
 1317، پاییز 11پیاپی ، ومسشماره ، سومسال 

 

 
 
  

59 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شعر بولس سالمه نۀیيآغدیر خم در بررسي تحليلي واقعۀ 
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 چکيده

ی معرفت هانکتهکند و ی را روشن مینیبواقعضمیر هر ، ۀ انکارناپذیر غدیر در تاریخ اسالمواقع

واقعرۀ غردیر را   ، عربی و غیرر آ   ادبیّاتل تاریخ شعرای بسیاری در طو. آموزدیمرا به هر منصفی 

هرا  ایرن سرروده  . انرد دهیآفرسرایش اشعار خود قرار داده و آثار نغز بسیاری در این زمینه  ۀیدستما

، ی بروس  سرالمه  هاغدیریّهبررسی . است علیّ به محبّتحاکی از بیا  داستا  غدیر و والیت و 

شرعری وی   شرۀ یاندغردیر در   مسرلسۀ و  امام علیّکه  دهدیمنشا  ، شاعر مسیحی مذهب سبنانی

گویرای  ، ستی حماسی اهاسرودهکه از زیباترین ( عیداسغدیر) ملحمه. جایگاهی منحصر به فرد دارد

 واقعرۀ ، در این مقاسره . و بیانگر حوادث و وقایع روز غدیر است امام علیّعشق راستین شاعر به 

نترای  پرهوهش نشرا     . تحلیلی بررسی شده است صیفی ر به روش تو، شعری سالمه شۀیاندغدیر در 
ابالغ پیام از ، الوداعحّجة ، وارث و برادر نبی : علیّمانند؛ دهد شاعر در قاسب موضوعاتیمی

 .به توصیف غدیر در شعر خویش پرداخته است... جانب جبرئیل و

 .  بوس  سالمه، ، امام علیّغدیر، شعر: واژگان کليدی
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 همقدّم

به قلمرو ادب عرضه دارد کره روز بره   را  برجسته ییهاچهرهاست توانسته ، حاضر عصردر شعر 

در برین   نشا  داده که شعر، ی شاعرا آثار شعر بهخوانندگا   اقبال. دینافزایمسخن  ۀگستر رروز ب

و بره   متعدّد شعرای توسّط، ی مختلفهازما در ، واقعۀ غدیر. جایگاه خود را حفظ کرده است، مردم

 .  ی گوناگو  به رشتۀ نظم درآمده استهاا زب

قرار گرفته و در حفظ این مراجرا  ، ت غدیرسندیّ ،در کنار دیگر منابع، آثار برجای مانده از آنا 

و  اسمرممنین ه امیربر  زبا عرب ا مسیحیویهه به؛ عربرا  و ادبای ارادت متفکّ. است داشتهنقش 

برا  ، هرا در طرول قرر   آنا  . ادگی آ  را نادیده گرفتتوا  به ساست که نمی رخدادی، غدیر واقعۀ

در . و نوشتار خود بازتراب دادنرد   آشنا شدند و این ارادت را در گفتارآ  حضرت  رۀیها و ساندیشه

 بازگردا  آیات قرآ  به زبا  فارسی از ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی استفاده شده است.

 بيان مسأله -1

ی را نر یبواقرع که ضرمیر هرر    است انکارناپذیر در تاریخ اسالمی اواقعهسخن از ، سخن از غدیر

 نیترر یعاسمردی که بزرگا  جها  او را به  حقّ ی برای اعالم والیت بهاواقعهیعنی ؛ کندیمروشن 

سرایت پایگراه   ) انرد دانسرته ستوده و سخن او را مادو  سخن خاسق و مافوق سرخن مخلروق    هاواژه

برابر با هدر رفتن ، ی که عدم اعالم آ اواقعههما   ؛(www.hawzah.net ،5931، رسانی حوزهاطّالع

 . بود ...و هاشکنجه، در طول دورا  تبلیغ زحمات پیامبر کلّ

امام  رابطۀزیرا ؛ دارد دیگر یسطف، مسیحی از زبا  نویسندگا  بیت شنید  اوصاف اهل قطعاً

. برقررار نیسرت   اطهرار  ۀنا  و ائمّآ میا ، وجود دارد بیت و اهل شیعیا مومی که بین لو م

 . اندگذاشتهبر جای  آثاری ناب، ا در این زمینههآ 

او همرواره  . در وجودش شعله کشید ی علویّتجلّ است که« سالمه بوس »، یکی از این مسیحیا 

 برا  به عاسم ادب تقدیم کررده و ، بر سب داشته و تراوشات فکری خود را به زبا  شعر ذکر مرتضویّ

پرهوهش حاضرر   . اسرت  گذاشرته  از خود بر جرای این زمینه  در کامل یدیوان، ی بود مسیح وجود

درنگی نیز بر زندگی و ، در اندیشۀ مسیحیا  معاصر امام علیّکوشیده است ضمن بررسی سیمای 

 . سپ  به بررسی و تبیین واقعۀ عظیم غدیر در شعر وی بپردازد، سبک بوس  سالمه داشته
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 ضرورت پژوهش :1-2

، بسیاری از حوادث لمنش، بزرگ واقعۀاین . یکی از حوادث بزرگ تاریخ اسالم استاقعۀ غدیر و

 ۀبه تحلیل و بررسی این واقعر ، ا محقّقاز  بسیاری ،سال گذشته 5011در طول . گردید ...و هاگرایش

سره  بررسی این واقعۀ عظیم در شعر بوس  سالمه ضرورت اصلی نگارش ایرن مقا . اندتاریخی پرداخته

 .  بوده است

 های پژوهش: پرسش1-3

 بوس  سالمه تا چه میزا  به واقعۀ غدیر توجّه داشته است؟ 

 وی این واقعه را چگونه در شعر خویش منعک  ساخته است؟

 پژوهش ۀپيشين :1-4

، پهوهشنامه علوی، «د حمیریاشعار سیّ ۀواقعه غدیر در آیین»در مقاسۀ ( 5931) زادهمهین حاجی

ی مانردگار در  یهرا چکامره ، گیری از ذوق و خودبا بهره شاعر ،نتیجه گرفته است 2ره شما، 2دوره 

 علریّ  .هه واقعه غدیر خم از خود به یادگار گذاشته اسرت به وی علیامام توصیف فضایل اخالقی 

آفراق  ، «عیرد اسغردیر   ملحم اسحسین فی مام رثاء اال»در مقاسۀ ( 5935) شال و حسین روستاییپیرانی

ضمن بررسی سبک شعری بوس  سالمه به بررسری مضرامین   ، 5شماره ، 51 ۀدور، میة اإلسال ةراسحضا

در ( 5935) نیرا و همکرارا   رضی مصرطفوی محمّد. انددر این حماسه پرداخته حسینامام رثای 

شماره ، 9 ۀدور، پهوهشنامه علوی، «بوس  سالمه و عبداسمسیح انطاکی غدیریّهبررسی تطبیقی »مقاسۀ 

 نظر قرار داده و تاریخ راتاریخی را مدّ حقایق تاریخ و -5 دو شاعر در قصاید خوداند ه گرفتهنتیج 6

به آیات  -9 ؛اندات این واقعه را توصیف کردهجزئیّ -2 ؛انددر اشعار خود وارد کرده تخیّلاز تر بیش

کرار  اشعار خود بهعاطفۀ شعری را صادقانه در  -0 ؛اندو حوادث تاریخی اشاره کرده، احادیث، قرآ 

( 5931) فررد اسدینیسی و اعظم شم مقدّابواسحسن امین. اندبرده و در بیا  احساسات خود موفق بوده

به بررسی اسرلوب و   5شماره ، 7 ۀدور، پهوهشنامه علوی، «های عربیغدیریّهنگاهی به نیم»در مقاسۀ 

سرت کره در   ا این تحقیق حراکی از آ  مطاسعات حاصل از . اندهای عربی پرداختهغدیریّهمایۀ درو 

اشراره   ،امام علیّموضوعاتی از قبیل ابراز ارادت به ، های عربیغدیریّههای فراوا  میا  درونمایه

براالترین   و نکوهش سرقیفه  ایشا اشاره به خالفت ، نفرین دشمنا ، مامابیعت با ، والیتآیۀ به 
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، صورت ایجاز اسرت سبک قصاید غاسباً به، اسلوب ۀامّا از ناحی. ته اسرا به خود اختصاص داد بسامد

 .  اندگویی نیز پرداختهگرچه در برخی موارد شاعرا  به استطراد و پراکنده

اسغدیر سالمه پرداختره   ملحم به بررسی واقعۀ غدیر در  جداگانهو خاصّ ای که به طور مقاسهوسی 

