من فديه و ليكن    ...                   
  رمـــــرد كه به جاي تو بميــــجاويد نمي                                    

  اق                 ـــوأم اي كعبه عشـــوي تـــقرباني ك                 
  رمـــاي تو بميــن هم به منـــبگذار كه م                                    

  در مروه صفا كن بطلب جان كه بهشت است                      
  رمـــاي تو بميــآن مروه كه در وي به صف                                    



ات عربيپژوهش(ت تطبيقي افصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي141  /1390، پاييز3سال او

  م                    ــــم و بهبود نيابـــــار غم عشقــبيم...                   
  رمــــه دواي تو بميـــه به درد و بــاال ك                                    

  را            ـــدان توال و تبــــر به زنـــيك عم...                    
  رمـــرا به والي تو بميـــدم كه اميــــمان                                    

  )307: 1، ج 1385شهريار، (

ريار، فردي وفادار به حضرت است و در اين راه، اگر از او ناماليمتي هم بيند، باز عاشق شه

اين معنا را . هميشگي اوست و حاضر است در راه اين عشق و اخالص، جان خود را فدا كند

  .در غزل فوق به زيبايي ابراز داشته است

  )ع(اثبات منزلت امام علي .2-3
اقوام و خويشان را ) ص(ث الدار اشاره مي كند كه پيامبربولس در يكي از قصايدش به حدي

  :را به عنوان وصي و جانشين پس از خور به ايشان معرفي نمود) ع(جمع نمود و علي

  أَنت مِنِي و وارثِي و وزِيرِي           و علَي الحوضِ أَنت بِكرُ شُهودِي
  )40: 2004السيد،(

  .)د و بر حوض كوثر، تو اولين شاهد و گواه منيتو وارث و وزير من خواهي بو: ترجمه(

در جاي ديگر به شب هجرت پيامبر اشاره مي كند كه هيچ كس جز علي نتوانست خطر 

خوابيدن در بستر پيامبر را به جان بخرد، چرا كه او اطمينان داشت خداوند ياور او خواهد بود 

 :و او را  از خطرات محفوظ خواهد داشت

  م المفاخِرـــي           فَاإلِطار السنِي ضَـــدر علِـبِي  صلَف برد النَّ
  رـحشَوه الموت فَالوِساد مخاطِ راشٍ          ـــلُ نائِماً بِفِـــد اللَّيـرقَ

  اهِرـــي العطِيمِ فَاهللاُ ســـإن ينُم فِي مضاجِعِ الموتِ حباً           بِالنَّبِ
  )41:همان(

ها را در خود ي علي را در برگرفت و اين عباي گرانبها، بزرگيعباي پيامبر سينه :ترجمه(

جاي داد، شب را بر بستري خوابيد كه مرگ آن را احاطه كرده بود و بالينش پر از خطر بود، 
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اگر شب را در بستر مرگ به عشق پيامبر، مي خوابد، خداوند بيدار است و او را حفظ خواهد 

  ).نمود

البته اين نوع اشعار محدود به همين ابيات نمي شوند و شاعر در موارد زيادي، از حضرت 

  .علي چنان تعريف كرده كه كامالً نشان دهنده ي لياقت او در جانشيني بعد از پيامبر مي باشد

در بسياري ازاشعار ديوان شهريار تبريزي نيز به ابياتي برمي خوريم كه در آنها شاعر در 

از جمله آنها مي توان به جريان . است) ع(بات مقام واال و منزلت حضرت علي صدد اث

  :خوابيدن ايشان به جاي پيامير در ليلة المبيت اشاره نمود

  بـــه با اين دل شــرب           الفتي داشتــر خدا شاه عـــعلي آن شي
  تـــرم سر اهللا اســدل شب مح ت           ـــشب ز اسرار علي آگاه اس

  روازــــت پـــ مي كند در ابدي   شاهبازي كه به بال و پر راز        ... 
  رـــه پيامبــــت در خوابگـخف     عشقبازي كه هم آغوش خطر       ... 

