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Abstract
Nahj al-Balaghah is one of the books that have been influenced by major
writers and poets, among the influential books in Arabic literature, after the
Qur'an. This book, which has boiling springs of eloquence and rhetoric techniques, has a profound effect on the reader's speech, behavior and actions.
this research studies the poems of "Sharif Morteza" and "Mahyar Deilami"
whose themes are derived from Nahj al-Balagheh. First, by studying Nahj
al-Balaghah and its various interpretations and the poetry collection of Sharif Morteza and Mahyar Deilami, discussed the variety of Nahj al-Balaghah
themes and concepts in their poems; which sometimes, appeared as an adaptation of the word in their poetry and others, as the content of Imam Ali (as)
speech. Sharif Morteza and Mahyar Dailami were Shiite religious poets and
lovers of the “Ahl al-Bayt” who heard and read the words of Imam Ali, and
wrote poetry influenced by him. knowing poetry was the best way to propagate the religion at that time, they did a great service to Islam and spent their
honorable lives in this way.
Keywords: Nahj al-Balaghah, Poetry, Sharif Morteza, Mahyar Deilami,
Comparison.
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چکیده
در میان کتب مؤثر در ادبیات عرب ،بعد از قرآن ،نهجالبالغه از جمله کتابهایی است که عمدة
نویسندگان و شعرا از آن تأثیر پذیرفتهاند .این کتاب که دارای چشمههای جوشان فصاحت و بالغت
و فنون آنها است ،اثر عمیقی در گفتار و رفتار و عمل خواننده میگذارد .در این پژوهش به بررسی
اشعار «شریف مرتضی» و «مهیار دیلمی» که مضمون آنها برگرفته از نهجالبالغه است ،پرداخته شده
است .ابتدا با مطالعة نهجالبالغه و تفاسیر مختلف درمورد آن و بررسی دیوان اشعار شریف مرتضی
بهصورت اقتباس لفظ در شعر آنها نمود یافته و گاهی بهصورت مضمون سخنان حضرت علی

بوده است .شریف مرتضی و مهیار دیلمی از شاعران شیعهمذهب و دوستدار اهلبیت بودهاند که
سخنان حضرت علی را شنیده و خواندهاند و با تأثیرپذیری از آن ،شعر سرودهاند .با اینکه در آن
زمان شعر ،بهترین شیوه تبلیغ دین به حساب میآمد ،این دو شاعر خدمت بزرگی به اسالم کردهاند
که عمر شریفشان را در این راه طی کردند.

کلیدواژهها :نهجالبالغه ،شعر ،شریف مرتضی ،مهیار دیلمی ،مقارنه.
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و مهیاردیلمی ،به چگونگی مضامین و مفاهیم نهجالبالغه در اشعار آنها پرداخته شده که گاهی
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شعر ،کالمی موزون و منظم و یکی از زیباترین جلوههای اندیشه انسان است که تأثیر آن
از نثر بیشتر بوده و از مهمترین عوامل نشر افکار و آموزههاست که احساسات را برمیانگیزد.
پیشوایان الهی ،همواره به شعرا از این جهت توجه داشتند که آنها را به تعهدشناسی و دفاع
از حق فراخوانده و در جهت گسترش ارزشهای انسانی و حقمداری استوار بدارند .قرآن

کریم ،شعر و حاصل افکار شاعران را بهطور مطلق نپذیرفته و نیز مطلقاً رد نمیکند؛ بلکه
برای شعر مالکهایی قائل است که اگر از آن برخوردار باشد ،مقبول و در غیر این صورت
مردود و مطرود خواهد بود و آن معیار ،توجه به ایمان و عمل صالح است که به شعر شاعران
عمق و غنا میبخشد.
بیان مسئله

در بررسی کار شعرای عربزبان بعد از اسالم که توسط محققان انجام شده ،کمتر شاعری
است که از کالم حضرت علی در نوشتهها و سرودههای خود استفاده نکرده باشد .آنچه
موجب رویآوردن آنها به گفتار حضرت علی شده ،این است که مقام رفیع امام در
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زبان و ادبیات عرب بر همگان روشن است و دوست و دشمن ،موافق و مخالف ،به آن اذعان
دارند و حضرت را فصیحترین و بلیغترین مردم میدانند .از جمله شاعران متعهدی که در
مسیر هدایت قدم برداشته و تعهد در شعر را حفظ کرده و هرگز شرف و انسانیت خود را با
چیزی معاوضه ننمودهاند ،میتوان به شریف مرتضی و مهیار دیلمی اشاره کرد که شعر خود
را وقف عقیدة پاک و خداپسندانة خود کردهاند.
سید مرتضی علمالهدی ،فقیه واالمقام شیعه ،استاد کالم ،نابغه در شعر ،پیشوا در لغت،
اسوه در تمام علوم عربی و مرجع در تفسیر قرآن است .ابوالحسن مهیار بن مزویه دیلمی
بغدادی نیز از مشهورترین شاعران شیعی ،از بزرگترین عربیسرایان ایرانینژاد ،مسلمانی
معتقد و پیرو اهلبیت رسولاهلل بوده است و در این راه آرا و عقایدش همان آرا و عقاید
شریف رضی و سید مرتضی و خاندان علوی است .شعر او دربارة مذهب ،برهان و دلیل

است؛ او در ابتدا مجوسی فارسی بوده و بعدا ً توسط شریف رضی ،اسالم آورد.

در این مقاله ،به تجلی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی
پرداخته میشود که ضمن آشنایی بیشتر با شخصیت آنها و معرفی نهجالبالغه ،نحوه
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تأثیرگذاری کالم حضرت علی در اشعار این دو شاعر بهصورت مجزا در موضوعات
مختلف (اخالقی ،اعتقادی ،سیاسی و تاریخی) بیان میشود.
این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف
مرتضی و مهیار دیلمی چگونه نمود یافته است؟
به نظر میرسد با توجه به اینکه شریف مرتضی و مهیار دیلمی هر دو شیعهمذهب بودند،
با روایات اهلبیت آشنایی کامل داشته و نسبت به نهجالبالغه نیز معرفت داشتهاند و اینها
سبب شده اشعارشان را با تأثیرپذیری از کالم حضرت علی ایراد نمایند.
پیشینه تحقیق

با توجه به اهمیت و تأثیر نهجالبالغه در زندگی فردی و اجتماعی و تأثیرگذاری شعر
برگرفته از قرآن و نهجالبالغه ،شعرای فارسیزبان توجه زیادی به این مقوله داشتهاند و
کتابها و پایاننامهها و مقاالت زیادی درمورد مضامین اخالقی ،اعتقادی و سیاسی نوشتهاند

که بیشتر بهصورت تطبیقی کار شده است .شعرای عربزبان ،مخصوصاً شعرای شیعی که

شعرشان برگرفته از کتاب و سنت است نیز مضامین نهجالبالغه را به کار بردهاند که از جمله
در مورد شریف مرتضی ،موضوعات زیادی از قبیل مباحث تفسیری مربوط به قرآن،
کالمی ،فقهی و حدیثی کار شده که بهعنوان نمونه این مورد است« :مضامین شیعی در
شعر شریف رضی و شریف مرتضی» ،نوشتة محسن شبستانی( ،استاد راهنما :یحیی معروف،
دانشگاه رازی )1382 ،که در این مقاله موضوعاتی چون حقانیت مکتب شیعه ،اعتقاد به ظهور
منجی ،انتظار عقوبت دشمنان ،آرزوی گرفتن انتقام خون اهلبیت و جلوههایی از ادبیات
متعهد شیعی به تصویر کشیده شده ،ولی درمورد تجلی مضامین نهجالبالغه چون اعتقادی،
اخالقی ،سیاسی و تاریخی در اشعار ایشان ،کار نشده است.
در مورد مهیار دیلمی هم موضوعات مختلف زیادی کار شده که بهعنوان نمونه «بررسی
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آنها ،شریف مرتضی و مهیار دیلمی هستند.
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جوانب ادبی و لغوی شعر مهیار دیلمی» ،نوشتة آزاده منتظری( ،استاد راهنما :جعفر دلشاد،
دانشگاه اصفهان )1383 ،است که بیشتر اشعار ،در وصف اهلبیت از نظر ادبی و لغوی
بوده و موضع شاعر نسبت به اهلبیت مشخص شده است .همچنین مقاالت زیادی
درمورد مهیار دیلمی نوشته شده که بهعنوان نمونه« ،زندگی و شعر مهیار دیلمی» ،نوشتة رضا
ذکاوتی )1372( ،است که در آن ،ابتدا آشنایی مختصری با شخصیت مهیار دیلمی آورده
شده و در ادامه اشعاری درمورد روزگار و شکوه از روزگار مطرح شده و اینکه اشعار مهیار
بیشتر اقتباس از آیات و سخنان پیامبر اکرم است .اما درمورد تجلی مضامین نهجالبالغه
در اشعار مهیار دیلمی ،کاری نشده است؛ بنابراین ضمن بررسی اجمالی شخصیت شریف
مرتضی و مهیار دیلمی ،به بررسی تجلی مضامین نهجالبالغه در شعر آنها میپردازیم.
نهجالبالغه علی بن ابیطالب

نهجالبالغه کتابی که سید شریف ،ابوالحسن محمد رضی از سخنان امام الموحدین،
باب مدینة العلم ،علی ابن ابیطالب ،گرد آورده ،بهترین اثر و نشانه دین مقدس اسالم و
مذهب شریف جعفری است .دریایی بیپایان و حاوی مسائل علمی ،ادبی ،دینی ،اجتماعی،
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اخالقی و سیاسی که بهتر و بلیغتر از آن سخنان در دنیا ،بعد از قرآن کریم و بیانات حضرت
رسول ،گویندهای نگفته است( .فیضاالسالم)6 :1326 ،
علی یگانه شخصیتی بعد از رسول خدا است که مردم به حفظ و ضبط سخنانش
اهتمام داشتند و آنان که پای منبر او مینشستند ،تحت تأثیر قرار میگرفتند .مواعظ وی
دلها را میلرزانید و اشکها را جاری میساخت( .مطهری )27 :1377 ،شاعران شیعه و
حتی اهلسنت ،فضایل و مناقب امیر مؤمنان را به زبان شعر سروده و شعر خود را به
مدحش آراستهاند .هر شیعه متعهد احساس وظیفه میکرده که از قدرت و طبع شعری خود
در مسیر والیت بهره بگیرد .اینگونه سرودهها ،هم مفاهیم اعتقادی تشیع را در عواطف
شیعیان ریشهدارتر ساخته و هم آن فضایل را که در روایات آمده با زبان شعر ،جذاب و
فراگیر و ماندگار کردهاست؛ که از جمله این شاعران سید مرتضی و مهیار دیلمی هستند.
(محدثی)532 :1386 ،

