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استادیار گروه زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران
بهاره رحیمی3

دانشجوی کارشناسیارشد زبان و ادبیّات عربی ،دانشگاه رازی ،کرمانشاه ،ایران

چکيده
«سنایی» و «حیص بیص» ،از جمله شاعران مدح علوی در ادبیّات فارسی و عربی قرن ششم هجری هستند؛ در مدایح علوی این دو
شاعر ،همساناندیشیها و درونمایههای یکسانی دیده میشود که با توجّه به ارتباط تاریخی بیین دو شیاعر ،دلیلیی بیر تتیام ت و
مبادالت ادبی آنهاست .پژوهش حاضر بر اساس تجربة ادبیّات تطبیقی اس می و با دو روش تیاریخی و توییی ی  -تحلیلیی ،بیه
بررسی تطبیقی مضامین مدح علوی در دیوان دو شاعر میپردازد .مهمترین یافتههای این مقاله نشان مییدهید کیه مضیامینی ماننید
امامت علی (ع) ،شجاعت ،علم ،سخاوت و بخشندگی ،عدالت ،تقیوا ،شیهادتطلبی ،کرامیات حضیرت و مقیا و من لیت واالی
ایشان ،از جمله مضامین مشترک مدایح علوی در دیوان دو شاعر است .حیص بیص در ترسیم ایین فضیایو و بییان ایین مضیامین،
تحت تأثیر سنایی بوده و همان مضیامین را بیه ییورت مسیتقیم در اشیتار میدحی عیود مینتکس کیرده اسیت .شیاعر عیر  ،بیا
تأثیرپذیری از سبک بیان سنایی ،همانند او با است اده از آیات و احادیث و پرهی از اغراق و آرایشهای ل ظی ،بیه ترسییم فضیایو
علی (ع) پرداعته است .البتّه ابیات مدحی سنایی بیشتر و گستردهتر بوده و آگاهی وی از احادیث مرتبط با مناقب حضیرت ،بیشیتر
است؛ زیرا سنایی در برعی موارد مانند اشاره به احادیث مرتبط با پیوند اما علی (ع) و حضیرت محمّید ( ،)،بیه کیر ج ییات
بیشتری میپردازد .همچنین علی (ع) در شتر هر دو شاعر ،به عنوان نماد علم و شجاعت و عدالت مترّفی شده است.
واژگان کليدی :ادبیّات تطبیقی ،شتر فارسی و عربی ،مدح علوی ،سنایی ،حیص بیص.

 .1تاریخ دریافت1336/2/6 :

تاریخ پذیرش1336/6/23 :

 .2رایانامة نویسندة مسئولMaryam_rahmati85@yahoo.com :
 .3رایانامهbaharehrahimi7@gmail.com :
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 .6پيشگفتار
 .6-6تعریف موضوع
تأثیر و تأثّر فرهنگی میان فارسی و عربی ،از زمانهای پیش از اس

آغاز شد و پس از فتح ایران ،توسّط قیو

عر و همراه با سکونت آنان در سرزمینهای ایرانی ،این ارتباط و آشینایی بیشیتر شیده و روابیط و مبیادالت
فرهنگی و ادبی بین دو قو گسترده شد؛ ادبیّات دینی ،از جمله زمینههای مشیترک تیأثیر و تیأثّر ادبیی بیین دو
قو فارس و عر در طول تاریخ است که بررسی آن به دلییو هویّیت اسی می دو ملّیت ،از اهمّیّیت وییژهای
برعوردار است .مدح علوی ،از جمله مضامین مهمّ ادبیّات دینی است که پیس از میدایح نبیوی ،میورد توجّیه
شاعران فارسی و عربی قرار گرفته و شاعران زیادی در این زمینیه هنرنمیایی کیردهانید« .حییص بییص» شیاعر
توانای عر زبان قرن ششم هجری ،از جمله شاعرانی است که به فنّ میدایح علیوی توجّیه داشیته و در اشیتار
عود به کر مناقب و جنبههای مختلف زنیدگی علیی (ع) پرداعتیه اسیت .او بیا آگیاهی کامیو از آثیار ادبیی
سنایی  -شاعر فارسی اواعر قرن پنجم و اوایو قرن ششم هجیری  ،-میواردی از مضیامین میدح علیوی وی را
وا گرفته و تحت تأثیر مستقیم شاعر فارسیزبان قرار گرفته است؛ امّا دیوانهیای او از دیید پژوهشیگران دور
مانده و تا کنون کسی نامی از وی نبرده است .پژوهش حاضر ،پس از نگاهی بر زندگی «سینایی»( )1و «حییص
بیص»( )2و پیوندهای ادبی میان دو شاعر ،به بررسی تطبیقی مضامین مشترک مدح علوی در اشتار دو شاعر بیر
اساس نظریّة (تجربة) ادبیّات تطبیقی اس می پرداعته است.
 .6-6ضرورت ،اهمّيّت و هدف

شتر شیتی به عنوان یکی از شاعههای مهمّ ادبیّات متتهّد ،نقش مهمّی در بیان احساسات شیاعران بیه میذهب
شیته ای ا نموده است؛ لذا شناساندن فرهنگ شیتی گذشته و پژوهش در این باره ،بیهویژه شناسیاندن شیاعران
ب رگی که به عاطر شیتی بودن ،گمنا هستند ،امری ضروری است و از طرفی دیگر ،ل و بررسیی فینّ میدح
علوی به عنوان یکی از شاعههای مدیحهسرایی و بررسی شتر حیص بییص کیه از دیید پژوهشیگران مهجیور
مانده است ،این پژوهش را ضروری مینماید .هدف پژوهش عی وه بیر تحقییی پیرامیون سییر تحیوّل میدایح
علوی فارسی و عربی در شش قرن اوّل اس می ،اثبات رابطیة تیاریخی بیین سینایی و حییص بییص و کشیف
تتام ت ادبی بین دو شاعر و درک تأثیر و تأثّر ادبی آنهاست.
 .9-6پرسشهای پژوهش
 -مضامین مدح علوی سنایی چگونه در اشتار حیص بیص انتکاس یافته است؟

 -علی (ع) ˚ به عنوان حقیقتی دینی  -در شتر سنایی و حیص بیص نماد چیست؟
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 .3-6پيشينة پژوهش

در زمینة شتر شیتی و مدح اهو بیت ،در دیوان شاعران عربیی و فارسیی ،پیژوهشهیای گونیاگونی ییورت
گرفته است .در مورد سیمای علی (ع) در آثار سنایی نی پژوهشهایی انجا شده که از آن جمله میتیوان بیه
مقالة «سیمای اما علی (ع) در شتر سینایی» میرادی و چیاالک ( )33-6 :1333اشیاره کیرد؛ نویسیندگان در
مقالة مذکور به کر احادیث مربوط به مناقب و فضایو علی (ع) پرداعتیه و در پاییان هیر ییک از احادییث و
روایات ،به کر بیت یا ابیاتی از سنایی بدون هیچگونه تحلیلی اکت ا کیردهانید ( .)33-6مقالیة دیگیری نیی در
توسیط بیرانونید و همکیاران
این زمینه تحت عنوان «ستایش حضرت علی در اشتار ناییر عسیرو و سینایی» ّ
نگاشته شده ،این مقاله ،اهو بیت پیامبر را به عنوان اسوههای حقیقی عرفان در شتر دو شاعر و عیارف فارسیی
مترّفی کرده و به مقایسة جایگاه حضرت علی (ع) در آثار نایر عسیرو و سینایی پرداعتیه اسیت (بیرانونید و
همکاران)1336 ،؛ امّا تا کنون پژوهش عا ،و مستقلّی در عصو ،سییر تیاریخی میدایح علیوی در ادبیّیات
عربی و فارسی در شش قرن اوّل هجری انجا نشده حاضر به عنوان اوّلیین تحقییی در ایین زمینیه ،بیه بررسیی
تطبیقی مدح علوی در دیوان سنایی و حیص بیص و تبیین و اثبیات جنبیة تأثیرپیذیری حییص بییص از سینایی
میپردازد.
 .5-6روش پژوهش و چارچوب نظری

این پژوهش ،با است اده از روش تحقییی تیاریخی و ارا یة مسیتندات در روابیط تیاریخی از طرییی جمی آوری
اطّ عات از کتا های متتبر تاریخی ،به بررسیی سییر تیاریخی فینّ میدح علیوی در شیش سیدة اوّل هجیری
میپردازد؛ سپس با تکیه بر روش توییی ی  -تحلیلیی و بیا بهیرهگییری از منیاب  ،اسیناد و ابی ار کتابخانیهای و
همچنین است اده از مناب اینترنتی ،فرآیند پژوهش ،پیش رفته و نخست با شرحی از زندگی دو شیاعر و سیپس
بررسی تطبیقی مدح علوی با تحلیو شواهد درونمتنی در اشتار دو شاعر انجا شیده و بیه اثبیات تأثیرپیذیری
حیص بیص از سنایی و غنابخشیدن به شترش پرداعته است .همچنین پژوهش حاضر بر اساس نظریّة اسی می
ادبیّات تطبیقی یورت گرفته است؛ چراکه بر مشترکات فرهنگی و مذهبی جهان اس

تأکید میکند.

