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پیشاهنگ سخن
در جلد نخست ،با روشنترین حقایق که معنا و مفهوم حدیث
غدیر بودند ،آشنا شدیم .حدیثی که بر امامت امیرالمؤمنین،
داللت صریح دارد؛ طوری که برای هیچ گویندة جدالگری،
مجال سخن باقی نگذاشته است .در جلد دوم ،به حدیث غدیر
در شعر شاعران که آن را ماندگارتر نمودند ،میپردازیم.

شعر و شاعران
بهطورکلی در تأثیر شعر بر اذهان عمومی جای تردید نیست؛
مقصود ما از شعر ،تنها کالم منظوم نیست؛ بلکه مراد آن نظم
و نثری است که مضامین کتاب ،سنت ،معارف و مطالب
معقول را در برداشته باشد.
شعر و شاعران در کتاب و سنّت

رسول خدا شعر و شاعران متعهد را استقبال میکرد ،از شنیدن
برخی اشعار و یاد آنها احساس خوبی داشت و گاهی آنها
را مانند شعر ابیطالب ،بر زبان جاری میساخت.
پیامبر از شنیدن شعر عمروبن سالم شاد شد و ابیاتی
از آن را قرائت فرمود و گاهی با بعضی از آنها رجز
میخواند.
ال همّ لو ال انت ما اهدانا
 1الغنار6/1 ،

و ال تصاانا و ال یاا..
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غمی نیست ،اگر تو نبودی ما هدایت نشده بودیم ،صدقه
و زکات نداده و نمازگزار نبودیم.
(خدایا) آرامش بر ما نازل فرما و به هنگام دیدار دشمن،
گام هایمان را استوار گردان .همانا اینان بر ما ستم و تجاوز
کردند و اگر بهدنبال فتنه و آشوب باشند جلوی آنها را
خواهیم گرفت.
هاتفان غیبی

در تبلیغات دینی ،شعرهایی که از هاتفی شنیده میشد و
گوینده آن دیده نمیشد ،فراوان است .ورقه گوید در شب
والدت پیامبر در کنار بتی خوابیده بودم از جوف آن
شنیدم :پیامبر زاده شد ،شاهان خوار و زبون شدند.
گمراهی دور شد و شرک پشت کرد و رفت.
کاروان شاعران

به یمن کتاب و سنت ،تعدادی از صحابة شاعر پیرامون پیامبر
اکرم گرد آمده بودند که همانند شیران قویپنجه و
شاهین های تیزچنگال ،شرک و ضاللت را هدف میگرفتند.
علّامه امینی بیست تن از آنان را نام میبرد .1و حتی بانوانی از
قریش و جز آنان ،دربارة پیامبر شعرها سرودهاند .از جمله
شیما خواهر رضاعی رسول خدا .
 1هم ن11/1 ،
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ااا نـ ااا لـاام ل اا م ماانا

حداای اناه ا فعا و امااراا

ثااام اناه اااا.نا م ااااناا

انا

واکبت اع ااة معا وال

ولعطه عزا انوم اـنا

1

پروردگارا محمد را برای ما نگهدار تا من او را نوجوان و
شاداب ببینم و آنگاه و سرور ببینمش ،دشمنان و حسودانش
را خوار گردان و همواره او را عزت پایدار ببخش.
شعر و شاعران در نزد امامان

تبلیغ دین و یاری حق با زبان شعر توسط شاعران متعهد در
زمان امامان معصوم نیز ،همانند عصر رسول خدا  ،مطرح
بوده است .شاعران اهل بیت با قصائد خود به حضور
میرسیدند و اشعار خود را میخواندند و مورد تشویق واقع
میشدند و صله و جایزه دریافت میکردند .هر چند که آنان
به نیت دریافت صله ،شعر نمیسرودهاند.
امام باقر به فرزندش امام صادق  وصیت کرد که
از اموال من موقوفهای در نظر بگیر که تا ده سال در مِنی موقع
اجتماع انبوه مردم برای من نوحهسرایی کنند.
شعر و شاعران در نزد سرشناسان امت

علما و سرشناسان امت به پیروی از امامان اهل بیت  به
شعر و شاعران ارج مینهادند .برای مثال ،شیخ کلینی کتابی
 1هم ن 11/
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دارد به عنوان «شعرهایی که دربارة اهل بیت سروده شده
است» و همچنین شیخ صدوق و حتی مرحوم حاج میرزا
حسن شیرازی در سامرّا مجال میداد که شاعران شعرهایشان
را مطرح کنند ،شیخ حیدر حلّی را تجلیل کرد و صلهای
درخور داد.

1

حمد و سپاس برای پروردگار جهانیان
آخرین دعای ما است.

 1الغنار32/1 ،

قرن اول
اول :امیرمؤمنان علیبن ابیطالب 

ما برای تیمّن و تبرک با نام و یاد علی  آغاز میکنیم که او
جانشین بالفصل پیامبر  ،درود خدا بر ایشان ،فصیحترین
عرب ،آشناترین قوم به شیوههای سخن بعد از رسول خدا
 است .پیامبر  در کلمههای قدسیاش او را با پانزده
وصف و عنوان یاد کرده است.

1

امیرمؤمنان سرور و آقای مسلمانان ،پیشوای سپیدپیشانیان،
خاتم اوصیا ،اولین ایمان آورندگان ،باوفاترین مردمان در عهد
و پیمان ،دارندة بزرگترین مزیّت ،استوارترین و پایدارترین در
فرمان خدا ،داناترین و داورترین یاران ،پرچم هدایت ،مشعل
ایمان ،باب حکمت ،درک کنندة خدا با تمام وجود و خلیفة
پیامبر که درود بر آنان و خاندانشان.
علیبن ابیطالب ،هاشمی پاک ،زادة کعبه مشرّفه،
 1ن ک :م ن احمن221/1 ،؛ 111-113/5
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پاک کننده آن از لوث همة بتان ،شهید در خانة خدا به سال 30
هـ( .مسجد کوفه) و در محراب آن ،هنگام نماز و. ...
بدین ترتیب ،او زندگانی را در بزرگترین خانه خدا آغاز
کرد و در خانه خدا هم شهید شد .میانه آن زاد و این شهادت،
همواره رشتة حیاتش به مبدأ اعلی سبحانه پیوسته بوده است.
معاویه در نامهای به علی  با طرح چند فضیلت،
فخرفروشی کرده بود .علی  تا آن نامه را خواند فرمود:
پسر هند جگرخوار ،فضیلتهایش را به رخ میکشد .ای
کاتب در جواب او بنویس:
محمد ،پیامبر ،برادر و پسرعموی من است و حمزه
سیدالشهداء ،عموی من ،و جعفر که هر صبح و شام همراه
فرشتگان به پرواز درآید ،پسر مادر من ،برادرم است .دختر
محمد همسر من بوده که خون و گوشت او با خون و
گوشت من درهم آمیخته است و دو سبط احمد پسران من ،از
اویند .پس کدامیک از شما بهرهای همانند بهرة من دارید؟ در
اسالم آوردن بر همة شما پیشی جستهام ،آن هم از روی فهم و
دانش.

1

ف وجاال لاای والادااه ع.اا .م ناااو اهلل اااوم یاانار اامّ

پس رسول خدا  در روز غدیر خم والیت خود را ،که
 1ن ک :ت ناخ اـن ع کر ،شرح اـن اـی ال نان و معجم االاـ ء ـ اننک تف وتی ان
مفراات ـر ی اـ .ت
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بر شما داشت ،برای من الزم دانست؛ پس -وای و باز وای -بر
کسی که فردای قیامت ،با ستم کردن بر من خدا را دیدار میکند.
وقتی معاویه آن نامه را خواند ،گفت :آن را پنهان نمایید و
به کسی نشان ندهید؛ مباد اهل شام از مضمون آن آگاه شوند
و به علی  تمایل پیدا کنند.
عالمه امینی مینویسد این موضوع از مسلّمات تاریخ و
حدیث است و بزرگان امامیه ،بالغ بر یازده تن ،و سرشناسان
عامه ،قریب بیست و شش تن ،آن را آوردهاند.

1

دوم :حسانبن ثابت

ابوالولید حسانبن ثابت از خانوادههای شعر و ادبیات ،بهشمار
آید .رسول خدا  در مسجد برای او منبری نهاد که در آن
میایستاد و در فخر و منقبت رسول خدا  شعر میخواند
و پیامبر میفرمود :خدا حسّان را مادامی که در حق ما شعر
میگوید ،تأیید کند.
حسّان در زمان حیات پیامبر  در مسجد شعر میخواند .اما
پس از رحلت رسول خدا ،عمر او را منع کرد.
اولین شعری که او دربارة غدیرخمّ و در همان روز سرود و مایة
شادی پیامبر و یاران او گردید ،با این بیت معروف آغاز میشود:
 1فصو مخد نة ،ش.خ مف.ن 11/3؛ ک زالفوائن 133/؛ نوضةالواعظ.ن  16/و جز
اان ه از ارش ا ن اهل ا ت ن.ز :ـ.هقی ،م منـن ط .ه ش فعی ،ابط اـن
جوزی و ااگران
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ا ااهم اوم الغنار نبّ.هم ـخمّ

و اااامب ـاا ل بی م اااا

یعنی روز غدیر ،پیامبر مسلمین در «خمّ» آنان را ندا در داد و
چه شایسته است شنیدن ندای پیامبر؛ که فرمود :چه کسی ،پیامبر
و موالی شماست؟ گفتند در حالی که هیچ پنهانکاری نداشتند:
خدای تو موالی ماست و شما پیامبر ما هستید و در امر والیت و
سرپرستی خود ما را نافرمان نخواهی یافت .پیامبر فرمود :بایست
ای علی! که من خشنودم ،تو پس از من پیشوا و هادی باشی؛
پس هرکه من موالی اویم ،اینک علی ولی و سرپرست اوست،
پیروان راستین و اهل وال برای او باشید .در آنجا دعا کرده و
گفت :خدایا دوستدار او را دوست بدار و کسی را که با او
دشمنی ورزید ،دشمن باش.
این شعر حسّان ،اولین شعر داستانی حدیث غدیر است که
در حضور انبوه جماعت بیش از یکصدهزار نفری القا شده و
در آن جمع ،شعرشناس و سخنور و امثال آن کم نبوده است.
علّامه امینی مینویسد :حافظان حدیث که بالغ بر
دوازده تناند ،آن اشعار را گزارش کردهاند و از سرشناسان
امامیه هم بیست و شش تن ،آن بیتها را آوردهاند.
حسان بن ثابت در دیوانش و جز آن ،اشعار زیادی در شأن
و منقبت علی  گفته است .عالمه امینی تعدادی از آنها را
آورده است:
 .1اشعاری که در آنها به ماجرای درد چشم علی و
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مداوای رسول خدا ،حدیث پرچم ،مهر و محبت علی
 به خدا و رسول خدا و مهر و محبت خدا و
رسول خدا به علی  ،نوید فتح و پیروزی خیبر به
دست امام و امثال آن اشاره کرده است.

1

 .8اشعاری که برخی مناقب علی  را یاد کرده ،مانند
مصداقیّ ت علی برای آیه شرح صدر و آزموده شدن با
ایمان ،و اعلمیّت او و امثال آن.

8

 .4در نزول قرآن در شأن علی بهعنوان مؤمن و یاد ولید
بهعنوان فاسق و نابکار.

4

افمن ک ن مؤم کمن ک ن ف اق ال ا دوون

3

آیا کسی که مؤمن است همانند کسی است که فاسق بوده
است؟ هرگز برابر نباشند.

 .3خاتم بخشی و نزول آیههایی در شأن علی  و نیز
ماجرای شب مبیت و امثال آن.
من ذا ـخ تمة تصان ناکعا

و ااااره فاای نف ااه اااارانا

کیست که در حال رکوع ،انگشترش را صدقه داد و آن را
پنهان داشت؟

5

 1ن ک :الم درشن ،طبری ـه نقل از اـن اـی ش.به و جز آن
 3ک زالعم  211 ،156 ،152/6 ،و
 2ح..ةاالول .ء65/1 ،
 4اجنه11 ،
 5کف اةالط لل ،ک جی132 ،
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.5

حدیث:

الفدی اال ع.ی و الا.ف اال ذوالفق ن
جوانمردی جز علی و شمشیری غیر ذوالفقار نیست.

1

 .6شعر حسان در منقبت فاطمه زهرا و دو سبط
پیامبر حسن و حسین.

8

هر گاه مریم ،عفت پیشه ساخت و پسری مانند ماه در
خشنده در تاریکی به دنیا آورد .هر آینه فاطمه نیز عفت و
پاکدامنی کرد و دو سبط پیامبر هدایت را به وجود آورد.
سوم :قیسبن سعدبن عباده
ا.ت لامّ ـغی العانو ع..اا

ح ااب نـّ ا و نعاام الوک.اال

اوم ا ال بی من ک ت ماواله

فها ا مااواله طاال ج..ااال

انّ ما ا له ال بی ع.اای االماه

حدام م ف.ه اا

و ا.ااال

روزی که دشمن به ما تجاوز کرد ،گفتم پروردگار ما را بس
است و چه وکیل و نمایندة خوبی است.
پروردگاری که دیروز بصره را برای ما گشود و سخن طوالنی
است .علی ،پیشوای ما و همة امت است.
قرآن بر این معنا نازل شده است .روزی که پیامبر 

فرمود :هرکه را من موالیم ،این علی موالی اوست ،چه امر با
جاللتی .آنچه پیامبر  فرمود بر همه امت حتم و الزم بود و
جای سخن و گفتوگو نیست.
 1ت ناخ طبری11/2 ،؛ الروض االنف 142/3 ،و
 3الم ال ،اـن شهر آشوب34/4 ،
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این اشعار را آن صحابی بزرگ ،سرور خزرج در صفّین و در
حضور امیرالمؤمنین علی  خوانده است.
قیس فرزند سعدبن عباده صحابی بزرگی است که از اشراف،
امیران ،سیاستدانان ،سلحشوران ،بخشندگان ،سخنوران ،زاهدان و
فاضالن عرب شمرده میشود و در دینداری و التزام مذهب،
مکانتی داشته است.