 -1آشنایی با زندگی شریف مرتضی
 -1-1زندگینامة شریف مرتضی
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شریف مرتضی ،علی بن شریف ،احمد بن حسین بن موسی بن محمد بناألعرج بن موسی
بن ابراهیم بن المرتضی بن موسی الکاظم بن جعفر صادق بن محمد باقر بن علی زینالعابدین
بن حسین بن علی بن ابیطالب است( .الثعالبی )155 :1377 ،وی در محله باب المحمود
از توابع کرخ در بغداد ،در سال 355ق ( )996دیده به جهان گشود( .ابنجوزی)118 :1357 ،
کنیه وی ابوالقاسم و القابش متعدد است :ثمانینی ،ذوالثمانین ،ابوالثمانین (اسعدی)25 :1391 ،
ذوالمجدین ،علمالهدی ،سید مرتضی ،شریف و شریف مرتضی (شریفی )77 :1384 ،که در
میان این القاب ،به علمالهدی بیشتر مشهور شده است( .تهرانی1403 ،ق)24 :
او در  25ربیعاالول سال 436ق در بغداد فوت کرد( .ابنخلکان )313 :1997 ،نجاشی
در رجال خود مینویسد« :او در سال مزبور وفات یافت .فرزندش بر او نماز گزارد و در
خانهاش دفن شد .من و ابویعلی جعفری (داماد شیخ مفید) و ّ
سلر بن عبدالعزیز او را غسل

دادیم( ».نجاشی ،بیتا104/2 :؛ بیتا )46 :اخیرا ً جنازة او به کربالی معال منتقل شده و در
جوار حضرت سیدالشهدا ،مهمان آن بزرگوار شده است( .عقیقی بخشایشی)67 :1372 ،
سید مرتضی طبق برخی گزارشها دو فرزند پسر به نامهای ابو محمد الحسن ملقب به
از این دو ادامه یافت؛ ولی بسیاری برای او تنها یک فرزند پسر ذکر کردهاند( .اسعدی:1391 ،
 )31او دو دختر به نامهای زینب و خدیجه نیز داشت .در سرودههای برادرش (سید رضی)
سه سروده در تهنیت والدت سه دختر دیده میشود .همچنین در سروده دیگری درگذشت
دو دخترش را به وی تعزیت گفته است .هدف از بیان اینکه سید مرتضی بیش از دو دختر
داشته ،این است که احتمال دهیم سومین دختر وی باقی مانده و از عمویش سید رضی ،کتاب
نهجالبالغه را روایت کرده است( .محییالدین)62 :1373 ،
 -2-1آثار و تألیفات شریف مرتضی

سید مرتضی در زمینههای مختلف تألیفات فراوانی دارد .فهرستنویسان شمار تألیفات او
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اطهرذی المحتدین (اصل و ریشه) و دیگری ابوجعفر محمد بن المرتضی داشت که نسل او

116

را بیش از هشتاد کتاب و رساله نوشتهاند .سید محسن امین ،صاحب کتاب اعیان الشیعه189 ،
اثر برای وی برشمرده (األمین1403 ،ق )219 :که مرحوم عالمه امینی نام  88مورد آنها را
ذکر کرده است( .رزاقی)131 :1363 ،
سید مرتضی در حوزه متعدد علوم و فنون عقلی و نقلی آثار متعددی نگاشته است .آثار او
به دو دسته کلی تقسیم میشود :آثار فرهنگی و آثار ادبی .بهعنوان نمونه میتوان به االنتصار،
کتابی در زمینة فقه تطبیقی ،الناصریات ،مشتمل بر  207مسئله در مسائل فقهی و اعتقادی و
دیوان او ،مجموعة اشعار و قصایدش ،بیش از 20هزار بیت ،اشاره کرد.
 -3-1منزلت و جایگاه علمی و ادبی شریف مرتضی

سید مرتضی از علمای بزرگ امامیه است که از جامعیت علمی کمنظیری برخوردار بوده
است .مراتب فضل و کمال او در علم و ادب ،حسب و نسب ،کالم و حکمت ،نحو و لغت،
فقه و اصول ،تفسیر و حدیث و رجال ،شعر و معانی و خطابه و دیگر علوم ،مسلم است .وی
یگانة داوران و مرجع استفاده تمامی طبقات دانشمندان بوده است( .اسعدی)48 :1391 ،
از جمله ویژگیهایی که او را ممتاز کرده ،همین ابعاد گوناگون شخصیت اوست که
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ادیب است و در این زمینه استادی بهنام و خصوصاً در رابطه با شعر ،از شعرای فصیح و بلیغ
محسوب میشود و قصیدههای بسیار مفصل و نغز و جامعی دارد( .رزاقی )129 :1363 ،سید
مرتضی سرودن شعر را از دوران کودکی آغاز کرد و شعر او آینه تمامنمای روزگارش
است .وی شاعری توانا و زبانآور بود (عبدالسالم )10 :1959 ،و متکلم مشهور و فقیهی بود
که آرای فقهی او موردتوجه فقها است( .رزاقی)129 :1363 ،
رسالهها و جوابهای گوناگون وی در پاسخ به سؤاالتی که از مناطق مختلف کشورهای
اسالمی از حضور او میشد ،گویای موقعیت علمی و ادبی وی در دیدگاه معاصرانش است.
برخی از نامهها در سن جوانی وی ،پیش از آنکه به پیشوایی شیعه برسد ،برای او فرستاده
میشد و این گواه بر مرکزیت علمی او در نظر همعصرهای او است( .محییالدین:1373 ،
)94

نویسندة کتاب علمای بزرگ شیعه از کلینی تا خمینی ،مینویسد« :شیعه میگوید :مج ِدد

مکتب ،در قرن اول ،باقرالعلوم و فرزندش امام صادق بودند .در قرن دوم حضرت
ثامنالحجج علی بن موسی ،در قرن سوم محمد بن یعقوب کلینی و در قرن چهارم سید

117

مرتضی اعلی اهلل مقامه( ».گلپایگانی)23 :1364 ،

 -4-1زندگی سیاسی و اجتماعی عصر شریف مرتضی
سید مرتضی در نیمة دوم قرن چهارم میزیست و حیات او تقریباً تا آخر دهه سوم از قرن

پنجم امتداد یافت( .گلپایگانی )3 :1364 ،سید مرتضی رابطة نزدیکی با سالطین آلبویه و
خلفای عباسی داشت .او در اشعارش ،خلیفة القائم و تعداد دیگری از خلفای عباسی را مدح
کرده است( .نصر)172 :1379،
شریف مرتضی از سال ۴۰۶ق از سوی سلطان آلبویه و خلیفة عباسی ،نقیب علویان،
امیرالحاج و رئیس دیوان مظالم شد؛ مناصبی که پیش از او پدر و برادرش شریف رضی بر
عهده داشتند( .ابنجوزی)112 :1992 ،

 -5-1سبک ادبی شریف مرتضی
سید مرتضی از آغاز جوانی تا پایان عمر هشتادسالهاش ،اهل سرودن شعر بوده و طبیعی

است که دیوان شعرش از نظر حجم و تعداد قصاید و ابیات ،به سطح شعر آنان برسد که فقط
شعر میگفتهاند .سید مرتضی طبع و ذوقی سلیس و روان داشته و به بداهت شعر میسرود
نسبت به ادیان و عادات و هجوهای ناپسند و دور از آزادی بیقید در غزلسرایی و مدحهای
مبالغهآمیز است( .محییالدین)175 :1373 ،
 -2آشنایی با شخصیت مهیار دیلمی
 -1-2زندگینامه مهیار
ابوالحسن مهیار بن مرزویه (مرذویه) دیلمی بغدادی( ،کسروی428 ،ق؛ تهرانی:1373 ،
 )501از اوالد انوشیروان (قمی )394 :1389 ،در منطقه کوهستانی جنوب دریای خزر زاده
شد و در آغاز ،پیرو مذهب زرتشتی بود و به دست سید رضی و یا برادرش سید مرتضی به

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

و شعر او به اقتضای موقعیت دینی و اجتماعیاش ،سنگین و مؤدبانه است ،دور از بدگویی
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دین اسالم گروید .وی قرآن را نزد سید مرتضی آموخت و در محضر سید رضی به تحصیل
علم و ادب پرداخت .سپس بهعنوان مترجم زبان فارسی به عربی در دربار آلبویه به شغل
نویسندگی مشغول شد( .موسوی)274 :1381 ،
خاندان او تا اواخر قرن چهارم هجری همچنان زرتشتی بودند و نخستین کس از این
خانواده که به اسالم گروید ،همین مهیار بود .وی پس از اسالم پسرش را حسن نامید و خود
به کنیه ابوالحسن خوانده شد( .محمدی مالیری ،بیتا )145 :مهیار در شب یکشنبه ،پنجم
جمادیالثانی سال 428ق درگذشت( .محمدزاده)230 :1383 ،
 -2-2سبک و ویژگی شعر مهیار

مهیار دیلمی بنا بر اصالت آریاییاش ،اشعاری رقیق و پر از تخیالت شعری داشت و به
همین دلیل در ردیف برجستهترین شعرای عرب قرار گرفت و یکی از فصیحترین و بلیغترین
شعرای روزگارش بود( .الحسنی )86 :1345 ،اشعار مهیار دیلمی سرشار از معانی لطیف و
دقت ادراک است؛ این ویژگی بیشتر در مدحهایش به چشم میآید و در شعرش سبک
ویژهای را میتوان یافت که روح ایرانی و تأثیری که در او داشته را نشان میدهد.
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باخزری درباره سبک شعری مهیار میگوید« :اشعارش چنان استوار است که در اشعارش
بیتی نتوان یافت که با اماواگر خدشهدار شود( ».مختاری )184 :1384 ،مهیار شعر و شاعری
را از استاد خود سید رضی فراگرفت ،تا آنجا که در این هنر یگانه روزگار خویش شد و
گوی سبقت را از دیگر شاعران عصر خود ربود؛ پس از استادش در شاعری کسی برتر از او
نیست( .صدر)334 :1381 ،