بره ایرن امرر    ( 5935) نیا و همکارا طفوینیز تفاوت اساسی این مقاسه با مقاسۀ مص. یافت نشد ،باشد

امرام  برود    حرقّ  های بوس  سالمه در برر گردد که در جستار پیش رو به بیا  دالیل و حجتبرمی

به بررسی تطبیقی  حال آ  که در مقاسۀ مذکور ،اشاره شده است برای جانشینی پیامبر علیّ

پرداخته شده و ( یانطاک حیعبداسمس و مهسال بوس ) یحیمس شاعر دو از غدیریّه ۀدیقص دو لیتحل رب

 : خود دیقصا در شاعر دو هردهد نتای  آ  نشا  می

 وارد خرود  اشرعار  در تخیّل ازتر فزو  را خیتار و داده قرار نظرمدّ را یخیتار حقایق و خیتار -5

   ؛اندکرده

 ۀچهرر  در ینگرانر  وجرود ، تیّر جمع انبروه ، گرما زا یم مانند یموارد) رویداد نیا اتیجزئ -2

  ؛اندکرده فیتوص زین را (امبریپ

 ؛اندکرده اشاره یخیتار حوادث و، ثیاحاد، قرآ  اتیآ به -9

 .  اندبوده قموفّ خود احساسات ا یب در و برده کاربه خود اشعار در صادقانه را یشعر ۀعاطف -0

 مسيحيان معاصر شۀیانددر  امام عليّ -2

امّا در ؛ انددیدی غیرمنصفانه به اسالم و بزرگا  آ  نگریستهاگرچه غاسب نویسندگا  مسیحی با 

ب یقی نظرر کررده و تعصّر   حق شوند که به اسالم و بزرگا  آ  با نگاهیافرادی یافت می، میا  آنا 

اسرالم را   کره چنرا  ؛ گذارندیمآنا  بین اسالم و ایما  فرق . اندنکردهدینی را در تاریخ خود اعمال 

کره  جرا  آ  و از داننرد یمر  محمّد، ت پیامبر اسالمت خدا و نبوّیعنی وحدانیّ؛ اقرار به شهادتین

 چهرۀ برجستۀبه دنبال ، دارندنحضرت برای آنا  ثابت نشده یا به جهاتی دیگر به آ  اقرار  پیامبری

یعنی هما  کسی که باعث جذب آنا  بره ایرن دیرن    ؛ اندرفته علیّ اصلی در اسالم امیراسمممنین

  .(51: 5937، ضوانیر) شده است

هنگامی که منصفانی از  روازاین؛ آفریده است هایخوبفطرت انسا  را متمایل به ، خداوند متعال

بروس  سرالمه در    کره چنا ؛ شوندیمبه او متمایل ، دگردنیمرو ی روبهشخصیّتادیا  دیگر با چنین 

 :دیگویمدیوا  خود 
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ةةةةةاََاَلا اق  ةةةةةال  ةةةةةا  اعَایش  ةةةةةعَاااة اوَاه  ال  اي 
ةة ةةفَااَواه  ةةار اخ  االت 

 
اير اأ ةةافَاَلااخ  اع اَشةةار اخ  اب 

ا

اإ اا ةةةةان  ةةةةايف  اک  ةةةةن ام اال  اص  ةةةةاف  اای اع ایش 
ايَا ةةةةةةةيَاَواایةةةةةةة  اع اد  ةةةةةةةةل اوَاای َاف اَطاص  اای 

ا

 ( 917: 5016، سالمه)

افتخرار   علریّ  .چو  هر انسا  منصفی شیعه است؛ هستند علیّ هوادارا ، نگو فقط شیعه»

  «.گزیندخواند و بر میو سرپرست می وسیّتی که او را به عنوا  تاریخ است نه افتخار یک ملّ

کره   برنرد یمر ت پی احادیث و روایات اسالمی به این واقعیّ، وانگهی مسیحیا  در مطاسعۀ آیات

 ،از امیراسمرممنین . شده است معرّفی، به عنوا  محور ایما  علیّ اند وبه ایما  دعوت شده هاانسا 

؛ «قٌافُنَر ا مُسَّر إِی نِضُغِبْایُسَنٌ وَمِمْا مُسَّإِی نِبُّحِایُسَ هُنَّإِ»: دربارۀ او فرمود نقل شده که پیامبر علیّ

بسریاری   ،(55: هما )رضوانی، « .ورزدینممرا جز مممن، دوست ندارد و جز منافق با من، دشمنی »

ایمرا  بره    حقیقت را علیّ حضرت محبّتاز منصفا  مسیحی، تنها با خواند  این گونه روایات، 

 .  اندنمودهخود جمع  مسیحیّتو از این طریق، بین اسالم و  نستهدااسالم 

و  کره از پیرامبر   میابیر ینمر مطلبری را  ، ی اندیشمندا  مسیحیهانوشتهما در هیچ یک از 

مدح برادر و پسر عموی ، در حاسی که در کنار آ ؛ رساستش سخن گفته و ایشا  را مدح کرده باشد

را برا   علیّ و محمّدی که بدو  استثنا نام تا حدّ اشدمغفول مانده ب علیّ حضرت؛ ایشا 

ماننرد عیسری    ،یافرسرتاده پیامبر و که این بی - امام علیّ شخصیّتدر ها آ  پ . اندآوردههم 

توانند یمها آ  شکّ؟ بیسندینویمایشا   دربارهکه  اندافتهچه ی -باشد  و نبی اکرم مسیح

ق در احادیرث و  با مطاسعۀ کتب تاریخی و گرزارش راویرا  و تعمّر    و رندیگرا به کار  خود شهیاند

از  حقیقرت  کره در را احادیثی ، عقل را بر مسند قضاوت بنشانند و به دور از احساس، روایات معتبر

 ( 10-11: 5026، انور هیفا) .تشخیص دهند، است از احادیث جعلی بیا  شده زبا  رسول خدا

ی ناب استفاده یهاواژهاز  بزرگوارامام مسیحیا  در وصف این  ویههبه؛ دانشمندا  غیرمسلما 

 ریر نظیب نسخۀرا یکتا  علیّ ،به طوری که یکی؛ دهدیماز نهایت تحیّر آنا  گواهی  که اندکرده

ت و بلندی همّ، تعمق روح انسانیّ، حرارت ایما ، او را به طهارت وجدا ، دیگری. خواندیمخلقت 

. ددانر از مردار سرتارگا  مری    ترر مرتفرع موال را  شخصیّت، ریمتفکّ. کندیمنرمی طبیعت توصیف 

او را ، یاسرنده ینو. نامرد شهید نامی و فریاد عداست انسرانی مری  ، او را وجدا  بیدار، دانشمندی دیگر

ارتباط و پیوستگی یافته و همنشین گشته است و هرم  ، که با روح کلّی جها  داندیمنخستین کسی 
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 :ی دیگرر گویرد  اسرنده ینو. داندیم نیبروشنرا مرگ پیامبرا   علیّ ی چو بزرگمرد مرگ، او

  .(953: 5976، سراج) ی ژرف روح و بیا  در هر زما  و در هر مکا  استهاانوسیاقاز  علیّ

این است که بگوییم فضرایل حضررت   ، مقصود ما از اشاره به ستایش غیرمسلمانا  در این بخش

 اعمّ؛ از جمله مسیحیا  نیز با مسلمانا ؛ فتاب روشن است که غیرمسلمانا آنقدر واضح و مثل آ، امیر

امام کسی برتر از  ،محمّدبعد از حضرت ، که آری انددهآواز شهم، تسنّاهلاز شیعه و بزرگا  

  .(90: 5973، نجفی) نبوده و نخواهد بود علیّ

 بولس سالمه، شاعر مسيحي -3

کره روسرتایی در قضراء جرزّین در     « بتدّین اسلقش»در  5312در سال ، بوس  بن یوسف سالمه

وسی بااسرتعداد و  ؛ سوادیبفردی مسیحی و ، یوسف، پدرش. دیده به جها  گشود، جنوب سبنا  است

جا آ  روستایش شد و در مدرسۀوارد  5317سالمه در سال . بودبنت حبیب اسقطّار  هسطیفنیز  مادرش

گرواهی  ، وق در بیروت رفتحق مدرسۀنیز به  5329در سال  .مبانی زبا  عربی و فرانسه را آموخت

 . ی کار قضاوت مسیحیا  در بیروت شدمدرک سیسان  را گرفت و متوسّ

، ی نهراد هرا نامچهار فرزند به ، آ  ثمرۀبا زنی غیرعرب ازدواج کرد که  5323در تابستا  سال 

