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 رثای اهل بیت اشعار مدح و بررسی عناصر ادبی در

 در دیوان زاهی بغدادی
 1علی خیّاط

 2محمّدصادق اردالن

 چکیده

ابوالقاسم علی بن اسحاق بن خلف قطان بغدادی مشهور به زاهی از شااعاان شای ی و وتمداادار    

ل اوّ ۀدر وهلا  زاهای  کاده است.کاخ در قط ه زمین ربیع سکونت می ۀقان چهارم بوده که در محلّ

 در را او کهجا  آن تا بوده مبارزه حال در بیت اهل دشانان با است و پیوسدها شاعای مدمحه سا

هاا و  صور فنّی اش ار، حسن تشبیه، زمبامی تصوّرات و وصف. اندآورده شاار به مجاهد ش اای ۀزما

 در جید و ت امف وا داشده است.و بدون تکلّف بودن اسلوب ش ای او، تذکاه نومسان را به تا یروان

 زاهی دموان ادبی عناصا تحلیل بارسی و توصیفی به –با روش تحلیلی  است تابا آن  س ی مقاله امن

 مالحظاه  تا بپادازمم در اش ار مدح و رثای اهل بیت اندمشه و اسلوب خیال، عاطفه، عنصا مانند:

توانسده با به  چگونه و جسده بهاه ادبی ۀشیو و اسلوب از حدّ چه تا خود اش ار بیان در که شاعا شود

ها دفاع کناد.  در ش اش، از آن هائاّزندگی  کارگیای امن عناصا و با ذکا حوادث بسیار مهمّ

سبک ش ای او، سبک شاعاان قدمم بوده و شاعای مقلّد است، امّا ناگفداه نااناد کاه او از طب ای     

هاا و تصااوما   ار بوده است. عالوه با آن، وصفدلنشین و مهارت و تبحّا در فنون شاعای باخورد

 .عایق او دارد ۀزاهی، حکامت از قدرت خیال و عاطف ۀشاعاان

 . مدح و رثا، اهل بیتعناصا ادبی،  ،دموانزاهی، : واژگان کلیدی
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 همقدّم

 قااار  تحقیاق  و بارسی مورد و مانده مغفول که بوده شی ه ادبی هایمیااث از مکی زاهی دموان

 صاورت  باه  اغلا   که اصیل مدون نشا و شی ی تااث احیای شاعاان، م اّفی تصحیح، .است فدهنگا

 باه  و علام  تاارم   و پژوهش تحقیق راه مگانه شود،می نگهداری هاکدابخانه مخازن در نوشده دست

 ۀشناسانام  و هومّات  ساند  تنهاا  ناه  پیشینیان، گاانبهای میااث امن و است اسالم علای میااث ومژه

 خادی صاح  ها ناپذما اجدنابۀ وظیف و زمان رسالت خود، آن، از حااست بلکه ؛ستا ما یتارمخ

 مسلّااً احیای دموان زاهی نیز،. ورزدمی عشق آن ادبی و علای میااث و اسالم به کهرود به شاار می

وصف و بدون تکلّف بیانی با زاهی باامن، عالوه. است بیت اهل ناب فاهنگ تاومج در گامی

 عقیادتی  و تاارمخی  حوادث به و پاداخده بیت اهل و مااثی و مناق  فضامل بیان به زمبا میها

در بازگادان آمات قاآن  .کندمی باابا چند مخاط  در را آن یاثاگذار که است کاده اشاره ها آن

 به زبان فارسی از تاجاۀ قاآن دکدا محاّد مهدی فوتدوند بهاه باده شده است.

 یقتحق ادبیّات -1

 دیوان  : معرّفی1-1

باشد. محاد طاها سااوی می آن ادم  و شاعا توانا شی  ۀدموان زاهی مخطوط بوده و ناس  نسخ

 کداابی  ما سند از که بینی ذرّه )تصاوما 1میکاو فیلم صورت به که است ش ا 20 شامل دموان زاهی،

 نجف در حکیم اهلل آمت( مةةیم ال ااتمام الحک مکتبة) ۀکدابخان در کنند(، بزرگ را آن ب د و بگیاند

 12 شامل دموان امن چنینهم. شودمی نگهداری 2-612 عاومیۀ شاار به مخطوطات قسم در و اشاف

نیاز  ینی زاهی را مکه امن دموان اش ار آباشد شامسدۀ مادآوری میاست.  سطا 28 و بیت 314صفحه، 

 .شودشامل می

 تحقیق پیشینۀ  :2-1

 نپاداخده تحقیق امن به منظّم طور به حال به تا کسی تحقیقاتی مااکز از شده انجام هایبارسی با

 نگافده قاار پژوهش مورد آن ادبی هایزمبامی و نشده تحقیق و تصحیح کنون تا زاهی دموان. است

 :A poet of the Abbasid Period کدااب  در را زاهای  اشا ار  از باخی السّنداوی -خالد . است

                                                           
1- Microfilm 
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Abual Gasim Al Zahi – by khalid sindavi 2009 در هام  امینای  ۀامعلّ. است کاده تحقیق 

: 1995کااده )امینای،    ذکا امیاالاؤمنین مدح دررا  زاهی اش ار از باخی الغدما کداب سوم جلد

ۀ در زمینا  مسادقلّ پاژوهش  حاضا اوّلاین  ۀ بناباامن، مقال .است پاداخدهن آن تحلیل به ولی (3/535

 رود.زاهی به شاار میدموان در  مدح و رثای اهل بیت در اش ارعناصا ادبی 

 های پژوهش : پرسش2-2

گاام   هاای و م اارف اهال بیات     آما احیای دموان ش ا زاهی در راسدای پیشباد آموزه -1

 باداشده است.

 از جهت ارزش علای و ادبی اش ار دموان زاهی در چه جامگاهی قاار دارد؟ -2

 : فرضیّۀ پژوهش2-3

های باجسده ادبی و بالغی از آثار ناونه ش ا شای ی   نی زاهی با باخورداری از ومژگیاش ار آمی

 رود. به شاار می در راسدای شناسامی مقام بلند و م ارف اهل بیت عصان و طهارت

 شاعر زندگی از مختصری :3-1

 هجای 318 سال صفا ماه بیسدم دوشنبه روز در زاهى به ملقّ  البغدادی خلف بن اسحاق بن علی

ۀ نومساند ( 20/136: 2010 صافدی،  ؛1/390: 1998 خلّکان، ابن)د شد مدولّ خلکان ابن تصامح به بنا

 ؛درخشاید  ش ا در عجی  یطور به و بود درخشان دیشخصیّ زاهی که است م دقد الطّف ادب کداب

 (2/54: 1988ق، 1409 شبّا،) .شد ملقّ  الزّاهی به رو امن از

 اهال  زاهی کهم دقد هسدند  ایعدّه -1: دارد وجود شاعا تولّد محلّ به نسبت مدفاوت دمدگاه دو

 هام  زماادی گاوه  -2 اندکاده ذکا ادّعای خود باای دلیلی را او ش ای سبک و اش ار و بوده بغداد

 .اسات  باوده  شااعا  زادگااه  کاه  شاده  گافدها  نیشابور در ایقامها  زاه از زاهی کهاعدقاد دارند 

 (8/163: 1983 امین، ؛2/424: 1999 صن انی، حسنی ؛3/126 ق:1382 سا انی،)

 در او ناژاد  و نسا   و شاعا که بود خواهد امن آن م نای باشد صحیح دوم دمدگاه اگا بناباامن

 باه هااین جهات مااف ی    . نیست دست در دمدگاه امن باای مدرکی امّا ؛اندزمسدهمی نیشابورۀ منطق

میم دقد  نیزها آن و است بغداد اهلۀ شد شناخده زاهی: دگوممی او ،کاده تادمد توضیح امنۀ دربار
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 اصاااری  ،شناسنداو را می نیشابور اهل که به صاف آن چون بناباامن. است بغدادی زاهی، که باشند

 (2/263: 1997ق، 1417 ماف ی،. )ندارمم دوم دمدگاه امن قبول با

 هااان:  خلّکاان،  ابان ) .باشاد می بوالحسنا ما ابوالقاسم اوۀ کنی که اندکاده اشاره منابع از ب ضی

 قطیعةة در مغاازه  ماک  صااح   و( 4/179: 1991ق، 1411 سزگین،) پنبه گام امله زاهی .(3/371

 باین  در چناین هم زاهی(. 4/377: 1990 حاوی،) است بوده بغداد نزدمکی در کاخۀ منطق در الاّبیع

: 1992 جاوزی،  ابن ؛11/350 ق:1417 دی،بغدا خطی ) بود شده شناخده پنبه بازرگان عنوان به مادم

 رؤسای دمگا و مهلّبی و حادانی الدّوله سیف چون بزرگانی زاهی .(11/282: 1990 کثیا، ابن ؛7/59

