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 چكیده
شخصیت بزرگ و برجسته علی )ع( به گونه ای است که همه را مجذوو  وذو س سذهوته اسذت و یر اذی ،ذهر ار همذوار         

شهر هرر یو،ذن ا  شذارای بذزرگ    بزرگهن بسیهری پیرامون شخصیت وی قلم فرسه ی کری  اند. ابن ابی الحد د و محمد حسین 
شار و ای  عربی و فهرسی هستند که شخصیت واالی علی )ع( آنهن را بر آن یاشته ،ه پیرامون آن حضرتر ابیه،ی نغذز و   اذه   
بسرا ند. ا ن یو شهعرر شار وو س را به عنوان ابزاری برای سته س عهشقهنه و وهلصهنه اهل بیت )ع( به و ژ  امهم علی )ع( بذه  

گرفته اند. آنههیر اشاهرشهن ،صو ری بسیهر یروور ا  شخصیت حضرت علی )ع( ،رسیم می کنندر هذر ننذد قلذم برذر را     کهر 
،حلیلی بیذهنرر   -،وان آن نیست که ،مهم  وا هی شخصیت آن گوهر هستی را به ،صو ر بکرد.  هفته ههی ا ن پژوهس ،وصیفی

اشاهر ا ن یو شهعر عاهر،ند ا : وال ت و امهمتر شذجهعت و یالوری  ا ن است که مضمون ههی اصلی فضه ل امهم علی )ع( یر 
 امهم علی )ع( یر جنرههی صدر اسالمر فضیلت هه و منقات ههی اوالقی و مانوی امهم علی )ع(.

 
 امام علی )ع(، ابن ابی الحدید، محمد حسین شهریار، ادبیات تطبیقی. :کلیدي واژگان

 
   مقدمه

می گره د و برگ  ر ن ،هر ا برری را ورق می  ندر به نهر  هذه ی یرورذهن آشذنه مذی     آنره  که اند ره آیمی بهل 
شوی که حقیقت عدالت و انسهنیت را نیک شنهوتند و بر سر آن جهن فرهندند. آنهن مرالههی فذرو ان حیذهت انسذهنی    

هن ،ذهر ا برذری   اند که بر ،هر کی ستم و بی وریی نیر  شدند. حضرت علی )ع(  کی ا  ا ذن یالوران و برجسذتر  
است. شخصیت عظیم ا رهن واال،ر ا  آن است که بتوان به بررسی همه جوانب آن پریاوذت. بلنذدی مقذهم و بزرگذی     
ا ن انسهن بی نظیر به حدی است که علی رغم ،حقیق و ،تاع فراوان نو سذندگهن عذر  و عجذم هنذو  گوشذه هذه ی       

ه شه سته گفتن و نوشتن است. بحث یربذهر  ننذین مذری    نهگفته ا   ندگی و والفت ا ن مظهر عجه ب وجوی یاری ک
نهمتنههی که یر هی بیکران علم و مارفت استر کهری است سهل و ممتنذع    ذرا ا  ارفذی یر عذهلم اسذالم و ،رذیع       
کیست که علی )ع( را نرنهسدر و ا  ارفی کیست که علی )ع( را آنرونه که هست شنهوته و به کنه شخصیت و علذو   

ری  بهشد؟ علی )ع( ا  لحهظ عقید ر ا مهنر ولوصر پهکیر ،قوار پرهیزگهریر علم و یانذسر سذمهحت   صفهت وی پی ب
و بخرسر شجهعت و ،وانه ی روحی و جسمیر عدالت و یایگریر عرذق و عالقذه بذه مانو ذت و سذه ر ار شذههی       

شخصیت و فضه ل اوالقی  انسهنی یر یرجه اول قرار گرفته است که به مقیهسههی عهیی نمی ،وان او را شنهوت و به
و سجه هی او یست  هفت. یر واقع علی )ع( شخصیتی بزرگ و بی بد ل است که یر اول ،هر ا هموار  مذوری مذد    

کسهنی که به امهمت علی )ع( بهور ندارند نیزر او را یر نذوع وذوی  رهنذه و بذی       و سته س بزرگهن قرار گرفته و حتی
احترام علی )ع( یر نزی شیاه به منتهذهی  »می گو د: -گریشرر فرانسوی-نظیر می یانند. به عنوان نمونهر مهیام ی هالفوا 

داکهر هه که برای پیرذرفت اسذالم   یرجه استر و حقهً هم به د ا ن اور بهشد    را ا ن مری بزرگ عالو  بر جنرهه و ف
کریر یر یانسر فضه لر عدالت و صفهت نیک بی نظیر بویر و نسلی پهک و مقدس هم ا  ووی بهقی گواری. فر نذدانس  
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نیز ا  اوپیروی کریندر و برای پیررفت موهب اسالم مظلومهنه ،ن به شههیت یایند. امیرالمومنین علی )ع( کسی است 
را ر شر ک ودای  رهنه می پنداشتندر شکست. و وحدت و  رهنه پرستی را ،الیغ کری. علذی  که همه بتهه ی را که اع

کسی است که ،مهم اعمهل و رفتهرش نسات به مسلمهنهن منصفهنه بوی. علی کسی است کذه ،هد ذد و نو ذدش ق اذی     
 (111:  1831)به نقل ا  اسد علیزای   « بوی.

 هتر ن و م مئن ،ر ن شکل می ،واند یر اثاذهت  ذک واقایذت  ذه قضذیه     شار ا  جمله  ابزار و وسه لی است که  به ب
 ،هر خی موری استنهی قرار بریری. ینیهی شار و شهعری به یور ا  ،اصاهت قومیر موهای و ملی میتواند مناکس کننذد  

( یر شذار  واقایهت عصری بهشد که شهعر یر آن می   سته است. به ،وجه به ا نکه  بسیهری ا  فضذهلل امذهم علذی )ع   
آمد ر  می ،وان  کی ا  بهتر ن راههه برای اثاهت حقهنیت و فضهلل آن حضرت بررسی اشاهر شذهعران بهشذد. یر ا ذن    
پژوهسر اشاهر ابن ابی الحد د و محمد حسین شهر هر که بذه فضذه المهم علذی )ع( پریاوتذهر جمذع آوری و مذوری       

 فضه ل ا رهن ا  ار ق اشاهر ا ن یو شهعر اثاهت شد  است. بررسی و ،حلیل قرار گرفته و حقهنی ت و امهمتر و ی رر
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ذی الحد ذد مذدا نیر یر او ل    عزالد ن ابوحهمد عادالحمید بن هاةاهلل بن محمد بن محمد بن محمد بن حسین بن ابذی 
ر و  ذر  ابذن علقمذی  د د  به جههن گروی و یر همهن شهر پرورش  هفت. به منهسات نزی کذی بذه   مدالنقدر ۶3۵الحجه
 (  18/166: 16۵۵ر یر شمهر که،اهن ی وان یارالخالفه یرآمد. )ابن کثیر مستاصم عاهسیشیاه 

کتهبت وزانه منصو  شد و مد،ی باد که،ب ی وان  ق به۵۲6وی ابتدا کتهبت یارالترر فهت را برعهد  یاشت. یر سهل 
هذهی   عَضُدی و سذرانجهم نذهظر کتهبخهنذه   تایین شد. پس ا  آن نهظر بیمهرستهن حلهقاه عنوان نهظر ۵۴۲صفرگری د. یر 

