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  چکیده 

) ع(یکی از آن بزرگـان علـی   . در هر دو ادبیات فارسی و عربی وجود دارد )ع(مدح اهل بیت

. ستوده شده است الحدید و عطار به شکل شایسته ابی است که توسط بسیاري از شاعران، از جمله ابن

الحدید دانشمند بزرگ و نامی اهل تسنن در اواخر قرن ششم و اوایل قرن هفتم هجري، هفت  ابی ابن

شـهرت  » علویـات سـبع  «سروده است که به قصاید ) ع(منین ؤچکامۀ زیبا در مدح حضرت امیرالم

ه اسـت کـه در   اي چهرة پر فروغ آن حضرت را به تصویر کشید شاعر در این قصاید به گونه. دارد

  . گنجدوصف نمی

آوري است که در اواخر قرن ششم و اوایل  عطار نیشابوري نیز از شاعران بلند مرتبه و عرفاي نام

را مـدح  ) ع(او نیز حضرت امیـر  . اش همگان را به شگفتی واداشتکننده قرن هفتم با حضور خیره

کند جانب یژگیهاي ایشان تالش میهاي خود، هنگام پرداختن به فضایل و بیان ونمود و در سروده

انصاف را نگهدارد و این امر به دلیل حقیقی بودن چنین صفات و ویژگیهایی است که در وجود آن 

  . نحوة ستایش او پاك و صادقانه است. حضرت به هیچ روي قابل انکار نیست
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این . دانندرا خلیفۀ چهارم می) ع(این مقاله قضاوت دو ادیب و شاعر بزرگ سنی است که علی

دو شاعر عرب و پارسی به عکس آنچه مشهور است، نسبت به مذهب خویش تعصب دارند، ولی در 

اند که حق اهل بیت عصمت و طهارت و شخص موالي متقیـان را نادیـده   عین حال عزم آن نداشته

  . بگیرند

ـ ) ع(هر دو شاعر در مدح و وصف امام علی  اتوانی و بر شمردن صفات و فضائل ایشان اظهار ن

دانند، وجود دین و دنیا را از وجود پر برکت را بی همتا می) ع(اند و شجاعت و دالوري علی کرده

اگرچه هـر دو عشـق و ارادت خـویش را    . دانندایشان دانسته و او را سرچشمۀ فضائل و نیکیها می

گوي سبقت را از  رسد که عطار اند اما چنین به نظر میخالصانه بیان نموده) ع(نسبت به حضرت امیر

سـخن بـه میـان    ) ع(یک تفاوت اساسی این است که عطار از زهد علـی . الحدید ربوده است ابی ابن

کند که دنیا را طالق اند و بارها بیان میایشان نسبت به دنیا بی رغبت بوده:  گویدآورده است و می

لحدیـد فضـائل و    ابـی . اسـت  الحدید در اشعارش به چنین مضمونی اشاره نکـرده  ابی دهد، اما ابن می

کند، اما عطار اول ذهن خواننده را آماده و سپس قاطعانه مطلب را صراحتاً بیان می) ع(برتریهاي علی

  . کندرا بیان می

الحدیـد و عطـار نیشـابوري در     ابی که به تطبیق مشترکات و تفاوتهاي اشعار ابن –در این مقاله 

الحدید و عطار، اهـم موضـوعاتی کـه     ابی هایی از ابیات ابنبا ذکر نمونه -پردازد  می) ع(مدح علی 

و فضایل او مطرح شده، تبیین گردیده و دور نمـایی از  ) ع(دربارة مقام شامخ و مدح و منقبت علی 

  . چهرة تابناك این ابرمرد همیشه زندة تاریخ جهان به نمایش گذاشته شده است

  .و تفاوتها ها، ابن ابی الحدید، عطار، شباهت)ع(ادبیات تطبیقی، مدح امام علی  :واژگان کلیدي
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  مقدمه

-هاي فارسی و عربی به خصوص سـروده بخشی کثیر از سروده) ع(مدح و منقبت حضرت علی 

بـه عبـارت دیگـر پـرداختن بـه فضـائل و ویژگیهـاي        . دهدهاي عرفانی و حکمی را تشکیل می

هـاي شـعري آنـان را     مایـه  ایندگان، یکی از بنرغم اختالف مذهب بسیاري از سر امیرالمؤمنین علی

  . دهدتشکیل می

هاي فکري یا مذاهب فقهی اسالم هسـتند،   با وجودي که شاعران در اغلب موارد از پیروان فرقه

کنند شرط انصاف را به و ویژگیهاي ایشان، سعی  می) ع(منینؤدر هنگام پرداختن به فضائل امیرالم

الحدید حکیم اصولی و نویسندة چیره دسـت، مـورخ گرانمایـه،     ابی ناز آن جمله اب. آورندجاي می

محقق نامدار و دانشمند بزرگ قرن ششم و هفتم و بر مذهب اهل تسنن است کـه داراي تألیفـات   

  . است) ع(در ذکر مناقب و فضائل حضرت علی» سبع«بسیار از جمله علویات 

آور قرن ششم وهفتم و سنی  ند مرتبه و نامهمچنین عطار نیشابوري از عارفان و شاعران ایرانی بل

او در . توان الهی نامه، اسرار نامه، مصیبت نامه، منطق الطیر را نام بردباشد و از آثار او  میمذهب می

  .هاي خود به ذکر فضائل و برتریهاي امیرالمؤمنین پرداخته است سروده

  

  ابن ابی الحدید کیست؟  -1

اي اهل دانش در ق در خانواده. ه 586الحدید مدائنی در سال  یاب ابنعزالدین ابو حامد عبدالحمید 

یاقوت حموي والدت او را در مدائن و محـل رشـدش را در   . مدائن متولد شد و در آنجا رشد یافت

نویسد که اهالی مدائن و کرخ در عصـر  کرخ دانسته است و دربارة مذهب اهالی مدائن و کرخ می

  )75ص :5جو همان،  448ص: 4ق، ج1399وت حموي، یاق.(بودندایشان شیعه امامی 

از دوران کودکی او اخبار زیادي در دست نیست، اما از سنین پانزده و شانزده سالگی در محضر 

در محافل علمـی و   شد وعلما و بزرگان مشهور بغداد که بیشتر آنان شافعی مذهب بودند حاضر می

او که شیفتۀ آمـوختن و دسـتیابی بـه    . یل کرددر مدرسۀ نظامیه بغداد تحص. جستادبی شرکت می

هاي اسالمی مثل شـافعی،   حقیقت بود تنها به اساتید شافعی این مدرسه اکتفا نکرد و از بزرگان فرقه

  . حنفی، حنبلی و بهره برد

الحدید به معتزله گرایش یافت و آراي معتزله بغداد و بصره را فراگرفت و خود در ایـن   ابی ابن

پدرش قاضی . حب نظر گردید و مورد توجه دستگاه حکومت عباسی قرار گرفتمذهب کالمی صا
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برادر دیگـرش، ابوالبرکـات   . المعالی قاسم، دبیر انشاء و قاضی بود الدین ابو مدائن و برادرش، موفق

  . محمد، کاتب نظامیه و شاعر بود

انـه منصـوب   ق به سمت کاتـب خز . ه 629الحدید در آغاز کاتب تشریفات بود و در سال  ابی