 اندداده احداال ب ضی خاطا هاین به ،ساوده ش ا مخدلف، فنون در نیز و کاده مدح را خومش عصا

  .است کادهمی تکسّ  ش ا، طامق از او که

 زاهی ذهبم :4-1

 وضوح به شی ی ش ا هایفهمؤلّ و( 2/424: 1992 کثیا، ابن)آمد به شاار می امامی شاعای زاهی

 امینای، ) اسات  کااده  ثبات  غدما ش اایۀ زما در را زاهی نام امینیۀ علّام. شودمی دمده او ش ا در

 اهال  وردما  در زاهای  اشا ار  اکثاا  کاه  کاده تصامح هم خلّکان ابن آن با عالوه( 3/535: 1995

هاا  آن و بیات  اهل بدخواهان با زاهی( 3/371: 1998 خلّکان، ابن)است.  شده ساوده بیت

چاه  آن طباق  باا  شاد  باعث اما هاین و کاد،ناى اخدالط و آمیزش نداشدند وتمدشان به عقیده که

 ولاى ( 11/350ج ،1417 بغدادی، خطی ) پندارندب ش ا کم را او اند،آورده دمگاان و یبغدادخطی  

 کاده از او تاجید و ت امف به وادار را نومسان تذکاه تصوماها، ىمزمبا و تشبیه، حسن و ش ا روانى

آگاهی وسیع او از نکات سخن و  فهایده را امامت ،خالفت و مولى لفظ دو از زاهىکه  امن در. است

 مندشا شده، جا هها اش ارش و است، نومسندگان اتّفاق مورد عاب، ادبیّات و فاهنگ به اشاحاطه و

 امامات  اماا  باا  غادما  حادمث  باه  اساددتل  در شای ه ۀ شامساد  و جاا  به ادّعای با نیاومند دلیلى

 .کندمی بیان هم را زاهی مداریوتمت و رود به شاار می امیاالاؤمنین

 زاهی دیوان شعری اغراض :4-2

غلباه   طناز  و ن،چیسادا  ،یتنصح وصف، تهنیت، ماثیه، مدح، دموان، امن ش ای اغااض بحث در

 ،اکاام  پیاامبا  اشا ارش  در او. ستا ساا مدمحه شاعای زاهی ،گفت توانمی اوّلۀ وهل در. دارد
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 مادح  را مهلّبای  و حاادانی ۀ الدّول سیف جاله، از ،های عصا خود و ب ضی شخصیّت م صوم امامان

 داده نشان دانخان امن به را خومش ارادت ،م صومین منقبت و مدح در دیمقصا ساودن با و کاده

 باه  و باشاد  مای  تاارمخی  وقاامع  و تلایحات از ساشار علی امام مورد در زاهی زمبای مدامح است.

از  چناین هم. پادازدمی امیامؤمنان اوصاف و الشّاس ردّۀ قضیّ غدماخم،ۀ واق  جاله از مهمّ یحوادث

 قافیاه،  و وزن اصالت الفاظ، و بیان سهولت تشبیهات، به توانمی زاهی ش ا وموضوعی فنّی هایومژگی

 .است کاده چندان دو را اش ارش زمبامی که کاد اشارهجز آن  و اسالی  بااعت ،خیال عاطفه،

 زاهی مرگ :4-3

 او(. 12/373: 1414 ذهبای، ) است نکاده زندگی زمادی مدّت زاهی که کنند نقل می منابع اکثا

 سانّ  در هجاای  352 ساال  در الثّاانی  ااادی ج ماه اتاام از قبل روز 10 چهارشنبه روز در ساانجام

 قامش مقابا در را او(. 2/19: 2001ق، 1422سااوی، ) گفت وداع را فانی دار سالگی 34 به نزدمک

 (3/391: 1995 )امینی، .سپادند خاک به

 بررسی و تحلیل ادبی -5

کند و می هامی است که آن را از مک مدن غیا ادبی مداامزها مدن ادبی دارای عناصا و ومژگی

که باعث اثاگذاری و احساا  لاذّت    ا استه در واقع وجود امن اجزا و چگونگی به کارگیای آن

کناد در  م نی ها اندازه مک ادم  به تناس  نوع اثای کاه عاضاه مای    ؛شودهنای در مخاط  می

انادگار  توان کار ادبی او را در سطح عاالی و م درست اسدفاده کادن از امن عناصا تواناند باشد، می

   .ارزمابی ناود

امّا از مک نکده نبامد غافل ماند که صاف به کار بادن امن عناصا و پااکندگی آن در اثا، باه  

شا ا،   چاون  همانواع مخدلف امن مدون ادبی زماا  ؛ی در مخاط  شوداثاگذارتواند باعث تنهامی نای

مورد نظا است، در به کارگیای ها آن ادبی، خطابه و جز آن با توجّه به اهدافی که از آفامنشۀ مقال

توان به عنصا عاطفه و خیال در ش ا به عنوان ناونه می .های محسو  با هم دارند امن عناصا تفاوت

تا از مقاله بوده و باعکس اشاره کاد که مقدار و چگونگی کارباد امن دو عنصا به ماات  مدفاوت

   .از ش ا است تا بیش عنصا اندمشه و وضوح در بیان موضوع، در مقاله
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 بررسی عناصر ادبی: 5-1

م نای   ؛توان در چهار عنصا خالصه کااد ، عناصا ادبی را میادبیّاتاز دمد تاامی ناقدان م اصا 

امّا سهای از امن چهاار عنصاا در آن نیافات و در واقاع کیفیّات باه        ؛توان مدنی را ادبی نامیدنای

ادبی از دمگا مدون و حدّی مک نوع ادبای از   کارگیای امن عناصا است که باعث تفاوت مک مدن

 (.38 :1967 امین، ؛181 :1999 شام ،؛ 17 :1981 شود )مقدّسی،انواع مدفاوت آن می

 عنصر عاطفه : 5-1-1

امان عنصاا،    (.513: 1960 شایخو، ) اسات  قاابت و دلسوزی عطوفت، م نای به لغت در عاطفه

هاا،   ها، خشام  ها، نفات رونی خود، از جاله عشقآن احساسات دۀ هاان نیاومی است که ما به وسیل

 وتوان آن را جزکنیم و میها را به دمگاان مندقل می ها و ناخوشی ها و تاام خوشی ها، اضطااب تا 

تامن آن به شااار   تامن پامه های اثا ادبی به شاار آورد و شامد خود امن نیاو به تنهامی مهمّاساسی

شاود ماک ساخن و ماا اثاا،      دقیقاً هاان چیزی است که باعث می ( و امن144: 1967)امین،  .آمد

   .جاودانه باقی بااند

 عنصر خیال :5-1-2

ۀ آمد، مقصود ها آن چیزی است کاه قاوّ  وقدی سخن از عنصا خیال و خیال پادازی به میان می

 نااماد، ماا  مای ها را در باابا دمدگاناان مجسّم ها و نادمدهدارد و ناگفدهتخیّل ما را به حاکت وا می

هاای تشابیهی و    دمگا و ما مک موضوع را با اسدفاده از صاورتگای ۀ مک صحنه را به صحنکه  امن

 : توان آن را به سه دسده تقسیم ناودکند و میهای دمگا ماتبط می مجازی، به صورت

یان قااار  علم بۀ با اسدفاده از عناصا تشبیه، اسد اره و کنامه که در داما تا بیش :الف( خیال ساده

ةابوحاا  ؛26: 1981)مقدّسای،  . پاادازد ها میی و ارتباط بین پدمدهمهای جزدارند، به تصوماگای ، ةق 

1996 : 300.)  
ای از آن های غیا واق ی ما آمیخداه ناامش گذاشدن جامانات و صحنه تا بیش :ب( خیال آفرینندهه 

   (.27: / مقدّسی، هاان 61-60: امین، هاان) های تخیّلی ها و داسدان با باخی واق یّات است، مانند فیلم

 جان و هاااز شدن باا م اوتً گومنده با به صحبت در آوردن اشیای بی :حج( خیال بالهار یا مجنّ

های کودکان و ماا  گادد، مانند ب ضی از کارتنها و حقامق روحی و م نوی می به دنبال ارزشها آن
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 ؛37 :1379 پاومنای، ) ات و ما اشایای موجاود در طبی ات.   ها از زبان حیوان باخی از اش ار و داسدان

 (.28: 1981 مقدّسی،

 عنصر اسلوب :5-1-3

مانناد   ،مکی دمگا از عناصا ادبی، اسلوب است که باای امن واژه در زبان عابای م اانی مخدلاف   

: 1988 اند و جاع آن اسالی  است. )ابن منظاور، درخت خاما و راه طوتنی ذکا کادهۀ هم اندازۀ شاخ