 -3-2مقام ادبی مهیار از دیدگاه ادبای عرب
خطیب بغدادی در کتاب خود درباره مهیار چنین مینویسد« :شاعری بود خوشگفتار

و بر همه شاعران روزگار خویش مقدم بود .او را میدیدم که در مسجد منصور در بغداد،
روزهای جمعه و اعیاد مینشیند و دیوان شعرش را بر او میخواند؛ اما من نتوانستم که خودم
از او شعری بشنوم( ».خطیب بغدادی1417 ،ق)276 :

باخزری در دمیة القصر او را بهتر معرفی کرده است« :او شاعری است که در همه فنون
فضل دارای فهم است و در هیچیک از قصاید او بیتی وجود ندارد که درباره آن چونوچرا
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شود؛ قصایدش در قالب دلها فروریخته شده است( ».باخزری1414 ،ق )303 :ابوالفرج بن
جوزی در ذیل زندگانی مهیار چنین مینویسد« :از این جهت که همه اشعار او پسندیده است
فقط به همین مقدار بسنده کردم( ».ابنجوزی1412 ،ق)92 :
 -4-2اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر مهیار

آلبویه از دیلمیان بودند که سرزمینشان در جنوب غربی ساحل دریای خزر قرار داشت
و از مهمترین ویژگیهای این قوم میتوان به طبع خشن و ارادة خللناپذیر و مقاوم ایشان
در برابر مشکالت اشاره کرد .آنان در ابتدا بتپرست بودند و پس از ورود اسالم به ایران به
اسالم گرویدند.
آلبویه در آغاز از شهرت چندانی برخوردار نبودند و آنگونه که مورخان میگویند
بنیانگذار این سلسله ،بویة ماهیگیر ،مردی شجاع بود .بویة ماهیگیر ،از آنجا که مرد فقیری
بود ،فرزندش را به خدمت سپاه دیلم درآورد و از خوشام ِد روزگار به پادشاهی رسیدند و از
فقر و تهیدستی به حکومت بر مردم و استیال بر کشورها نائل شدند و پس از بنیانگذاری این
سلسله توسط علی ،حسن و احمد (فرزندان بویه) در تاریخ اسالمی به جایگاهی رفیع دست
کاستیهای اجتماعی و سیاسی دوران حکومت آنان ،گرچه تا حدودی از ظلم و بیعدالتی
برخی حاکمان این خاندان ناشی میشده ،اما توجه آنها را بیشتر به سمت رفع مشکالت
معطوف میساخت( .فیضاهللزاده)361 :1386 ،
مهیار نیز مانند استادش شریف رضی ،شیعهای معتدل است و حتی اشعاری در مدح امیران
و وزرای بنیعباس دارد .او را نمیتوان شاعری شورشی و پرخاشجو تلقی کرد ،اما طرفدار
آلبویه بوده است( .عصام)258 :1976 ،

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

یافتند .آنها در زمینههای ادبی ،فرهنگی ،شعر و ...صاحبنظر و تأثیر بودهاند و نواقص و
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شریف مرتضی ،دانشمند شیعی است که تمام زندگانی خود را برای دفاع از حقانیت
شیعیان و علویان به کار بست و برای اعتالی مذهب شیعه تالشهای گستردهای انجام داد؛
ازاینرو میتوان نقش افکار و اندیشة مولیالموحدین علی ابن ابیطالب را در آثار و
اندیشة او بهخوبی یافت .شریف مرتضی در دیوان اشعارش ،دیدگاههای مختلف خود
پیرامون شیعه را بیان کرده است.
 -1-3اعتقادی

عقیده ،نوعی باور است؛ باوری که شخص به آن تعلق خاطر دارد .اگر انسان به درجهای
از آگاهی برسد که بتواند دربارة چیزی با قاطعیت نظر بدهد ،گفته میشود که به آن اعتقاد
دارد؛ اعم از اینکه حق باشد یا باطل ،راست باشد یا دروغ و واقعی باشد یا موهوم .عقیده،
حاصل نوعی آگاهی است که ممکن است مبتنی بر خیال و گمان و یا اکتسابی باشد.
 -1-1-3ستارگان هدایت
اهلبیت عصمت و طهارت از جانب خداوند ،راهنمایان توحید و یکتاپرستی هستند
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که به تبیین و روشنگری معارف دین در میان مردم پرداختند .این هدایتگری و راهنمایی
انسانها هدفی است که خاندان عصمت و طهارت در تمام زندگانی خود در پی آن بودند
و فلسفة وجودی آنان بر هدایتگری بشریت استوار است .امام علی ،خود و اهلبیت

َ
را چراغ فروزان هدایت انسانها در راههای تاریک زندگی معرفی میکنند«ِ :ب َنا ْاه َتد ُیت ْم
یاء وب َنا ْان َف َج ْر ُتم َعن ِّ
َّ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ ُ ْ َ
الس َرار»( .خطبة ( )4شما مردم بهوسیلة ما از
فی الظلم ِاء ،وتسنمتم العل ِ
ِ
تاریکیهای جهالت نجات یافته و هدایت شدید و به کمک ما به اوج ترقی رسیدید و صبح
سعادت شما با نور ما درخشید( ).دشتی)49 :1381 ،
در مفهومی نزدیک به این فرمودة امام علی ،شریف مرتضی میسراید:
َ
َّ
َ َ َ ْ َ ْ ُ
ـن فضـل ُه ْـم ْأعیا الل ِب َیبــــا
یاســین و م
آل ِ
ُ ُ
ُأنتـم أمـنی َل َـدی َ
شـر إذا کنـــت َن ِخـیـبــا
الح
ِ
َ
ُ
ََ
أنتــــــــــمکش ُفتــــملیبـــــلی التباشیــــر غیــــــــوبـــــــــــا

َ ُ
ً
ُ
ُ
ُ
ــوجلــت َمـوتــا أن أنوبـا
و ِبکــم أنجــو إذا ع ِ
ْ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ
ـانیما َحـدا ال َحـادون ِن َیبا
َوإلیــکـم جمــح
(صفار 217 :1987 ،و  159و 295؛ بتلخیص)
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(ای خاندان پیامبر ،ای کسانی که فضل و برتری شما ،عاقالن را [از درک بزرگی و
وصف کرامت شما] ناتوان ساخته است؛ شما اهلبیت در روز قیامت برای من مایة امنیت
هستید ،آنگاه که ترسو و بزدل باشم؛ شما [اهلبیت] همچون روشنایی صبحدم ،تاریکیها
را برای من به نور تبدیل میکنید؛ با شما اهلبیت نجات خواهم یافت ،آنگاه که بهسوی
مرگ شتاب کنم؛ تا زمانی که ساربانان ،شتران قوی و نیرومند را برانند[ ،تا دنیا وجود دارد]
مسافرت و شتافتن من در سفرم بهسوی شما خواهد بود).
شریف مرتضی روشنایی اهلبیت در زدودن تاریکیهای جهل و نادانی را بهمانند
روشنایی بامدادان میداند و اذعان میکند که با این روشنایی بود که پردههای جهل و نادانی
از مقابل دیدگانش کنار رفت و نور حق و حقیقت را یافت.
سید مرتضی در این بیت ،خطاب به ائمة اطهار به نکتة ظریفی در تشبیه خود ،اشاره
میکند .وی اهلبیت را به نور صرف تشبیه نکرده ،بلکه ایشان را به نور صبحگاهی تشبیه
میکند که از درخشندگی و نشاطآوری زیادی برخوردار است .اگر انسان هم جذب این

ستارگان آسمان است؛ اگر ستارهای نهان شد ،ستارهای دیگر طلوع میکند .گویی نیکویی
پروردگار در حق شما به کمال رسیده و آنچه آرزو داشتهاید ،خداوند به شما نشان داده

است( ).ارفع)363 :1379 ،
در همین مضمون ،شریف مرتضی ابیاتی دارد:
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نوع از نور شود که اهلبیت هستند ،آن نشاط و طراوت حقیقی را پیدا خواهد کرد که
َ
باعث ازبینرفتن تیرگیهای جهل و گمراهی است .امام نیز در خطبهای میفرمایند« :اال
َّ َ َ َ
ٌ َ َ ٌ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
ََ ُُ
َّ
ُ َ َ
کاملت ِم َن
ماء :إذا خوی نجم طلع نجم ،فکأنکم قد ت
ِإن مثل ِآل محم ٍد ،کمث ِل نج ِوم الس ِ
ُ َ ُ
ُ َ
ّالله ُ
الصنائع و أراکم (اتاکم) ما کنتم َت ُأملون»( .خطبة ( )100همانا َمثل آلمحمد مثل
فیکم
ِ
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ْ ٌ ُ
ْ
َو َه ــل ِل ــی ُسلـ ــوان َو آل محم ــد
ُ َ ُّ َ
َّ َ
ـــات أیـــدی
تصـــد عـــن الروح ِ
محمــــد
کـأنهــــم نســــل لـغیــــر
ٍ
َفیــا َأنجمـ ًـا َتهــدی إلــی ّاللــه ُ
نورهــا
ِ

ُ ُ ُ َ َ َ
ـــان م ُ
نـــه َث َ
ـــو ُاء
شـــریدهم مـــا ح
ِ
طـــاء َ
َو یـــزوی َع ٌ
مـــو ح َ
دون ُه َ
ــــب ُاء
ِ
َو مـــن َش ْعبــــه ْأو ح ْزبـــه ُب َ
ــــع ُ
داء
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
وان حـــال عنهـــا بالغبـــی غ ُ
بـــاء
ِ