 (13/۴۵: 169۴بغدای شد. )الصفدی 
الحد د روابط بسیهر نزی کی به ابن علقمی یاشت و او و برایرش ا  حمه ت و  ر برووریار بویند. ا  ا ن رور  ابن ابی

قذدر نخسذتین   ۵۴۲هه ی ار شمند یر هفت کری.یر سهل  و قصه د الساع را به نهمِ و  ر آراست و هد هشر  نهج الاالغه
سپهسهالر مستاصذم بذههلل سذپه  مغذول را     شرف الد ن اقاهل شرابیکه سپه  عاهسی به فرمهندهی بغدایاه مغولههی   ورش

ای یر ،هنیذت و سذته س    شکست یایر ابن ابی الحد د پیرو ی سپه  بغدای را نتیجه ،دبیر ابن علقمی یانست و قصذید  
الحد د به یست مغوالن گرفتهر شد و محکذوم بذه    قهبن ابی۵۶۶یر سهل بغدایاه هالکو وهنوی سروی . یر واقاه حمله 

 (۶/861: 163۵ه  مرگ نجهت  هفت. )ابن ولکهن وواجه نصیرالد ن اوسیو ابن علقمیل گرتر ولی به وسهات قت

الحد د اندکی پس ا  سقوط بغدای به یست مغوالن یر بغدای ا  ینیذه رفذت. ،ذهر ا وفذهت او مذوری اوذتالف        ابن ابی
 اند. )همهن( ق ذکر کری ۵۶۵قو یر بروی ی رر سهل ۵۶۶ل موروهن است و یر بروی منهبع سه

ته شد  است که مرربی اوی و گفشهفایر فروعر ماتزلی و یر اصولیربهر  موهب ابن ابی الحد د به د گفت که وی یر 
تصر ح یاری  به همذین  جهحظاه موافقت به نهج الاالغهارگز د  بوی. یر ماهحث عقید،ی ووی یر شر  ،ریاو ،سننمیهن 

یهد که بروالف نظر ابن کثیر کذه وی را   اند. بررسی شر  نهج الاالغه او نرهن می لحهظ او را ماتزلی جهحظی شمری 
 (۲/۲۶6: 169۴تزلی ماتدلی یانست. )کتای ،وان او را ما رمری  استرمیغهلیشیای 

کنذد کذه اور    یاند و ،صر ح مذی  یمگهنه ولفهی سهابن ابی الحد د به پیروی ا  مکتب ماتزله بغدایر علی)ع( را بر،ر ا  
 هم یر کثرت ثوا  و هم یر فضل و وصهل حمید ر ا  ی رران افضل است. )همهن(

ا  مهمتر ن آثهر ابن ابی الحد د می ،وان به: شر  نهج الاالغهر الفلک الدالر علی المثذل السذهلرر السذاع الالو ذهت  ذه      
 قصهلد الساع الالو هتر و ی وان شار اشهر  کری.
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 هجری   1۲3۵استهی شهر هر فر ند آقه سید اسمهعیل موسوی ماروف به حهج آقه ورکنهبی یر شهر ور مه  سهل 
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شمسی یر روستهی ورکنه  یر بخس قر  نمن آذربه جهن یر به ارنه میر ا نصراله ،ار زی واقع یر نهی کنهر ی د  
 (۶:  1889دی  به جههن گروی. ) اه

سید محم د حسین بهجت ،ار زیر متخلص به شهر هرر یر وهنوای  ای فرهیخته و اهل یانس پرورش  هفت. رو هذهی  
کویکی او به انقال  مرروایت و بحران ههی اجتمهعی و سیهسی یر ،ار ز هم  مهن بوی. به همین سذابر پذدر کذه ا     

ن اوضهع نهبسهمهنر وهنوای  را بذه  ایگذه  اجذدایی  انذی روسذتهی      ماهر ان فاهل مررواه ووا  به شمهر می آمدر یر آ
 (1۵:  183۴ورکنه  منتقل نموی. )امینی  

هجری قمریر پدرش او را برای ایامه ،حصیل به ،ار ز به  آوری و او را یر نزی پدر شروع به فراگیذری   1881یر سهل 
د به مدرسه متحد  واری گری ذد و یر همذین   جهت ،حصیل اصول جد  188۲مقدمهت ایبیهت عر  نموی  و یر سهل 

سهل اولین شار رسمی ووی را سروی و سپس به آمذووتن  بذهن فرانسذه و علذوم ی نذی نیذز پریاوتذه و ا  فراگیذری         
 (  6:  1896ووشنو سی نیز یر غ نمی کری که بادهه کته  قرآنر ثمر  همین ،جربه می بهشد.)کهو هنپور  

به ی وان حهفظ آشنه شد و ا ن آشنه یر آغه  پیوند عمیذق رو  او بذه مفذههیم آ ذهت     وی یر کنهر شنهوت آ هت  قرآنر 
قرآن و کالم حهفظ بوی. یر سیزی  سهلری اشاهر شهر هر به ،خلص بهجت یر مجله ای  به نهپ مذی رسذید. شذهر هر    

ین بذهر بذه ،هذران    به اصرار پدر بذرای اولذ   1811پس ا  ،حصیل یر مکتب وهنه روسته و ،کمیل آن یر ،ار ز یر سهل 
 (۲۶:  1833رفت و یر مدرسه یارالفنون به ،حصیالت متوس ه ایامه یای.)اسمهعیلی  

شهر هر یر ،هران ،خلص بهجت را نپسند د و ،خلص شهر هر را پس ا  یو رکات نمه  و ،فذلل ا  حذهفظ مذی گیذری.     
وتن سه ،هر و موسذیقی ا رانذی را ا  او فذرا    شهر هر ا  بدو وروی به شهر ،هران به استهی ابوالحسن صاه آشنه شد  و نوا

می گیری. او همزمهن به ،حصیل یر یارالفنون به ایامه ،حصیالت علوم ی نی می پریاوذت و یر مسذجد سپهسذهالر یر    
واری مدرسذه اذب شذدر ا  ا ذن پذس  نذدگی        1818حو   سیدحسن مدرس حهضر می شد. سه سهل باذد یر سذهل   

ه  می شوی. ولی به ساب پیرهمدهه یر آور ن سهل پزشکی را که به روحیه حسذهس  شورانریز و پرفرا  و نریب او آغ
 189۵او نندان هم سه گهر ناویر نیمه ،مهم رهه کری. پس ا  آنر یر کنهر کهر یولتی به شار هم می پریاوت. )فتحذی   

 :11) 
نفیسذی و پژمذهن بختیذهری     به مقدمه ی ملک الرارای بهذهرر سذاید   1813شهر هر نخستین یفتر شار ووی را یر سهل 

حیذدربهبه  »منترر نموی. بسیهری ا  اشاهر او فهرسی و ،رکی آذربه جهنی جزء آثهر مهندگهر ا ذن  بذهن ههسذت. منظومذه     
سروی  شد  استر ا  مهم ،ر ن آثهر ایبی ،رکی آذربه جهنی شنهوته می شوی. )پیذر محمذدی     1888که یر سهل « سالم

1861   :۴۶) 
،جلیذل بهشذکوهی ا  اسذتهی یر     18۵8هر به حرکت انقال  هم صدا شد. یر اری اهرت مذه  سذهل   شهر  18۶9یر سهل 

،ار ز به عمل آمد. شهر هر به لحهظ اشتههر یر سروین اشاهر کم نظیر یر مد  امیر مؤمنذهن )ع( و المذه ااهذهر )ع( بذه     
 (118:  1831شهعر اهل بیت شهرت  هفته است. )علیزای   