که مک هنامند از  ی خاصّ استروش . امن عنصاراه و روش اطالق گادمد( و ب دها امن نام به 6/319

کند ماا باه عباارت دمگاا     طامق آن، افکار و عواطف و انف اتت درونی خود را به دمگاان مندقل می

ۀ خاود، شایو   چیدن الفاظ در کنار هم به طوری که با تغییا حدّی مک لفظ از جایۀ م نی طامق ؛اسلوب

ت بیا شخص دچار تغییا شود و امن راز آن چیزی است که بارها شنیده شاده کاه ماک اثاا ادبای را      

اسالوب و  ۀ توان به صورت دقیق تاجاه کاد. بدمهی است که شخصیّت ادم  در هیچ چیز به انداز نای

 :1975 )عباداهلل، « بیانۀ م نی اسلوب و طامق ؛ادم »نگارش، ناود نخواهد داشت و امن سخن که ۀ شیو

رنگای اسات کاه     چون همو ما به قول دکدا کدکنی، اسلوب ناامد  میسخنی بسیار زمبا و به جا  (231

 (37: 1368 کدکنی، )شفی ی .ها امکان پذما نیست دمگا رنگۀ امکان تشخیص آن جز با مقامس

 عنصر اندیشه :5-1-4

ۀ بلکاه انگیاز   ؛نیست ت محض هنایذّم اوتً هدف از ساودن ش ا و ما هاکدام از انواع ادبی، ل

های رامج ادبای   بیان باخی حقامق و القای ب ضی مفاهیم است که ادم  مکی از قال ها،  آن اصلی از

باد. نبامد فااموش کااد کاه کاارباد عنصاا     ای باای القای آن هدف به کار میرا به عنوان وسیله

های نقد و امثاال و   عنوان ناونه، در کداب اندمشه در مک کار هنای هایشه به مک اندازه نیست. به

حکم و ب ضی از انواع دمگا ادبی، چون هدف لذّت محض ادبی نیست، پس طبی ی است که عنصاا  

  .داشده باشد تا بیش اندمشه و م نا، ناودی

 در دیوان زاهی در مدح و رثای اهل بیتبررسی عناصر ادبی  -6

  عنصر عاطفه: 6-1

ت، منظور تاام آن اموری است کاه خصوصایّات مثبات ماا منفای      وقدی صحبت از عواطف اس

شود. مثالً سیّد قط  های مدفاوت در رفدارهای ما می دهد و باعث عکس ال الدرونی ما را شکل می
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ها کدام از ناودهای عاطفی و احساسی را باه   ،در بیان نکات ادبی و هنای ب ضی از گونه های ادبی

 ،و جاز آن  د عنصامحبّت، حزن، شور و شوق، عشاق، ما، ، نفاات   نامد، ماننعنوان مک عنصا می

 بای  کند )قط ،اقدام میها آن تاها است که به بیان مفصّل سپس در اثنای توضیح ب ضی از ومژگی

سیّد قط  در ت امف ۀ س ی خواهیم کاد بااسا  شیوجا  امن لذا ما در ؛(68: 1386؛ فدوحی، 107 :تا

 ها بپادازمم:ها کدام از امن ناونهۀ و عاض م اّفیامن عنصا به 

 عواطف گوناگون تجلّی یافته در اشعار زاهی: 6-1-1

  علیامام شاعر نسبت به ۀ محبّت و عالقۀ عاطف :6-1-1-1

ْ ةةةة ِْ َنهَُ ةةةةسج َ  تج  َقی کَ َتةةةةْل ج
ْ
 َسةةةةسج أ

 

ةةةةة   ُ َ اْسَتَضةةةةةْق َمْقَبَُسةةةةةسج َ اَل َعَلی 
 

 (2/612تا:  )زاهی، بی

  «.بنوشى ساغاش از و گادى بهشت وارد تا گیا نور او پاتوی از و بدار دوست را على»

خانددان پدا     انجدام شدده دربداره    حزن و انددوه ناشدی از ملد  و  دور    ۀ عاطف: 6-1-1-2

 پیامبر

   َحَکًضةةةُبَ ُیَ َصةةةمَ َقةةْل َتَکَکْتَهةةة  
 

َْ َنَکًضةُ  ة یًقةُ َهَاةُ َ َْ َِ  
ُج ْْ ة  َمُ سج

 

 ()هاان

 اگا چاه  را دهان آب( ها آن سنگینی از) کادند که موت به مشاف ای ماابه گونه ها مصیبت»

 «.ببام فاو ندوانسدم مکباره

  های عمیق در رثای اهل بیتها و غصّه حسرت: 6-1-1-3

ةةةةَکْ   َج َعْیَهةةةة  َاَرا َقص  َعَُتةةةة   َ     اج
ج
ةةََع  َاَرا َمةةُ َنةةَکْ  أ مج    ْفَهةة  مج

 (3/266: 1379)هاان؛ ابن شها آشوب، 

 جاارى  اشکهامم که هنگامی و کنممی سازنش را او ،کند کوتاهى گامه از چشام که هنگامی»

 «.کنممی گامه پامان تا شود

 در طوس شوق به زیارت علی بن موسی الرّضاۀ عاطف: 6-1-1-4

ةةةةةَ ةةةةةی  ج َْ ُو َا َْ ةةةةة ٌَ ةةةةةَسج     َسةةةةةَُقَاُ     َس َ  َمةةةةةْح َتْهَ یةةةةةَس  ج
 )زاهی، هاان(
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 «.کن سیااب ماا آن، با پس. است کندمی حاامت را آن که کسی و طو  به رفدن من آرزوی»

 علیامام شوق و شعف پیوسته شاعر نسبت به ۀ عاطف: 6-1-1-5

ةْبَطْیَح َ ْنة ي    َلي َعَلةْیکج ج َیُ َاَهةُ اَْ   َِ ْضةةَکاو َ  اْهَتَکةةُ    َفةة  َمَ ةةَُم  مج
 )هاان(

 آتش ماا مشا و صبح ها شاا به نسبت اندوهم و غم ،علی ای ،حسین و حسن پدر ای»

  «.زند می

 اهل بیت مصایبدرد دل شاعر و ابراز ارادت او در ۀ عاطف: 6-1-8

ةةْک  ؟َیةةُ ََل َاْحَ ةةَل َمةةَُرا َکةةَُ  نج کج ج  مج
َقةةةةةً  َفک  ی مج ةةةةت  ٌَ کج ج  ةةةةَعج ْلَفةةةةی نج ج    تج

ْهَتةةةَ  ج   ةةةْیَز تج ةةةْ  َهُْ   ِْ اَحکج َِ َا ةةة  َفکج
ْ َتَ ةة ج  ةةَُس مج ِج اْه  ةةْ  ٌَ    َهةةْیَح اَنَ ةةَُا َ 

 )هاان(

 جادا  بادندان  از شاشایا  با شاا ارواح بامد که است بوده چه شاا گناه ،احاد دودمان اى»

 «.هسدند جاع هادمگا با مادم هایگاوه ولی است مدفاّق مادم بین در شاا جاع شود؟

 مهر اهل بیتۀ امید شاعر به محو گناهان به واسطۀ عاطف: 6-1-1-6

ُْ َ َاَرا اْةةةَ   َبج َتَضةةةَُعَف َا ج  ج ةةةبم ْعَط  اْنَ     َفَبهج َهةَُمةَُ  َاَ ةُ اْةَ  یج َِج ََب َغفج     ج
 (3/393: 1379؛ ابن شهاآشوب، )هاان

 «.دهد می امان گنهکاران به خاندان، امن محبّت خاطا به غفور، پاوردگار شد، انباشده گناهان هاگاه»

 طوالنی شدن شوق شاعر و انتظار فرج حضرت ولی عصرۀ عاطف: 6-1-1-7

ةةةةةل  َ   َه   ََ ََل مج ْ  َماةةةةةَل هج َعْقةةة    ََ ةةةةةکج َْ    ایَح ََ ةةةکَ یم َل اَْفةةةَُ  َ َفَکةةةَُ  
 (3/59: 1988ق، 1409؛ شبّا، هاانزاهی، )

 سلسلۀ فازندان منسوب به حضات فاطااه  که است محاّد آل مهدیّها آن آخامن و»

 «.کند می پیدا خاتاه اوبه 

 ی از دشمنان حضرتو تبرّ علیامام تولّی به ۀ عاطف: 6-1-1-8

ةةة  َمةةةَ   َْ ةةةَل  َه  َرَمًُمةةةةة  ارً َاَهةةةُ َحَ ةةةح  َنَعْلتج َرج َهةةةةةَس َفَیْذةةةةةَ لج ةةةةة ْج  َُا
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ةةَُفًعُ ٌَ ةة   َْ ةةْح  ََا َحْذةةَکي َفکج  َفةة  َیةة
ةةةةةةَُنَ  ًُ َ ْعَ َلی  ةةةةةة  ِ ُج َف ْ ةةةةةة َْ ةةةةةة       م

