شرح چکامه ابن حماد عبدی
در مدح امام علی علیه السالم
دکتر حسن مجیدی ،راضیه رزم آرا

چکیده
مسأله خالفت حضرت علی علیه السالم و طلوع ماجرای غدیر پس از غروب زندگی
پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم رخ داد .در حجة الوداع بود که پیامبر به وسیله
وحی الهی جایگاه استوار و ثابت خالفتط را آشکار و به مقام حضرت علی علیه السالم
تصریح و تأکید نمود و قرآن مجید بر تکمیل دین و اتمام نعمت در آن روز اذعان
دارد .اما با این وجود ،پس از رحلت پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه عده ای خالفت را
از وی غصب کرده و حق مسلم او را زیر پا گذاردند .بنابراین گروه عظیم مظاهر علم و
دانش چون حکما ،فضال ،علما ،ادبا و شعرا و  ...از هر کیش و قوم و زبانی به پا خاستند
و در طول چهارده قرن متمادی در باب این قضیه مهم تاریخی آثاری آفریدند که از
آن جمله ابن حماد عدوى عبدى بصرى از بزرگان شیعه و از دانشمندان و صدر نشينان
بزم ادب و حافظان حديث سده چهارم هجری است که چون پدرش با زبان شعر در راه
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نشر فضایل خاندان نبوت و نصرت مذهب حق کوشید .این مقاله بر این است که از میان
غدیریه های متعدد وی با روش تحلیلی و استناد به آیات و روایات وارده از حضرات
معصومین علیهم السالم به شرح ،تشکیل و ترجمه روان چکامه ای بپردازد که سی بیت
دارد و با این مطلع:
مَا ِلبنِ َح ّما ِد ِس َوی مَن ُح ِم َدت
آثا ُر ُه َو أب َه َجت ُغ ّران ُه
َ
هر ال َّ ِذی
ذاک َعل ِ ُی ال ُمرتَ َضی ال ُّط ُ
خرت َعدن َان ُه
ب ِ َفخ ِرهِ قَد فَ َ
آغاز و در موسوعه زینب الکبری علیها السالم بنت امیر المؤمنین اثر سید علی عاشور
ذکر گردیده است.
مقدمه
در سال یازدهم هجری پیامبر عظیم الشأن اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم از سوی
خداوند سبحان مأموریت یافت تا در واپسین حج خود ،جانشین و خلیفه پس از خویش
را برای مسلمانان تعیین نماید؛ بنابراین در هیجدهم ماه ذی الحجة امین وحی در محلی
به نام غدیر خم در نزدیکی ُجحفه آیه» يَا أيُّ َها ال َّر ُسو ُل بَلِّغ مَا أُن ِز َل إل َ َ
يك مِن َرب ِّ َك »...
را نازل نمود و به پیامبر امر کرد که علی علیه السالم را به والیت و امامت معرفی و
منصوب؛ و پیروی و اطاعت امر او را بر مردم ابالغ فرماید .پیامبر نیز دستور حق را
به درستی اجرا نمود و حضرت علی علیه السالم را به عنوان موال ،معیار و محور حق و
راستی به همه مردم معرفی فرمود به طوری که هنوز اجتماع عظیم حج گزاران پراکنده
َ
َکم َوأَت ْ َم ْم ُت َعلَ ُ
ضیت ل َ ُک ُم ْالِ ْسال َم
یک ْم نِعْ َمتی َو َر ُ
کم دین ْ
نشده بود ،آیه» اَلْی ْو َم أک َمل ْ ُت ل َ ْ
دیناً» بر ایشان نازل گشت .سپس همه به امام علی علیه السالم تبریک گفتند و حسان بن
ثابت با اجازه پیامبر درباره این رخداد تاریخی چکامه ای با مطلع» ینادیهم یوم الغدیر
نبیهم * بخم فاسمع بالرسول منادیا» سرود .اما پس از رحلت پیامبر عده ای این واقعه
عظیم را به دست نسیان سپردند و خالفت را از صاحبش غصب نمودند( سبحانی ،مقدمه).
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از آن روزگار تاکنون اندیشمندان و بزرگان عرصه های گوناگون علم و دانش درباره
این رخداد الهی -تاریخی قلم فرسایی نموده و آثار و تألیفات بسیاری برجا نهادند که از
آن جمله می توان به کتاب الغدیر في الكتاب و السنة و األدب اثر بسیار ارزنده عالمه
عبدالحسین امینی اشاره کرد که با ذکر نصوص مرتبط با مسأله غدیر از کتب علمای اهل
سنت و تواریخ قرون اسالمی به اثبات آن پرداخته و سروده-های چکامه سرایان
مختلف را در این باب ثبت گردانیده است.
پرسش پژوهش :شاعر در سرودن قصیده به چه مضامین و موضوعاتی اشاره نموده است؟
آیا به آیات قرآن ،روایات و مستندات تاریخی نظر داشته است؟
فرضیه :شاعر در این قصیده به وصف برخی صفات و فضایل امام علی علیه السالم چون
رشادت ها و شجاعت ایشان در میادین پیکار و ذکر برخی از نبر د ها می پردازد و
مسأله والیت و برخی تلمیحات خطبه غدیر را مطرح نموده و در پایان یاران اندک امام
را بر می شمارد و در سرودن قصیده از آیات قرآن ،روایات و مستندات تاریخی بهره
فراوان برده است.
هدف :ترجمه روان و شرح ابیات با استناد به آیات قرآن ،روایات و اشارات تاریخی.
در میان اهل ذوق و ادب و در طول چهارده قرن چکامه سرایان بسیاری از ملت ها و
زبان های مختلف به خلق آثاری در زمینه غدیر پرداخته اند که یکی از این شاعران
عرب تبار ،ابوالحسن على بن حماد بن عبيد اهلل بن حماد عدوى عبدى بصرى از بزرگان
شیعه و از حافظان حدیث سده چهارم هجری قمری است که مانند پدرش حماد ،شعر را
در خدمت پیامبر و اهل بیت ایشان علیهم السالم به کار گرفته است .وی چند غدیریه در
مدح حضرت علی علیه السالم سروده که از میان آن ها مقاله حاضر می کوشد با روش
تحلیلی -تاریخی به تشکیل ،ترجمه روان و شرح قصیده ای از او با مطلع:
مَا ِلبنِ َح ّما ِد ِس َوی مَن ُح ِم َدت
آثا ُر ُه َو أب َه َجت ُغ ّران ُه
َ
هر ال َّ ِذی
ذاک َعل ِ ُی ال ُمرتَ َضی ال ُّط ُ
خرت َعدن َان ُه
ب ِ َفخ ِرهِ قَد فَ َ
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بپردازد که در موسوعه زینب الکبری علیها السالم بنت امیر المؤمنین اثر سید علی عاشور
ذکر گردیده است.
شرح حال شاعر
ابوالحسن على بن حماد بن عبيد اهلل بن حماد عدوى عبدى بصرى از بزرگان شیعه و از
دانشمندان سده چهارم هجری قمری و از صدر نشينان بزم ادب و حافظان حديث است
كه با شيخ صدوق و نجاشی معاصر بوده و از اساتيد مح ِّدثين است و در سلسله اجازات،
نامى معروف و شهرتى بسزا دارد.
ابن حماد از شهسواران خطه سخن است كه پرچم فصاحت بر سر هر كوى و برزن افراخته
و با علم بالغت در ميدان شعر و ادب تاخته و نامش در الفباى رجال و ادب ،مذكور و
شعرش در معاجم ادبى ،مسطور است .بيشتر چكامه هايش گواه سخندانى و سند پيشتازى
او در فن معانى و دليل نقش آفرينى او در نكته سنجى و قافيه پردازى است ،چونان كه
از بضاعت وافرش در علم ،دانش ،مهارت و بصيرتش در فن حديث خبر مى دهد و چون
پدرش در راه نشر فضایل خاندان نبوت ،حقایق و واقعيات پشت پرده را از اينجا و آنجا
در شعر خود گرد آورده و آنچه در كتاب خدا و سنت پيامبر يافته در نصرت مذهب
حق انتشار داده و همگان را به شاهراه هدايت خوانده است.از اين رو شعرش از بافندگى
و خيال پردازى به دور است .عالمه سماوى اشعار او را در يک دفتر گرد آورده که از
 2200بيت افزون است( امینی ،1387 ،ج .)248 - 249 ،7
ترجمه و شرح غدیریه ابن حماد عدوى عبدى بصرى
آثا ُر ُه َوأب َه َجت ُغ َّران ُه
 .1مَا ِلبنِ َح ّما ِد ِس َوی مَن َح َم َدت
َ
َ
ير :الخَ لْقُ ا َلح َسن
مفردات :بَهُ َج ال ْ َمنْ َظ ُرَ :ح ُس َن ،ن َ ُض َر ُ -غ َّران ج أغِ ّر ًة و أغِ ّراء ج َغریر؛ ال َغ ِر ُ
ترجمه :برای ابن حماد (ممدوحی) جز آن کسی که آثارش ستوده و شمایلش نیکوست،
وجود ندارد.