  )939: 2، ج1385شهريار، (

» ...الفتي«و نيز حديث » ...هل أتي«با اشاره به آيه » يا علي«يا در ديگر شعرش با عنوان 

  :بيان عزت و عظمت و منزلت برجسته موالستدر صدد 

  فياض در فضيلت تو گفته هل أتي       لوالك در فتوت تو ال فتي علي
  )407:همان(

به جايگاه و منزلت واالي امام واقفند كه مخالفان ) ع( نه تنها مسلمانان و موافقان امام علي 

  :تصديق كرده اندنيز بر اين مسأله اتفاق نظر دارند و آن را بارها و بارها 

  د       ـــــل تو آن به كه دشمنان باشنـــــگواه فض         
   مثل خوشست و به مصداق خوشتري هم وصل                                             

  ق                ــــل الشميل بد زنديــــي بگفته شبـــــيك           
  لـــــببين كه گفته به وصف علي خطابي فص                                              
  



ات عربيپژوهش(ت تطبيقي افصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي143  /1390، پاييز3سال او

  علي است نسخه فردي كه شرق و غرب جهان    «           
  »لــــــوادي از او مطابق اصــــر نديد سـدگ                                             

  )1050: 2، ج1371شهريار، (

) ع( ويژه دارد و شاعر آن را از زبان مبارك امام حديث منزلت نيز در شعر شهريار نمودي

  :اين گونه بيان مي كند

  هر آن نسبت كه موسي را به هارون       همان نسبت محمد راست با من
  )1147: همان(

  )ع(واليت حضرت علي . 2-4
شايد بتوان گفت مهمترين قسمت از ملحمه ي بولس سالمه را قصيده ي غدير يا غديريه ي 

 بيت است، با نگاهي بسيار ريزبينانه و 92او در اين غديريه كه شامل .  مي دهداو، تشكيل

دقيق، به توصيف روز غدير و وقايع مهم آن روز مي پردازد و چنان دقيق آن را توصيف مي 

شاعر ابتدا . كند كه گويي تابلويي زيبا و دقيق را در برابر چشمان بيننده به تصوير كشيده است

كه به حجة الوداع مشهور است، سخن مي گويد و به ازدحام )  ص( پيامبراز آخرين سفر حج

  : حاجيان كه چون امواج دريايي خروشان مي مانند، اشاره مي كند
 ورِــرِ            و لَفِيف الحجِيجِ موج بحـعاد مِن حجةِ الوداع الخطِي

  ورِـــفِي الفُدفُدِ المغملُجة خلف لُجة كانتِشارِ الغَيمِ            صبحاً 
 )30:2004السيد،(

پيامبر از آخرين حج مهم خود بازگشت، در حالي كه انبوه حجاج، همچون امواج : ترجمه(

جماعتي در پس جماعت ديگر مانند پراكنده شدن ابر هاي ./دريا او را در بر گرفته بودند

  .)سحرگاهي در بياباني وسيع

حام حجاج فقط به همين تشبيهات اكتفا نمي كند بلكه از البته شاعر در بيان توصيف ازد

تشبيه ها و تعبيرهاي ديگري نيز مدد مي گيرد، به عنوان مثال همهمه ي زائران را به در هم 

  :پيچيدن صداي زنبوران تشبيه مي كند
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  و الملِبون فِي الحطِيمِ كَرَجع          النحلِ ينبثُ هادِراً فِي القَفِيرِ
  )همان(

ي لبيك گويان در كنار ركن حطيم، جون ترجيع صداي زنبوران در صحراي همهمه: ترجمه(

  .)خشك و بي آب و علف مي ماند

و توصيف گرماي آن جا پرداخته و آن مكان را » غدير خم«بولس سپس به معرفي مكان 

  :اين گونه معرفي مي كند

الـ             ـغَور لَيس و رَّفوه غَدِيرَ خُمإلّا ثُمالَةً مِن غَدِيرِع   
  أَي مستَنقَعٍ وِخيمٍ كَأَنَّ الــ             ـماء فِيهِ غَضارةٌ مِن قِيرِ

 )31:همان(

آن را به نام غدير خم مي شناختند، اما آن گودي، جز ته مانده اي از بركه ي آب، : ترجمه(