(صفار)211 :1987 ،

(من چگونه آرامش و تسلی داشته باشم ،در حالی که آوارگان از خاندان پیامبر و حزب
و گروهش هنوز در مکانی مستقر نشدهاند؟؛ خود آنها و مرکبهایشان از سریعرفتن منع
میشوند [که به این وسیله مدت مسافرت همراه با شکنجة روحی و جسمی ،طوالنیتر و رنج
سفر بیشتر شود] و همچنین از کمکها و هدایای مردم نیز محروم میشوند؛ گویی که آنها
از نسل محمد نیستند [از نسلی غیر از نسل اویند] و یا اینکه آنها از حزب و هواداران او
[مسلمانان] نیز نیستند؛ ای ستارگانی که نور آنها مردم را بهسوی پروردگار هدایت میکند،
حتی اگر انسانهای نادان بخواهند با حماقت خود این نور را خاموش کنند).
 -2-1-3نبود پیامبر و اهلبیت و یادآوری زندگی جاهلیت
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حضرت علی در خطبة  26نهجالبالغه حال عربهای دوران جاهلیت و چگونگی
حیات و معیشت آنان پیش از بعثت پیامبر را بیان میکند که آنها در آستانة بعثت ،گرفتار
چه بدبختیها و مشکالت عظیمی بودند که به برکت ظهور پیامبر اسالم ،از آن رهایی یافتند.
شریف مرتضی بهخوبی توانسته است این مضامین را در اشعار خود به تصویر بکشد و
واقعیت مردمان دوران جاهلی و نقش اثربخش پیامبر و اهلبیت را در هدایتبخشی
نمایان سازد .وی دراینباره اینگونه میسراید:
َ
ً
ُ
حمــا َل ُم َ
ــزد ِر ٍد
لــوال ُهــم ک ُنتــم ل
َ
ً
َأو َک ِّ
یبیســا َغ َ
یــر ِذی َبلــل
ــقاء
الس
ِ
ٍ
َ
َ
َوالشــ َـر ُبتم بصفــ ٍـو ال َوال َع ِلقــت
َ
ْ
َ ْ
َو الظ ِف ْر ُتـ ْـم َو قــد ُج َّنت ِبکـ ْـم ُن َو ٌب
ــو َل ْال َّد ْه ُ َ َ
َ َ
َو َح َّ
ــأ
ــر ریانــا إلــی ظم ٍ

َ ُ َ ً َ
َ ُ
ــود
عض
م
البــاع
صیــر
لق
أو خلســة
ِ
ً ِ
َ َ َ
بــاء َســقیطا َ
معمــود
غیــر
أو کالخ ِ
ِ
َ ٌ َ
َ
راغیـــد
أ
زمـــان
ـأ
لکـــم بنـــان ِب
ِ
ٍ
َُْ
ٌ َْ
َ َْ
یـــد
یـــد و تو ِط ِ
مقل ِقــات ِبتم ِه ٍ
ْ ْ َ َ َّ َ َ ْ
ً َ ْ
ـدود
منکــم و بــدل محــدودا بمجـ ِ
(صفار)439 :1987 ،

(اگر آنها نبودند شما غذای انسانهای قوی دیگری بودید [موردستم و اجحاف قرار
میگرفتید] و یا اینکه دوست انسانهای ضعیف و بیقدرتی میشدید؛ یا مانند دلوی بدون
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آب بودید که حتی خیس و مرطوب هم نبود [چه رسد به اینکه آب داشته باشد!] و یا مانند
خیمهای بودید که بهدلیل نداشتن ستون اصلی سقوط کرده است؛ [امیدوارم که] آب گوارا
ننوشید و خوشبخت و سعادتمند نگردید و دستتان به روزگار خوش نمیرسید [روزگار
راحت و آرامی نداشتید]؛ تا زمانی که مصیبتها ،جهت کسب آمادگی برای مصیبت
بزرگتر [عذاب در روز قیامت] ،بر سر شما فریاد میزنند ،هرگز به پیروزی نرسید؛ روزگار

مرتضی از سخنان حضرت علی در نهجالبالغه تأثیر پذیرفته است.
 -2-3اخالقی

علم اخالق فنی است که دربارة ملکات (عادتها) انسانی بحث میکند؛ ملکههایی که
مربوط به قوای نباتی و حیوانی و انسانی اوست؛ یعنی این علم میخواهد معلوم کند که

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

شما را از سیرابی درآورده و تشنهکام گرداند و توانگرانتان را فقیر و نیازمند سازد).
َ ً
این ابیات و تعبیر «لحما ِل ُم َزد ِرد» ،اشاره به این دارد که عربهای جاهلی در شرایط سختی
َ ُ َ
سفکون
از زندگی به سر میبردند ،که مطابق سخنان امام علی در نهجالبالغه است« :وت ِ
َ ُ َ َ َ َ
عون َأ َ
رحامکم»؛ به این مفهوم که عربهای جاهلی در جنگ و درگیری به سر
ِدماءکم ،و تقط
میبردند و خون همدیگر را میریختند و گوشت و غذای انسانهای قوی بودند.
ََ
َ َ َ ً
ً َ
َ ِّ
قیطا َ
معمود»
غیر
باء س
تعبیر «کالس ِ
قاء یبیسا غ َیر ِذی بل ٍل» (مشک خشک و بیآب) و «کالخ ِ
ِ
(خیمة سقوطکرده بدون ستون) نیز اشاره به وضعیت نابسامان زندگی و معیشت آنها دارد
ُ
َُ َ َ
عشر َ
الع َرب ...فی َش ِّ
دار ُمنیخون َب َین
ر
که به این تعبیر امام علی بسیار نزدیک است« :أنتم م
ٍ
ِ
َ ُ
َ
یات ُص ٍّم»( .شما جمعیت عرب ،در بدترین سرزمینها و در میان سنگهای
جار ٍة خ
ِح
شن ،و ح ٍ
ٍ
خشن و مارهای سمی خطرناک فاقد شنوایی زندگی میکردید).
َ
همچنین این تعبیر شاعر که َ«والش َر ُبتم بصفو» (آب گوارا نمینوشیدید) در کالم امیر
ٍ
َ َُ َ َ َ َ ُُ َ
ون َ
نمایان و منطبق است؛ آنجا که میفرماید« :تشربون الک ِدر و تأکل
الج ِش َب»( .آبهای آلوده
مینوشیدید و غذاهای بسیار ناگوار میخوردید) این مطلب نشان از آن دارد که شریف
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کدامیک از ملکههای نفسانی انسان ،خوب و نیک و مایة کمال و فضیلت اوست و چه
ملکههایی ،بد و رذیله و مایة نقص اوست تا آدمی بعد از شناسایی آنها ،خود را با فضایل
آراسته سازد و از رذایل فاصله گیرد( .طباطبایی)368/1 :1367 ،
 -1-2-3تو ّکل

شریف مرتضی بهعنوان شاعری از شاعران شیعیمذهب و والیتمدار عالوه بر پرداختن
به مسائل اعتقادی ،موضوعهای اخالقی را نیز موردتوجه قرار داده است .یکی از این

موضوعهای اخالقی مسئلة تو ّکل است.

مولی علی در یکی از خطبههای خود برای انجام کارها از خداوند طلب یاری و
استعانت میکند و کارهای خود را به او واگذار میکند( .توکل میکند) شریف مرتضی نیز
واگذاری امور به خدای قادر عالم را ایمن از هر ترس دانسته و در اشعار خود شرایط توکل
را تقوای الهی دانسته که بهواسطة این تقوا ،خداوند شر هر ظالم و ستمگر را از انسان دور
میکند.
دوفصلنامه علمیتخصصی جستارهای ادب عربی ،سال دوم ،شماره سوم ،بهار و تابستان 1399

َ ُ َ
َ َ
التخش ِمـن غائل ٍة ف ِّوضت
َ َّ َّ
َو َنــم ِإذا ِشــئت فـ ِـإن الــذی
ّ ُ َ
َ
ََ
لطافـ ِـه
أ
کــم ذا وقــی اللــه ِب ِ

ــم
لــه
القــادر ِ
ِ
ِإلــی ِاإل ِ
العال ِ
ـس ّ
یرعــاک فیهــا لیـ َ
بالن ِائ ِم
َ َّ َ ُ
ُ
ـازِم
شــر غشــوم م ِ
جمـ ٍـع عـ ِ
(صفار)488 :1987 ،

(بیم مدار از بال یا مشکلی که به خداوند قادر دانا سپرده شده است؛ آنگاه که خواستی
بیارام [بخواب] .آن کسی که مراقب تو است ،بیدار است؛ چه بسیار خداوند الطاف خویش
را به من چشاند در برابر ستمگرانی که قصد آزارم را داشتند).
بیت اول این شعر شریف مرتضی را میتوان از لحاظ مفهوم و معنا با این فرمودة امام

ً
ً
َ َ َ َّ ُ َ َ
کافیا
یه
ل
مقایسه کرد که فرمودند...« :و أتوکل ع
ناصرا»( .خطبة ( )84کارهای خود را به او
ِ
واگذار میکنم؛ چون او کفایتکننده و یاریدهنده است( ).دشتی)131 :1381،
 -2-2-3زهد
زهد یکی از ویژگیهای اخالقی است که بهمعنای دلنبستن به دنیا و زیادهخواهیهای

دنیوی است و بهطور خالصه «بهمعنای ترک دنیا نیست ،بلکه بهمعنای عدم وابستگی و
دلبستگی به دنیاست ،هرچند از دنیا در راه صحیح استفاده کند»( .مکارم شیرازی:1383 ،
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)170
شریف مرتضی نیز در زمینة زهد ،اشعاری دارد که دراینباره میسراید:
َ ً َّ ً
و ال َت َنهـض فی األمر قوما ِأذلة
ً
ُ
إذا َقعـدوا َجنـبا أقامـوا المعاذر او إن لم
ّ
َ ُ َّ
َ
یقضی ِب ِه الل ُه َوحد ُه
و کن ِللذی ِ
ً
ُ
شاکرا
توافـقـه األمـانی ِ
(صفار)309 :1987 ،
(با قوم خوار و ذلیل همراهی مکن و آنها را یاری مکن ،قومی که آنگاه که تو برای
امری برمیخیزی کنارهگیری کرده و بهانهتراشی میکنند؛ در برابر آنچه خداوند یکتا برای
تو مقدر ساخته ،شاکر و سپاسگزار باش ،هرچند که [این تقدیر] با آرزوهایت و خواستههایت
موافق نباشد).
در این ابیات ،شریف مرتضی ،زهد را خشنودبودن به مشیت الهی و راضیبودن به قضای
خداوندی معرفی کرده و معتقد است :انسان میبایست به قضای الهی خشنود باشد؛ هرچند