 تش را در کتاب مرذاکرات جرریح  داستا  بیماری طوالنی مدّ، بوس  سالمه. رشاد و جواد بود، سهاد

، در طررابل  را داشرت   یعنی زمانی که مسند قضراوت ؛ 5396این بیماری از سال . آورده است خود

باالخره بعرد از آخررین عمرل    ؛ احی قرار گرفتتحت عمل جرّ، بار 26، یماریبدر طول . آغاز شد

بره  ، ن اسلقرش بتردیّ ، ستایشاز دنیا رفت و در قبرستا  خانوادگی خود در رو 5373در سال ، یاحجرّ

ام امّرا ایّر  ؛ درس خوانرد  متعردّد  بوس  سالمه در مردارس ، که اشاره شدهما  طور . خاک سپرده شد

باعث شد تحصیل در مدرسه را کنار بگرذارد و  ، این امر. مصادف شداوّل  تحصیل او با جنگ جهانی

و  هرالل یبنر   يبةتغر، ةعنتر ةسیر،  للیو   لیلاسف ی هاکتاب، تاو در این مدّ. خود به مطاسعه بپردازد

و آثرار جراحظ بره     اسبالغهنه ی  بوس  و قرآ  را خواند و از ی قدّهانامه، تورات، انجیل، اسمهلهل

دیرن و تراریخ و    نرۀ یزمبلکه آثاری در ؛ نبود ادبیّات نۀیزممطاسعات او فقط منحصر در . شگفت آمد

 . فلسفه را هم مطاسعه کرد
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 ر بولس سالمهو آثا شخصيّت :3-1

کره   گونههما  ؛ ی سریانی و ترتیل را آموختهاسروده، صوت زیبا، لصبر و تعقّ، وی از مادر

، به شرجاعت ، بوس  سالمه در امر قضاوت. وقار و جسمی تنومند را به ارث برد، شجاعت، از پدرش

به دسیرل صربر    چنینهموی . مشهور شد هاجا زیرکی و قدرت در نفوذ ، حقّ ایما  به، ضمیر بیدار

ات جرریح  کرامرذ در کتاب  کهچنا ؛ سقب یافت، به ایوب قر  بیستم هایماریبطوالنی بر دردها و 

 :دیگویماز باب تشبیه « اسم» دۀیقصدر  خود

ا
َ
ةةةأ !اَمةةةي  اااوب 

َ
ةةةأ اَمةةةي  اااَخااذَاوب  ةةة   ط  اب 

اَراااَمةةذَاإ اَفةة اََار اَجةةیاال اَلةةَتاعَار  ةةيح  اه اود اع 
ا

ةةةةا ةةةةقَااَواه  اوَارَاط  اة 
َ
اَ ةةةةَنةةةةأ َضةةةة   اء اَلاااخ 

اَقةةةةلَافَا ااد 
َ
ةةةةََاأ ااف اَداَتاَمةةةةی 

َ اَناال  ااء اَیةةةةح 
ا

 ( 7: 5016، سالمه)

مانند قطره در برابر ، وب کیست؟ مصیبت او چیست؟ مصیبت او در مقابل مصیبت منوب! ایّایّ»

وسی تو اینرک بره مردفن زنردگا      ؛ گردانیاگر بر مجروح بگذری او را به زندگی برمی. دریا است

  «ایآمده

، «فلسطین و أخوتهرا »، «و حسین علیّ»به قصاید  توا یمآثار او در زمینۀ شعر  نیرتبرجستهاز 

های عیداسریاض و عیداسغردیر  و ملحمه« عید اسستّین»و « األمیر بشیر»های کتاب، «حمدا  اسبدوی»

و  یساتیسین و اسقدّی مختلف انتشار داد که قدّهاروزنامهدر  متفرقه یقصایدچنین، هماو . اشاره کرد

فراوا  نیز به نثر از وی بر جای مانرده اسرت کره بره دسیرل       یآثار. هستندها آ  نیترمهمّ غیره از

آثرار وی   نیترر برجستهاز . کاسته شده استها آ فنّی  از زیبایی، استطراد و تکرار، استعمال تطویل

، «اسوجرود  اسصرراع فری  »، «مرذاکرات جرریح  »، « العشیّاحدیث »های کتاب توا یم، در این زمینه

فی »و « سیاسی اسفندق»، « نتحت اسسندیا»، «من شرفتی»، «مع اسمسیح»، «خبز و ملح»، «رعم  يحکا»

  .(20-3: 5332، عید) را نام برد« ذسک اسزما 

 اسلوب ادبي بولس سالمه :3-2

سربک  ، کالسیک را در پریش گرفتره و از نظرر وز  و قافیره و سراختار      وۀیش، سالمه در نظم

آزاد کررده و  ، شرعر را از تقلیرد  ، وسری برا تکیره برر زمرا  حرال       ،حفظ کرده است گذشتگا  را

بعضری از  . ی درهم آمیخته مطررح کررده اسرت   هاهیقافی جامد و هاوز یی را به دور از هاینوآور

 زبا  و سفظ و تعبیر گذشتگا  را پیروی کرده، او در نثر هم. عمیقی است سغویّ نۀیگنج شیهادهیقص



 1317، پاییز 11پیاپی ، سومشماره ، سومسال 

 

 

 
 

011 

 

 

خصوصاً در جاهایی که بره ذکرر حماسره و    ؛ غموض و تعقید استآکنده از  ی زیادحدّنثر او تا و 

از سررعت   کهچنا ؛ نوس و غریب استامان، برخی از کلمات او( 39)هما ،  .پردازدمی هایقهرمان

، جنراس ، اسرتعاره ، تشربیه  چنرین ؛ هموی در اشعارش از اسفاظ غریب و خشن. کاهدیمانتقال معنی 

تعبیراتری  ، اشعار او از سربکی زیبرا  . استفاده کرده است ی وسیع ربه طور رکنایه  ه به ویهوصف و 

 سة حما»امّا نویسندۀ کتاب ؛ ندهست و نیرومند برخوردار ی قویّاعاطفهبیانی سهل و روا  و ، دسکش

سالمه از شاعرا  رمزگرای عررب و یکری از سرردمدارا  مکترب شرعری      : معتقد است« عیداسغدیر

 ( 05: 5939، مرعشی) .دیآیمبه شمار اوّل  سبنا  در پن  سال پ  از جنگ جهانیسمبوسیسم در 

 بولس سالمه و ملحمه  :3-3

به عنوا  یکی از انرواع ادبری   ، معاصر در ادب عربی کاربرد نداشت دورۀسفظ ملحمه که قبل از 

بلکره  ؛ ادبری سابقاً به عنوا  حماسه در ادب عربی مطرح بوده نه یرک نروع   چه آ . مطرح شده است

 دورۀدر  .(555: 5933، دیروا  زادهعبردال ) وصف و هجو بوده است چو ؛ همغرضی از اغراض شعر

که از نظرر   گونهقصهبا وزنی واحد و ، ل از هزارا  بیتمتشکّ شودیمملحمه به شعری گفته ، معاصر

از ؛ دالسرت دارد ، افتراده  فاقاتّ که در تاریخ اسعادهفوقی قهرمانی و احادثهاست و بر  تنوّعقافیه نیز م

و  هرا اسرطوره بعضری اوقرات   کره  این جز؛ آ  را قصۀ شعری یا شعر قصصی نامید توا یم، این رو

 . ردیگیمی مردمی آ  را در بر هاداستا 

، قهرمرا  ملحمره  . وطنی و انسانی قرار دهرد ، دینی، حماسی را اشملحمهموضوع  تواندیمشاعر 

از انسا  معموسی و انسا   ترکیبیاو . شودیم محقّق مردم به دست اوهما  کسی است که آرزوهای 

به عنروا  اسگرویی    ...عشق و، ایثار، فداکاری، شجاعت، قدرت چو ؛ غیرعادی است که در فضایلی

. شاعر در پشت حوادث و قهرمانا  و کلمرات پنهرا  اسرت    شخصیّتامّا ؛ ردیگیمبرای مردم قرار 

د و پایبندی بره  از تعهّ وی عیداسغدیر و عیداسریاض قرار داده هاملحمهع تاریخ را موضو، بوس  سالمه

هرا  آ  ای منطقی در بیا  حوادث و ارتبراط برین  هویشاز ، خارج نشده است اشملحمهدین در هر دو 