  .)باشديعني باتالقي بد آب و هوا كه گويي آب آن قيرسياه . چيزي نبود

و )  ص(يكي ديگر از مباحثي كه بولس به آنها توجه دارد، توصيف حالت روحي پيامبر

بولس در ابيات زير از . نگراني آن حضرت و نزول وحي توسط امين وحي بر ايشان مي باشد

  :و نزول جبرئيل و وحي آسماني سخن به ميان مي آورد) ص(نگراني و انتظار پيامبر

  ورِـاً               و هو فِي مِثلِ جمرَةِ المسجــــ يرقَب شَيئيـــِو إِذا بِالنَّب
  رِـــا              نَبِي اهللا بلِّغ كَالم ربٍ مجِيـــي: ( لُ قائِالًـــاء جِبريـــج

 ورِــــاء للجمهــــأَنت فِي عِصمةٍ مِنَ الناسِ فَانثُر               بيناتِ السم

  ورِـــاً و حجةً للعصـــاً                سرمديــــالَةَ اهللاِ وحيــعها رِسو أَذِ
  )همان(

كه چون اخگري برافروخته مي مانست، نگران و منتظر )  ص(در آن هنگام پيامبر: ترجمه(

تو . اي پيامبر، كالم پروردگار پناه دهنده ات را ابالغ كن: جبرئيل آمد و ندا در داد. چيزي بود

و اين آيات را كه وحيي . از شر مردمان در اماني پس آيات آسماني را براي همگان، منتشر نما

  .)هميشگي و حجتي براي همه ي دوران است، بيان كن



ات عربيپژوهش(ت تطبيقي افصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي145  /1390، پاييز3سال او

 بر اين تعلق يافت كه داستان غدير پيوسته بـاقى  پروردگار بزرگ مشيت و اراده ذات اقدس      

 متروك نسازد و سال و ماه، از اهميت و اثـر آن             و تر و تازه بماند و گذشت زمان آن را كهنه و           

لذا در پيرامون آن آياتى نازل فرمود كه بـا صـراحت بيـان ترجمـان آن باشـد و امـت                      . نكاهد

اسالمى هر صبح و شام با ترتيل، آيات قرآن كريم را تالوت و مدلول آيـات كريمـه را بخـاطر                   

 مربوط به آن توجه قاريان قـرآن        گوئى خداوند سبحان ضمن تالوت هر يك از آيات        . بسپارند

را به داستان مزبور معطوف مي دارد و اثر درخشان واقعـه مهمـه غـديرخم را در قلـب قـارى                   

تجديد، و طنين اين واقعه را در گوش او منعكس مي فرمايد تا هر مسلمان و قارى قرآن آنچـه         

ار داده و بمـدلول آن  را كه از دين الهى در باب خالفت كبرى بر او واجب گشته نصب العين قـر   

يكـي از  مهمترين اين آيات آيه تبليغ مي باشد كـه  ) 19:2اميني، بي تا،ج . ( استوار و ثابت بماند   

پيامبر بر منبري از پاالن اشتران باال مـي رود  . مهمترين بخشهاي شعر بولس را تشكيل مي دهد       

ـ                   ه از همگـان بـه      و سخن خود را آغاز مي نمايد و از مرگ خود سخن مي گويد و پس از آنك

  :صداقت و درستي خود اقرار مي گيرد، چنين مي گويد

  وال                كُم و موالي ناصِرِي و مجِيرِيـــاس إِنَّما اهللاُ مـــــأَيها النّ
  ورِــانَ الـ                ـدهرُ طِفالً حتَّي زوالِ الدهــــــثُم إِنِّي ولِيكُم منذُ ك

  رِـــــن غَيرِ نَكِيـ فَعلي مواله مُِ             اً   ــــلَهِي من كُنت مواله حقّيا إِ
  ونَ إبـ                  ـنَ عمي وانصر حلِيف نَصِيرِيـنَ يوالُـيا إلهِي والِ الذِي

  رِــــ شَرِيسٍ و خاذِلـــذُل                 كُلَِ نُكـــكُن عدواً لِمن يعادِيهِ واخ
  )33:همان(

و . اي مردم همانا خداوند موالي من و شما و و ياريگر و پناه دهنده ي من است: ترجمه(

من از زمان پيدايش روزگار تا ابديت، ولي شما خواهم بود، باپروردگارا، هر كس كه من موال 