هاي بغداد پس از چندي ناظر بیمارستان عضدي و ناظر کتابخانه. گردید و مدتی نیز کاتب دیوان شد

ابی الحدید در حملۀ هالکوخان مغول به بغداد، به مرگ محکوم شد، امـا بـه شـفاعت ابـن     . گردید

کـاتبی   علقمی و وساطت خواجه نصیرالدین طوسی از مرگ رهایی یافت و پس از چندي به مقـام 

مهمتـرین آثـار او   . ق درگذشـت . ه 656او هفت روز بعد از ورود مغوالن به بغداد در سال . رسید

، حواشـی علـی   منظومـۀ الفصـیح  شرح نهج البالغه، دیوان اشعار، قصاید السبع العلویـات،  : عبارتند از

   ).164و159ص: ق1408صالح، . (الکتاب المفصل فی النحو، شرحی بر کتاب مشکالت الغرر
  

  عطار نیشابوري کیست؟ -2

وري شاعران بلند مرتبه و عارفان نـام  فرید الدین محمد بن ابراهیم نیشابوري معروف به عطار از

ق در . ه 513او در ششم شعبان سال . اش همگان را به شگفتی واداشتکننده است که با حضور خیره

اش ابـوبکر و   ور، ابراهیم وکنیـه پدر عطار بنابر قول مشه. قریۀ کدکن نیشابور دیده به جهان گشود

او مردي آگاه و از زهاد و متصوفه و مادر شاعر، زنی پارسا و متـدین بـه   . شغلش دارو فروشی بود

از همان کودکی با تصـوف و  . عطار به پیروي از شغل پدر، دارو فروشی را ادامه داد. آمدشمار می

بر مذهب اهل سنت بود و ارادت . مند بودرههاي آن آشنایی داشت و از امکانات خوبی نیز بهبرنامه

  ). 3ص: ش1383نوروزي، . (داشت) ع(و علی) ص(خاصی به پیامبر

و از تربیـت  » کبرویه«این قول مشهور که او را . اي خاص از مشایخ وابسته نبود عطار به سلسله

جدالدین هـم کـه   دانند، خالی از اشکال نیست و مالقات با شیخ میافتگان شیخ مجدالدین بغدادي می

آن اشاره نموده است، به هیچ وجه مستلزم رابطۀ مریدي و مرادي بین   به تذکرة االولیاخود در مقدمۀ 

  ). 8ص: ش1349صنعتی نیا، (آنها نیست 

أُستُشهِد علی ید «ترین مأخذ، روایت ابن الفلوطی است و اما در رابطه با پایان کار عطار، قدیمی

شود که عطار به مرگ طبیعی نمرده، بلکه در نیشـابور  که به موجب آن معلوم می»  التَتَار بِنیسابور

  . توسط مغوالن به قتل رسیده است
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کند، فقط شهادت او را که به دست تاتار بوده است، بیان ابن الفلوطی سال قتل او را تعیین نمی

ق اتّفاق افتـاده و تـا   . ه 618کند و چون فتح و قتل عام نیشابور در روز شنبه پانزدهم صفر سال می

ق بـه وقـوع یافتـه اسـت     . ه 618پانزده روز طول کشیده، پس شهادت عطار نیمه دوم صفر سـال  

  ). 42ص: ش1381منصور، (

اما با بررسی و نقدهاي محققان در آثـار  . انداثر را به عطار منسوب کرده 114تذکره نویسان تا 

ج مثنوي و یـک دیـوان قصـاید و غزلیـات و مجموعـه      دست آمده در مجموع پن عطار، با قراین به

از آثار مسلّم الصدور عطار  الهـی  . اندتوان از آن عطار دانست و بقیه را مردود دانستهرباعیات را می

نامه، مصیبت نامه، اسرارنامه، خسرو نامه، منطق الطیر، مختارنامه، دیوان قصاید و غزلیات، دو مثنوي 

  . توان نام بردرا می تذکرة االولیاءو جواهر نامه و شرح القلب 

  

  الحدید  ابی مذهب و اعتقادات ابن -3

کند و از الحدید مذهب کالمی و اعتقادي خویش را در شرح نهج البالغه صراحتاً اعالم می ابی ابن

با وجود ایـن دربـارة گـرایش مـذهبی او آراي     . داردمی شیفتگی به اعتقادات معتزله بغداد پرده بر

که برخی از اهل سنت، مانند ابن کثیر او را شیعۀ غـالی یـا معتزلـی    بیان شده است،  چنانمتناقضی 

  . انددانسته و برخی از شیعیان او را مغرض و متعصب در آراي اهل سنت دانسته

با وجود اینکه گرایش به تشیع در شرح نهج البالغه آشکار است، اما مطالب فراوانی نیز در آن 

او در . یعیان دربارة امامت و مسائل تاریخی پس از رحلت پیامبر سازگار نیسـت است که با عقاید ش

) ع(سرتاسر کتابش به معتزلی بودن خویش و اعتقاد به درستی خالفت خلفاي سه گانه پیش از علی

داند و پیروان وي خود را از امامیه جدا می. خواندکند و بزرگان معتزله را شیوخ خویش میاقرار می

ه را غالی دانسته و نظر مساعدي نسبت به آنها ندارد و در مقابل معتزلیان را شیعیان واقعی و این فرق

  . داندحقیقی می

را ) ع(، پذیرش خالفت ابوبکر با اینکـه حضـرت علـی    )ع(انکار نص بر امامت حضرت علی 

بـن ابـی   ترین دلیل اثبـات دوري ا  افضل بر او دانسته است و پذیرش امامت مفضول بر افضل، مهم

تأکیـد  ) ع(آید، زیرا امامیه به وجود نص امامت حضرت علـی  الحدید از مذهب امامیه به شمار می

  . کنندداشته وامامت مفضول را رد می
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داند، ولی در عین حال افضل از سه خلیفه پیشین ابن ابی الحدید امیرالمؤمنین را خلیفۀ چهارم می

: ش1359دوانـی،  (ت به مذهب خود هم تعصـب دارد  شناسد و به عکس آنچه مشهور است، نسبمی

  ). 20ص
  

  مذهب و اعتقادات عارف بزرگ، عطار نیشابوري -4

اظهار عشق و عالقـه بـه   . دهد، او مذهب اهل سنت داشته استکه ظواهر آثار گواهی می چنان

تذکرة  رحنیفه در مثنوي خسرونامه و تکریم ائمه سنّت دگانه و مدح و ستایش شافعی و ابو خلفاي سه

اندرزهاي عطار به متعصبان که روي سـخن بـا شـیعیان    . دلیلی است ظاهر و غیر قابل انکار االولیاء

است و غلو او در دفاع از عقاید سنیان و صحت خالفت ابوبکر و عمر به حدي صریح و تند اسـت  

منطق الطیر  عیان است و سخن او درلپذیرد وحمل آن بر تقیه، مکابره باکه به هیچ روي تأویل نمی

اما با این وجود، اخالص و ارادت و نحـوة  . نیهچنان تند است که طرز سخن جاحظ در کتاب العثما