1

خاندان قیس

آل قیس در طول تاریخ از خاندان اصیل و شریف و سرآمد انصار
بودهاند .قیس در این میان دارای مزایای وجودی فراوان بوده است.
علّامه امینی به استناد کتب معتبر تاریخ و حدیث دربارة هر یک از
عناوین یاد شده ،مطالبی آورده است که ما گزیدهای را میآوریم.
شرف و سیادت او

او پیش از اسالم و پس از آن ،از سروران و رؤسای خزرج
بوده است.

8

امارت و ریاست او

قیس در زمان رسول اکرم  و پس از او بهعنوان امیر و
فرمانده تعیین شده و مأموریتهای بزرگی به او واگذار شده
است.

4

 1فصو مخد نة ،مف.ن11/3 ،
 3ال مل المبرا201/1 ،
 2ی .ح ترم ی211/3 ،؛ ت ناخ اعقوـی111/3 ،
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سیاستدانی او

میزان سیاستدانی و ذکاوت او ،از تصمیمگیریهای درست و
بههنگام او فهمیده می شود .او در میان خزرجیان ،از صاحبان
رأی و نظر بوده و در سطح باالیی قرار داشته است.

1

شجاعت و سلحشوری او

کتابی نیست که به شرح حال او بپردازد و دربارة سلحشوری
و شجاعت و سوارکاری او ،سخن نگفته باشد .علّامه ،در این
مورد ،شواهد فراوانی را یاد کرده است.

8

سخاوت و بخشندگی

رسول اکرم  در این خصوص فرموده :سخاوتمندی و
بخشایندگی از عادات پسندیدة این خاندان بوده است.

4

سخنوری او

قیس با آداب سخن ،آشنا بوده و در انتخاب جملهها و کلمهها
مهارت داشته است .او دلی نیرومند و زبانی گشاده و بیانی صریح
داشت ،سخن بلیغ و رسا میگفت و در بحث و مناظره به
سبکهای فراوان همراه با منطق و برهان ،چیرگی و برتری نشان
میداد که او از دانش کتاب و سنت و معارف بهرهمند بوده است.
 1االاد.ع ب 521/3 ،و
 3انش االق.وب ،اا.می301/3 ،
 2االی ـة)1111( 341/2 ،؛ االاد.ع ب334/2 ،
 4االم مة و ال  .اة ،اا ونی12 ،؛ ا.ره ح.بی12/2 ،؛ ام لی ش.خ طوای51 ،

3
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زهد قیس

در زهد و بیعالقگی قیس به مظاهر دنیا ،سخن مسعودی
کافی است که گفته است :زهد و دینداری و تمایل قیس به
علیبن ابیطالب  جایگاه عظیمی داشته است.

1

فضیلت قیس

سخنرانیهای قیس که در کتب تاریخ و معجمهای سیره آمده
شاهد فضل اوست که او در معارف الهی و کتاب و سنت

8

آگاهیها داشته و ده سال خدمتکار رسولاهلل  بوده و پس از
رحلت پیامبر  مالزم باب مدینه علمالنبی علیبن ابیطالب
 بوده است و دانشها از او آموخته است.

4

هرگاه شرایطی را که ماوردی در واگذاری مسئولیتها و
امارتها از سوی خلیفه مطرح کرده است در نظر بگیریم ،او
همة آن شرایط را یکسان داشته است.

3

دینداری و التزام به مذهب

در میزان دیانت و التزام او به دین و مذهب همین بس که
رسول خدا  روزی دست به آسمان باال برد و خاندان
قیس را دعا کرد و فرمود :خدایا درود و رحمت خود را بر
 1مروج ال هل62/2 ،؛ نج ال شی62 ،
 3اان الغ ـة315/4 ،
 2اان الغ ـة315/4 ،؛ طبری 121/5؛ اـن اـیال نان 35/2
 4نک :الغنار ،141/2 ،چ پ مص ح ،موا ه ااارةالمع نف فقه ااالمی
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خانوادة سعد فرو ریز یا فرمود :چه مرد خوبی است سعدبن
عباده خدایا او و خانوادهاش را مورد لطف و مرحمت قرار
بده.

1

قیس راوی حدیث و...

نام قیس در سلسله راویان حدیث نبوی آمده است و نیز از
علیبن ابیطالب  هم روایت دارد .چنان که از پدرش
سعد هم حدیث گزارش کرده است.

8

عدهای از اصحاب ،از او نقل حدیث کردهاند .علّامه
امینی به نام سیزده تن ،اشاره دارد.

4

قیس با معاویه

مقام واالی قیس دربارة علی  در برخوردهای وی با
معاویه و بعکس هویدا است .وقتی معاویه از فریب نومید شد
به شایعهپراکنی و سندسازی پرداخت .اما قیس قابل نفوذ نبود
و بعد از شهادت سبط اکبر ،امام حسن  با معاویه صلح
کرد و به مدینه رفت .مورخان گفتمان او و معاویه را در مدینه
یاد کردهاند که او همچنان پر صالبت باقی ماند.
عالمه امینی در این باب ،مطالب سودمندی آورده است
 1و آن اع فقط ـه ابل وجوا ا.س ان آن

ننان ـواه اات نک :االمد ع

مقرازی 515-362/؛ ت ناخ اـن ع کر 13/6 ،و 11؛ ا.رة ح.بی1/2 ،
 3کف اة الط لل21 ،؛ نوناالـص ن11 ،
 2ته ال الده ال216/1 ،
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که باید مراجعه کرد و باالخره قیس در مدینه به سال  51یا
 60وفات یافته است.

1

چهارم :عمروعاص

عمروبن عاص ،یکی از پنج زیرک عرب است که فتنهها از
ایشان آغاز و به آنها بر میگردد .پدرش به نص قرآن کریم
«ابتر» است[ .ان شانئک هو االبتر] 8و مادرش نیز بینیاز از
تعریف است.
از نظر ابنابیالحدید ،به نقل از ابوالقاسم بلخی،
عمروعاص و معاویه همواره ملحد و زندیق بوده و به آخرت
اعتقاد نداشتهاند.

4

زیدبن ارقم ،روزی معاویه و عمروعاص را با هم دید ،آمد
میان آن دو نشست و گفت :رسول خدا  فرمود :وقتی این دو
را باهم دیدید میانشان جدایی اندازید که آنها هرگز برای خیر
جمع نمیشوند 3.عمروعاص دربارة علی  گفته بود :علی 

شوخ و مزاح است .این سخن به گوش علی رسید فرمود :شگفتا
پسر نابغه میپندارد و به مردم شام وانمود میکند که در من
 1نک :ال مل اـن اث.ر111/2 ،؛ نج

ال شی13 ،؛ شرح اـن اـیال نان11/4 ،؛

عقنالفران 131/3 ،و جز آنه
 3طبق ت اـناعن115/1 ،؛ تف .ر کب.ر؛ فخر نازی502/1 ،
 2شرح نهجالبالیه121/1 ،
 4یف.ن ،نصرـن مزاحم113 ،
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شوخی و بیهودهگویی هست .بازیگری میکنم و میخندانم .آگاه
باشید بدترین سخن ،سخن دروغ است؛ خود اوست که میگوید
و به دروغ لب میگشاید .وعده میدهد و خالف میکند ،میطلبد
و اصرار میورزد و اگر چیزی از او بخواهند بخل میکند و به
عهد و پیمان خیانت کرده و عهد میشکند .هنگامی که جنگ آغاز
شود شرمگاهش را وسیلة نجات خویش قرار میدهد.

1

عمروعاص با بسیاری از صحابه پیامبر  موضعگیریهای
منفی و ناستودنی داشته است .علّامه امینی در الغدیر بزرگ
به بیان آنها پرداخته است.

8

اما قصیده غدیریه او که به نام جلجلیه نامیده میشود .شصت
و شش بیت است و سبب سرودن ،آن بوده که معاویه از او خراج
مصر میطلبید و او اعتنا نمیکرد .آخرین بار به او نوشت :نامهها
بهسوی تو میفرستم و خراج مصر میطلبم و تو خودداری
میکنی و نمیفرستی در یک کالم آن را بفرست .والسالم
عمروعاص در جواب معاویه قصیده مزبور را نوشت که
برخی از ابیات آن چنین است :چقدر از محمد مصطفی
سفارشهای ویژه در حق علی  شنیده بودیم و در روز
غدیرخمّ به منبری باال رفت و کاروان ایستاده و حرکت
نکرده ،پیام را رسانید.
 1نهجالبالیه ،طبه 14
 3الغنار155-131/1 ،
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آنگاه که تو را باال بردیم خودمان به پایینترین درجه
افتادیم .آن گاه که دست در دست او داشت و امر خدای عزیز
و برتر را اعالن فرمود:
ـاا ولی فقاا لوا ـ.اای ف فعاال

ال ت ـ ام ما م فایال فاو

آیا من در نفوس و جانهای شما از خود شما سزاوارتر
نیستم؟ گفتند هستید؛ بفرمایید.
عمروعاص با طرح واقعیت غدیرخمّ و امامت بر حق علی
 معاویه را وادار به سکوت کرد و از مطالبة خراج مصر
منصرفش ساخت.
این قصیده به صورت خطی در دو نسخه و مجموعهای در
مکتبه خدیویه مصر یافت میشود.

1

پنجم :محمد حمیری

او دوست عمروعاص و رئیس دیوان الکمهر نامهها از سوی
معاویه بوده است.

8

عالمه امینی  یک قصیدة هفده بیتی ،در فضیلت علی
 از او نقل کرده که در ضمن به حدیث غدیر نیز اشارت
دارد و ترجمه چند بیت آن چنین است.
شما را به حق محمد  قسم ،حق بگویید که دروغ

 1فهرات م دبه ناواه ،چ پ ا
 3الوزناء و ال د ب جهشب نی 15/

214/4 1201؛ شرح جنان533/3 ،
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خصلت مردمان پست و رذل است .آیا پس از محمد رسولاهلل
 ،صاحب شرف و بزرگی -پدر و مادر فدای او -علی
 در میان مردم با فضیلتترین و شریفترین ،خلق خدا نبوده
است؟! والیت او حقیقت ایمان است ،سخنان باطل را رها کن...
ت اوا نصابه فای ااوم امّ

من البا نی و مان .ار امنا م

منصوب شدن او را از سوی خدای باری و از ناحیه
بهترین خلق خدا ،به بوته فراموشی سپردند .من از کسانی که
او را[ ،که مقدم بود] عقب زدند ،برائت میجویم.
مینویسند چند تن نزد معاویه جمع بودند معاویه یک کیسه
پر از زر بیرون آورد و گفت ای شاعران عرب درباره علیبن
ابیطالب بگویید و جز حق نگویید و من از اوالد صخر نباشم
اگر آن کیسه زر را به کسی ندهم که در حق علی به جز حقیقت
نگوید .هرکس چیزی گفت :عمروعاص به محمد حمیری گفت
سخن بگو و جز حقیقت نگو .محمد خطاب به معاویه گفت :تو
قسم خوردی که کیسه زر را به کسی دهی که دربارة علی 

حقیقت را بگوید؟ معاویه گفت :آری من چنان گفتم و فرزند
صخر نباشم اگر چنان نکنم.
آنگاه محمد حمیری شروع کرد و آن قصیده را خواند.
معاویه گفت :تو راستگوترین بودی؛ این کیسة زر را بگیر.

1

 1فرائنال مط.ن ،ش.خال الم حموای؛ ـش نة المصطفی ،اـوجعفر م منـن م من
طبری آم.ی؛ ش.عةالمرتضی و نا ض الع.م ء
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ششم :کمیتبن زید اسدی

کمیت بن زید ،شاعری دانا به لغت عرب و آگاه از تاریخ آن و
از شاعران نامآور است .او در عصر اموی  زیسته و
عباسیها را درک نکرده است .کمیت ،بنیهاشم را دوست
میداشته و به مذهب تشیّع معروف است.
اصفهانی ،کمیت را شاعر اولین و آخرین شناخته است.
برخی او را دارای چندین خصلت برجسته دانستهاند :فقیه
شیعه ،حافظ قرآن ،بحث کننده در مناظره ،شجاع ،سخاوتمند و
دیندار.

1

کمیت در راه مکتب ،بسیار فداکار بود به طوری که امام
سجاد  فرمود :ما از دادن پاداش درخور به تو عاجز
هستیم ،لکن خدا از چنان امری ،ناتوان نیست و امامان شیعه
در حق او دعاها کردهاند .او قصیدههای بائیّه ،عینیّه ،المیّه و
میمیّه دارد .قصائد هاشیمات کمیت بالغ بر پانصد و هشتاد و
هفت بیت بوده 8که دست روزگار بسیاری از آن را از بین برده
است.
یکی از هاشیمات او قصیده عینیّه اوست که به ماجرای
غدیرخمّ اشارتی لطیف دارد.
و اوم النوح اوح ینار ام

اـ ن لاه الوالااة لاو اط.عا

 1زانة االاب61/3 ،
 3اـوالفدوح نازی112/3 ،؛ مروجال هل ،ع.یـن ال

.ن م عوای114/3 ،
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و روز گرد آمدن بر پیرامون آن درختان انبوه ،در غدیرخم
والیت را برای او (علی) آشکارا بیان کرد ،ای کاش اطاعت
می شد .لیکن آن مردمان بیعت کردند و من بیعتی به آن
عظمت ندیده ام ...فرمان رهبرشان را ضایع کردند و از راه
راست ،منحرف گشتند و حق او را به بوته فراموشی سپردند و
به وی ستم کردند با این که سرورشان بود و نقطه ضعفی
نداشت...

1

 1ال نائم الونااة

قرن دوم
هفتم :سید حمیری

سیّد اسماعیل ملقب به سیّد؛ امام صادق  او را سیّد
الشعراء خوانده است 1.سید در سال  105هـ در عمان به دنیا
آمد و در بصره پرورش یافته و در بغداد عصر هارون عباسی
وفات یافته است.
از شگفتیهای روزگار آن که پدر و مادر سید ،اباضی و
خارجی مسلک بودهاند و میخواستند او را بکشند و او خانه را
ترک کرده و در جای دیگر زیسته است .از سید پرسیدند در
خانهای که به علیبن ابیطالب  ناسزا میگفتهاند تو چطور
شیعه و دوستدار علی  و اهل بیت بار آمدی؟ گفت :رحمت
الهی مرا فرا گرفت .به گفته ابنعبدرّبه ،سید حمیری رأس شیعه
بوده و آنان در احترام و بزرگداشت او میکوشیدند.
 1نج ال شی116 ،
 3العقنالفران311/3 ،

8
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علّامه امینی در «الغدیر بزرگ» مینویسد :نُه تن دربارة
عظمت و شخصیت سید اسماعیل حمیری کتاب نوشتهاند و
از آن جمله است خاورشناس فرانسوی (بربیه زی مینا).

