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 چکيده
ر مدایح علوی این دو فارسی و عربی قرن ششم هجری هستند؛ د ادبیّات، از جمله شاعران مدح علوی در «حیص بیص»و « سنایی»

شود که با توجّه به ارتباط تاریخی بیین دو شیاعر، دلیلیی بیر تتیام ت و های یکسانی دیده میمایهها و دروناندیشیشاعر، همسان

تحلیلیی، بیه  -و با دو روش تیاریخی و توییی ی   میساتطبیقی  ادبیّات تجربةهاست. پژوهش حاضر بر اساس مبادالت ادبی آن

دهید کیه مضیامینی ماننید های این مقاله نشان مییترین یافتهپردازد. مهمبیقی مضامین مدح علوی در دیوان دو شاعر میبررسی تط

طلبی، کرامیات حضیرت و مقیا  و من لیت واالی امامت علی )ع(، شجاعت، علم، سخاوت و بخشندگی، عدالت، تقیوا، شیهادت

دو شاعر است. حیص بیص در ترسیم ایین فضیایو و بییان ایین مضیامین،  ایشان، از جمله مضامین مشترک مدایح علوی در دیوان

تحت تأثیر سنایی بوده و همان مضیامین را بیه ییورت مسیتقیم در اشیتار میدحی عیود مینتکس کیرده اسیت. شیاعر عیر ، بیا 

ل ظی، بیه ترسییم فضیایو  هایاز سبک بیان سنایی، همانند او با است اده از آیات و احادیث و پرهی  از اغراق و آرایش تأثیرپذیری

تر بوده و آگاهی وی از احادیث مرتبط با مناقب حضیرت، بیشیتر علی )ع( پرداعته است. البتّه ابیات مدحی سنایی بیشتر و گسترده

علی )ع( و حضیرت محمّید )،(، بیه  کیر ج  ییات اما  است؛ زیرا سنایی در برعی موارد مانند اشاره به احادیث مرتبط با پیوند 

 پردازد. همچنین علی )ع( در شتر هر دو شاعر، به عنوان نماد علم و شجاعت و عدالت مترّفی شده است.می بیشتری

 تطبیقی، شتر فارسی و عربی، مدح علوی، سنایی، حیص بیص. ادبیّات واژگان کليدی:
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 پيشگفتار .6
 . تعریف موضوع6-6

از اس   آغاز شد و پس از فتح ایران، توسّط قیو   پیشهای تأثیر و تأثّر فرهنگی میان فارسی و عربی، از زمان

های ایرانی، این ارتباط و آشینایی بیشیتر شیده و روابیط و مبیادالت عر  و همراه با سکونت آنان در سرزمین

های مشیترک تیأثیر و تیأثّر ادبیی بیین دو دینی، از جمله زمینه ادبیّاتفرهنگی و ادبی بین دو قو  گسترده شد؛ 

ای در طول تاریخ است که بررسی آن به دلییو هویّیت اسی می دو ملّیت، از اهمّیّیت وییژه قو  فارس و عر 

دینی است که پیس از میدایح نبیوی، میورد توجّیه  ادبیّاتبرعوردار است. مدح علوی، از جمله مضامین مهمّ 

شیاعر « یصحییص بی»انید. شاعران فارسی و عربی قرار گرفته و شاعران زیادی در این زمینیه هنرنمیایی کیرده

زبان قرن ششم هجری، از جمله شاعرانی است که به فنّ میدایح علیوی توجّیه داشیته و در اشیتار توانای عر 

های مختلف زنیدگی علیی )ع( پرداعتیه اسیت. او بیا آگیاهی کامیو از آثیار ادبیی عود به  کر مناقب و جنبه

دی از مضیامین میدح علیوی وی را وار، می-شاعر فارسی اواعر قرن پنجم و اوایو قرن ششم هجیری  -سنایی 

هیای او از دیید پژوهشیگران دور گرفته است؛ امّا دیوان زبان قراریوا  گرفته و تحت تأثیر مستقیم شاعر فارس

حییص »و  (1)«سینایی»مانده و تا کنون کسی نامی از وی نبرده است. پژوهش حاضر، پس از نگاهی بر زندگی 

ر، به بررسی تطبیقی مضامین مشترک مدح علوی در اشتار دو شاعر بیر و پیوندهای ادبی میان دو شاع (2)«بیص

 .است پرداعته اس میتطبیقی  ادبیّات نظریّة )تجربة(اساس 

 و هدف اهمّيّت، ضرورت. 6-6
بیه میذهب  متتهّد، نقش مهمّی در بیان احساسات شیاعران ادبیّاتهای مهمّ شتر شیتی به عنوان یکی از شاعه

ویژه شناسیاندن شیاعران ت؛ لذا شناساندن فرهنگ شیتی گذشته و پژوهش در این باره، بیهشیته ای ا نموده اس

بودن، گمنا  هستند، امری ضروری است و از طرفی دیگر، ل و  بررسیی فینّ میدح  ب رگی که به عاطر شیتی

 سرایی و بررسی شتر حیص بییص کیه از دیید پژوهشیگران مهجیورهای مدیحهعلوی به عنوان یکی از شاعه

نماید. هدف پژوهش عی وه بیر تحقییی پیرامیون سییر تحیوّل میدایح مانده است، این پژوهش را ضروری می

علوی فارسی و عربی در شش قرن اوّل اس می، اثبات رابطیة تیاریخی بیین سینایی و حییص بییص و کشیف 

 هاست.ادبی بین دو شاعر و درک تأثیر و تأثّر ادبی آن تتام ت

 های پژوهش. پرسش6-9
 مضامین مدح علوی سنایی چگونه در اشتار حیص بیص انتکاس یافته است؟ -

 در شتر سنایی و حیص بیص نماد چیست؟ -به عنوان حقیقتی دینی  –علی )ع(  -
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 . پيشينة پژوهش6-3

هیای گونیاگونی ییورت در زمینة شتر شیتی و مدح اهو بیت، در دیوان شاعران عربیی و فارسیی، پیژوهش

تیوان بیه که از آن جمله می انجا  شده هاییپژوهش ر آثار سنایی نی سیمای علی )ع( د در موردگرفته است. 

اشیاره کیرد؛ نویسیندگان در  (33-6: 1333میرادی و چیاالک )« سیمای اما  علی )ع( در شتر سینایی» ةمقال

حادییث و )ع( پرداعتیه و در پاییان هیر ییک از ا مذکور به  کر احادیث مربوط به مناقب و فضایو علی ةمقال

(. مقالیة دیگیری نیی  در 33-6انید )گونه تحلیلی اکت ا کیردهبیت یا ابیاتی از سنایی بدون هیچبه  کر  ،روایات

 و همکیاران توسّیط بیرانونید« ستایش حضرت علی در اشتار ناییر عسیرو و سینایی»این زمینه تحت عنوان 

حقیقی عرفان در شتر دو شاعر و عیارف فارسیی  هایاهو بیت پیامبر را به عنوان اسوه ،، این مقالهنگاشته شده

کرده و به مقایسة جایگاه حضرت علی )ع( در آثار نایر عسیرو و سینایی پرداعتیه اسیت )بیرانونید و  مترّفی

 ادبیّیاتی در عصو، سییر تیاریخی میدایح علیوی در کنون پژوهش عا، و مستقلّ ا تاامّ ؛(1336همکاران، 

ایین زمینیه، بیه بررسیی  در تحقیییلیین ی انجا  نشده حاضر به عنوان اوّل هجرعربی و فارسی در شش قرن اوّ

حییص بییص از سینایی  تأثیرپیذیریبیص و تبیین و اثبیات جنبیة  تطبیقی مدح علوی در دیوان سنایی و حیص

 پردازد.می

 و چارچوب نظری روش پژوهش. 6-5

آوری از طرییی جمی  ابیط تیاریخیمسیتندات در رو ةارا ی روش تحقییی تیاریخی و با است اده از ،پژوهش نیا

ل هجیری اوّ میدح علیوی در شیش سیدة سییر تیاریخی فینّبه بررسیی های متتبر تاریخی، از کتا ات اطّ ع

 و ایکتابخانیه ابی ار و اسیناد منیاب ، از یرگییبهیره بیاو  یلییتحل - ی یتویی سپس با تکیه بر روش ؛پردازدمی

 سیپس و شیاعر دو یزندگ از یشرح با نخست و رفته شیپ ،پژوهش ندیفرآ ،ینترنتیا مناب  از است اده نیهمچن

 تأثیرپیذیریو بیه اثبیات  شیده انجا  در اشتار دو شاعرمتنی با تحلیو شواهد درونتطبیقی مدح علوی  یبررس

اسی می  نظریّةهمچنین پژوهش حاضر بر اساس  حیص بیص از سنایی و غنابخشیدن به شترش پرداعته است.