 .6پردازش تحليلی موضوع
 .6-6مدح علوی در ادبيّات عربی و فارسی تا قرن ششم هجری

ادبیّات متتهّد ،ادبیّاتی اسیت کیه در راه عیدمت بیه دیین و شخصییّتهای بی ر

دینیی و ییاریرسیاندن بیه

مجاهدان و رزمندگان به کار گرفته میشود .شتر شیتی ،یکی از انواع ادبیّات متتهّید اسی می اسیت« .جنیبش
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تشیّ  ،ادبیّات عربی را تا حدّ زیادی پربار کرده است؛ زیرا موقتیّتی که برای شییتیان بیه وجیود آمید ،بیه طیور
طبیتی باعث برانگیخته شدن عنصر عاط ه  -کیه یکیی از عنصیرهای اییلی ادبیّیات اسیت  -گشیت» (امیین،
 ،1366ج  .)333 :3تتهّد شتر شیتی است که آن را در رأس دیگر آثیار قیرار داده ،شیاعر متتهّید ،بیه واسیطة
الت ا عود به ایول و ارزشهای دینی و عقیدتی ،هرگ منیاف و اغیرام میادّی و شخصیی عیود را در شیتر
دعیو نمیداند (انصاری .)163-166 :1332 ،مدح علوی به عنوان اوّلیین شیاعة شیتر شییتی ،از جملیه فنیونی
توسیط شیاعران متتهّید شییتی در جهیت اطاعیت از
است که در دورههای مختلف ادبیّات عربیی و فارسییّ ،
دستورات قرآن کریم و پیامبر اس

( )،سروده شده است .این فنّ شتری ،در حقیقت نتیجة عاط ة حیبّ و

از آثار عشی شاعران به حضرت علی (ع) است .همزمان با ظهور اس  ،فینّ میدایح علیوی در ادبیّیات عربیی
ظهور کرد و شاعران مختلف در این فن طب آزمایی کردند .کتب بن زهیر ،اوّلین شاعری است که در دییوان
عود در کنار مدایح نبوی ،به مدح علوی پرداعته است؛ وی در قصیدة را یّهای که در مدح علی (ع) سیروده،
چنین آورده است:

 .1إ ّن علیّ ا ا ا ا ا ا اات ه ی ا ا ا ا ا ا ا ا ن ی ا ا ا ا ا ا ا ا
ِ .2
ص ااال بهّا ا ّ وخ اال بهّ اات ِ مف خا الب

بتهص ا ا اات ِ
تأل ما ا ا ا ب ا ا اات ِ مش ا ا ااا
ّ
کا ا ا ا ما ا ا ا بما ا ا ا ب ا ا ااتهفخ ِل مفخا ا ا ا

()11 :1991
(ترجمه .1 :ن س و عرد علی (ع) مبارک است و در انجا کارهای نیک شهرة آفیاق گشیته اسیت .2 .او دامیاد پییامبر و
م تخرترین مردمان است و هرکس که عواهان دوستی او باشد ،م تخر به این ع ّت و ب رگی است).

شاعران دیگری؛ از جمله حسّان بن ثابت ،عمرو بن التا ،و حجر بن عدی نی در قرن اوّل هجیری ،میدایحی
در من لت اما اوّل شیتیان سرودهاند .از بارزترین شاعران مدح علوی در قرن دوّ هجری نی مییتیوان بیه ابیو
عدیّ األموی ،کمیت بن زید اسدی ،سیّد حمیری و عبدی کوفی اشاره کرد .عبدی کوفی از جملیه شیاعرانی
است که گ ته شده «ج دربارة اهو بیت شتری نسروده است» (محدثی .)66-66 :1333 ،او پیس از اینکیه بیه
یورت کامو در قالب قصیدهای به مسئلة امامت حضرت علی (ع) پرداعته ،ایشان ﺭﺍ چنین ستوده است:
 .1وک ا قط ا ح ای بإلس ا ِ دون ام
 .2وال تسا ااتوأل بِک ا ام يف به ِل ا ا ِم ملت ا ا

(ترجمه .1 :تو آهن سنگ زیرین آسیا اس

وال ت ا ا ا ادو حاا ا ا ای ّإال عل ا ا ا ای قطاا ا ا ا
وال متا ا ا ا ا اات ل م يف به ی ا ا ا ا ا ا ِ وبهّس ا ا ا ا ا ا ِ

(شّب ،1911 ،ج )111 :1
ّ
هستی و آسیا تنها بر روی همان آهن میچرعد .2 .دیگران در مرتبیة

علمی به پای شما نمیرسند و شما از نظر ایو و نسب نیکو مثو و مانندی ندارید).
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شاعران قرن سوّ هجری نی در ستایش علی (ع) به عنوان یکی از نمادهای دینی غافو نبوده و ابوتما  ،دعبیو،
ابن رومی ،دیک الجنّ و ابو اسماعیو علوی از بارزترین چهرههای مدح علوی در این قرن به شیمار مییآینید.
دیک الجنّ ،با استناد به سخنان پیامبر به مدح شخصییّت علیی (ع) و بیرادری وی بیا پییامبر پرداعتیه اسیت تیا
تأثیرگذاری سخنش را بیشتر کند:
ا ااااااا

بهلسا ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا
 .1إن ّ
 .2إّا ا ا ا ااع ِما ا ا ا ا ا ّ ا ا ا ا اات علا ا ا ا ا ا ّي ب يب

بهلس ا ا ا ا ا
وبخلا ا ا ا اال ما ا ا ا اات قا ا ا ا اات ب ا ا ا ا ا ّ
حبیا ا ا ا ِما ا ا ا م س ا ا اات ه ا ا اات ون بهّا ا ا ا

ّ
(د ع بجل ّ )139 :1992 ،
(ترجمه :رسول عدا – که گ تههایش مایة عیر و ستادت است  -همیشه میگ ت .2 :ای علی ب ر منش ،جایگیاه تیو
نسبت به من همچون جایگاه هارون نسبت به موسی است).

اف ون بر مواردی که گذشیت؛ شیاعرانی ماننید ابیو فیراس ،ابین طباطبیا ،م جّی البصیری ،یینوبری ،تنیوعی،
کشاجم ،ناشئ الصّغیر ،بشنوی کردی ،یاحب بن عبّاد نی از جمله شاعران برجستة فینّ میدح علیوی در قیرن
چهار هجری هستند که با است اده از هنر شتری ،ارادت عود به اما اوّل شیتیان را بییان کیردهانید .بیه عنیوان
نمونه ،ابو فراس حمدانی ضمن قصیدهای به کر ماجرای غدیر عم پرداعته و با دلیو و برهان ،نتمت والییت
را حیّ علی (ع) میداند:
ّأما ا ا اات عل ا ا ا اي ا ا ا اد أد ا ا ا ای ق ا ا ا الببا کم

ِع ا ا ا ااد به ال ا ا ا ا ا ِ إن ل تکف ا ا ا اال بها ا ا ا اّا م

()302 :1991
(ترجمه :امّا علی به سبب ن دیکتر بودن بیه پییامبر ،شایسیتة مقیا والییت اسیت اگیر (از روی ظلیم) منکیر نتمیت وی
نشوید).

شریف رضی ،شریف مرتضی ،مهیار دیلمی ،ابوالت ء مترّی نی از جمله شیاعران میدح علیوی در قیرن پینجم
هجری به شمار میآیند که با طرفداری از علی (ع) ،در مدح و ستایش ایشان اشیتاری سیرودهانید؛ بیه عنیوان
مثال ،مهیار دیلمی در قصیدهای ضمن اشاره به واقتة غدیر عم ،منکران این واقته را گمراه شدگان از راه حیی
دانسته و این ظلم را به عاطر حسادت به فضایو علی (ع) میداند:
ِ ل ا ا ا ا م ا ا ا ات حسا ا ا ااد بهفض ا ا ا ا ِ ع ا ا ا ا

ا ا ا ا ا ا ا ااع خ ا ا ا ال به ا ا ا ا

سا ا ا ا ِاد

( ،1921ج )299 :1
(ترجمه :شما از روی حسادت به فضو و برتری علی (ع) بر مقا والیت چیره شدید ،طبیتتیاً هیر کیس بهتیرین مردمیان
باشد مورد حسادت قرار میگیرد).

 /63کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال ه تم ،شمارة  ،26تابستان 1336

از جمله چهرههای شاعص فنّ مدح علوی در ادبیّات عربی قرن ششم ،میتوان به شیاعرانی ماننید ابین بطرییی
السیاعاتی و حییص بییص اشیاره کیرد .سیبط بین
حلّی ،ابن ابی الحدید ،ملک الصّالح ،سبط بن تتاویذی ،ابن ّ
تتاویذی ،در ضمن قصیدهای که در رثای اما حسین (ع) سروده ،به مدح علوی نی پرداعته اسیت؛ او ضیمن
سرزنش غایبان حیّ والیت علی (ع) ،او را قاضی عادل و یاور مظلومان مترّفی میکند:
 .1وخ ا ا ا ا ا اتدع م إما ا ا ا ا ااتمکم خا ا ا ا ا اادبعت
 .2إمتما ا اات کا ا ااتن ص ا ا ا يف به ضا ا اات ت

ِ ِ
ي
أتی ا ا ا ا ا ا ا م ی ا ا ا ا ا ا ا بِ ا ا ا ا ا ا ات م ِل بهف ا ا ا ا ا ا ال ّ
ِ ِ
ي
و أخاا ا ا ا اذ هِل ّ
ضاا ا ا ا ا ی ماا ا ا ا ا به اا ا ا ا ا ّ

()110 :1903
(ترجمه .1 :شما اما عود را فریب داده و در حیّ وی امیری شیگ تآور مرتکیب شیدید .2 .همیان امیامی کیه داوری
عادل بود و حیّ ضتیف را از قوی بازمیستاند).