ست که سبب گشـت قاضـی   ا آمیز و مبنی بر حسن اعتقاد او ، صدق)ع(ستایش او از حضرت علی 

  . نماید تأویل) ص(نوراهللا شوشتري او را شیعه پاك برشمرد و مدایح او را در حق یاران پیامبر 

زده است و عموماً صوفیان به هرحال، شیخ خواه سنی و یا شیعه باشد، در سلک تصوف قدم می 

سازند و در عقد بیعت و لونه یدا بید، علی سند خرقه خود را به نقطۀ دایره والیت محمدیه متصل می

: منصور، همـان (کشند دانند و ساغر محبت و عشق به طاق ابروي مردانه وي میرا دستگیر خود می

  ). 31ص

بنابراین شعر عرفانی، از . نوعی بینش هنري دربارة مذهب. نفس تصوف خود نوعی از هنر است

اگر کسی یکی از این دو هنر را به درستی و از طریق . دو جهت شعر و عرفان و تصوف، هنر است

بینـی و   جهان). 28ص: ش1383شفیعی کدکنی، (تواند از هنر عطار لذت ببردمبانی آن نشناسد، نمی

عرفان او با با تمام وجود بر پایۀ عشق شکل گرفته است و عارف سالک که با همۀ هستی خود در 

بینـد  جستجوي منزلگه معشوق حقیقی است، در جریان سیر و سلوك عرفـانی جـز عشـق را نمـی    

  ). 14ص: ش1383قراگوزلو، (

از وصـف و نعـت و   ) ع(ینصدق اعتقاد و جهان بینی وارادت شیخ بـه حضـرت امیـر المـؤمن    

او با هنرمندي و عشـقی تمـام، بـا وجـود سـنی      . شودستایشهاي او، در مقدمه مثنویهایش یافت می

-که از یک سنی مذهب چنین انتظار نمیسازد، چنانمی) ع(بودنش تصویر واال و رفیعی از امام علی 
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زیسته ة زمانی، در قرن هفتم میبنابراین، ابن ابی الحدید و عطار نیشابوري هر دو در یک دور.  رود

اند اما شیخ نیشابور بر خالف ابن ابـی  هر دو بر مذهب تسنن بوده. اندو به دست مغوالن کشته شده

را چنـان  ) ع(و هردو بر خالف سنی بودنشان علـی . الحدید به عرفان و تصوف گرایش داشته است

  . کنند که جاي شگفتی داردمدح می

) ع(هاي این دو شاعر را دربـارة مـدح علـی     آن هستیم تا اشعار و گفتهاکنون با این مقدمه بر 

  . تطبیق و تبیین نماییم
  

  در اشعار ابن ابی الحدید و عطار) ع(ناتوانی وصف علی  -5

هایی که بر زبان وي جاري شـده اسـت، از دریـاي بیکـران     گوید چکامهابی الحدید می  :5-1

مه دست به دست هم دهند تا آن حضرت را آن چنـان  بیش نیست و اگر انسانها ه) ع(فضائل علی 

  ). 9ص: دوانی، همان(که هست، معرفی کنند، یقیناً از انجام آن عاجز و ناتوان خواهند ماند 

را مدح ) ع(را مدح کن، من اگر علی ) ع(گویند علی به من می: دارداو در جایی دیگر ابراز می

ناشی از این نیست کـه  ) ع(د که خودداري من از مدح علی گویند معاند است، اما باید بدانننکنم می

ام بلکـه  اندیشۀ من نسبت به آن بزرگ متزلزل و ضعیف شده است یا از مذهب حق رویگردان شده

به خاطر این است که اگر هفت دریا مرکب و آسمان کاغذ و درختان قلم شوند و تمام جن و انس 

ضرت را بنگارند حتی یک فضیلت از فضائل آن حضرت نویسنده شوند و بخواهند تمام فضایل آن ح

  :توانند بنویسندرا نمی

  یقُـــــولُونَ لـــی قُــــل فــی علــی مدائــــِحاً    

  وماصــنت عنــه الشِّــعرَ مــن ضَــعف هــاجِسٍ      

ـــی  ـــعۀ الَّتــــ ــوأنً مــاءاألبحـــرِالسبـــ   و لــ

  وأشجـــــار خَلــــقَ اللـــۀَ اقـــــالم کــــــاتبٍ

ـــع ا  ــان جـمیـ ــاً و کـ ـــنِّ کُتَّبـ ـــسِ والجــ   إلنـ

ـــبٍ   ـــد منقـ ـــباً بعـ ـــعاَ منقــ ـــو جمیــ   فخطُّــ

  

  

  

  

  

  

  

  

    دعــــانقـالُوا م حــــهفإن أنـا لَم أَمد  

     ـذهبِ الحــقِّ عائــدو ال أنَّنـی عــَن م  

  خُلقـــنَ مــــداد و السمــــوات کاغـــذُ 

    ت عوائـــدنَّ عـادإذ الخَلـقُ افنــــاه  

  واحـــد بــعد واحــــد     اذاً کلَّ منــهم 

    ـبِ واحــدـلــک المناقـن تلما خُطُّ م  

  )140ص: ق1408صـــالح، (           

  



 شماره چهارم فصلنامه ادبیات دینی
 

100 

 

ام و راه بـه  من در مدح تو عـاجز و درمانـده  : گویدو در قصیدة ششم از قصاید علویات سبع می

  : برم در حالی که خطیبی توانا و زبان آورمجایی نمی

ـــکَنٌ ال   ــدیحک ألـ ــی م ـــا ف ــديأنـ   أهتَ

  

ـــع          ـــبزري المـصق ـــیب الهِ ـــا الخطــ   وأن

  )141صالح، همان، ص (                       

بخشد که شجاعت وصف آن را در خود چنان جایگاه واال و ابهتی می) ع(نیز به علی  عطار :5-2

) ع(ست بایست علی خواهد طریق خود شناسی را بپیماید، نخشاعر اعتقاد دارد کسی که می. یابدنمی

  :را بشناسد و خویش را با جوهر اصیل انسانیت مقایسه نماید

ـ اس ةمرا کـی زهـر   ـ  رراــ تن   ـگف

من که باشم که زند الف شـناخت        

  

  طـــریق حیــدر کــــرار گفــتـــن  

  او شناسا شد کـه جـز او را شـناخت   

  )15ص : ش1363عطار، (              

دانند که قابل وصف باشد و با آن تر از آن می را بزرگ) ع(یش علی این دو شاعر در ابیات خو

) ع(بینند، زیـرا علـی   مقام علمی و زبان گویایی که دارند، خود را در مدح وي عاجز و درمانده می

قدر بزرگ است که الفاظ و عبارات قدرت به دوش کشیدن آن معـانی بلنـد را کـه در وجـود      آن

ند اما از سویی نیز طاقت آن ندارند کـه سـاکت باشـند و چیـزي     حضرتش متجلی شده است، ندار

-را نسبت به عطار زیباتر توصیف می) ع(الحدید ناتوانی خود در وصف امیر المؤمنین ابی ابن. نگویند

  . کند

  

  الحدید و عطار ابی ، در اشعار ابن)ع(عشق و ارادت نسبت به علی -6

اش را گانۀ خـود عشـق و ارادت خالصـانه    هفت الحدید در مواردي متعدد در قصاید ابی ابن :6-1