 کند.ورت گرفته است؛ چراکه بر مشترکات فرهنگی و مذهبی جهان اس   تأکید مییتطبیقی  ادبیّات

 پردازش تحليلی موضوع. 6

 تا قرن ششم هجری عربی و فارسی ادبيّاتمدح علوی در  .6-6

رسیاندن بیه های بی ر  دینیی و ییاریشخصییّتو  اسیت کیه در راه عیدمت بیه دیین یادبیّات ،تتهّدم ادبیّات

جنیبش » اسیت. یاسی م تتهّیدم ادبیّاتیکی از انواع شیتی،  شترشود. به کار گرفته میان مجاهدان و رزمندگ
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طیور ی که برای شییتیان بیه وجیود آمید، بیه موقتیّتزیرا  ؛زیادی پربار کرده است عربی را تا حدّ ادبیّات ، تشیّ

میین، )ا «گشیت - اسیت ادبیّیاتکیه یکیی از عنصیرهای اییلی  -عنصر عاط ه  شدن ختهیبرانگطبیتی باعث 

 ةبیه واسیط ،تتهّیدشتر شیتی است که آن را در رأس دیگر آثیار قیرار داده، شیاعر م تتهّد .(333 :3 ج ،1366

هرگ  منیاف  و اغیرام میادّی و شخصیی عیود را در شیتر  ،های دینی و عقیدتیالت ا  عود به ایول و ارزش

شیتر شییتی، از جملیه فنیونی  ةلیین شیاعوّمدح علوی به عنوان ا(. 163-166: 1332داند )انصاری، دعیو نمی

شییتی در جهیت اطاعیت از  تتهّیدشیاعران م توسّیط، و فارسیی عربیی ادبیّاتهای مختلف است که در دوره

حیبّ و  در حقیقت نتیجة عاط ةشتری،  سروده شده است. این فنّ و پیامبر اس   )،( دستورات قرآن کریم

عربیی  ادبیّیاتمیدایح علیوی در  زمان با ظهور اس  ، فینّهم. ع( استعشی شاعران به حضرت علی ) از آثار

لین شاعری است که در دییوان اوّ ،کتب بن زهیرآزمایی کردند. ب ظهور کرد و شاعران مختلف در این فن ط

ای که در مدح علی )ع( سیروده، هقصیدة را یّدر به مدح علوی پرداعته است؛ وی  ،مدایح نبوی عود در کنار

 ست:چنین آورده ا

 إّن علیّااااااااااااااات ه  ی ااااااااااااااا ن    ی   ااااااااااااااا . 1
 مف خاااالب   خاااال  به ّاااات ِ و  ِصااااال  به ّاااا ّ . 2

 

 مشاااااااا     بتهّصااااااات تأِل مااااااا  ب   ااااااات ِ  
ااااااا     خلِ    بم ااااااا  باااااااتهف  م ااااااا  کااااااا     م فخ 

 

(1991 :11) 
او دامیاد پییامبر و . 2آفیاق گشیته اسیت.  ةدر انجا  کارهای نیک شهر است ون س و عرد علی )ع( مبارک . 1ترجمه: )

 (.ت و ب رگی است، م تخر به این ع ّباشد و هرکس که عواهان دوستی اومردمان است   تخرترینم

میدایحی  ،ل هجیرینی  در قرن اوّ بن التا، و حجر بن عدی از جمله حسّان بن ثابت، عمرو ؛شاعران دیگری

ابیو  تیوان بیهری نی  میی  هجدر قرن دوّ بارزترین شاعران مدح علوی اند. ازل شیتیان سرودهدر من لت اما  اوّ

از جملیه شیاعرانی . عبدی کوفی د حمیری و عبدی کوفی اشاره کرداسدی، سیّ عدیّ األموی، کمیت بن زید

پیس از اینکیه بیه (. او 66-66: 1333)محدثی، « ج  دربارة اهو بیت شتری نسروده است»است که گ ته شده 

 چنین ستوده است: را ایشان، )ع( پرداعتهة امامت حضرت علی لای به مسئیورت کامو در قالب قصیده

اا قطاا     اا   وک  . 1 اا ی بإلساا  ِ  ح   مدون 
ااااسااااتوأل بِ ال ت  و  . 2  ملت اااا    لاااامِ به ِ  م يفک 

 

ااااااااا    دو   ال ت ااااااااو     ی ق ط ااااااااا ل اااااااا ع  ی إاّل ح 
ااااااااااااو   به یاااااااااااا ِ  م يفال متاااااااااااات ل   و     ِ بهّ س 

 

 (111: 1 ، ج1911)شّّب، 
 ةدیگران در مرتبی. 2چرعد. آسیا  تنها بر روی همان آهن می تو آهن سنگ زیرین آسیا  اس   هستی و. 1ترجمه: )

 نسب نیکو مثو و مانندی ندارید.( رسند و شما از نظر ایو وعلمی به پای شما نمی
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 دعبیو، ابوتما ،در ستایش علی )ع( به عنوان یکی از نمادهای دینی غافو نبوده و   هجری نی  شاعران قرن سوّ

 آینید.لوی در این قرن به شیمار مییهای مدح عی از بارزترین چهرهعلو ویاسماع ابوو  الجنّ کید ،یروم ابن

تیا علیی )ع( و بیرادری وی بیا پییامبر پرداعتیه اسیت  شخصییّتاستناد به سخنان پیامبر به مدح  با دیک الجنّ،

 سخنش را بیشتر کند: تأثیرگذاری

 بهّلسااااااااااااا    ل   ااااااااااااا    ا   ااااااااااااا     إن  . 1
 يبب  يّ إ ّاااااااااااع  ِماااااااااااّ   ااااااااااات علااااااااااا. 2

 

 بخلاااااااااال  ماااااااااات قاااااااااات   باااااااااا  بهّلساااااااااا    و   
 هااااااات ون  به ّاااااااا ّ   سااااااات     م  حبیااااااا   ِمااااااا

 

 (139: 1992، د ع بجل ّ )
جایگیاه تیو  ،منشای علی ب ر . 2 :گ تهمیشه می - عیر و ستادت است ةهایش مایکه گ ته –رسول عدا ترجمه: )

 جایگاه هارون نسبت به موسی است.(نسبت به من همچون 

 ،یتنیوع ،ییینوبر ،یالبصیر م جّی  طباطبیا، ابین فیراس، ابیوشیاعرانی ماننید  ؛که گذشیتبر مواردی  اف ون

میدح علیوی در قیرن  نی  از جمله شاعران برجستة فینّ ادعبّ بن یاحب ،یکرد یبشنو ر،یغالصّ ناشئ کشاجم،

د. بیه عنیوان انیل شیتیان را بییان کیردهچهار  هجری هستند که با است اده از هنر شتری، ارادت عود به اما  اوّ

ای به  کر ماجرای غدیر عم پرداعته و با دلیو و برهان، نتمت والییت ابو فراس حمدانی ضمن قصیده ،نمونه

 داند:علی )ع( می را حیّ

اااااااا ي  أّماااااااات علاااااااا  می ق ااااااااالببا   ک  د أد  اااااااا   
 

ااااااااال بهااااااااا ّا  م  عِ     اااااااااد  به ال اااااااااِ  إن ل ت کف 
 

(1991 :302) 
ز روی ظلیم( منکیر نتمیت وی مقیا  والییت اسیت اگیر )ا ةبیه پییامبر، شایسیت تر بودنن دیک سبببه ا علی امّترجمه: )

 نشوید.(

نی  از جمله شیاعران میدح علیوی در قیرن پینجم  یمترّ ابوالت ء ،یلمید اریمه ،یمرتض فیشر ،یرض فیشر

ن بیه عنیوا ؛انیددر مدح و ستایش ایشان اشیتاری سیرودهآیند که با طرفداری از علی )ع(، هجری به شمار می

ای ضمن اشاره به واقتة غدیر عم، منکران این واقته را گمراه شدگان از راه حیی در قصیدهمهیار دیلمی  ،مثال

 داند:دانسته و این ظلم را به عاطر حسادت به فضایو علی )ع( می

  اااااااا   ع   ضاااااااا ِ سااااااااد  بهف  ت ح  لاااااااا  م   اااااااا  ِ 
 

اااااااا    ااااااااع    اااااااا     اااااااادِ خ  س   ل  بهاااااااا        
 

 (299: 1 ، ج1921)
هیر کیس بهتیرین مردمیان  به فضو و برتری علی )ع( بر مقا  والیت چیره شدید، طبیتتیاًشما از روی حسادت ترجمه: )