از آنجا که در دو قرن اوّل اس می ،زبان کتابت ،عربی بوده و فارسینویسی امیری نیامتمول بیوده اسیت؛ لیذا
هیچ شتر فارسیای در زمینة مدح علوی در این دو قرن به دست ما نرسیده است« .شیتر فارسیی از آغیاز قیرن
سوّ هجری در ایران رونی میگیرد؛ شتری که با آنکه ریشه در پیش از اس

دارد ،امّیا هیم در شیکو و هیم

در متنا از زبان عربی؛ یتنی زبان قرآن کریم و سنّت نبوی و متارف اس می تأثیر میپیذیرد و سیخنگ یتن از
عدا ،اس  ،قرآن ،رسول اهلل ( )،و یاران وی و امامان (ع) فتح با دیوان و دفتر هر شاعریست کیه در ایین
سرزمین چشم به جهان گشوده و در گوشه و کنار بالیده است» (هادی .)163 :1333 ،فنّ میدح علیوی نیی در
ادبیّات فارسی همزمان با رونی این شتر از جمله فنون مورد توجّه شاعران فارسیزبان بیوده اسیت؛ رودکیی و
شهید بلخی از جمله شاعران فارسی مدح علوی در قرن سوّ هجری هستند کیه بیه میدح و سیتایش علیی (ع)
پرداعتهاند؛ رودکی  -پدر شتر فارسی  -عشی به علی (ع) را مایة ع ّت و آبرو در دو سرای دانسته است:
کسیییی را کیییه باشییید بیییه دل مهیییر حییییدر

شیییییود سیییییر رو در دو گیتیییییی بیییییه آور
()36 :1333

در قرن چهار و پنجم هجری ،مدح علیوی بییش از هیر چیی در شیتر تجلّیی یافتیه اسیت ،از جملیه شیاعران
برجستة مدایح علیوی در ایین دو قیرن ،مییتیوان از فردوسیی توسیی ،منیوچهری دامغیانی ،کسیایی میروزی،
عنصری ،دقیقی توسی ،ابو ستید ابوالخیر ،نایرعسرو قبادیانی و عبدالملک بنان نا برد .ابیو سیتید ابیوالخیر از
جمله شاعران قرن چهار و پنجم است که ضیمن بییان فضییلتهیای علیی (ع) ،عاج انیه از وی طلیب ییاری
میکند:
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ای حییییییدر شهسیییییوار وقیییییت مددسیییییت

ای زبیییدة هشیییت و چیییار وقیییت مددسیییت

مییین عیییاج از جهیییان و دشیییمن بسییییار

ای یییییاحب وال قییییار وقییییت مددسییییت
(بیتا)13 :

در قرن ششم نی شاعران پارسیگوی فراوانی به مدح و ثنای حضرت علی (ع) پرداعتهانید .قیوامی رازی ،ابیو
المتالی رازی ،سنایی غ نوی ،عطّار ،عاقانی شروانی و رشیدالدّین وطواط از جملیه شیاعران فینّ میدح علیوی
در این سده به شمار میآیند .قوامی رازی اشتار بسیاری در میدح امیا علیی (ع) دارد وی تمیا فضییلتهیا و
مناقب پیامبران الهی را در وجود علی (ع) یکجا جم دانسته و کسی را همتای او نمیداند:
در سخا و فضو و فرهنگ و شجاعت چو علی

کو سواری کاسب جدّ و جهد را جوالن دهید
()113 :1336

بنابراین ،مدح علوی از جمله فنونی است که در شش قرن اوّلیّة اس می میورد توجّیه شیاعران فراوانیی در
دو زبان فارسی و عربی قرار گرفته است و از جمله مضامین مشترک مدح علیوی در شیتر شیاعران فارسیی و
عربی میتوان به مضامینی مانند مسئلة امامت ،علم ،شجاعت و فضو و بخشش علی (ع) اشاره کرد.
 .6-6بررسی تطبيقی مضامين مدح علوی در اشعار سنایی و حيص بيص

مضامین مدح علوی به عنوان یکیی از شیاعههیای مهیمّ مدیحیهسیرایی در ادبیّیات عربیی و فارسیی ،از جملیه
مضامین مشترک اشتار سنایی و حیص بیص است؛ وجوه اشتراک و شباهتهیای اشیتار علیوی دو شیاعر در
این جستار به یورت تطبیقی مورد بررسی قرار عواهد گرفت.
 .6-6-6امامت علی (ع) و مسئلة غدیر خم

اف ون بر اینکه تما م سّران شیته ،آیة  63سورة ما ده را دربارة امامیت علیی (ع) مییداننید کیه در روز اعی
جانشینی وی ،در غدیر عم نازل شده است ،در کتا هاى مختل ى که دانشمندان اهو تسینّن ،اعیمّ از ت سییر و
حدیث و تاریخ نوشتهاند ،روایات زیادى دیده مىشود که با یراحت مىگویند« :آیة فیوق دربیارة امیا علیى

(ع) نازل شده است» که از آن جمله میتوان به «فخیر الیرّازی» در کتیا به ّفسال بهک ال (مفاتتیل به)یا )،1623( ،

ج  )631 :12و «ابو الحسن الواحدی النّیسیابوری» در کتیا أسا ت به ا و  )136 :1363( ،اشیاره کیرد .شییتیان،
امامت را چهارمین ایو از ایول دین دانسته و متتقدند که نصب و تتییین امیا در اعتییار میرد نبیوده ،بلکیه

تتیین اما از جانب پیامبر است که حضرت محمّد ( ،)،علی (ع) را پیس از عیود بیه عنیوان امیا مسیلمانان
تتیین کرده است (ابن علدون ،2336 ،ج  )333 :1و این مقا از علی (ع) و فرزندان ایشیان عیارج نمییشیود،
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مگر اینکه از طرف دیگر حاکمان در حیّ ایشان ظلم شود یا اینکه ایشان (به عیاطر مصیلحت مسیلمانان) تقییه
پیشه کنند (شهرستانی ،1332 ،ج  .)166 :1در دوران مختلف تاریخ ادبیّات عربی و فارسیی ،شیاعران بیه دفیاع
از این عقیدة مهمّ شیتی پرداعته و در اشتار عود پیرامون آن سخن گ تهاند؛ مسئلة امامیت و جانشیینی پییامبر،
یکی از مضامین مدح علوی در دیوان سنایی است .او به یورت تلمیحی و با اشاره به قسمتی از میتن حیدیث
غدیر که پیامبر فرمودند «هر کس که من موالی اوییم پیس علیی میوالی اوسیت پروردگیارا دوسیت بیدار و
سرپرست کسی باش که او را دوست دارد و دشمن بدار کسی را که با او دشمن است» (طبیری،)63 :1366 ،
اشتاری در این زمینه سروده است:
بهیییییرگ او گ تیییییه مصیییییط ی بیییییه آلیییییه

کییییییییای عداونیییییییید وال میییییییین وااله
(بیتا)123 :

یا درجایی دیگر اما را جانشین پیامبر دانسته و به واقتة غدیر اشاره میکند:
نا ییییییب مصییییییط ی بییییییه روز غییییییدیر

کیییییرده در شیییییرع میییییر ورا بیییییه امییییییر
(همان)123 :

حیص بیص نی با الها از این حقیقت تاریخی ،همچون سنایی ،امّا به یراحت ،متن عطبة پیامبر در روز غیدیر
عم را دلیو محکمی بر اثبات حیّ والیت علی (ع) دانسته است:
ص حا ا ا ا ااد د بته)ا ا ا ا ااد ل داله ا ا ا ا ا
وت ا ا ا ا ا ّ

عل ا اای فا ا اي أضا ا الب د وب ا ا ِاد مساا اات

( ،4791ج )434 :4
(ترجمه :متن حدیث پیامبر در روز غدیر عم ،عود دلیو واضحی بر ن ی رقیبان و مدّعیان ع فت است).

هر دو شاعر بدون کمک گرفتن از آرایههای ادبی و در ضمن اشتاری ساده و روان ،به بیان این مسئله و تبلیی
آن پرداعتهاند؛ زیرا هر دوی آنها ،عطبة پیامبر اس

در روز غدیر عم را که برای اوّلینبار در قرن ششم نیی

به فارسی ترجمه شده بود ،دلیو محکم و مهر تأییدی برای اثباتگ برحقّیی علیی (ع) بیر جانشیینی رسیول عیدا
دانسته و نیازی به تأکید بیشتر بر آن از طریی فنّ شتری عود نمیبینند.
 .6-6-6شجاعت علی (ع)

شجاعت و دالورمردی ،از جمله فضایو ن سانی علی (ع) است که در طول تاریخ توسّط مورّعان بییشیماری
به ثبت رسیده و در مورد آن سخنها گ ته شده است .در حدیث مسندی از علی (ع) در ایین بیاره نقیو شیده
است که «عداوند چنان شجاعتی به من بخشیده است که اگر بین تمامی اشخا ،ترسو تقسیم شود ،به وسییلة
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آن شجاع میشوند» (المجلسی ،1333 ،ج  .)33 :13این مضمون ،یکی از مضامین مشترک در میدح امیا اوّل
شیتیان در دیوان سنایی و حیص بیص است .سنایی در ابیات بسیاری به شجاعت حضرت اشاره کیرده اسیت؛
او در ابیاتی ،حضرت را در شجاعت به شیر تشبیه کرده و متتقد است که هیبت ایشان ،لرزه بیر انیدا دشیمنان
میافکند و زمانی که علی (ع) تنها عشم عود را با نشان دادن دندانهیایش بیه دشیمن بییان مییکنید ،دنییا بیر
دشمن تنگ میشود و هیچ راه فراری ندارد:
لطیییییییف او بیییییییود لطیییییییف پیغمبیییییییر