اي که در سرزمین دل من منزل داري، : گویدابراز نموده است و می) ع(نسبت به موالي متقیان علی

سرزمین دل من چه نیکو منزلی است، ترا دوست دارم تا جایی که آتش عشق تو در قلب بیمار من 

من در این عشق ذوب شود، عشقی که برخاسته  سوزاند، نزدیک است جان را میکشد و آنشعله می

او در قصیده هفـتم علویـات   . کننداز سرشت است، نه عشق کسانی که تظاهر به عشق و محبت می

  :گویدسبع می
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  یــا مـــن لَـــه فـــی أرض قلبــــی منـــــــزلُ 

  أهـــواك حتَّـــی فـــی حشـــــاشَۀِ مهـــــجتی  

ـــابۀً     ـــذوب صبـ ــی أن تَــــ ــاد نَفسـ   و تکـ

        

  

  

  

ــ ــتربع  نعـ ــب و المسـ ــراد الرَّحـ   م المـ

 علَـــی هـــواك و تلـــذع تَشُـــب نـــار  

  ــع ـــن یتَطَّبـ ــاً ال کَمـــ ــاً و طَبعـ   خلقـ

  )152ص : صالح، همان(                    

قلب من منزل توست، حتی بعد از مرگ هم ترا فرامـوش  : سرایدو در قصیدة هفتم نیز چنین می

شق تو همچنان پا برجاست و اگر باالجبار از تو دور شوم، همچنان اگر دنیا خراب شود، ع. کنمنمی

  :در قلبم خواهی بود

    إنَّــــه ـــک ـــی تُصـــمِ نَفسـ ــرمِ قلبــ   إن تَـ

ـــوي   ـــی أنطَـــ ــلُوك حتَّـــ ــه ال اســ   واللّــ

   ُــــــک ثابـــــــتبنیا و حل الــــدــــدتَتَب  

ــالً    ــبح راحـ ــک اصـ ــمی عنـ ــان جسـ   إن کـ

        

  ه و منــــزِلُلـــک مـــوطنٌ تـــإوي إلیـــــ  

ـــدلُ   ــوینی الجنـ ــرابِ و تحتَـ ــت التُـ   تحـ

ـــَدل   ـــنَی وال یتَبــ ـــلبِ ال یفـ ــی القَـ   فـ

ـــرحلُ  ــاطنٌ ال یــــ ـــلبی  قـ ــاً فقَـ   کُرهـ

  )148ص : همان(                            

ممکن است این سؤال به ذهن متبادر گردد که چرا شاعر با وجودي که بر مذهب اهـل بیـت   

ورزد؟ در پاسـخ  عشق می) ع(ی بر عقیدة خود تعصب دارد، تا این اندازه به امام علی نیست و و حت

آدمی دوستدار زیبایی . انسان کمال جو است و دائم در پی کسب فضائل و کماالت است: باید گفت

  . است و صاحبان کمال وفضائل را دوست دارد

را به خوبی مطالعه کرده ) ع(دگانی امامشناسد، زیرا تاریخ زنرا خوب می) ع(الحدید، علی  ابی ابن

سرآمد همۀ فضائل ) ع(و سخنان ایشان را بررسی و به شرح آن پرداخته است و او دریافت که علی 

و سرچشمۀ آنها است و نیز دانست که در فضائل، هیچ کس به پاي او نرسید و هر کس در علـم و  

از او گرفت و از او پیـروي نمـود و بـه    فضیلت بعد از وي به کمال رسید، علوم و فضائل خود را 

  ). 6ص : ش1359الحدید،  ابی ابن(روش او رفتار کرد 

این عشق تا به آنجا گرانمایه و واال . است) ع(عشق او برخاسته از شناخت دقیق نسبت به علی 

-ترین عبادات و ذخیره معاد می است که مدایح و ابراز محبتهایش را نسبت به آن بزرگ، از بزرگ

کنم، زیرا عشق به تو زاد و توشۀ آخرت من است و مدح و حرم تو را طواف می: گویداو می. نددا

  . ستایش تو برتر از روزه در هواي گرم است
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  إذ طــاف قــــوم بالمشــاعرِ والصــفا    

ــرَ األقــوام نُســک عبــــادة      و إن ذَخَ

ــبۀً    ــواجِر حس ــی اله ــاس ف وإن صــام ن

  

ـــاً     ــرُك رکنــی طائف ـــِري فقَب و مشاع  

ـــري   ـــی و ذخائـ ــی عدت ــک أوفَ بفح  

ـــواجرِ  ــن صــیامِ اله أســنَی م کفمــدح  

  )128ص: صالح، همان(                  

کـه  ) ع(اش را نسبت به حضرت علـی  عطار نیز در مثنوي خویش ارادت و عشق و عالقه :6-2

او . باشد، ابراز داشـته اسـت  می) ع(ناشی از شناخت او نسبت به کماالت و برتریهاي امیر المؤمنین

عطار همچون بسیاري از شاعران . داند، جانی که روح افزا و شادي آفرین استعلی را جان خود می

او باب ورود به آستان الهی را آشتی و مودت . ، نام وي را با اسم خدا پیوند داده است)ع(مداح علی 

در دارد، یک در براي انبیاء و صدیقان، یکی بهشت هشت : که آمده است چنان. داندبا حضرتش می

را نداشته باشد ) ع(براي شهدا و صالحان پنج در براي شیعیان و یک در براي مسلمانی که کینه علی 

  ):   225ص: ش1363عالمه طباطبائی، (

  ایــن زمــان بــا مــن علــــی مرتضــی اســت 

  مرتضــــی در جســــم عطـــار اســـت روح

ـــضی  ـــی مرت   تـــرك کـــــن بغـــض عل

      

  

  

  

  در لســـانم بهـــر او مــــدح و ثناســــت

  زان رســد مــا را بــه اهــل دل فتــوح     

  گر همــی خـواهی تـو وصـلت بـا خـدا       

  )34ص: ش1381عطار، (                       

ابـراز  ) ع(ابن ابی الحدید و عطار بسیار زیبا عشق و ارادت خـود را نسـبت بـه حضـرت امیـر     

الحدید هرچند بر مذهب تسنن اسـت   ابی. تی آگاهانه استاند، زیرا این عشق برگرفته از شناخ داشته

  .اما جانب انصاف را در بیان عشق خود نسبت به ایشان نگداشته است
  

  الحدید و عطار ابی در اشعار ابن) ع(امید به شفاعت علی -7

امید به شفاعت آن حضرت در آخرت حاکی از اعتقاد شـاعر بـه جایگـاه بسـیار واال و      :7-1

آن امام همام در فرداي قیامت است؛ چرا که در باور ابن ابی الحدید آنچنان کـه در  اختیارات ویژه 

) ع(ابیاتی از قصاید ششم و پنجم به آن اشاره کرده است، حساب مردمان در روز قیامـت بـا علـی    

  : هاي قیامت باشدتواند پناهگاه و ملجأ دوستدارانش از اهوال و ترساست و اوست که می

  وهو المالذُ لَنا غداً و المفزَع              مِ المعاد حسابــنا    و إلیــه فی یو