 گیرد.(باشد مورد حسادت قرار می
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ابین بطرییی توان به شیاعرانی ماننید می ،عربی قرن ششم ادبیّاتهای شاعص فنّ مدح علوی در از جمله چهره

سیبط بین اشیاره کیرد.  صیبی صیحیو  یاعاتالسّی  ابن ،یذیتتاو بن طسب الح،الصّ ملکبی الحدید، حلّی، ابن ا

به مدح علوی نی  پرداعته اسیت؛ او ضیمن  ،ای که در رثای اما  حسین )ع( سرودهتتاویذی، در ضمن قصیده

 کند:می مترّفیوالیت علی )ع(، او را قاضی عادل و یاور مظلومان  سرزنش غایبان حیّ

ااااااااااااو  . 1  تبعم خااااااااااااد  ک  م إمااااااااااااتم  ع   تد  خ 
 ضااااااات تبه    يف    صااااااا    کاااااااتن    إمتمااااااات  . 2

 

اااااااااااااا ت ملِ بِاااااااااااااا یاااااااااااااا ِ م  ِ یاااااااااااااا   أت     يّ ل بهف 
ااااااااااا   و   ااااااااااا    ِمااااااااااا لّضااااااااااا ی ِ هِ  ذ  أخ    يّ   به  

 

(1903 :110)  
همیان امیامی کیه داوری . 2. آور مرتکیب شیدیدوی امیری شیگ ت شما اما  عود را فریب داده و در حیّ. 1ترجمه: )

 .(دستانیبازمضتیف را از قوی  یّعادل بود و ح

لیذا  اسیت؛ بیوده نویسی امیری نیامتمول، عربی بوده و فارسیل اس می، زبان کتابتکه در دو قرن اوّ از آنجا

شیتر فارسیی از آغیاز قیرن »مدح علوی در این دو قرن به دست ما نرسیده است.  ای در زمینةفارسیهیچ شتر 

و هیم ا هیم در شیکو امّی ،از اس   داردگیرد؛ شتری که با آنکه ریشه در پیش رونی می   هجری در ایرانسوّ

گ یتن از پیذیرد و سیخنت نبوی و متارف اس می تأثیر میزبان قرآن کریم و سنّ در متنا از زبان عربی؛ یتنی

عدا، اس  ، قرآن، رسول اهلل )،( و یاران وی و امامان )ع( فتح با  دیوان و دفتر هر شاعریست کیه در ایین 

ی نیی  در ومیدح علی . فنّ(163: 1333)هادی،  «و کنار بالیده است در گوشهو سرزمین چشم به جهان گشوده 

زبان بیوده اسیت؛ رودکیی و شاعران فارسی توجّهاز جمله فنون مورد  زمان با رونی این شترفارسی هم ادبیّات

  هجری هستند کیه بیه میدح و سیتایش علیی )ع( شهید بلخی از جمله شاعران فارسی مدح علوی در قرن سوّ

 ع ّت و آبرو در دو سرای دانسته است: عشی به علی )ع( را مایة - پدر شتر فارسی -اند؛ رودکی رداعتهپ

 دل مهیییر حییییدره کسیییی را کیییه باشییید بییی
 

 رو در دو گیتیییییی بیییییه آورشیییییود سیییییر  
 

(1333 :36) 

فتیه اسیت، از جملیه شیاعران یی  در شیتر تجلّیی یاچدر قرن چهار  و پنجم هجری، مدح علیوی بییش از هیر 

فردوسیی توسیی، منیوچهری دامغیانی، کسیایی میروزی،  تیوان ازمیی ،یح علیوی در ایین دو قیرنمدا برجستة

از  ابیو سیتید ابیوالخیر بنان نا  برد. عبدالملکعسرو قبادیانی و ی توسی، ابو ستید ابوالخیر، نایرعنصری، دقیق

 انیه از وی طلیب ییاری هیای علیی )ع(، عاججمله شاعران قرن چهار  و پنجم است که ضیمن بییان فضییلت

 کند:می
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 ای حییییییدر شهسیییییوار وقیییییت مددسیییییت

 مییین عیییاج   از جهیییان و دشیییمن بسییییار
 

 ای زبیییدة هشیییت و چیییار وقیییت مددسیییت 

 ای یییییاحب  وال قییییار وقییییت مددسییییت
 

 (13تا: )بی

انید. قیوامی رازی، ابیو گوی فراوانی به مدح و ثنای حضرت علی )ع( پرداعتهدر قرن ششم نی  شاعران پارسی

میدح علیوی  ین وطواط از جملیه شیاعران فینّالدّار، عاقانی شروانی و رشیدسنایی غ نوی، عطّی رازی، المتال

هیا و وی تمیا  فضییلتقوامی رازی اشتار بسیاری در میدح امیا  علیی )ع( دارد آیند. در این سده به شمار می

 :داندو نمیجم  دانسته و کسی را همتای ا کجای( در وجود علی )ع مناقب پیامبران الهی را

 در سخا و فضو و فرهنگ و شجاعت چو علی
 

 کو سواری کاسب جدّ و جهد را جوالن دهید 
 

(1336 :113) 

شیاعران فراوانیی در  توجّیهة اس می میورد لیّبنابراین، مدح علوی از جمله فنونی است که در شش قرن اوّ 

دح علیوی در شیتر شیاعران فارسیی و از جمله مضامین مشترک مان فارسی و عربی قرار گرفته است و دو زب

 امامت، علم، شجاعت و فضو و بخشش علی )ع( اشاره کرد. ةلمضامینی مانند مسئبه توان عربی می

 ررسی تطبيقی مضامين مدح علوی در اشعار سنایی و حيص بيص. ب6-6

، از جملیه عربیی و فارسیی ادبیّیاتسیرایی در مدیحیه هیای مهیمّمضامین مدح علوی به عنوان یکیی از شیاعه

شیاعر در هیای اشیتار علیوی دو وجوه اشتراک و شباهت ؛مضامین مشترک اشتار سنایی و حیص بیص است

 مورد بررسی قرار عواهد گرفت. این جستار به یورت تطبیقی

 لة غدیر خمئمامت علی )ع( و مس. ا6-6-6
  داننید کیه در روز اعی ی )ع( مییعلیرا دربارة امامیت  سورة ما ده 63 ةآی ،که تما  م سّران شیتهبر این اف ون

هاى مختل ى که دانشمندان اهو تسینّن، اعیمّ از ت سییر و در غدیر عم نازل شده است، در کتا  جانشینی وی،

امیا  علیى  ةفیوق دربیار ةآی»گویند: شود که با یراحت مىاند، روایات زیادى دیده مىحدیث و تاریخ نوشته

 ،1623)، فسال بهک ال )مفاتتیل به(یا (به ّ  در کتیا « یازرّالیفخیر » توان بهیکه از آن جمله م« )ع( نازل شده است

 ،شییتیان. اشیاره کیرد (136: 1363)، أسا ت  به ا و  کتیا  در« یابورسیینّال یواحدالبو الحسن ا» و (631: 12 ج

بلکیه  ،بیودهامامت را چهارمین ایو از ایول دین دانسته و متتقدند که نصب و تتییین امیا  در اعتییار میرد  ن

از عیود بیه عنیوان امیا  مسیلمانان  علی )ع( را پیس)،(،  محمّدب پیامبر است که حضرت تتیین اما  از جان

 ،شیود( و این مقا  از علی )ع( و فرزندان ایشیان عیارج نمیی333 :1 ج ،2336تتیین کرده است )ابن علدون، 
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ه ایشان )به عیاطر مصیلحت مسیلمانان( تقییه ایشان ظلم شود یا اینک مگر اینکه از طرف دیگر حاکمان در حیّ

عربی و فارسیی، شیاعران بیه دفیاع  ادبیّاتمختلف تاریخ  در دوران(. 166 :1 ج ،1332کنند )شهرستانی،  پیشه

امامیت و جانشیینی پییامبر،  ةلمسئاند؛ شیتی پرداعته و در اشتار عود پیرامون آن سخن گ ته از این عقیدة مهمّ

با اشاره به قسمتی از میتن حیدیث به یورت تلمیحی و است. او وی در دیوان سنایی یکی از مضامین مدح عل

هر کس که من موالی اوییم پیس علیی میوالی اوسیت پروردگیارا دوسیت بیدار و »غدیر که پیامبر فرمودند 

(، 63: 1366)طبیری، « سرپرست کسی باش که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که با او دشمن است

 در این زمینه سروده است: اشتاری

 بهیییییرگ او گ تیییییه مصیییییط ی بیییییه آلیییییه
 

 کییییییییای عداونیییییییید وال میییییییین وااله 
 

 (123تا: بی)