1

همچنان که گزارشگران شعر او بالغ بر چهارده تن
هستند 8.نیز برخی بزرگان شیعه او را بسیار ستودهاند که از آن
جمله شیخ مفید است.

4

در تاریخ زندگانی او ،قصههای شیرین و ماجراهای
شنیدنی و خواندنی آمده است.

3

غدیریّههای سیّد:

سید اسماعیل حمیری اشعار فراوانی در مدح امیرمؤمنان
علی و ماجرای غدیر دارد که در الغدیر بزرگ به آنها
اشاره شده است و ما از هر قافیه نمونههایی را یاد میکنیم.
 .1قافیة أ:

ای کس که فروشنده دین به دنیا هستی .این ،فرمان خدا
نیست .چگونه به وصیّ کینه روا میداری در حالی که احمد
 از او خشنود بوده است.
ماانالا ی احماان فاای ـ .ا هم

ااااوم یاااانارالخم نااا ااه

 1الغنار321/1 ،
 3ت ناخ ـغناا35/3 ،؛ ت ناخ اـن  .ن251/1 ،
 2الفصو المخد نة12 ،؛ کشفالغمة134 ،
 4ن ک :االی نی350/3 ،
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آن کسی که پیامبر  در روز غدیرخم او را با صدای بلند
خواند و در میان اصحاب و یارانش برپا داشت و فرمود :این علیبن
ابیطالب موالی کسی است که من برای او موال بودهام .ای خدای
برتریها ،با دوستدار او دوست و با دشمنان او دشمن باش.

1

 .2بائیّه:

ام ا م من فیالبراّة ف طل

و ـخاامّ اذااا اال ال ـعزمااة

در روز غدیرخمّ ،آنگاه که خداوند با قاطعیت فرمود :ای
محمد در میان مردم بایست و سخنرانی کن ابوالحسن را برای
مردم خود رهبر منصوب بدار که اگر چنین نکنی رسالت خود
را به پایان نرساندهای...
این قصیده در یکصد و دوازده بیت سروده شده و به
قصیدة طالیی معروف است .عالمانی مانند شریف مرتضی نیز
آن را شرح کردهاند.

8

 .3حائیّه:

اوم الغنار ـابـ.ن االفصا ح

اویی ال بی له ـخ.ر ویاّ.ة

پیامبر  به روز غدیرخم ،با روشنترین بیان ،برای او
(علی) سفارش و وصیت کرد.

4

 1ع ّ.مه ام .ی شش ـ.ت از اان اص.نه نا ا ا کراه و ان ااوان ا.ن چه ناه ـ.ت
آمنه اات ن ک :ص 452
 3اان شرح ان مصر چ پ شنه اات و ان ااوان ا صن و ا.زاه ـ.ت آمنه اات
 2ن ک :ااوان150 ،
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 .4دالیّه:

اذا ان لم احفظ ویا ة م مّان

و ال عهنه اوم الغنار موکّنا

اگر من سفارش محمد و پیمان مؤکّد او را که در غدیرخمّ
انجام داد ،حفظ نکنم مانند کسی خواهم بود که به بهای
هدایت ،ضاللت و گمراهی خریده باشم .این قصیده بیست و
پنج بیت است.

1

 .5دالیّهای دیگر:

اوم ا م ال بی فای لالّ اوح

و الونی فی وااقة ی.خوا

روزی که پیامبر  در سایه درخت (غدیرخمّ) ایستاد،
در حالی که مردم از شدّت گرما ایستاده بودند ،دست علی
 را با دستانش بلند کرد و با صدای رسا فرمود :ای
مسلمانان! این (علی) خلیل ،وزیر وارث ،بازو و یاور من و
پسر عمویم است .آگاه باشید هرکه را من موالی او بودهام،
این موالی اوست؛ پیمان مرا پاس بدارید...
 .6رائیه:

لقاان ااامعوا مق لدااه ـخاامّ

یااناه اض امّهم و هوالغاانار

کالم او را در روز غدیر خمّ جماعتی انبوه و به هم پیوسته
که در محل غدیر بودند شنیدید که فرمود :کیست که
سزاوارتر از شما برای شماست؟ انبوه جمعیت یکصدا گفتند:
شما موال و سزاوار برای ما هستی و تو هشدار دهنده برای ما
 1االی نی ،اـوالفرج ایفه نی363/1 ،
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هستی ،پس آنگاه فرمود :علی پس از من ،ولی ،موال ،رهبر و
وزیر است.
خدایا! دوستدار او را دوست بدار و به هنگام مرگ ،او را
با شادی و سرور روبهرو کن و دشمن و بدخواه او را دشمن
بدار و در لحظة مرگش با عذاب روبهرو کن.
 .7رائیهای دیگر:

فقا م ـخامّ ـ .ا «الغانار»

و حطّ الرح و ع ف الم .را

و امّ لاه الانوح ثام انتقاای

ع.ی م بر ک ن نحال و کونا

در خمّـ همان جایگاه غدیرـ به پا ایستاد و بار شتران پایین
آورده و از ادامه حرکت باز ایستاد و در حالی که دست حیدر
را در دست داشت با صدای بلند و آشکار فرمود هر که را من
موالی او هستم اینک علی موالی اوست...
 .8رائیه سوم:

و له ـ.وم النوح اعظم طباة

ااّی ـه وحی الْإلاه جها نا

به کسی که با وصی و جانشین محمد  دشمنی
میورزد بگو:
پیامبر با صدای بلند و رسا فرمود این وصی و جانشین من
در میان شما ست ،خود را به نادانی مزنید و به کفر برنگردید.
برای او در روز «دوح» و غدیرخمّ ،یادی است که آشکارا
وحی الهی را رسانید.
 .9رائیة پنجم:
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و ااا فاای اام لااه مع .اا

ماا لااام ا.قاااوه ـ ن اا ن

در غدیرخم ،آشکارا چیزی فرمود که احدی آن را انکار
نکرد .گفت :هرکه را من موالی او بودم این علی  موالی
اوست ،کافر و ناسپاس مباشید ...و روز غدیر این را فرمود:
این برادر من ،وصیّ و جانشین در امور من است .پروردگارا
هر انسانی را که او را دشمن بدارد دشمن بدار و به درون
دوزخ شعلهور وارد کن.
 .11عینیّه:

الم عمااارو ـا ا ل.وی مرـاااب

ط م اااة اعالمها ا ـ.قاااب

برای امّ عمرو در لِوی جایگاهی است با نشانههای فرسوده
و بدون آب و گیاه...
آن گاه از طرف خدا فرمان رسید و گزیری از اجرای آن
نبود ،آن پیام را برسان که اگر چنین نکنی ،رسالت او را
نرسانده ای و خدا نگهدارنده است .در آن هنگام پیامبر  به
پاخاست و همانند موارد دیگر مأموریت را به جا آورد و در
حالی که فرشتگان در پیرامون حضور داشتند ،فرمود :هرکه را
من موالی اویم این علی موالی اوست...
این قصیده پنجاه و چهار بیت است و دانشمندانی آن را
شرح کردهاند .علّامه امینی به نام پانزده تن از آنها اشارت
دارد .عدهای هم آن را تخمیس نمودهاند.
 1ن ک :الغنار334/1 ،

1
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 .11قصیدة المیّه:

حداای اذا ی ا ن ـخ امّ ج ا ءه

جبرال ،ـ لدب..غ ف.هم فَ َاز

آنگاه که جبرئیل در غدیرخمّ با آیة تبلیغ فرود آمد ،سایة
آن درخت رفت و روب شد .پیامبر روی بلندی رفت و علی
را صدا کرد و او آمد .فرمود :علی در میان شما جانشین من
است و در امور به او اعتماد هست .من و او همانند انگشتان
یک دست هستیم .علی مانند ندارد .به جای او دیگری را
برنگزینید و...
 .12المیهای دیگر:

ـعاان م ا ا ا م ط.ب ا مع .ا

اوم م ـ جدما ع الم فال

پس از آن که در روز غدیرخمّ در آن محفل و اجتماع
ایستاد ،سخنرانی کرد و فرمود :خدا مرا به وحی خویش آگاه
کرد و دین خود را با علی کمال بخشید ،او موالی شماست و
سرپرستی امت بعد از من با اوست .او شمشیر برّان من و
دست و زبان من و همواره یاور من است .او وصی و
پسرعموی من و نور او نور من ،و نور من نور اوست و...
هرگز از هم جدا نیستیم.
 .13المیّة سوم:

انا م اوم «النوح» .رالاونی

ـوجهاااة ل .ااا

ا ااادقبل

و روز «دوح» یعنی غدیرخمّ روبهروی مردم ایستاد و
فرمود:

 غدیریهسرایان 
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من برای هرکس موال بودهام این علی برای او پناهگاه است.
 .14المیّة چهارم:

اا مال باای اااوم امّ

طب ا

ـج نل الانوح ت او ح .لها

پیامبر  در روز خمّ در کنار آن درختان و در سایة آنها
سخنرانی کرد و فرمود :من هرکس را موال بودهام ،این علی
موال و سرور اوست .خدایا گواه باش و این سخن را بارها
گفت تا همه گفتند :شنیدیم و اطاعت کردیم. ...
سید در برخی ابیات این قصیده به گفتمان علی  در رحبه
که به حدیث غدیر استناد جسته اشاره کرده و نیز به کار انسبن
مالک که از شهادت و گواهی دادن دریغ ورزید و مشمول نفرین
گردید ،پرداخته است.

1

 .15قصیدة میمیّه:

و اوجل اوم ـ لغانار والئاه

ع.ی کل ـرّ من فص.ح و اعجم

و روز غدیر ،والیت علی را واجب کرد و بر هر فرد عرب
و غیرعرب الزم دانست و در کنار درخت خمّ ،دست او را
گرفت و آشکارا از علی  نام برد و وصیت نمود و میراث
علم دین را به او گذاشت .از این قصیده چهل و دو بیت
یافت میشود و عالمه امینی بیست و چهار بیت را آورده و در
دیوان نیز سی و نه بیت است.

 1ن ک :ااوان ا.ن ـ شرح و توض.ح ح .م231 ،
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داستانی شنیدنی:
سیّد حمیری وقتی شنید رئیس اباضیه و خوارج از علی 

بد میگوید و از او در نزد منصور دوانیقی سعایت میکند و
چیزهایی مطرح مینماید که او را بکشد این قصیده را به
ابناباض فرستاد او بیشتر به خشم آمد .در نظر فقها و قاریان
نیز از وی بد گفت و همگی در نزد منصور گرد آمدند .سید را
هم حاضر کردند .منصور پرسید ادعای شما چیست؟ پسر
اباض گفت :او (سید حمیری) سلف را ناسزا میگوید و به
رجعت ،عقیده دارد و خالفت شما و خاندان شما را قبول
ندارد.
منصور گفت :مرا رها کن .شخصاً با او چه مسئلهای
دارید؟ آنگاه رو به سید کرد و پرسید دربارة آنچه گفتند چه
میگویی؟ سید گفت :من به کسی ناسزا نمیگویم و به همه
اصحاب رسولاهلل  رحمت میفرستم .این پسر اباض
است .شما از او بخواهید به علی ،عثمان ،طلحه و زبیر رحمت
بفرستد .منصور گفت بر این یاد شدهها رحمت بفرست .زبان
ابناباض بند آمد منصور با چوبدستیاش به او زد و فرمان داد
به حبس ببرند و همراهان او را تنبیه کردند و به سید
پانصدهزار درهم عطا نمودند.

 1ا ب ن ال .ن ،مرزـ نی

1
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 .16قصیدهای دیگر:

ج نوا م ا له فی یا وه

اوم مّ ـا.ن اوح م ادظم

آنچه را که پیامبر مصطفی  دربارة پسرعمویش در
روز غدیرخمّ ،در میان انبوه درختان قد برافراشته ،بیان فرموده
بود انکار کردند .او فرموده بود :ای مردم هرکه را من برای او
موال بودهام و بر او حقی دیرینه دارم این علی موالی اوست و
آن قضای حتمی الهی است.
 .17قصیدة سوم:

و اا ا

م مااان ـغااانار مّ

عن الرحمن ا طم ـا عدزام

و محمد  در غدیرخمّ ،با عزمی قاطع که از سوی
خدای مهربان سخن میگفت ،اشاره به او (علی) کرد و فرمود:
آگاه باشید هرکه را من موالی او بودهام ،برادرم [علی] موالی
اوست .سخن مرا بشنوید.
 .18قصیدة چهارم:

ع.اای آ الراااو و لَارـ.ااه

االم کّ.ما ااجب ال ما م

ناااو اهلل اااوم ینار ااامّ

ان ف ـاه و اان حضار امنا م

بر رسول خدا و خویشاوندان نزدیکتر او تا آن زمان که کبوتران
بانگ برآرند ،سالم باد .آیا آنان ستارگان آسمان نبودهاند و نشانههای
عزت پایدار نیستند؟ ای کسی که در وادی ضاللت سرگردانی ،بدان!
پیشوا ،همان امیرالمؤمنین علی است که رسول خدا در روز غدیرخم
در حضور انبوه مردم به بلندی رفت و دست او را باال برد.