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َ .2
ب ِ َفخ ِرهِ قَد فَخَ َرت َعدن َان ُه
هر ال َّ ِذی
ذاك َعل ِ ُی ال ُمرتَ َضی ال ُّط ُ
مفردات :ال ُّطهْ ُر :ال ُخل ُ ُّو من النجاس ِة وا ِ
لحيض وغي ِرهما
ترجمه :آن (ممدوح) علی مرتضی ،پاک سرشتی است که عدنان به او افتخار کرده است.
عدنان بیستمین جد پدری پیامبر و حضرت علی علیهما السالم است .نسب آن ها به ترتیبی
که در کتاب المناقب اإلمام علي بن ابي طالب عليه السالم إبن مغازلى به نقل از مصعب بن
ّ
عبدالل آمده بدین گونه است :عبدالمطلب (پدر بزرگ آن ها) ،هاشم ،عبدمناف ،ق ُ َص ّى،
َى ،غالب ،فِهْر ،مالک ،ن َ ْضرِ ،كنانهُ ،خ َزي ْ َمه ،مُ ْد ِر َكه ،اليَأْس ،مُ َضر،
كالب ،مُ َّرهَ ،كعْب ،لُؤ ّ
نِزار ،مَ َع ّد و َع ْدنان (.محمدی ری شهری ،1392 ،ج .)53 ،1
به طور مسلم نسبت آن حضرات تا عدنان به همین قرار است و از عدنان به باال تا حضرت
اسماعیل از نظر شمار و اسامی اختالف است .خود پیامبر صلوات اهلل علیه نیز فرموده
است « :إِذَا بَلَ َغ ن ََسبِي إِلَى َع ْدن َانَ فَ َأمْ ِس ُكوا :هنگامی که نسب من به عدنان رسید دست
نگه دارید و جلوتر نروید»( ابن شهر آشوب ،بی تا ،ج .)134 ،1
إذ ُک ُّل شَی ٍء شَکل ُ ُه ُعن َوان ُه
َ .3صن ُو النَّبِیِ َهدی ُ ُه َک َهدی ِ ِه
ستد ُّل به على
ير وال ِمث ُْل  -ال َه ْد ُي :ال ِّسير ُة والطريقة  -العُنْوانُ :ما ي ُ َ
مفردات :ال َّصنْ ُو :الن َّ ِظ ُ
غيره؛ ال َّظا ِه ُر ُعنْ َوانُ الْبَا ِطنَِ :دلِيل ُ ُهِ ،س َمتُ ُه مَا قَ َّدمَ ُه يُعْتَبَ ُر ُعنْ َواناً َعلَى َك َرمِ ِه
ترجمه :همتای پیامبر ،سیره اش چون سیره اوست؛ چون ظاهر هر چیزی بر (باطن) آن
داللت می کند.
إ ِذ اقتَ َضی ُدیُون ُه َدیانه
َ .4و ِصیُّ ُه َحقّاً َو قا ِضی َدینِ ِه
مفردات :ال َو ِص ُّي :من يُو َصى له؛ القيِّم ،مَ ْن يُكلَّف ش َْر ًعا بالقيام على شؤون غير ال َّراشدين أو
القاصرين بعد موت عائلهم  -اِقْتَ َضى ال َّدي ْ َنَ :طلَبَ ُه؛ اِقْتَ َضى مِنْ ُه حقَّ ُه َو َعلَيْ ِهَ :
أخذ ُه ُ -ديونٌ ج
َدین؛ ال َّدي ْ ُن :القرض ذو َ
األجل وإِال َّ فهو قرص  -ال َّديَّانُ  :القاضى؛ ال َّديَّانُ :الحاكم؛ ال َّديَّانُ:
لحاسب؛ ال َّديَّانُ اسم من أسماء اهلل الحسنى معناه  :المحاسب المجازي ،وا َلح َكم القاضي
ا
ُ
ترجمه :جانشین بر حق اوست و آن گاه که وام دهندگان وام خویش را طلبند ،ادا کننده
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َدین اوست.
ِس َوا ُه ض َّد ِس ّره َ
اعلن ُه
 .5ن َا ِص ُح ُه الن َّا ِص ُر َحقّاً إذ َغ َدا
مفردات :الن َّا ِص ُح :الخالص من ك ِّل شي ٍء  -الن َّا ِصر :اسم من أسماء اهلل الحسنى ومعناه :ال ُمي ِّسر
للغلبة؛ ن َا ِص ٌر ل َ ُه :مُ َساعِ ٌد ،مُ َؤي ِّ ٌد ل َ ُه  -ال ِّس ّر  :ما تكتمه وتُخفيه
ترجمه :به راستی که یاور مخلص اوست آن گاه که دیگران نفاق پیشه کرده بودند.
به عنوان نمونه :گروهى از منافقان تصميم داشتند به هنگام بازگشت از جنگ تبوک ،در
يكى از گردنههاى ميان راه شتر پيامبر را رم دهند تا حضرت از باالى كوه به دره پرت
شود ولى پيامبر صلوات اهلل علیه در پرتو وحى الهى از اين ماجرا آگاه شد و نقشه شوم
آن ها را نقش بر آب كرد .مهار ناقه را به دست عمار سپرد و حذيفه هم از پشت سر ناقه
را مىراند تا مركب كام ً
ال در كنترل باشد .حتى به مردم دستور داد از راه ديگر بروند تا
منافقان نتوانند در البه الى مردم پنهان شوند و نقشه خود را عملى كنند و هنگامى كه
در آن تاريكى شب صداى آمدن عدهاى را پشت سر خود در آن گردنه شنيد ،به بعضى
از همراهان دستور داد كه فورا ً آن ها را باز گردانند .آن ها كه حدود دوازده يا پانزده
نفر بودند و قسمتى از صورت خود را پوشانيده بودند ،هنگامى كه وضع را براى اجراى
نقشه خود نامساعد ديدند متوارى شدند ولى پيامبر آن ها را شناخت و نام هايشان را يک
به يک براى بعضى از يارانش بر شمرد( مكارم شيرازى ،1374 ،ج .)43 ،8
یر ُه خُل َصان ُه
 .6وا ِرث ُ ُه َعلَ ُم الهُ َدی أمِینُ ُه
فِی أهل ِ ِه َو ِز ُ
يحق لهم شر ًعا أخذ نصيب معيَّن من تركته -
مفردات :وا ِرث :أحد أقرباء الميِّت الذين ّ
ير :خا َّص ُة الملك الذي
ير :ال ُموا ِزر؛ ال َو ِز ُ
ال َعلَ ُم :لواء؛ راية لبلد أو والية أو مدينة  -ال َو ِز ُ
لص من َ
األخْدان
يحمل ثِقْله ويُعينُه برأْيه  -ال ُخلْصان :الخَ ا ُ
ترجمه :وارث و پرچم هدایت ،امین خاندان ،وزیر و یاور مخلص پیامبر است.
ابیات  4تا  6به حدیث یوم الدار یا یوم اإلنذار اشاره دارد که از احادیث صحیح و مأثور
است و بسیاری از حافظان و دانشمندان شیعه و اهل سنت ،آن را با همین الفاظ یا قریب
به آن نقل نموده اند .عالوه بر این که پیامبر گرامی اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم
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در مناسبت های گوناگونی چون جنگ احد ،واقعه غدیر خم ،روز عقد اخوت میان
مهاجرین و انصار و  ...حضرت علی علیه السالم را به عنوان وصی ،وزیر و برادر خود
معرفی نموده اند.
شیرتَ َک ا َ
بین :قوم و خویشان نزدیکت
قر َ
ال َ
هنگام نزول آیه  214سوره شعراءَ « :واَن ِذر َع َ
را انذار کن!» پیامبر آن ها را در خانه عمویش ابوطالب علیه السالم جمع کرد .در آن
روز چهل نفر بدون کم و زیاد بودند؛ در بین آن ها عموهایش ابوطالب ،حمزه ،عباس،
و ابولهب وجود داشتند .در آخر این حدیث آمده که پیامبر صلّی اهلل علیه و آله و سلّم
به آن ها خطاب فرمود «:ای فرزندان عبدالمطلب! به خدا سوگند! من جوانی را در عرب
سراغ ندارم که برای قوم و قبیله اش برتر از آنچه من برای شما آورده ام ،برای آن ها
آورده باشد؛ من خیر دنیا و آخرت را برای شما آورده ام و خداوند مرا فرمان داده که
شما را به سوی آن دعوت کنم .فَ َأی ُّ ُکم یُوا ِز ُرني َعلی أَمري هذا َعلی أَن یَ ُکونَ اَخي َو
َو ِصیِّي َو َخلِی َفتي ف ِ ُ
یکم؟ :کدام یک از شما حاضر است در این راه با من همکاری کند و
پشتیبانم گردد تا برادر ،وصی و خلیفه من در میان شما باشد؟» همه از او روی برتافتند
به جز علی -با اینکه از همه کم سن و سال تر بود -که به پاخاست و گفت«:اَن َا یا نَبِ َّی اهلل ِ
زیر َک َعلَیه :من ای پیامبر خدا! در این کار ،پشتیبان تو خواهم بود ».پیامبر صلّی
ا َ ُکونُ َو َ
اهلل علیه و آله و سلّم دست بر دوشش گذاشت و فرمود «:إ َّن هذا أَخي َو َو ِصیّي َو خَلی َفتي
ُ
فیکم فَاس َم ُعوا ل َ ُه َو اَطی ُعو ُه :این برادر ،وصی و خلیفه من در میان شماست ،سخن او را
بشنوید و اطاعتش کنید!» افراد با خنده از جای خود بلند شده ،به ابوطالب می گفتند :به
تو امر کرد که سخن فرزندت را بشنوی و اطاعتش نمایی! ( شرف الدین.)104 ،1387،
عالمه امینی در کتاب الغدیر به هفت سند از منابع مختلف اهل سنت اشاره نموده که به
ذکر یک نمونه از آن بسنده می گردد :ابواسحاق ثعلبی در صفحه  163الكشف والبیان
نقل كردهاست كه پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله بعد از نزول آی ه انذار ،خویشان خود
را جمع كرد و پس از صرف غذا فرمود «:ای فرزندان عبدالمطلب! من از جانب خداوند
عزوجل ،بشیر و نذیر شما هستم .پس اسالم آورید و مرا اطاعت کنید تا هدایت شوید».