 کند:یا درجایی دیگر اما  را جانشین پیامبر دانسته و به واقتة غدیر اشاره می

 نا ییییییب مصییییییط ی بییییییه روز غییییییدیر
 

 کیییییرده در شیییییرع میییییر ورا بیییییه امییییییر 
 

 (123 :)همان

، متن عطبة پیامبر در روز غیدیر به یراحتا امّ ،سنایی همچوناین حقیقت تاریخی، حیص بیص نی  با الها  از 

 والیت علی )ع( دانسته است: حیّاثبات عم را دلیو محکمی بر 

 ّص حااااااااااد  د بته(ااااااااااد ل دالهاااااااااا   تااااااااااو 
 

 ب اااااِد م ساااااات  أضاااااالب د و  يعلااااای  فااااا 
 

 (434: 4، ج 4791)
 (.عیان ع فت استرقیبان و مدّ ضحی بر ن یمتن حدیث پیامبر در روز غدیر عم، عود دلیو واترجمه: )

له و تبلیی  اری ساده و روان، به بیان این مسئهای ادبی و در ضمن اشتهر دو شاعر بدون کمک گرفتن از آرایه

بار در قرن ششم نیی  لینعطبة پیامبر اس   در روز غدیر عم را که برای اوّ ها،هر دوی آنزیرا  ؛اندآن پرداعته

علیی )ع( بیر جانشیینی رسیول عیدا  یبرحقّی برای اثباتگمه شده بود، دلیو محکم و مهر تأییدی به فارسی ترج

 بینند.شتری عود نمی دانسته و نیازی به تأکید بیشتر بر آن از طریی فنّ
 جاعت علی )ع(. ش6-6-6

شیماری بییمورّعان  توسّطاز جمله فضایو ن سانی علی )ع( است که در طول تاریخ ، مردیشجاعت و دالور

ها گ ته شده است. در حدیث مسندی از علی )ع( در ایین بیاره نقیو شیده به ثبت رسیده و در مورد آن سخن

عداوند چنان شجاعتی به من بخشیده است که اگر بین تمامی اشخا، ترسو تقسیم شود، به وسییلة »است که 
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ل میدح امیا  اوّین مشترک در یکی از مضام ،این مضمون(. 33: 13 ، ج1333مجلسی، ال« )شوندآن شجاع می

در ابیات بسیاری به شجاعت حضرت اشاره کیرده اسیت؛ سنایی . استدر دیوان سنایی و حیص بیص  شیتیان

بیر انیدا  دشیمنان  لرزه ،حضرت را در شجاعت به شیر تشبیه کرده و متتقد است که هیبت ایشان ،او در ابیاتی

کنید، دنییا بیر هیایش بیه دشیمن بییان مییبا نشان دادن دندانعلی )ع( تنها عشم عود را  افکند و زمانی کهمی

 شود و هیچ راه فراری ندارد:دشمن تنگ می

 لطیییییییف او بیییییییود لطیییییییف پیغمبیییییییر
 

 عنییییییف او بییییییود شیییییییر شییییییرزة نییییییر 
 

 (123تا: )بی

 چییییون نمییییود او بییییه دشییییمنان دنییییدان
 

 تنیییگ شییید بیییر عیییدو جهیییان چیییو دهیییان 
 

 (133 )همان:

مصیراع اوّل کشاندن شجاعت علی )ع( از تشیبیه بلیی  بهیره گرفتیه و در  برای به تصویر ،زبانیشاعر فارس 

کنایه بر  هن مخاطب غافو نبوده است. وی با طبتی لطیف و  وقیی سرشیار، م یاهیم از ن و  و تأثیر   بیت دوّ

 «دندان از دور نمیودن» موجود در عبارت ةریخته است. کنایو متانی عمیی را به امور محسوس در قالب کنایه 

گییرد. این امر از تبحّر هنری عا،ّ شاعر سرچشمه می. است بدگمانی به دشمن شدن وعشمگین که کنایه از

عواهید بگویید کیه علیی )ع( چنیان شیجاع اسیت کیه دشیمن از عشیم او در حقیقت او با بیان این کنایه میی

 .)ع( حضرت اوریترسد چه برسد به جنگمی

 هیایبرای رسیاندن پییا  عیود از جنیاس الحیی موجیود در وا ه مخاطب توجّهپی جلب  دردوّ ،  مصراع در

 ةنواز عود، جا بیبه دلیو موسیقی گوش ،ویژه جناس ناقصگرفته است؛ زیرا جناس، بهبهره  «دهان»و « جهان»

گییری از هنیر حیص بیص نی  با بهیره شود.آوایی و توازن ناقص وا گانی میبیشتری دارد و موجب نوعی هم

 :گونه ویف کرده استعت حضرت را ایناشتری عود، شج

 شااااد د مضااااتِ  به ااااأ    (اااا  ب اااا     . 4
 هااااااااا  عصاااااااااف   بت شااااااااالِک   کأّنااااااااات. 2

 

 به   تبِااااااااااااااااا ِ ذب   َج  ااااااااااااااااا    بته   ااااااااااااااااات و  إ 
ااااااااا  ساااااااااِف  بته   ِقااااااااا ِ لقد أ  زعاااااااااتز   خ 

 

 (434: 4 ، ج4791)
هیا و جنگیاوران مقابلیه بیا نیی ه سیخت و در در پیکارهای او را از آزمودناستوارش،  ةدالوری و ع   و اراد. 1ترجمه: )

ای است که گیرد و عیاک گویی زل لهکه ت و قدرتی دارد شدّچنان حمله به مشرکان  در. 2کند. نیاز میسرسخت بی

 (.جا را ناآرا  کرده استمهبرانگیخته و ه
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متانی پنهان را آشیکار، زیباشناعتی باالیی برعوردار است؛ زیرا  اهمّیّتتشبیه در علم ب غت از جایگاه و  

شییاعر عییر  نییی  بییرای بخشیید. اف اییید و بییه آن زیبییایی میییو بییر واالیییی و تبیییین متییانی مییی دور را ن دیییک

از ینتت تشبیه بهیره بیرده اسیت.  ،و تبیین متانی بیشتر سخن عود و نشاندن آن در جان مخاطبان تأثیرگذاری

زییرا ؛ تیرین ادوات اسیتاز میان ادوات تشبیه از قوی «کاأن  »شاعر در بیت دوّ  از تشبیه مجمو است اده کرده و 

لذا شاعر بیا علیم  تر است؛قوی ،شودست اده میاز آن ادر مواردی که « بهمشبّه»و « مشبّه»همانندی و اتّحاد میان 

ودن کند. وی برای ملموس نمیآورد. حضرت )ع( را به زل له تشبیه میآن را برای تشبیه می ،به قوّت این ادات

ت از اشیتار سینایی، بیا برقیراری همچنیین بیه تبتیّی ؛از این تشبیه بهره گرفته است ،لرزه انداعتن به اندا  دشمن

 بر تأثیر موسیقایی ک   عود اف وده است. ،«به  تب »و « به  ت»بین وا گان  ومذیّ جناس
پرداعتیه اسیت، وی  جنگاوری حضرت، یکی از مضامینی است که سنایی در ضمن مدایح نبوی عود بیه آن

 چنین سروده است: ینپیرامون جنگاوری و شجاعت علی )ع( در جنگ ی ّ

 حیدر کیرّار کیو کانیدر مصیاف از بهیر دیین

 

 ین سیتم از لشیکر میروان کشیددر یف یی ّ 

 

(1361 :133) 

علیی )ع( روا داشیته، اشیاره  هایی که لشکر دشیمن در حییّدر بیت مذکور، سنایی به یورت تلمیحی به ستم

ا بیه ییورت مسیتقیم بیه پیکیار حضیرت و امّ ،کرده است. حیص بیص این مضمون را از شتر سنایی برگرفته

وی  .اشیاره کیرده اسیتو جیوانمردی علیی )ع( جان عویش  گری عمرو برای نجاتبن عا، و حیلهعمرو 

 عطا  به شخصی چنین آورده است:

اااااا     ال حتسااااا  . 4  أحج ااااا   عااااا  خ 
اااااااااا. 2  ل يفق اااااااااا ل  متز ااااااااااع  هااااااااااتز   ش 

 

 سااااااااااااااتن ل أق اااااااااااااا ِ بهلّ  أو ح صاااااااااااااالد يف 
 يساااااااا     ع اااااااالود  اااااااا  ساااااااا تن علاااااااا

 

 (331: 2 ، ج4791)
عیواری و . 2ا . نشیینی کیرده و سیخنی نگ تیهو لکنت در زبان عقیبضتف ترس و نپندار که من به عاطر . 1ترجمه: )