میدانند و این همان خشنودبودن به سرنوشت الهی است که در سرودة شریف مرتضی نمایان
است.
 -3-2-3طلب عزت
یکی دیگر از ویژگیهای اخالقی که در اشعار شریف مرتضی نمایان است ،مسئله طلب
عزت است.
َ
حضرت علی طلب عزت را در کسب تقوای الهی دانسته و میفرمایند...« :ال ِع َّز أ َع ُّز

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

که این سرنوشت با آرزوها و خواستة ما انسانها موافق نباشد .این عبارت شریف مرتضی با
َ
ُّ
َ
این کالم امیر در نهجالبالغه مطابقت دارد که فرمودهاندّ :
«الز َه َاد ُة َق ُ
صر األ َمل َو الشکر ِعند
ِّالن َعم( .»...خطبة  )80حضرت زهد را در کوتاهکردن آرزو و شکرگزاری در هنگام نعمت
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م َن َّالتقویَ ،و ال َمعق َل َأ َ
حس ُن ِم َن َالو َرع( »...حکمت ( )371هیچ شرفی باالتر از اسالم نیست،
ِ
ِ
ِ
هیچ عزتی عزیزتر [باالتر] از تقوا نیست و هیچ عقلی استوارتر از ورع نیست( ).بحرانی:1375 ،
)664
شریف مرتضی نیز معتقد است که انسان نباید در طلب خواستههای دنیایی ،خود را ذلیل
و حقیر نماید و میسراید:
َ ُ ٍّ
َ ُّ
طالــب الدنیــا َعلــی ذل ِبهــا
یــا
َ
َ
َ
َ
ما لی أراک َح َملت فی طل ِب ِالغ َنی
َ
ً
َ
ـت َت َعقـ ُـل َأو ُ
ـاو ُر عاقــا
ـ
ش
ت
لــو کنـ
ِ
َّ
ٌ َ َ َ َ َ
ذلــة َد َ
هــره
ذل امــرؤ جعــل الم
َ ُ
َ ِّ َ
طام َع کیف ِشئت و خذ ِبها
عد الم ِ
َ
َ َ َ َ
ماء َوجهک لم ِیفد
و ِإذا فجعـــت ِب ِ

َ
ً
َ َ َ َ
عــزز َعلــی ِبــأن أ َراک ذلیــا
أ
ِ
َ
ً
َ َ
َُ
َ
و ل ُر َّبمــا صغــرت یــداک ث ِقیــا
ً
َ ََ َ َ
کان الکثیــر و قــد ذللــت قلیــا
ً
ً
َ َ َ َ
ــم َمنــزال َمأهــوال
طلــب الم ِ
غان ِ
ً
مـ َ
ـاف َبدیــا
ـلء الیدیـ
ـن ِمــن العفـ ِ
ِ
ِ
َ
َ ً
َ
ِّ
جال جزیال
ِإن ِنلـــت ِمـــن أیدی الر ِ
(صفار)309 :1987 ،

(ای طالب دنیا که با ذلت و خواری به دنبال آن هستی ،چه سخت است بر من که تو را
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ذلیل و خوار ببینم؛ مرا چه میشود که تو را میبینم که تمام تالش خود را در راه ثروت به
کار بستهای و چه بسا که دستانت آن امور سهمگین را سبک شمرده باشد؛ اگر خود خردمند
بودی یا با فردی آگاه و خردمند مشورت میکردی ،به چیزهای فراوانی دست مییافتی و

کمتر دچار خ ّفت و خواری میشدی؛ خوار و خفیف شد آن انسانی که تمام روزگار خود را
ِ
ثروت بیشتر ،به خفت و خواری گذراند؛ طمعورزیها را هرگونه که میتوانی
در راه غنائم و
کنار بگذار [از آنها روی بگردان] و بهجای آن دستانی آکنده از عفت و عزتمندی برگیر؛
ِ
دست مردانی بزرگ هدیه به دست
اگر آبرو از کف دهی تو را سودی نبخشد ،اگرچه از

آری).
شریف مرتضی در این ابیات معتقد است که انسان میبایست طمعورزیها را کنار
بگذارد و تا جایی که میتواند عزتمندی خود را حفظ نماید و برای دنیا و خواستههای آن،
آبروی خود را در معرض خطر قرار ندهد.

این تعابیر شاعرانه شریف مرتضی پیرامون عزت نفس و ترک حقارت و ذلت برای مال
َ ُ
دنیا با فرمودة امام علی منطبق است که میفرمایند...« :و َلهی فی َعینی َ
أهون ِمن
أوهی و
ِ
َ َ
فصة َ
مقرة» (نامة ( )45به خدا سوگند ،من از دنیای شما طالیی نیندوخته و از غنیمتهای آن
ع ِ
مالی فراوان پسانداز نکردهام ...ازاینرو جهان در نظر من از دانة بلوط تلخ هم بیارزشتر
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است( ).بهشتی ،بیتا)330 :
 -4-2-3تهذیب نفس (حسادت)
ِ
(شخص موردحسد) ،از بین برود و همان
حسد آن است که آرزو کنی نعمت محسود
نعمت به تو منتقل شود( .بحرانی )334 :1375 ،حسادت یکی از بزرگترین بیماریهای
اخالقی و ریشه بسیاری از جنایات است که شخص نیکوکار را به بدکاری میکشاند .حسود
از محسود خشنود نمیشود ،مگر آنکه محسود بمیرد .او بر بیگناهان خشمگین میشود و به
چیزی که مالک آن نیست بخل میورزد.

(صفار)380 :1987 ،

(هرکس بر بزرگی و سرافرازی کسی رشک میبرد ،با حسد خویش پیوسته اندوهناک
است ،اما عاشق شکوه و شرافت مللناپذیر و نستوه است؛ هیچچیز را نامحسود ندان[ .هر چیزی
موردحسد واقع میشود] کسی که به چشم ناسالم مینگرد حقیقت و راستی را درنمییابد).
شاعر در این ابیات اشاره به آثار شوم حسد دارد .از دیدگاه شریف مرتضی حسادت جز
غم و اندوه برای صاحبش به ارمغان نمیآورد که این غم و اندوه به بیماری و رنجش جسم
منجر میشود و این همان کالم امیر مؤمنان علی است که فرمودهاند« :ص َحة َ
الج َس ِد ِمن
ِ
ق َّلة َ
الح َس ِد»( .حکمت ( )256سالمت تن در دوری از حسادت است( ).دشتی)683 :1381 ،
ِ ِ

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

شریف مرتضی هم در اشعارش به این رذیله مهلک اشاره کرده ،میگوید:
ُ َ َ َ ّ ٌ
َ
حسرت ِه
من یحس ِد المجد غصان ِب ِ
َ َ َ
َ َ ُ َ
جد الیلفی َعلی َملل
و ع ِاشق الم ِ
ِ
َ ُ ً ً
حاسد ِه
غیر
من
امرأ
ال تنظ َرن
ِ
ِ
ً
ُ
َ
فلیس یدرک ِصدقا

 -3-3سیاسی و تاریخی
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حضرت علی در فرمایشات خود در خطبة  98نهجالبالغه پیرامون اعمال زشت و
ناشایست امویان اشاره کرده و ایشان را گناهکار و قیاسناپذیر با اهلبیت معرفی میکنند.
در همین راستا شریف مرتضی نیز در نکوهش اعمال بنیامیه اشعاری سروده که میتواند
با بخشی از سخنان حضرت امیر ،مطابقت داشته باشد؛ آنجا که میسراید:
َُ ْ
َْ
َْ
َ ُْ
ـد؟
ضلـــة
زیـــاد :أی ُم ْع
آلل
ـبیب و تخویـ ِ
ٍ
ٍ
فقـــــل ِ
رکبتمـوهـــا بتخــ ٍ
ْ
َ ْ َ َ ْ ُ َ ُّ
وال َحـ ْـر ُب َتغلــی ْبأوغـ َ
الشجعان َ
ـد؟
أمر ُه ُم
کیف اســتلبتم ِمن
رادیـ ِ
ـاد ع ِ
ٍ
ِ
َّ ْ ُ َّ َ َّ ْ َ َّ َ َ
َ ْ
و ْأن ُ
ـمل ُ
شــرید
ـــرید و َت
بیـــن َتط
تـــم
کم
فرقتـــم الشــمل ِممن لف شـ
ِ
ٍ
ومـ ْ
ومـ ْ
ْأدناکــ ُـم مــ ْ
ـن َّ
أعزکـ ُـم َب ْعـ َـد ْال ُ
خمـــول َ
َ
ـن أمــ َ ْ َ َ ْ
ـن
ـد؟
ـان بعــد تب ِعیـ ِ
ِ
ِ
ٍ
(صفار)439 :1987 ،
(به فرزندان زیاد بن ابیه [عبیداهلل بن زیاد] بگو چه گناهی را با عجله مرتکب شدید؟؛
چگونه امور را در جنگ از دست انسانهای شجاع ربودید ،در حالی که انسانهای پست و
منحرف در آن جنگ زیاد بودند؟ [خالفت را از دست اهلبیت خارج نمودید در حالی
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که شما انسانهای شجاعی نیستید ،بلکه انسانهای منحرف و پست و خسیسی هستید]؛ جمعی
را متفرق و از هم جدا نمودید که وقتی شما آواره و پراکنده بودید ،دور هم گردتان آوردند
[خاندان اهلبیت که شما را متحد نمودهاند را از هم متفرق نمودید]؛ چه کسی وقتی شما
از بزرگی و عزت محروم بودید به شما عزت و بزرگی بخشید و وقتی که از امنیت و آرامش
دور بودید شما را به آن نزدیک کرد؟)
در این ابیات ،شریف مرتضی به این مسئله اشاره میکند که بنیامیه ،اهلبیت عصمت و
طهارت را که موجب هدایت مردم بودند ،از هم متفرق ساختند؛ ازاینرو کردار بنیامیه با
اهلبیت قیاسپذیر نیست؛ همان گونه که مولی علی نیز در فرمایشات خود فرمودهاند:
َّ َ ٌ
ََ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ُ
ُ
ُ
َ ُ ُُ َ
هذه
األم ِة أ َحد».
حمدِ من ِ
«زرعوا الفجور ،و سقوه الغ ُرور ،و حصدوا الثبور ،الیقاس بآل م ٍ
(خطبه ( )2برابر فاسدانی که تخم گناه افشاندند و با آب غرور و فریب آبیاری کردند و