عنییییییف او بییییییود شیییییییر شییییییرزة نییییییر
(بیتا)123 :

چییییون نمییییود او بییییه دشییییمنان دنییییدان

تنیییگ شییید بیییر عیییدو جهیییان چیییو دهیییان
(همان)133 :

شاعر فارسیزبان ،برای به تصویر کشاندن شجاعت علی (ع) از تشیبیه بلیی بهیره گرفتیه و در مصیراع اوّل
بیت دوّ از ن و و تأثیر کنایه بر هن مخاطب غافو نبوده است .وی با طبتی لطیف و وقیی سرشیار ،م یاهیم
و متانی عمیی را به امور محسوس در قالب کنایه ریخته است .کنایة موجود در عبارت «دندان از دور نمیودن»
که کنایه از عشمگینشدن و بدگمانی به دشمن است .این امر از تبحّر هنری عا ّ،شاعر سرچشمه میگییرد.
در حقیقت او با بیان این کنایه مییعواهید بگویید کیه علیی (ع) چنیان شیجاع اسیت کیه دشیمن از عشیم او
میترسد چه برسد به جنگاوری حضرت (ع).
در مصراع دوّ  ،در پی جلب توجّه مخاطب برای رسیاندن پییا عیود از جنیاس الحیی موجیود در وا ههیای
«جهان» و «دهان» بهره گرفته است؛ زیرا جناس ،بهویژه جناس ناقص ،به دلیو موسیقی گوشنواز عود ،جا بیة
بیشتری دارد و موجب نوعی همآوایی و توازن ناقص وا گانی میشود .حیص بیص نی با بهیرهگییری از هنیر
شتری عود ،شجاعت حضرت را اینگونه ویف کرده است:
 .4شا ااد د مضا اات ِ به ا ااأ ) ا ا ب ا ا
کأن ا ا ا اات
 .2ها ا ا ا ا عص ا ا ا ااف بت شا ا ا ا ا ِلک ّ

إذب َجا ا ا ا ا ا ا ا ا بته ا ا ا ا ا ا ا اات وبه تبِا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ
زع ا ا ا ااتز خا ا ا ا ا د
لق أس ا ا ا ا ِاف بته قِا ا ا ا ا ِ
( ،4791ج )434 :4

(ترجمه .1 :دالوری و ع و ارادة استوارش ،او را از آزمودن در پیکارهای سیخت و در مقابلیه بیا نیی ههیا و جنگیاوران
سرسخت بینیاز میکند .2 .در حمله به مشرکان چنان شدّت و قدرتی دارد که گویی زل لهای است که گیرد و عیاک
برانگیخته و همهجا را ناآرا کرده است).
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تشبیه در علم ب غت از جایگاه و اهمّیّت زیباشناعتی باالیی برعوردار است؛ زیرا متانی پنهان را آشیکار،
دور را ن دیییک و بییر واالیییی و تبیییین متییانی میییاف اییید و بییه آن زیبییایی میییبخشیید .شییاعر عییر نیی بییرای
تأثیرگذاری بیشتر سخن عود و نشاندن آن در جان مخاطبان و تبیین متانی ،از ینتت تشبیه بهیره بیرده اسیت.
شاعر در بیت دوّ از تشبیه مجمو است اده کرده و «کاأن» از میان ادوات تشبیه از قویتیرین ادوات اسیت؛ زییرا
همانندی و اتّحاد میان «مشبّه» و «مشبّهبه» در مواردی که از آن است اده میشود ،قویتر است؛ لذا شاعر بیا علیم
به قوّت این ادات ،آن را برای تشبیه میآورد .حضرت (ع) را به زل له تشبیه میکند .وی برای ملموس نمیودن
لرزه انداعتن به اندا دشمن ،از این تشبیه بهره گرفته است؛ همچنیین بیه تبتیّیت از اشیتار سینایی ،بیا برقیراری
جناس مذیّو بین وا گان «به ت» و «به تب » ،بر تأثیر موسیقایی ک

عود اف وده است.

جنگاوری حضرت ،یکی از مضامینی است که سنایی در ضمن مدایح نبوی عود بیه آن پرداعتیه اسیت ،وی
پیرامون جنگاوری و شجاعت علی (ع) در جنگ ی ّین چنین سروده است:
حیدر کیرّار کیو کانیدر مصیاف از بهیر دیین

در یف یی ّین سیتم از لشیکر میروان کشید
()133 :1361

در بیت مذکور ،سنایی به یورت تلمیحی به ستمهایی که لشکر دشیمن در حییّ علیی (ع) روا داشیته ،اشیاره
کرده است .حیص بیص این مضمون را از شتر سنایی برگرفته ،امّا بیه ییورت مسیتقیم بیه پیکیار حضیرت و
عمرو بن عا ،و حیلهگری عمرو برای نجات جان عویش و جیوانمردی علیی (ع) اشیاره کیرده اسیت .وی
عطا به شخصی چنین آورده است:
 .4ال حتسا ا ا أحج ا ا ا عا ا ا خا ا ا

 .2قا ا ا ا ا ل متز ا ا ا ااع ه ا ا ا ااتز شا ا ا ا اليف

أو حص ا ا ا ا ا ا ا دل يف بهلّسا ا ا ا ا ا ااتن ل أق ا ا ا ا ا ا ا ِ
س ا ا ا ا ع ا ا ا االدو ا ا ا ا س ا ا ا ا تن عل ا ا ا اي

( ،4791ج )331 :2
(ترجمه .1 :نپندار که من به عاطر ترس و ضتف و لکنت در زبان عقیبنشیینی کیرده و سیخنی نگ تیها  .2 .عیواری و
بیآبرویی تو ع ّت و نجابت مرا را کرد؛ همانگونه که عمو زشت عمیرو بین عیا ،،سیرنی ة علیی (ع) را متقاعید بیه
انصراف نمود).

یکی از ویژگیهایی که شتر دو شاعر را به هم ن دیکتر کرده و بر ارتباط ادبی آنها تأکید دارد ،ایین اسیت
که سنایی و حیص بیص در اشتار عود ،شجاعت علی (ع) را در عیدمت دفیاع از دیین و مبیارزه بیا مشیرکان
میدانند:
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وال قیییییاری کیییییه از بهشیییییت عیییییدای

ب رسیییییییییتاده بیییییییییود شیییییییییرکزدای

آوریییییییییدش بییییییییه نیییییییی د پیغمبییییییییر

گ ییییت کییییاین هسییییت بابییییت حیییییدر

تییییییا بییییییدو دینییییییت آشییییییکار کنیییییید

لشییییییکر ک ییییییر تییییییار و مییییییار کنیییییید
(بیتا)123 :

حیص بیص نی همانند سنایی ،علی (ع) را نابودکنندة بنای شرک و آشکارکنندة دین حی میداند:
اع ب ا ا ااد ِ
مل ا ا ااي ع ا ا ا ا ِد به ّش ا ا ا ِ
قیتما ا ا ا

وم ا ا ا ا ا ا د ا ا ا ا ا ا ِ ِ ب ا ا ا ا ا ااد ک ا ا ا ا ا ا ِن

( ،4791ج )144 :3
(ترجمه :او پایههای بنای شرک را فروریخته و دین عدا را بتد از پنهانبودن ،آشکار کرد).

شاعر در این بیت همان مضمونی را که سنایی به آن اشاره کیرده ،بیه تصیویر کشییده اسیت .از آنجیا کیه
سنایی از وا گان متضاد «دین و شرک» بهره گرفته ،حیص بیص نی از «دین و شک» و «آشکار و پنهان» بهیره
گرفته که موجب رسایی و تأثیرگذاری شتر ایشان شده است.
 .9-6-6عدالت علی (ع)

یکی از فضایلی که علی (ع) در طول تاریخ بدان شهرت یافته و همگان به آن اقرار دارنید عیدالت و قضیاوت
یحیح ایشان است .پیامبر اس

در حدیثی ،او را عادلترین و عالمترین امّت بتد از عود مترّفی کیرده اسیت

(المجلسی ،1333 ،ج  .)161 :63سنایی نی ایشان را بدین ی ت ستوده و او را قاضی عادل و امین میداند:
بیییییادی عیییییدل جیییییوی همچیییییو بهیییییار

حییییاکمی سییییختمهییییر و سسییییتمهییییار

شییییییرف شییییییرع و قاضییییییی دییییییین او

ییییییییییییییییدف در آل یاسیییییییییییییییین او
(بیتا 123 :و )123

حیص بیص ،این مضمون را از اشتار مدحی سنایی برگرفته و در ساعتار شتری عود به کار گرفته است:
بهصا ا ا ب ِ هسا ا اات
ا ا الي إها ا ای ق ا ا ا ِ ّ

إذب ما ا اات بهف ا ا ااتو أ ِح ا ا ا بت سا ا ااتِ ِ

( ،4791ج )434 :4
(ترجمه :در همة مسئلههای سخت که دیگران از حوّ آن عاج ند ،زبان وی به سخن درست جاری است).