ی )ع( را متقاعید بیه علی ةی بین عیا،، سیرن گونه که عمو زشت عمیروهمان ؛آبرویی تو ع ّت و نجابت مرا را  کردبی

 انصراف نمود.(

ها تأکید دارد، ایین اسیت تر کرده و بر ارتباط ادبی آنهایی که شتر دو شاعر را به هم ن دیکیکی از ویژگی

که سنایی و حیص بیص در اشتار عود، شجاعت علی )ع( را در عیدمت دفیاع از دیین و مبیارزه بیا مشیرکان 

 دانند:می
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 ت عیییییدای وال قیییییاری کیییییه از بهشییییی

 آوریییییییییدش بییییییییه نیییییییی د پیغمبییییییییر

 تییییییا بییییییدو دینییییییت آشییییییکار کنیییییید

 

 زدایب رسیییییییییتاده بیییییییییود شیییییییییرک 

 گ ییییت کییییاین هسییییت بابییییت حیییییدر

 لشییییییکر ک ییییییر تییییییار و مییییییار کنیییییید
 

 (123تا: بی)

 داند:دین حی می کنندةدکنندة بنای شرک و آشکارحیص بیص نی  همانند سنایی، علی )ع( را نابو

 م ل اااااااي ع ااااااا ِد بهّشاااااااِع ب اااااااد  قیتِمااااااا 
 

 م  اااااااااااا   د ااااااااااااِ  ِ  ب  ااااااااااااد  ک  اااااااااااا ِن و   
 

 (144: 3 ، ج4791)
 (.، آشکار کردبودنریخته و دین عدا را بتد از پنهانهای بنای شرک را فرواو پایهترجمه: )

ده اسیت. از آنجیا کیه شاعر در این بیت همان مضمونی را که سنایی به آن اشاره کیرده، بیه تصیویر کشیی 

بهیره « آشکار و پنهان»و « دین و شک»بهره گرفته، حیص بیص نی  از « رکدین و ش»متضاد  سنایی از وا گان

 شتر ایشان شده است. تأثیرگذاریگرفته که موجب رسایی و 

 علی )ع( دالت. ع6-6-9

یکی از فضایلی که علی )ع( در طول تاریخ بدان شهرت یافته و همگان به آن اقرار دارنید عیدالت و قضیاوت 

کیرده اسیت  مترّفیت بتد از عود ترین امّترین و عالماو را عادل ،س   در حدیثییحیح ایشان است. پیامبر ا

 داند:سنایی نی  ایشان را بدین ی ت ستوده و او را قاضی عادل و امین می(. 161: 63 ، ج1333مجلسی، ال)

 بیییییادی عیییییدل جیییییوی همچیییییو بهیییییار

 شییییییرف شییییییرع و قاضییییییی دییییییین او
 

 مهییییارمهییییر و سسییییتحییییاکمی سییییخت 

 اسیییییییییییییییین اوییییییییییییییییدف در  آل ی
 

 (123و  123تا: بی)

 اشتار مدحی سنایی برگرفته و در ساعتار شتری عود به کار گرفته است:از این مضمون را ، حیص بیص

اااااا   هساااااات     ب ِ بهّصاااااا   ِ ی ق ااااااه ااااااإ   يل   
 

اااااا  أ  حِ  اااااااتو  ب ماااااات بهف  ذ  إ    ِ   بت سااااااات ِ   
 

 (434: 4، ج 4791)
 .(به سخن درست جاری استن وی زباآن عاج ند،  های سخت که دیگران از حوّمسئله ةدر همترجمه: )

کیه  آنجا اند،هر دو شاعر، با آگاهی از حدیث شریف نبوی به این ویژگی حضرت علی )ع( پرداعته البتّه 

سیت کیه حییّ را تنها علی )ع( فاروق ا )ترجمه: «وه  بهفت وق    فلق ب   ب قِّ وبه تط ِ »فرمایند: )،( می محمّدحضرت 

. فیاروق اسیت تنهیا او: «ها  بهفات وق»در ایین حیدیث آمیده اسیت  (261: 1336وسی، )الطّ .(کنیددا میاز باطو ج
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ف م یید قصیر هرگاه عبر، مترفه به ال  باشید ایین تتریی»مترفه آوردن عبر متتقدند:  مورد در ،علمای ب غت

آمید مترفیه تاً باید نکره میعبر است و قاعد وجودی که در اینجا فاروق با و ؛(66: 2 ج تا،، بی)بسیونی «است

علیی  ،بنیابراین حیّ از باطو( اسیت؛ ةکنندشود که تنها علی )ع( فاروق )جدا به ال  است تا این نکته را متذکّر

 )ع( عدل مجسّم است.

به عنوان قاضیی عیادل علی )ع( را ، ری از مضمون سخن پیامبر )،(گیبا بهرهحیص بیص نی  همچون سنایی، 

میبهم و  ةتواند در روز نی اع و درگییری، هیر مسیئلکند و متتقد است که تنها علی )ع( است که میمی مترّفی

 ای را حو نماید:پیچیده

 م ااااااات أ شاااااااک ل     ااااااا    بجلااااااادبِ  قضاااااااّی   
 

 إاّل و ب اااااااااااااااااااّد   شاااااااااااااااااااک ات بِی ااااااااااااااااااا ِ  
 

 (144: 3 ج ،4791)
 .(کندند مگر اینکه علی )ع( آن را حو میماای پیچیده و مبهم نمیلهدر روز ن اع و درگیری، هیچ مسئترجمه: )

هیای دیگیر ن ی و استثنا که نسیبت بیه شییوه ةاو از شیو .از اسلو  قصر است اده کرده است ،شاعر در این بیت

هنگیامی بیه کیار  ،تر است برای رساندن پیا  عود بهره جسته است. این روشقصر بیشتر و کاربرد آن گسترده

تنهیا علیی )ع(  کهاینبیان برای  ،بیت کم گوینده در موض  تردید باشد. در اینرود که مخاطب نسبت به حمی

ب غی نهایت است اده را برده است، زیرا عواننده در ایین امیر تردیید دارد و  ةاز این شیول مشک ت است ح ّ

 شاعر برای تأکید ک   عود از آن است اده کرده است.

 )ع( علی و بخشش خاوت. س6-6-3

که آیات و رواییات گونیاگونی در میدح بخشیش و )ع(، سخاوت و بخشش ایشان بود  علی عا،ّاز اع ق 

« أ سالب  ح  ِّاِ  ِمْساکی ت  و    ی ات  و    ات   ع لا   ْطِ   ا ن  بهط  و  »ران متتقدنید کیه آییة م سّی  بیشیترکر  ایشان رواییت شیده اسیت. 

ْْت ا ن  به  کات   و   به ذ    آم    ب به ذ    ِإَّن ت و هِی ک م  بَّلل   و   س  ه    و  »و آیة  (3 انسان/) (. آییاتی 66 ما یده/) «ه اْم  بِک  ا ن     ی   ن  بهص ا    و  ا 

سورة ما یده، بیه  66از آیة سنایی با الها  است که به عاطر بخشندگی علی )ع( و عانوادة وی نازل شده است. 

 بخشندگی حضرت در حال رکوع پرداعته است:

 در قیییییییا  و قتییییییود عییییییود او کییییییرد

 عیییییییاتم اینجیییییییا بیییییییداد بیییییییر در راز
 

 در رکیییییوع و سیییییجود جیییییود او کیییییرد 

 ملییییک آنجییییا عییییوم سییییتد بییییا نییییاز
 

 (133تا: بی)

کنید ثر وقتی ارزش پیدا مییتنی در مکتب قدیم، سخن نظم و ن ؛سخن ادبی است ةمراعات نظیر از لواز  اوّلیّ»

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=55
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سینایی در بییت اوّل از  .(133: 1333، )همیایی« بین اجی ای کی   تناسیب و تقیارن وجیود داشیته باشیدکه میا

گییری از بهیره حیال نماز هستند بهره گرفته است. بیه هیر مربوط به های قیا  و قتود و رکوع و سجود کهوا ه

 کند.ای در ک   شده و ن و پذیری سخن را بیشتر میویژه این ینتت در شتر سنایی، باعث تناسب و زیبایی

 سورة انسان، علی )ع( را به واسطة بخشندگی ستوده است: 3حیص بیص نی  با الها  از آیة 

 وإذب ب ط ااااااا      م اااااااق  ب ضاااااااته  و  ااااااالوب
 

اااااااااا    زبِدهاااااااااام ع ل اااااااااای ب سااااااااااک ِ    م یس 
 

 (144: 3 ، ج4791)
 (.بخشنده سختی افتند، باز هم غذای اندک عود را به مسکین میاز شدّت گرسنگی بآنگاه که ترجمه: )

شاعر عر  به روایت مشهوری اشاره دارد که اهو بیت پیامبر در طی سه روز روزه گیرفتن، افطیاری عیود را 

 به نیازمند بخشیدند.