وورشید حیهت شهر هر ملک سخن و آفته   ندگی ملک الرذارای بذی بذد ل ا ذران پذس ا        پس ا  مد،یر سرانجهم
هرتهی و سه سهل ،هبس پر فروغ یر کوهستهن ههی آذربه جهن غرو  کری. ا ن مری بذزرگ یر بیمهرسذتهن مهذر ،هذران     

اه ی ملّت و احتذرام  بدروی حیهت گفت و بنه به وصیتس یر  ایگه  ووی یر مقارة الرارا سروه  ،ار ز به شرکت قها
 (6۴:  1889کم نظیر به وهک سپری  شد. ) اهدی  

 
 . ترسیم فضایل امام علی )ع( در اشعار ابن ابی الحدید  9

 ابن ابی الحد د یر ا ن ابیهتر به بی شمهر بوین فضه ل امهم علی )ع( اشهر  یاری:
 القَومِ نَظمٌ فی الصّحائفِ مَكتوبُو شاهَدَ مَرءاً جَلَّ عَن أن یَحُدَّه                      مِن 

 تَعالَیتَ عَن مَدحٍ فأبلِغ خاطِبٍ                       بِمَدحِکَ بَیــــنَ الناسِ أقصَرُ قاصِرِ



 6931 بیرجند اسفند -نهمین همایش ملی پژوهشهاي زبان و ادبیات فارسی /      4

 (19: 183۶)ابن ابی الحد د  
یهد./ )ای مریی را ی د که فرا،ر ا  آن است که نوشته ههی منظوم یر کتب ی ررانر بتواند برای او حد  و مر ی قرار »

 «علی( ،و فرا،ر ا  سته ریر و  بهن آور،ر ن سخنور یر میهن مریمر یر ستوین ،و نه،وان ،ر ن آنههست.
همهن ور که گفتیمر یو بیت فوق بر بی شمهر بوین فضه ل امهم علی )ع( یاللت یاری. ابن ابی الحد د یر ا ن بذهر  مذی   

ر نموی  اند و نتوانستند منهقاس را انکهرر و فضذه لس را کتمذهن   من یربهر  مریی که یشمنهنس به فضیلتس اقرا»گو د: 
کنندر نه برو م؟... و من نه برو م یربهر  مریی که هر فضیلتی به او نسات یای  می شوی و هر فرقه ای به او منتهی 

صذ  بذه   می گریی و هر اه فه ای او را به ووی منسو  می کند؟ پس او رلیس همه فضهلل و سرنرمه آن و اول متّ
آن و پیررو و پیری گیرند  یر آنههستر و هر کس که باد ا  او فضیلتی  هفتر ا  او آن را گرفذت و پیذرو آن شذد و    

 (1/1۵)همهن: « یناهله رو او بوی.
شهعریر ابیهت ذ لر یر موری فضه ل امهم علی )ع( به مواریی نون  حهیثه ری  الرمسر و شذجهعت ا رذهن یر جنذ     

 و سپس به بی ،وجهی به رو گهر و شفهعت ا رهن یر رو  قیهمت اشهر  می کند:احزا  و فتح ویارر 
 بِنَظیرِها مِنْ قَبْـــلُ اِالّ یُــوشَعُ یـا مَنْ لَهُ رُدَّتْ ذُکاءُ و لَمْ یَفُزْ

 خَوْضِ الحِمـامِ مُدَجَّجٌ وَ مُدَرَّعٌ یـا هازِمَ االَحْزابِ ال یُثّنیهِ عَنْ

 عَجَـــزَتْ اَکُفٌّ اَرْبَعُونَ و اَرْبَعٌ الَّتی عَنْ هَزِّهایــا قالِعَ البابِ 

 األرواحِ فی األشباحِ و الْمُسْتَنْزِعُ لَوْال حُدُوثُکَ قُلتُ اِنَّکَ جاعِلُ

 األرْزاقِ تَقدِرُ فِی الْعَطاءِ وَتُوسِعُ لَـوْال مَماتُکَ قُلتُ اِنَّکَ باسِطُ

 مِنــــها لِجُثَّتِکَ الشّریفَة مَضْجَعٌ تُربَةٌمــــا العالَمُ الْعلوِيُّ اِالّ 

 بِنُفوذِ أمْــــرِكَ فِی البَرِیَّةِ مُولِعٌ ما الدّهرُ اِالّ عَبدُكَ القِنُّ الَّذي

 الدُّنْیا و ال جَمَعَ الْبَـــرِیَّة مَجْمَعٌ و اهللِ لَـــوال حَیْدَرٌ ما کانَت

 هُــو المَالذُ لَنا غَداً و المَفْزَعُو  و إلیهِ فی یَوْمِ المَعادِ حِسابُنا

 (13)همهن:  

وصذی  و   -« وشذع بذن نذون   »ای آنکه وورشید برای ،و به گریاند  شدر و قاالً به همهنند ا ذن )ماجذز ( کسذی جذز     »
نهلل نرد  است./ ای منهزم کنند   گروههه و سپهههه که هیچ ماذهر  مسذلّح و    –جهنرین موسی کلیم اهلل علیهمه السالم

جنرجوی  رهپوشی ،و را ا  فرورفتن یر وراه ههی مرگاهر جن  به  نمی یاشت و بذر نمذی گریانذد. / ای برکننذد      
هت وقتذی  یری که یستههی نهل و نههر ،ن  هرای ،کهن یاین آن را نداشت./ اگر حدوث ،و )که مثذل سذه ر مخلوقذ   

ناوی  ای و باد پد د آمد  ای( ناویر می گفتم ،و ی که جهنهه را یر قهلاهه قرار می یهی و گیرند  جهن هم ،ولی./ اگذر  
مرین ،و ناوی می گفتم ،ولی گسترند  ی رو ی هه که یر بخرس رو ی )بنه به مصلحت بر بروی( ،ن  می گیذری و  

ه به عظمت ،و( جز مرت وهکی نیست که آرامره  پیکر شر   ،ذو  )بربروی (گره س می یهی./ جههن بهال)یر مقه س
ا  آن یرست شد  است./ رو گهر غالم سرسپری  ،وست که به نهه ت اشتیهق به اجذرای فرمذهن ،ذو یر آفر ذدگهن مذی      
کوشد./به ودا سوگند اگر حیدر)امیر مؤمنهن علی علیه السالم ( وجوی نداشت جههن ناوی و هیچ عرصه ای آفر ذدگهن  

ا گری نمی آوری ) انی بوجوی نمی آمدند وهستی نمی  هفتند.(/ ورو  رستهویز حسه  اعمهل مه به اوستر و فذریای  ر
 «قیهمت یستریر و پنههره  اوست.