َقًُمةةة ةةة  مج َْ ْلَسةةةَل  َِ قج ْک َما  َُ َصةةةَی 
نًمةةةةة ْیةةةةةَم َ ن مج َِ ْج  َ ََ    َُ ن َاْهةةةةة

 هاان(زاهی، )

 محبّدتۀ رشد و آورم پناه به آن تا ام داده قاار خود بااى پناهگاهى را تو من ،الحسن ابا اى»

 ۀخلیفا ) ن ثلاى  درشدخومی من زماا ؛بده جامم قدست ۀخان در و باش شفی م حشا روز در .بگیاد ماا

 «.ندارم دوست را( دوم ۀخلیف) دُتم و( اوّل ۀخلیف) زُرَمق و نیسدم( سوم

 علیامام ر در ذکر رزم آوری و شجاعت شاعۀ اطفع: 6-1-1-9

َمَ اْْ  ِْ ةةةَ ي َا  ْ ْتَبةةةةً َهةةةَ ا ا یةةةَل َ  عج َْ َِ َ  َمْکَحَبةة    ََ َعةةَُمَکَي َ  َرا اَْمَ ةةُ ْْ    َُ  ا
 (3/146: 1379)هاان؛ ابن شهاآشوب، 

 هاالک  را ماح  و( بسده روی و سا) الخاار ذو و عامای، و عدبه، ولید، که است کسی امن»

 «.ادک

 است شده ماد او لق  عنوان به پوشاند،می را صورتش و سا هایشه که کسی م نای به ذوالخاار

 از مکای  و مالاک  بنای  از( حارث بن حااأَ) حااث بن بیعأَ ماادجا  امن (. در113: 1988)بالذری، 

 (.2/885: 1989ق، 1409است )واقدی،  حنین جنگ در هوازن در نامشاک پاچاداران

 ینشیاز آ در استقبال علی پیامبر اکرمۀ عاطف :6-1-1-10

ْصةةةَطَفی  ةةةُ َمَعةةةُ اْ ج   َْ   َ 
َ
 ْهَلةةةسج أ

ًضةةةةَُ  َن   َِ ةةةةْ  َعُ  َ ْفَ ةةةةسج  َ َفاج
 َفَبَُیَعةةةةةةةةسج مج َ   

َ
 ْصةةةةةةةةَهَُهسَ أ

ةةةَل َمةةةْح َقةةةْبَلَاْ  َسةةةَُهًقَُ       َ ح 

ةةةإَ   ةةةی اْل  َفیَقةةةَْ َِ ِج  ا َمَعةةةُ  َُس َسةةةک 
ََقةةة ِج َعقج  َُعَلةةةی َقََمةةةَس َفَ ةةةَ ْ 
َطیَقةةةة ِج مج ِ  َاَرا َهْ ةةةة َْ  َُ  َکةةةةَُ  
َقَ  ِ  َسةةبج   َفْضةة

َِ ةة ةةی کج َْ  َُ  َکةةَُ  َا
 

 (8/435: 1983)زاهی، هاان؛ امین، 

 را علای  کاد، دعوت خدا به را( اشخانواده) اهلش ساّی طور به پیامبا که هنگامی»

 قاومش  دماد  ضم ا در را خودش که حالی در کاد، مالطفتها آن با و خواند خود دوست و رفیق

 بااای  او و کااد  بی ت او با علی اصحابش، از غیا پس .کادند نافامانی را او نآنا ولی داد قاار

 مکداها آن از قبل و گذشده در علی و( کاد تحاّل را آزاری نوع ها. )بود تواناند آزارها تحاّل

 «بود. قدم پیش فضیلدی ها در و پاست
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جالددت و سددرزنش خددود در مصددیبت خاندددان  احسدداس شددرمندگی و خۀ عاطفدد: 6-1-1-11

 عصمت

َ اْْ  ََ ً َههج ْیَز َعْهة َ  َهُْ   َْ ْفَه ْصَطَفی یج َ ةةلم      ج َه  َ ْیةةزج اْْ َ  یج ْهَ  ج  ج َُ ةةََ  َفةة    اج ج
 (3/397: 1995هاان؛ امینی، )

  «.خوابممی و کندمی تسلیم خواب خیال ماا و شوندمی فنا شاشیا ظلم با پیغابا فازندان»

 عنصر خیال: 6-2

باا   چناین هام با مورد توجّه قااردادن نقش مهمّ نیاوی خیال در تحامک عواطف و احساسات و 

توان ف ّال بودن نیاوی خیاال را در  در امن دموان، می اثاگذارعواطف و احساسات فااوان و ۀ مالحظ

 د:  شواشاره میها آن هامی ازبه ناونهدر ذمل امن راسدا به وضوح مشاهده کاد که 

 و یارانش بر روی نیزه : تشبیه سرمطهّر امام حسین6-2-1

ِج  ةةةةةةاج ْ   ؤج َ   ةةةةةةْ َکاْْ  سج َُ سج َْ  َقَهَُفةةةةةة
َ ةةةةْیَح  هج ْْ سج ا

ْ
أ َِ   َ 

َ
َمةةةةَُ  أ    َمةةةةَُا اْکم

ةةةةةََ  َاَرا   صج ْج ْْ َِ ا  َکَ ْ ةةةةة
َ
 ْثَ ةةةةةَکْ  أ

َ  َاَرا َاْسةةةةةةةَفَکْ   ةةةةةةةْب
َ  صج ةةةةةةةک  ْج    َک

 )زاهی، هاان(

امام  سا و است دار میوه شاخسارهاى مانند بلندی، و ها نیزه داننیس فااز با آنانۀ بامد ساهاى و»

 «.درخشد مى صبح سپیدى مانند ها،نیزه پیشاپیش در حسین

و ناراحتی دشدمنان از   شادمانی دوستداران والیت در ذکر مناقب اهل بیتتشبیه : 6-2-2

 فضایلذکر این 

ةةةةةًفَُفةةةةةَ کْ  ٌَ یةةةةةَل  َْ ا ََ ِج َعْهةةةةةَل َم  کج
ْیَک َهْعةة َهةةَکْ  َکةةُْط  ْْ َ  َا َیةةُ َِ    ض  َفةة  

عَ َ َرْکةةة  ِج َعْهةةةَل مج َصةةة کج  َُمیةةةَل غج
مج َ َهْعةةضو َفةة  َقَفةة  ِْ ََ    َ اْهَتَ ةةَ  اْةة

 (3/57: 1988ق، 1409هاان؛ شبّا، )

 پانادگانى  مانند ،است اندوهبار دشانانت نزد و بخش شفا دوسدانت نزد (تو )امام علی وتى ماد»

 «.باند مى به سا ها قفس در باخى و زنند مى لبخند ها گل به هپاشکوف هاى بوسدان در باخى که



 1397، زمستان 12پیاپی ، چهارمشماره ، سومسال 

 

 

 
 

144 

 

را باه شاادی    شاعا در امن دو بیت شادمانی دوسدداران وتمت در ذکا مناق  اهال بیات  

ها تشبیه کاده و ناخشنودی دشانان از ذکا امان فضاامل را باه ناخشانودی      غساشار پاندگان در با

 ها در قفس تشبیه ناوده است. باخی پانده

 باطلۀ و نابودی  بهحقّ  ۀاعتالی کلمتصویر هنرمندانۀ : 6-2-3

او َسةةة َ  َْ َوج  َ َقةةة هج ج اَْ ةةةیج  آؤج
َ
ةةةاج ْ أ ضج ِْ     

َ
َهةةةةُْعةةةةأ َِج هج َِ هج ةةةةَ ْ  َ َماج اَْههج هج    لَؤج

 )زاهی، هاان(

 آن) اسات  دشانانشاان  زمینشان و ،(باافااشده هایشه) استا شاشیاه آساانشان که هسدند قومى امنان»

 «.هسدند زمین امن درماهای دشانان،ۀ سین خون و( گذارندمی پا هاجنازه روی با اند کهکشده دشانان از قدر

 ها های دشمنان در زیر پای اسب: به تصویر کشیدن  مجمه6-2-4

َ َ ةةةةةةُ ْْ ةةةةةةکج َهُ ِج َتْع ج َِ     َ اَْمْیةةةةةة
ةةةةةةیَ  اْةةةةةةَ ه  ٌَ ََ ْْ    َنةةةةةةَ  َ ا

 )زاهی، هاان(

   «.است افداده زمین به و شکسده هاینیزه امن و هاجاجاه امن خاطا به اس  لغزش و»