 تقوای علی )ع(. 6-6-5

از علیی )ع( اسیت کیه رهی گیاری تقیوا و پسیخن دربیارة  ،های اشتار مدح علوی دو شاعرمایهدرونیکی از 

ا  و پیشیگی علیی )ع(، ن یس او را رسینایی، در بییان تقوا. استایشان بارزترین فضا و و عصوییات اع قی 

تطهییر(  ة)آیی« ح ا ا» ةسور 33 ةآورد، تأکید آییاد میآنچه را که بیت زیر فرا داند.مطی  پروردگار یکتا می

 است:

 ن یییییس او را چیییییو دییییییو چیییییاهی بیییییود
 

   او را رسییییییین الهیییییییی بیییییییودچیییییییر 
 

 (133تا: )بی

های ن سانی و مشتاق به پرهی گاری و مکار  اعی ق ها و لذّتگردان از عواهشاما  را رویحیص بیص، نی  

 داند:می

ااااا اااااا   بهااااا بدِ دوف  ع ااااااص  ْبد   يّ ابهش     اااااا
 

 ضاااااااات  ِ بهف  و  ی هاااااااای زبد بهّ  ااااااااإ غیاااااااا    
 

 (434: 4، ج 4791)
 (.تقوا و فضایو اع قی مایو است ةزاد و توشو به سوی  گردان استدلش از هواپرستی روی :ترجمه)

ها، در انتقال م هو  مؤثّر بیوده سازی آنهای متضاد در زبان، ع وه بر برجستهست اده از وا ها ،بدون شک 

شیاعر عیر  در ایین بییت بیا آگیاهی از نقیش عیا،ّ تضیاد در  کنید.و هریک متنای دیگری را تقویت می

: تقیوا،  ایبه ّ »و  «: ماییو بیه غیا  بهای، گیردانیرو: صادوف عا »هیای وا هزی و تقویت کلمات، میان سابرجسته

زنید و متنیای شیتر مُهری بر متنی می قتیحق درتضاد ل ظی ایجاد کرده است و این طباق  «: هواپرستیبهّشااي

 حضرت )ع( است.تقوای  هدف شاعر از به کار بردن تضاد در بیت، تأکید بر و ؛کندرا تأکید می
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 لم و یکتاپرستی علی )ع(. ع6-6-2

از جمله مضامین مدح علوی در دیوان سنایی و حیص بیص، مدح جایگاه علمی علی )ع( است کیه در طیول 

 کر شده است. رسول عدا، در حدیث مشیهوری عیود را شیهر آن تاریخ، آیات و روایات بسیاری در اثبات 

که هر کس قصید ورود بیه شیهر علیم را کنید بایید از دروازة آن  استعلم و علی )ع( را دروازة آن عوانده 

 مات  ا ْ ل ام  و  »بیا اشیارة مسیتقیم و اسیت اده از وا گیان آییة  ،سنایی. (122: 2333ماحوزی و همکاران، ال) وارد شود
نظیر قید  و ییاحبثابت(، علی )ع( را 3 )آل عمران/ «ْ اِد   بِّ اتبهل بِسخ  ن  يف بْهِ ْلِم  ا    ه  ن  آم   ت بِِ  ك    ِمْ  عِ ت ْأوِ ل    ِإال  بَّلل   و  

 در علم و دانش و آگاه از اسرار الهی دانسته است:

 کیییه تییین دشمنسیییت و یییی دان دوسیییتهر

 کاتییییییییب نقییییییییش نامییییییییة تن یییییییییو
 

 اسییییخون فییییی التلییییم اوسییییتدانیییید الرّ 

 عییییییییازن گیییییییین  نامییییییییة تأویییییییییو
 

 (123تا: بی)

یا علی تو را میژده بیاد کیه تیو انی ع و بطیین هسیتی، یتنیی »یامبر )،( حیص بیص نی  با اقتباس از این ک   پ

دوسیتی حضیرت (، بیه علیم633: 1333 )مکی عوارزمی،« از شرک و شکمو نسبت به علم و دانش شدهکنده

 اشاره کرده است:

اااااااال     هاااااااا ِ بإل   ِشاااااااال ِ ِماااااااا أ اااااااا    و    م  ا 
 

اااااام  بهّ  ب ااااااا ِ   ِ   ب حکاااااااتطاااااا   ِمااااااب       
 

 (434: 4، ج 4791)
 (.دینی استض یفراو و سرشار از علو  و احکا   و مبرّا استاز شرک ورزیدن به عداوند پاک او ترجمه: )

 منزلت علی )ع(مقام و رامات و . ک6-6-2

در رواییات مس اسیت. جرییان ردّ الشّی  ،شوداز آن یاد می علی )ع( که به عنوان متج ة الهی کراماتاز جمله 

ست که در یکی از روزها که نماز عصر حضرت قضا شد، با درعواسیت پییامبر د شیته و سنّی نقو شده امتتدّ

، 1333مجلسیی، الدوباره طلوع کرد تا ایشان نماز عود را ادا کننید ) ،از غرو  و به ا ن عداوند عورشید پس

م تیاریخی در شیتر سینایی بیه تصیویر کشییده شیده . این قضیه به عنوان یکی از موضوعات مسیلّ(333: 13 ج

 شد که عورشید برای ایشان بازگردد: از قضاشدن نماز سبباما  متتقد است که حسرت فراوان وی  ،است

 قییییییوّت حسییییییرتش ز فییییییوت نمییییییاز

 تییییییا دگربییییییاره برنشییییییاند بییییییه زییییییین
 

 داشیییییییته چیییییییر  را ز گلشییییییین بیییییییاز 

 عسییییییروگ چییییییر  را تهمییییییتن دیییییییین
 

 (123تا: )بی
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 کشد:گونه به تصویر میاینات حضرت به عنوان یکی از کرامآن را  ،حادثه با آگاهی از این ،حیص بیص

 أعیااااااد أل ه اااااا  َاااااا   ب صاااااایِ     هاااااا   
 

  بااايف أ ِض بت و ق اااد حااات    ااا    بهّصااا لِ  
 

 (434: 4، ج 4791)
لبیاس ییبح در سیرزمین بابیو  در حیالی کیهبیرایش برگردانیده شید  شکوه و ج ل عورشید غرو  کرده باترجمه: )

 (.رگون شدگد

با اشاره  ،، سناییاستانسان در شأن و مقا  ایشان  ةعلی )ع(، نازل شدن سوریکی دیگر از افتخارات حضرت 

 :دانداین سوره می ن ولبخشش حضرت را دلیو  تاریخی، در ضمن مدایح علوی عود، به این حادثة مهمّ

 از پییییی سییییا لی بییییه یییییک دو رغیییییف
 

 سییییییورت هییییییو أتییییییی ورا تشییییییریف 
 

 (123تا: )بی

وا  گرفتیه و هماننید او، دلییو نیازل شیدن ایین سیوره را  ،تار سینایینیی  ایین مضیمون را از اشی ،حیص بییص

 بخشندگی حضرت دانسته است:

ااااا يفو     أمااااال   ت   به ّااااام   ل ااااای مااااات      أت اااااه 
 

  ت اااااااااااا ِ هِ  مااااااااااااد   و     اااااااااااات   بأوصااااااااااااتفد  
 

 (434: 4، ج 4791)
هیو بییت و بخشیندگی میدح و سیتایش فضیایو ا ةدارنید دربیر – که مرد  به کنه آن پی نبردنید -انسان  ةسورترجمه: )

 (.هاستآن

)ع(، ایشیان را بیرادر عیود عوانیده و در حیدیثی،  بارها در بیان برتری مقا  و من لت علیی )،(، پیامبر اس  

یکیی از (. 36: 2336اسیت )مغنییه، هارون نسیبت بیه موسیی دانسیته جایگاه مانند  ،جایگاه او را نسبت به عود

علیی )ع( را دارنیدة  ،ابییاتیهمین حدیث اسیت، وی در مضمون ه به اشار ،های اشتار مدحی سناییمایهدرون

 کند:می مترّفیفضایو رسول عدا 

 او چییییییو موسییییییی علییییییی ورا هییییییارون
 

 هییییر دو یییییک رنییییگ از درون و بییییرون 
 

 (131تا: )بی

 بیییییییا ثریّیییییییا ثیییییییری برابیییییییر شییییییید
 

 چیییییون علیییییی بیییییا نبیییییی بیییییرادر شییییید 
 

 (123 )همان:

موسییقی کی    بر« برادر»و « برابر»و جناس الحی موجود در « ثری»و « ثریّا»ة وا دو در  اشتقاقجناس  کاربرد

 چندان کرده است.دو و تأثیر آن را در جان مخاطباناف وده 
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را دارندة تما  فضایو انسیانی دانسیته  )ع( به برادری علی )ع( با پیامبر )،(، حضرتنی  با اشاره  ،حیص بیص

   است:ها عاجکه زبان و هنر شتری وی از بیان آن

 یيتّ   أ اااااااااا   قاااااااااات ِ ِصاااااااااا    به ّاااااااااا. 4
ا     بهصّ  يدحم    ل    ج  . 2  لفد ع  ش 
اااااااااااتذب أقااااااااااا    و  م ااااااااااا. 3     سااااااااااامد    م  ک 

 

ااااااااااات   أوصاااااااااااتف  مااااااااااات أ وتیااااااااااا   ال      س 
ااااااااااااااا   تا  و  اااااااااااااااد   لِ کااااااااااااااا   ب ااااااااااااااادب ِ        

 جم  اااااااااااا     یاااااااااااع    ِ ب  تِضاااااااااااا بااااااااااا   
 

 (43: 2، ج 4791)
میدح و سیتایش عیود را . 2هیای تیو را نیدارد. ت بیان تما  ویژگیقصاید من ظرفیّ !ای برادر یمیمی پیامبر. 1ترجمه: )

ای چه بگویم در حالی که هیر برتیری. 3افتد. ها به پایش میسکوت در برابر شرف و ب رگی تو قرار داد  که تما  مدح

 ن ب رگان تقسیم شده است در تو )به یورت یکجا( جم  شده است.(ایمکه در 

یی، در ضمن مدایح علوی عود، علیی )ع( را ماییة فخیر اهیو بییت پییامبر دانسیته ع وه بر موارد مذکور، سنا

 است:

 آل یاسیییییییین شیییییییرف بیییییییدو دییییییییده
 

 ایییییییی د او را بیییییییه علیییییییم بگ ییییییییده 
 

 (123تا: )بی

کردن اهو بیت )ع( به علم و تقیوا و یکتاپرسیتی امیا  به افتخار زبان،یت از شاعر فارسنی  به تبتیّ ،حیص بیص

 :)ع( اشاره کرده است

 سااااااااااااااّیدد بِ  ب ت فاااااااااااااتخ لأل بهّلِ اااااااااااااات   ذ  إو  
 

اااااااااا      ب طاااااااااا    به لاااااااااا  ِ  يف أ     لوب بِااااااااااخ 
 

 (144: 3، ج4791)

علیی  پرسیتی و علیم سرشیاربه یکتا)ع( اهو بیت  ؛فروشی کنندفخرد و سروری سیّوجود عاطر به  مردمانهنگامی که )

 (.کنند)ع( افتخار می

اهیو بییت )ع( بیه علیم و تقیوای  ت که هردو متتقدندکند آن اسمیآنچه شتر دو شاعر را به هم ن دیک  

 کنند.اما  افتخار می
 علی )ع(طلبی هادت. ش6-6-1

روایات گوناگونی شوق بیه  ،های بارز علی )ع( است که در طول تاریخیکی از ویژگی ،طلبیة شهادتروحیّ

هیا را ترین مر ، گرامیغهنه  الب اند. حضرت علی )ع( در شهادت در گ تار و عمو وی را به ثبت رسانده

اْیِ   بِبْاِ  أ يب ط تهِا د  ب ه اِذي  ا ْفا   و   فرمایید:باره چنیین مییو در اینداند میشدن در راه عدا کشته بِی اِدِ     هْا   ض اْلب  د بِتهس 
کیس کیه جیان پسیر ابوطالیب در سیوگند بیه آن )ترجمیه: :(423)خط    ط تع ِ  ب َّلل ِ أ ْه  ن  ع ل ي  ِمْ  ِمی   د ع ل   ب ْهِفل بِش يف غ ْلِ 
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   (استراحت، در مخال ت با عداست.تر از مر  در بستر یر بر من آساندست اوست، ه ار ضربت شمش

 سنایی متتقد است که ستادتمندی اما  از پیروزی ابن ملجم در به شهادت رساندن ایشان حایو شده است:

 ای از سیاغر شییران بخیورگ تم: ای حیدر می
 

 گ یییت فیییتح میییا ز فیییتح زادة ملجیییم بیییود 
 

(1361 :266) 

مشیهور علیی )ع( پیس از شیهادت  ةجملاین و با است اده از  اشتار سناییاز  تأثیرپذیرینی  ضمن  ،حیص بیص

 :داندیمدر شهادت و به دست ابن ملجم ، ستادت حقیقی حضرت را «به عدای کتبه رستگار شد » که

 همن    ااااااات   أ به( ااااااال    ن  ص ااااااا ا ااااااال   ب خلِ . 4
  تِاااااااا ِ م    ل اااااااات  ق اااااااا   م   يّد علاااااااا  اااااااا  ِ ک  . 2
ِ  غااااااااالِ ِ  دب  بِ سااااااااا   م   أصااااااااا ل     . 3  شااااااااا   

 

 أشاااااااااالف  م (اااااااااا  مِ  أن  ب اااااااااا أل  و  ب اااااااااات    
 بحملاااااااّل ِ  به  یاااااااقِ  به یااااااا ِ  أل  و   اااااااد   اااااااه  
ااااا ببااااا    فااااال    ب اااااأم    ک  ی ه اااااأد  اااااو    مِ ملج 

 

  (324: 3، ج4791)
گاری اسیت و میر  بلکیه بقیا و مانید ؛قدند که مرگشیان نیابودی نیسیتمتت ،های مخلص و پاکدامنانسان. 1ترجمه: )

رسیتگار  محتر  کتبیه قسیم کیه قطتیاً ةبه عان: گ تکه ی )ع( قبو از مرگش همچون سخن عل. 2. بهترین غنیمت است

 (.، او را به آرزویش رساندادیو ک ر ابن ملجم مر عوشبخت شد یگریی دپس با بدبخت. 3شد . 

 نتيجه .9
، بیا آگیاهی از مضیامین اشیتار سیناییمتایر سنایی غ نوی است کیه  ،زبان قرن ششم هجریشاعر عر  ،حیص بیص

بیه زبیان عربیی ترجمیه  البداهیهیفیدر دیوان عود متانی شتر فارسی او را به نیکی دریافته و برعی از ابیات شتری او را 

از  ،ها شده اسیت؛ مضیامین میدح علیویآن تأثّرر و منجر به مبادالت ادبی و تأثی ،میان این دو شاعر آشناییکرده است. 

از  ،است که بررسی آن در دیوان دو شیاعر، نشیان از آن دارد کیه حییص بییص جمله مضامین مشترک اشتار دو شاعر

های او به بیان عقاید شییتی عیود و میدح علیی ، تحت تأثیر افکار و اندیشهای که با اشتار سنایی داشتهطریی مبادلة ادبی

محمّیید )،(، لة غییدیر عییم و امامییت علییی )ع(، شیجاعت، عییدالت، تقییوا، علییم، بییرادری بییا مسییئپرداعتیه اسییت. )ع( 

مدایح علیوی  ةمایمقا  و من لت ایشان از جمله درونطلبی، سخاوت و بخشش، کرامات علی )ع( و بیان برتری شهادت

عود به کیار گرفتیه اسیت.  ادبیّاتته و در وا  گرف ،ین مدحی عود را از اشتار سناییمضام ،دو شاعر است. حیص بیص

بیه  ،از سینایی ،حییص بییص تأثیرپیذیریهای مضامین مدح علوی دو شیاعر، حیاکی از آن اسیت کیه بررسی مشابهت

یکسان است و تغییرات محسوسیی در مضیامین یورت مستقیم و غیر متکوس بوده و برداشت دو شاعر از این مضامین 

های اشتار دو شاعر، اقتبیاس از قیرآن و احادییث شیریف و اسیتدالل بیه جمله ویژگی شود. ازها دیده نمیمشترک آن

. مضامین هر دو شاعر از ییدق عاط یة بیاالیی حضرت علی )ع( است فضیلت و برتریرویدادهای تاریخی برای اثبات 
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ی تنیگ بیرای تصیویر فنّیها دارند، لذا مجال ستی در بیان حقایی و تصویر حقیقت انکه شاعر از آنجابرعوردار بوده و 

انید از نظیر عر ضتیف است زیرا هر دو ستی کیردهی در مدایح علوی هر دو شاعنصر عیال و تصاویر فنّ ،بنابراین ؛است

هیا و در اشیتار آنغلوی در میدایح هیر دو شیاعر وجیود نیدارد محتوایی از حقیقت مطلب و اسناد تاریخی دور نباشند. 