 الغدیر همراه 

21

نکتهای دربارة میمیّات سید حمیری :

حکایت شده که باربری را دیدند که چیز سنگینی میبرد که
بر دوش او گران بود پرسیدند آن چیست گفت :قصائد میمیّه
سید است!
 .19نونیّه:

نف اای فااناء ناااو اهلل اااوم

اتی جبرئ.ل ـبمر الدب..غ اعالنا

جانم فدای رسولاهلل باد آن روزی که جبرئیل امر تبلبغ را
آشکارا بر آورد ،که اگر نرسانی رسالت را تبلیغ نکردهای .رسول
خدا  قامت برافراشت و امتثال امر نمود و به مردم گفت:
قبل از غدیرخم ،موالی شما که بود؟ پاسخ دادند :شما بودید
و هستید .ما گواه آنیم که تو خیرخواه ما بودی و امر خیر را برای
ما بیان داشتی .فرمود :این (علی) پس از من ولی شماست من
مأمور هستم این را برسانم .یاران خوبی برای او باشید...
 .21نونیهای دیگر:

ع.ی شجرات فی الغنار تق امت

فق م ع.ی نحل ا ای و اع.ن

در کنار درختان کهن در غدیرخمّ پیش آمد و بر بلندی
رفت و آشکارا فرمود هرکه را من موالی او بودم پس از من
این علی موالی اوست؛ باور کنید. ...
 .21قصیدة یائیه:

ااا م ـخامّ ـ .ا الغاانار

فق

ف اامب یاوت ناناّ

مهر خالص من از آنِ وصیّ است و محبّت ناب من جز
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برای علی نیست .پیامبر  مرا به چنین مهر و محبت
فراخوانده و من اجابت کردهام .دوستی و دشمنی من بر محور
اوست و دوستدار او را دوست میباشم .در غدیرخم به
پاخاست و با صوت رسا فرمود هرگاه من از میان شما رخت
بربستم ،این (علی) موالی شماست و این امر بر عرب و
غیرعرب تفهیم شد.
 .22یائیهای دیگر:

ـِاهو وّیّایّ ال باای یااناة امّ

جم.ب ال

لو حفظوا ال ب.ا

پیامبر  در فردای خم همه مردمان را سفارش کرد اگر
پیامبر و سفارش او را رعایت کرده باشند .آنها را ندا در داد
و فرمود :ای بندگان خدا! آیا من برای شما موال نیستم؟ گوش
دهید .در پاسخ گفتند :تو موالی ما و بر ما از خود ما سزاوارتر
هستی .پس علی  را به خود پیوست و به آنها با صدای
آشکار و به همه زنده دالن شنوانده و فرمود :هرکه را من
موالی او بودهام ،ابوالحسن علی را برای او ولی و پیشوا قرار
دادم .خدا دشمن او را در میان شما دشمن و دوستدار او را
دوست باشد.
 .23یائیة سوم:

و اااا م م مااان ـغااانار مّ

ف ا ای مع .ا یااوت ناانا

محمد  در غدیرخم ایستاد و با صدای رسا ،ندا در داد
و همه عرب و غیرعرب را که گرداگرد درختان ،حلقه زده
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بودند فراخواند و گفت :آگاه باشید هرکه من موالی او بودم،
این علی موالی اوست...
هشتم :عبدی کوفی

او از شاعران اهلبیت پاک و از کسانی است که به والی آنان
تقرب میجست و بیشترین اشعارش را در ستایش آل علی و
مناقب امیرمؤمنان سروده است.
امام صادق  فرمود :به فرزندانتان شعر عبدی را
بیاموزید که او بر دین و آیین خداست و امام به شعر او،
استناد میجسته است.
علّامه امینی ،اشعار و مطالب فراوانی از عبدی کوفی نقل کرده
که همگی آموزنده و مفیدند .از جمله به قصیدهای بائیه ،که دارای
هشتاد و اندی بیت است ،اشاره دارد .ما به ترجمه برخی از ابیات آن
میپردازیم.
ـّ.غ االمی ابرا ـ لغریّ حوی

اوفی البراة من عجم و من عرب

سالم مرا در غریّ و نجف به قبری برسان که با وفاترین
انسانها را از عرب و غیرعرب در برگرفته است ،شعار خود
را برای خدا و خضوع و خشوع بر آستان او و برای بهترین
وصی و بهترین پیامبران قرار بده.
ای اباالحسن! بشنو ،آنهایی که حکم تو را به بوته
فراموشی سپردند و از راه حق عدول کردند .آنها بد راهی
پیش گرفتند.

41
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لمّ نای احمن اله ای ع.ی ادال

و هنگامی که احمد هادی  بر فراز جهاز شتران ایستاد
و در غدیرخمّ بر ایشان هشدار داد ،آنجا که فرمود :ای علی!
بایست من مأموریت دارم به مردمان برسانم ،تبلیغ و رساندن
سزاوار من است .من علی را راهبر و پرچم و نشان هدایت
برای پس از خودم نصب کردم و علی بهترین منصوب است.
ابن شهرآشوب نیز سه بیت از عبدی نقل کرده است .برای علی
در تمام روزگار جز برادرش محمد ،مانندی نیست.
هنگامی که قریش و مشرکین مکه ،در لیلةالمبیت قصد
جان او کردند ،علی بود که جاننثاری نمود.
و وافا ه فاای اام و انتض ا ه

و ..فاااة ـعااانه وزاااار

پیامبر  هم در خمّ ،وفا کرد و از او خشنود شد که بعد
از او وزیر و جانشین شود.

 1الم فل ،111/1 ،چ پ ااران

1

قرن سوم
نهم :ابوتمام طائی

ابوتمام طائی ،حبیببن اوس یکی از رؤسای امامیه و بزرگان
شیعه در قرنهای گذشته و از پیشوایان ادب و لغت است که
در شناخت شعر و اسلوبهای نظم ،مرجع بوده است.
ابوتمام در اصل شامی است .اما در مصر نشو و نما یافته و
به عراق و ایران هم سفر کرده است .پانزده تن دیوان شعر او را
گردآورده و مرتب کردهاند و سیزده نفر دربارة شرح احوال او
کتاب نوشتهاند .سالهای والدت و فوت او مورد اختالف است.
قصیدة غدیریّه او یکصد و چهل و سه بیت است که علّامه
امینی چهل و پنج بیت آن را آورده است .برخی از بیتهای
این قصیده را که درباره غدیر سروده است ،میآوریم.
فع.دم ـ ـ ا ء ال بای و نهطاة

اف ع.ل اان ه الخ .نة و الم ر

با فرزندان پیامبر و خاندان او کارهایی کردید که کمترینش
خیانت و نیرنگ بوده است ،و پیشتر با وصیّ او مخالفت
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کردید ،همان برادر او [پیامبر] اگر سخن از افتخارات به میان
آید و پسر عمو و دامادش ،نه برادری مثل او و نه داماد و پسر
عمویی همانند او یافت شود .بازوی محمد به واسطة او
محکم شد ،همانند بازوی موسی با هارون ،او شمشیر خدا و
شمشیر رسول خدا بود ،در تمام مشاهد :بدر ،احد ،خیبر،
نضیر ،حنین و خندق پیروزی میآفرید و غم و غصه میزدود.
و اوم الغنار اادوضح ال م اه.ه

ـض  .ء الف.ه حج ب و الادر

در روز غدیر و در میان روز ،حقیقت را برای اهل آن بدون
پرده و پوشش ،آشکار کرد .رسول خدا برپا ایستاد و آنان را به
والیت علی فراخواند ،بازوان او را گرفت و نشان داد که ولی و
سرپرست و جانشین او ،علی است.
دهم :دعبل خزاعی شهید

دعبلبن علی کوفی است اما بیشتر در بغداد اقامت داشته و از
دست معتصم عباسی فرار کرده بود و در اطراف و اکناف
میگشت .او به حجاز و مصر و ایران سفر کرده است .گاهی
از شهر بیرون میرفت و از نظر مردم پنهان میشد و پس از
چندین ماه برمیگشت.

1

دعبل مدتی با شیعیان در شهر قم گذراند .آنان هر ساله
پانصد هزار درهم به او صله میدادند.

 1اـوالفرج ایفه نی ،االی نی26/11 ،
 3اـن معدز ،طبق ت135 ،

8
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ابعاد شخصیت دعبل:

او فانی در والی اهل بیت عصمت و طهارت و در شعر و
ادب و تاریخ نابغه بوده است .او از روایان حدیث و از
اصحاب امامان معصوم محسوب میشود.
دعبل در سال  132هـ ،متولد شد و به سال  836هـ ،به
شهادت رسیده است.

1

تائیة دعبل ،قصیدهای طوالنی است که بزرگانی به آن
اهتمام داشتهاند .این شعر ،از نیکوترین اشعار و نفیسترین
آثار به حساب میآید .دعبل بخشهایی از آن را در حضور
برخی امامان خوانده و مورد تشویق آنان قرار گرفته است.
علّامه امینی  ،بیست و پنج بیت آن را آورده و البته آن را
یکصد و بیست و یک بیت دانسته است .استاد عبدالکریم
األشتر ،یکصد و هیجده بیت آن را آورده است.

8

ما به ترجمه برخی ابیات آن میپردازیم:
ولو اّ.نوا المویی ال.ه امونه

لزّمت ـمبمون عن العثارات

اگر زمام امور را به دست خلیفة سفارش شده میسپردند،
امت از لغزشها در امان میماند .همان برادر خاتم رسوالن،
که از هر آلودگی ،پاک و مبرّاست و پشت پهلوانان را در
میدانهای نبرد بر زمین آورده است؛ و اگر منکر شدند روز
 1الغنار214/1 ،؛ معجمالب.نان411/4 ،؛ االی نی60/11 ،
 3شعر اعبل214/ ،
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غدیر ،بدر ،احد و روزهای سخت و طوالنی را شاهدند که
آیههایی از قرآن در فضیلت او ،تالوت میشود از جمالت ایثار و
از خودگذشتگیاش در مورد طعام خود در موقع قحطی و نداری.
یازدهم :ابواسماعیل علوی

او از فرزندان عباسبن علیبن ابیطالب  و شاخة درخت
تناور امامت و از مفاخر عترت طاهره است.

1

عالمه امینی در اشاره به غدیرخمّ ،قطعهای از او نقل
کرده که چند بیت آن چنین است:
و ی حل اوم النوح اذ ا م احمن

ف ای ـرفب الصوت ال ـدهمهمٍ

او صاحب روز «غدیرخمّ» و روز آن درخت «دوح» است
که احمد  در سایة آن ایستاد و با صدای بلند و بدون
تردید فرمود:
ای علی! من تو را در مورد خودم به منزلة هارون نسبت به
موسای کلیم قرار دادم .درود خدا به او مادامی که ستارهای
میدرخشد و کاروانهای احرام بسته ،پیرامون بیت طواف میکنند.

8

دوازدهم :وامق نصرانی

بقراط پسر اشوط ارمنی مسیحی ،از ستایشگران اهل بیت
عصمت  بوده است.

4

 1ط.ل ،ت ناخ ـغناا126/13 ،
 3مرزـ نی ،معجم الشعراء425 ،
 2اـن شهر آشوب ،الم ال 316/1 ،و 523
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ع ..ـ حض ن المال فی المواام

آیا در غدیرخمّ ،محمد  دست او را در حضور همه در
موسم بلند نکرد و فرمود :هر که من موالی او هستم ،پس از
من موال برای او علی پسر فاطمه (بنت اسد) است؟
و سپس دعا کرد و گفت :خدایا! دوستدار دوست او باش و
دشمنان او را دماغ بر خاک بمال و دشمن باش.
چه بسا خواننده در شگفت آید که چگونه یک نفر
مسیحی ،علیبن ابیطالب را ستایش میکند .اما این کار
عجیب و شگفتآور نیست .اگر مؤلف ،نویسندهای آگاه از
تاریخ و دارای روح انصاف باشد ،فضائل و بزرگواریهایی را
ثبت می کند ،چنان که در میان مسیحیان و کلیمیان نیز بوده و
هستند افرادی که در شأن حضرت محمد  کتابها
نوشتهاند .چنان که علّامه امینی ،نام و نشان و عنوان
کتابهای سی تن از آنان را یاد کرده است.

1

این شاعر مسیحی در یک قطعة شش بیتی دیگر به حدیث
نبوی «من و علی از یک درخت هستیم و بقیه مردم از درختان
دیگر» ،به زیبایی اشاره دارد.
از دیگر مسیحیان در این اواخر ،که علی  را ستوده،
عبدالمسیح انطاکی مصری با قصیدة طوالنی علویه مبارکه که
دارای پانصد و نود و پنج بیت در مدح موالست .پولس
 1الغنار 5/2 ،و 6
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سالمه ،قاضی مسیحیان بیروت نیز پس از قرائت کتاب
«الغدیر» قصیدة سه هزار و هشتاد و پنج بیتی ،همراه با تحلیل
و دقت نظر سروده و فرستاده است.

1

سیزدهم :ابن الرومی

ابوالحسن علیبن عباس ،مشهور به ابنالرومی از مفاخر شیعه
و از نابغههای امت مسلمان است .اشعار طالیی او بر رونق
بالغت افزوده است برخی نیز به گردآوری آثار و اخبار او
اهتمام ورزیدهاند.
ا

8

ال بی له مق ال لم ا ن

من ک ت مواله ف ا ماولی لاه

اوم «الغنار» ل مع.ه ممجمج
مث.ی و ایبح ـ لفخ ن مدوّج

گوهر او را مانند طالی ناب میبینم .مکانتش در فضل و کمال
چون خورشید و ماه شب چهارده بلند و واالست .پیامبر  در
روز «غدیر» برای شنوندگانش ،با فصاحت تمام فرمود :هرکه را
من برای او موال بودهام ،این علی همانند من ،برای او موالست.
بدین وسیله تاج افتخار بر سر وی نهاد ،همانگونه که
پیشتر نیز به افتخار همسری فاطمه نائل شد .آنگاه که او
خواستگاری عدّهای را رد کرد و علی را برگزید.

4

 1اان اص.نه ان کد ـی ا.صن و هفنه یف های چ پ شنه اات
 3از جم.ه عب

م موا عقّ ا ان کد ـی ا.صن و نوا و اه یف های که ع ّ.مه

ام .ی ،ـ.شدر از او ـهره ـراه اات
 2اـن شهر آشوب ،الم ال ،521/1 ،چ پ ااران
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چهاردهم :حِمّانی افوَه

ابوالحسین علیبن محمد کوفی ،در میان علویان به شعر و
ادب و ذوق مشهور بوده است ،چنان که خود میگوید :بین
پدرم و نیایم تا ابوطالب همه شاعر بودهایم.