  .(77 – 75: 5332، عید) نتدار بوده استاماپیروی کرده و در بیا  وقایع تاریخی کامالً 

عاطفه . ی غیرتقلیدی استهااستداللعبارات تازه و ، زبا  نو، بوس  سالمه ملحمۀی هایهگیواز 

، همراره انتقرام  ، او با نوعی احساس خشم و نفرت درآمیخته و در ترازوی انردوه و انتقرام   ملحمۀدر 

او سعی کرده است نسربت بره   . عاطفه و انتقام است، حماسه، او ملحمۀفضای حاکم بر . پیروز است
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خود او . همراه با هر قصیده به وقایع تاریخی آ  هم اشاره کرده است، از این رو؛ شدتاریخ وفادار با

به تحقیق در منابع تاریخی روی ، هنگامی که تصمیم به سرود  ملحمه گرفتم»: دیگویمدر این باره 

برر  بلکه مراجعۀ من به منرابع معت ؛ به منابع شیعه اعتماد کردم ترکم ،و شبهه آوردم و برای رفع شکّ

ی که اگر بیش از این بره تراریخ اسرتناد    اگونهبه ؛ امکا  از تاریخ بهره جستم تا حدّ. بودسنّت اهل 

  .(53: 5016، سالمه) «ی بودم که تاریخ را به بند قافیه کشیده استاسندهینو، کردمیم

او . را در ادب عربی به خود اختصراص داده اسرت   ی مناسبجایگاه، مالحم مشهور بوس  سالمه

و مبتکرانه است و گاهی فنّی  ،کاری ادبی، ملحمهکه آ  حال؛ ای نقدگونه داردهشیاند، اشدر ملحمه

 در مرورد  از قرول پیرامبر  چه آ مانند ؛ سنگین است، بیا  یک حادثۀ تاریخی در قاسب ملحمه

 :دیگویمدر روز غدیر  علیّ

ةةلَاإ اااَيةة ةةياوَاه  اال  ةةوَاي اايَناذ اال  ةةاوَناال  اَناا  
ا

ةةةعَاا ةةةان اياوَام  اَحاص  ةةةیةةةَفانَال ار  ايیر اص 
ا

 ( 551 :5016، سالمه)

 دارند و هم پیمرا  یراور  دوست می ای خدای من دوست بدار کسانی را که پسر عموی من را»

 .«مرا یاری کن

 :ی قرآ  گفته استهاسورهدر مورد سخنانی که یا 

اَ ا
ةةةل  اَکةةةال اا  اک  ةةةََااف  اس  ةةةار اط  اوَاال  ااَیاَفةةةح 
ا)الن اااه انَاَ ی ا (ا)وَاج  ة   ةی(ا)َواَحاالض  (ر ا   اوج 

ا

اَطةةةةر اق ال اا اَکةةةةااس  ةةةةيَااون  اش  ةةةةاع  ا  
َ اار اوَان اال 

ةةان ا)وَا (ايَاقَاش  ةةةاق  ةة َاايء اج  (َطةةةف ا)ان ااَداع  اار 
ا

 ( 252 هما ،)

در آ   کره  شرد مری  هاییروشنایینگاشت و کاغذ پر از آ  دستی است که آیات وحی را می»

 .«دآمانشقاق و پ  از آ  انفطار می، بروج، اسضحی، های اسنجمسوره

ی قرآ  کرریم  هاسورهبعضی از  ابیات مذکور اشاره به این موضوع دارند که پیامبر اکرم

 . ددنکریمها آ  اقدام به کتابت، ایشا  نیز به سرعت. خواندندمی علیّ را پ  از نازل شد  بر

 ملحمۀ عيدالغدیر -4

سرالمه  . ده شده استسرو 5303در سال ، بیت است 9111شامل بیش از  که «عید اسغدیر»ملحمۀ 

ماه به بررسری تراریخی داسرتا  از     9، ۀ کتابمقدّمخودش در  گفتۀبرای سرود  این اثر زیبا بنا به 

 نیترر مهمّ ؛این ملحمره . ماه دیگر نیز آ  را به نظم در آورده است 9منابع معتبر تاریخی پرداخته و 
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و  هااستیس، هاجنگاتی چو  اتّفاق وکربال  واقعۀت تا پایا  ی تاریخ اسالمی از زما  جاهلیّهابخش

 .  این دوره است در برداردمرتبط با که را یی هاجشن

سالمه به عنوا  . کرده است کلّ ارادۀعیداسغدیر هم جزئی از این کتاب است که جزء را ذکر و 

، در عصرر جراهلی  هرا  آ  و برترری اخالقری   هاشرم یبنر ی هایبزرگبه بیا  ، به ترتیب، یک راوی

 شخصریّت ، و نور اسالم که تاریخ انسا  را دگرگو  کرد خته شد  پیامبر گرامی اسالمبرانگی

 ،جرایی کره پیرامبر    یعنری همرا   ؛ ی ایشا  و وادی غردیر هایقهرمانو  هایبزرگو  علیّ

و حرکرت   علیّ حسین بنامام سپ  از ؛ پردازدیم، کردند معرّفیبعد از خود  فۀیخلرا  علیّ

 .آوردیمر را  اشملحمهپایا  ، و بعد از آ  دیگویم، تا به شهادت رسیدنشا  شا ی ایجهادانقالبی و 

، برگزینرد  اشمنظومره را بررای  « عید اسغردیر »غیر از  نامی دیگر، ی که مانع از آ  شد تا سالمهعلّت

از هر زمانی دیگر  تردرخشا آشکارتر و ، ایما  او به این است که اکمال و اتمام دین در روز غدیر

 .  گرددشکار میآ

 های ملحمۀ عيدالغدیر: ویژگي4-1

 : به موارد زیر اشاره کرد توا یم، ات ملحمۀ عیداسغدیراز خصوصیّ

بخشی از ملحمۀ  امام علیّزندگی : طرح داستا  و اسلوب حاکم بر ملحمۀ عیداسغدیر :4-1-1

مرورد برازبینی و   ، ع آ بایرد مجمرو  ، و در نگرش کلّی به طرح داستا  ردیگیمعیداسغدیر را در بر 

   ؛تحلیل قرار گیرد

 سرازگاری  یبا اسلوب شناخته شده در ادب معاصرر عربر  ، یملحمۀ عیداسغدیر از نظر فنّ :4-1-2

احری شرده   ماهرانره طرّ ، یاز نظر فنّ بیتطرح کلّی داستا  در تصویر زندگی اهل . داردتر بیش

آ  را به دورۀ جراهلی و صردر اسرالم     فۀ نخستین حوادث که ممسّاز ورود به داستا  و جرقّ. است

و باطرل و   حرقّ  تالش برای نمایش تقابرل تا  یابدانتقال می دیگر ۀحادثی به احادثهاز  گرداندیبرم

  ؛رویارویی خیر و شر مشهود است

که موجب سرردرگمی خواننرده و عردم انسرجام      متعدّد کارگیری قهرمانا سالمه از به :4-1-3

. ز نموده و به حضور چند قهرما  اصلی و نامدار در داستا  اکتفا کررده اسرت  پرهی، دنشویمداستا  

بلکره بره   ؛ ی قدسی قهرمانا  و امدادهای اسهی در ملحمۀ خود توجّه ننموده استهاجنبهوی مطلقاً به 
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، او ایسرتادگی و عظمرت  ، تیقهرما  ملحمۀ خویش به عنوا  بشری معموسی نگریسرته کره بلنردهمّ   

 (293-299: 5939، خزعلی) ؛است موجب قداستش شده

خرود  ، در هیچ جای ملحمه، نویسنده. فراتر از نقل روایی و تاریخی است، اسلوب قصه: 4-1-4

ی تاریخی را با سبک نوشتاری خویش هانقلو مضمو   ندکینمد به ذکر عین خطبه یا روایت را مقیّ

بره طروری کره    ؛ منقوالت استفاده نکنرد  د دارد که از اسفاظ وارد درو تعهّ ددهیمبه خواننده انتقال 

خراصّ  بلکه بیانگر دیردگاه  ؛ به ثبت حادثۀ تاریخی نپرداخته است اشملحمهابیات تر بیش سالمه در

 ( 56: 5026، اسحرز) باشد؛میتاریخی  ۀهما  ابراز احساسات باطنی و وجدانی نسبت به آ  حادث، او

؛ نت در بیا  واقعره امای است و نه در پی حفظ سالمه نه به دنبال نقل یک حادثۀ تاریخ :4-1-5

و به پردازش  زدیریمرا که با جا  و دل دریافته و پذیرفته است در ساختار ادبی ملحمه چه آ بلکه 