 شده است. مترّفینماد شجاعت و علم و عدالت علی )ع( به عنوان حقیقتی دینی، 

 هانوشت. پی3
و عیارف قیرن ششیم و از اسیتادان مسیلّم شیتر فارسیی اسیت. او  شیاعر(، 666-633حکیم ابوالمجد مجدود بن آد  سینایی )( 1)

ع و ایجیاد تنیوّ تردید یکی از دوستداران یدّیی آل علی )ع( است و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک شتر فارسییبی

(. او 666-666: 1363یی ا، ر.ک: ر بوده و آثار او منشأ تحواّلت شگرف در سخن گویندگان بتد از وی شیده اسیت )در آن مؤثّ

بینیی و پرهیی  از تیّن دارد؛ پیا  او دعوت بیه درونو هدف م هایی است که پیا  عا،ّسرایان کهن از آندر میان شاعران و قصیده

(. وی را از ب رگان 36: 1336عانی، محمّدفتوحی و ر.ک: ستجوی راه حی است )او نی  مثو دیگر یوفیان ج ی و هدفپرستظاهر

ر.ک: دانید )عود را از متابتان شیخ سنایی می ،با وجود کمال و فضو ،الدّین رومیاند و موالنا ج لدین و اشراف روزگار دانسته

 (.33-36: 1332 سمرقندی،

و فقییه  یتیشیاعر شی« حییص بییص»(، متیروف بیه 636-632بن ستد یی ی تمیمی ) محمّدین ستد بن الدّابوال وارس شها ( 2)

و شیتر  ادبیّیات( او از داناترین افراد به زبان و 366: 2 ، ج1363ابن علّکان،  ؛333تا: ر.ک: ابن ابی اییبته، بیمشهور عراقی است )

: 3 ، ج1616حمیوی، ر.ک: گ یت )و با زبان عربی اییو با مرد  سیخن مییگرفتند مرد  علم و اد  بسیاری از او فراعر  بود و 

ر.ک: بسییار آگیاه بیود ) یتی داشت و از فقه شافتی و منیاظرهاطّ عات وس ادبیّات(. دیوان مشهوری دارد و در زمینة 1363-1362

ا اشیتاری کیه در امّی ؛کیرده اسیت ( در تما  اغرام شتر از جمله حماسه و مدح و رثا و حکمت هنرنمیایی633: 1636 ،ابن عماد

(. 63-63: 1336ر.ک: جاسیم و شیکر، شود )شاعر از شاعران عصرش می مای ای سروده شده است که باعث تمدح دارد به گونه

داند که دارای ج الت و ایالت در شتر اسیت ایبهانی، حیص بیص را افضو و برتر شاعران و از فرزندان اکثم بن یی ی می عماد

داشته است؛ او ابیاتی از سنایی در دیوان عود نقو کرده  میمستق(. حیص بیص با سنایی ارتباطی 232: 1336اد ایبهانی، عمر.ک: )

اشتار سنایی، عود دلیلیی بیر ع وه بر آگاهی شاعر عر  از مضامین  ،لهه عربی ترجمه کرده است که این مسئآن را ب البداههیفو 

 در دیوان عود چنین آورده است: ،ه؛ به عنوان نموندانی وی استفارسی
 ؟؟

 کوشی بیهچون کار به قسمت است کم

ااااااااااا   ب  زبق  إن کت  اااااااااااو  . 1  ساااااااااااا  د لي ب ِ ت 
     ه اااااااات    قاااااااا  د  و إن کااااااااتن   صاااااااای  کاااااااا   . 2

 

 چییون بنویسییند حییدیث عاموشییی بییه 

    أکاااااااااااااال    ِ ب  ااااااااااااااذ   لصِ هلِحاااااااااااااا ع  ک اااااااااااااا ت  
    أحااااااااا      یاااااااااع      ّ ااااااااات هااااااااای   ع    صااااااااا   ع  

 

 (113: 3ج :1911 ،حیص بیص)

 اگیر ؛ و2تر اسیت/ یگرام ،آورعذا کردن تو از حر،  دوری باشد پسقسمت  بر اساسها اگر روزی ؛ و1)ترجمه: 

 تر است.(رساند زیرکانهبه تو یاری نمی شمارش شود، پس سکوت تو از آنچهگویی هر سخنی که می
تیر کیه گذشیت زمیان شیترش را پیرآوازه وزگاران کهینروزگار عویش و نه شاعری از رشاعری عر  با شاعر ایرانی هم اینکه
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سابقه و بیا تکییه ه عربی برگرداند، بیب درنگیرا بی آن سازد، چنان آشنا باشد که متانی شتر فارسی او را به نیکی دریابد و حتّمی
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  ّك  ( -حب ث يف ب د  ب  ت ن ) صلّی  عل ّی  
 کلمت شت   ،کلّّی  بآلدب  وبه ل   بإل ست ّی ،  تم    بزي

 11-13 ، صص  2011ها. ق/  1131ها. ش/  1391 صی ، 21 ، به دد ب بهّس   بهّست

 4«حیص بیص»و « يس ت » ل به ل ّي ب  مضتم  ب د يفد بس  م ت    

 2دتلكتش   ملمی  محيت
 ی ابس، ک مان:اه، يرا  جامع   ،آداهبا  و غ  الع بی   نم الو  ي نا   مستاذ ب

 3بهّلاي ت    حی ي خلی 
 ی ابس، ک مان:اه، يرا  جامع   ،اآداهب  و غ  الع بی  الو   ف عي تری املاجن

 ب لّخص
نبصنبح  ا من ف وع فن  املن ح ي األدبننی العن يب  والفارسني ، ح العووي ، بوصفه ف  یامل  وا  لکنيع اء مین انا لو:  والئهنم لعوني   نن احلن   و بنه یعنّب 

منن ببن   « بنیص حنیص»و« سننایی»یکنوب ، صناد    حقیقین  و ک اماتنه بعا فنمقناب اامناب و  املن یح العونوي   ی ف شنا  بن ببیطال  )ع(. 
نن شننع اء هننذا الفننن  ي بینهمننا  األديب الن :نن فا ننل تنن     وننی الت  مضننامنی م:ننتک    وجننوه ثایونن  و هما العووی ننح؛ هنننا  ي منن ائسادالقنن ب الن 

نن مقارننن  ينظنن ا لوعال نن  الت ار ی نن  بنننی ال:ننا  هین. ی منني هننذا املقننا  سلننی دراسنن   املنهجنننی   ا تمنناداع  وننی داللی ننا  ین دراسنن  املنن ائح العووی نن  لو: 
 ومننه و والینن   ونني  بننن ببیطالنن  )ع(، منننأل  الغنن ی  و تننائا ال ننص توص ننل سلیهننا هنذا البحننث هنني بب  مننن ببنن   الن  و حویونني . الوصننفي  الت  و  الت نأر ي

، و و  شننجا تهو   التننه و  هنن ه و جننوده ک مننه وه و  ننهادة ي سننبیل ال  منن ائحهما مننن بهننم  املعنناع امل:ننتک  ي  وننو  شننأنه و فینن  مقامننه ال   حب ننه لو: 
سب   انعکنننت تونننک املضننامنی ي بشنننعاره ب ننورة مباشننن ة.و    ب:نننکل ال نبننار  وینننهالعووی نن سننننایيبننیص اعننناع منن ائح  حنننیص تننأی  العووی نن  و 

دنننار  الغوننو  والز   تفادینننهباسننت  امه اایننات الق آنیننن  واألحادیننث و  سننننایيأسننووب ا بتنننأی   فضننائوه م ننن  صننو ر منا ننن  اامنناب و  حننیص بننیص
تطنن  ق بک ن  وب مننق ألن نه  یبنن و)ع(  یننث املتعو قن  بفضننائل  ونيه  ونی األحادا  ال ننو  سننایيح العونوی   ننن   بب  ببینات املنن یالوهننم  سال   فظی ن الو  

ن )ع( و  ض األحادینث کحن یث األدنو ة بننی  ونيسلی ذک  بعن    وني )ع( ب  ش  نی  بلنی هنذا، شن حاع مف  الع.سضناف  س شن حهو )ص(  حمم 
 الع ال .    و جاال:  ا  ین بصبحت رمزاع لوعوم و بشعار کال ال:   ي

 .، حیص بیصامل ائح العووی  ، سنایي ع  الفارسي والع يب،:  ال قارب،األدب امل بهکل تأل بهّدهیلّی :
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