آنگاه فرمودَ «:م ْن یؤَا ِخینِي َو ی َوا ِز ُرنِي َو ُ
یكونُ َولِیي َو َو ِصیي بَعْ ِدي َو َخلِی َفتِي فِي
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أَ ْهلِي َو یقْ ِضی َدینِي :كیست كه با من برادری و همکاری کند تا بعد از من ،ولی و وصی
و خلیفه من در خاندانم باشد كه وام مرا بپردازد؟» همه آن ها خاموش ماندند .پیامبر
سه مرتبه سخنش را از سر گرفت و در هر سه بار همه ساكت بودند و تنها علی می گفت:
«من آماده ام» .در مرتبه سوم ،پیامبر اكرم صلی اهلل علیه و آله فرمود « :آری تو ای علی
(چنین خواهی بود)» آن گروه برخاستند و به ابوطالب گفتند از فرزندت اطاعت کن که
بر تو فرماندهی یافت ( .امینی ،1387 ،ج .)151 ،4
همچنین در حدیث وصایت به مسأله جانشینی و قاضی دین بودن امام علی علیه السالم
اشاره شده-است:
«قلت
طبرانی در صفحه  221جلد  6کتاب المعجم الکبیر از سلمان فارسی نقل میکندُ :
یا رسو َل َّ
الل ِ ل ِ ُک ِّل نَبِ ٍّی َو ِص ٌّی فَ َم ْن َو ِصیُّ َک؟ فَ َس َک َت َعن ِّي فَلَ َّما َکانَ بَعْ ُد َرآنِي فَ َقا َل یَا َسل ْ َمانُ
َُ
فَ َأ ْس َرعْ ُت إِلَیْ ِه َو قُل ْ ُت لَبَّیْ َک قَا َل تَعْلَ ُم مَ ْن َو ِص ُّي مُو َسی قُل ْ ُت ن َ َع ْم یُوش َُع ب ْ ُن ن ٍ
ُون قَا َل ل ِ َم قُل ْ ُت
َِ
لن َّ ُه َکانَ أَعْلَ َمهُ ْم یَ ْومَئِ ٍذ قال فإن وصیي َو مَ ْو ِض ُع ِس ِّري َو َخیْ ُر من أَت ْ ُر ُک بَعْ ِدي َو یُنْ ِج ُز
عِ َدتِي َو یَقْ ِضی َدیْنِي َعل ِ ُّی بن أبی َطال ِ ٍب :عرض کردم یا رسول اهلل! برای هر پیامبری وصی
و جانشینی است .وصی و جانشین شما کیست؟ پیامبر اکرم فرمودند :همانا وصی من و
محل اسرار من و بهترین کسی که بعد از من باقی می ماند و آن کس که وعده های مرا
عملی می کند و دیون مرا پرداخت می کند ،علی بن ابی طالب است)( موسوی،1391،
.)30
در زمان خالفت عثمان ،علی علیه السالم در میان عده ای که در مسجد رسول اکرم
صلی اهلل علیه و آله درباره فقه و علم با یکدیگر بحث و گفتگو می کردند در پاسخ به
طلحه که از امام پرسید « :برای ما توضیح بده که چگونه کسی نمی تواند از قول پیامبر
مطلبی را به دیگران ابالغ کند در حالی که (در روز عید غدیر) پیامبر به ما و سایر
مردم دستور داد که حاضران به غایبان اطالع دهند ،فرمود :ای طلحه! آیا نمی بینی که
پیامبر خطاب به من -در حالی که شما هم می شنیدید -فرمود :ای برادرم! کسی جز تو
قرض مرا ادا و ذمه مرا بری نمی کند .تو ذمه مرا خالص خواهی کرد و بر سنت و رویه
من خواهی جنگید ،وقتی که ابوبکر خالفت را به دست گرفت ،قرض و وعده های
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پیامبر را ادا نکرد و شما همگی با او بیعت کردید و من قرض و وعده و پیمان های او
را ادا کردم .پیامبر هم به آنان خبر داده بود که غیر از من کسی قرض و وعده و پیمان
های او را ادا نخواهد کرد و آنچه را که ابوبکر به آنان داد ،برای ادای دین و وعده
های پیامبر نبود ،بلکه دین و وعده های پیامبر را کسی ادا کرد که ذمه پیامبر را بری
و امانت او را ادا کرد»( جمعی از نویسندگان ،1378 ،ج .)787 ،18
قلندوزی به نقل از عمر بن خطاب درباره مو ّدة القربى می گوید :رسول خدا صلى اهلل
علی أخي
عليه وآله وسلم در روزی که میان اصحابش عقد اخوت می بست ،فرمود «:هذا ٌ
في الدنيا واآلخرة وخليفتي في أهلي ووصيّي في أمّتي ووارث علمي وقاضي ديني(» ...
گوزل اآلمدی.)275 ،1421 ،
حضرت علی علیه السالم عمال در مقام وزیر پیامبر اکرم صلوات اهلل علیه بود؛ چونان که
هارون وزیر موسی! و هنگامی که میخواست در کارزار تبوک حضور پیدا کند ،علی
علیه السالم را مخاطب ساخته فرمود« :انت مني بمنزلة هرون من موسی أال انه ال نبي
بعدي :تو نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی هستی با این تفاوت که پس از من
پیامبری نیست ».رسول خدا با این بیان وزارت خود را برای حضرت علی علیه السالم
واجب گردانیده و او را ویژه مودت و دوستی خود قرار داده و او را مخصوصاً از میان
همه مردم برگزیده و در زمان حیات و پس از درگذشتش او را خلیفه بر مردم ساخته
است( شیخ مفید.)12 ،1385 ،
در شرح عبارت «علم الهدی» بودن امام علی علیه السالم میتوان به این حدیث از پيامبر
خدا صلى اهلل عليه و آله اشاره نمود که فرمودند «:خداوند عزوجل درباره على به من
سفارش كرد .گفتم :پروردگارا! آن سفارش را برايم روشن ساز .فرمود :بشنو! گفتم :مى
شنوم .آنگاه فرمود :إ َّن َعلِيّاً رايَ ُة الهُدى وإما ُم أولِيائي ونو ُر مَن أطا َعني و ُه َو ا َ
لكل ِ َم ُة
قين فَ َمن أ َحب َّ ُه أ َحبَّني ومَن أب َغ َض ُه أب َغ َضني فَبَشِّر ُه بِذل ِ َك :به درستى كه على
الَّتي أل َزمتُ َها ال ُمت َّ َ
پرچم هدايت ،پيشواى اولياى من و روشنگر راه فرمان برداران من است و او كلمه اى
است كه پرهيزگاران را به پيروى و همراهى آن فرمان داده ام .هر كس او را دوست
بدارد ،مرا دوست داشته و هر كس او را دشمن بدارد ،مرا دشمن داشته است .على را به
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اين سخنان بشارت ده»( الطبري.)627 ،1415 ،
َ .7
عر ٍك أل َقت ل َ ُه فَتَیان ُه
ذاک ال َفتَی الن َّج ُد ال َّ ِذی إذَا ب َ َدا
ب ِ َم َ
َّخص :خرج إلى البادية أو أقام بها؛
مفردات :النَ ْج ُد :الماضي في أمْ ِره وش ََجا َعتِه َ -
بدا الش ُ
بدا ا ّلر ُ
األمر
جل :بعد أن اكت َّظت المدين ُة بال ُّس ّكان؛ َ
بدا ُ
األمرَ :ظ َهرَ ،و َضح ،الح يَب ُدو أنّ َ
ُ
لمعترك؛ أل ْ َقى َخ ْص َم ُه أَ ْرضاً َ :ط َر َح ُه َعلَى األ ْر ِ
ض؛ أَل ْ َق ِت العِ َصاب َ ُة ِسال َح َها
خطير  -ال َمعْ َر ُك :ا
لشاب أ َّو َل شبابه بين
َ :سل َّ َمتْ ُه؛ لقَّاه الشّي َء  :أعطاه ومنحه إيّاه  -فَتَيَان ج فَتَی؛ ال َفتَى :ا ُّ
المراهقةوا ُّلرجولة
ترجمه :آن جوانمرد شجاع که هر گاه در نبردی حاضر شد ،دالوران (در مقابلش)
تسلیمگشتند.