مفاسد ، باکانهیباو از معدود افراد غیرمسلمانی است که . دینمایمانگیزه و اهداف توجّه ، روح حادثه

  ؛کندینمی و توجیه اعمال آنا  تالش پوشپردهو در  کندیمرا برمال ها آ  و جور و خیانت هیّامیبن

از ابتردای ملحمره کره از عصرر جراهلی آغراز       : ی در ملحمۀ عیداسغدیرپردازشخصیّت :4-1-6

به توصریف   ترکم ،سالمه. قهرما  داستا  و تصویر دشمن به خوبی ترسیم شده است چهرۀ، شودیم

 ؛پرداخته و اسقائات او در این باب از طریق نقل زیبرای حروادث اسرت   ات فردی صفات و خصوصیّ

 ( 293: 5939، خزعلی)

او با نوعی احساس خشم و نفرت درآمیخته است و در ترازوی انردوه   ملحمۀعاطفه در  :4-1-7

  خطاب به قاترل ایشرا  ، ت عشق به موالمثالً از شدّ؛ میابییمهمواره انتقام را پیروز و غاسب ، و انتقام

 :دیگویم

اعَا يةةة   ةةةإ  اب  اَداالةةةر  ةةةرَاَنةةةذ اان امَاح  ااد اَلام 
ا
َ
ةةأ ةةعَااَتان  ةةب  االش  ل ااان اَطای اد  ةةخ  ةةَخل اااوَاق  ااق 
الَا اال اَخةةط  اَيةةَعةة   ةةار  ل اااا   اَجةةَنام  اااَمةةَيةةا   ان 

ا

اااَعةةةَيةةةا ةةةد  االس  ةةةمَاو  اف  اائ   اَضةةةغ ايا َااء 
ان االةةةة  اوَا االةةةةد  ةةةةن ای   اف  ايايء 

َ
ةةةة  ایَان اد اأ اائ 

اَفةةة ات اَنةةةاح 
َ اال  ةةةن  ةةةَذاق  ام  اار  اان 

َ
ةةةأ اائ  مَاس 

ا

 ( 536: 5016، سالمه)

تو ، توزیای دشمن آسما  در کینه، مرادی ۀای پست و فرومایۀ قبیل، ب  کن ای عبداسرحما »

ای ابن ملجم تو آسروده بره   . ترین بندگا  شیطانیترین و فرومایهبندۀ شیطانی و پست، در خلق و خو

 .«آیدای که از نامت بوی گند بر می. ننگ و عاری
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ایرن شراعر مسریحی در     عاطفرۀ دو دسیل وجود دارد که باعث شده ، حسین مرعشی دظر سیّبه ن

به هنگام سررود  آ  از بیمراری   که این نخست: سرود  این حماسۀ اسالمی این چنین متبلور گردد

حماسره و   پیوندی درونی است که برین او و داسرتا   ، و موضوع دیگر بردهیمسخت و مزمنی رن  

دیردگانش را  ، به هنگام سرود  این حماسه اشک دیگوخود وی  کهچنا  د داشته،قهرمانا  آ  وجو

 .تر کرده است

اوَا
َ
ان اأ
ةةل  َراااَسةةاَباَمةةوَاياَثةةن  اکَاط  ةةت  اي،ف 

ا

اَهةةةةةفَاا ةةةةةم ااَجاالةةةةةد  اف  ااَیةةةةةتَالَاق ايام اوع 
ا

 ( 530)هما ، 

 .«را که دستم نگاشته به من برسا  که اشک در چشمانم جاری شده استچه آ پاداش »

 خود را عَلَوی، که در شاه بیت این حماسه رودیمپیش جا آ  مه در بیا  این پیوند درونی تاسال

 (519: 5939، مرعشی) ؛نامدیم( مسیحی علوی)

نوس و غریب مالن، برخی از کلمات او؛ اسفاظ سالمه از غموض و پیچیدگی خاسی نیست: 4-1-8

چنا  هم؛ کندیمالتی به خواننده منتقل ز تلمِو مطلب را پ  ا کاهدیماست و از سرعت انتقال معنی 

األبررص  »: مانند؛ به کارگیری کلماتی. که اسفاظ تهاجمی و خشن در این ملحمه بسیار مشهود است

بّا»، «مسرحاً سلقُروُد»، «اسبغیض  هیّر امیبنر عمق کینۀ او را نسبت بره  ، «استاریخ وصةم» و« األحقاب س 

ثرگذاری و نفوذ آ  اعاطفه و انتقام است که موجب ، حماسه، هفضای حاکم بر ملحم. کندیمتصویر 

 . کنایه استفاده کرده است به ویههاستعارات و ، ی از تشبیهاتسالمه برای ترسیم چنین جوّ. گرددیم

خطاب بره شمشریر    کهجا آ  همانند؛ جناس نیز از دیگر صنایع به کار رفته در این ملحمه است

 :دیگویم، شکافترا  علیّ ابن ملجم که فرق

اااَقةةةام اَسةةةااح اَيةةة اَفةةةاد  ارَاال 
 
ةةةَساعَاأ ال  اي 

اَقةةة ار اَشةةةاد 
ا   ةةةَماال  اَتاالةةةد  ااَراَطةةة،افَاَياک 

ا

ةةط اا ةةب  اَتام  ةةَنةةع اَطاان  اال  اح ار او ا   ااام اَسةةود 
ا ،اکَاج االر  اس  ام االش  اإ اس 

ةََااذ  اح  ةمَاغَاال اال  ااام 
ا

 ( 535: 5016، سالمه)
بر سر او وارد کرردی بروی خروش     ای کهاز ضربه، را شکافتی علیّ ای شمشیری که سر»

 ؛.«پلیدی رفت چو  خورشیدی که جای ابر را بگیرد، خو  پاکی را نوشیدی. گرفتی
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در قاسب و سبک ملحمره   سراملحمهی گوناگو  محیط زندگی هاجلوهشرایط زندگی و  :4-1-9

چنرین   علریّ  داب سبنا  در ارتبراط برا توسّر   مثالً به تلثیر از طبیعت زیبا و جذّ؛ نبوده است اثریب

 :دیسرایم

ةةةوَا ايَاَمةةةَحااَقاال اَفاتَااس  ةةةام  اَجاس  اَسةةةاع  ااع اج 
ةةةةمَاال ااَ َسةةةة َا اال اج اس  اح ارَاَحةةةةد  ةةةةام  ااور اب 

ا

اه اتَاَفةةةةةةةا
َ اال  ال اَکةةةةةةةر اش  ايةةةةةةةد ار اغ الت اان 

اادَاَنةةةةةةةََاوَا ةةةةةةةلن ال ااة اارَاَجةةةةةةةح اات  اید اش 
ا

 ( 97)هما ، 
شادمانی ترَک برداشتند  های خانۀ کعبه ازکبوترا  خفته به هوش آمدند و آواز سردادند و پایه»

های آ  برا بانرگ بلنرد بره سررود خروانی       مسجد اسحرام از شادکامی سبخند زد و سنگ. و شکافتند

 .«نشستند

ی رقیرق و پرر از   اعاطفهملحمۀ سالمه را ، ی جنوب سبنا زیستستمشور و حال مبارزه و  چنینهم

نیز در تصویر چهرۀ زشت ظلرم  ( ضاوتق) شاید شغل او. حماسه و مبارزه با ظلم و بیداد ساخته است

 ؛نبوده است اثریب، و بیداد

عمرق درد و جراحرت را   . ملحمه عیداسغدیر سالمه در بحر خفیف سروده شده اسرت  :4-1-11

 .(265 – 200: 5939، خزعلی) در اشعار او جست و جو نمود توا یم

  موضوعات و مضامين ملحمۀ عيدالغدیر -5

  نبي اکرم وارث و برادر ،عليّ :5-1

بلکره  ؛ شرود ینمر فقط منحصر به روز غدیر  پیامبر اکرم توسّط علیّ ابالغ پیام والیت

 نمروده ی کرده و در جمع خویشاوندا  خود آ  را علناً اعالم نیبشیپآ  را  پیش پیامبر هاسال

یرک والیرت اسهری اسرت و دعروت رسرول        علریّ  یقین دارد که والیت، بوس  سالمه. بودند

چنرین  ، از خویشاوندا  نزدیکش را برای دخول به جها  توحید و عاسم نرور و رحمرت   اکرم

 :کندیموصف 

اوَا
َ
ةةةةةةالن ااادَاَعةةةةةةأ اب  اد اَحةةةةةةاي  ااء اَعةةةةةةر 
ةةةةةةةذَاإ اَوا اب االن ااا   او اَقةةةةةةةاَلاَسةةةةةةةر اي ااي  ال 
ا
َ
ةةةةأ ةةةةم ااَتان  ةةةةار اوَاياوَان  اييةةةةر از اوَاياوَاث 