  )143ص: صالح، همان(
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قدر در نزد خداوند قرب و منزلت دارد که معیـار بهشـت و    الحدید آن ابی از نگاه ابن) ع(و علی

عدم کینـه   از این رو شاعر اعتقاد دارد عشق به علی و حب او و. گیردجهنمی بودن شخص قرار می

  :  توزي، نجات دهندة او از لهیب دوزخ است

  أطعت الهوي والغَی غیرَ محاذرِ  إذا کنت للنّیران فی الحشرِ قاسماً

  )129ص : همان(

در این . کنندة است و شفاعت او پذیرفتنی است او فرداي قیامت در میان مردمان، حاکم شفاعت

معاشر الناس، إن علیاً قسیم النارِ، الیدخل النار ولی له، و ال ... «: فرمایدچنین می) ص(اکرم  رابطه نبی

: ش1372کلینـی،  (» ینجو منها عدو له، إنّه قسیم الجنۀِ، ال یدخُلُها عدو له، و ال یزحزح عنها ولی لَـه 

  ).570ص 

شفاعت علی و  الحدید امید به شفاعت از حضرت را دارد که این نشان دهندة اعتقاد به ابی ابن     

  . است) ع(ائمه معصومین

   ــاکم ـــۀِ ح ــومِ القیام ــی ی ــت ف ــل أن   ب

  نصرتک فی الدنیا بمـا استَـــطیع فکُـن   

  

  فی العـالَمینَ و شـافع و مشــفَّع شـافعی       

ــر   ــاد و ناصـــــ ــوم المعـــــ   یـــــ

  )129و128ص : همانصالح، (             

در آستان ) ع(یده است که گویی علی عطار نیز همچون نظیر خود، شاعر عرب، بر این عق :7-2

اسـت و  ) ع(جنت ایستاده است و اوست که جواز ورود به بهشت است، هر آنکه در جـاده علـی   

  : حقدش را در سینه ندارد

ـــدم   ـــر نهن ــر منب ــت او گ ــین گف   چن

  میـــان خلـــق عالـــــم جــاودانـــــه

  هرکــه در راه علـــــی دارد قـــــدم  

  بــوي حـــب مرتضـــی مســتت کنــــد

  غیــر حیـــدر نیســت کــس بــاب جنــت

  

ــدم                      ــتوري حــــــق داور نهنـ بـــه دسـ

  کـــنم حکــــم از کتـــاب چهــــارگانه 

  هســت در دار بهشــــت او محـتـــرم  

ـــد   ـــت کنـ ـــن پابست ـــت عی   در بهش

ــرس   ــام ب ــه فری ــن دم ب ـــر ای ــا امیـ   ی

  )129ص : ش1381عطار، (               

اعتقـاد دارنـد بـا ایـن     ) ع(و النار بودن علی  سیم الجنۀقآید که به از ابیات هر دو شاعر بر می

کند، ولی شاعر پارسی در آغاز بـا  تفاوت که شاعر عرب قاطعانه و به یکباره این اعتقاد را بیان می
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گویی بر آن است تا خواننده و شنونده را براي سخن ) در دار بهشت او ( و . ) چنین گفت( عبارت 

  . داردو با بیت آخر، اعتقاد خویش را ابراز میخود آماده سازد و در نهایت 
  

  الحدید و عطار ابی ، در اشعار ابن)ع(بقاي جهان وابسته به علی -8

دارد که خلقت عالم به الحدید در موارد متعددي در علویات سبع با صراحت اعالم می ابی ابن :8-1

خشند و در سپیده سحر دراست و ستارگان درخشان به واسطۀ او در شب می) ع(برکت وجود علی 

  : گویدشوند او در قصیدة اول چنین میپنهان می

ــا   ــدو خلقه ــن ب ّنیا و مــد ــۀَ ال ــا علَ   و ی

   ــد ــت ال ــا کان ـــدر م ــوال حیـ ــه ل   واللّ

ــوئَت  ــانُ و ضُ ـــقَ الزَّم ــه خُلـ ــن أجل م  

  

  شــرِ تَعقیــبفــی الح ــدوــیتلُو الب و س ــه   لَ

 ــۀِ م ریالب ـــع ـــا و ال جمــ ـــمع نی   جـــ

   عـــنَّ لَیــلٌ أدرکَنَســـنَ وج ـــبشُـه  

  )142ص: صالح، همان(                    

تداوم روزگار، توالی شـب و  . بهانۀ آفرینش و نقطۀ آغاز و پایان جهان آفرینش است) ع(علی 

 )ع( روز، آرامش شب و تجلی پگاهان وامدر منزلت او در پیشگاه ازلیت است، گویی او نیز به علی

آري این گونه است، مگر نه آنکه فرزندش ! اي استورزد و گرنه بقاي جهان را چه انگیزهعشق می

  !را ظهور باید

  : اشاره دارد) ع(عطار هم به بهانۀ آفرینش بودن علی  :8-2

  اي به هر دو کـون فرمانـت روان  

  اي دو عالـم را شـده مقصـود تـو   

  

  اي شده حکمت روان در ملک جهان  

  نی عـارف معبـــود تــو  وي به مع

  )142ص: ش1381عطار، (             

دانسـته  ) ع(و او در این قسمت پا را فراتر گذاشته و خلق دو جهان را در کمند گیسوي علـی  

قدر نورانی است که پرتو آن سرتاسر جهـان را گرفتـه اسـت و     گویی این مضامین عالی آن. است

د و دیگري در نیشابور و بسیاري از دیگر شاعران عالم گرنه چگونه است که دو شاعر یکی در بغدا

این دو شـاعر  . کندهرگز آن را با دیده قبول نگاه نمی) ع(از فضائلی صحبت کنند که دشمن علی 

. رسـاند کنند کـه نهایـت ارادت و اخـالص را مـی    بیان می) ع(توانمند توصیفی را از حضرت امیر
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  بی الحدید و عطار، در اشعار ابن ا)ع(رونق دین از علی  -9

. داندابن ابی الحدید وجود دین را از یمن برکت وجود مبارك آن امام همام و علم او می :9-1

گونه که بـراي آب   دین را بهایی نبود، آن. ماندنبود، از آن چیزي به جاي نمی) ع(اگر شمشیر علی

و نبود گمراهان، امر او را بـه  و اگر دانایی و علم ا. بینی بز و آنچه سم حیوان بپراکند، قدري نیست

  : بردندگرفتند و کافران میراثش را به تاراج میدست می

  ـــه سامــو ال ح ـــالم ل ـــا اإلسـ   اال انَّم

 ـــه ــوال علُومـ ـــد لـ ـــا التَوحیـ   اال انَّمـ

  

ــافرٍ      ــۀِ حـ ـــزٍ أو قُالمـ ـــۀِ عنــ کَعفطَــ

ــافرٍِ   ــۀِ کـ ــلِّیلٍ أو کَنُهبـ ـــرضَۀِ ضـ   کَعـ

  )124ص: صالح، همان(                    

عطار سعی نموده با مخاطب . عارف بزرگ نیشابوري هم در این مضمون، ابیاتی چند دارد :9-2 