 : دریای عل 6-2-5

 َُ ةة ْْ
َْ ْهَفةةَکًماَمةةُ  ةةََل اْلةةَس مج سج َِ  َهْعةةَل 

 
َ
َعْلةةة ج َ اْْ أ ْْ ةةةسج ا انج ََ ةةةسج ْم تج ْج   ْکَهةةةُ ج     بج

ِ   َهْهةةًکا  َج ِج َیَفةةیضج َعَلةةی اْةة  اَم َراَ ةةکج
ِج  اَهکج ََ َ َنةةة ََ ْقةةة ِج َ اْت  ةةةَطُ ٌَ َهْلةةة ج  ْْ  َ ا

 

 (8/164: 1983زاهی، هاان؛ امین، )

 وارد باا  پان اات  درماامی  چاون  هم و بودی تنها خدا رسول از ب د پیوسده ، توعلی ما»

اسات )م نای    گاادابش  حضات، آن باهان و علی علم درما، امن امواج .رساندیمی فیض شدگان

حلام آن   و( داد افمی گاداب در و شودمی منکوب مقابل طاف آورد،می حجّت حضات که وقدی

 «.ستا درما آن گوهاهای حضات، آن تقوای و( نشود ایاسدفاده سوء آن از که)ۀ کاان دو حضات،

 : خورشید فروزان6-2-6

ْ َس َن  َُ َکُْذ   ْ َُ   َتْمَفی َعَلةی َف
َ
ِج     َحةل  أ اَل َ ةةَُ کج َْ ْکَ ةةَس َقةةْل  ةةی َعَلةةی َا    َحت 

 )زاهی، هاان(
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 کاور  باا  حدّای  ماناد، نای مخفی اشروشنامی کسی با که هسدی خورشید مانند ، توماعلی»

 «.است رفده بین از چشاش که مادرزاد

 نور بر ملمتۀ : غلب6-2-7

َک َ َصةةةةَ  اْْ  ْصةةةةَطَفیَرا   ج
اج َصةةةةةَف  َْ َیةةةةة ْْ َِ ا    َُاْ  َکةةةةةَل

اج َ َفةةةةةُ  َْ ةةةةة َِ اْقو  َإْ  َغةةةةةَل
َطةةةةةةَُ لج  ةةةةةةسج مج َْ  ََ    َفْاةةةةةة

 )هاان(

 اهل هاه و شودنای پیدا وفاداری مادم میان در هک هنگامی. است پیامبا وصیّ علی»

 «.باشد می زتل و باصفا نامالماات، در علی. است وفادار او ند،هسد خیانت

 : شمشیر پیامبر6-2-8

 َُ ةةةةَُم َبةةةة م اْص   َسةةةةْیزج اْه 
َفَُسةةةةَم  ةةةةْیَز َري اْ      َهُْ  

  َفَُسةةةةةةم   
َِ ةةةةةة َبیةةةةةةلج کج  مج

ِج  ةةةةةةةةَیَُق    َاْ َلَصةةةةةةةةسج اْص 
 )هاان(

 نابود را فاسقی ها خود،ۀ باّند شاشیا با که بود کسی او. است راسدگو پیامبا شاشیا ،لیع»

  «.کادند تیز و گادانیدند ناب و خالص را آن ها،دهنده صیقل که یکند شاشیا هاان کاد؛می

 : شیر شکست ناپذیر6-2-9

َبةةةةةةةةة ْو َن مج
َِ َج ُ   َیْکَهةةةةةةةةة

َج  ةةةةةةةةةة ل  لو َ قج  َ ةةةةةةةةةة    َ حج

َْ و َن   ْْ َ  َضةةةةةةةةْی َج  یج  َلةةةةةةةة
َصةةةةةةةةَُ لج َ  َفةةةةةةةة سو مج َِ ُ   

 )هاان(

 تواندنای کس هیچ که است شیای و نیست وجودش در تاسی هیچ که است مبارزی علی»

  «.باشد می کننده حاله و شجاع سلحشوری او پیدا کند؛ غلبه او با

 با خورشید : تکلّ  علی6-2-10

ةةةةةةةْ َس َهَ ةةةةةةةُ ةةةةةةة ج اْذ  َکَل   مج
َکَلَ ةةةةةةةُ ْْ    َتْ ةةةةةةةَ  ج َمْهةةةةةةةسج ا

ةةةةةةةَ ُ  َب اْ   َِ َاةةةةةةةُ  َْ  َقةةةةةةةَُل 
َقةةةةةةةةَُ لج  ةةةةةةةةسج تج َْ    َ  ْهةةةةةةةةَی 

 )هاان(
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 .ردّالشاس را به صورت هنامندانه به تصوما کشیده استۀ شاعا قضیّ

 اسات؛  داده خادا  از الهاام  باا  را او جاواب  هم خورشید و گومدمی سخن خورشید با علی»

 «.پادازدمی گفدگو به او با و شنودمی را علی سخنان خورشید،

 عنصر اسلوب :6-3

شاود. باه بیاان    بیان در ها کالمی باعث عالقه ما نفات مخاط  نسبت به آن مای ۀ اسلوب و شیو

دمگا، ها حاکت و تحاّکی و ها عاطفه و عنصای اگا دقیقاً در زمان خود و مدناس  با خصوصایّدی  

 چناین هام ومژه دارد.  یمورد اسدفاده قاار گیاد، با مخاط  ت،ثیا ،رودی آن اندظار میاثاگذارکه در 

ای که بامد ظاها شود و ما از صحنه ناپدمد گادد و هااهناگ  اگا ها شخصیّدی درست مدناس  با لحظه

 . کند با نقشی که با عهده دارد، در ش ا حضور مابد، اثاگذاری آن را چند باابا می

ای از پارهۀ م کنندهامی از نکاتی که مجسّگیای از نکاتی که ذکا کادمم، به گوشهامنک با بهاه

   :شودومژگی های اسلوبی امن دموان است اشاره می

 ینی زاهیدر هر بیت از اشعار آی علی فضایل: ذکر یکی از مناقب و 6-3-1

 َمةةةْح 
ج
َا َ ْیَبةةةک  أ َْ اَیةةةَة َیةةة َ َ َکة     ْعَطةةةَ  اْک  ََ ْع َاْةل     َمْح َهْعَل َمةُ َهَاةُ َا ج

 (3/388: 1995)زاهی، هاان؛ امینی، 

 »فامود:  پیامبا که رامت حدمث به اشاره
َ
ً  ایَ َطیح  اْک  عْ َل نج َِ ََ اْل  یج  َة  سج َه ََْ س ةیج َ   ،َس  َِ ةَهَبسج اْل  سج ، سج  َِ سج َْج

َج اْل  ْف یَ  یْ َت َْ  ، سج َْ . فَ َس َهَفک  سج   ِ  ا
َ
َِ إَ ِْ أ   ، فَ ُ َ َفَلعَ  ی  َْ َس

َ
سج  َ َتیْ أ  تج

َ
 َ ُ أ

َ
  َملج َن ِْ أ

ج
یْ هْ أ ٌَ َِ َف  َعیْ ُ، فَ ئً َصکج   َُل: َ  قَ   هَ َتَف

َ
کْ ْل  أ ة   ا  َهةک  َفةَس اْْ اج

 ماادى  دسات  باه  را پااچم  فاادا » (.42/89: 1995)ابن عسااکا،   «مو  َهةکْ َن لج َحکٌّ  َ ی َهعْ ا َ ُ َرَ َُل: َف َ َم. قَ َبکْ َ اْْ 

 خداوناد  .دارناد  دوسات  را او هام  پیاامباش  و خدا و دارد دوست را پیامباش و خدا که سپارم می

 رفادم،  نزدش. خواند فاا ماا و فاسداد من )علی( سااغ به پس«. نیست گامزنده و دآورمى پیاوزى باامش

: » گفات  و نهااد  چشام با را مبارک خود دهان آب پس. دمدمناى را چیزى درد، چشم از که حالى در

 «اد.ند آزارم ساما و گاما گاه( )هیچ آن، از پس. کن حفظ ساما و گاما از را او! خداما

 در همان بیت اوّل : اعتراف به والیت علی6-3-2

ةةةةةُ ْ ةةةةَقی َکَُسةةةةسج     َ اْسَتَضةةةةةْق َمْقَبَُسةةةةةسج  َ اَل َعَلی  ِْ َنَهَُ ةةةةسج َ  تج    َتةةةةْل ج
 )زاهی، هاان(
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 «.بنوشى ساغاش از و گادى بهشت وارد تا گیا نور او پاتوی از و بدار دوست را على»

 ر قصیده )موقوف المعانی(: هماهنگی بین ابیات مختلف ه6-3-3

ةةْکََ  َفةة  ةةَ ي َقةةْل َنَ ةةَ  اْقج  ْ  َراَك ا
ةةة ةةةسج اْل  ةةةَ ي َاْ َ َْ  ْ ةةةةَعَلةةةی ا ْْ    سج َمةةةَح ا