ا

ار اَحةةةي اا  اَلةةةا ةةةَنةةةیاج اَواَسةةةاك  اال  اود اد اوَاان 
ةةةَرا اف  ةةةيامَان  اامَاس  اال اَمةةةل  اع  ایةةةد اع ابَاان 
او اَحةیاال الَاعَاوَا اض 

َ
ةأ ة َااَتان  ةک  اش  ايود اه ار 

ا

 ( 530: 5016، سالمه)
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پاسرخ  ، دعوتش را اعالم کردند و فقط قلب کسی که دوست او برود  دوباره پیامبر اکرم»

انداز شده طنین، کالمی را فرمودند که در گوش زما  پیامبر، در پی این پاسخ مثبت. مثبت داد

 .«شاهد و گواه من اوّسینی و بر حوض کوثر تو هست تو وارث و وزیر من: ودفرم. است

آ  هنگرام  ، استدر جمع خویشاوندا  خود  تلمیح به سخن رسول اکرم، بیتاوّل  مصراع

، بررادر ، هر کدام از شما که به این خواسته پاسخ مثبت دهد»: کردندرا به اسالم دعوت میها آ  که

و بعد از چند بار مطرح کرد  این سمال که چره کسری   « شودیمعد از من وارث و جانشین ب، وزیر

و  دادیمر پاسرخ مثبرت    علریّ  برادر و وارث و جانشین من شود؟ هرر برار فقرط   ، حاضر است

. «تو برادر و وارث و جانشین من خواهی برود  ،علیّ ای»: خطاب به ایشا  فرمودند پیامبر

کره  جرا  آ  ،را قصرد کررده اسرت    امرام علریّ  بره   فرمودۀ پیامبر، سالمه در مصراع دوم

اإ اَوا»: ندیفرمایم
اَغااَكان  او اَحاال اایلَاعَاااد  اوَاايت ایَفال اَخااض 

َ
ااَتان اأ

َ
اأ او  امَاال  ار ايَاان 

الَاعَااد  او اَحةال اای  ا،اوَاض 
َ
ةأ ةاَتان  اَعةایَناق ااف اَنةم اال ااودَا  اََ ان 

او اَحةال ا هسرتی و ترو در   جانشین من ، تو فردا در حوض کوثر علی ای» .(561: 5026، انور هیفا) «ض 

شود و تو منافقین را از نزدیک شرد   کسی هستی که بر حوض کوثر وارد می اوّسین، ت منمیا  امّ

 .«رانیبه حوض کوثر می

 و ابالغ پيام والیت بازگشت از حجّ :5-2

 نیآخرر  یفرا یا، گرفرت  انجام خم ریغد در بازگشت راه در که، الوداعحّجة  لیمسا نیترمهمّ از

. برود  امبریر پ یسرو  از تامّر  برر  تیر وال بره  علیّ حضرت انتصاب یعنی؛ یاسه تیّملمور

 آ  ابالغ عدم قرآ . کردیم یبرابر حضرت آ  ۀساس سه و ستیب رساست ۀهم با که یتیّملمور

َكا»؛ شماردیم امبریپ رساست غیتبل عدم یمعنا به را اَر   ن  َكام  َلی  َلاإ  ن  
 
اَمااأ غ  اَ ل  ول  س  َهااالر  ي 

َ
ااَيااأ َعةل  ف  ََ ا اَلة   ن  َوإ 

َساَلَت  ا َتار 
غ  چه را از جانب پروردگارت به سوی تو فرستاده شده ای پیامبر آ » ،(67/مائده) «... َفَمااَ ل 

، در چنین ساسی بیش از صد هزار نفرر ...« ای به مردم ابالغ کن و اگر نکنی رساستش را ابالغ نکرده

را توصیف و تعرداد زیراد    الوداعحّج  بازگشت از« اسغدیر یوم»سالمه در قصیدۀ . همراه ایشا  بودند

 :کندیمرا به موج دریا تشبیه  کنندگا شرکت

ةةةاادَاَعةةة ام  ةةةَحاان  ةةةج  اال  اال ادَاو ا   ایةةةر اط اَخااع 
ا

اال اف الَاوَاا ةةةةَحایةةةةف  اَمةةةةج  ا  او ایج  ةةةةج  اور اح 
ا

 ( 516: 5016، سالمه)

 .«دریا بازگشتند برگشت و حاجیا  گروه گروه مانند امواج الوداعحّج از  پیامبر»
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به امر باری تعاسی پیام والیت و وصایت را در جمع عظیم مسرلمانا  در وادی   پیامبر اکرم

پرداختره   فرسای غدیر خمّبه توصیف گرمای طاقتخاصّ  یدقّت شاعر با؛ اعالم و ابالغ کردند« خمّ»

ساده و بیهوده ندانسرته   امری را ف خیل عظیم مسلمانا  در آ  محلّتوقّ، است و در واقع با این کار

 است:

ةةةةعَاَغاال اَلةةةة َا اائ  اوَنا َاد  ةةةةَحةةةةط  اّ (اَءا)خ 
ةةر اعَا ةةةد اَغةةةاوه اف  او اَغةةةال ااَسای اَلةةةوَاا  ايَراخ  ار 

ا

اَکةةةةةفَاا
َ
اأ ةةةةةَبةةةةةک االر اان  اف  ةةةةةور اياالتَاان  ان 

اإ ا
ةةةةةةةةاَلةةةةةةةةمَااث ال  ام  ا   اير اد اَغةةةةةةةةةان 

ا

 ( 517)هما ، 

  در تنرور  اگویی سروار قدر گرم بود که آ . رسیدند( خمّ) و مسلمانا  به آبگیر پیامبر»

ای از برکرۀ آب چیرزی   ماندهامّا آ  گودی جز ته؛ شناختندرا به نام غدیر خم میجا آ  .قرار داشتند

 .«نبود

 امام علیّجانشینی و والیت ، ش به سرای باقی نزدیک استتلرحکه این با اعالم پیامبر

ا»: را بر همگا  اعالم فرمود اَمو ان اک ااَمن  اَفَهاَلات  ال اعَاااَذاه  ای مردم هرر کر  مرن مروالی او     » ،.«..ه اَلاَمةو ااي 

ل»: پ  دست به دعا برداشت .«ستا موالی او علیّ زین پ ، هستم ل 
َ
اوَاوَااه   اأ اَمن  اَوعَااَلاال  اَعةه  اَمةن  اادَااد  اه 

اَخَذَلة  ا اَمن  ل  ذ  اَواخ  اَنَصَره  اَمن  ر  ص  کره او را  پرودگارا دوست بردار کسری   » ،(56: 5971، بهداروند) «َوان 

کننردۀ او  یاری کن کسی را که یراری ، دارد و دشمن بدار کسی را که با او دشمنی کنددوست می

 .«باشد و خوار کن کسی که او را خوار کند

 ابالغ جبرئيل :5-3

و ترورهرا اینرک از    هرا شرکنجه ، تبعیردها ، ی پرفراز و نشیبهاسالبعد از  پیامبر اسالم

ی در بازگشت به موطن خرویش اسرت کره ناگهرا      افهیطاک  از هر هر . گرددیبازم الوداعحّجة 

و  دهرد یم مهمّ ایهشود و او را خبر از واقعنازل می بر وجود مبارک پیامبر اکرم جبرئیل

ي ااايَا﴿: شودیمآیۀ تبلیغ نازل 
َ
اأ ن  َلیَکام  َلاإ  ن  

 
غاَمااأ اَ ل  ول  س  ااَهااالر  ن  َکاَواإ  اال   اار    فَعل  غ ااَفَمااََ اَ ل  ة   اَواالل  َساَلَت   َتار 

اع ايَا اس  َناالن  َکام  م  َ اَلايَاإ اص  االل  ةن  ياال اه  يَنااَکةَماال اَقةو اد  ر  از جانرب   را چره آ ای پیرامبر  » ،(67/مائرده ) ﴾ف 

، ایپروردگارت به سوی تو فرستاده شده به مردم ابالغ کن و اگر نکنی رسراستش را ابرالغ نکررده   

قطعرًا خداونرد مرردم کفرر پیشره را بره اهدافشرا  راه        ، داردمردم مصو  می خداوند تو را از گزند

 .«نمایدنمی
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سالمه بره  . بود نیراسمممنیامبه معنای رسید  وقت ابالغ والیت ( تبلیغ ۀآی) غدیر ۀیآنزول 