1

حمانی ،دارای دلی قوی و روحی ظلم ستیز بوده و از
فرزندان زید شهید است .در تاریخ والدت او اختالف است و
به احتمال قوی در سال  401هـ ،وفات یافته است.

8

امّا غدیریّة او:

فرزند کسی که آفتاب پس از غروب برای او برگردانده شد و
او تقسیم کنندة آتش به روز قیامت و حساب است.
ماااوال هااام ااااوم الغااانار

ـاار یاام مرتاا بٍ و آـاای

موال و سرپرست ایشان در روز غدیر ،به رغم بر خاک
مالی دماغ شک کننده و منکر علی بوده است.
شما خطبه خم را فراموش کردید؟ آیا میتوان بنده را به
موال تشبیه کرد؟!
علی موال و سرور کسی است که رسول خدا  برای او
موال بوده است.
علّامه امینی به تناسب آنکه حمّانی از نسل زید شهید
بوده و قوت قلب و ابای نفس را از او به ارث برده است،
 1حموی ،ن عةال

ر و معجماالاـ ء315/5 ،؛ عمنةالط لل361 ،

 3مروج ال هل 412/3؛ اـن اث.ر ،ال مل10/1 ،
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فصلی دربارة زید و شیعه امامیه اثنیعشریه گشوده و با ذکر
حقایق تاریخی به روشنگری در مورد آنان پرداخته است.
نقد و اصالح:

علّامه امینی ،همچنان که در بحث از دعبل برای اصالح
تاریخ ،دربارة مختاربن ابی عبیدة ثقفی ،بابی گشوده با نفی
نسبتهای غیرواقعی ،ابهام از چهرة او زدوده است.
وانگهی بههمین جهت که عدهای به نام مؤلف و نویسنده
صفحات تاریخ را سیاه و کاروان بشری را دچار سردرگمی
کرده حقایقی را انکار و واقعیاتی را مسخ نموده و باالخره در
ناآگاه ماندن نسل کوشیدهاند .او به افشاگری پرداخته و
صفحاتی از الغدیر بزرگ را در معرفی این چهرههای نامیمون
اختصاص داده است.
علّامه امینی تحت عنوان فوق ،کتابها و نویسندگان
یاد شدة ذیل را مطرح و سخنانشان را به نقد کشیده است:
 .1عقدالفرید ،ابن عبد ربه اندلسی.
 .8االنتصار ،عبدالرحیم خیاط معتزلی.
 .4الفرق بین الفرق ،عبدالقاهر بغدادی.
 .3الفِصَل فی الملل و األهواء والنِحَل ،ابن حزم ظاهری
اندلسی.
 .5الملل و النحل ،محمدبن عبدالکریم شهرستانی.
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 .6منهاج ال ة ،ابن ت.مّ.ة حرّانی ،حنبلی.
 .7البنااة و ال ه اة ،ابن کثیر دمشقی.
 .2محاضرات ،تاریخ االمم االسالمیه ،شیخ محمد خضری.
 .1ال ّة و الش.عة ،رشید رضا ،صاحب المنار.
 .10الصراع بین الوث .ة واالسالم ،عبداهلل علی قصیمی.
 .11فجراالسالم ،احمد امین مصری.
 .18ضحیاالسالم ،احمد امین مصری.
 .14ظهراالسالم ،احمد امین مصری.
 .13الجولة فی ربوع الشرق االدنی ،محمد ثابت مصری.
 .15عق.نةالش.عه ،خاورشناس رونالدسن.
 .16الوش.عة فی نقد عقائد الش.عة ،موسی جاراهلل.

قرن چهارم
پانزدهم :ابنطبا اصفهانی

ابوالحسن محمدبن احمد از دانشمندان و ادیبان عصر خود
بوده و دارای آثاری ماندگار است.

1

نسبش با پنج واسطه به سبط اکبر امام حسن مجتبی  میرسد.
علّامه ،غدیریّهای چهاربیتی خطاب به ابوعلی رستمی ،از
او آورده است.

8

ا من ا رّلی العناوة ف ـانه

و اعمن لم روهی ـجهنک او ذن

ای کسی که برای من دشمنی ،پنهان میکنی ،آن را آشکار
کن .در بدخواهی من بکوش یا رها کن که برای خدا در نزد
من عادت سپاس است ،در حق کسی که با من عداوت
میوزرد .پس سرگردان مباش.

 1مرزـ نی ،معجمالشعراء462 ،؛ اـنننام ،فهرات331 ،؛ حموی ،معجم اماـ ،
51/2
 3ثع لبی ،ثم ن الق.وب511 ،
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ان واثم ـنع ء جنی المصاطفی

مـی یناة «یانار مّ» ف حا ن

من به دعای نیایم محمد  که برای پدرم در روز
غدیرخمّ فرمود ،اطمینان دارم .بههوش باش! و خدا در اثر آن
دعا ما را در مورد دوست و دشمن خوشبخت کرده است ،تو
صبرکن.
اصفهانی در سال  488هـ ،وفات یافته است و او را در
اصفهان نسلی پایدار است.

1

شانزدهم :ابن علویّه اصفهانی

ابوجعفر احمد ابن علویّه ،از پیشوایان حدیث و استادان
علمای امامیّه و مورد اعتماد بوده است .او در ادبیات و شعر
نیز دستی بلند و باال و رتبهای در اوج داشته است.

8

او در سال  818هـ ،متولد شده و در  480هـ ،در گذشته
است 4.علّامه امینی  ،غدیریّة او را در چهارده بیت آورده
که از آن جمله است:
ی.ی االله ع.ی اـن عمّ م من

م ااه یاا.وة تُغمّاان ـ اا ن

و له اذا اذکار الغانار فضا..ة

لم ا ه م اامت الم.اوان

خدا به پسر عموی محمد  از سوی خود درود
بفرستد ،پوشیده به رأفت و رحمت و برای او بههنگام یاد از
 1ن ـه عمری ،المجنی
 3نج شی ،فهرات؛ اـن شهر آشوب ،مع لم الع.م ء و
 2الغنار251/2 ،
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غدیرخم فضیلتی است که تا شب و روز هست فراموش
نمیشود .پیامبر  به توضیح والیت قیام کرد همان والیتی
که از سوی خداوند پاداشدهنده ،نازل شد و فرمود :برسان
آنچه را مأمور شدی و به خدای نگاهدارندة مهربان اطمینان
داشته باش .پیامبر به نماز جماعت فراخواند و او [علی] را با
سخنی نیکو و روشن معرفی کرد و فرمود آیا من ولی شما نیستم؟
گفتند :چرا ،هستی .فرمود این ولیّ دوّم شماست. ...

1

هفدهم :المفجّع ،محمدبن احمد

او از مردان علم و حدیث و نحو بوده و در میان پیشوایان
لغت و ادب ،به مثابة مروارید درشت میدرخشیده است .او از
اصحاب امامیه است و شعر فراوان سروده است.

8

محمد ،آثار ارزشمندی داشته که علّامه امینی به نُه عنوان از
آنها اشارت دارد.

4

قصیده غدیریه او یکصد و شصت بیت است که به قصیدة
اشباه یا ذات معروف است و به حدیث نبوی در شباهتهای
امیرالمؤمنین علی  به پیامبران اشارت دارد .ابیاتی از آن به
قرار زیر است:
ای آنکه مرا برای خاطر محبت علی نکوهش میکنی ،با
 1معجماالاـ ء11-13/2 ،
 3مرزـ نی ،معجمالشعراء464 ،؛ معجماالاـ ء350- 110/11 ،
 2الغنار262/2 ،
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خفت و خواری گام به سوی دوزخ بردار .آیا به بهترین انسان
تعرض میکنی؟ همواره از هدایت ،دور و ممنوع باشی .او در
کهولت و جوانی و شیرخوارگی و در غذا خوردن شبیه
پیامبران بوده و در علم و دانش آدم که اسماء به او آموخته
شده و مانند نوح صاحب کشتی نجات بوده . ...
لم ا ن اماره ـانوح ت امّ

مش ال عن ااب..ه م.واا

کار او در کنار درختان خمّ (غدیرخمّ) مشکلی نبود.
مرتضی را برای مردم نصب کرد و فرمود :این موالی کسی
است که من برای او موال بودهام هر که او را دشمن بدارد،
مهم نیست یهودی یا نصرانی بمیرد.
مفجّع در بصره متولد شده و در سال  487هـ ،وفات یافته
است.
هجدهم :ابوالقاسم صنوبری احمدبن محمد

او شاعری شیعی و خوشسخن بوده و اشعار فراوان او دربارة
علی  نشانة تشیّع اوست .ابن شهرآشوب او را از
ستایشگران اهلبیت برشمرده است.
غدیریه او قصیدهای چهلودو بیتی است که با تغزل آغاز
میکند و از آن جمله است:
حبی ال بی م من  و وی.ه

مب حل ف طمه و حل ا .ها

ء الخم ة الغرن الدای

اب اای العااال ـعالهاام ـ ن.هاا

اهل ال

من به محمد  و جانشین مورد وصیت او ،همراه
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فاطمه و فرزندانش مهر میورزم .پنج تن اهل کساء که بانیان،
هر بلندی را به بلندای آنان میسازند.
آ ه فی امّ و ناوّه ـ اامه

لم اب فی .ر ـاه ت واها

در خمّ او را برادر خود خواند و نام او را برد و هیچ
نکویی نماند که برای او یاد نکند.
فرمود با فضیلتترین شما علی است .حکم او پیش
میرود و او برای من مانند هارون است برای موسی ...
نوزدهم :قاضی تنوخی

ابوالقاسم علیبن محمد ،نسبش به نوح پیامبر میرسد .او در
کالم ،دانشمندی ذوفنون و در فقه و فرائض پیشرو و ماهر و
حافظ حدیث ،پیشوا در شعر و ادب و دارای آگاهی در نجوم
و هیئت بوده است .در انواع دانشها دارای اثر است؛ از آن
جمله «الفرج بعد الشنة» و غیر آن.
تشیع او از پاسخی که به شاعر عباسی داده است
هویداست .غدیریه او که عالمه امینی نیز آورده هشتاد و سه
بیت است.
و من ا فی اوم الغنار م مان

و ااان اا ف ماان یاانن العااناة

وایاااااااااااااااااال
ترین
به بهترین انسانی که بر زمین الگام نهاده و به گرامی

کسی که در میان مردم راه رفته است و بر دو سبط مصطفی،
عیب و ایراد میگیرند( .به آن شاعر) بگو در عین پستی
میخواهی دست بهسوی ستارگان بیاویزی ،کار قرمطیان را به
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دروغ به اهل بیت بزرگوار و پاک نسبت میدهی . ...وزیر
پیامبر مصطفی و وصیّ و جانشین او که در خلق و طبیعت،
شبیه هم بودهاند ،کسی که محمد  در روز غدیرخم ،با
وجود بیم از دغلکاران ناصبی فرمود :بدانید هرکه را من از
خود او سزاوارتر به وی هستم ،این برادرم پس از من،
صاحب امر و موالی اوست .همگی از او فرمان ببرید .او
نسبت به من مانند هارون نسبت به موسیبن عمران است.

1

بیستم :ابوالقاسم زاهی

علیبن اسحاق مشهور به زاهی از نوابغ و شاعرانی بوده که در
اشعارش به نفع اهل بیت موضع گرفته و بر آیین آنان
میزیسته است.
زاهی در سال  412هـ به دنیا آمده و در سال  454هـ از
جهان رخت بربسته است 8.در کتب معاجم بدان سبب که او
به اهل بیت گرایش نشان داده و اشعارش مشحون از مهر و
والی آنان است ،کمتر به وی پرداختهاند .عالمه امینی 
نیز بدان جهت از نمونه اشعار او ،فراوان نقل کرده است.

4

زاهی در قصیدههایی با قافیههایی (صاد)( ،را) و (ها) به مدح
امام علی و یاد غدیر پرداخته است ،که از آن جمله است:
 1ن ک :اـن العم ا ح ب.ی ،ش نات ال هل 263/3
 3اـن  .ن ،وف .ت االع .ن 211/2
 2الغنار 211-211/2
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و ک ّر االی م فی اولی الفرص

کسی که از دوش پیامبر  باال رفت و در اولین فرصت،
بتها را شکست و کعبه را از آلودگیها پاک کرد و پایین آمد
و کسی که به روز تنهایی محمد  جان خویش را فدای او
کرد و در رختخواب او آرمید و کسی که در بدر و احد گردن
گردنکشان را در برابر حق شکست و جبرئیل ندای «الفتی الّا
علیّ» در داد و کسی که در روز خیبر پرچم به دست گرفت و
دشمن را شکست داد و در خیبر را از جای در آورد.
و خدا «هل اتی» برایش نازل کرد و همان که انس از
گواهی دادن دریغ ورزیدن و به مرض برص گرفتار گشت،
آنگاه که علی گواهی خواست که چهکس در غدیر شاهد بود.
من اشهن ـ لغانار لای

فب ان ال مب و هو ان ن ا

اذ ا

فقاا ان اا.ت فقاا کاا ذب

اوف تری م ال تواناة ام

آنگاه که علی فرمود چه کسی جریان غدیر را به نفع من
گواهی میدهد ،شنوندهای شنید و گام عقب نهاد و گفت
فراموش کردهام .فرمود دروغ گفتی سپس خواهی دید اثر
نفرین را که با پیراهن و آستین نتوانی پوشیده بداری.
تا آنجا که در رائیّهای گوید:
من ا احمن فی اومالغانار لاه

ـ ل قل فی بر ـ لصن مبثون

ام ا ع.ی ف ن ـعنی لهم ع.ما

وااعن ـم ق.ل فی البع  ،م بون

آن که پیامبر ،در روز غدیرخمّ به او ،برابر خبر راست و
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درست فرمود ای علی بایست بعد از من پیشوا و رهبر باش.
موالی آنان و سرپرستشان تو هستی که خدای عرض فرمان
داد برسان تا بهترین مأمور باشی و اگر نکنی فرمان مرا اجرا
نکردهای.
و در هائیّهای دیگر گوید:
مّن فرض المصطفی واله ع.ی

الخ.م ـ.وم «الغنار» اذ نفعاه

علی آن کسی است که محمد مصطفی در روز غدیرخم او
را باال برد و والیتش را فرض گردانید.
و در رائیّه دیگر:
اااا.م ـخاامّ لو.خوالفااة ح.اانن

و من ابل ا الطهر م ل.س ا ار

حیدر در غدیرخمّ به پا داشته شد و پیشتر نیز پیامبر پاک،
چیزی گفته بود که جای انکار نبود.