البتّه هر دو شاعر ،با آگاهی از حدیث شریف نبوی به این ویژگی حضرت علی (ع) پرداعتهاند ،آنجا کیه

حضرت محمّد ( )،میفرمایند« :وه بهفت وق فلق ب ب ِّق وبه تط ِ » (ترجمه :تنها علی (ع) فاروق اسیت کیه حییّ را

از باطو جدا میکنید( ).الطّوسی )261 :1336 ،در ایین حیدیث آمیده اسیت «ها بهفات وق» :تنهیا او فیاروق اسیت.

 /36کاوشنامة ادبیّات تطبیقی ،سال ه تم ،شمارة  ،26تابستان 1336

علمای ب غت ،در مورد مترفه آوردن عبر متتقدند« :هرگاه عبر ،مترفه به ال باشید ایین تترییف م یید قصیر
است» (بسیونی ،بیتا ،ج )66 :2؛ و در اینجا فاروق با وجودی که عبر است و قاعدتاً باید نکره میآمید مترفیه
به ال است تا این نکته را متذکّر شود که تنها علی (ع) فاروق (جداکنندة حیّ از باطو) اسیت؛ بنیابراین ،علیی
(ع) عدل مجسّم است.
حیص بیص نی همچون سنایی ،با بهرهگیری از مضمون سخن پیامبر ( ،)،علی (ع) را به عنوان قاضیی عیادل
مترّفی میکند و متتقد است که تنها علی (ع) است که میتواند در روز نی اع و درگییری ،هیر مسیئلة میبهم و
پیچیدهای را حو نماید:
م ا ا اات أش ا ا ااکل

ا ا ا ا بجل ا ا اادب ِ قض ا ا اایّ

ّإال وبا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ّد ش ا ا ا ا ا ا ا ا ااکات بِی ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ِ

( ،4791ج )144 :3
(ترجمه :در روز ن اع و درگیری ،هیچ مسئلهای پیچیده و مبهم نمیماند مگر اینکه علی (ع) آن را حو میکند).

شاعر در این بیت ،از اسلو قصر است اده کرده است .او از شیوة ن ی و استثنا که نسیبت بیه شییوههیای دیگیر
قصر بیشتر و کاربرد آن گستردهتر است برای رساندن پیا عود بهره جسته است .این روش ،هنگیامی بیه کیار
میرود که مخاطب نسبت به حکم گوینده در موض تردید باشد .در این بیت ،برای بیان اینکه تنهیا علیی (ع)
ح ّل مشک ت است از این شیوة ب غی نهایت است اده را برده است ،زیرا عواننده در ایین امیر تردیید دارد و
شاعر برای تأکید ک

عود از آن است اده کرده است.

 .3-6-6سخاوت و بخشش علی (ع)

از اع ق عا ّ،علی (ع) ،سخاوت و بخشش ایشان بود که آیات و رواییات گونیاگونی در میدح بخشیش و

سیران متتقدنید کیه آییة «و طْ ِ ا ن بهط ات علا حِّا ِ ِم ْساکی ت و ی ات وأسالب»
کر ایشان رواییت شیده اسیت .بیشیتر م ّ
(انسان )3 /و آیة «إَِّنت وهِیکم بَّلل و س ه وبهذ آم ب بهذ ی ن بهصا و ا ْْتا ن به کات وه ْام بکِ ا ن» (ما یده .)66 /آییاتی

است که به عاطر بخشندگی علی (ع) و عانوادة وی نازل شده است .سنایی با الها از آیة  66سورة ما یده ،بیه
بخشندگی حضرت در حال رکوع پرداعته است:
در قیییییییا و قتییییییود عییییییود او کییییییرد

در رکیییییوع و سیییییجود جیییییود او کیییییرد

عیییییییاتم اینجیییییییا بیییییییداد بیییییییر در راز

ملییییک آنجییییا عییییوم سییییتد بییییا نییییاز
(بیتا)133 :

«مراعات نظیر از لواز اوّلیّة سخن ادبی است؛ یتنی در مکتب قدیم ،سخن نظم و نثر وقتی ارزش پیدا میکنید
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که میابین اجی ای کی

تناسیب و تقیارن وجیود داشیته باشید» (همیایی .)133 :1333 ،سینایی در بییت اوّل از

وا ههای قیا و قتود و رکوع و سجود که مربوط به نماز هستند بهره گرفته است .بیه هیر حیال بهیرهگییری از
این ینتت در شتر سنایی ،باعث تناسب و زیبایی ویژهای در ک

شده و ن و پذیری سخن را بیشتر میکند.

حیص بیص نی با الها از آیة  3سورة انسان ،علی (ع) را به واسطة بخشندگی ستوده است:
وإذب ب طا ا ا ا

م ا ا ااق ب ض ا ا ااته و ا ا االوب

میسا ا ا ا ا ز ِبدهاا ا ا اام علاا ا ا اای ب ساا ا ا ااک ِ

( ،4791ج )144 :3
(ترجمه :آنگاه که از شدّت گرسنگی به سختی افتند ،باز هم غذای اندک عود را به مسکین میبخشند).

شاعر عر به روایت مشهوری اشاره دارد که اهو بیت پیامبر در طی سه روز روزه گیرفتن ،افطیاری عیود را
به نیازمند بخشیدند.
 .5-6-6تقوای علی (ع)

یکی از درونمایههای اشتار مدح علوی دو شاعر ،سیخن دربیارة تقیوا و پرهی گیاری علیی (ع) اسیت کیه از
بارزترین فضا و و عصوییات اع قی ایشان است .سینایی ،در بییان تقواپیشیگی علیی (ع) ،ن یس او را را و
مطی پروردگار یکتا میداند .آنچه را که بیت زیر فرایاد میآورد ،تأکید آیة  33سورة «اح ا » (آییة تطهییر)
است:
ن یییییس او را چیییییو دییییییو چیییییاهی بیییییود

چیییییییر او را رسییییییین الهیییییییی بیییییییود
(بیتا)133 :

حیص بیص ،نی اما را رویگردان از عواهشها و لذّتهای ن سانی و مشتاق به پرهی گاری و مکار اعی ق
میداند:

صا ا ادوف عا ا ا بها ا ا ِبد بهشا ا اا ّي ا ا اْبد

غیا ا ا ا إها ا ا اای زبد بهّ ا ا ا ای وبهفضا ا ا اات ِ

( ،4791ج )434 :4
(ترجمه :دلش از هواپرستی رویگردان است و به سوی زاد و توشة تقوا و فضایو اع قی مایو است).

بدون شک ،است اده از وا ههای متضاد در زبان ،ع وه بر برجستهسازی آنها ،در انتقال م هو مؤثّر بیوده
و هریک متنای دیگری را تقویت میکنید .شیاعر عیر در ایین بییت بیا آگیاهی از نقیش عیا ّ،تضیاد در
برجستهسازی و تقویت کلمات ،میان وا ههیای «صادوف عا  :رویگیردان ،غیا بهای :ماییو بیه» و «بهّ ای :تقیوا،
به ّشااي :هواپرستی» تضاد ل ظی ایجاد کرده است و این طباق در حقیقت مُهری بر متنی میزنید و متنیای شیتر
را تأکید میکند؛ و هدف شاعر از به کار بردن تضاد در بیت ،تأکید بر تقوای حضرت (ع) است.
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 .2-6-6علم و یکتاپرستی علی (ع)

از جمله مضامین مدح علوی در دیوان سنایی و حیص بیص ،مدح جایگاه علمی علی (ع) است کیه در طیول
تاریخ ،آیات و روایات بسیاری در اثبات آن کر شده است .رسول عدا ،در حدیث مشیهوری عیود را شیهر
علم و علی (ع) را دروازة آن عوانده است که هر کس قصید ورود بیه شیهر علیم را کنید بایید از دروازة آن
وارد شود (الماحوزی و همکاران .)122 :2333 ،سنایی ،بیا اشیارة مسیتقیم و اسیت اده از وا گیان آییة «ومات ا ْلام

تأْ ِو ل إِال بَّلل وبهل ِبسخ ن ِيف بهْ ِلْ ِم ا ه ن آم ت بِِ ك ِم ْ ِعْ ِاد بِّ ات» (آل عمران ،)3 /علی (ع) را ثابتقید و ییاحبنظیر
در علم و دانش و آگاه از اسرار الهی دانسته است:
هرکیییه تییین دشمنسیییت و یییی دان دوسیییت

دانیییید الرّاسییییخون فییییی التلییییم اوسییییت

کاتییییییییب نقییییییییش نامییییییییة تن یییییییییو

عییییییییازن گیییییییین نامییییییییة تأویییییییییو
(بیتا)123 :

حیص بیص نی با اقتباس از این ک

پیامبر (« )،یا علی تو را میژده بیاد کیه تیو انی ع و بطیین هسیتی ،یتنیی

کندهشده از شرک و شکمو نسبت به علم و دانش» (مکی عوارزمی ،)633 :1333 ،بیه علیمدوسیتی حضیرت
اشاره کرده است:

وأ ا ا ا ا ِم ا ا ا ا ِشا ا ا اال ِ بإله ا ا ا ا ِ م ا ا ا اال

بط ا ا ا ِم ا ا ا ب حکا ا ااتِ ا ا اام بهّ ب اا ا ا ِ

( ،4791ج )434 :4

(ترجمه :او از شرک ورزیدن به عداوند پاک و مبرّا است و سرشار از علو و احکا و فرایض دینی است).
 .2-6-6کرامات و مقام و منزلت علی (ع)