 : کندیمچنین اشاره ، فرود آمد  جبرئیل

اَقةر اب اج اااءَاَجا اائ ايل  ةاان ا :اَيةل  اب  ةاي  ا  االل 
ا
َ
اياع اف ااَتان اأ ام امَاص  افَاالن ااَنا   اث اان ااس  ار 
اوَا
َ
َهةةةذ اأ ةةةالَاَسةةةاار اع  اوَاا  اَ االل  ةةةح  اای 

ا

ةةةةةة َاا اَکةةةةةةل  اَلاغ  ایةةةةةةر اج ام ااَماَرب 
ةةةةَنةةةةی ا َا ال امَااَتاالس  ال ااء  ةةةةم اج  اور اه 

اَسةةةةة اااوَاي اد امَار  ةةةةةح  ال اج 
ةةةةةع ال ا   اور اص 

ا

 ( 513: 5016، سالمه)

دهنرده را بره   خداوند پنراه  کالم، ای پیامبر خدا: نازل شد و گفت جبرئیل بر پیامبر اکرم»

پ  دستور خداوند را که از آسما  بر تو نازل شده برای ، تو در برابر مردم محفوظی. مردم ابالغ کن

اعرالم  ، ها اسرت همه بیا  کن و پیام خدا را که وحی جاویدا  و تنها دسیل و برها  برای تمام زما 

 .«کن

شرعب  ، هاشکنجه، دورا  تبلیغ کلّدر یک سو چه نهفته است؟! ، که در اعالم غدیر داندیمخدا 

اینک چه اهمیّتی در آ  است . و غدیر در سویی دیگر هاشکستنو دندا  هاخورد سنگ ، طاسبیاب

ارزش  تواندیمراستی همین آیه ه ؟! باست برابر با هدر رفتن تمام زحمات پیامبر، که عدم اعالم آ 

  .(59: 5971، بهداروند) سی بنشانداستدالل به کر عرصۀت والیت را در و هویّ

بره   محمّرد دوباره جبرئیل فرود آمد و به ، به کاروا  پیامبر توسّطپ  از ابالغ پیام 

 :ه استآوردرا بوس  سالمه این گونه به نظم در  هاین قضیّ. دسیل اکمال دین تبریک گفت

ا
َ
ةةةأ ةةةاَلاَ ان  اآَيةةةالل  اعَا   ةةة   اَكااَباذَاق 

ا

اَخاو اَیةةةال اا ةةةت ام  ةةةد ااال ام  اا  اين 
ةةةمَاال  اور ار اب 

ا

 ( 513: 5016، سالمه)

 .«روز اکمال دین پاکش است، ای نازل کرد که امروزآیه، خدا در پی آ »

 حدیث غدیر :5-4

ملحمۀ ، به همین دسیل؛ دیآیمتاریخ صدر اسالم به شمار  اتّفاق نیترمهمّ ،از نظر سالمه این واقعه

 به نقل سخن از زبا  رسول خدا« یوم اسغدیر»وی در قصیدۀ . نامیده است« عیداسغدیر»خود را 

بعرد از خردا    سپ  پیرامبر ، داندپردازد که خداوند را تنها حامی و یاور خویش و مردم میمی

. های دور آغاز شده و تا ابد ادامه خواهرد داشرت  امر مسلمین دانسته که این امر از زما  خود را وسیّ
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نهرد و  مری  علیّ وظیفۀ خطیر را بر عهدۀ موال این نکتۀ اساسی بحث جایی است که پیامبر

 :پردازدایشا  به دعا می حقّ در

ا
َ
َهةةأ ةةي  اااالن  اإ ااس 

ةةَمةةن  اَمةةااالل  ا  اک اَلاو ا  
اإ اا  اث ا

ةياوَان  ای ال 
ةم اا  اک  اَکةن  اااَناذ  اه االةد  ار 

ةلَاااإ ايَا اه  ةک اایاَمةن  اَمةن  ةَحااه اَلاو ات  ااق 
ةیاوَاه الَاااإ ايَا اال  وَاايَناذ اال  ةي  ةال  اَناوَناا  
اَعةک ا او اد ان  َمةن  عَاااال  ية  اي  ةوَاااد  ااخ  ل  اذ 

ا

ةةةنَااَياَلاو اَمةةةَواا ةةةج ام اياَوار ااص  اريی 
ةةةةط ا اف  ةةةةاَحال  االةةةةد اوَایازَات  اور اه اال 
ةةةةَفعَا اَمةةةةل  ةةةةَغااه اَلاو اي  ایةةةةر اک اَرانَای 
ةةياوَاعَا اَحاان ام  ةةر  ةةل اص  ايیر ایةةَفاَنص 

ةةة انَاک  ةةةل  اوَاک  اَشةةةاذ اَخةةةس  اير ار ال 
ا

 ( 551: 5016، سالمه)

مرن از زمرا    . دهندۀ مرن اسرت  الی من و موالی شما و یاور و پناهمو، ای مردم! تنها خداوند»

من مروال  ، حقیقت ای پروردگار من! هرک  به. شما خواهم بود وسیّ، پیدایش روزگار تا نهایت آ 

ای خدای مرن دوسرت بردار    . موالی او خواهد بود علیّ ،و انکار بی هیچ شکّ، مهست و سرپرست او

خدایا دشمنانش را دشمن . پیما  یاور مرا یاری کنت بدارند و همکسانی را که پسر عموی مرا دوس

 .«یر و بدکردار را خوار کنحقّ بدار و هر انسا  پست و

اَفَهَذااَعل ا»: این ابیات اشاره دارد به این حدیث نبویّ َله  اَمو  ت  ن  اک  اَمن  َله ااي   من موال یهر کس»، ...«َمو 

  .(97/513، 5019، مجلسی)...«  ستا او و سرپرست موال این علیّ پ ، او هستم و سرپرست

 تطهير ۀیآ :5-5

حراکی از  ، این امرر . مشاهده کرد توا یمی سالمه را به وضوح هاغدیریّهتطهیر در  ۀیآانعکاس 

ف کننرد ترا   عمق جا  جهانیا  را تصررّ  اندتوانستهمسلمانا   ۀاین است که اسالم و قرآ  و ائمّ

تک آیات و احادیرث مرا کرامالً آشرنا     های دیگر هم به تکها و کیشاز آیین شاعرانیجایی که 

سالمه از زبا  پیرامبر   کهچنا ؛ اندو در اشعار خود انعکاس داده تلثیر پذیرفتهها آ  ازحتّی  هستند و

کره در روز  ؛ گویرد خطاب به مردم سخن می -بعد از ابالغ پیام جبرئیل  -در روز غدیر  اکرم

در آ  روز  بر همگا  پیشی خواهد گرفت و پیامبر علیّ ،حوض کوثر قیامت و رسید  به

بره انردرز مسرلمین     سپ  پیرامبر . از مردم در مورد اطاعت از امر ایشا  سمال خواهند پرسید

 :ک شوندگمراه نشوند و به کتاب اسهی و عترت ایشا  متمسّ حقّ پردازند که از راهمی
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ااَفاو اَسةة
َ
ک اَقةةل اأ او اَحةةیاال اَلةةعَاا  اا اض 

ا
َ
اأ اس 

َ
اأ ةال اال  ام  ةکَاایَنان ام اؤ  ةَفاَحااَفای  ا  ات اظ 
ةةوااوَاظ ااََاَلا ال  ةةم اتَااس  اَتةةک ا  اااواک اس  ااب 
اإ ا
ةةن  ايَاو اَحةةیاال اَلةةعَااد ار اوَاا  اک  ةةو اض  اام 

ا

اإ اا
اَيةةاذ 

 
ةةياعَاَ اأ ةةک ا َاايل  اک  ا َایةةر  ایةةر اک ال 
ةة اَعف  ةةال ااَواآي  اق  ااآن ار 

َ
ةةأ ایريف اَسةةاَرام 

ةةة ةةة َاا  االل  ةةةرَات اع ايا  اد اع  ةةةَ  ايا  
َ ایرم اال 

ةةوَا اَمةةاَواه  اَیةةخ اال ااد  ةةَمةةاال  االض  ار امَاد 
ا

 ( 555: 5016، سالمه)

زودتر از همره خواهرد    علیّ وقتی که. مالقات خواهم کرد، روز قیامت شما را در کنار حوض»

پ  گمراه نشوید . از مممنا  خواهم پرسید که چگونه آیات قرآ  و امر سفیر مرا حفظ کردید، آمد