نصر بنمزاحم در وقعة ِصفّین به نقل از عمرو بن شمر چنین آورده است «:در جنگ صفین
على ميان دو صف ايستاد و ندا در داد :اى معاويه! -و تكرار كرد -معاويه گفت :از وى
بپرسيد چه مىخواهد؟ گفت :مىخواهم روبروى من آيد تا كلمهاى با او سخن گويم.
پس معاويه همراه عمرو بن عاص بيرون آمد ،و چون آن دو به نزديک على رسيدند وى
به عمرو توجهى نكرد و به معاويه گفت :واى بر تو! بر چه اساسى مردم ميان من و تو
به پيكار پردازند و يكديگر را بزنند و فرو كوبند؟ تو خود به هماوردى من بيا و هر
يک از ما ديگرى را كشت فرمان او را باشد .معاويه رو به جانب عمرو كرد و گفت :اى
ابا عبداهلل ،نظر تو در اين باره چيست؟ آيا با او هماوردى كنم؟ عمرو گفت :اين مرد با
تو به انصاف سخن گفت و بدان كه اگر پيشنهادش را نپذيرى تا يک فرد عرب باقى است
همواره بر تو و فرزندانت نكوهش باشد .معاويه گفت :اى عمرو بن عاص! چون منى
خود را نفريبد .به خدا سوگند! هرگز مردى به هماوردى پسر ابى طالب نيامده مگر آن
كه زمين از خونش سيراب گشته است .سپس در حالى كه عمرو همراهش بود از ميدان
بازگشت تا به پشت صفوف لشكر خود رسيد .چون على عليه السالم چنان ديد بخنديد
و به قرارگاه خود بازگشت( منقرى .)375 ،1370 ،و در همان سند به نقل از عمر بن
سعد چنین آورده است «:معاويه به عمرو گفت :اى ابا عبداهلل ،من تو را به پيكار با اين
مرد مىخوانم كه از پروردگارش نافرمانى كرده و خليفه را كشته و فتنه به راه انداخته
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و جماعت را پراكنده و پيوند خويشى را گسسته است .عمرو گفت :به پيكار با چه كس؟
گفت:به پيكار با على .راوى گويد :عمرو گفت :اى معاويه تو را با على همچون دو بار
اشتر همسنگى و برابرى نباشد؛ نه تو را هجرت اوست و نه سابقه (پيشگامى در اسالم) و
نه هم صحبتى (با پيامبر) و نه جهاد وى و نه فقه و دانش او در دين  ...و به خدا سوگند
كه بر سر اين همه او را فعاليت و سرعت و پويايى و استوار گامى و بهرهاى همراه با
نكوداشتى از جانب خداست .اينک اگر در پيكار با او از تو پيروى كنم مرا چه دهى؟
و تو خود دانى كه در اين امر چه ناگواري ها و خطر ها باشد؟ گفت:حكومتت دهم.
گفت :مصر نيكو طعمهاى است( همان.)60 ،
لَطا َر مِن َهیبَتِ ِه َجنان ُه
 .8لَیثٌ ل َ ِو اللَّیثُ ا َلجري َخال َ ُه
مفردات :اللَّيثُ َ :
لشجاع  -ا َلج ِريء  :الشجاع ،ال ِمقدام (معجم الرائد)  -خَا َل
األ َس ُد؛ اللَّيْثُ  :ا
ُ
ْ
ُ
لطائر ونحو ُه  :تحرك وارتفع في الهواء بجناحيه َ -هيْبَة ال َّر ُج ِل  :مَ َهابَتُ ُه
الشي َءَ :ظن َّه  -طار ا ُ
ترجمه :هژبری که اگر شیر ژیان تصورش را بکند ،از ترس روحش پرواز می کند.
این بیت به هیبت الهی حضرت علی علیه السالم اشاره دارد :شيخ مفيد شجاعت آن حضرت
را نوعی اعجاز دانسته و می نويسد :هيچ جنگجوی کار آزمودهای ديده نشده است
که هميشه در جنگ پيروز شود بلکه گاهی بر دشمنش غلبه کرده و گاهی نيز شکست
خورده است و همچنين ضربت شمشير هيچ دالوری هميشه چنان نبوده که دشمن در
اثر زخم آن جان سپرد؛ بلکه گاهی فوت کرده و گاهی هم بهبودی يافته است و چنين
امری در طول تاريخ سابقه ندارد مگر امير المؤمنين عليه السالم که با هر هماوردی به
مبارزه برخاست بر او چيره گشت و به هر رزم جویی ضربتی زد او را به هالکت رسانيد
و اين هم از موجباتی است که او را از همگان ممتاز می کند و خداوند جريان عادی
امور را در هر جا و زمان به وسيله او به هم زده و وجود وی يکی از نشانههای روشن
خدای تعالی می باشد( شیخ مفید.)298 ،1385 ،
قوت قلب علی عليه السالم که از ايمان و يقين وی سرچشمه میگرفت در هيچبشری
ديده نشده است .روزی در جنگ صفين به چهره خود نقاب زده و به صورت يک فرد
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ناشناس در جلوی صفوف شاميان مبارز می طلبيد .پس از آن که گروهی از مبارزان شام
را به خاک هالکت افکند ،معاويه به عمروعاص گفت :اين شجاع قويدل کيست؟ عمرو
گفت :يا عبداهلل بن عباس است و يا خود علی! معاويه گفت :چگونه ميتوان تشخيص
داد؟ عمرو گفت :ابن عباس مرد شجاعی است ولی در مقابل حمله عمومی سپاه به اين
انبوهی نمی تواند مقاومت کند .تمام سپاهيان را فرمان حمله بده که از جای بجنبند و
به اين جنگجو حمله کنند .اگر رو گردانيد ،ابن عباس است و اگر ثابت و پا بر جا ماند،
علی است؛ زيرا علی از تمام عرب اگر به مقابلهاش برخيزند رو نمی گرداند ،چه رسد به
سپاه تو! معاويه برای آزمايش ،فرمان حمله عمومی داد و تمام سپاه او به حرکت در
آمد ،اما آن مبارز چون کوه آهنين در جای خود ثابت و بر قرار بود .آنگاه فهميدند
که علی عليه السالم است که پيکار می کند؛ لذا فرمان عقب نشينی دادند .وقتی صدای
علی عليه السالم در ميدان های جنگ بلند می شد ،دل و زهره قهرمانان آب می گرديد
و لرزه بر ارکان وجود آن ها می افتاد .در جنگ های جمل و صفين غالب اوقات يک
تنه خود را بر سپاهيان مخالف می زد و صفوف آن ها را متالشی کرده و پراکنده می
ساخت.
هر شجاعی که در جنگ به دست آن حضرت کشته می شد ،موجب افتخار قبيله خود می
گشت و افراد قبيله از تقابل مقتول با آن شير بيشه شجاعت مباهات می نمودند چنان که
در غزوه خندق عمرو بن عبدود که به دست وی کشته شد خواهرش گفت :اگر جز علی
که حقاً لياقت آن را دارد که قاتل برادرم باشد ،ديگری عمرو را کشته بود ،تمام عمر
می گريستم؛ لکن علی را در شجاعت در تمام جهان نظيری نيست و کشته شدن به دست
او عين افتخار و اعتبار است( جمعی از نویسندگان ،بی تا.)1067 ،
لَیثٌ َول َ ِکن فَرس ُه فُر َسان ُه
قر َول َ ِکن َصی ُد ُه َصی ُد ال َو َغا
َ .9ص ٌ
مفردات :ال َّصقْ ُر :طائر من الجوارح من فصيلة ال َّصقريَّات ،يستخدم في ال َّصيد مشهور بح َّدة
لحرب ؛ لما فيها من ال َّصوت
البصر  -ال َّصيْ ُد  :ما يُصاد من ال َّسمك وال َّطير والوحش  -ال َوغی  :ا ُ
َ
يستَ ُه :اِفْتَ َر َس َها ،اِلْتَ َه َم َها  -فُرسان ج فا ِرس؛
وا َلجلَبة  -فَ ْرس  :مصدر فَ َر َس؛ فَ َر َس األ َس ُد فَ ِر َ
ارس :الماهر في ركوب الخيل؛ والفُرسانُ في الجيش :المحاربون على ظهور الخيل؛
ال َف ُ
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ارس  :الحا ِذ ُق بما يمارس من األشيا ِء
ال َف ُ
ترجمه :چون شاهینی است که شکارش ،جنگندگان هستند و چون شیری است که
شکارش ،دالوران هستند.