الشیمس اسیت .در رواییات
از جمله کرامات علی (ع) که به عنوان متج ة الهی از آن یاد میشود ،جرییان ردّ ّ
متتدّد شیته و سنّی نقو شده است که در یکی از روزها که نماز عصر حضرت قضا شد ،با درعواسیت پییامبر
و به ا ن عداوند عورشید پس از غرو  ،دوباره طلوع کرد تا ایشان نماز عود را ادا کننید (المجلسیی،1333 ،
ج  .)333 :13این قضیه به عنوان یکی از موضوعات مسیلّم تیاریخی در شیتر سینایی بیه تصیویر کشییده شیده
است ،وی متتقد است که حسرت فراوان اما از قضاشدن نماز سبب شد که عورشید برای ایشان بازگردد:
قییییییوّت حسییییییرتش ز فییییییوت نمییییییاز

داشیییییییته چیییییییر را ز گلشییییییین بیییییییاز

تییییییا دگربییییییاره برنشییییییاند بییییییه زییییییین

عسییییییروگ چییییییر را تهمییییییتن دیییییییین
(بیتا)123 :
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حیص بیص ،با آگاهی از این حادثه ،آن را به عنوان یکی از کرامات حضرت اینگونه به تصویر میکشد:
أعی ا اادأل ها ا ا َا ا ا ب ص ا اای ِ

ها ا ا

وقااد حاات ا ا

بهصاا ِل يف أ ِ
ض بتبا ا
ّ

( ،4791ج )434 :4
(ترجمه :عورشید غرو کرده با شکوه و ج ل بیرایش برگردانیده شید در حیالی کیه لبیاس ییبح در سیرزمین بابیو
دگرگون شد).

یکی دیگر از افتخارات حضرت علی (ع) ،نازل شدن سورة انسان در شأن و مقا ایشان است ،سنایی ،با اشاره
به این حادثة مهمّ تاریخی ،در ضمن مدایح علوی عود ،بخشش حضرت را دلیو ن ول این سوره میداند:
از پییییی سییییا لی بییییه یییییک دو رغیییییف

سییییییورت هییییییو أتییییییی ورا تشییییییریف
(بیتا)123 :

حیص بییص ،نیی ایین مضیمون را از اشیتار سینایی ،وا گرفتیه و هماننید او ،دلییو نیازل شیدن ایین سیوره را
بخشندگی حضرت دانسته است:

اا ا ا ا اات بأوصاا ا ا ا ا د
اتف وماا ا ا ا ااد هِ ت ا ا ا ا ا ا ِ

ويف ها ا ا أتا ا ای م ا اات لا ا ام بهّا ا ات أم ا اال

( ،4791ج )434 :4
(ترجمه :سورة انسان  -که مرد به کنه آن پی نبردنید – دربیر دارنیدة میدح و سیتایش فضیایو اهیو بییت و بخشیندگی
آنهاست).

پیامبر اس

( ،)،بارها در بیان برتری مقا و من لت علیی (ع) ،ایشیان را بیرادر عیود عوانیده و در حیدیثی،

جایگاه او را نسبت به عود ،مانند جایگاه هارون نسیبت بیه موسیی دانسیته اسیت (مغنییه .)36 :2336 ،یکیی از
درونمایههای اشتار مدحی سنایی ،اشاره به مضمون همین حدیث اسیت ،وی در ابییاتی ،علیی (ع) را دارنیدة
فضایو رسول عدا مترّفی میکند:
او چییییییو موسییییییی علییییییی ورا هییییییارون

هییییر دو یییییک رنییییگ از درون و بییییرون
(بیتا)131 :

بیییییییا ثریّیییییییا ثیییییییری برابیییییییر شییییییید

چیییییون علیییییی بیییییا نبیییییی بیییییرادر شییییید
(همان)123 :

کاربرد جناس اشتقاق در دو وا ة «ثریّا» و «ثری» و جناس الحی موجود در «برابر» و «برادر» بر موسییقی کی
اف وده و تأثیر آن را در جان مخاطبان دوچندان کرده است.
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حیص بیص ،نی با اشاره به برادری علی (ع) با پیامبر ( ،)،حضرت (ع) را دارندة تما فضایو انسیانی دانسیته
که زبان و هنر شتری وی از بیان آنها عاج است:
ِ .4
ص ا ا ا ا ا بهّ ا ا ا ا ا ّ أ ا ا ا ا ا قا ا ا ا اات ِیيت
 .2ج ل مدحي بهص ع شا د
لف
ّ
 .3م ا ا ا ا اتذب أق ا ا ا ا ا وک ا ا ا ا ا م سا ا ا ا ا ا دم

أوص ا ا ا ا ااتف م ا ا ا ا اات أوتیا ا ا ا ا ا ال تسا ا ا ا ا ا
کاا ا ا ا ا ا ا ب ا ا ا ا ا ا اادبِ ِل دو اا ا ا ا ا ا ا تا اا ا ا ا ا ا ا

با ا ا ا ا ا ب ِ
تضا ا ا ا ا ا ِ ی ا ا ا ا ااع جم ا ا ا ا ا ا

( ،4791ج )43 :2
(ترجمه .1 :ای برادر یمیمی پیامبر! قصاید من ظرفیّت بیان تما ویژگیهیای تیو را نیدارد .2 .میدح و سیتایش عیود را
سکوت در برابر شرف و ب رگی تو قرار داد که تما مدحها به پایش میافتد .3 .چه بگویم در حالی که هیر برتیریای
که در میان ب رگان تقسیم شده است در تو (به یورت یکجا) جم شده است).

ع وه بر موارد مذکور ،سنایی ،در ضمن مدایح علوی عود ،علیی (ع) را ماییة فخیر اهیو بییت پییامبر دانسیته
است:
آل یاسیییییییین شیییییییرف بیییییییدو دییییییییده

ایییییییی د او را بیییییییه علیییییییم بگ ییییییییده
(بیتا)123 :

حیص بیص ،نی به تبتیّت از شاعر فارسیزبان ،به افتخارکردن اهو بیت (ع) به علم و تقیوا و یکتاپرسیتی امیا
(ع) اشاره کرده است:

وإذب تف ا ا ا ا ا ااتخلأل ِّ
بهل ا ا ا ا ا اات بِس ا ا ا ا ا اایّ دد

خ ا ا ا ا الوب بِا ا ا ا اأ

يف به ل ا ا ا ا ا ِ بط ا ا ا ا ا

( ،4791ج)144 :3
(هنگامی که مردمان به عاطر وجود سیّد و سروری فخرفروشی کنند؛ اهو بیت (ع) به یکتاپرسیتی و علیم سرشیار علیی
(ع) افتخار میکنند).

آنچه شتر دو شاعر را به هم ن دیک میکند آن است که هردو متتقدند اهیو بییت (ع) بیه علیم و تقیوای
اما افتخار میکنند.
 .1-6-6شهادتطلبی علی (ع)

روحیّة شهادتطلبی ،یکی از ویژگیهای بارز علی (ع) است که در طول تاریخ ،روایات گوناگونی شوق بیه
شهادت در گ تار و عمو وی را به ثبت رساندهاند .حضرت علی (ع) در نه الب غه ،گرامیترین مر هیا را

کشتهشدن در راه عدا میداند و در اینباره چنیین مییفرمایید :وبه ِاذي ا ْفا بِبْا ِ أِيب طتهِا د بِی ِاد ِ هْا ضالب د بِتهس ْای ِ
ْ
بش ِيف غ ِْل طتع ِ ب ِ
أ ْه ن علي ِم ْ ِمی د عل به ِْفل ِ
َّلل (خط ( :)423ترجمیه :سیوگند بیه آنکیس کیه جیان پسیر ابوطالیب در
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دست اوست ،ه ار ضربت شمشیر بر من آسانتر از مر

در بستر استراحت ،در مخال ت با عداست).

سنایی متتقد است که ستادتمندی اما از پیروزی ابن ملجم در به شهادت رساندن ایشان حایو شده است:
گ تم :ای حیدر میای از سیاغر شییران بخیور

گ یییت فیییتح میییا ز فیییتح زادة ملجیییم بیییود
()266 :1361

حیص بیص ،نی ضمن تأثیرپذیری از اشتار سنایی و با است اده از این جملة مشیهور علیی (ع) پیس از شیهادت
که «به عدای کتبه رستگار شد » ،ستادت حقیقی حضرت را در شهادت و به دست ابن ملجم میداند:
 .4اا ا اال ب خلِص ا ا ا ن به)ا ا اال أن ا ا اات هم
 .2ک ا ا ا ا ِ عل ا ا ا ا دي م ل ا ا ا اات ق ا ا ا ا م تِا ا ا ا ِ
ّ
 .3أصا ا ا ا ا ل مسا ا ا ا ا دب بِشا ا ا ا ا ِ غا ا ا ا ا ِلِ

ب اا ا ا اات وأن ب ا ا ا ا ا أل أشاا ا ا االف م)ا ا ا ا ا ِم
ه ا ا ااد ا ا ا ا أل وبه یا ا ا ا ِ به ی ا ا ا ِاق بحمل ا ا االِ
ّ
وأد اا ای هاا ا ب ا ااأم کفا اال بباا ا ملجا ا ا ِم

( ،4791ج)324 :3
(ترجمه .1 :انسانهای مخلص و پاکدامن ،متتقدند که مرگشیان نیابودی نیسیت؛ بلکیه بقیا و مانیدگاری اسیت و میر
بهترین غنیمت است .2 .همچون سخن علی (ع) قبو از مرگش که گ ت :به عانة محتر کتبیه قسیم کیه قطتیاً رسیتگار
شد  .3 .پس با بدبختی دیگری عوشبخت شد و ک ر ابن ملجم مرادی ،او را به آرزویش رساند).