شهعر یر وص   یالور ههی علی )ع( ا ن ننین سخن گفته که مرگ یر نظر ا رهنر بذی ار ش بذوی  و یشذمنهن ا  او    
 یم شجهعت وی را بسیهر ستوی  اند:بیم و هراس یاشتندر و همه مر

 أَري الموتَ خَطباً و هُوَ عِندَك مَخطوبُ  أَجِــــــدَّكَ هَل تَحیا بِمَوْتِکَ إنَّنِی  

 ظِـــــاللٌ و النِّصــــالُ أکـــاویبُ و دِماءُ أعادِیکَ المُدامُ و غابةُ الرِّماحِ

 لِلحَتْـــــفِ تَصعِیدٌ إلیکَ و تَصویبُو   تَجلــــــی لَکَ الجبّارُ فی ملَكُوتِه  



 5/      ترسیم فضایل امام علی )ع( در اشعار ابن ابی الحدید و محمد حسین شهریار 

 ولِلدَّهـــرِقَلْبٌخافِقٌمِنــكَمَرعُوبُ و للشّمْسِ عَیـــنٌ عَنْ عُالكَ کَلیلةٌ 

 لَما ارتــــابَ شكّاً أَنّـهُ فیکَ مَكذوبُ فَعایَــــنَ مــا لَوال العِیانُ و عِلمُه    

 (  ۲1)همهن:  

 ندگی ،و یر مرگ است؟ و حهل آنکه مذن مذرگ را مصذیاتی انرذهرم و ،ذو مذرگ را نذون        به راستی ای مریر آ ه 
عروسی یر آغوش می کری./ وون یشمنهنت شرا  ،و است و نیز  هه کذه نذون بیرذه ای سذر بذه هذم آوری  انذدر        

ت یای و ،ذو  سه اهن ،و است و پیکهنهه ساوی ،و./ وداوند جاهر یر ملکوت ووی بر ،و ،جلّی کری و به پیرو  ت برذهر 
یر گرمهگرم ناری گه  قهمت می افراشتی و گه  وم می شدی./ فرا مندی ،و ی د  وورشید را ،یذر  کذری  بذوی و قلذب     
رو گهر ا  هیات ،و به ،پس یر افتذهی  و ا  بذیم مذی لر  ذد./ اگذر آیمیذهن ند ذد  بوینذد و نمذی یانسذتند و وصذ             

 «چه یربهر  ،و می گو ندر یروغی بیس نیست.یالور هه ت را می شنیدندر ،ری د نمی کریند که آن
وی یر جهی ی رر یر بیهن فضهلل علی )ع( به سروری ا رهن یر بین أعذرا  و ا رانیذهن و رومیذهن و مصذر هن اشذهر       

 کری  و مجد و عظمت و فضیلت بی په هن او را می سته د:
 و الرُّومُ و النُّوبُ تقاصَرَ عَنهُ الفُرْسُ حَنانیکَ فـــازَ العُرْبُ مِنکَ بِسُؤْدَدٍ

 بِمَدْحٍ وکُلُّ الحَمْدِ بِالمَدْحِ مَجلُوبُ أَري لکَ مَجـداً لَیسَ یُجْلَبُ حَمدُه

 تَعـــاقَبَ إِدالجٌ علیه و تَأویــبُ و فَضْالً جَلیالً إِن وَنَی فَضْلُ فاضِلٍ

 لمجْــدِكَ تَرْحیبُلِوَجهِکَ تعظیمٌ  لِذَاتِــــکَ تَقْدیسٌ لِرَمسِکَ طُهْرَةٌ

 (۲۵)همهن :   

رحمت بهی بر ،و ای علیر که عر  ا  ،و به سروری رسید. آنچنهن سذروری کذه ا رانیذهن و رومیذهن و مذریم نوبذه       
)مصر( را یست  هفتنی ناوی./ مجد و عظمت ،و وواستهر آن نیست که کس برا ت  بهن سپهس و سته س گرذه د کذه   

ه ی و حهل آنکه سپهس ا  ی رران مد  و ثنهی آنهن را یر پذی یاری./ فضذیلت ،ذو یر    ،و ا  هر نه جز وداست بی نی
اوج جاللت است و هر نه شب ا  پی رو  آ د و رو  ا  پی شبر نقصهن نپو ری و حهل آنکه هذر فضذیلت ی رذر بذه     

بزرگذت  گوشت  مهن یستخوشنقصهن گریی./ بهساب ،قد س ذات ،و بوی که وهک مرقدت ،قد س و پهکی  هفذت کذه   
 «می یارند  ه مجد و کرامتت را می سته ند.

همچنین ابن ابی الحد د یر وص  علم و یانس علی )ع(ر ا رهن را همچون را ی سرپوشذید  یانسذته و فضذه لس را    
برگرفته ا  نور قدسی می یاند. وی علی )ع( را وارث پیهمار )ص( و برایر و وو رهوند او ،وصی  می کند و سذپس  

 که به وسیله او اسالم استوار شد و یانس او بوی که ا  اند ره ههی گمراههن یر امهن مهند:اشهر  می کند 
 تَجَسَّد مِـنْ نُورٍ مِنَ القُدْسِ زاهِرِ هـوَ النَّبأ المكْنونُ و الجَوهرُ الّذي

 الظهورُ علی مسـتوْدِعات السّرائرِ و ذُو المُعْجزاتِ الواضِحاتِ اَقَلّها

 أخاً و نَظِیراً فی العُلَی و األواصِرِ المُصطَفَی و شُقِیقُهو وارِثُ علـمِ 

 کَعَفْطةِ عَنْــزٍ أو قُـــالمةِ حافِرِ أال إِنَّمـــا اإلسالمُ لَـوال حُسامُه

 کعُرْضَــةِ ضِلّیلٍ و نَهْبــة ِکافِرِ أال إِنَّمـــا التّوحیدُ لَـوال علومُه

 فَبُــورِكَ مِن وَترِ مُطاعٍ و قادِرِ یَمِینِهأال إِنَّمـــا األقــدارُ طَوعُ 

 (8۶)همهن : 

او را ماجذز  هذهی    علی را ی است سرپوشید ر و جوهری است که فضه لس ا  نور قدسی شذکل گرفتذه اسذت./   
آشکهر است و کمتر ن آنهه آگههی اوست ا  اسراری که مریمهن یر یل نههن یارند./ علی وارث علم مص فی  و بذرایر  
اوست و همهنند اوست یر بر،ری مقهمر و وو رهوند اوست./ به راستی که اگذر ،یذغ او ناذوی و جهذهی او یر را  وذدا      

ی نهونی./ به راستی که اگر یانس او نمی بویر نونهن بینی افرهندن بزی  ه گرفته ناویر اسالم را نه رونق بوی ونه ،وان.
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 کته پرستی ا  ،ارض گمراههن یر امهن نمی مهندر بلکذه یسذتخوش غذهرتا کذهفران مذی گری ذد./ همهنذه کذه ،قذد ر          
  «.فرمهناریار قدرت اوست. وجسته بهی علی را بی همته ی اش و فرمهنروا ی اش و قدر،مندی اش 

 ابن ابی الحد د یر وصوص وال ت امهم علی )ع( ننین می گو د:
 و قُل السَّالمُ علیكش یا مَولَی الوَرَي                 نَصّاً بِه نَطَقَ الكِتابُ المُنزَلُ

 (۴۶)همهن: 
 «موی  است.و برو: سالم بر ،و ای موال و سرور جههنیهنر ای که کته  نه ل شد  الهی بر وال ت ،و آشکهرا ،لکید ن»

إِنَّما وَلِیُّكُمُ اللَّهُ وَ فرمه ذد: ) ا ن بیت به ذکر وال ت امهم علی )ع( یر قرآن اشهر  می نمه د. وداوند ،اهرک و ،اهلی می 
هنذه منحصذرا ولذی شذمه     هم( »۶۶( )مهلذد / الصَّالةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَرَسُولُهُ وَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ یُقیمُونَ 

وداست و رسول او وکسهنی که ا مهن آوری  اندر هم آنهن که نمه  به په می یارند و  کذهت مذی یهنذدر یرحهلیکذه یر     
 «رکوع نمه ند.