1

بیست و یکم :ابوفراس حمدانی

حارثبن ابیالعالء حمدانی از شخصیتهای چندبعدی است.
او در مسابقة آرایش سخن ،مورد ستایش است ،همچنان که
در میدان جنگ و بسیج سپاه و لشکر ،شجاع و سرآمد بوده
است .معلوم نیست آیا او در سخنوری مهارت بیشتر دارد یا
در امور نظامی و لشکری دالورتر است .کوتاه سخن آنکه در
هر دو باب سرشناس و سرآمد بوده است.
 1ت ناخ ـغناا250/11 ،؛ اد.مةالنهر111/1 ،؛ مرآةالج ن241/3 ،؛ مج لس
المؤم .ن456 ،؛ ال ی و االلق ب351/3 ،؛ زنک.ی؛ االعالم 651/3 ،و جز آنه
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او در سالهای  480و یا  481هـ ،به دنیا آمد و در سال
 457هـ ،کشته شد 1.ابواسحاق صابی مرثیهای برای او سروده
است :او به اهلبیت ارادت میورزیده و طی سرودههایی روح
توسل به ساحت آنان را ابراز داشته و نکات نغز و
حکمتآموزی را به نظم کشیده است:
از صبر نیکو هزینه کن .هرکس از صبر و شکیب خرج
کند ،بینوا نگردد .مرد تا حرکت نکند به مقامی نرسد ،چنان که
عقاب در آشیانه به شکار نمیپردازد ،بلکه در فضا به پرواز
درمیآید.
غدیریّه حمدانی:

غدیریّة او میمیّهای است پنجاه و هشت بیتی که در دیوان
مخطوطش محفوظ است .متأسفانه ناشر دیوان ،ابیاتی را
انداخته و تنها پنجاه و سه بیت آورده است .حمدانی در
قصیدهای به نام «ش ف.ه» در جواب شاعر متعصب عباسی که
میخواسته از شأن آل علی بکاهد ،فضائلی را برشمرده است:
ال م مهدضم و النان مخدارم

و ف.یء آ ناو اهلل مقد ام

حق پایمال شده و دین خلل برداشته و سهم آل رسول
خدا به یغما رفته است.
فرزندان علی در شهرهایشان ،به صورت رعیت میزیند در
 1ش نات ال هل 34/2
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حالی که حکومت و زمام امور در دست سفلگان قرار دارد.
شما آنچنان به ایشان فخر می فروشید که گویا پیامبر  جدّ
و نیای شما بوده است ،نه آنها .روز غدیر پیامبر  با
حضور فرشتگان و امت مسلمان بهپاخاست و به نفع آنها
سخن گفت .اما پس از رحلت آن حضرت کار را شورایی
کردند طوریکه گویا صاحب حق را نمیشناسند .چرا! به خدا
سوگند شناختند؛ لیکن نقاب بر روی حقیقت کشیدند.
برخی شاعران این قصیده را تخمیس کردهاند1.او در مقام
توسل به آلالبیت گوید:
شفیع من احمد پیامبر و موالی من علی و دختر و دو سبط او
و فرزندانش :علی ،باقرالعلم و صادق امین بیان ،موسی و علی و
محمدبن علی و علی و عسکری و امام مهدی است.

8

بیست و دوم :ابوالفتح کشاجم

محمود بن محمد معروف به کشاجم از نابغههای امت و از
یکهتازان میدان ادب و بالغت که لقب او مشعر و گویای
مزایای وجودی اوست :کشاجم مخفّف کاتب ،شاعر ،ادیب،
منشی و نگارنده و جواد ،متکلم و منطقی و چون به دانش
طب هم عالقهمند بود ،گاهی او را «طکشاجم»میخواندهاند.

 1الغنار؛ 403/2؛ م ن الرحمن142/1 ،
 3اع .نالش.عة331-311/11 ،
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ابوالفتح معلم اخالق بود و در این زمینه گفته است :ما با
اهل محبت ،وفا و عهد و پیمان داریم .میکوشیم مراتب
برادری را نگهداریم اگر کسی گرفتار شد به او یاری
میرسانیم .این خلق و خوی ماست که در حفظ مکارم اخالق
اهتمام داریم.
ابوالفتح اهل سیر و سیاحت بود و به کشورهایی سفر کرده
و آثاری ادبی برجای گذاشته است.
شگفت آنکه نیای او ،سندیبن شاهک در دشمنی اهلبیت
مشهور است .در حقیقت ابوالفتح مصداق آیة شریفه «یخرج
الحی من المیت» 1بوده است .او در سال  460هـ وفات یافته
است.

8

غدیریّة کشاجم:
فجّنهااام اا تم االنب.اااا ء

واعرف ذاک جم.اب الم.ال

و ااان ع.مااوا انّ اااومالغاانار

ـغننهم جنّ ااوم الجماال

نیای ایشان خاتم پیامبران است و همه مردم این را
می دانند و پدرشان سرور اوصیاست که عطاکننده به بینوایان و
هالککننده گردنکشان است .ابر آسمان ،بارش از او آموخت
و کوه ،حلم و پایداری از وی یاد گرفت .چه بسا خدا به
واسطه او آتش ضاللت و فساد را خاموش کرد و مشعل
 1انع م15 ،
 3ثع لبی ،ثم ن الق.وب126 ،؛ ش نات ال هل21/2 ،
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هدایت و رستگاری را برپا داشت .آنان دانستند که با نیرنگی
که در غدیرخمّ به کار بستند ،آتش جنگ جمل را برافروختند.
ای گروه ستمگران که تلخی مصیبت را بر پیامبر 

چشاندید.
این قصیده در نسخة خطی ،چهل و هفت بیت است که
در چاپ ،بیتهایی را انداختهاند.

1

او در البهالی نظم ،برخی حدیثها را تفسیر کرده است از
جمله حدیث منسوب به علی  که فرموده:
من لحّبّ ف ..دعن ل.فقر ج.ب ـ 
برخی پنداشتهاند هرکه علی را دوست بدارد باید جامة فقر
بر تن کند .دروغ گفتهاند هرکه علی را دوست بدارد
جامههای غنا بر تن میکند.

سخن وصی را تحریف کردند و به راهی دیگر رفتند .آن
حضرت فرمود :اگر دوست ما هستید و به ما مهر میورزید،
دنیا را رها کنید و وابسته و شیفتة آن مباشید.
بیست و سوم :ناشی صغیر

ابوالحسن علیبن عبداهلل از بزرگان علم کالم ،سرآمد در فقه،
نابغه در حدیث و پیشرو در ادب بوده و فضیلتهایی را در
وجود خویش جمع کرده است .او کتابی دربارة امامت 8دارد و
 1الغنار4/4 ،
 3طوای ،فهرات11 ،؛ ننام202 ،؛ اـن  .ن ،ت ناخ112/1 ،
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دربارة مدایح اهلبیت اشعار زیادی سروده است ،که بعضی از
آنها بالغ بر سیصد بیت است.
ناشی صغیر در  871هـ والدت و در  460هـ وفات یافته
است.
غدیریّهها:

علّامه امینی  در کتاب بزرگ الغدیر ،غدیریههایی از او با
قافیههای (ج ،ک و ب) آورده که به برخی شاهبیتها اشاره
میکنیم:
ا ا آ ا ااا.ن ماان ا اابّ م

ـغ.اار شااف ل ف ااه نصاا

اندم نش ا مان الضاال کما

کاال ف اا ا ـ ااب م یاا.

ای آل یاسین ،هرکس شما را دوست بدارد بدون تردید،
خیرخواه خویش بوده است .شما مایه رستگاری هستید و هر
فساد و تباهی در پرتو وجود شما به صالح تبدیل میشود.
پدر شما احمد و مصاحب او هست که دانشها به او عطا
شده است؛ یعنی علیبن ابیطالب که در روز غدیرخم به
تنهایی به امتیازی نایل آمد.
ذاک ع.ااای الااا ی تفااارّاة

فی اوم امّ ـفضا.ه اتّضا

آنگاه که میان مردم ایستاد .بازوی او را گرفت و گفت هر
که را من موالی او بودهام ،وصی ،به وحی الهی موالی
اوست.و در قافیة ک میگوید:
و اااوم الغاانار ماا اومااة

ل.داارک عا نا الاای ی انا ا
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و روز غدیر :چه روزی که هرگونه عذر را برای
نیرنگبازان گرفت .قصیدة معروف بائیّه:
ـا

م ماان عاارف الصااواب

و فاای اـ .ا تهم نااز ال د ا ب

که سی و دو بیت است و از اوست .در قصیدهای دیگر:
و یااا نمه کب.عداااه ـخااامّ

مق ینه من الخ.ام الراا ب

و شمشیر او مانند بیعت او در غدیرخم برگردن مردم
است .او در مدح اهلبیت نکتهای نادر سروده است:
ک ن ناو اهلل اویای ـقاد .م

و اج م م فی کل انض توزّع

گویا رسول خدا سفارش کرده است که شما را بکشند که
در هر سرزمینی اجساد شما ،پخش شود!

1

بیست و چهارم :بشنوی کردی

حسینبن داود بشنوی کردی از شاعران صریحگوی در ستایش
اهلبیت و از طالیهداران پرچم بالغت و از سرایندگان مبارز امامیه
است که مذهب خود را در منظومههای خویش ابراز میدارد:
به پروردگار سوگند به دامن والیت چنگ زنندهام و به
دوازده پیشوا از نسل پیامبر  معتقد هستم.
بشنویّه ،محلّی است در شرق دجله که قبایل شیعة زیادی
در آن مناطق ساکنند .علّامه امینی در الغدیر طوائف بزرگی از
آنان را نام برده است.

 1معجم االاـ 325/5 ،
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بشنوی در اشاره به مراتب والی خود به اهل بیت
میگوید:
بهترین اوصیا از بهترین خاندان و نیکترین طوایف ،آن
انسانی است که از لغزش مصون است؛ وقتی به صورت آن
وصی بنگری در سخن و عمل خدا را پرستیدهای.

1

غدیریّههای بشنوی:

او در قصیدههای نونیه ،طائیه و دالیهاش به غدیرخمّ اشارتها
دارد:
لقن شهنوا ع.ن الغنار و اامعوا

مق ناو اهلل من ی.ر کدم ن

همانا در عید غدیر حضور داشتند ،دیدند و شنیدند که
رسول خدا بدون پنهانکاری چه فرمود :آیا من برای شما از
همه مردم ،سزاوارتر نیستم؟ جواب دادند :آری هستی ،ای
بهترین انس و جن! آنگاه او بر روی منبری ایستاد و با صدای
بلند و رسا ،والیت حیدر را اعالم کرد .بازوی او را گرفت و
به همه از دور و نزدیک که میشنیدند ،فرمود :علی برادر من
است ،همانند هارون نسبت به موسی پسر عمران ،فرقی میان
من و او نیست .پروردگارا ،دوست علی  را دوست بدار و
دشمن او را دشمن و بر بدخواهش خشم گیر.
او در غدیریّة بائیهاش سروده است:

 1کف اةالط لل64-65/ ،
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لاترک مشهون ال نا و یاناة

یناة ـخمّ ا م احمن

طب

آیا من حدیث صحیح و راست و مشهور روز غدیرخمّ را
رها کنم؟ احمد  سخنرانی کرد و فرمود آیا من برای شما
موال نیستم؟ علی نیز همانند من است .ولی شما باید والیت او
را پذیرا باشید ،امر واجبی را برای شما گفتم.
در غدیریّة دالیّهاش میسراید:
اوم الغنار ل ی الوالااة ع.ان

و ل یال وایل فض.ه مج وا

روز غدیر برای اهل والیت و محبت عید است ،اما
فضیلت آن روز برای ناصبیان مورد انکار است .آن روز در
آسمانها ،روز عهد و معهود نامیده شده است...
بشنوی در سال  420هـ ،وفات یافته است.

1

8

بیست و پنجم :صاحببن عباد ()385-326

کافیالکفات اسماعیل وزیر ،صاحب ،پسر عباد ،شاعر و ادیب
قرن چهارم هجری قمری است .گاهی سخن گفتن دربارة
برخی شخصیتها ،به دلیل عظمت و گستردگی ابعاد
وجودیشان دشوار مینماید .صاحببن عباد از آن اشخاص
است که فضیلتها و برتریهای فراوان داشته که چون هالهای
سیمای او را پوشانده اند .علم و دانش او ستودنی است و ادب
و بالغتش قابل ستایش ،کمتر کسی مثل صاحب از سوی ادبا
 1اـن شهر آشوب ،مع لم الع.م ء
 3اـن اث.ر ،ال.ب ب 121/1
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و شعرای عصر خویش و پس از آن مورد تعریف و تمجید
قرار گرفته و بعد از فوت او بسیاری از اهل شعر و ادب برای
او مرثیهسرایی کردهاند.
بسیاری در شرح احوال او بهطور مستقل کتاب نوشتهاند.

1

علّامه امینی ،به آثار علمی و ادبی و تاریخی او
اشارتها دارد .کتابخانه بزرگ او که توسط محمود سبکتکین
سوزانده شد ،برای جهان شیعه ضایعهای سنگین بوده است.
در عصر صاحب ،دانشمندان نامدار و شاعران زباندار
فراوانی میزیستهاند .علّامه امینی ،حدود چهل و دو تن
ادیب و شاعر نام برده که صاحب را مدح و فضائل و
کراماتش را مطرح کردهاند .اشعار صاحب در مدح اهلبیت
پیامبر  فزون از حد است.