 .10ذ َ
تَ َف َّرقَت مِن خَوف ِ ِه شُج َعان ُه
عر ٍك
َاك الش َُّج ُ
اع إن ب َ َدا ب ِ َم َ
َّاس بَعْ َد ا ْجتِ َماعِهِ ْم :تَ َشتَّتُوا ،تَ َو َّز ُعواُ ،ك ٌّل َذ َه َب إِلَى َحا ِل َسبِيل ِ ِه ُ -ش ْجعان
مفردات :تَ َف َّر َق الن ُ
اع :الجرى ُء ال ِمقْدا ُم
ج شُجاع؛ الش َُّج ُ
ترجمه :آن دلیری که هر گاه در نبردی حاضر شد ،دالور مردان از ترسش پراکنده
گشتند.
 .11تَ ِ
َوتَرتَ َوی إن َع َطشَت ِسنَان ُه
بکی ال ُّطل ِ ُی إن َض َح َکت أسیَاف ُ ُه
لصغير من كل شيء؛ ال َّطال  :الول ُد من الناس والبهائم والوحش
لي ج طال؛ ال َّطال :ا ُ
مفرداتُ :ط ُّ
من حين يُول ُد إلى أن يتشدد؛ ال َّطال َ :ول َ ُد ال َّظبية  -ا ْرتَ َوى َ :ر ِو َي؛ ا ِ ْرتَ َوى مِ َن ال ْ َما ِء بَعْ َد
َع َط ٍ
ش َ :ش ِر َب إِلَى أَنْ أَ َزا َل َع َط َش ُه  -ع ِطش الحيوانَُ :ظ ِمئ ،عكس روي  -ال ِّسنَانُ  :ن َ ْص ُل
ا ُّلرمْ ِح
ترجمه :اگر شمشیر هایش بخندد ،نیزه های زرد رنگش می گرید و اگر نیزه اش تشنه
شود ،سیراب گردد.
َلن َّ َها یَو َم ال َو َغا ضی َفان ُه
إثر ُه
.12تَ َری ِسبَ َ
اع البِی ِد تَقفُوا َ
لدواب ويفترسها،
ناب أو ما له م ْخلَب ويعدو على الناس وا
مفرداتِ :سبَ ٌ
اع ج َسبُع :كل ما له ٌ
ّ
المفترس من الحيوان  -بِيد ج بَيداء :فالة ،صحراء  -تَ َقفِّي األثَ ِر  :تَتَبُّعُ ُه  -في إثره  :في
يفان ج َضيف؛ ال َّضيْ ُف :الناز ُل عند غيرهِ ( يستوي فيه المفْ َر ُد وا َّ
عقبه مباشرة ِ -ض ٍ
لمذك ُر
ألن َّ ُه في َ
وغير ُهما َ ،
األصل مصد ٌر )
ُ
ترجمه :می بینی که درندگان صحرا در روز نبرد به دنبالش راه می روند ،زیرا مهمان
اویند.
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أرواح ا ُ
ل ِ َذ َ
أقران ُه
لک َماةِ بِال َّر َدی
 .13یقرن
َ
اک َحا َصت دون َ ُه َ
وح :ما به حياة
مفردات :قَ َرنَ الش َّْي َء إلَى الش َّْي ِءَ :و َصلَ ُه َو َش َّد ُه إِلَيْ ِه  -أَ ْر َواح ج روح؛ ا ُّلر ُ
 ُك َماة  :جمع َك ِم ُّي؛ ا َُّجاع المقدا ُم الجرىء ،كان عليه سالح أَو لم يكن؛
لك ِم ُّي :الش ُ
ا َ
البس ال ِّس َ
َّخص :هلَك  -حاص القو ُم  :جالوا
الح َ -ر ْدي :مصدر َر َدى؛ ر ِدي الش ُ
لك ِم ُّيُ :
َ
قرن
جول ًة يطلبون الفرا َر وا َ
لمهرب ،نكصوا على أعقابهم  -أق ْ َران ج قَ َرن ال َق َرنُ  :ا َلحبْ ُل ي ُ َ
به البعيران
ترجمه :جان قهرمانان را به کام مرگ کشاند ،از این رو هماوردانش از او می گریزند.
یران ُه
َ .14و َکم َک ِم ٍّی قَد قَرا ُه فِی ال َو َغا
فَلَ َ
یس تَخبُو أب َ ًدا ن ِ َ
مفردات :قَرا َ
وخمد
األمْ َر :تَتَب َّ َع ُه َوأَمْ َع َن في ِه الن َّ َظر؛ قَ َرا ُه بِا ُّلرمْ ِحَ :ط َعنَ ُه ؛ خَبَ ِت النا ُر  :سكن َْت
َ
َ
لهبُها
ترجمه :چه بسا دالور مردانی که در نبرد آن ها را دنبال کرد ،از این رو آتش این
جنگ ها خاموش نگردد.
ابیات  7تا  14به شجاعت امام و دالوری ایشان در میادین جنگ اشاره دارد.
در جنگ صفین ،سپاه عراق هجوم آورد و به شاميان برخورد و كسان درگير پيكار
شدند و عمرو بن عاص پرچم به دست حمله كرد .على به مقابله او تاخت و ضربتى بر او
زد و وى را بر خاک افكند .عمرو پاى خود را فرا داشت و عورتش عيان شد و على
روى بگرداند و از كشتن او منصرف شد .عمرو نزد معاويه باز گشت و معاويه به او
گفت :اى عمرو چه كردى؟ گفت :على به مقابله من آمد و مرا به خاک افكند .گفت :به
سبب عورتت( كه تو را از مرگ رهانيد) خدا را شكر گزار باش! به خدا اگر چنان كه
بايد و شايد او را مىشناختى به نبردش نمىرفتى( منقری.)557 ،1370 ،
َوطیبَ ُة َومَ َّک ُة أو َطان ُه
 .15یَش َه ُد فِی ذَا بَد ُر ُه َوأُ ُح ُد ُه
مفردات :أوطانٌ ج َو َطن؛ ال َو َط ُن :مكانُ إ ِقام ِة اإلِنسان َوم َق ُّره وإليه انتماؤه ُولد به أَو لم
يولد
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ترجمه :سرزمین های مکه و مدینه در نبرد های بدر ،احد بر این دالوری گواه هستند.
َهروان ُه
صر ُة الَّتِی ب ِ َها الن َّکثُ َوصفِّ ُ
ین َون َ
َ .16وخَیبَ ُر َوالبَ َ
مفردات :ن ََكثَ االِت ِّ َف َ
اق :أَلْغَا ُه؛ ن َکث مصدر ن ََكثَ ؛ ن َْكثُ ال ْ َعهْ ِد :نَقْ ُض ُهَ ،ع َد ُم ال ْ َوفَا ِء ب ِ ِه
ترجمه :خیبر و شهر بصره که ناکثین عهد شکستند و هم صفین ونهروان به آن گواهی
می دهند.
ابیات  15و  16به برخی از کارزار هایی اشاره دارد که حضرت علی علیه السالم در آن
حضور مؤثر داشته و با شجاعت و مردانگی در میدان مبارزه جوالن داده است:
الف) غزوه بدر :این جنگ ،نخستین پیکار اسالمی بوده که میان مسلمانان و مشرکان
در زمان پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله و سلم رخ داد و طبق آیات قرآن( بخش
عمده سوره مبارکه انفال به این جنگ اشاره دارد) محض آزمایش افراد بوده و با
وجود کم بودن نفرات سپاه پیامبر ( 313نفر) در برابر سپاه دشمن ،مسلمانان به پیروزی
دست یافتند ( امین .)24 ،1390 ،در این جنگ حضرت علی علیه-السالم به عنوان
پرچمدار سپاه اسالم دالورانه جنگید و سپاهیان قریش را يكی پس از ديگری كشت
تا كشتگانش به عدد نصف همه كشتگان بدر ،كه هفتاد نفر بودند ،رسيد .يعنی تمامی
لشكريان حاضر در جنگ با كمكی كه سه هزار مالئكه به ايشان كردند ،همگی به
اندازه آن مقداری كه علی علي هالسالم به تنهايی كشته بود ،از كفار كشته شد( امین،
 .)62 ،1390طبق سند و روایت شیخ مفید در اإلرشاد بدون اختالف سی و پنج نفر از
معاریف و شجاعان دشمن به دست مبارک ایشان کشته شدند؛ کسانی که قتل آنان برای
قریش و مردم مکه بسیار ناگوار و گران بوده است( .)70 – 72 ،1385
ب) غزوه احد :در این نبرد که پس از جنگ بدر بین سپاه اسالم و مشرکان رخ داد،
پرچمداری سپاه اسالم بر عهده حضرت علی علیه السالم بود و ایشان تا ده پرچمدار لشکر
دشمن را به درک واصل نمود و پس از کشته شدن حمزه سید الشهدا و خدعه دشمن و
فرار افراد سپاه اسالم ،علی علي هالسالم شخصاً عهدهدار حفظ پيامبر گرديد و با سپر خود
تير ها را از آن حضرت دفع میكرد و بدن خود را نيز سپر قرار داد تا از كثرت جراحت
سنگين شد( امین 120 ،1390 ،تا  164با تلخیص) .آیات  120به بعد سوره مبارکه آل
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عمران درباره جنگ احد نازل گشته است.