 ن است که مقصوی ا  )الو ن آمنوا( یر ا ذن آ ذهر امذهم    یر شواهد التنز لر نههری  روا ت ذکر شد  که همری بیهنرر ا
 (  1/1۵1: 1868علی )ع( می بهشد. )حسکهنی  

 
 . ترسیم فضایل امام علی )ع( در اشعار محمدحسین شهریار4

محمدحسین شهر هرر شهعر پهرسی گوی ا ران  مینر به سال  شار و قلم به یفهع ا  اهذل بیذت )ع( و وهنذدان پیذهمار     
وصوص امهم علی )ع( پریاوته است. شار شهر هرر به  ندگی وی یرآمیخته و به عقه دش جهن گرفتذه    اکرم )ص( به

 ی استوار و اند ره ای نه  او را آشکهر می سه ی. ب وری که ا  عمق ضمیر او فو ران می کند و عقید 
و جالل وداوند مذی یانذد کذه ا ذن      ی ،مهم نمه ا  جمهلی آشکهر و آلینهشهر هر یر ابیهت   ر امهم علی )ع( را جلو 

جمهل و   اه ی جهویانه است و ،ه ابد یر سیمهی ماهرک امهم علی )ع( هو داست  سذپس یر ابیذهت باذد شذهعرر امذهم      
یر شلن و فضیلت « هل أ،ی » علی )ع( را مظهر و نرهنه ی ،مهم عجهلب و غرالب عهلم می وواندر کسی که سور  ی 

هر هر یر ایامهر شار وو س را به اوج شکو  و جاروت می رسهند و مذوالی متقیذهن را   ا رهن نه ل شد  است  ا نک ش
 فریی جوانمری و شجهع ،وصی  می نمه د که یرِ ویارر به یست ماهرک ا رهن گروی  شد  است:

  وز هر چــه جُز خُـــدا به جــاللت جُدا، على      اى جــلوه جــالل و جمــال خُدا، علـى
  اى آبـــگینـه ابـــــــدیّت نـــما، علـــى        انــد جمـــالى از ابــدیّت نمــودهدر تو 

  یا مظــــهر العجــــایب یا مُرتضـــا عــلى          با انــبیا به سرّ و عَلَن نُصرتت قضاســـت

  عـــلى ،« ال فـــتــى»لوالك در فُـــتوّت تو «هَـل اتــــى»فیّاض در فضیلت تو گُفته 

  بگشــا به دست و پنجه خیبرگُـــشا، عـــلى           هاى قُــدس باز آن یهــود، بسته درِ قلـعه

 (۲3:  183۴)شهر هر  

ی شار وو س را ،غییر می یهذد و پذس ا  وصذ  فضذهلل مذوالی متقیذهنر       سپس شهر هر یر ایامه ابیهت گو ی رَو ه
واهد که به شمریر ذوالفقهر وو سر ص   کفر و جن  را یرهم شکند ،ذه  یست به یعه می گره د و ا  امهم )ع( می و

بد ن وسیله را  به سوی نج  و کربال گروی  شویر سپس یر ابیهت بادی امید شفهعت را ا  امهم علی )ع( الب مذی  
 ی ا رهن است:کند و ووی را یر ا ن وایی فریی  مینریر و بی یست و په می وواند که منتظر نور ی د 

  برداشـــــته مُــــنادى ایــــمان نــدا، علـى            نک به مهــدِ حضرت معصومه، شهر قمای

  خورشید گو به نُقـره فشــاند طـــال، علــــى          با نایِب امـام زد آن فــــجر نُقـــره فام

  شــــرر بار، یا علـــىبفرست ذوالفــــــقار          صف بسته مُسلمین پـى جنگ و جهادِ کُفر

  خـــود باز کن درِ نجــــف و کربــــال عـلى          با این صـف جهاد و به مفتاح دستِ غیب

http://tadabbor.org/?page=quran&SID=5&AID=55
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 7/      ترسیم فضایل امام علی )ع( در اشعار ابن ابی الحدید و محمد حسین شهریار 

  در چـــشم مُبـــتالى رمـــد، توتـــیا علــى           بفرست نــور دیده که گَــرد سپاه اوست

  خــــون شاهـــدان و شهــیدان ما، عـــلىبا           هاى قـــرن دُوّم اســـالم بشـــكفد گُل

  با وعــــده ظهــــور ولى کن وفـــا، علــى           ما پیشوازِ مـــهدى موعـــودت آمـدیم

  شــــهد شفــــاعتى! که بیـــابم شفا عـــلى          چشمم به سوى سر درِ دار الشّفاى توست

 دســـت و پا، علـــى اى دســـتگیر مردمِ بــى         گیرگیر دست  پیرِ زمیـــن« شــهریار»از 

 (۲6)همهن: 

شهر هر یر جه ی ی رر ا  ی وانسر بهر ی رر ارایت و اوالص وو س را به پیرره  نخستین ولی  شذیایهنر امذهم علذی    
شهعر شذنهوت   )ع( را بر ک  می گیری و یر ابیه،ی متوالی به ،وصی  ،اهلی وال ت ا ن شخصیت آسمهنی می پریا ی.

ی شنهوت پروریگهر می یاندر آنرونه که صفهت واالی ا رهن همذوار    وا هی مختل  شخصیتی آن بزرگوار را یروا  
یر ،مهمی ایوار ،هر ا و یر ،مهمی ارکهن  مهنیر ا  ابد ،ه ا لر ملک بقه را پهیشههی می کند. شذهر هر ل ذ  و رحمذت    

رامس می یاند و یر ایامه ی ا ن قصذید  ی پرشذورر کرامذت و بخرذس آن     امهم علی )ع( یر رو  رستهویزر را کلید آ
بزرگوار را به ،صو ر می کرد و یر ا ن ابیهت روا ت گر بخس ار شمندی ا  ،هر ا کرامهت اسالمی مذی گذریی  نذه    
آن  مهن که مستحق را  هری می یای و نه آن  مهن که برای قه،ل وو سر ا  پسرانس ل   و مرحمذت مسذللت مذی    

 اشت:ی
ي همـا را   که به ماســوا فـــكندي هـــمه سایه                  علی اي هماي رحمت تو چه آیتــی خـدا را 
به علی شـناخــــتم به خدا قــــسم خــــدا را                   دل اگر خداشناسـی هــمه در رخ عــلی بین
ي بقـا را   چو علـــی گرفته باشد سـر چشـــــمه                   به خــدا که در دو عــالم اثر از فــنا نماند
به شــــرار قهر سوزد هـــمه جـان ماســـوا را                      مگر اي سحـاب رحمت تو بباري ارنه دوزخ

که نگــــین پـــادشاهی دهــد از کـرم گـدا را                     ي عــلی زن برو اي گــداي مسكین در خانه
 چـــو اســـیر تست اکـنون به اسیر کن مدارا                 گوید به پــسر که قـاتل منبجز از علـی که 

 (9۵)همهن : 

شهر هر یر ایامهر ی رر فضهلل و محسنهت اوالقی امهم علی )ع( را به اور کلی برمذی شذمری. یر آغذه  بذه اشذهر  بذر       
یشت کربالر سای بر نمه ذهن سذهوتن عمذق ،فکذر و     ی عهشورار یالوری هه و جهناه ی ههی امهم حسین )ع( یر واقاه