خدايا دوست . و سرپرست اويم، از اين پس، علي بي هيچ شك و انكار، موالي او خواهد بود

دشمن بدار دشمنانش را و خوار كن . بدار دوستان پر عمم را و ياري كن هم پيمانان ياريگر مرا

  .)هر انسان پست و حقير و بدكردار را
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هستيم و پس ) ص( شاهد ذكر فضايل امام از زبان مبارك پيامبر اسالم ، پس از اين بخش

اتي چند مي گويد كه پيامبر قرآن و بولس در ابي. از آن سخن از حديث واالي ثقلين است

عترتش را در دست مردم به امانت سپرد و روز قيامت بر لب حوض كوثر از نحوه ي اين 

  :امانت داري پرسش خواهد نمود

  رِـــسوف أَلقاكُم علَي الحوضِ إِذ          يأتِي علِي بكِيرَ كُلِي بكِي
  رِيــ         عفو آي القُرآن أمرَ سفِيم ــأَسئَلُ المؤمِنِينَ كَيف حفِظتُ
 رِــــي بِاألَمِيـاب          اهللاِ بعدِي بِعِترَتِـال تَضِلُّوا واستَمسِكُوا بِكِت

  )همان(

روز قيامت در كنار حوض كوثر شما را مالقات خواهم نمود آن هنگام كه علي  :ترجمه(

واهم نمود كه چگونه آيات قرآن را حفظ و از مؤمنان سوال خ. زود تر از همگان خواهد آمد

چنگ ) ع(نموديد؟ پس از من به بيراهه نرويد و به كتاب خدا و اهل بيت من و حضرت علي

  .)زنيد

  :سخن مي گويد) ع(و پس از آن از خوشحالي و سرور مردم و تبريك آنان به حضرت علي

   يبدونَ آيةَ التَّوقِيرِـ                   ـقَومِـفَأَتاه المهنِّئُونَ عيونَ ال
  رِـبِت مولي لِلمؤمِنينَ هنّيئاً                  لِلميامِينَ بِاإلمامِ الجدِي

 )35:همان(

سپس تبريگ گويان و سران قوم، نزد او آمدند و او را بزرگ شمردند و اكرام : ترجمه(

  ) سعادت پيشهگوارا باد چنين امام شايسته اي بر مسلمانان فرخ پي و. داشتند

عيد غدير موالي «است كه  در قصيده ) ع(شهريار براي اثبات واليت حضرت علي 

اگر سرور و پيشوايي براي دين به لزوم رهبري جامعه پس از پيامبر اشاره كرده، » متقيان

  :نباشد، جسم و جان ارزشي ندارد و اين گونه مي سرايد

  دــت و پا تا سر نباشـــ دسد        نجنبدـــرور نباشــچه جاي سر اگر س
  دـــد و رهبر نباشــكه رهرو باش     خدا راهي گشود و هرگزش نيست    



ات عربيپژوهش(ت تطبيقي افصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي147  /1390، پاييز3سال او

  دـــاقي كوثر نباشـــكه جز با س     ت     ـشراب عاشقان در ساغري ريخ
  )183ص : 1، ج1385شهريار، (

انده بدن مي  رهبر را براي جامعه به منزله سر براي بدن بر مي شمرد و آن را فرم،شهريار

داند و بلكه محرك تمامي اتفاقاتي كه حاصل مي شود و همين حال براي جامعه خواهد بود 

. به منزله سر براي پيكر دين است) ع(امامت علي . اگر با وجود رهبري شايسته به پيش رود

  .خداوند در روز غدير خم نعمت خود را بر اهل اسالم و پيامبر تمام كرد

 كه به مناسبت غدير سروده است تمامي كساني را منكر واليت حضرت او در ابياتي ديگر

  :هستند كرو كور مي خواند) ع(علي 

/ با كر و كور چه/ كر و كور است و عزازيل/ به تنزيل/ منكر عيد غدير خم و آن خط
  )1113: 1، ج1371شهريار، (بابي انت و امي/ عيد و چه غديري و چه خمي

 عالوه بر اين فقه بي امام را بي ارزش مي داند چرا )اي شيطاناز نام ه: عزازيل(، شهريار