در نگاه عطار، حق آن جاست که علی باشد و غیـر از  . ساختن شنونده بر اهمیت کالم خود بیفزاید

درست است که پیامبر اسالم : گویدعطار حق مطلب را ادا کرده است آنجا که می. آن ضاللت است

  :  دار مبدل ساخت آورد اما علی بود که نهال نوپاي آن را به درختی تنومند و ریشه

  من به تو صد بـار گفـتم صـد هـزار    

  راه حیـــــدر رو کـــه انـــدر راه او

  حـق نخواهــی دیـد اال بـا علــــی    

  چنــان در شهر دانـش بـــاب آمـد   

  رونقی کاین دیـن پیغــامبر گرفـت   

  

ــت از   ــدار  دس ـــدر برم ــان حیـ   دام

نــــور حــــق بـــد از دل آگــاه او 

  رهبــر کـــل جهانسـت آن ولــی   

  که جنت را به حـــق بـواب آمــد   

ــت ــر المــؤمنین حیــــدر گرف   از امی

  )15ص: ش1363عطار، (                

انـایی  داند و همه چیز را وابسته به شمشیر و تومی) ع(الحدید رونق دین اسالم را از علی  ابی ابن 

  . داندمی) ع(عطار هم رشد و باروري دین اسالم را به خاطر وجود حضرت علی . شمرند ایشان بر می
  

  در اشعار ابن ابی الحدید و عطار) ع(دالوري علی  -10

نظیر است و هم از جهت  مردي است که هم از جهت دالوري، نمونه و بی بزرگ) ع(علی :10-1

نی است که در بزرگ قلعۀ خیبر را یک تنه از جا کند، دري کـه  آن قهرما) ع(علی . نیروي انسانی

  : الحدید در قصیدة ششم، چهل و چهار نفر از کندن آن عاجز بودند ابی به گفتۀ ابن

  یا قالـع البابِ الَّذي عن هزِّها         عجزَت أکُفّ أربعـونَ و أربـُع

  )140ص: صالح، همان(
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هاي شاعر عرب به تصویر وریهاي او در فتح خیبر که در نخستین قصیدهاي دیگر از دالدر نمونه

ریخت و از غالفش آتـش زبانـه   از شمشیر و نیزة او، مرگ می: گویدالحدید می ابی کشیده شده، ابن

شما مرد میدان نیستید، کنار روید تا رادمردي چون علی مالک آن شـود کـه   : گویدکشید و میمی

نشـینی را عـذاب    جنگ را راحتی، و گوشه. اش ننشسته استامن مردانگیهرگز ننگ و مذلت بر د

ها از ترس او به داند و بخشندة قوي دلی است که بر اسبی تیز تک نشسته و به هنگام جنگ، کوهمی

او دالوري است که جام مرگ را بر عدو نوشانید و در جنگها بسیار رزمنده و بسی . آیندلرزه در می

  : کشنده بود

یم ـــانُه ـــفُه و سنـ ـــنُوناً سیـ ـــج مــ   ــ

   ــرُوء ــا ام ــاء یملکُه ــب العلی ـــا قَص   دع

ــۀٌ ــؤسِ راح ــربِ والب ــولَ الح ــرَي أنَّ طُ ی  

   ـــب ــواد و أخشَ ــرَ الج ــال ظَه ــواد ع   ج

   سیـــَّۀِ أحــــونالم کَــأس ــــهوأشرَب  

  

   ـــیب ــاراً غمـــــده و االَنابِـ   ویلهـــب نـ

 ــد ـــلِ الـ ــرِ أفاعیـ ـــوببِغَیـ   ناءة مقضُـ

 یبــذ ــضِ تَعـ ــلمِ والخَفـ   و أنَّ دوام السـ

   ــیب ــزالِ األخاش ـــی النِّ ف ــه ــزَلَ من   تزَل

   ــرِّیب مِ شــد ـــم و لل ــدمِ طعـیــ ــنَ ال م  

  )92ص : علی الصالح، همان صالح(       

خیبر را اش در جنگ را در جنگها به ویژه عظمت و تنومندي) ع(عطار هم دالوري علی :10-2

در جان فشانی دریغ ندارد و هر کوششـی را در راه  ) ع(از نگاه عطار، علی. از نظر دور نداشته است

تواند آن کند داند، زیرا جز وي نمیرا تنها رادمرد جهان می) ع(عطار علی. رساندخالقش به انجام می

  :که وي کرد

  که در مردي سر و جان را ببخشـید 

  ان مـرد چو او دیگر نباشد در جــه

  

  که اندر کل عـالم جمله حــق دیـد   

  کرده است آنچه او با قلـــعه کـرد 

  )15ص :ش1363عطار، (               

فردا پرچم را به دست فردي خواهم سپرد که خدا و پیامبرش او را دوست : فرمودند) ص(پیامبر

گریزد و از میدان هرگز نمیاي است که کننده او حمله. دارد و او نیز خدا و پیامبرش را دوست دارد

  ). 48ص : ش1358قندوزي، (گردد تا اینکه خداوند به دست او قلعۀ خیبر را بگشاید نبرد بر نمی



 )ع(الحدید درباره علی  بررسی تطبیقی اشعار عطار نیشابوري و ابن ابی

 

107 

 

اي بود که اگر پهلوانان و زورمندان عالم و احزاب همه در شجاعت به گونه) ع(امام علی  :10-3

کرد که داد و نه تنها به آنها پشت نمی اي ترس به دل راه نمیکردند، ذرهآرایی می در برابر او صف

  : ساختدون مردان را تارو مار و هالك می

ــه عــن          ــزابِ الیثنی ــا هــــازِم األَح ی

ـــبوا   ـــثُ تَاَلَّ ــالِ حیـ ــدد األبط بو م  

  

     عرـد و مـ ــج جـدمــامِ مخَوضِ الح  

عمفَـــرَّغُ األحــزابِ حیــثُ تَجو م  

  )140ص : لی الصالح، همانصالح ع(   

داند که اگر صد سپاه جمع شود، را در شهامت به آن حدي می) ع(شیخ نیشابوري نیز علی :10-4

یک نفر پشت وي را نظاره نخواهد کرد، چرا که او انسانی است که روح الیزالی دارد و شجاعت و 

در خاطر آورد ولی این کجـا و   او قهرمانی است که رستم و زال را. اي است از خداباکی او هبه بی

  آن کجا؟

میر نحل از دسـت جان خـویش بـود        

  گفت اگر در رویـم آیـد صـد سـپاه    

  روست گر اهـل و گـر نااهــل بـود    

ـــزال  ـــداي الیــ ـــردي او از خـ   م

شیر حق با دیـن حـق دیـن پـروري            

  

ترا خوانده است شـیر اینجـا خداونـد           

  

ـ     ش دلــدل به تن رستـم سـوار رخــ

  

  چنین گفت او گـر خواهنـد کشتــم   

  