8

غدیریّههای صاحب:

صاحب ،قصیدهها و غدیریههایی با قافیه «ل ،ب» سروده است
که برخی به قرار ذیل است:
ا لت :فمن ا ا فی «اوم الغنار» لـن

فق.ت من ک ن لالاالم .ار ولای

گفت در روز غدیر چه کسی آقا و سرور مردم شد ،روشن
بیان کن .گفتم آن کسی که برای اسالم بهترین ولی و امام و

 1ن ک :احمن ـهم  .ن ،ی حلـن عبّ ا ،چ پ اانشگ ه تهران
 3ام.ةالقصر 201/1
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پیشوا بود .گفت چه کسی در حال رکوع انگشترش را زکات
داد؟ ...
صاحب بعد از یاد فضائل فراوانی برای علی  در
میدانهای جنگ و جهاد و در مزایایی در محراب عبادت و
کارزار با نفس ،چنین گفت:
قالت :فمن هو هذا الفرد سمه لنا فقلت ذاک امیرالمؤمنین
علی پرسید :کیست آنکه این همه فضیلت و منقبت دارد ،نام
ببر گفتم :او امیرالمؤمنین علی است.
درعقافن عبا :ای علی ،همگن دختر محمد  ،اگر تو نبودی
کفوی برای او نبود .ای اصل و ریشه عترت احمد ،اگر تو نبودی
نسل احمد دوام نمییافت .تو را ابوتراب لقب دادند ،پس از آن که
مردم دنیاپرست دین و شریعتشان را با مشتی خاک معامله نمودند؛
ندانستند که وصی همان است که در محراب ،زکات پرداخت.
لم اع.موا انّ الوییّ هوالا ی

ح م الغنار له ع.ی االی ب

ندانستند وصیّ همان است که در روز غدیر به نفع او بر همه
اصحاب و یاران محمد ،حاکم و امام قرار داده شد.
لفی اوم مّ اذ اشا ا ـا کره

و ان امباالاص ء ج ء و ذاهل

در روز غدیرخمّ آنگاه که نام او را با صدای بلند خواند،
موضوع وصیت را همگان دریافتند.
بیست و ششم :گوهری گرگانی

او از افاضل ادبای گرگان ،در قرن چهارم هجرت و تربیت
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شدة صاحببن عبّاده بوده است .عبّاده از وی تعریف و
تمجید کرده و به عنوان سفیر در نزد امیران و کارگزارانش
میفرستاده است .گرگانی در حدود سال  420هـ ،پیش از
وفات صاحب ،وفات یافته است.
غدیریّههای گوهری:

از گوهری گرگانی غدیریّههایی با قافیة «ن ،و ،راء» یاد شده
است.
لم ا ت علیکم اذ نزلت ـ م

«ینار مّ» عقواا ـعن اام ن

آیا من هنگامی که در غدیرخمّ فرود آمدم از شما عهد و
پیمان نگرفتم؟ و دست بهترین انسانی که در سرزمین بطحا
گام میبرداشت ،از قوم مَضر و عدنان بلندمرتبه را باال نبردم؟
که این علی موالی هرکس است که من برای او مبعوث
شده ام و ظاهر و باطن من در آن خصوص یکی بود و خدا
نمیخواست که کوتاهی کنم و از شرح و بیان دریغ بورزم.
این پسر عمو ،صاحب منبر و برادر و وراث من است ،نه
دیگر برادران دینی و یاران من .او در مقایسه با من مانند
هارون در مقایسه با موسیبن عمران است.
و در غدیریّهای دیگر سروده است:
و ینار مّ ل.س م ر فضا.ه

إلّاا زناا.م ،فاا جر کفّاا ن

فضیلت غدیرخم را جز اشخاص بیاصل و نسب ،بدکار و
کافر و ناسپاس ،انکار نمیکنند .آفتاب در بابِل پس از غروب
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بر چه کسی برگردانده شد؟بیان کن .او دارای فضائل و مناقب
فراوانی است ،کجا اشعار میتواند به ستایش او احاطه یابد؟

1

بیست و هفتم :ابن حجّاج بغدادی

حسینبن احمد نیلی بغدادی (م ،)410 :یکی از ارکان و اعیان
طائفه و از نابغههای علم و دانش است که شهرت او در فن
شعر ،هنرهای دیگر او را تحتالشعاع قرار داده است 8.او
بارها در بغداد پست حسبه (امر به معروف و نهی از منکر) را
که مقامی بزرگ بوده و در صدر اسالم پیشوایانی متصدی آن
بودهاند را بر عهده داشته است.
ثعالبی مینویسد :دیوان او به کمتر از شصت دینار ،یافت
نمیشد؛ زیرا اهل ادب به آن و نگهداریاش عالقهمند بودهاند.
سید شریف رضی در زمان حیات او آنچه را به نظرش
نیکوتر آمده ،برگزیده و به ترتیب حروف الفبا سامان داده
است.
حسین نیلی در ستایش امامان شیعه و یاد مناقب آنان ،شعر
فراوان گفته او قصیدة فاییه را موقعی سرود که سلطان
مسعودبن بابویه ،برج و باروی مشهد علوی را ساخت و وارد
آنجا شد.
 1اـن شهر آشوب ،الم ال523/1 ،
 3ن ک :اد.مةالنهر35/2 ،؛ اـن  .ن ،ت ناخ110/1 ،؛ مخطوط ،ن مةال
جز اانه

رو
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سال والدت این شاعر اهلبیت معلوم نیست ،اما وفاتش
در سال  411هـ ،رخ داده است و بهحسب ظاهر عمری
طوالنی کرده است.
غدیریّهها:
ا ی حل القبّة الب.ض ء فی ال جف

مان زان ابارک و اادشافی لاناف

افی را
شاااااااااااااااااااا تو
ای صاحب گنبد و بارگاه منور در نجف ،هرکس قبر
زیارت کرد و نزد تو شفا خواست ،شفا یافت .سالم بر تو از
سوی خدا و سالم بر اهل دانش و شرف؛ ای موال ،من از
شهری دور آمدهام ،دامن والی شما را چنگ زدهام و امید
شفاعت تو را دارم؛ زیرا تو عروةالوثقایی ،هرکه به آن چنگ
زد بیمی ندارد . ...پاک نبودند آنانی که در برابر فضل و شرف
تو به ظاهر آفرین گفتند.
و ـ اعوک «ـخمّ» ثم اکّانه

م من ـمق

م ه ی.ر فای

در غدیرخمّ با تو بیعت کردند .پس از آنکه محمد 

آشکارا و بدون پنهانکاری سخن گفت آن مردم نافرمانی
کردند و سخن پیامبر  را که فرمود« :این برادر و جانشین
من است ،هرکه به دامن او چنگ زد هیچ بیم و هراسی
نخواهد داشت ».به بوتة فراموشی سپردند.

1

علّامه امینی از این قصیده ،بیست و پنج بیت آورده و مینویسد
 1ن ک :اد.مةالنهر35/2 ،؛ اـن  .ن ،ت ناخ110/1 ،؛ مخطوط ،ن عةال
اانه

ر و جز
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که اصل آن «بالغ بر شصت و چهار» بیت است .در قافیة «ن» در
جواب اـنا رة ناصبی که نسبتهای ناروایی به اهل بیت میدهد،
سروده است ،از جمله:
و ا.ت افضل من اوم الغانار اذا

ی ت نوااده ااوم الشاع ن.ن

و گفتی با فضیلتتر از روز غدیر ،تازه اگر گزارش آن
درست باشد ،روز «شعانین» است.
و نیز در جواب میسراید :با خدایت به دشمنی برخاسته و
از نعمتش بیپروا شدی ،اما از قدرت الهی نتوانی جست.
بیست و هشتم :ابوالعباس ضبّی (م)398 :

از مالزمان صاحببن عباد و جزوکسانی است که پس از او زمام
سیاست و رشتة ادبیات را در دست گرفته است و ادبا از اطراف و
اکناف به دربارش بار سفر بسته و به آرمانهایشان میرسیدند.
شاعران نامداری ،مانند مهیار دیلمی او را ستودهاند 1.علّامه
امینی اشعار فراوانی با مضامین باال و ذوقی از او آورده است:
به فراق و جدایی راضی مباش که آن بسیار تلخ است.
خورشید را نمیبینی که به هنگام غروب از ترس جدایی،
رخش زرد میشود؟ ضبّی در سال  412هـ ،وفات یافته است.
غدیریّة او:

لع.اااای الطهاااار الشااااه.ر
 1مه .ن اا.می ،ااوان244/2 ،

مجااان انا ا ف ع.ااای ثب.ااار
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یاااا و ال باااای م ماااان

و ویاااا.ه اااااوم الغاااانار

و ح..ااااال ف طماااااه و وا

لااان شااابّر و اـاااو شاااب.ر

برای علی  آن مرد پاک و مشهور ،مجد و شرفی است
بلندتر از کوه «ثبیر» .او داماد و پسرعموی محمد  بود و روز
غدیرخمّ به وصایت و جانشینی او منصوب گشت .او شوهر
فاطمه و پدر حسن و حسین است.

1

بیست و نهم :احمدبن محمد انطاکی

ابوحامد احمدبن محمد انطاکی معروف به ابو رقعمق ،ساکن
مصر بوده ولی در شام بالیده و در ادبیات به شهرت رسیده
است .انطاکی در سال  411هـ ،درگذشته است .غدیریّة او
نوزده بیت است ،از آن جمله:

8

ال والااا ی نطااام ال بااای

ـفضاااا.ه اااااوم الغاااانار

مااا لممااا م اـااای ع.ااای

فااایالبراّاااة مااان نظ.ااار

به خدا سوگند که پیامبر  به فضل و فضیلت او لب
گشود ،برای امام علیبن ابیطالب  در میان خلق ،مانندی
نیست.

4

سی :ابوالعالء سروی

محمدبن ابراهیم سروی ،شاعر یکتای طبرستان و تنها پرچم و
 1اـن شهر آشوب ،الم ال550/1 ،
 3اـن  .ن ،ت ناخ43/1 ،
 2اد.مةالنهر216/1 ،
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نشان درخشان فضیلت در آن سامان و از سرایندگان قرن چهارم
است .با ابن العمید نامهنگاریها داشته و شعرهای نمکین و دارای
نکته ،سروده است .او در مدح اهل بیت قصائدی ساخته که علّامه
در الغدیر بزرگ به استناد منابع معتبر آورده است.
لو لم ا ن لب ی الزهراء ف طمة

من ش هن ی.ر ها ا ل فای

اگر فرزندان فاطمه زهرا در دنیا جز این شاهدی نداشتند،
بس بود .پرچم اوالد زهرا سفید و روشن و آثار حق در آن
برای حقشناسان هویداست؛ ولی پرچم بنیعباس تیره و آثار
گمراهی در آن پیداست.
پیامبر  و دو سبط او و همسرش دارای مکانتی هستند
که قلمها و کاغذها از شمارش آنها درمیماند و علی آن
کسی است که چه بسیار غم و اندوه از چهرة رسولاهلل 

زدود و سپس فرزندان نورانی او پیشوایانند که تاج افتخار و
هدایت و امامت بر سر دارند.
غدیریّه:

ع.اای اماا می ـعاان الراااو

ا.شفب فی عریة ال م لای

علی پیشوای من پس از رسول اهلل است او در عرصة حق
برای من شفاعت خواهد کرد و من برای علی 

فضیلتهایی را ادعا دارم که بر عقل مشکل نیست .نمیگویم
او پیامبر مرسل است لیکن می گویم او به نصّ و بیان صریح،
امام و پیشواست و سخن رسول برای او که فرمود:
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فمواله من ی.ار شاف ع.ای

بدانید هر که را من برای او موال بودهام پس ،موالی او
بدون تردید علیبن ابیطالب است.

1

سی و یکم :ابومحمد عونی

ابومحمد طلحه غسّانی عونی از شاعران قرن چهارم هجری
است .شهرت اشعار او بینیاز از تعریف است و کاروانهای
ادبی آنها نقل محافل بود .تشیع و دوستی اهل بیت در آثار او
ماندگار است و دربارة آنان ،قصیدهها و قطعههای بلند و باال،
گاهی بالغ بر پنجاه بیت دارد.
آغاز آن چنین است.
وااا ئل عاان الع.اای الشاابن

هل نا

ّ ف.اه اهلل ـا لقرآن

3

و پرسشگری دربارة علیبن ابیطالب آن انسان بلند مرتبت
میپرسد که آیا خدا در قرآن در خصوص او بیان صریح دارد؟
غدیریّة او:
ام می لاه ااوم الغانار اا ماه

نبیّ الهنی م ـ.ن من ان ر االمارا
2

پیشوای من کسی است که پیامبر هدایت در روز غدیرخمّ
میان منکران و مخالفان ،او را نشان داد ...و ایستاد و سخن
 1اـن شهر آشوب ،الم ال521/1 ،؛ 12/3
 3هم ن و نوضةالواعظ.ن و ااوان او ،گراآونی ام وی ،اان اص.نه ـه اص.نة
طالای مشهون اات
 2اـن شهر آشوب ،الم ال523/1 ،
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راند و بعد از حمد و ثنای الهی ،با صدای بلند و آشکار
فرمود :بدانید این مرتضی ،همسر فاطمه ،علی مورد رضایت،
داماد من – و چه داماد گرامی و بزرگواری – و وارث علم
من و جانشین من در میان شماست .من از همه دشمنان و
بدخواهانش به خدا برائت میجویم .آیا شنیدید ،مطیع هستید
و سخن مرا دریافتید؟ همگی گفتند ،حکومت را از او بر
نمیگردانیم...
و در المیّهای گوید:
للاا.س ناااو اهلل اخطاابهم

اااوم الغاانار و جمااب ال اا

دفااااااااااااااااااال
م
مردم
غدیرخم در جمع انبوه
آیا رسول خدا در روز

سخنرانی نکرد؟ فرمود هر که را من موالی او بودهام ،این علی
پس از من موالی اوست ،او را برادر خود خواند و اگر امور
را به دست آن پیشوای هدایتگر ابیالحسن میسپردند ،برای
مردم بس بود و راهها ایمن میشد. ...
سی و دوم :ابن حمّاد عبدی