محصول آن را که جز عذاب و بدبختی نبود برداشتند ،کسی را نمیشود با خاندان رسالت
مقایسه کرد( ).دشتی)45 :1381 ،
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شریف مرتضی بعضی دیگر از اعمال زشت امویان را در اشعارش ذکر کرده ،میگوید:
ُ َ َ َ
َو کیــف ب ُعتـــم َ
دینکــم ب ّالذی اسـ َ
ـتـــر َر ُ
َ
استـحقـــرا
الجـــــازم و
ه
ـ
ـت
ِ
ِ
ِ
َ ْ َّ
ُ ِّ
ــــــم َشأنَ
َو َج ْدتُ
ــد َر م ْ
ْ
ْ
ــن ْأمرکــمْ
کــــم ْأح َقـــــراَ
ــذی ق
لــوال ال ِ
ِ
ْ
ُ
َّ
َ ْ
َّ َّ
ُ
کانــت ِمــن الد ْهـــر ِبکـ ْـم َعثــ َْـر ٌة
ــــابق أن ْیعــــث َرا
البــــــــد ِللس ِ
(صفار)15 :1987 ،

(چگونه دینتان را به بهای اندکی فروختید و خواری و آتش جهنم را خریدید ،کاری
که هیچ عاقلی آن را انجام نمیدهد؛ اگر سرنوشتی که برای شما تقدیر شده ،نبود ،شأن و
ارزش خود را کمتر از آنچه هست مییافتید [اگر لطف خداوند نبود ،این شأن ظاهری دنیوی
نیز نصیبتان نمیشد]؛ در روزگار بارها دچار لغزش شدید .کسی که در کارها بسیار شتاب
میکند و تند میرود حتماً دچار لغزش و اشتباه میشود).

نکردهاند و مثل چهارپایان صحرایی و سنگهای سخت و نفوذناپذیرند).
 -4تأثیر نهجالبالغه بر اشعار مهیار دیلمی
مهیار دیلمی پرورشیافتة مکتب علوی است و ازاینرو از سخنان امیر مؤمنان علی

بهویژه کتاب نهجالبالغه ،بسیار تأثیر پذیرفته است؛ بهگونهای که این سخنان با جان و روح
مهیار دیلمی درآمیخته و در اشعار وی نمود یافته و تأثیر بسزایی بر آن داشته است .این
تأثیرپذیری را میتوان در موضوعات مختلف از قبیل اعتقادی ،اخالقی ،سیاسی و تاریخی
بررسی کرد.

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

این تعبیر شریف مرتضی که آنان دین خود را به بهای اندکی فروختهاند را میتوان با این
َ ُ َ
َ َ َ ُ
بزناد
کالم از امام علی تطبیق داد که فرمودهاند« :لم یستضیئوا ِبأ ِ
الحکم ِة ،و لم یقدحوا ِ
ضواء ِ
َ َ
ُّ ُ
الع ُلوم َ َ ُ
ُ
األنعام السائ َ
القاس ِیة( .»....خطبة ( )108بنیامیه ،با
ور
خ
والص
ة
م
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
الثاقب ِة ،فهم فی ذلک ک ِ
نور حکمت ،جانودل خود را روشن نساخته و با شعلههای فروزان دانش ،قلب خود را نورانی

 -1-4اعتقادی
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گفته شد که اگر انسان به درجهای از آگاهی برسد که بتواند درباره چیزی با قاطعیت نظر
بدهد ،گفته میشود که به آن اعتقاد دارد.
 -1-1-4پرستش خدا و بتپرستی مشرکان
اشاره شد که امام علی دربارة پرستش خداوند در خطبة  26نهجالبالغه ،میفرمایند:
َّ ّ َ َ َ َ ُ َّ ً َ ً َ
ً
َ
َ ُ َ َ
عش َر َ
لعال َ
الع َر ِب َعلی ش ِّر ِدین،
مینَ ،و ِأمینا َعلی َّالت ِنزیل ،و أنتم م
«إن الله بعث محمدا ن ِذیرا ِل
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ُ ُ َ
ُ
ْ
شر ُبون الکدرَ ،و تأکلون َ
ون َب َین ح َ
جارة خشنَ ،و حیات َص ّمَ ،ت َ
الج ِشبَ ،و
َو فی ش ِّر دار ،م ِنیخ
ِ
ِِ
ٍ
َ ُ
َ ُ َ َ ُ
َ َ
ُ ُ َ ُ ٌَ
ُ ُ َ ٌَ
ماءکمَ ،و َتقط ُعون
سفکون ِد
أرحامکم ،األصنام ِفیکم منصوبة ،و اآلثام ِفیکم معصوبة»( .خداوند
ت ِ
محمد را بهعنوان بیمدهندة عالمیان و امین بر قرآن برانگیخت و شما ملّت عرب در آن
وقت ،دارای بدترین دین و در بدترین خانه بودید .منزلتان در میان سنگهای سخت و در
بین مارهای زهرآلود بود .آب تیرهای مینوشیدید ،غذای خشن میخوردید ،خون یکدیگر
را میریختید ،قطع رحم میکردید ،بتان در میان شما نصب بود و گناهان به شما بسته بود).
(انصاریان )92 :1379 ،امیر مؤمنان اشاره میفرمایند که عربها قبل از اسالم بدترین منازل و
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غذا و دین و آیین را داشتند و به برکت اسالم تمام آنها تغییر کرده و اصالح شد.
مهیار دیلمی نیز این مفاهیم و مضامین را در اشعارش ذکر کرده است .وی حاالت
اعتقادی مردمان پیش از پیامبر را اینگونه ترسیم میکند که در جهل و نادانی به سر میبردند
و از بتهای خود همچون « ُهبَل» به بزرگی یاد میکردند .وی اینچنین میسراید:
ّ َ
َْ
یستش ِع ُرون «الل ُه اعلی ِفی َالوری»
ُ ُ ُ
و ُ
عاره «اعل ُه َبل»
غیـرهم ِش
َ ْ َ ْ ََ ٌ
عـاب ٍد
لمیتـزخـرف وثـن ِل ِ
ّ
ُ َ
والیضل
یزیغ ق َلبه
ِمنهـم
ِ
(دیلمی)109 :1344 ،
(شعارشان این است که «اهلل از همه برتر است» و دیگران [مشرکان] شعارشان این است
که «هبل برتر است»؛ هیچ بتی برای عابدی آراسته نگشت ،تا قلبش را منحرف ساخته و او

را گمراه کند [این مشرکان بودند که بتها را آراستند و به پرستش این سنگها تن دادند].
ُ ُ ُ
مهیار دیلمی نیز در این ابیات با بهکارگیری عبارت «و ُ
عاره اعل ُه َبل» (دیگران
غیـرهم ِش
[مشرکان] شعارشان این است که هبل برتر است ).به دین عربها در دوران جاهلیت اشاره
ُ ُ
میکند .تعبیر «اعل ُه َبل» به مفهوم و تعبیر امام نزدیک است؛ چراکه این عبارت بیانگر
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شعاری است که عربها برای بزرگداشت بتهای خود به کار میبردند و دین و آیین آنها
چیزی جز شرک و بتپرستی نبود که بدترین آیین به شمار میآید.
 -2-1-4برتری حضرت علی بر خلفا
امیر مؤمنان بهجهت داشتن عظمتهای بیشمار ،انسانی باالتر از آن بود که شخصیت
خود را با نژاد و نسبت به رخ جامعه بکشد و این واقعیتی انکارناپذیر بود که او در سلسله
بهترین فرزندان آدم است؛ اما حضرت علی میفرمایند« :اگر قرابت و خویشاوندی
آنان با پیامبر اسالم عامل شایستگی امامت و زمامداری بوده باشد ،قرابت و خویشاوندی من
بسیار نزدیکتر بوده و من مانند میوهای که محصول درخت پیامبر است ،هم از جهت معنی
و هم از بُعد طبیعی ،شایستهتر به مدعای آنان [امامت] هستم( ».جعفری )102 :1386 ،و در

حدیث دیگری میفرمایند« :أقضاکم علی»( .قاضیترین شما علی است)

در این زمینه خطبههای  187 ،67و  144اشاره به برتری حضرت علی دارد .مهیار
چنین میسراید:

َ
و قائـــل لـــی علـــی کان وارثـــه
ٍ
ٌ َ ُ ُ
ُ ُ
َ
فقلــت کانــت هنــات لســت اذکرهــا
ً
َ
ُ
جــاال إذا َس َّ
ــم َیت ُهم ُع ِرفــوا
ا ِبلــغ ِر
ِ
َُ
ٌ
ُ
مائلـــة
قنــــــاة
َتوافقـــوا و
الدیـــن ِ
ِ
َ ُ
َ
َ
الغـــدر ثانیهـــم
طـــاع َّأولهـــــــم
ا
َ ِّ َ ُ
ق ُفــوا علــی َ
فرضــه
ن
ــق
الح
فــی
ظــر
ن
ِ
ِ
ٍ
َ
ُ
َّ
ُ
ِّ
َ
کـــــم بنـــوه یت ِبعونکـــم
بـــأی ح
ِ

َ
َ َ
َ
ِب َالنــص منــه ف َهــل أعطــوه ام َم َن ُعــوا
ً
یجــزی بهــا ّالل ُ
ــه اقوامــا بمــا َص َن ُعــوا

َّ
الشــحناء ُت َ
مت َق ُ
لهــم ُو ُج ٌ
ــع
ــوه ِمــن
ِ
افت ُ
قامــت َت ُ
الحــوا فیــه َو َ
َفحیــن َ
رعــوا
ُ
ُ
یقفـــو و ِّیتب ُ
ـــع
َو جـــاء ثالثهــــم
ِ
َ َ ُ
َ ُ ُ َ
َ
ینقط ُ
ــع
والعقــل یفصــل والمحجــوج ِ
ــب َلــه َت َب ُ
خر ُکــم َأ َّن ُکــم ُمح ٌّ
َو َف ُ
ــع
ِ