  
َ
ةةةةَکَ َ  أ ْْ اَنَبةةةةَُ  َ ا ََ ْل َْ  ْحَکَُمةةةةَس 
 
َ
   ْمَ ةةةَُل َفیةةَس َ اَْقَصةةةَ  ْحَکةةَُا َ اْنَ أ

 )هاان(

 گوناه هااان  است؛ به دهآور گاد مباحش و واج  احکام با را قاآن که است کسى علی»

 «بود. کاده نازل( قاآن) آن در را هاقصّه و ها حکامت و ها مثال و احکام که

ةة ةةَ َا   ةةَ اْل  َهْکنج َْ َکةةُُ  ْ َ  َ  اْبج هج ْْ  َس َهةةُ
َه ْ  ةةةةَفَُعَة َنةةةةَل  ٌَ َقَهةةةةُ َفةةةةیَاْ   ْج    َ َیْک

ةةةْ    اج َْ 
َ
ةةةیم أ ةةةا  اْ   َکَبةةةْ  َیهج ْْ  اَمکَ َُئَُ  ا

َمةةةةْ َ ُ ةةةةُ ات    َُ َتْلةةةةَل َرَ ةةةةَُمکَ َف َْ    اَهُ 
 )هاان(

 مورد را ماۀ کبیا گناهانها،  آن با گامه و ناراحدی با خداوند که دارمم امید ما که درسدی به و»

 شافاعت  و عنامت مشاول را ما ،اهلل رسول فازندان به مهاورزی خاطا به دهد و قاار مغفات

  «.امماندوخده قیامت روز در بزرگ نگناها باای را شفاعت آن ما که هاانا. گاداند جدّشان

امام شخصیّت  تر بیش معرّفیهای فرعی در راستای خدمت به  : پرتو افکنی بر شخصیّت6-3-4

 علی

ةةةة   َنَُسةةةةسج     ؟َهةةی َعْ ةةَک ْهَح َ ما َسةةَُنًیَُمةةْح َقةةْل ثَ  َُ ثج َمْهةةةةَل ْْ    َاْر َنةةةةَ َ  ا
 (3/395: 1995)هاان؛ امینی، 

 باه  خاود  عبور با را خندق وقدى ،انداخت؟ زمین به ،کاده نیم دو را دعبدو بن عااو کسى چه»

  «کاد. بارسی و تحقیق دقّت با را و آن درآورد، جزع

 على ساانجامکه  امن تا دادند جوتن و درآومخدند هم با که عبدود بن عااو و علی نباد به اشاره
 امان  اهایّات  و ارزش (.2/574: 1362باای،  گذشدند )ط خندق از گامزان سوارانش و کشت را او ضابدی با

َقَلةْیَح  َضةکَهةج َعَلة ا »فامودند:  خدا رسول که است بوده حدّی به مبارزه ِج َمةح َعبةَُمَ  ْا   َُ َافَضة َمهةَل ََا ْا  «َیة

 (3/32ق: 1418)حاکم نیشابوری، « است. انس و جنّ تاام عبادت از باتتا فداکارى امن ارزش»

َا َ ْیَبةةةةک   َمةةةةْح َقةةةةل  َمْکَحًبةةةةُ َْ َتَ َُسةةةسج     َهَیةةةة ِْ َتَ َس اَْهْصةةةحج َهةةةَس ا ِْ    َفةةةُ
 )زاهی، هاان(
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 غاّش صدایۀ وسیل به قل ه( درب) و کاد هتکّ هتکّ خیبا روز در را ماح  که کسی علی»

 «.افداد زمین با او

 او باه  کاه  گشات  خاارج  مهودمان میان از مادی که خیبا جنگ در علی آوری رزم به اشاره

داشادند.   مقادّم مای   خاود  باا  اش تاوانگای  و دتوری خااطا  به را او مهودمان و شد می گفده  ماح

 در مهودماان  و افدااد  زمین به صورت با او و زد او به ضابدی و رفت ماح  سوی به امیاالاؤمنین

 (10-1/15: 1388)طوسی،  ... خوردند شکست شد، کشده ماح  شد، کشده ماح  گفدندمی که حالی

َْ َمْهةةةسج َراَك  َح َْ ةةةَ ي اْسةةةَت  ْ  ا
َ
     َ ةةةسو أ

َ
َهةةم  َفَذةةَُهَل اْْ أ ْْ    َبةةَکَ  ْ  َیْذةةَاَل ا

 )زاهی، هاان؛ امینی، هاان(

پیسای و بااص    باه  پاس  بدهد،حقّ  شهادت که افداد وحشت به انس که است هاان کس او»

  «.شد گافدار

جاا   آن در تاو  اناس،  یا: فاماود  مالک بن انس به که کوفه «رحبه» در امام کالم به اشاره

تهُ مَاو   یٌّتهُ فَ َل ا تُ مَاو  کُنْ مَنْ فامود:  پیامبا که دهیمی شهادت امنک بودی، حاضا( غدما)

 فااماوش  و امشاده  پیاا  مان  !امیامؤمناان  ای: گفات  انس «.اهُادَعَ اد  مَنْوَعَ اتهُوَ الِ مَنْاللّهُمَّ وَ

 باه  را ساات  خداوناد  بگاومی،  دروغ اگاا : فامود وا به امام. است محفوظاتم از بیش هامم، شده

 بیاااری  باه  مااگ  از قبل او. بپوشاند را سفیدی آن ندواند ات عاامه که کند، مبدال روشنی سفیدی

 .(19/219: 1964گادمد )ابن ابی الحدمد،  مبدال( پیسی) باص

 ها آن : هماهنگی الفاظ با تصویرگری6-3-5

و  آن باا موق یّات علای   ۀ وحالت تصوماگاان« مُهَش ّااً» و« مُکَس ّا»انسجام لفظ : 6-3-5-1

 ها.  نسبت به امن بت القای تنفّا و بیزاری علی

 
َ
ةةکج اْل َکَ   َْ مج َیةة ْْ ةةَ يْصةةَهَُا َفةة  ا  ْ      َا ا

ج
ََ َعةةْح َ ْنةةَس اْْ أ یةة ةةَلَ َغَ َُسةةسج َْ    اج

 (3/60: 1988ق، 1409)زاهی، هاان؛ شبّا، 

، (زد کنار) زدود را آن شدمد تارمکی باداشت، و پاده هدامتۀ چها از که روزی در علی»

 «ها را شکست. بت

َس اْةةةة    ةةةةَبً  َفةةةةَهک  ةةةةةةً ُ    َ  َ َاَْقةةةةی هج َاذ     َیْهةةةةةةَتَکسج اْ َتَکَُسةةةةةةسج  مج
 ()زاهی، هاان
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 گامباان  اشبیچاارگی  و شاود  پااره  پاره و بشکند تا کاد رها را هبل و انداخت فاو را تت»

 «.بگیاد را خودش

باای ناامان کادن هادی بودن اهل « النّور  ةةزمدو»ی لطیف، مثل هاماسدفاده از واژه :6-3-5-2

  ها. آنشکوه و بزرگی باای نشان دادن « نخلُ باسقات» ، مانندای پا عظاتو واژه بیت

َکَتةةة ْْ ةةة ج َفةةة  ا ََ ةةةةج اَْهةةةََ هج ْیتج َْ َمج     َُب  ةةةةة ِ  َ قج  َ ةةةةةُ
 
َِ ةةةةة کج َْ    َِ َ َفیَاةةةةةُ 

 ()زاهی، هاان

 ناوری،  و آتاش  هاا  بااای  آن در و اسات  شاده  ت بیا نور زمدون به الهى کداب در آنان از»

 « .باشدآتشگیای می

ِج َهَُسةةةَقُ و َکَ ةةةُ َقةةةُ ْمةةة ةةة ج اْه  ةةةةةح  َ ْلةةةةة و َ َضةةةةةیلج     َفاج اج َْ ااو  ََ    َل َسةةةةة
 )هاان(

بسده  مه به و ممنظّ هامش شکوفه کههسدند  تاکی  خوش بلند هاى نخل (بیت اهلها ) آن»

 «.است شده است ت بیا

بااای نشاان دادن   « ض عُمُضَ  »و « ق هُه مُقَ»محکم مثل  هامی حااسی واسدفاده از واژه :6-3-5-3

  .علیامام شجاعت و کاّار بودن 

ةةةَس رج  اْْ  َقْاَقةةةسج َفةةة  َکفم َِ یج ةةةَایقَ     َفَقةةةُ ٌَ ْلَاةةةَُا  َمْهةةةسج  َْ    َُفَتْ ةةةَ  ج 
 (8/435: 1983)هاان، امین، 