ی ننذین شخصذیت واال ذی یر نهذهن     مارفت آن امهم هُمهم یاری  نرا که ،نهه ننین اَبَر مریی می ،واند پرورش یهند 
فر ندش بهشد. استهی شهر هر ا  سو ی ی ررر پری  ا  ی رر اباهی نههن شخصیتی ا رذهن بذر مذی یاری و اذی ،فهسذیر و      

ی ظهذور مذی رسذهند کذه یر ا ذن را  ،نهذه عهرفذهن و        ه ر نمه ی نو ا  ینیهی بهانی آن حضرت را به عرصه،اهبیری ن
 عهشقهن حقیقی آن حضرت به ایراک صحیحی ا  ا ن ،اهبیرر یست می  هبند:

که علم کند به عالـــم شهــــداي کربــــال را                        بجز از علی که آرد پســري ابوالعـــجائب
 چــــو علی که میتـــواند که بــسر برد وفـا را               چو به دوست عهد بندد ز میــان پاکبـــــازان

 متحیرم چـــه نامم شه ملــــک الفــــــتی را                  نه خدا توانمش خواند نه بشر توانمش گفت
 ه ز کــــــوي او غـــباري به من آر توتیا را ک                  بدو چشم خون فشانم هله اي نـسیم رحمت

 چه پیامها سپـــردم همه ســوز دل صــــبا را                به امید آن که شاید برسد به خــاك پایــت 
 که ز جان ما بگـردان ره آفـــت قــــــضا را                 چو تویی قضاي گردان به دعاي مستمــندان 

 که لسان غیــــب خوشتر بنوازد این نـــوا را                هردم ز نواي شــوق او دم چه زنم چونــاي

 به پیام آشـــنائی بــــنوازد و آشـــــــنا را                    همه شــب در این امیدم که نسیم صبحگاهی

 گفتن چه خوشست شهریــاراغم دل به دوست                    ز نواي مـرغ یا حــق بـشنو که در دل شب
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 (99)همهن : 

محمدحسین شهر هر  کی ا  نهمیهن عصر وویر یر ،وصی  فضهلی بی انتههی امهم علی )ع( است کذه یر جذهی جذهی    
کالم وو س به مد  و سته س کرامهت اوالقی ا رهن پریاوته است. شهعرر امیرالمومنهنر علی بن ابی اهلذب را  کذی   

ه مانهی ی ن الهی را نه یر کذالمر بلکذه یر اعمذهل    ا  برجسته ،ر ن و بهر ،ر ن نمهیههی حقیقی اسالم می یاند  نرا ک
وهضاهنه ی آن حضرت مرههد  می نمه د. شهعر پس ا  برشمرینر شجهعت و شههمت آن حضرت یر ،رذایه ا رذهن   
به شیرر به ولوت امهم علی )ع( شاهنرهههن گر ز می  ندر آن هنرهم که برذر یر وذوا  غفلذت غواذه ور اسذتر آن      

و نیه  به  رهنه مااوی وو س بویر گه  یر اوج عاوی ت پله ههی افالک را بهال،ر مذی پیمذوی   حضرت یر منهجهت و را  
و آن ننهن مجوو  لوت عاهیت می گری د که ،ه آن  مهن که سپید  یم فرا می رسیدر ووا  بر نرمهن ا رذهن نمذی   

 ا مارفی می کند.  آمد. شهعر شب و مسجد کوفه را ،نهه همراههن امیرالمومنین به هنرهم منهجهت و نجو
 الفتـــــی داشــــته با این دل شـــــب               علی آن شـــیر خدا شـــاه عــــرب
 دل شـــــب محـــــرم سر اهلل اســــت              شب ز اسرار عــــلی آگــاه اســـت

 عشـــــق ازلیي  جوشـــــش چشــــمه            شب شنفته ســت مـــناجات عـــلی 

 ي زنـــــدانیِ خاك سر دهــــد نـــــاله           قلعه بــانی که به قصـــر افـــــالك 

 فشـــــاند زر و مــی گـــــــرید زار می            اشــــكباري که چو شـــمع بیـــدار

 در و دیـــــــوار به زنـــــهار آیـــــد             دردمنـــدي که چـــو لــب بگشـاید

 مـــسجد کوفــــه هــــنوزش مدهـوش             ي گــوش کلماتی چــو دُر آویــــزه

 چشم بیـــــدار علی خفـــــته نیافــــت                ي آفـــاق شــكافت فجر تا ســـینه 

 (1۲3)همهن : 
مندر  تیم نوا ی و  هری یاین محرومهن را مادأ قرار می یهد  آنرونذه کذه یر   ی ار ششهعر یر قسمت یوم ا ن قصید 

هنرهمه ی شبر ااهم را به صورت نهشنهس و ،هر کی کونه ههی کوفه بر یوش می کرذید ،ذه شذه د انذدکی ا  غذم      
تهی شهر هر  تیمهن شهر بکههد. غم و غصه ی مسکینهن و  تیمهن ا  بزرگ ،ر ن یغدغه ههی ا ن شه  مری عر  بوی. اس

یر ایامه به هنرمندی هرنه ،مهم ،ر بهبی ی رر ا  ا ن ینیهی بسیط فضیلت می گره د  آن هنرهم که به علم بر و را،ذی  
که حیهت ا رهن را ،هد د می نمویر یر شب لیلة المایت به جهی رسول ودار حضرت محمذد )ص( یر بسذتر ا رذهن    

 مقهبل مررکین حمه ت و حفهظت نمه د.  آرمیدر ،ه که به ا ثهر وونس ا  پیهمار ودا یر 
 برد شــــام یــــــتیمان عــــــــرب مــی               ناشــــناسی که به تاریـــكی شــب 
 کــــشد بار گـــــدایـــان بــــر دوش می                پادشـاهی که به شب برقـــع پـــوش

 نشد افـــــشا که عــــلی بـــود علـــــی                تا نـــشد پــردگی آن سر جـــــلی 

 کـــــند در ابــــدیـــــت پــــــرواز می                  شاهــــبازي که به بـــــال و پر راز

 خُــــــفت در خــــــوابـــــگه پیـــغمبر                    عشــــقبازي که هم آغـــوش خطـر

 (1۲6)همهن: 
شهر هر یر بخس سوم ا  ا ن قصید ر قلم و کذالم وذو س را یر مسذیر ،رسذیم و بذه ،صذو ر کرذیدن آوذر ن         استهی 

سحرگه  که امیرالمومنهن به محرا  عاهیت رهسپهر می شویر به اوتیهر مذی گیذری. ،رسذیم عذزم و ارای  مسذتحکم آن      
به ووی وا می یاری ،ه بذه ولذوت    حضرت و وضوع و وروع ا رهن یر مقهبل ارای  ی پروریگهر جههنیهنر مخهاب را

بذه مههیذت   « هه علیٌ بررٌ کیذ َ برذرٌ  » یر وو رتن به ،لمل و اند ره بپریا ی و یر نهه ت به رسیدن به ا ن پرسس که 
 حقیقی آن حضرت پی بارند:

 ي در شـــــــد از او دامنــــــگیر حلقـــــه              آن دم صــــــبح قیـــــامت تاثــــــیر



 3/      ترسیم فضایل امام علی )ع( در اشعار ابن ابی الحدید و محمد حسین شهریار 

 که عــــــلی بـــــگذر و از مـــــا مــگذر             دســــت در دامـــــن مــــــوال زد در

 اش دســـــت به دامــــان که مــــرو زیـنب              شال شه وا شــد و دامـــــن به گـــــرو 