  زان که علمش نوش و تیغش نی بـود   

  کس نبیند پشت مـن در حرب گــاه 

  چون ز زالی یافت مردي سهــل بـود   

زال  ز دستـان یــا  ز وآن رستـــم یا

  همچو زال و رسـتـم دستــان گـري 

  )1ص : ش1385عطار، (                 

  دربـند که شیران جهـــان کردي تو 

  )15ص: ش1363عطار، (                

  به دل غـــواص دریــاي توکـــل   

  )22ص: ش1384عطار، (                

  نبیند هـچ کـس در جنـگ پشـــتم   

  ) 23ص: ش1386عطار، (               

کار گرفتند و چقدر  به) ع(ابن ابی الحدید و عطار با تمام توان خود در بیان فضائل حضرت علی

  .گویندبا و هنرمندانه از دالوري و شجاعت ایشان سخن میزی
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  بر غیب و نهان در اشعار ابن ابی الحدید و عطار ) ع(وقوف علی  -11

به اذن الهی، علم به غیب ) ع(الحدید مثل روز روشن است که حضرت امیر ابی در باور ابن: 11-1

هاي اگر پرده: چرا که خود گفت هاي اسرار از جلوي دیدگان ایشان زایل گشته است،دارد و پرده

قیامت کنار رود، در یقیین من تغییري حاصل نگردد، البته علم به غیب فقط یکـی از کرامـات وي   

  :  است

ــدافَعٍ  ــرُ م ــه غَی ـــوبِ إلَی ــم الغُی   عل

  ذو المعجِـزات الواضحـــات أقلُّهـا   

  

   ـــدفَع ـــرٌ ال ی سفـم ضــی ــبح أب والص  

ــتُ  ــی مس ــور علَ رِالظُّهــرائ الس عاتود  

  )142ص: صالح، همان(                  

است، چون دیگر ) ع(عطار شاعر تواناي پارسی که گویی خود درس خوانده مکتب علی  :11-2

الهی ) ع( هاي خود، حق مطلب را با شجاعت و صراحت بیان نموده و اظهار داشته که علم علیسروده

  :سرار و محرم راز بوده است، علمی که فراتر از دریاها استآگاه به ا) ص( است و همچون محمد

  لــــدنی بــودش آن پــاکیزه گوهـــر

  

  اگر علمــش شدي بحـري مصـــور  

  

  بکـــل علـــم محمــــد بــود او در     

  )15ص: همانعطار، (                       

  در او یــک قطــره بــودي بحــر اخضــر

  )24ص: همانعطار، (                       

اقرار کردنـد و ایـن کرامـت    ) ع(به لدنی بودن علم علی -ابن ابی الحدید و عطار -شاعر هر دو

  .ایشان را با قطعیت بیان کردند
  

  در اشعار ابن ابی الحدید و عطار) ع(عظمت علی -12

چنـان   الحدیـد معتزلـی سـنی مـذهب را آن     ابـی  ، ابـن )ع( عظمت و صفات برجستۀ علی :12-1

اگر نه این بود که تو خود مخلوق خداونـد هسـتی،   : سرایدگونه می زده کرده است که این شگفت

  :  بخشیمیرانی و این تویی که رزق و روزي میکنی و میگفتم تو هستی که زنده میمی

ـــلُ   جاع ــک ــت إنَّ ــدوثُک قُل ــوال ح   ل

ـــطٌ    باس ــک ــت إنَّ ــک قُل ــوال مماتُ   ل

  

   ــتَنزِع ـــاحِ و المسـ ــی األشبـ   األرواحِ فـ

  تَقــدر فـــی العطــاء و تُوســع     األرزاقِ

  )140ص: صالح، همان(                     
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اگر تو خود مخلوق خداي عزوجل نبودي، هیچگاه زمین قادر نبود تو را در خود جـاي دهـد و   

  : آسمان و فرشتگان طاقت نگاه به جمال تو را نداشتند

  عجبـاً لهــذي األرضِ یضـمرُ تُربـــها  

  الك السمــــاء یفوتُهــاعجبــــاً ألمــ

  

ـــزَلزَلُ    ـــف التَتَـ ـــدك کَی   أطـــواد مجـ

ــف ال تَتَـــهیـــَّلُ    ـــک کَی ــرٌ لوجهِ   نَظَ

  )153ص: همان(                            

قدر شکوهمند است که فقط نبی  آن) ع(بزرگی و عظمت علی: گویدعارف نیشابوري می :12-2

  : فرشتگان و انسانهاي کامل و شایسته توان درك آن را دارند و) ع(، ائمۀ اطهار)ص(اکرم

  اي تــو را جــن و پــري جویــا شــده

ــی شــهر    ــناخته قاض ــو را نش   اي ت

ــطفی   ــز مص ــناخته ج ــو را نش   اي ت

ــامالن    ــز ک ــناخته ج ــو را نش   اي ت

  

  اي بـه انســان در زبــان گویـــا شــده   

  خود بـاو رانـد شریعـــت تیـغ قهـر     

  مصطفــی دیـده بـه معــراجت لقـا    

  ر دیــدارت ستـــاده حامــــالنبـهـــ

)                                                                                                  23ص: ش1384عطار، (               

مخلـوق  ) ع(گوید اگر علیبرد که میالحدید مقام و منزلت حضرت امیر را چنان باال می ابی ابن

دانـد کـه فقـط    دانستم و عطار هم مقام واالي ایشان را چنان باال مـی رداننده هستی مینبود او را گ

  .و انسانهاي واال توان درك آن را دارند) ص(حضرت محمد
  

  الحدید و عطار  ابی وارث و برادر انبیاي الهی، در اشعار ابن) ع(علی -13

است و همچنـین حضـرت   ) ص(وارث علم محمد) ع(الحدید معتقد است که علی  ابی ابن :13-1

دوست و یاور پیامبر و از یک نور است و هر دو رازي هستند که کارسازي دنیا و ساخته و ) ع(علی

  :گیردهاي آن به دست ایشان صورت میپرداخته شدن زمینه

  و وارِثُ علمِ الُمصطَفی و شَقیقُه               أخاً و نَظیراً فی العلَی واألواصرِ

  )126ص: ان، همصالح(

هـاي بسـیاري در مثنویـات خـود دارد، او علـی و      عطار نیز بر همـین مضـمون نمونـه    :13-2

  : داندرا با هم و از یک نور می) ص(محمد
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  پیــمبر گفـت اي نــور دو دیـده  

  علی چون با نبی باشـد ز یـک نـور   

  

  حق نفـس احمـد مرتضاییسـت کـه     

  

ـــده    ــر دو آفـری ـــوري ه ـــک ن   ز یـ

  از دویــی دوریکــی باشــند هــر دو   

  )23ص: ش1386عطار، (                   

  شک کـل مصــطفی مرتضــاییست    بی

  )14ص:ش1363عطار، (                    

چون نبی موسی، علـی هـارون بـود    

  هردو تخم انــــد و هـم دم آمـده   

او چــو قلب آل یاسیــــن آمـده   

  قلب قرآن، قلـب پر قـرآن اوسـت  

  

ـــون     ـــگویی چ ــان ن ــودگــر برادرش   ب

ــده  ـــدم آم ـــارون همـ ـــی و هـ   موس

  قلــب قــرآن، یــا و سیـــن زیــن آمــده

  ه انــدر شـــان اوســت   وال مــن واال 

  )35ص:ش1385عطار، (                    

  : هاي دیگرو نمونه

ـــوده در هرجــــا یکــی   اي باحمــد ب

ـ  ــ ـــرار اله ـــه اســـ ــد گفت   اي باحم

  اي باحمد همــره و همتـــــاج تـو  

ـ     او بــگفت مصطــفی سر خــــدا ب

  اولیـــاء با انبیــــــــاء هردو یکند

  مصطـفی ختـم رسـل شـد در جهــان  

  