عکرمه می گوید :از علی علیه السالم شنیدم در روز احد که مسلمانان از اطراف پیغمبر
صلوات اهلل علیه پراکنده شدند چنان محزون شدم که تا آن روز آن قدر حزن و اندوه
به من دست نداده بود و من آن روز همچنان که از خود بی خبر بودم پیشاپیش آن
حضرت ایستاده و دشمنان را از حضرتش دور می-کردم .اتفاقاً به جانب آن حضرت
توجه کرده ایشان را ندیده ،با خود گفتم :رسول خدا که فرار نکرده! او را هم که در
میان کشتگان ندیدم .خیال می کنم به طرف آسمان باال رفته .غالف شمشیر را شکسته و
گفتم :همواره با کافران می جنگم و از آن جناب مدافعه می کنم تا کشته شوم .همان دم
بر مشرکان حمله برده و آن ها را شکست دادم .ناگهان نظرم به رسول خدا صلی اهلل علیه
و آله و سلم افتاد که غش کرده و بر روی زمین افتاده است .بر بالین آن حضرت نشستم.
مرا دید و فرمود :چه امری ایجاب کرد مسلمانان از گرد ما پراکنده شدند؟ عرض کردم:
به خدا کافر شدند و از دشمنان ترسیدند و تو را تسلیم دست آنان نمودند( شیخ مفید،
 .)79 ،1385در آن وقت رسول خدا صلوات اهلل علیه لشکر مشرکان را دید که به طرف
او توجه نمودهاند .فرمود :یا علی! این مردم را از من دور کن .من از جای بر خاسته و
تیغ در میانشان انداخته و از راست و چپ بر آن ها حمله می کردم تا آن ها را شکست
دادم .رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم به من فرمود :یا علی! نمی شنوی که در
آسمان از جانبازی تو ستایش می کنند؟ فرشتهای است به نام رضوان که می گوید :ال
سیف ّال ذو الفقار و ال فتی ّال علی .من از شدت خوشحالی گریستم و خدای متعال را
بر این نعمتی که به من ارزانی کرده ،سپاسگزاری نمودم( همان.)80 ،
پ) غزوه خیبر :در جنگ خیبر که از جنگ های بزرگ اسالمی بوده و پیغمبر اکرم
صلوات اهلل علیه با یهودیان به جنگ پرداخت .هنگامی که مسلمانان با مرحب برابر شدند
و او دالور بی مانندی بود ،لرزه بر اندامشان افتاد و ترس و خوف سراسر وجودشان را
فرا گرفت؛ به ویژه که عامر بن اکوع که مردی دالور و هم سراینده توانا بود ،به دست
مرحب شهادت یافت و رسول خدا هم از کشته شدن او متأثر گردید .مسلمانان بیشتر
متوحش گردیده به حضور پیغمبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم آمده و از حشمت و
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دالوری مرحب ،سخنان مفصلی گفتند .پیغمبر اکرم برای دلگرمی آنان پرچم را به ابو
بکر داد و او را با عده ای از مسلمانان به جنگ مرحب فرستاد .متأسفانه نام برده تاب
مقاومت نیاورده و مرحب را مانند شیر خشمگین دیده که از دو چشمش آتش شرارت
شعلهور است .بدین مالحظه فرار کرده و شکست خورد .پیغمبر خشمگین شده و پرچم
را به عمر داد و تأکید کرد که در جنگ با وی پایداری نماید .او هم مانند رفیقش از
کار مانده و بدون جنگ پا به فرار گذارد .فرار این دو نفر به زیان اسالم تمام شد و
فساد عجیبی که مورد تصدیق همه خردمندان است ،ایجاد کرد و باألخره این عمل بر
رسول خدا صلوات اهلل علیه گران آمد و جدا ً کار ناشایست آن ها را مورد انکار و نفرت
قرار داد( شیخ مفید .)58 ،1385 ،و آشکارا در میان اصحاب اعالن کرد «:أرونيه
تروني رج ً
ال يحب اهلل و رسوله و يحبه اهلل و رسوله يأخذها بحقها ليس بفرار»( الشيخ
المفيد ،1372 ،ج  .)126 ،1فردا پرچم را به دست کسی خواهم داد که خدا و رسول او
را دوست می دارند و او هم خدا و رسول را دوست می دارد .او همواره حمله می کند
و هیچ گاه پشت به کارزار نمی دهد و از میدان بر نمی گردد تا خدا او را بر دشمنان
پیروزی می دهد .فردا به طوری که اطالع داده بود ،پرچم را به دست علی علیه السالم
داد و او هم ،چنان که رسول خدا می-خواست ثبات قدم نشان داد تا بر دشمنان چیره
گردید و این خار بزرگ را از سر راه مسلمانان برداشت( شیخ مفید.)59 ،1385 ،
از جمله نیروی فوق العاده علی علیه السالم که همه نقل کرده و دوست و دشمن در برابر
حقیقت آن تسلیمند ،پیشامد کارزار خیبر است که وی درب خیبر را کند و روی زمین
افکند ،با آن که پنجاه نفر مرد می بایست آن را حمل کنند( همان .)323 ،جابر گوید:
روز جنگ خیبر ،پیغمبر رایت فتح را به دست علی علیه السالم داد و همان روز وی
را برای کمک به اسالم حضور خود دعوت کرد .علی علیه-السالم برای انجام فرموده با
سرعت به طرف خیبر حرکت کرد ،در حالی که اصحاب به او میگفتند با تأنی حرکت
کن! لیکن او توجهی نکرده کنار در آمد و آن را از جا کند و بر روی زمین انداخت.
پس از این هفتاد نفر از ما کنار آن آمده ،شاید بتوانیم آن را به محل خودش بر گردانیم
و به زور توانستیم .این عمل ،ویژه علی علیه السالم و معجزه آن جناب بوده است( همان،
.)324
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ت) نبرد با ناکثان و مارقان و قاسطان :حضرت علی علیه السالم در خطبه سوم نهج البالغه
معروف به خطبه شقشقیه در پنج قسمت به طور مفصل از این سه گروه نام می برد و می
فرماید ... «:چون با درخواست بسیار مردم به امر خالفت قیام کردم ،ناکثان بیعت مرا
شکستند و مارقان بر من خروج نمودند و قاسطان در صفین با من قتال کردند؛ گویا این
ین
مردم فرموده خدا را فراموش کردهاند که میفرماید «:تِل ْ َک ال َّدا ُر ْال ِخ َر ُة ن َ ْج َعلُها لِل َّ ِذ َ
ال ی ُ ِری ُدونَ ُعل ُ ًّوا فِی الْ ْر ِ
ین» ( شیخ مفید.)280 ،1385 ،
ض َو ال فَسادا ً َو الْعاقِبَ ُة لِل ْ ُمتَّقِ َ
آری! سوگند به خدا فرمایش حضرت او را شنیدند لیکن دنیا به چشم ایشان شیرین آمد
و زیور آن آنان را فریب داد.
 منظور از ناکثین (پیمان شکنان) کسانی هستند که بیعت خود را با علی علیه السالمشکستند و به بصره آمده ،جنگ جمل را به راه انداختند .سرکرده این گروه طلحه،
زبیر و عایشه بودند.
و مراد از قاسطین (ستمگران) معاویه و طرفداران او هستند که بر ضد امام بر حق به پا
خاستند و نبرد صفین را به راه انداختند.
و مارقین (خارج شوندگان) همان خوارج هستند که به سرعت علی علیه السالم را رها
کرده و در برابر او به مبارزه بر خاستند ( شرف الدین.)187 ،1387،
«مدینه» را طیبَة و طابه نامند؛ چرا که مدینه پیش از آن «یثرب» خوانده میشد .یثرب از
ریشه ثرب به معنای فساد است .پیامبر صلی اهلل علیه و آله از بردن نام یثرب نهی فرمود
و آن را طابه و طیبه نامید که به معنای طیّب و پاکیزه است .گفته شده :طیبه از طیِّب و
طاهر است؛ به جهت خلوص آن و تطهیر آن از شرک( سلیمیان.)332 ،1388 ،
مِن َرب ِّ ِه َر ِّب ال َعلِی قُرآن ُه
دح ل َ ُه
َ .17ک َذا ال َّ ِذی قَد ض ّم َن ال َم َ
مفردات :ض َّمن الشَّي َء الشَّي َء /ض َّمن الشَّي َء في الشَّيء :جعله فيه وأودعه إيّاه
ترجمه :علی همان کسی که قرآن از سوی پروردگار بلند مرتبه ،ستایش او را در خود
گنجانده است.