 د شهــــــادت محــــكمکه کـــــــــمربن             بــــست و نــــدایی مــــــبهم  شال می
 کـــــند قاتـــــل خــــــود را بیـــدار می                پیـــــشوایی که ز شـــــوق دیـــــدار

 سر به محـــــــراب عبــــــادت منــــشق               مــاه محـــــراب عبـــــودیت حـــق

 کـــند چــــشم اشــــــارت به اسیــــر می               ي شـیر  زند پس لــــب او کاســه مـــی

 تو خــــــدایی مـــــگر اي دشــمن دوست               چه اسیـري که همـــان قاتـل اوســــت 

 جـــان عالــــم به فـــــداي تـــــو علـی               شــــبروان مــــست والي تو علـــــی

 هـــــــا عَلــــِیٌ بَــــــشَرٌ کَیـــفَ بَشَـر               مه شــــردر جهـانی همه شـــور و هـــ

 )همهن(
ی بسیهر   اه به بیهن فضهلل امذهم  نمونه ابیهت   اهی ی رر ا  یفتر شار شهر هر آشکهر می شوی که شهعر یر ا ن قصید 

مستمندان می یاند و وذو س را فذریی روسذیه     علی )ع( می پریا ی. وی یر ا ن ابیهت آن امهم را  هر رر و یست گیر 
 ،وصی  می کند که هموار  به شفهعت امهم )ع( امیدوار است و نرم اُمید را به یرگه  موالی متقیهن یووته است:

 دســــت گیر اي دســتگیر مستمندان یا علی             مستمندم بسته زنـــجیر و زنــــــدان یا علی
 مــی جوم زنجـــیر زندان را به دندان یا علی        بندي زنـــدان روباهـــانم اي شـــــیر خدا      

 تا بســـانیدم میـــان پتک و سندان یا عــلی              آهن تفتــــیده ام کز کــــــوره آرنـدم برو

 نان چــون استخوان کله خندان یا علـیدشــم               دوستان گریان به گــورستان و پیش چـشمشان

 من نه یوســف لیک زندانم دو چندان یا عــلی              من نه ایوبم ولی صبرم به محنت بیش ازاوست

 اي درت دارالشـــــــفاي دردمنــدان یا علی              دردمندي روسیاهم با شـــفاعت مستــــحق

 (۶۴)همهن : 
ی بسیهر   اهی شهر هر یر وص  کرامهت حضرت علی )ع( می بهشد که شهعر یر ا ذن اشذاهر    کی ی رر ا  قصید  هه

بسیهر   اهر آن بزرگوار را فریی جوانمری و پهلوان و شجهع می وواند و ،وصی  مذی کنذد کذه یر عذدالت همچذون      
ا ا  بنیهن می افکنذد  ستونی محکم و استوار می بهشدر کسی که به شمریرش )ذوالفقهر( ر ره ی هرگونه ظلم و بدی ر

و ا  سوی ی رر بر یری مظلومهن مرهم مهربهنی و یوستی می نهد. ا  سوی ی رر شهر هر یر شه  بیتی بی نظیر آن امهم 
هُمهم را همچون کمهنی به ،صو ر می کرد که ا  سوی پروریگهر برای اجرای عذدالت و احقذهق حقذوق مظلومذهن و     

 ت:گرفتن حق ا  ظهلمهن و یشمنهن آمد  اس
 یلـــی زادي از مــــــادر روزگــــــــار              چه بودي اگر هر زمــان چون عــلی
 ســــتون امــــــانی، چنــــان اســــتوار            ترازوي عـــدلی، چنان مســتقـــیم

 آموزگـــــارگونـــه  مواعـــــــظ، همــان            بخـش گونه آرام مــــكارم همــــان
 گـــذار گونــــه با زخـــــم، مرهــــم همان            کن گــونه از ظلــــم، بـنیـان همـان

 به کفّ کریـــمش همـــــان ذوالفقـــــــار             به مغز عظـــیمش همـان عـزم جزم
 كان پــروردگـــــاردار پیــــــ کـمـــــان             گــونه همــچون قضــا و قدر همان

 بــــرآوردي از جـــــان دشــــــمن دمــار              ي دوست، دق که برکندي از سیــنه
 (89)همهن: 

 کی ی رر ا  قصید  ههی نه  وگیرا ی که شهر هر ا  ووی به  هیگهر نههی  استر قصید  ای است که او یر آنر مقهم و 
ه د و ا رهن را ا  نوابغ و بر،ر ن ههی عهلم هستی می شذمری و ا  سذوی ی رذر    جه ره  واالی امهم علی )ع( را می ست
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اذعهن می یاری که ا ن بر،ری بر کسی پوشید  نیست و هیچ کس جز علی )ع( نمی ،واند ننین صذفه،ی را یارا بهشذد    
   را آن بزرگوار عجیب ،ر ن ولقت وداوند یر همه اعصهر می بهشد.  

چـــنان که جوقـــه ي هر رشـته هـم جـدا باشـد                   رض جـــمع کنی اگر نوابغ عالـــم به فـــ
که برتریـــش نیز بر مـــــــال باشـد    چنــــان                 یكی شــریک همه جوقــــه ها توانی یافت

 کسی بجوي که این وصــف را ســـزا باشـــد              به مــن بگوي که این فرد جمع و جامع کیست
 علی عجیب ترین خلـــقت خــــدا باشـــــد             به جــان دوســت که او جز علی نخواهد بود

 (91)همهن : 
ی غد ر اشاهری را به نظم کرید  است. یر ابیهت   ر شهعر یر وذالل  شهر هر یر موری والفت امهم علی )ع( و واقاه

ی غد ر اشهر  یاری  آن  مهن که پیهمار )ص( یستهن ماهرک امهم علی )ع( را می گیذری و امذهم )ع(   اه به واقاهمدحی   
 نیز یستهن پیهمار )ص( به یست حق و عدالت است می گیریر ،ه بر همرهن ا ن بیات آشکهر شوی:

 ح و خـواه فـــــساد  خــــواه اهل صــــال               هر که مــــرد از جهـــان مرا بینـــــد
 هر کس از اهـــــل رشـــــد یـــا الحــاد             می شناســم به اسم و رســم و عــــمل
 بـــه تــــــضرّع کنـــــند استمــــــداد              همه بر موقــــف صــــراط از مــــن

 گـــــویم این پـــاي عــــهد مـــن ایستاد               گـــیرم آن روز دســـت تو در دســت

 گویــــم از وي بــــه دار دســــت عــناد               به غـضب آتـــــــش جهـــــنـم را

 جز به دســــت ولــــیّ حــــق ننـــــهاد               اوست آن کس کـه دســـت بیــعت را

 (6۲)همهن : 

گونه ای بس   اهر گو ی گفتروی رسول اکرم )ص( را یر رو  غد ر وص  مذی کنذد   سپس شهر هرر یر ابیهت باد به 
که ا رهن باد ا  وویر ا  مریم وواستندر اُمید شفهعت را ا  امهم علی )ع( ب لاند  که یر واقع بد ن گونه پیذهمار )ص(  

 می وواستند وال ت امهم علی )ع( امری آشکهر گریی:
 آرمــــد در پنــــــــــاه رب عبـــــــاد          داشـــتهر که حــقّ شـــفاعت از من 

 ســــــرو نـازیـــــست از گـــــزند آزاد          هر که را ســـر به زیر رایــــت مـــن

 مــــی رود تــاب تشنـــــگیش از یـــــاد          هم به جلّــــا ب جـــام کوثــر مــن

 ویــــــلكم ربكـــــم لبـــــالمرصــــاد            ـاقــــیمـالـكم تـــــنقضون میثـــ

 (68)همهن : 

ارایت شهر هر به پیرره  وال ت امهم علی )ع(ر یر میهن همکیرهن وو س یر یور  ی ماهصر  بهنزی عهم و وهص بوی  
ت اشذاهری کذه یر   و هست  امه آنچه که یر میهن آثهرش یر وصوص مد  و رثهی امیرالمومنهن آوری  استر بذه نسذا  

وصوص امر والفت و و وال ت آن حضرت آوری  استر ا  نموی بهر ،ری بروویار است  ننهنچه یر ابیهت   ر پس 
 ا  مد  ا رهن به مسلله  ی غد ر اشهر  می نمه د. 