ــی    ـــا یک ــر دو واعض ـــد س   وي باحم

  ي باحمـــــد داده  خـــاتم صـــبحگاه

  اي باحمــــد در شـــب معــــراج تــو

  از حقـــایق ذره اي کــی او نهفــت  

  هردو نور ذات بــی چون بـی شــکند  

  مرتضـی ختـــم والیـت شـد عیــان  

  )24ص: ش1386عطار، (                  

  در اشعار ابن ابی الحدید و عطار) ع(جانشینی و امامت علی -14

برتر از همۀ مردم است و ) ع(، علی)ص(کند که بعد از رسولالحدید صراحتاً اعالم می ابی :14-1

بنـدگان، غیـر   اما خداوند به خاطر صالح . رسدنمی) ع(هیچ کس در فضائل و کماالت به پاي علی

او در علویات سبع به نص ). 4و2ص : ش1359ابن ابی الحدید، (افضل را بر افضل برتر داشته است 

گیرد که چرا با وجـود  کند و به شدت بر اصحاب سقیفه خرده میاعتراف می) ع(بودن والیت علی

  . م قرار دادندرا در مرتبۀ چهار) ع(افراد دیگري را برگزیدند و علی) ع(شخصیت واالي حضرت امیر

  نَصـــابه نَطَــــقَ الکتـــاب المنـــزَلُ       و قُلِ السالم علَیک یا مـولَی الـوري  
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  و خـِـالفَۀً ما إن لَهـا لَـو لَـم تَکُــن    

  عجباً لقـومٍ أخَّـروك و کَعبـک العـا    

  

ـــدلُ  ــد مجــدك مع ــن جِی ــۀ ع وصنصم  

ــد ســــواك أضــرَع أسفَــــل ــی و خَ ل  

  )152ص: ، همانصالح(                   

) ص(را به جاي پیامبر) ع(داند که کسی جزء علی عطار نیز از صحابه راستین به دور می :14-2

  :   برگزینند

  بهترین چـون نـزد تو باشـد بـــتر  

  کی روا داري که اصــحاب رسـول 

  یا نشانندش بـه جـــاي مصطـــفی   

  

  کی توان گفـتن تـرا صـاحب نظــر     

ـ    احق را کننـد از جـان قبـــول   مرد ن

ـــل روا   ــن باط ــت ای ــحابه نیس   از ص

  )37ص: ش1381عطار، (                

را به عنوان خلیفۀ ) ع(گیرد که چرا علی الحدید قاطعانه مردم و زمامداران را به سخره می ابی ابن

را براي حضرت  کند و این کارزبان هم به این موضوع اشاره می اول انتخاب نکردند و شاعر پارسی

  .دانداش درست نمیاز جانب صحابه
  

  در اشعار ابن ابی الحدید و عطار) ع(زهد علی  -15

) ع(داند و دنیا را نـزد علـی   رغبت می را نسبت به دنیا و لذتهاي آن بی) ع(عطار، حضرت علی

  : داند که بر وي حرام شده استزنی می

ـــدي  ــردي از ناامیــ ــو اي زر زرد گـ   تـ

  سـرخ رو سـر سـبزه ره شـد    که چون این 

  چـو دنیـــــا آتـش و تــو شیـــر بــودي   

  اگرچــه کــم نشیــــــند گرســنه شیــــر

ـــاقه  ـــقر و فـ ــا فـ ــه دنی   از آن جســتی ب

  

  تــو نیــز اي سیــــم مــی کــن از ســپیدي  

  ســـپید و زرد در چشـــمش سیــــه شـــد

ـــودي ـــر ب   از آن مــــعنی ز دنیـــــا سی

ـــر  ــک شکـــم سی ــا ی ــان دنی   نخــوردي ن

ــود پیشــت ــا ب   ســــه طـــــالقه کــه دنی

  )22ص: ش1384عطار، (                   

  : و در جایی دیگر سروده است

  چنان مطلق شد او در فقر و فـــاقه             که زر و نقره بودش سـه طالقه

  )23ص: ش1386عطار، (

  . ننموده است) ع(اي به قناعت و زهد علی  ابن ابی الحدید در اشعار خویش اشاره
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  يگیر نتیجه

هاي فارسی و عربی به خصوص اشعار حکمـی و عرفـانی را   از سروده بخشی کثیر) ع(مدح علی

معرفت و . اشاره نکرده باشد) ع(شود که به مدح اهل بیتدهد و کمتر شاعري یافت میتشکیل می

آتش عشق را در دل ایـن دو شـاعر   ) ع(الحدید و عطار نسبت به حضرت علی  ابی شناخت دقیق ابن

اي از ور کرده است، عشقی که نتوانستند آن را در دل خویش پنهان دارند لذا شمه شعله بزرگ سنی

  . الحدید و مثنویات عطار نمودار شده است ابی آن، در هفت چکامۀ علویات سبع ابن

ابـراز  ) ع(این دو شاعر و ادیب قرن هفت چنان عشق خالصانه خود را نسبت به امیر المؤمنین 

هاي خویش آشکارا از الحدید شاعر سنی است و در سروده ابی گنجد، ابنف نمیاند که در وصنموده

همچنان که عطار در اشعار خویش علی . آوردسخن به میان می) ع(شجاعت و دالوري و عظمت علی

عطـار ذهـن   . داند که توانست در قلعۀ خیبر را از جا بکندهمتا می را در شجاعت و دالوري بی) ع(

  .  داردکند و بعد قاطعانه مطلب را بیان میآماده می» چنین گفت« رتی مثل مخاطب را با عبا

را تقسیم کنندة بهشت ودوزخ، و محبت و عشق خویش را نسـبت بـه ایشـان    ) ع(هر دو علی 

ناتوانی خویش را در . بیننددانند، و وجود دین و دنیا را از وجود پر برکت ایشان میتوشه آخرت می

گویند اگر آسمانها کاغذ و درختان قلم و دریاها مرکب و جن  کنند و مییذکر م) ع(وصف علی 

کنند که با اي از فضائل آن حضرت را بیان بکنند و اعتراف میتوانند ذرهو انس نویسنده شوند، نمی

  . اند مدح کنند را آن طوري که باید نتوانسته) ع(علی . آوري شان وجود زبان

الحدید سخن به میان آورده است و دنیـا را ماننـد    ابی بر خالف ابنعطار از زهد و تقواي ایشان 

عشق و مدح آنان نسبت به علـی  . رغبت است داند که بر ایشان حرام شده و نسبت به آن بیزنی می

دانند و بـر شـیعیان   را سرچشمه فضائل می) ع(از روي شناختی دقیق و موشکافانه است و علی) ع(

به عنـوان خلیفـۀ چهـارم    ) ع(انتخاب ابوبکر بعد از پیامبر و انتخاب علی  گیرند که چرا باایراد می

  . موافقت کردند
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