آیات بسیاری در شأن و منزلت امام علی علیه السالم نازل شده است که برخی از آن ها
عبارتند از :آیه  59سوره نساء(آیه اولى االمر) (مکارم شیرازی ،1386 ،ج .)206 ،9
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آیه  55سوره مائده (آیه والیت) ،آیه  67سوره مائده (آیه تبلیغ) ،آیه  61سوره آل
عمران (آیه مباهله) ،آیه  207سوره بقره (آیه لیلة المبیت) ،آیه  7و  8سوره بینة (آیه
خیرالبریة) ،آیات سوره انسان(دهر) ،آیات نخست سوره برائت ،آیه  4سوره تحریم
(آیه صالح المؤمنین) ،آیات  29تا  32سوره طه (آیه وزارت) ،آیه  12سوره حاقة (آیه
اذن واعیة) ،آیه  274سوره بقره (آیه انفاق) ،آیه  24سوره صافات (آیه مسؤولون)
و  ...برای مطالعه بیشتر به جلد  9کتاب پیام قرآن از آیت اهلل مکارم شیرازی مراجعه
نمایید.
ص فِی َها ُه َو َل ف ُ َلن ُه
 .18فَ َقول ُ ُه َولِیُّ ُکم فَإن َّ َما
یُخَ ُّ
َص الشَّي ُء  :تعلّق بشيء معيّن ،تعلّق
َص فالنٌ فالن ًا وبه  :صار خَا ًّصا به؛ خ َّ
مفردات :أَخ َّ
بالبعض دون البعض اآلخر ،تح َّدد ،عكسه ع َّم
ترجمه :در آیه» إن ّما ولیکم اهلل» تنها او در آن ویژه گردانیده شده و نه هیچ کس
دیگری.
تَ َز َّکی َرا ِک ًعا بُر َهان ُه
 .19ث ََلثَ ٌة اهلل ُ َوال َّر ُسو ُل َوال َّ ِذی
مفرداتَّ :
َّخص :تص َّدق  -البُ ْرهان :ال ُح َّجة البيِّنة الفاصلة
تزكى الش ُ
ترجمه :دلیل روشن آن ،همان سه تن هستند :خدا ،پیامبر و کسی که در حال رکوع
زکات بخشید.
للّ
ين آمَنُوا ْ
مراد از ابیات  18و  ،19آیه  ۵۵سوره مائده است :إِن َّ َما َولِيُّ ُك ُم ا َو َر ُسول ُ ُه َوال َّ ِذ َ
ين يُقِي ُمونَ ال َّص َ
ال َة َوي ُ ْؤتُونَ ال َّز َكا َة َو ُه ْم َرا ِكعُونَ  :جز این نیست که ولی شما خداست و
ال َّ ِذ َ
رسول او و مؤمنانی که نماز بر پا می دارند و در حال رکوع ،زکات می دهند .به اعتقاد
بسیاری از مفسران شیعه و سنی ( تفسیر طبری ،تفسیر فخر رازی ،تفسیر ابن کثیر و )...
( محمدی ری شهری ،1392 ،ج .)119 ،2این آیه در شأن امام علی علیه السالم نازل
گردید و آن هنگامی بود که آن حضرت در رکوع نماز ،انگشتر خود را در راه خدا
به مسکینی بخشید.
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َ .20وقَول ُ ُه األُذُنُ فَ َذ َ
َواعِیَ ٌة ل ِ َقول ِ ِه آذَان ُه
ید ٌر
اک َح َ
مفردات :آذان ج أُذْن؛ األُذْن /األُذُن :عضو السمع في اإلنسان والحيوان  -أُذُنٌ واعي ٌة:
وت
حافظ ٌة؛ ال َواعِيَ ُة :ال َّص ُ
ترجمه( :مراد از) فرموده اش «أُذُنٌ َواعِیَ ٌة» همان حیدر است که گوش هایش حافظ سخن
خداوند است.
یَح َف ُظ مَا یُملِی ل َ ُه ل ِ َسان ُه
َ .21وقَد َد َعا ل َ ُه النَّبِ ُّی أن َّ ُه
مفردات :أَمْلَى ال َّد ْر َس َعلَيْهِ ْم :أَي يَنْ ِطقُ بِا َ
لكل ِ ِ
مات وال ُج َم ِل واآلخ َُرونَ يَ ْكتُبونَ ما يَ ْس َمعون َ ُه
ترجمه :پیامبر برای وی دعا کرده که هر چه را گوید ،او به خاطر بسپارد.
ابیات  20و  21به آیه  12سوره مبارکه حاقةَ « :وتَعِیَ َهآ أُذُنٌ َواعِیَ ٌة» و این حدیث از
طبری و سيوطی اشاره دارد که در تفسير خودشان نوشتهاند «:وقتی اين آيه نازل شد
پيغمبر فرمود :بار خدايا آن را گوش علی قرار بده .سپس علی عليه السالم فرمود :نشنيدم
از رسول خدا صلی اهلل عليه و آله و سلم چيزی را كه فراموش كنم يا فراموش كرده
باشم»( بیستونی ،1390 ،ج .)269 ،25
َ .22وقَول ُ ُه ال ِمی َزانُ بِالقِ ِ
یر َعل ِ ٍّی فِی َغ ٍد مِی َزان ُه
سط َومَا
َغ َ
مفردات :القِ ْس ُط :ال َع ْد ُل؛ وهو من المصادر المو ُصوف بها ،يوصف به الواحد والجمع ميزانٌ
وموازين ق ِ ْس ٌط
ق ِ ْس ٌط وميزانان ق ِ ْس ٌط
ُ
ين الْقِ ْس َط لِيَ ْو ِم الْقِيَامَ ِة» فرموده اوست و میزانی جز علی در قیامت
ترجمهَ « :ون َ َض ُع ال ْ َم َوا ِز َ
نباشد.
ين الْقِ ْس َط لِيَ ْو ِم الْقِيَامَ ِة»،
این بیت به آيه  47سوره مبارکه انبياء اشاره داردَ « :ون َ َض ُع ال ْ َم َوا ِز َ
همچنین در زیارت مطلقه هفتم امیر مؤمنان على علیه السالم مى خوانیم « :اَل َّسال ُم َعلى
زان ا َ
مِیْ ِ
العْما ِل»
عالمه مجلسی نیز در جلد هفتم بحار األنوار می نویسد « :ا ِ َّن اَمِیْ َر ال ْ ُم ْومِنِیْ َن َو األئ ِ َّم َة مِ ْن
ُذ ِّریَّتِ ِه ُه ُم ال ْ َموا ِزی ْ ُن»(  ،1403ج .)252 ،7
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یل مَن خ َّ
 .23فَ َو ٌ
جحان ُه
َف ل َ َدی ِه َوزن ُ ُه
َوفَو َز مَن أس َع َد ُه ُر َ
َف ال ِمي َزانُ :قَ َّل ثِقْل ُ ُه؛ خ َّ
اب  -خ َّ
مفرداتَ :ویلَ :كل ِ َم ٌة تَأْتِي ل ِ ُحلُو ِل الش َِّّر َوال َع َذ ِ
َف الميزانُ :
شَال  -فَوز مصدر فَا َز؛ أَ ْح َر َز فَ ْوزاً :ن ََجاحاًَ ،ظ َفرا ً  -أَ ْس َع َد صا ِحبَ ُه  :أَعان َ ُه؛ أسعده ا ُّ
لحظ  :كان
نقيض َشقِ َي  -ر َجح الشَّي ُء  :ثَقُل ،زاد وزن ُه
له فوفّق بأموره؛ َس َع َد ُ :
ترجمه :وای بر آن که در برابر علی وزنه اش سبک آید و خوشا بر آن که سعادتش یار
گشته و وزنه اش سنگین باشد.
این بیت تلمیحی است به آیات  6تا  11سوره مبارکه قارعه« :فَ َأمَّا مَ ْن ثَقُلَ ْت مَوا ِزینُ ُه فَهُ َو
فِی عِی َش ٍة را ِضیَ ٍة َو أَمَّا مَ ْن َخفَّ ْت مَوا ِزینُ ُه فَأُمُّ ُه ها ِویَ ٌة َو ما أَ ْد َ
راك ما ِهیَ ْه نا ٌر حامِیَ ٌة»
 .24ذ َ
مِ َن اإلل َ ِه ال َفر ِد َج َّل شَأن ُه
ین ُرتبَ ٌة
یر ال ُمؤمِنِ َ
َاک أمِ ُ
مفرداتَ :ج َّلَ :ع ُظم  -الشَّأْن :الحال َ
واألمْ ُر؛ رفيع الشَّأن /عظيم الشَّأن :عالي المكانة ،كبير
َ
القدر؛ قال ج َّل شأن ُه :تعظيم هلل تعالى في مجال الحديث عنه
ترجمه :این همان امیر المؤمنین است؛ رتبه ای که (آن را) از سوی خداوند یگانه عالی
مرتبه یافته است.