  :است) ع(كه پايه و اساس فقاهت والي علي 

بي والي علي و آل / اف بر اين شم فقاهت/ در توال هم اگر سهو واليت، چه سفاهت؟
  )همان( بـابـي انـت و امـّي/ فقهي و چه شمي/ چه

  :نيز تصوير گر حوادث غدير است) ع (شاعر در قصيده اي ديگر از زبان امام علي

  م نشيمن؟ـد؟             به دست شه چو شاهينـــم نديديـبه غوغاي غدير خ
  
 

  ن؟ـــــعلي را برد بر اعال و اعل    »          من كنت موال« نه با آن خطبه 
  )1147:همان(

هريار به تبريك ، ش»من كنت مواله فعلي مواله«پس از اشاره به سخن پيامبر كه فرمودند 

مردم حاضر در غدير خم اشاره مي كند كه همگي با پذيرفتن سخن پيامبر به امام تبريك گفته 
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و با ايشان دست بيعت دادند اما خيلي زود عهد و پيمان شكستند و از اطاعت ايشان سرباز 

  :زدند

  ون؟ــد؟           من اينها شور خوانم يا شيـــنه خود فرياد بخا بخ كشيدي
  ن؟ـــدان عهد بشكــاال اي حاس   چه شد عهد خدا بر من شكستيد؟        

  )همان(

نكته اي لطيف در اين اشعار نهفته است و آن اينكه فريادهاي تبريك به حضرت علي از 

سوي شهريار و از زبان امام شيون تلقي شده اند و شايد براستي اين همان حقيقت باشد كه 

به ) ع( شيطان فرياد غم بر آوردند كه با تعيين حضرت علي دشمنان موال در آن روز با

پيشوايي امت اسالم ديگر اين امت گمراه نخواهد شد و براي همين شيون و زاري سر دادند و 

  .از همان روز در حقيقت عهد خود را شكستند

ين سروده به حديث ثقل) ع(از زبان موال علي ) ص(شهريار در ابياتي كه در مرثيه نبي اكرم 

  :اينگونه اشاره مي كند

  رومـــــچ نشيبي و فرازي نـــبي تو بر هي
  وشـــكه نه از ياد تو نقشي به دل آرم منق

  كتاب و عترت: اي دل اينش دو وديعه است
  روشـــريدي بجهانش مفـــگر بجانش بخ

  )1138: همان(

شهريار بر . بولس در اين مجال با تفصيل سخن مي گويد و در حقيقت روايتگر تاريخ است

. هرچند به برخي حوادث اشاره مي كند. خالف او عالقه چنداني به ذكر حوادث تاريخي ندارد

شايد بتوان دليل اين رفتار متفاوت اين دو شاعر را مربوط به مذهب و فضاي زندگي آن ها 

بولس در محيطي مسيحي رشد نموده و نيازمند بازگو كردن تاريخ و بيان حقايق است . دانست

تا با دستمايه قرار دادن آنها به اظهار محبت نسبت به حقيقت وجودي امام بپردازد و از حقانيت 

اما محيطي كه شهريار در آن سخن مي گويد، محيطي است شيعه و شيعه . وي سخن بگويد



ات عربيپژوهش(ت تطبيقي افصلنامه نقد و ادبيل، شماره ) هاي زبان و ادبي149  /1390، پاييز3سال او

پرور و خود او نيز از سادات است لذا نيازي به بازگو كردن تاريخ اسالم نمي بيند، شايد كمتر 

مي بيند، لذا بيشتر به عرض ارادت مي پردازد و از صفات ) ع(س در اطرافش منكر علي از بول

  .و ويژگي هاي امام سخن مي گويد

  تحليل زيبايي شناسي موضوع. 3
مطالعه غديريات دو شاعر گوياي اين مطلب است كه هر دو نه تنها در زمينه محتوا و ابالغ 

موفق بوده اند، بلكه سعي نموده اند با ) باشدكه همان موضوع غدير مي ( پيام اصلي اشعار

رعايت جنبه هاي زيبايي شناسي، از قبيل به كار بردن صنايع بياني چون تشبيه و استعاره و 

زيبايي آثار خود ...استفاده از آرايه هاي بديعي مانند انواع جناس، تكرار، طباق، لف و نشر و 

در ميان صنايع بياني، به نظر مي . سترش دهندرا دو چندان كنند و دامنه خيال را در آنها گ