ابوحسین علیبن حمّاد عبدی بصری ،پدرش نیز در شمار
شعرای اهل بیت است و مینویسد :همانا این عبد ،بندة
علیبن ابیطالب است چنان که حمّاد بندة ادیب شماست.
پیش از من ،پدرم برای شما مرثیه سروده و مرا سفارش کرده
است که از قافله عقب نمانم و گام در جای پای او بگذارم.
ابن حمّاد از سرشناسان شیعه و از عالمان یگانه و از
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حافظان حدیث و از معاصران شیخ صدوق بوده است .او در
شعر و ادبیات از پرچمدارانی است که نامش نیز در کتابها
آمده است.
دربارة امام علی  و پیشوایان معصوم شیعه ،اشعار
زیادی سروده است .علّامه امینی دوازده قصیدة طوالنی از او
آورده که ستایش علی  و مضامین اخبار و احادیث و
فضایل اهل بیت را در بردارد.
 .1قصیدة المیّه:
و ا م ـه االاالم ـعان اعوج جاه

و ج ء ـه النان ال .اف ا مالّ

در پرتو وجود علی  کژی که به اسالم راه یافته بود،
راست گردید و دین و آیین حنیف به کمال رسید.
برادر مصطفی در روز «غدیر» و داماد و پسر عموی او که
هنگام رحلت پیامبر  به غسل و کفن پیامبر پرداخت و
آنکه خورشید برای او برگشت و آنکه احمد  بر روی
منبر اشاره به او کرد و فرمود :ای اصحاب من ،این علی برادر
من است ،نه دیگری .این جبرئیل به من گفت علی  پس
از من جانشین و پیشواست هر طور خواست عمل میکند و
هر که نافرمانی کند ،گو اینکه محمد را نافرمانی کرده و
نافرمانِ او ،معصیت خدا کرده است .او جان من است و قرآن
به این معنا ناطق است و من شهر علم هستم و علی باب آن.
او سرور و سرپرست و صاحب اختیار شماست...
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 .2قصیدة رائیّه:

لعمرک ا فدی ااوم «الغانار»

النت المرء اولای ـا المون

به جانم سوگند در روز غدیر ،تو ای جوانمرد! سزاوارترین
فرد برای تصدی امور تعیین شدی و تو برادر بهترینِ انسانها،
محمد  هستی و در مباهله جان او محسوب شدی .تو
داماد و پسر عموی پاک او و پدر حسن و حسین هستی .به
امر پروردگار عقد ازدواج فاطمة زهرا برای تو در آسمان بسته
شد.
 .3قصیدة نونیّه:

من ـّ.غ النن .ا صل ویّ.ه
من ذا له اوم الغانار فضا..ة

ااوم الغانار ل .مال االام نا
اذال تط.م لفضا.ه ج انان

علی  آنکه پیامبر  در روز غدیر با جانشینی او و
رساندن آن پیام به جهانیان ،ایمان را کامل ساخت .همان که
برای او در روز غدیر فضیلتی است که نااهالن و منکران
نمیتوانند آن را تحمل کنند .در گفتار صریح احمد 

مزایای وجودی او یاد شد که خدای متعال آن را به انسانی
دیگر نداده است.
این قصیده بیست و هفت بیت دارد.
 .4قصیدة رائیّة دیگر:

اااا ع.ااان ااااوم الغااانار

عااااانـ له و ال ااااارون

فضااا.ف اضااا ی ع.ااای

ام.ااااار کااااال ام.ااااار
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روز غدیر چه عید بزرگی است .در این روز شادی و
خرّمی بازآید و علی  امیر و ساالر همة امیران و ساالران
گردید .جبرئیل از سوی خدا پیام آورد و گفت ای احمد در
کنار این «غدیر» فرود آی و برسان وگرنه اقدام به انجام
مسئولیت نکردهای  ...این قصیده هم بیست و یک بیت است.
 .5رائیّهای دیگر:

ما ا لع.ااای ااااوی ا .اااه

م ماان فاای الااونی نظ.اار

در جهان خلقت برای علی  جز برادرش محمد 

مانندی نیست .آنگاه که قریش قصد جان محمد را کردند،
علی در بستر پیامبر خوابید و جاننثاری کرد ...
و ااا فاای اامّ ان ع..اا

..فااااة ـعاااانه ام.اااار

و در غدیرخمّ فرمود که پس از وی علی جانشین و امیر
است.
 .6نونیّهای دیگر:

و ااا محماان ـ.ااغ اراشاا

اَکُن لف ع یم ان ت اد .

ف نز ـا ل ج.ج «یانار مّ»

و ج ء ـه و نا ای الم ا.م.

خدا به احمد  فرمود به قریش برسان ،اگر بیم داری،
من نگاهدارت هستم و اگر خبرها و پیامهای مرا نرسانی ،مبلّغ
امین نخواهی بود .پس در غدیرخمّ حاجیان را پیاده کرد و
مسلمانان را مورد خطاب قرار داد و دست علی را باال گرفت
و به حاضران نشان داد .چه دست بزرگی و چه دست
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بزرگواری او را بلند نمود و به مردم که همه میشنیدند فرمود:
بدانید این برادر ،وصیّ بر حق و جانشین ،وفاکننده و
پرداختکنندة دیون من است .شاهد باشید هر که را من
موالی او بودهام ،علی موالی اوست .خدا دوست دار او را
دوست ،و بدخواه او را دشمن بدارد.
 .7قصیدهای میمیّه:

اااوم الغاانار الَشاارف االا ا م
ا

ال بی ـانوح امّ نافعا

و اج.ه ااننا ع.ای االااالم
کفّ الویی اقاو لقااوام

روز غدیر ،شریفترین روزها و با جاللترین و
ارزشمندترین روز در اسالم است .روزی است که خدا امام و
پیشوای ما ،یعنی جانشین پیامبر ،علی  را تعیین کرد.
پیامبر  در زیر سایة درختان خمّ ،دست وصیّ را گرفت و
برای ما باال برد و نشان داد و فرمود :هر که من موالی او
بوده ام ،به وحی و فرمان خدا ،این علی موالی اوست .در
زندگانی ،او وزیر من است و پس از رحلت من جانشین من
خواهد بود .پروردگارا ،دوستدار کسی باش که به والیت او
اعتراف کند و برای دشمنش بدترین مرگ را پیش آور .پس از
آن دستها برای بیعت پیش آمد و با آن کار ،دین خدا به
کمال و سنت الهی به اتمام رسید.
 .8قصیدة عینیه:

الاام ت اامب اولااه یاا اا

یااناة الغاانار ـماا ذا یاانع
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اط.عااو فوااال لماان لاام اطااب
که نون مان یا وه فا اد ب

آیا سخن راست پیامبر  را در روز غدیر نشنیدی که
چه فرمان و امری صادر کرد؟ فرمود :این ،ولی و موالی
شماست از وی اطاعت کنید وای بر کسی که پیروی از او
نکند و فرمود :تو نسبت به من ای برادرم ،مانند هارون هستی
نسبت به برادرش ،قانع شد و فرمود تو باب و در شهر علم و
دانش من هستی برای کسی که بخواهد وارد شود و بهرهمند
گردد و نیز فرمود او [علی] داورترین است و پیام برائت را او
قرائت کرد .فریب مخور و در روز مباهله او را نفس و جان
رسول خواند و در روز مؤاخات او را برادر خود خواند و
مقامش باال رفت...
شاعر یکایک فضائل علی  را که در روایتها آمده به
نظم کشیده و ماندگار کرده است.
 .9با قافیة قاف:

ا ا ئ.ی عن «ح.نن» اع..د ای
ا

اال له ع.ای البراّاة کّ.ها

ان ل ت فی ه ا الجواب ..قا
عهنا له اوم الغانار وث.قا

ای آنکه از من راجع به حیدر سوال میکنی و مرا خستی ،من
سزاوار جواب به چنین سوالی نیستم .خدا با نام خود «العلی» او را
علی نامید و بدان وسیله مقام او باالی باال رفت و از میان ماسوی او
را برگزید و پیشوا و نشان هدایت قرار داد و خدا در روز غدیرخم
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پیمان محکمی از مردم گرفت و آن روز که محمد  میان
اصحابش طرح برادری ریخت او را برادر خود قرارداد و فرشتگان
آسمان به امر الهی او را حیدر فاروق نامیدند و چون اولین اجابت
کنندة دعوت توحیدی محمد  بود ،او را صدّیق خواند .اگر این
القاب را دیگری مدعی باشد ،باید شاهد و دلیل بیاورد.
 .11با قافیة عین:

ترکوا اب.ل الرشن ـعن نبا.هم

افه و ت هوا فی العمی و ت عوا

یننوا ـه اوم الغنار و لم افوا

و لعهنه الم ئو م هم ضا.عوا

آن مردم ،به پیمان خود در روز غدیر خیانت کردند و
شکستند و عهد او را پاس نداشتند و راه رشد را رها کرده و
از روی سفاهت و بیخردی خود را در ضاللت به زحمت
انداختند .ای تقسیم کنندة آتش ،صادقانه و همانند یک شیعة
مؤمن سوگند میخورم که تو صراط مستقیم بر روی دوزخ
هستی و پناه به تو باید جست .ای علی! در روز قیامت،
حوض با آب سرد به دست توست ،هر که را خواستی سیراب
میکنی و هر که را خواستی بر میگردانی ،کلیدها به دست
توست .این را در آتش افکنی و آن دیگری را در بهشت
اسکان می دهی .من در اعماق وجودم عشق و مهر تو را
کاشتهام ،هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت.
 .11قصیدة هائیّه:

و ولّ ه اوم الغنار ع.ی الونی

ف یبح مواله و کا ن ام مها
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علی آن عروةالوثقی و ریسمان محکمی است که هر کس
بدان آویخت ،رَست .محمد  فقط با او عقد اخوت بست،
نه با دیگران و به چه شرف بزرگی دست یافت و روز
غدیرخم والیت و سرپرستی او را بر ماسوی اعالم فرمود.
پس پیشوا و امام همگان شد و در راستای همان امامت با
پیمان شکنان جنگید و با قاسطان و ستمگران کارزار کرد و با
شمشیر عدل ،خون مارقان و بیدینان را ریخت.
 .12قصیدة دالیه:

و الء المرتضاااای عاااانای

ل.ااومی فاای الااونی و یاانی

ام.رال ااال ماااولی الخ.ااام

فااای ااام ع.ااای االـااان

والی علی مرتضی در جهان توشه امروز و فردای من
است .آن امیرمؤمنان که در غدیرخم برای همیشه منصوب شد
که فردایش دستها برای بیعت دراز گردید .او در فضیلت،
مانند مصطفی بود ،نه کم و نه زیاد؛ در کتاب جنب اهلل و عین
اهلل خوانده شد هرگز گیتی ،کسی مثل او نزاد .او بود که در
جنگهای بدر ،احد اندوه از چهره پیامبر  زدود.
علّامه امینی میگوید ،از این شاعر غدیر ،غدیریّههای
دیگری نیز وجود دارد که نیاوردم.
ابن حماد از شاعران قرن چهارم هجری است و والدت و
و فاتش روشن نیست؛ اما آثارش او را جاویدان کرده و
اشعارش در همه جا پخش است.
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سی و سوم :ابوالفرج رازی ،محمدبن هندو

آل هندو از خانوادههای امامیهاند که پرچم نشر دانش و ادب
را به دوش داشتند و صاحبان فضیلت بوده ،در نویسندگی و
شعر نیز پیشرو بودهاند .ابن شهر آشوب ،محمدبن هندو بزرگ
این خاندان را از شاعران پارسای اهل بیت  برشمرده است
و نیز از کسان دیگرشان که در حکمت و فلسفه و طب سررشته
داشتهاند ،یاد شده است.

1

غدیریّة او:

تجّ.ی الهنی اوم «الغانار» ع.ای

و ـرّز اـرازالب .ن عن الشابه

3

لشااااااااااااااااااااا
ابه بر همانندی تجلّی کرد و طالی
هدایت
ادر روز غدیرخمّ،

ناب بیان ،از ناخالصی و شبههها عاری گشت .پروردگار
عرش ،دین مردمان را کامل نمود ،آنطور که قرآن نزول یافته
آشکار ساخت .رسول خدا  در آن جمع ،دست علی 

را که از هر جهت از دیگران برتر است ،باال برد و فرمود :آگاه
باشید هر که را من برای او مولی بودهام ،این [علی] برای
موالست ،چه منقبت بزرگی.
سی و چهارم :جعفر بن حسین

جعفربن حسین از شعرای پاسدار مکتب اهل بیت در قرن

 1طبق ت امطب ء232/1 ،؛ فوات الوف .ت45/3 ،
 3اـن شهر آشوب ،الم ال ،52/1 ،چ پ ااران
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چهارم است .او در جواب یکی از شعرای متملّق بنیعباس که
در توصیف و ستایش آنان شعر میسرود و شیعه را مورد
بیاحترامی قرار میداد ،چنین سروده است.
به آن شاعر بدکار که از روی نادانی دینش را فروخت و به
طمع مال دنیا گمراهان را ثنا گفت ،بگو :نفرین بر تو ،تو از
رازهای امامت چه میدانی؟ امامت با نصّ است.
کمق لااه فاای اااوم « اامّ»

ل .اااانن لمّاا ا اا مااااه

مانند کالم او (پیامبر) برای حیدر در روز غدیرخم که او را
برپا داشت و فرمود« :هر که من موالی او بودهام ،این (علی)
موالی اوست و سخن خود را به گوش همگان رسانید .تو از
اهل اطالع بپرس از گفتارت پشیمان خواهی شد».
سی و پنجم :ابونجیب طاهر جزری
1

او از شاعران اهل بیت در عصر عضدالدوله بوده و غدیریّة
ذیل به او منسوب است.
عّ.ن فی اوم «الغنار» الم .م

و ان ر الع.ن ع..اه المجارم

مسلمان روز غدیر را عید گرفت و شخص مجرم و تبهکار
منکر آن شد.
ای منکران جایگاه روز (غدیر) و کالمی که رسول خدا به
 1معجم االاـ ء361/4 ،
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آن لب گشود ،مرگ بر شما باد .خداوند تعالی در آیة «الیوم
اکملت لکم دینکم» نازل فرمود و آیة «الیوم اتممت علیکم
نعمتی» فرو فرستاد «نصب» و «تعیین» امام ،بزرگترین نعمت
بوده است.
علّامه امینی مینویسد :ما برخی غدیریّهها را از شاعران
قرن چهارم آوردیم .دربارة آنان تحقیق بیش از این میسر نبود
و زیاد دنبال نکردیم.