مرحوم طبرسی در صفحات  55 - 67کتاب احتجاج  -که غالباً سند روایات را نمی آورد
 حدیث و خطبه غدیر را به خاطر اهمیت فوق العاده اش ،با سندی از امام باقر علیهین
السالم نقل می کند « :مَ َعا ِش َر الن َّاسِ قُولُوا ال َّ ِذی قُل ْ ُت ل َ ُک ْم َو َسل ِّ ُموا َعلَی َعل ِ ٍّی بِإِمْ َرهِ ال ْ ُم ْؤمِنِ َ
َ
یر َوقُولُوا :ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ ال َّ ِذی َهدانا لِهذا َو
َو قُولُواَ :س ِمعْنا َو أ َطعْنا ُغفْران ََک َربَّنا َو إِلَیْ َک ال ْ َم ِص ُ
ما ُکن َّا لِنَهْتَ ِد َی ل َ ْوال أَنْ َهدان َا اهلل ُ  :ای مردم! بگویید هر آنچه به شما گفتم و به علی علیه
السالم با لقب امیر المؤمنین سالم کنید و بگویید :شنیدیم و گردن نهادیم .پروردگارا!
آمرزش تو را [خواستاریم] و فرجام به سوی توست .و بگویید :ستایش خدایی را که ما
را بدین [راه] هدایت نمود و اگر خدا ما را رهبری نمی کرد ما خود هدایت نمی یافتیم»(
حسینی دولت آباد.)173 ،1390 ،
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مِن بَع ِد مَا بَانَ لَهُم ُسل َطان ُه
 .25ذَا َدو ُه َعن ُسل َطان ِ ِه َو َحقِّ ِه
مفردات :ذا َد ال ْ ُم ْحتَ َّل َع ْن بِال ِدهَِ :دفَ َع ُهَ ،ط َر َد ُه  -بان الشَّي ُء :ظهر واتّضح  -ال ُّسل ْ َطانُ :المل ِ ُك
أَو الوالي
ترجمه :او را از والیت و حقش محروم ساختند ،پس از آن که والیت او بر ایشان
آشکار بود.
ف مَ َ
 .26فَ َک َّ
إذ قَ َّل فِی ُحقُوق ِ ِه أع َوان ُه
ول َي اإلمَا ُم َکفَّ ُه
ف الي ِد َ :را َح ُة الي ِد مَ َع َ
َ
مفرداتَ :ك َّ
األ َصاب ِ ِع :ال َّرا َح ُة
َ
ف عن األمر َكفًّا :انصرف وامتنع َ -ك ّ َ
مع َ
األصابع في اليد ُ -حقوق ج َح ّق؛ ا َلح ّق :الثابت بال ش ٍّ
َك  -أعوان ج َعون؛ ال َع ْونُ:
معين ،مساعد
ترجمه :ولی و پیشوای من از حق خود دست کشید ،زیرا یارانش در (احقاق) حقوقش
اندک بودند.
ابیات  25و  26به مسأله غصب خالفت از امام علی علیه السالم پس از رحلت پیامبر اکرم
صلوات اهلل علیه اشاره دارد.
اب مَ ْن أَخ ََذ
اب ال ْ َم ْر ُء بِتَأْ ِخي ِر َحقِّ ِه إِن َّ َما ي ُ َع ُ
امام عليه السالم اين سخن حكمتآميز» َل ي ُ َع ُ
س ل َ ُه» را در پاسخ كسى مىگويد كه از آن حضرت پرسيد :چرا شما در گرفتن حق
مَا لَيْ َ
خود در امر امامت شتاب نكرديد؟!
البته شک نيست كه تأخير امام در مسأله امامت -كه از يک سو نص رسول اكرم صلى
اهلل عليه و آله بر خالفت آن حضرت در داستان غدير و غير آن بود و از سوى ديگر
افضليت آن حضرت نسبت به تمام صحابه كه جاى انكار براى هيچ فرد منصفى نيست
ايجاب مىكرد كه آن حضرت خليفه بال فصل پيامبر باشد -بدين رو بود كه آن حضرت
حق خود را در مسأله امامت كه در واقع حق مسلمانان است مطالبه كرد؛ اما مخالفان
دست به دست هم دادند و او را از رسيدن به آن حق محروم نمودند .بنابراين ايراد
كسانى كه مىگويند« :امامت حق شخصى نبود كه حضرت از آن چشم بپوشد ،بلكه حق
مردم بود و تأخير در مطالبه چنين حقى روا نيست» پاسخش روشن است و آن اين كه
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تأخير مزبور در واقع از ناحيه امام عليه السالم نبود ،بلكه از ناحيه كسانى بود كه سالها
براى رسيدن به آن نقشهها كشيده بودند و حتى زمانى كه رسول اكرم صلى اهلل عليه
و آله مىخواست در آستانه وداع با دار دنيا نامهاى بنگارد و اين حق را تثبيت كند(
مكارم شيرازى ،1386 ،ج  .)349 ،13آن ها مانع شده و نسبتهاى بسيار ناروايى به
ساحت قدس پيامبر دادند كه داستان اسفانگيزش در تمام كتابهاى اهل سنت و شيعه
آمده است .مقايسه اين دو با يكديگر( تأخير حق و گرفتن ناحق) و ترجيح اول بر
دومى ً
كامل روشن است؛ زيرا گرفتن ناحق گناه قطعى است در حالى كه تأخير حق چه
شخصى باشد و از ناحيه خود انسان تأخير بيفتد و چه حق مردم باشد و از ناحيه دشمنان
به تأخير افتد ،چيزى نيست كه بر انسان عيب به شمار آيد( همان.)350 ،
َو ُهم ل َ َعم ِر َربِّهِم أر َکان ُه
َ .27ولَم یَقُم مَ َع ُه ِس َوی أرب َ َع ٍة
مفردات :قَا َم على األمر :دام وثَبَت  -لعمرك  :قسم بمعنى أقسم بعُمرك  -ا ُّلركن :ما يُتَ َق َّوى
به من مُلْك وجند وقوم
ترجمه :تنها چهار تن همراه او ثابت قدم ماندند و به خدا سوگند ایشان قوام (والیت)
او بودند.
َع َّما ُر ُه َو ِسل ُم ُه َسل َمان ُه
ابن یَا ِس ٍر
 .28یَتبَعُ ُه ال ِم َ
قدا ُد َو ُ
َسلْم ِ /سلْم :ال َّسل ْ ُم  :سالم ،أمان وصلح
ترجمه :مقداد و عمار بن یاسر و سلمان صلح طلب پیرو وی بودند.
أمر ُه إی َمان ُه
هج ِة أعنِی ُج َ
َ .29وال َّصا ِد ُق الل َّ َ
ندبًا فَلَم یُخَ الِف َ
ترجمه :و جندب راست گفتار (ابوذر غفاری) که در دینداریش با علی مخالفتی نکرد.
َ
َ
إنسان ُه
َ .30ولَو یَشَأ أهلَ َکهُم ل َ ِکن َّ ُه أب َقی لِیَبقِي ن َا ِس ًل َ
مفردات :نا ِسل :فاعل من ن ََس َل؛ ن ََس َل ال َول َ َد أَ ْو ب ِ ِهَ :ول َ َد ُه
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ترجمه :اگر می خواست نابودشان می نمود اما (ایشان) را به جا گذارد تا نسل انسان
باقی بماند.
ابیات پایانی این چکامه به یاران اندک امام علی علیه السالم اشاره می کند که به ارکان
اربعه معروفند .در بعضی از کتب رجالی آمده که این افراد عبارتند از :ابوذر غفاری،
سلمان فارسی ،مقداد بن األسود و چهارمين آنان عمار ياسر و به قولی حذيفة بن يمان
است .البته مشهور علما بر اين قولند که عمار ياسر چهارمين نفر از ارکان اربعه است اما
در اصطالح علمای بزرگ شيعه شايد از اين جهت به اين افراد ،ارکان اطالق شده که اين
چهار بزرگوار در اعتقاد و ايمان خود نسبت به برتری امير المؤمنين علي هالسالم بر ديگر
خلفا هيچ ترديدی به خود راه نداده و آن حضرت علي هالسالم را جانشين بال فصل رسول
خدا صلی اهلل عليه و آله میدانستهاند .البته در برخی روايات آمده که گويا بر عمار ياسر
ترديدی عارض شده ولی او سريعاً به دامان واليت امير المؤمنين باز گشته است .از اين
رو عمار چهارمين رکن از ارکان اربعه است .شيخ مفيد در کتاب خصال از محمد بن جعفر
المؤدب نقل میکند که ارکان اربعه از اصحاب رسول خدا صلی اهلل عليه و آله عبارتند
از :سلمان ،مقداد ،ابوذر و عمار( الشیخ المفید.)6 ،1372 ،
نتیجه گیری
در این مقاله که یکی از غدیریه های ابن حماد عبدی را مورد بررسی قرار داده ،شاعر
با بهره مندی از دانش وافر خویش در زمینه آیات و روایات اسالمی ،به ذکر برخی از
فضایل و صفات ویژه امام علی علیه السالم پرداخته و محبت خویش را با زبردستی تمام به
ساحت مقدس امیر مؤمنان بیان داشته است .او در این چکامه به مسأله والیت ،خالفت،
وصایت و وزارت امام از زبان پیامبر اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم اشاره می کند و از
هیبت الهی ،رشادت ها و شجاعت امام در میادین پیکار سخن می گوید و پس از ذکر
برخی از نبرد های ایشان ،مسأله محروم ساختن حق الهی وی توسط دشمنانش را مطرح
نموده و در پایان یاران اندک امام را بر می شمارد.
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