رسد، تشبيه و استعاره فراواني بيشتري را به خود اختصاص داده اند البته اين فراواني در تشبيه 

بيش از استعاره است زيرا سبك غديريات دو شاعر بيشتر جنبه اقناعي و بيان عقيده است تا 

البته اين تشبيهات چنان .  كاربرد افزون تري داردجنبه ادبي و خيالي بنابراين تشبيه از استعاره

 . پويا هستند كه باعث ايجاد تصويرها و صحنه سازيهاي زيبا از ناحيه دو شاعر گشته است

بولس سالمه به هنگام توصيف دقيق صحنه غدير و جمعيت انبوه حاجيان، گاه آنان را به 

و گاه به پوشش ابر در دريايي وسيع تشبيه انبوه زنبورها و گاه به امواج بيكران دريايي پهناور 

مي كند و همين تنوع در تشبيه يك چيز، عنان خيال شاعر را چنان رها مي سازد كه در ذهن 

شهريار نيز از . مخاطب تصوير جمعيت انبوه، چون تابلويي پويا و متحرك، كامال مصور گردد

اي خيال وجود دارد و همين امر اين قافله عقب نمانده است، در جاي جاي اشعار او نيز رد پ

را به شير خدا، هماي ) ع(او امام علي . او را در آفرينش تصاوير شعري زيبا كمك مي كند

البته تعبير شير خدا تا حدي با تعبير بولس سالمه در . رحمت، سحاب رحمت تشبيه مي كند

  :اين بيت هماهنگ است

  يرَ من هزَّ فِي الوغَي سمهرِياًبِاسمِ لَيثِ الحِجازِ نَسرِ البوادِي        خَ
  )23:2004السيد،(



150 بررسي تطبيقي غديريه هاي فارسي و عربي/ 

را مظهر شجاعت معرفي كرده است و ) ع(بولس در اين بيت با استفاده از استعاره، امام علي 

، او را تا آخرين حد شجاعت )ع(مي توان گفت هر دو شاعر در تصويرسازي از شجاعت امام 

وارد تشبيه و استعاره، در بيان فضايل امام مي خاطر نشان مي شود بيشتر م.توصيف نموده اند

  .باشد

اما از صنايع بديعي مي توان به استفاده از انواع جناس، چون جناس زائد، جناس مضارع،  

  : مانند.جناس اشتقاق اشاره كرد كه اين موارد در شعر شهريار بيشتر به چشم مي خورد

   زرافشانيا علي خواهمت آن شعشعه تيغ
  انـــــــ سر افشرــــــفم بدو كــــه

  )1114: 2، ج1371شهريار،(

  :اين بيت از بولس كه در آن جناس زائد به كار رفته استو يا 

 لِيا  فَإِذا لَم يكُن عنَبِي فَلَقَد كانَ خُلقُه           وِيانَب  
  )29:2004السيد،(

 در بيت خـود بـه       صنعت بديعي ديگر، صنعت طباق مي باشد، بولس چه زيبا اين صنعت را            

  : كار برده است

  

  يا سماء أشهدِي و يا أَرض قرِّي          و أخشَعِي إِنَّنِي أَردت علِياَ
  )23:همان(

  : شهريار نيز به طرزي زيبا از اين صنعت استفاده نموده است

   اجاق كفر و دين خاموش و روشن         نه شمشير علي آن شعله كز وي
  )1148 - 1147: 2،ج1371شهريار،(

در اين شعر عالوه بر طباق، لف و نشر مرتب نيز وجود دارد كه بـه موسـيقي درونـي شـعر               

  .افزوده است
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صنعت بديعي ديگر كه هر دو شاعر به آن اهتمام گمارده اند، صنعت اقتباس است كه در نقد                

ـ             ت از ادبي جديد شاخه اي از بينامتنيت به شمار مـي رود و در يـك معنـاي عـام عبـارت اس

كيـوان،  ( تداخل يك متن در متن ديگر، يعني يك متن با تكيه بر متون پيشين خلـق مـي شـود      

 هر دو شاعر در آثار خود از متون پيشين بهره بـرده انـد                ).13:2007طعمه حلبي، / 15:1988