 بأبــــــیانـــــتوامّــــی          یا علی نام تو بردم نه غمی مانـــد و نــه هــمّی
 بأبــــــیانـــــتوامّــــی          چ نه همــّی به دلـم بوده، نه غـمّیگوییا هـــــی

 علــــیایقبــــلهحاجـــات           تو که از مرگ و حیات، این همه فخري و مباهات

 بـأبـــــیانـــــتوامّـــــی          گویی آن دزد شقی تیـــغ نیــــالوده به سمّـی

 درِایـــــنغـــمنگـشودهاست           بال هیچ نبوده استگویی آن فاجعه ي دشـــت 
 بأبــــــیانـــــــتوامّـــی           سینه ي هیچ شــــهیدي نخراشـــیده به سمّی

 کاننهسهـــالستونهآســـان           حق اگر جلوه ي با وجه أتَمّ کــرده در انـسان



 66/      ترسیم فضایل امام علی )ع( در اشعار ابن ابی الحدید و محمد حسین شهریار 

 بأبــــیانــــتوامّـــــــی            به خود حق که تو آن جلوه ي با وجــه أتَمّـی

 (83)همهن: 

محمدحسین شهر هر یر ایامه منکران وال ت و والفت و جهنرینی امهم علی )ع( که ا  سو ی شذه د آ ذه ی ،نز ذل و    
مسلله ی غد ر نیز بوی  اند را کور و کر می وواند  نرا که آن هه جهنرذینی آن حضذرت را یر محلذه ی غذد روم ا      

و س شنید  و ی د  بویند  امه جههلتر  بینه ی و شنوا ی را ا  آنهن گرفتذه و ا ذن قایلذه را یر مسذیر ،هر ذک      رسول و
 ضاللت و نهیانیر رهه نموی  بوی:

 کـــروکــــوراستوعــزازیل          منكِر عـــید غدیر خم و آن خطــــبه و تــنزیل
 بأبـــــیانــــــــتوامّــــی           با کر و کور چه عیدي و چه غدیريّ و چه خُـمّی

 اُفبرایــــنشَـــــمّفقـــاهت            در تــوال هم اگر ســــهو والیت!چه سفاهــت

 بأبــــیانــــــتوامّـــــــی           بی ولــاي علـــی و آل، چه فقهی و چه شمّی!

 )همهن(
ریا ی و ا رهن را یر یر هفت هدف ا  ولقت آیمی جستجو مذی  شهعر یر ایامه به فلسفه ی وجویی آن حضرت می پ

کند و جههلت و نهیانی اعرا  را به ،صو ر می کرد. استهی شهر هرر شجهعتر کرامت و فضه ل امهم علذی )ع( را گذهم   
 به گهم نمه هن ،ر می سه ی. و یر مهر به والی آن حضرت به اوج اوالص و ارایت یست می  هبد. 

 ازثَـــري تـــا به ثـــــریّــــــا           جهـــانیّ و به کمـــبود تــو دنیاتو کم و کــیف 
 بأبـــــیانــــــتوامّـــــــی           شَر و شور است و دگر هیچ نه کیفیّ و نـــــه کمّی

 گــــربهمـــــعنایأعَـــمّاست           آدمی جامع جمعیت و موجـــود أتَــــمّ اســــت

 بأبـــــیانـــــتوامّـــــــی          بِهین مظهر انســــان و به معنــــــاي أعمـــّی تو

 پـــــسبـــهذریــــهعالــــم           چون بـــود آدم کامل غـــرض از خلـــــقت آدم

 بأبـــــــیانــــــتوامّــــی           جز شـــما مهـــدِ نبوت نبُــــوَد چیــــز مهـمی

 مــــــنكرتمستــــــــحقذَم           عاشق توست که مستوجب مــدح است و معظّــــم

 بأبـــــــیانـــــتوامّـــــی            وز تو بیگانــه نیـــرزد نه به مدحـــی و نه ذمّــی

 شـــدهبازیچــــهیشیطـــــان           بی تو اي شیـــر خـــدا ســـبحه و دستار مسلمان

 بأبــــــیانـــــــتوامّــــی          این چه بوزینه که سرها همـــه را بــسته به ذمّــی

 همــــهطوفـــــانهمــــهدریا             لشكر کفـــر اگر مـــوج زند در همـــه دنیــــا
 بأبــــــیانــــــتوامّـــــی           چه کند با تو که چـــون صخــــره ي صـــــمّا 

 همبــــدوکفــــرسرافـــــشان            یا علی خواهمت آن شـــعشعه ي تیــغ زرافشــان

 بأبـــــی انـــــت و امّــــــــی             بایدم این لَمَعان دیـــده، ندانــــم به چه لِمّـــی

 (86)همهن: 
ی غد رر می ،وان به ا ن نکته واضذح و روشذن یسذت    ر یر وصوص بیهن مسللهبه بررسی اشاهر محمدحسین شهر هر

 هفت که شهر هر پیس ا  آنکه مقصوی موری نظر را الب کندر به بیهن مدا ح و فضذه ل آن بزرگذوار مذی پذریا ی و یر     
 ی غد ر اشهر  می نمه د.والل آن به امر والفت و مسلله

 
 نتیجه

اشاهری یر وصوص ،رسیم فضه ل امهم علی)ع( ا  جهنب ابن ابی الحد د و محمدحسذین  آن هنرهم که یر مقهم قیهس 
 شهر هر قرار می گیر مر می ،وانیماه ا ن نکهت پی بار م:
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یر نررشی کلی و اجمهلی می ،وان صراحتًه اعالم نموی کذه محمدحسذین شذهر هر بسذیهر بیرذتر ا  ابذن ابذی         -
ی وسات و ،َاَذددیا مذدا ح شذهر هر    وته و ا ن مسللهر م ر  کنند الحد د به ،رسیم فضه ل امهم علی )ع( پریا

 یر وصوص سیمهی یرورهن موالی متّقیهنر امهم علی )ع( است.  
 مسلله غدبر یر اشاهر شهر هرر بیرتر و واضح ،ر بیهن شد  است. -

شاهر ابن ابذی  شهر هر یر بسیهری ا  ابیه،س ،وسل به آن حضرت را یر میهن مدا حس جهی یای  است  امه یر ا -
 الحد د کمتر نرهنی ا  ،وسل و یعه ا  محضر ا رهن ی د  می شوی.

یو شهعر یر وصوص فضه ل امهم علی )ع( بیرتر به مواریی نون  شجهعتر ا ثهرر کرامتر شذفهعتر و علذم    -
 و یانس آن بزرگوار اشهر  کری  اند.
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