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

دیلمی دربارة جانشینی حضرت و ظلمی که در حق ایشان روا داشته شده ،سخن گفته و
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َ
َ َ
ضـاقـت علـی األهلـین ُ
تربتـه
َوکیـــف

َ
ُ َ
ضط َج ُ
ـــع
ـــب ِمـــن َج َنبـــیه م
جـان
ول
ِ ِ ِ

(دیلمی)182 :1314 ،

(فردی به من گفت :علی به توصیه اکید پیامبر ،وارث اوست ،اما آیا حق او را به
وی دادند یا او را از آن منع کردند؟؛ گفتم :سستیهایی وجود دارد که من آنها را نمیگویم
و خداوند خود ،آنها را بدانچه کردهاند جزا میدهد؛ به آن افراد اطالع میدهم که اگر از
آنان نام ببری ،میدانند که چهرههای آنان از دشمنی و کینهتوزی ،تغییر رنگ داده است؛
آنان با یکدیگر توافق کردند در حالی که نیزه دین ،خمیده بود و هنگامی که قامت راست
کرد ،بر سر آن نزاع کردند و فرقهفرقه کشتند؛ دومین نفر آنان از خدعه و نیرنگ اولین نفر
پیروی کرد و نفر سوم که آمد دنبالهرو و پیرو آنان شد؛ به راه حق و حقیقت که واجب
گردانیدهایم بایستید ،در حالی که عقل حرف آخر را میزند و آنکه در حجت ،مغلوب
شده باشد ،کنار زده خواهد شد؛ به چه حکمی فرزندان علی از شما پیروی کنند در حالی
که شما با اینکه محب او هستید ،فخر میکنید؛ چگونه خاک او برای آشنایان تنگ است در
حالی که بیگانگان در کنار او دفن میشوند).
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مهیار در این ابیات سخنان امیر مؤمنان در خطبة معروف «شقشقیة» را یادآور میشود
و اینکه خلفا چگونه حقّ وی را نادیده گرفتند و خالفت را میان خود تقسیم کردند و آنها
با غصب حق مشروع امیر مؤمنان اسالم را از مسیر حقیقی خود دور ساختند .بااینکه
میدانستند که شایستهترین فرد از هر لحاظ برای پیامبر حضرت علی است؛ اما
بهلحاظ تعصب جاهلی خودشان قبول نکردند.
شاعر از حقانیت خالفت امیر مؤمنان علی دفاع میکند ،که خداوند با انتخاب
حجت را بر مردم اتمام و دین را برای آنها به اکمال رسانده است .مهیار دیلمی با
جانشینی او ّ
تأثیرپذیری از کالم امیر مؤمنان علی از عباراتی شبیه به عبارات ایشان در خطبة سوم بهره
ُ
ُ
میگیرد .او با بهکارگیری عباراتی چون«َ :ا َ
طاع َّأو ُلهم َ
الغدر ثانیهم َو جاء ثالثهم یقفو و ِّیت ِب ُع»،
َ
َ
«...ح َّتی َمضی
به فرازی از سخنان امام در خطبة شقشقیه اشاره میکند که میفرمایند:
َ َُ
ََ َ
ْ َ ُ
َ َ ْ َ َ ُ َْ
َ
ال َّول ِل َس ِب ِیل ِه فأ ْدلی ِب َها ِإلی فل ٍن َب ْعده ...الی أن ق َام ث ِالث الق ْوِم( »...آگاه باشید به خدا سوگند

ابابکر ،جامه خالفت را بر تن کرد ،در حالی که میدانست جایگاه من نسبت به حکومت
اسالمی ،چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت میکند ...تا اینکه خلیفه
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ا ّول ،به راه خود رفت و خالفت را به پسر خ ّطاب سپرد ...تا آنکه سومی به خالفت رسید)...

(دشتی)45 :1381 ،

مهیار دیلمی در جای دیگر نیز به مسئلة جانشینی بعد از پیامبر اکرم اشاره کرده و
اینگونه میسراید:
ُ َ
أنـت َوالوصــــی َ
دون ُهــم
الصنــــو
َ ُ
الطــارد ِللصـــ
ــر و
آکل
ِ
و ِ
ِ
الطائ ِ
ُ
ـف َالنعــل و ذو َ
َ
الخاتــم َوالـــ
خاصـ
و ِ
ِ
ُ
فاصــل َالقضیــة َ
ســراء فــی
الع
َو
ِ
ِ
َ
ََ َ ُ َ
ــمس َعلیــک َنبــأ
ورجعــة الش ِ

َووار ُث العلــــم َوصاح ُ
ــب ُّالر ُسـل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ّ
َّ
َ َ
َ
َ
ـــل و مــن کلمــه قبلــک ِصــل
ُ ّ
َ
الم ِعــل
ـب و
ُمنهـ
ـل فــی یـ ِ
ـوم القلیـ ِ
ِ ِ
ُ
یــوم ُ
الحنیــن َو ُه ُ
وحکـ ٌـم مــا ف ِصــل
ِ
َِ
ُ ّ
ُ
ُ
َتشــعب األلبــاب فیــه و ت ِضــل
(دیلمی)115 :1344 ،

(برادر و جانشین رسول ،تویی نه ایشان ،تویی وارث دانش و همنشین و صاحب رسالت
رسوالن؛ خورندة مرغ ،تعقیبکنندة سارق ،همکالم با ثعبان [مارها]؛ تعمیرکنندة کفش،
صاحب انگشتری [که در رکوع انفاق نمود] سقای لشکریان بر چاه [بدر؛ فیصلهدهندة آن
است که عقلها در آن سرگردان و سرگشتهاند).
امیر مؤمنان علی وصی و جانشین بهحق پیامبر اکرم بودند و پیامبر در مواضع
مختلفی ،مسئله جانشینی امام علی بعد از خودشان را اعالم کردهاند که اوج این ابالغ و
اعالم در روز غدیر و پس از بازگشت از ّ
حجة الوداع بود .مهیار دیلمی با بیان ویژگیهایی از
الرسل» ،ایشان را شایستهتر از هرکس
امام ،همچون «الوصی»« ،وارث العلم» و «صاحب ّ

دیگری به خالفت میداند.

اما با اینکه امام علی وصی پیامبر و جانشین بر حق ایشان بود ،اما مردم سفارش و
وصیت پیامبر را پشت گوش انداختند و پس از  25سال به خود آمدند و برای بیعت با امام

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

قضیه سخت روز حنین [جنگ حنین] تا حکمی قطعی؛ بازگشت خورشید برای تو ،خبری
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بهسوی ایشان شتافتند .امام در یکی از خطبههای خود دراینباره فرمودند« :و َب َس ُ
طتم یدی
َّ َ
ََ ُ ََ ُ
َ َ َ ُ ُ َّ َ َ ُ َ
َُ
رودها َحتی
ح
علی
لیهم
إ
ل
ب
إل
أ
یاضها یوم و ِ
ِ
ِ
فکففتها ومددتموها فقبضتها ،ثم تداککتم علی تداک ِ ِ ِ ِ
َّ ُ َ َ َ ً ُ ُ َ َّ ُ
عیف و َب َل َ
سرور ّ
َانق َط َ
اس ِب َب َیع ِتهم ّایای( .»...خطبة
الن

ن
م
غ
الض
ئ
ط
و
و
داء
ر
ال
ط
ق
وس
عل
الن
ت
ع
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
( )229دست مرا برای بیعت میگشودید و من میبستم ،شما آن را بهسوی خود میکشیدید
و من آن را میگرفتم ،سپس چون شتران تشنه که بهطرف آبشخور هجوم میآورند ،بر من
هجوم آوردید تا آنکه بند کفشم پاره شد و عبا از دوشم افتاد و افراد ناتوان پایمال شدند.
آنچنان مردم در بیعت با من خشنود بودند که خردساالن شادمان و پیران برای بیعت ،لرزان
به راه افتادند و بیماران بر دوش خویشان سوار و دختران جوان بینقاب به صحنه آمدند).
(دشتی)467 :1381 ،
 -2-4اخالقی

دربارة علم اخالق نیز اشاره شد که میخواهد آدمی بعد از شناسایی عادتها ،خود را با
فضایل آراسته سازد و از رذایل فاصله گیرد.
 -1-2-4آرزوهای دورودراز دنیا
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َ ُ َ َ ُ
رک ُ
الم َنی».
امیر مؤمنان علی در کلمات قصار خود میفرمایند« :أشرف ِالغنی ت

(حکمت ( )211برترین بینیازی ترک آرزوهاست( ).دشتی)675 :1381 ،
در این باب مهیار دیلمی نیز اشعاری دارد و میسراید:
َ َ
وال
آمال ِط ٍ
أنسی ِب ٍ
و ما ِ
ُت ُ ُ َّ ٌ
أیام ق ُ
صار!
ناولهن ِ
ِ
ُ ُ
ُ
ول َ
َ
َ
ُ
َ
المرء ما یهوی و یرجو
یق
َ َُ َُ َ ُ
لک ُ
الم ُ
دار!
و یفعل ِفعله الف

(دیلمی)7 :1314 ،

(چگونه با آرزوهای دورودراز انس بگیریم ،حال آنکه روزهای کوتاه زندگی آنها را
در قبضة خود نگه داشته است؛ انسان هرچه هوس میکند را میگوید ،اما این روزگار در
گردش ،کار خود را میکند!)