 .9نتيجه
حیص بیص ،شاعر عر زبان قرن ششم هجری ،متایر سنایی غ نوی است کیه بیا آگیاهی از مضیامین اشیتار سینایی،
متانی شتر فارسی او را به نیکی دریافته و برعی از ابیات شتری او را در دیوان عود فییالبداهیه بیه زبیان عربیی ترجمیه
کرده است .آشنایی میان این دو شاعر ،منجر به مبادالت ادبی و تأثیر و تأثّر آنها شده اسیت؛ مضیامین میدح علیوی ،از
جمله مضامین مشترک اشتار دو شاعر است که بررسی آن در دیوان دو شیاعر ،نشیان از آن دارد کیه حییص بییص ،از
طریی مبادلة ادبیای که با اشتار سنایی داشته ،تحت تأثیر افکار و اندیشههای او به بیان عقاید شییتی عیود و میدح علیی
(ع) پرداعتیه اسییت .مسییئلة غییدیر عییم و امامییت علییی (ع) ،شیجاعت ،عییدالت ،تقییوا ،علییم ،بییرادری بییا محمّیید (،)،
شهادتطلبی ،سخاوت و بخشش ،کرامات علی (ع) و بیان برتری مقا و من لت ایشان از جمله درونمایة مدایح علیوی
دو شاعر است .حیص بیص ،مضامین مدحی عود را از اشتار سنایی ،وا گرفته و در ادبیّات عود به کیار گرفتیه اسیت.
بررسی مشابهتهای مضامین مدح علوی دو شیاعر ،حیاکی از آن اسیت کیه تأثیرپیذیری حییص بییص ،از سینایی ،بیه
یورت مستقیم و غیر متکوس بوده و برداشت دو شاعر از این مضامین یکسان است و تغییرات محسوسیی در مضیامین
مشترک آنها دیده نمیشود .از جمله ویژگیهای اشتار دو شاعر ،اقتبیاس از قیرآن و احادییث شیریف و اسیتدالل بیه
رویدادهای تاریخی برای اثبات فضیلت و برتری حضرت علی (ع) است .مضامین هر دو شاعر از ییدق عاط یة بیاالیی
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برعوردار بوده و از آنجا که شاعران ستی در بیان حقایی و تصویر حقیقتها دارند ،لذا مجال بیرای تصیویر فنّیی تنیگ
است؛ بنابراین ،عنصر عیال و تصاویر فنّی در مدایح علوی هر دو شاعر ضتیف است زیرا هر دو ستی کیردهانید از نظیر
محتوایی از حقیقت مطلب و اسناد تاریخی دور نباشند .غلوی در میدایح هیر دو شیاعر وجیود نیدارد و در اشیتار آنهیا
علی (ع) به عنوان حقیقتی دینی ،نماد شجاعت و علم و عدالت مترّفی شده است.

 .3پینوشتها
( )1حکیم ابوالمجد مجدود بن آد سینایی ( ،)666-633شیاعر و عیارف قیرن ششیم و از اسیتادان مسیلّم شیتر فارسیی اسیت .او
بیتردید یکی از دوستداران یدّیی آل علی (ع) است و از جمله گویندگانی است که در تغییر سبک شتر فارسیی و ایجیاد تنیوّع
در آن مؤثّر بوده و آثار او منشأ تحوّالت شگرف در سخن گویندگان بتد از وی شیده اسیت (ر.ک :یی ا .)666-666 :1363 ،او
در میان شاعران و قصیدهسرایان کهن از آنهایی است که پیا عا ّ،و هدف متیّن دارد؛ پیا او دعوت بیه درونبینیی و پرهیی از
ظاهرپرستی و هدف او نی مثو دیگر یوفیان جستجوی راه حی است (ر.ک :فتوحی و محمّدعانی .)36 :1336 ،وی را از ب رگان
دین و اشراف روزگار دانستهاند و موالنا ج لالدّین رومی ،با وجود کمال و فضو ،عود را از متابتان شیخ سنایی میدانید (ر.ک:
سمرقندی.)33-36 :1332 ،
( )2ابوال وارس شها الدّین ستد بن محمّد بن ستد یی ی تمیمی ( ،)636-632متیروف بیه «حییص بییص» شیاعر شییتی و فقییه
مشهور عراقی است (ر.ک :ابن ابی اییبته ،بیتا333 :؛ ابن علّکان ،1363 ،ج  )366 :2او از داناترین افراد به زبان و ادبیّیات و شیتر
عر بود و مرد علم و اد بسیاری از او فراگرفتند و با زبان عربی اییو با مرد سیخن مییگ یت (ر.ک :حمیوی ،1616 ،ج :3
 .)1362-1363دیوان مشهوری دارد و در زمینة ادبیّات اطّ عات وسیتی داشت و از فقه شافتی و منیاظره بسییار آگیاه بیود (ر.ک:
ابن عماد )633 :1636 ،در تما اغرام شتر از جمله حماسه و مدح و رثا و حکمت هنرنمیایی کیرده اسیت؛ امّیا اشیتاری کیه در
مدح دارد به گونهای سروده شده است که باعث تمای شاعر از شاعران عصرش میشود (ر.ک :جاسیم و شیکر.)63-63 :1336 ،
عماد ایبهانی ،حیص بیص را افضو و برتر شاعران و از فرزندان اکثم بن یی ی میداند که دارای ج الت و ایالت در شتر اسیت
(ر.ک :عماد ایبهانی .)232 :1336 ،حیص بیص با سنایی ارتباطی مستقیم داشته است؛ او ابیاتی از سنایی در دیوان عود نقو کرده
و فیالبداهه آن را به عربی ترجمه کرده است که این مسئله ،ع وه بر آگاهی شاعر عر از مضامین اشتار سنایی ،عود دلیلیی بیر
فارسیدانی وی است؛ به عنوان نمونه ،در دیوان عود چنین آورده است:
چون کار به قسمت است کمکوشی بیه
 .1وإن کت ا ا ا ا ا ا ب زبق تا ا ا ا ا الي ب ِ سا ا ا ا ا ا د
 .2وإن کا ا ا ااتن صا ا ا اای ک ا ا ا ا ق ا ا ا ا د ت ه ا ا ا ا

؟؟

چییون بنویسییند حییدیث عاموشییی بییه
تک ا ا ا ا ا ا اع ِ
هلح ا ا ا ا ا ا ا ِ
لص ب ا ا ا ا ا ا ااذ ِ أکا ا ا ا ا ا اال
صا ا ا ا ا ع ع ّ ا ا ا اات ه ا ا ا اای

ی ا ا ا ااع أحا ا ا ا ا

(حیص بیص :1911 ،ج)113 :3

(ترجمه1 :؛ و اگر روزیها بر اساس قسمت باشد پس دوری کردن تو از حر ،عذا آور ،گرامیتر اسیت2 /؛ و اگیر
هر سخنی که میگویی شمارش شود ،پس سکوت تو از آنچه به تو یاری نمیرساند زیرکانهتر است).
اینکه شاعری عر با شاعر ایرانی همروزگار عویش و نه شاعری از روزگاران کهینتیر کیه گذشیت زمیان شیترش را پیرآوازه
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میسازد ،چنان آشنا باشد که متانی شتر فارسی او را به نیکی دریابد و حتّی آن را بیدرنگ به عربی برگرداند ،بیسابقه و بیا تکییه
بر واقتیّتهای تاریخ اد عربی بسیار بتید مینماید و شاید این نکته مؤیّدی بر ایرانی بودن حیص بیص است (ر.ک :باقر،1332 ،
ج .)666 :21
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.www.zoon.ir

 .1ببو ف اس ،احلارث بن ببی العالء بن مح اب ()1992؛ به ّد بن ،ش ح دویل ال ُویهي ،الطبع ال انی  ،بریوت :دار الکتاب الع يب.
 .7بمنی ،بمح ()9191؛ ضحی بإلس  ،الطبع النابع  ،القاه ة :مطبع جلن التألیف والتةمج والن. :
 .8بنیونی ،ب الفتاح (يبتا)؛ علم ب تين ،القاه ة :مکتب الوهب .

 .1جاسم ،مکي النی وشاک هادی شک ()9171؛ شل د بن حیص بیص ،اق :مکتب ال کتور م واب العطی .
 .91احلنننکاع ،بی ن ال بننن بمح ن ()9199؛ ش ا بهد بهّ ا ا ه بع ااد بهّ ا ا  ،هت ن اب :مؤسن ن الطب ن والن :ن لننو ارة ال قاف ن واارش نناد
ااسالمي.