اما چون اصل غدير، بحثي ديني مي باشد، بينامتنيت ديني در اين آثار پررنگ مي باشـد و هـر              

از منابع ديني يعني قرآن كريم و احاديث شريف تأثير پذيرفته اند، اما به نظر مي رسد                 دو شاعر   

در غديريه بولس سالمه اين امر نمود بيشتري دارد چرا كه شاعر اثري طوالني در بـاب غـدير                   

آفريده است و زواياي تاريخي آن را كامال نمايان نموده است، گويا شاعر در تك تـك ابيـات                   

با استناد بر شواهد و داليل عقلي و نقلي داشته اسـت            ) ع(ثبات واليت امام علي   خود سعي در ا   

و همين امر مي طلبد كه به اقتباس از قرآن كريم و احاديث شريف روي آورد كه عمدتاً شـامل                    

مـي   آيه واليت، حديث غدير، حديث منزلت، حديث أخوت، حـديث الـدار و حـديث ثقلـين           

  .باشد

  نتيجه
 و شهريار تبريزي هر دو در اشعارشان به ذكر اظهار اردت به بولس سالمه مسيحي - 1

همچون ) ع(آنان به فضايل و ويژگي هاي امام علي . پرداخته اند) ع(آستان امام علي 

 .شجاعت، زهد و تقوي، استواري، جود و بخشش، رحمت و مهرباني وي اشاره مي كنند

اري كه پيرامون امام دارند  اين دو شاعر در جاي جاي اشعارشان بلكه در تمامي اشع - 2

در حقيقت اختصاص بخشهايي قابل توجه از . به اظهار محبت و ارادت به ايشان مي پردازند

 .اشعارشان نشان از دلبستگي و عشق آنها به اين شخصيت دارد

) ص( اين دو شاعر با المام و احاطه به تاريخ اسالم و با بهره گيري از احاديث پيامبر  - 3

لت و نيز حديث ثقلين در اشعارشان، سخنان پيامبر را بيان مي كنند همچون حديث منز

احاديثي كه متواتر بوده و مورد قبول شيعه و سني هستند و هم چنين از عقد اخوت و برادري 
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ميان پيامبر و امام سخن مي گويند و آن را مايه عزت و منزلت خاص امام نزد پيامبر بر مي 

 . شمرند

ديگر موضوع مشتركي است كه در اشعار علويات اين دو  سخن از حوادث غدير،  - 4

هر دو از حادثه غدير سخن مي گويند و از واليت و وصايت امام پس از . شاعر وجود دارد

 . پيامبر كه از سوي پروردگار وحي شده بود

 در مقابل اين تشابهات، اختالفاتي هم در اشعار اين دو شاعر وجود دارد به عنوان  - 5

يه بولس سالمه، ملحمه و حماسه مي باشد كه شامل ابيات بسيار زيادي بوده مثال سبك غدير

و ماجراي غدير را بازگو مي كند و بولس، با شعر خود سير تاريخ ) ع(و به تفصيل فضايل امام

را به رشته نظم درآورده است، اما اشعار شهريار نه تنها در قالب حماسه سروده نشده، بلكه 

 كه فقط منحصر به جريان غدير نيست، بلكه در ضمن اظهار ارادت به قطعاتي كوتاه مي باشد

 .، به ماجراي غدير نيز گريز مي زند)ع(امام

شهريار برخالف بولس، تمايلي به ذكر حوادث تاريخي ندارد و بيشتر در صدد عرض  - 6

. ارادت به محضر امام است زيرا در محيطي شيعه است كه امام براي همگان شناخته شده است

ذا پيش فرض او اين است كه همه اطرافيانش نه تنها امام را مي شناسند كه به آستان او ل

 .ارادت ويژه دارند

 همانگونه كه در پرداختن به بحث واليت و  بيان ارادت و عقيده خود ، هر دو شاعر - 7

ز اند با استفاده انسبت به اين موضوع موفق بوده اند، در زمينه زيبايي شناسي نيز توانسته

صنايع بياني و بديعي، گستره خيال خود را گسترش داده و تصاوير شعري زيبا و پويا 

 . بيافرينند
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 منابع
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، ترجمه؛ محمد تقي 2، جالغدير في الكتاب و السنة و األدب؛ )1365(اميني، عبدالحسين .1
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