 انادازی  سانگ  که کند؛ گومامی ناتوان و سست راها آن اسا  و پامه ،علی شاشیاۀ ضاب»

   «.دست دارد در

سج  ْ  َضةةةةةْکهج َکةةةةةَُ اج ِْ َضْعَضةةةةة ج َا    َهَکاَحَتةةةةةةَس َمْهَ َهیَقةةةةةة    یج
َ
   َُکةةةةةةأ

 )زاهی، هاان(

 زیانادا  سانگ  که گوما. کندمی ناتوان و سست راها آن اسا  و پامه ،علی شاشیاۀ ضاب»

   «.دست دارد در

باای به تصوما کشیدن عزم جدّی و شادمد  « اَبُوکَ الْبَابُ قَد  سُدَّ م نْهُ»ۀ کارباد جال :6-3-5-4

ۀ شود باه جاز درب خانا   مندهی می هامی که به منزل پیامبا خداوند مد ال در بسدن تاام درب

 . علی
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ةةةةةةسج َهَقةةةةةةَی  ةةةةةةَهج ج َهُهج ةةةةةةَ َاهج ةة    َ َاهج َبةةُبج َقةةْل سج ْْ    ل  َمْهةةسج َمةةُ َ َمَعةةسَك ا
 )هاان(

 را آن ولی شد بسده اشخانه درب تو پدر ولی ماند باز اش خانه درب ؛ م نی علیها آن پدر»

  «(.است اوّلۀ خلیف مااد. )نکاد تاک

 با جبائیل است فاطاهحضات  و علی امام فضیلت در که «ابواب سدّ» حدمث به اشاره

سوی مساجد   به خصوصی درهای بامد هاگان کاده اما متخدا: گفت و شد نازل خدا رسول

و گااان   آورد پدماد  باخای  میان در صدامی و سا عال . امنفاطاه و علی مگا ببندند، را

مان هاگاز   : فاماود  و آورد گااد  را هاه خدا رسول. است عاطفی ۀجنب از اسدثنا امن کادند

 پیاوی آن از هم من و خدا جان  از بود امای امن بلکه ؛امنداده را دری شدن بسده و بازماندن دسدور

 (6/122ق: 1404)سیوطی،  .کادم

 در عید غدیر موال در  انشینی و وصایت علیۀ : به کار بردن واژ6-3-6

ی ًْ َْ ةة  َمةةة َْ  َِ ُج َحیةةةَل ْم  َهَتةةةأَمیک   َقةةل 
نهج ج  َْ  َمةةة
َ
ََفی َهةةةأ ةةة ْْ ج َُ َ ا  ْ ةةة

َ
   ْمَکَه ج أ

ُج َهَتَهَقَبةةة  َ  تَ   ةةةُ َعَلْ ةةة  ْهَقیةةةَکيَْ  
ةةُ ْح  َ ص  ََ َِ ی  َعَلةةی اْنَ َهةة َ اَ  َمْ ةةطج ََ ةة ْْ   

 )هاان(

 باه  و کاادم  تفحّص چون. باگزمدم امارت به خودم امام عنوان به هاه از قبل را من، علی»

 اساا   با که درحالی هسدی، توها  آن کند که:( موتى رسیدم. )در بیت دوم هم اشاره می ندیجه امن

 «شوی. دار عهده راامشان  امارت بامد است، شده نگاشده واحال با که کامم قاآن نصّ

 ادبیّاات  و لغات  در وى مهارت و است سخن فحواى و م نا به عارف که زاهى مثل شخصى که امن

 قاوىّ  دلیلاى  است، فهایده را امامت و خالفت م ناى« مولی» ۀواژ از باشد،مى مسلّم ش اگومى و عاب

تکیاه   آن ابا  امیاالااؤمنین  امامت با غدما حدمث به اسددتل در شی ه که است درسدى دمدگاه با

  .دارد

 خادا  به و تنصیصی امای را امامت که کاده اشاره شی ی کالمی بحث مک دوم به بیت چنینهم

 .نیست شورامی و اندخابی ،داند و آن می وابسده
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 شدن از رحمت او وس ن: نمایش اطمینان و آرامش ناشی از اعتماد و امید بر خدا و مأی6-3-7

 ُْ َبج َتَضةةةةةةةةةَُعَف ْعَط  اْنَ     َ  َاَرا اْةةةةةةةةةَ  ج ََب َغ یج َهةَُمةَُ  َاَ ةُ اْةَ  ج َِج    فج
 (4/272: 1379)هاان؛ ابن شهاآشوب، 

 اماان  گنهکااران  باه  خاندان، امن محبّت خاطا به غفور، پاوردگار شد، انباشده گناهان هاگاه»

 «.دهد می

 تلمیحات قرآنی و روایی در به تصویر کشیدن برخی حوادث: استفاده از اقتباسات و 6-3-8

بةةة م ََمًهةةةَُهةةةُ اَسةةةةةسج     َ  َعَلةةةی َفةةةْکََّ اْه  ک  ْفةةةةةکج َقةةةةةْل َاَ َُفةةةةةسج حج کج ْْ    َ ا
 ، هاان(ی)زاه

 محاصااه  و زده دور را او کفا، نگهبانان که درحالی خوابید پیامبا بسدا در آرامش با او»

   «.بودند کاده
َُس َمْح »: ۀآم به تلایح َُء َمکْ َیْذ  َ َمَح اْه  َْ ؤج وو َهُْْ َس َ اْل  َضَُ  اْل  َکي َ فَ سج اْهَت َِ  باخی»( 207بقاه/)« َعَبُمَ سج 

 بندگانش به نسبت خداوند و فاوشند؛می خدا خشنودی قبال در را خود جان فداکار، و منؤم مادم از

 پیامبا جامگاه در علی هتارمخی ک ش  امن. شد نازل علی ش،ن در که .«است مهابان

: 1989ق، 1409اسات )ابان اثیاا،     شده نامیدهالابیت  ْیلةة خوابید، بسداش در او جان نجات باای و

3/600.) 

 عنصر فکر و معنا :6-4

اشا ار امان دماوان آمینای و در مادح و رثاای خانادان پااک          ۀبا توجّه به امن نکده که عاد

رساد  ، به نظا مای است بوده ی فاهنگ اهل بیتو هدف از آن احیا گادمدهانشاد  پیامبا

ای مهمّ در مسیا حاکت دمنی و توجیه مسلاانان ساوده شده باشد. در که امن اش ار بامد باای اندمشه

های  کند و با اشاره به مصیبتسه تشومق میحقیقت زاهی مادم را به مداسّک شدن به امن ذوات مقدّ

با اعدقااد   چنینهمکند. او می م اّفیکّام جور را به مادم واق ی حۀ ، چهاه با اهل بیتشد وارد

دهد کاه در آن بداوان آزاداناه باه عباادت و مکداپاسادی       ای روشن نومد میبه مهدومّت، به آمنده

 .طنین انداز کاد ها هاۀ سازمینپاداخت و ندای توحید و تشیّع را در 
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 گیرینتیجه

 یت: دموان زاهی موارد زما قابل توجّه است:در بارسی عناصا ادبی در مدح و رثای اهل ب

نخست شاعای مدمحاه سااا اسات کاه در اشا ارش       با اسا  امن پژوهش، زاهی در وهلۀ -1

با به کاارگیای   را مدح کاده ما رثا گفده است. او در مدح، منقبت و رثای م صومین ائاّه

خی بسایار مهامّ کاه در عصاا     عناصا ادبی )عاطفه، خیال، اسلوب، اندمشه( و با ذکا حوادث تاارم 

 دفاع کند؛ها آن رخ داده است، توانسده از ائاّه

باشاد و از  ای دمنی و مذهبی است که در غال  اشا ارش پااکناده مای   زاهی، عاطفه عاطفۀ -2

 گیاد؛ساچشاه می و اهل بیت ارادت عجی  شاعا به پیامبا اکام

های شااعاانه، ساب  شاده کاه     و توصیفهای زمبا و دلنشین صدق عاطفه، اسدخدام اسلوب -3

به شاار  هزاهی، خواننده را وارد فضای عاطفی خود کند که امن عامل نشان از قدرت و پومامی عاطف

 رود؛می

هاای  را مطابق واق یّت بیان، شاعا س ی کاده که مدامح و مااثی اهل بیت از لحاظ شیوۀ -4

 تارمخی بیان کند؛

مک شاعا مقلّد است؛ امّا ناگفده نااند  تا بیش ن قدمم بوده وسبک ش ای زاهی، سبک شاعاا -5

اسادخدام   چناین هام که او از طب ی دلنشین و مهارت و تبحّا در فنون شاعای باخوردار بوده است. 