 .99احلمننوي ،شننهاب ال ن ین ابننو ب ن ال یننا وت بننن ب ن ال روم ني ()9191؛ م جاام ب دباات  ،حتقی نق :سحننناب ب ناس ،الطبع ن األولننی،
اجملو ال الث ،بریوت :دار الغ ب االسالمي.
 .92حیص بیص ،سع بن حمم بن سع بنن ال نیفي ()9171؛ بها ّد بن ،حققنه وضنب کوماتنه وشن حها وکتن مق متنه :مکني الننی
جاسم وشاک هادي شک  ،اق :مکتب ال کتور م واب العطی .
 .13دیک اجلن ،ابو حممن بن الننالب بنن رنبناب ()1992؛ بها ّد بن ،حتقینق وشن ح :بنطنواب حمننن القنوا  ،الطبعن األولنی ،بنریوت :دار
الکتاب الع يب.
 .12ال یومي ،مهیار ()1921؛ به ّد بن ،الطبع األولی ،القاه ة :دار الکت امل ی .
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 .16رودکی سمرقندی ،ابو عبداهلل جت ر بن محمّد ()1333؛ دیوان ،نسخة ستید ن یسی ،چاپ اوّل ،تهران :نگاه.
 .99سب بن التعاویذي ،ابوالفتح حمم بن بی ال ()9113؛ به ّد بن ،صححه :د .س .م جویوث ،م  :مطبع املقتطف.
 .13سمرقندی ،دولتشاه ()1332؛ تذکرة الشّعراء ،به اهتما و تصحیح ادوارد براون ،چاپ اوّل ،تهران :اساطیر.
 .13سنایی ،ابوالمجد مجدود بن آد ()1361؛ دیوان ،تهران :ابن سینا.
( ---------------------- .13بیتا)؛ حدیقة الحقیقة ورشیعةة ال ریقةة ،بیه کوشیش علییمحمّید ییابری ،رقییه
تیموریان ،به اد ستیدی.

 .21شّب ،جواد ()9188؛ أد بهطّ أو ش لب ب س  ،الطبع األولی ،بریوت :دار امل تضی.
 .29ال:ه ستاع ،ابو الفتح حمم بن ب الک می ()9112؛ ب ل وبهّح  ،وق ویه :بمح فهمي حمم  ،بریوت :دار الکت العومی .
 .22ی ا ،بیحاهلل ()1363؛ تاریخ ادبيّات در ایران ،چاپ دهم ،تهران :فردوس.
 .23الطّبي ،حم ال ین بمح بن ب

()1311؛ ذخت ل به ی يف م تق ذوي به لبی ،القاه ة :مکتب الق سي.

 .22الطوسي ،حمم بن احلنن ()1331؛ ب متيل ،هت اب :مؤسن البع  :مکز الطبا والن. :

 .21مناد اصننبهانی ،حممن بننن حممن ( )1331خل ااد به صاال و ل ااد به صاال  -قساام شا لب به البق ،حققننه وضننبطه وشن حه وتن
مق متننه :حمم ن هبج ن االی ن ی ،ب ن بصننوه وشننار ي حتقیقننه ومعارض ن نن ن وصننن فهارسننه :ةمجیننل سننع  ،اجملو ن األو  ،مطبع ن اجملم ن
العومي الع ا ي.
 .26فتوحی ،محمود و علیایغر محمّدعانی ()1336؛ شوریدهای در غزنه ،اندیشهها و آثار حکيم سنایی ،تهران :سخن.
 .23ف ال ین ال ا ي ،ببو ب حمم بن م ()1220؛ بهّفسل بهك ل ،الطبع ال ال  ،بریوت :دار سحیاء التاث الع يب.
 .23قرا تی ،محسن ()1333؛ تفسير نور ،تهران :مرک فرهنگی درسهایی از قرآن.
 .23قوامی رازی ،بدرالدّین ()1336؛ دیوان ،به تصحیح میر ج لالیدّین حسیینی اُرمیوی ،چیاپ اوّل ،تهیران :چاپخانیة
سپهر.

 .30کع بن هری بن بيب سومی ()1993؛ به ّد بن ،حققه وش حه :وي فا ور ،بریوت :دار الکت العومی .
بهصااحیح وب سا يف ضاات بإلماات عل ا ّي
 .39املنناحو ي ،بمحن  ،وةمجن مننن وبن م رسن بهننل الننذک ()2113؛ سلساال ب حتد ا
ّ
بهسّ وبجل تع  ،کویت :مکتب احلنینی اجل ی ة.
بهس ) بلوب أه ّ
(علی ّ
 .32اجملونني ،حمم ن بننا بننن حممن تق ني ()1933؛ حباات ب ا ب  ،الطبع ن ال ال ن  ،بننریوت :دار سحینناء الننتاث الع ن يب ،ر مني الناش ن  :مکننز
القائمی باصبهاب لوتح ریات الکمبیوت ی .
 .33مطهّری ،مرتضی ()1366؛ امامت و رهبری ،چاپ دوّ  ،تهران :یدرا.
 .31مغنیننه ،حمم ن ج نواد ()2119؛ به ّش ای يف ب ی ا بن ،حققننه و وننق ویننه :سننامي الغ ی ن ي ،ننم :دار الکت ن ااسننالمي ،ر م ني الناش ن :
مکز القائمی باصفهاب لوتح یات الکمبیوت ی .
 .35الواح ي النینابوري ،وي بن بمح ()9198؛ أس ت بهّ و  ،القاه ة :مؤسن احلويب وشكاه لون :والتو ی .
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 .36همایی ،ج لالدّین ()1333؛ فنون بالغت و صناعات ادبی ،چاپ اوّل ،تهران :اهورا.

ب :مجالّت
 .33انصاری ،نرگس ()1332؛ «شتر شیتی فارسی و عربی در گذر تاریخ» ،فصلنامة ادبيّات دینی ،شمارة چهار  ،یص
.136-163
 .33باقر ،علیرضا ()1332؛ «حیص بیص» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،جلد بیست و یکم ،یص .663-666
 .33بیرانوند ،نسرین؛ نایر کاظم عیانلو و پیمیان متمیارزاده ()1336؛ «سیتایش حضیرت علیی در اشیتار نایرعسیرو و
سنایی» ،کنفرانس ملّی هزارة سوّم و علوم انسانی ،شیراز ،مرک توستة آموزشهای نوین ایران (متانا).
 .63محدثی ،جواد ()1333؛ «شاعر والیت و حریت؛ عبدی کوفی» ،مجلّة فرهنگ کوثر ،شمارة  ،26یص .63-66
 .61مرادی ،ایو و سارا چاالک ()1333؛ «سیمای اما علی (ع) در شتر سنایی» ،مجلّة نامة پارسی ،شمارة  ،63یص
.33-6
 .62هادی ،روحاهلل ()1333؛ «سیمای اما رضا (ع) در شتر پارسی از سنایی تیا جیامی» ،بهـار ادب ،سیال  ،2شیمارة ،2
یص .133-166

ج :منابع مجازی
http://www.civilica.com/Paper-NCTMH01-NCTMH01_267.html

حب ث يف ب د ب ت ن ( صلیّ عل یّ ّ -ك )
کلّیّ بآلدب وبه ل بإل ست یّ  ،تم بزي ،کلمت شت
بهستب  ،به دد  ،21صی  1391ها .ش 1131 /ها .ق ، 2011 /صص 11-13
بهس ّ
ّ

ي ب «س ت ي» و «حیص بیص»
د بس م ت يف مضتم ب د ل به ل ّ

4

ملمی محيت تلكتش د
بستاذ منا ي نم الوغ الع بی وآداهبا ،جامع را ي ،ک مان:اه ،سی اب

2

ت حی ي خلی بهلّاي

3

املاجنتری ي ف ع الوغ الع بی وآداهبا ،جامع را ي ،ک مان:اه ،سی اب
ب ل ّخص
امل یح العووي ،بوصفه ف ا من ف وع فن املن ح ي األدبننی العن يب والفارسني ،بصنبح مین انا لو:نع اء لکني یعنّبوا بنه نن احلن ووالئهنم لعوني
بن ببیطال (ع) .ی ف شنا املن یح العونوي مقناب اامناب وک اماتنه بعا فن حقیقین وصناد  ،یکنوب «سننایی» و«حنیص بنیص» منن ببن
شننع اء هننذا الفننن ي القن ب الننادس؛ هنننا ي من ائحهما العووین وجننوه ثایون ومضننامنی م:ننتک تن وننی التفا ننل األديب الن:ن بینهمننا
نظن ا لوعال ن التار ین بنننی ال:ننا هین .ی منني هننذا املقننا سلننی دراس ن مقارنن ي املن ائح العووین لو:نا ین دراسن داللین ا تمنناداع وننی املنهجنننی
التنأر ي والوصننفي التحویونني .ومننن ببن النتننائا الننص توصننل سلیهننا هنذا البحننث هنني بب منننأل الغن ی ووالین ونني بننن ببیطالن (ع) ،و ومننه
وک مننه هوجننوده و ه ن ه و التننه وشننجا ته وحبننه لو:ننهادة ي سننبیل ال ،ومقامننه ال فی ن و وننو شننأنه مننن بهننم املعنناع امل:ننتک ي م ن ائحهما

العووی ن وتننأی حننیص بننیص اعنناع م ن ائح سنننایي العووی ن ب:ننکل ال نبننار ویننه وانعکنننت توننک املضننامنی ي بشننعاره ب ننورة مباش ن ة .سب
حننیص بننیص ن صننور منا ن اامنناب وفضننائوه متننأی ا بأسننووب سنننایي باسننت امه اایننات الق آنی ن واألحادیننث وتفادیننه الغوننو والزدننار
الوفظین الوهننم سال بب ببینات املن یح العونوی نن سننایي وا ال نه ونی األحادیننث املتعوقن بفضننائل وني (ع) یبن و بک ن وب مننق ألننه تطن ق
سلی ذک بعنض األحادینث کحن یث األدنوة بننی وني (ع) و حممن (ص) وشن حه شن حاع مف الع.سضناف سلنی هنذا ،بب ش نی وني (ع)
ي بشعار کال ال:ا ین بصبحت رمزاع لوعوم وال:جا والع ال .
بهکل تأل به ّدهیلیّ  :األدب املقارب ،ال:ع الفارسي والع يب ،امل ائح العووی  ،سنایي ،حیص بیص.
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