وارد ، شما روزی بر حوض کوثر. و حضرت امیر چنگ زنیدو بعد از من به کتاب خدا و خاندا  من 

 .«خواهید شد و این آرزوی قلبی و درونی شما است

  وضوح ابالغ رسول :5-6

در روز غدیر به وضروح و   علیّ نظر خود را دربارۀ والیت پیامبر اکرم، از نظر سالمه

امرام  را مرورد والیرت    شاعر سخن پیرامبر . بیا  کرده است ای مبهمهبدو  هیچ تردید و نکت

وی . پرده دانسته و آ  را در روشنایی و وضوح بره روز تشربیه سراخته اسرت    واضح و بی علیّ

 :که نیازمند هیچ گونه تفسیری نیست طوریاین کالم را بسیار ساده دانسته به  چنینهم

اَ ةةة ةةةااَلةةة  اقَا امَاَطةةةاث  ةةةياعَاف  ال  اي 
اوَاَجةةةامَاَلا ةةةاغ اَلااز  اوَام  اَلةةةب اوض  اس 

ا

ةةةوَاا ااض  ةةةاوَناد ااار اَهةةةالن اااکَاح  اور ات اس 
ايَا اَحاتَاس  ااث 

َ اف الت ااَمال اَهاف اال  ةایر اس  ار امَاض 
ا

 ( 552)هما ، 

چو  روز روشن بیا  ، پردهبسیار واضح و آشکار و بی علیّ دربارهسخنش را  پیامبر»

 .«بدو  مجاز و پیچیدگی و ابهامی که فهمیدنش نیاز به تفسیر داشته باشد. کرد

 یر و مبعثجایگاه غد :5-7

یک جایگاه دارند و یرک هردف را    معتقد است روز غدیرخم و روز بعثت پیامبر، سالمه

 :کنندیمدنبال 

ةةوَاااَناَکةة ةةه  االش  اَيةةر اج  ااء ارَاَماَحةةو اوق 
ا

اال اَلاَجةةوَاا اغ امَال  اير اد اَغةةال اامَاو اَيةةایةةب 
ا

 ( )هما 
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، خداونرد ، غردیر داد و روز  روز حرا زمانی بود که خداوند خورشید والیت را به پیرامبر »

 .«داد علیّ خورشید والیت را به

هما  طور که خورشید یرک  ؛ طلوع فجر والیت است، منظور سالمه از طلوع خورشیدجا این در

 بره  والیرت از پیرامبر  ، م دارد و در غدیروالیت هم یک سیر منطقی و منظّ، سیر طبیعی دارد

 .  داده شد علیّ

 :دیگویمتبریک  لیّع چنین بهسالمه هم این عید را این

ايَاع اال ااَكاید اع ا ال اااعَاید  اإ افَااي  ايَاان  ام اص  ات 
ا

ةةةةَحاا ااود اس 
َ
اأ ال اام اَطةةةةاو  ةةةةل اس  اب  اور اد 

ا

 ( 552)هما ، 

عید غدیر روز عید تو است هرچند حسودا  سکوت کنند یا بخواهند ماه را محرو   علیّ ای»

 .«کنند

  عليّ به ثبت سند بر والیت اصرار پيامبر :5-8

مند به نوشتن هعالق طرح مسلسۀ بیعت غدیر و اثبات این موضوع که رسول اکرمسالمه در 

تررین پهوهشرگر و   باجرأت، و ثبت آ  برای مسلمانا  بودند تا چراغ راه مردم باشد و گمراه نشوند

، این مسلسه را در بستر مرگ و در بین جمعی از صرحابه  پیامبر. رودادیب مسیحی به شمار می

 :کندیمآ  را چنین بیا  ، المهس. مطرح کردند

ةةةةةواا  ا :ا»اَلاَقةةةةة
 َ ةةةةةر اآ ام  ااة اوَادَاوَااَق  

ةةةاََاَلا ةةةةوَنا َال اض  ةةةةفَااه اَداع  ةةةةف ااَواه  اس  ار 
ةةج ايَاا  اَلةة ةةل ااوه ایب 

اَ ةةاامَايارَاذ ال  ةةرَاال  اوااح 
اهَار ايَا اوَرامَاالن ااب  ةوَراکَایاالن اَرايَاان  ااف اش 

ا

ةةةةإ اا ن  ةةةةن ايام ان  ةةةةتَاک اايء اش  ةةةةااَجاا   ال  ایل 
اَنةةةةَيم ا ةةةةاع  انَاالل  ةةةة  ا   ااص 

َ
اأ ةةةةيَاان  اح  اول 

ةةةف ام ا ةةةایَنایض  ةةةف  اَطةةةقَاياالش  او ااق  ايل 
ه اوَاَيةةةةةةةاان اَیةةةةةةةبَال ا ةةةةةةةمَااد  اک اش  اول 

ا

 ( 556)هما ، 

را انشا کنم کره بعرد از مرن گمرراه      مهمّ یقلم دوات بیاورید تا برای شما مطاسب: پیامبر فرمود»

برابر تحریف  حافظ آ  در، کتابی است که خداوند، مطاسبی که بر اساس قرآ  است و قرآ ، نشوید

 کسی که نور را. بلکه به اختالفات دامن زدند؛ در نیت داشتند پاسخش را ندادندچه آ به دسیل . است

 .«کنداز نور فرار می، داند که دوست دارد پنها  بماندکاشف آ  چیزی می
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هرا  آ  .شردند  اکرم مانع از اجابت دستور نبیّ، نمایند که اطرافیا این ابیات چنین می، بله

اسرت کره    ی دیگرعلّت ،این امر. ت اسهی بودندو مخاسف اراده و مشیّ حقّ خواستار خاموش شد  نور

 . برگزیند اشمنظومهرا برای « عیداسغدیر»دیگر غیر از  یمانع از آ  شد تا سالمه اسم
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 ی ريگجهينت

؛ رده اسرت جزء را بیا  و کرل را اراده کر  ، شعری خود مجموعۀسالمه با نامگذاری غدیر بر  -5

، در نظرر سرالمه   امرام علریّ  زنردگی   ۀیر بق. سرت ا بخشی از مجموعۀ شرعری او ، غدیر کهچنا 

سراز رقرم   بلکه سراسر زندگی آ  حضرت را از ابتدا تا انتها زمینه؛ است نبودهاز غدیر  تراهمیّتکم

 ؛داندخورد  غدیر می

امّرا  ؛ اعتقرادات وی نباشرد   نشرلت گرفتره از  ، سرالمه  شاید برخی از سخنا  و ابیات علرویّ  -2

 ؛غدیر است اقعۀشیعیا  و واوّل امام ت و درکش از ظرفیّ شناخت او در حدّ دهندۀنشا 

ناب از خود برر جرای گذاشرته     یآثار، غدیر واقعۀو  امام علیّشناخت  نۀیزمسالمه در  -9

دنیایی بدو  مرز ، ی واالی انسانیهاارزشدهند که دنیای گواهی می، هااست که ضمن تروی  خوبی

 ؛بندی استو دسته

 از طررف خردا و رسرول    علیّ کند کهیک مسیحی است اقرار میکه این سالمه با وجود -0

 ؛در مأل عام بوده است و بدو  هیچ ترس و خوفی، والیت ایشا  و اعالم خبره برگزیده شد خدا

 ؛است یی کردهسرانغمه، کالسیک وۀیشبه  اشیعلواشعار  بوس  سالمه در -1

سرعی  او . اسرت  علریّ  تراوشات خاسصانه و از روی ارادت او به حضرت، سالمه ۀیّریغد -6

برا   را خود یهاچنا  محو ایشا  شده که اکثر سرودهحضرت بیاموزد و آ آ  داشته تا زندگی را از 

ی گونراگو   هرا ها و اشارهذکر مثال اب و جمله تشبیه و استعاره ادبی از هایآرایهنواع به کارگیری ا

 ؛ن گردانده استک و مزیّمتبرّ، به این مقام واالی انسانی

اثبات  علیّ اعتقاد قلبی او را به حضرت، و اشعار علوی بوس  سالمه« عید اسغدیر»ملحمۀ  -7

 ؛شعر سروده است ،امام علیّدر مورد ، او با انگیزۀ ثواب و وصول به اجر اخروی. کندیم

عدل و اخالق پیامبرگونه ، بزرگواری، را اسگوی صبر نیسمممنرایامحضرت ، بوس  سالمه -3

بلکه معتقد اسرت هرر کر     ؛ داندیمبود  را تنها در هواداری ایشا  ن علیّ عۀیشو معیار  داندیم

 .  خواهد بود امام شیعۀ، انصاف داشته باشد
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