 فنون بالغی در ش اش، دتلت با مهارت و تسلّط او با ادب عابی دارد.
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 منابع و مآخذ

َاْفضةِ اهةکاهی ، شرح نهج البالغة(، ۱۹۶۴اْلس )اهح اهی اْهلیل، عبل اْه یل هح هبة  -1 لاه ، هس اٌةکاو مه  
 قُهکِ: ماِ اْ عُِو.

2- ( َ ل ْا ِ  ه ح علی هح مه   َْا فکک.أسد الغابة فی معرفة الصحابة(، ۱۹8۹ُ، ۱۴0۹اهح اثیک، اه ِْا  ، هیک  : ما
ح ح هح علی ) -3 ک  َ، عبلْا َْ ة.المنتظم فی تاریخ االمم و الملوک(؛ ۱۹۹2ُ، ۱۴۱2اهح ن عل ی  کتَ ْا ِْا  ، هیک  : ما
ل هح اهةکاهی  اهةَهکک ) -4 کُ ، اح ل هح مه   مااو(؛ ۱۹88ُ، ۱۴۱۹اهح  ل  ، وفیاا  االییااو وأنبااب أبنااب الن 

ةة،  ِاْکتَ اْعل ی  ی، هیک  : ما ِ  مکی  قُس   َیِ، اْطبعة الْ  تهقیم: اْلکتَِ یَسز علی  َیِ   اْلکتَ
ل علی هیضَ . ِا  مه    مهذَ

اکٌََب -5 ِا ی، مه    اهحٌ  ْ ل المُ(؛ ۱37۹لهح علی )مُ  ، ق :  ذک ع  مس.مناقب آل ابی طالب یلیهم الس 
کک، علی هح ح ح ) -6  ماِ اْفکک. ، هیک  :تاریخ مدینة دمشق(، ۱۹۹5اهح ع ُ
مذقی ) -7 هایةُ(، ۱۴08اهح ک یک، اس ُعیِ هح ک یک اْل  کاث البدایة والن  ی، هیک  : ماِ احیُء اْت  ، اْطبعة الْ 

 کهی.اْع
ل هح مککا ) -8 کاث انمهی.لساو العرب(، ۱۹88اهح مهَِِ، مه   ی، هیک  : ماِ احیُء اْت   ، اْطبعة الْ 
ة، اح ل ) -9 ِاْعل  ْل  ییح.البالغة والتحلیل االدبی(، ۱۹۹۶اهَحُق   ، اْطبعة اْ ُ یة، هیک  : ما

قد االدبی(، ۱۹۶7امیح، اح ل ) -10 ِاْکتُب اْالن  ی، هیک  : ما  عکهی.، اْطبعة الْ 
ل مه ح ) -11 یعة(، ۱۹83امیح، سی   ، هیک  : مطبعة ان صُو.اییاو الش 
نة و االدب(، ۱۹۹5امیهی، عبلاْه یح ) -12 ة.الغدیر فی الکتاب والس  ِاسُ  انس می   ، ق : مکک  اْْلیک ْلل 
 ، هیک  : ماِ   مکتبة اْا ل.فتوح البلداو(، ۱۹88ه رَِ، اح ل هح یهیی ) -13
ِا  تحلیل یناصر ادبی و هنار  داساتانها  قارآو(، ۱37۹پک یهی،  لیِ ) -14 ل، تاةکا : ا تذةُ ، چةُ  ا  

 فکههگ گ تک.
ک   یذةةُهََِ ) -15 ةةََّ، هیةةک  : المسااتدرک یلاای الصااحیحی ُ(، ۱۴۱8حةُ ةة ا هةةح عل  ، تصةةهیَ عبلاْ  

ِاْ عکفة.  ما
سمة السحر باکرر ما  ن(، ۱۹۹۹ُ، ۱۴20ح هی صهعُ ی، ضیُءاْلیح یَسز هح حیهی اْه هی اْی هی ) -16

ع و َشَعرتش ی، هیک  : ماِ اْ ؤِخ اْعکهی.ی  ََِ، اْطبعة الْ   ، تهقیم کُمِ سل ُ  اْ ب 
کاث اْعکهی.معجم البلداو(، ۱۹7۹ح ََ هْلامَ، یُقَ  هح عبلاْلس ) -17  ، هیک  : ماِ احیُء اْت 
االمُ(، ۱۴۱7 طیَ هْلامَ، اح ل هح علی ) -18 ةة، تاریخ بغداد او مدیناة الس  ِاْکتةَ اْعل ی  ، هیةک  : ما

ل علی هیضَ . ِا  مه    مهذَ
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ل هح اح ل ) -19 بالبُ(، ۱۴۱۴رهبی، مه   سُْة.سیر ایالم الن  ِ ُ  ط ٌعیَ، هیک  : مؤس  ة اْک   ، تهقیم ا
َاْه ح علی هح اسهُُ )هی -20 (،  ُسة  2-۶۱2، )ق ة  اْ مطَ ةُ ، هةکق  مکةک فیل  دیاواوتةُ(، ْاهی، اه

ل  ُهک س ُ َ،   ز اٌکو: مکتبة انمُا اْهکی  اْع  ُمة.مه  
راث العربی(، ۱۹۹۹ُ، ۱۴۴۱س گیح، فؤام ) -21 ة اْلکتَِ عکفة مصةطفی، اْ  لکةة تاریخ الت  ،  قلس اْی اْعکهی 

َم انس میة. ل سع ة، ِیَُ: نُمعة انمُا مه   َمی  ع ة اْ    اْعکهی 
ل ) -22 ة.االنسابُ(، ۱382س عُ ی، عبلاْککی  هح مه    ، حیلَِهُم: مطبعة م لس مامک  اْ عُِو اْع  ُ ی 
ح ح سی -23 ، قة : مکتبةة الدر المنثور فی التفسیر بالمأثورُ(، ۱۴0۴هکک )اهیهح َ ی، ن ل اْلیح عبلاْک 

س مکعذی   فی  .َیة اْل 
ة.اصول النقد االدبی(، ۱۹۹۹ٌُیَ، اح ل ) -24 اضة اْ صکی   ، اْطبعة اْعٌُک ، قُهکِ: مکتبة اْه 
َام ) -25 ک، ن ف او شعراب الحسای (، ۱۹88ُ، ۱۴0۹ٌب  ای القارو ما   ادب الط  ل الهجار  ّت  القارو االو 

ابع یشر ِاْ کتضی.الر   ، هیک  : ما
لِضُ ) -26 ، چةُ  م ا، (هاا ببررسای سابن هناد  و شاعر بیادلشایر آیینه(، ۱3۶8ٌفیعی کلکهی، مه  

گُِ. ِا  َ  تاکا : ا تذُ
غة(، ۱۹۶0ٌیمَ، انب َْیس ) -27 ِاْ ذکُ.المنجد فی الل   ، اْطب  اْ ُمس   اْعذک  ، قُهک : ما
ل هح نکیک )  بکَ، -28 سل و الملوک((، ۱3۶2مه   َاْقُس  پُیهلِ، چُ  تاریخ طبر  بتاریخ الر  ، تکن ۀ اه

ِا  سمح.  م ا، تاکا : ا تذُ
ل هح ح ح ) -29  .ْامِ، ق : ا لیذۀ هُمَ ، تکن س صُمُ ح حاالمالیُ(، ۱388 َسی، مه  
لح ح ) -30 مة ف(، 1975عبلاْلس، مه   قد االدبی یالمقد  َ الن  ِاْبه ة. ، کَیُ: ما  ث اْعل ی 
َم ) -31 ِا  سمح. بالغت تصویر(، ۱38۶فتَحی، مه   ، تاکا : ا تذُ
ل مالَ ) -32 ل، ق :  ذک هُتز.ترجمۀ قرآو رریم(، ۱385فَنم  ل، مه    ، چُ  ا  
ل )هی تُ(،  -33 ی فی القرآوقطَ، سی  صویر الفن  ک ُ.الت  ِاْذ   ، هیک  : ما
سی، ا یس ) -34 ائرة م  روائع اال (، ۱۹8۱مقل  عل  ْل  ییح.دب العربیالمختارا  الس  ِْا مُم ة، هیک  : ما طبعة ْا  ، ْا
ل هةح ع ةک ) -35 ْم ، هیةک  : مؤس  ةة رتااب المغاا  (، 1989ُ، 1409 اقلَ، مه   َ  ، مةُِ ، تهقیةم نة

 انعل ی ْل طبَعُ .
س هح اسعل ) -36 ل عبلاْل  مرآة الجناو ویبرة الیقظاو فی معرفة ما یعتبار ما  (، 1997ُ، 1417یُفعی، اهَمه  

ماوّوادث  ة.الن  ِاْکتَ اْعل ی  ی، هیک  : ما  ، اْطبعة الْ 