در این دو بیت مهیار دیلمی به این نکته اشاره میکند که آرزوهای طوالنی با عمر

کوتاه آدمی هرگز محقق نخواهد شد و حضرت امیر نیز علّت نابودی اقوام پیشین را
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سرگرمشدن به آرزوهای طوالنی و فراموشی یاد مرگ میدانند .مهیار در شعر خود بر این
عقیده است که اُنس با آرزوهای دورودراز امری بیهوده است؛ از سوی دیگر پیروی از هوای
نفس نیز سرانجام و عاقبتی نخواهد داشت.
 -2-2-4عفت و پاکدامنی
در تفکر اسالمی ،عفاف واژهای با بار معنایی خاص ،برگرفته از آیات و روایات و
گونهای منش همراه با کنش رفتاری و گفتاری است؛ لغتشناسان دربارة آن گفتهاند« :وأصله
اإلقتصار علی تناول الشیء القلیل» (عفاف اکتفا به بهرهمندی کم و شایسته است) و همچنین
ُ
ُ
َ ُ
غلبة الشهوة»( .راغب
حالة
حصول
عفت را چنین معنا میکنند که «العفة
للنفس تمتنع بها عن ِ
ِ
ِ
اصفهانی)350 :1412 ،
مهیار دیلمی نیز دراینباره میسراید:
أشر ُف ش َیمة َظ َل ٌف و ٌ
َو َ
أمر
ِ ٍ

ُ
یطاع َو ع َّف ٌة َم َعها اقت ُ
دار!
ِ
ِ

(دیلمی)8 :1314 ،

(برترین و شریفترین خلقوخو ،دوری از پستیها و فرمانی است که اطاعت میشود و
این عبارت مهیار در مضمون و مفهوم با سخن امام علی در حکمت  47مطابقت دارد
َ
َّ ُ ُ َّ ُ َ
قدر غ َیر ِت ِه» (پاکدامنی مرد بهاندازة غیرت اوست ).که واژة
که فرمودند«ِ :عفته (الرجل) علی ِ
اقتدار میتواند همان غیرتی باشد که امام به آن اشاره فرمودهاند.
 -3-2-4عدالت
زندگی امیر مؤمنان علی و تاریخ پرافتخار ایشان سرمشق بسیار مهم و پرارزشی برای
مسئله حکومت اسالمی است .ایشان در امر عدالت بهحدی سختگیر بودند که تمام وجود
و موقعیت خود را فدای آن کردند .ایشان در یکی از حکمتهای خود در نهجالبالغه عدالت
را اینگونه معرفی میکنند:

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

پاکدامنی است با عزت و غیرت همراه باشد!)
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ُ
ُ َ
عام ،و ُ
األمور مواضعها ،و ُ
الج ُ
الج ُ
العدل سائ ٌس ٌّ
یض ُ
َ
ود
یخر ُجها ِمن َج َه ِتها ،و
ود
ع
«العدل
ِ
ِ
َ َُ
ٌّ َ َ ُ َ َ ُ
ٌ
شرفهما و افضلهما( ».حکمت ( )437عدالت ،هر چیزی را در جای
عارض خاص ،فالعدل ا
خود مینهد ،در حالی که بخشش ،آن را از جای خود خارج میسازد .عدالت تدبیر عمومی
مردم است ،در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل است؛ پس عدالت شریفتر و
برتراست).
مهیار نیز دراینباره میسراید:
َ
ُّ
َ
َ
ُ
فشحذت تلک الظبا ُ
وح ِف َرت
ِ
ِ
ُ
َ
َ ُّ
َ
ُّ
َ
ضرمت ِتلک الشعل
ِتلک الزبی و ا ِ
ُ َّ َ َ َ َّ
واء َبینهم
ثم قسمت بالس ِ
ُ َ
َ ُ
َُ
الخطب َعلیهم و ثقل
ف َعظ َم
(دیلمی)113 :1344 ،
(پس تیغها تیز شد ،سنگرها حفر شد [مهیا گشت] و شعلهها برافروخته گشت؛ پس
عادالنه بیتالمال را میان آنان قسمت کردی و این کار برایشان گران آمد).
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مهیار دیلمی در این ابیات از عدالت امام علی سخن به میان میآورد و به این مسئله
اشاره میکند که حضرت به عدالت میان مردم حکم میکرده و این مسئله بر گروهی از
مسلمانان گران آمد« :هیچکس از بیتالمال بهره بیشتری نخواهد برد ،خداوند آن را میان همه
یکسان تقسیم فرموده است .مال ،مال خداست و شما بندگان مسلمان خدایید ،اینک کتاب
خدا [قرآن] که به آن ایمان آورده و تصدیق نمودهایم و وصیت پیامبر در دست ماست،
هرکس به دستور قرآن و روش پیامبر راضی نشود ،هرکجا میخواهد برود( ».فیضاالسالم،
)39/7 :1326

 -3-4سیاسی و تاریخی
حوادث سیاسی و تاریخی هر عصر اعم از جنبشها ،ایدهها ،احزاب ،رهبران و نخبگان،

تأثیرشان بر جامعه و تاریخ مردم و رویدادها است.

 -1-3-4اصحاب جمل و کردار ناشایست آنها
امام علی در بخشی از خطبة  172نهجالبالغه ،به آتشافروزان جنگ جمل یعنی
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طلحه ،زبیر و عایشه اشاره میکنند .طلحه و زبیر ازجمله یاران و همراهان امام بودند ،اما
طولی نکشید که در حق امام زمانشان خیانت و علیه ایشان قیام کردند.
مهیار دیلمی در اشعار خود به جنگ جمل و اصحاب آن و کردار ناپسند و پیمانشکنی
آنها اشاره کرده و اینگونه میسراید:
َ
ٌ
َ
ــدر یکفــی ُس َّــبة
واقــف فــی الغ
م ِ
ِ
َ ُ ٍّ َ َ
َ
یــا لیت ِشــعری َعــن أکــف أ َرهفت
َ ََ
َّ
احتط َبــت َتبعیــک بالشــر َعلــی
و
َ
َ
أمــس َعلــی
ا َنســیت ِصفق َتهــا
ِ

ً
یــوم َ
عــارا لهــم ُ
الج َمــل
منهــا و
ُُّ
َ
َ
واضــی و َانت َحتــک بالذبل
لــک الم ِ
َ
أی اعتــذار فــی َ
المعــاد َتتــکل
ٍ
ّ
ٌ َ َ َ
َ
یدیـــک أال غیـــــــر و ال بـــدل
(دیلمی)113 :1344 ،

(نیرنگها بافتند ،در ننگ و عار و زشتی کارهایشان ،تنها روز جمل برای ایشان بس است
که کاری بود سزاوار عار و دشنام؛ ای کاش میدانستم ،آن دستها که تیغ تیز و نیزه کین
بر سرت آهیخت؛ هیزم آورد و شرار آتش برانگیخت به روز رستاخیز چه بهانهای خواهد
تراشید؟؛ آیا فراموش کردی که دیروز دست بر دستت بسود ،پیمان بست که راه خالف
ََ
مهیار دیلمی در این ابیات اشاره به سخنان مولی علی دارد ،که میفرمایند« :فخ َر ُجوا
ّ
ُ ََ
ُ َ ٌ ََ ُ َ
ُ
ُ َ َ ِّ َ
صرةَ ،ف َح َبسا ن َ
َ َ
ساء
یج ُّرون حرمة رسولالله کما تج ُّر األمة ِعند ِش ِ
رائها ،متوجهین بها إلی الب ِ
ِ
َ
ّ
َ
وأبرزا َح َ
ُهما فی ُبیوتهماَ ،
بیس رسولالله ل ُهما و ِلغ ِیر ِهما( .»...خطبة ( )172طلحه و زبیر و
ِِ
یارانشان بر من خروج کردند و همسر رسول خدا ،عایشه را به همراه خود میکشیدند،
چنان کنیزی را که به بازار بردهفروشان میبرند .به بصره روی آوردند ،در حالی که همسر
خود را پشت پرده نگه داشتند؛ اما پردهنشین َح َرم پیامبر را در برابر دیدگان خود و دیگران

قراردادند).

تجلی برخی مضامین نهجالبالغه در اشعار شریف مرتضی و مهیار دیلمی

نخواهد پیمود؟)
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مهیار در بیت دوم نیز با زشت و ناپسنددانستن این رفتار و کردار ،آن را محکوم میکند
و معتقد است که جنگ جمل لکة ننگ و عاری برای آنها به شمار میآید؛ همان طور که
امام علی نیز با بیان اقدامات در جنگ جمل ،آنان را سرزنش میکنند .آنجا که مهیار
َ
َ ٌ
در یکفی ُس َّبة» نیز اشاره به اقداماتی دارد که امام در فرمایشات
میسراید« :م ِ
واقف فی الغ ِ
خود به آن اشاره کردهاند ،اقداماتی چون خروج بر خلیفه و ولی امر مسلمین و تحریک زنان
پیامبر و بیرونکشیدن ایشان از منزل خود و استفادة سیاسی از مقام ایشان ،که همگی ننگ و
عاری بر پیشانی آنها بود.
 -2-3-4جنگ صفین و حاکمیت والیت حضرت علی

امام در بزرگداشت و تجلیل از جهاد در راه فراهمآوردن رضوان و خشنودی
حقتعالی ،این حقیقت را بیان میکننند که راز عزت و قدرت و حاکمیت حق ،در جهاد
فیسبیلاهلل است( .حجازی)171 :1372 ،
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مهیار دیلمی نیز دراینباره میسراید:
ُّ
ول ُ
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(نبرد صفین از سایر پیکارها سختتر بود ،اگر از معاویه بازپرسی ،سخن را بهیقین خواهی
شنید؛ [معاویه] در امانت خیانت کرد و به خدعه امانت را بر خود پوشید و ننگ و عار بر چهره
تابعین نهاد؛ نیکترین ایشان کسی بود که از جان پیامبر مراقبت نمود و در خوابگاه ایشان
آرمید و از جان خویشتن گذشت).
مهیار در این ابیات ،نبرد صفین را یادآور میشود و معتقد است که جنگ صفین نبردی
سخت و تمامعیار بود .وی از مکر و نیرنگ بازی معاویه در این نبرد سخن به میان میآورد
و مکر و حیلة معاویه را از ضعف و زبونی وی میداند؛ چراکه اگر معاویه به پیروزی خود
اطمینان داشت ،هرگز دست به حیله و نیرنگ نمیزد .معاویه با این اقدام خود لکة ننگی بر

پیشانی همگان قرار داد .در این نبرد این معاویه بود که شکست خورد؛ چراکه در برابر امام
علی دست به مکر و نیرنگ زد و از فضایل و بزرگیهای امام چیزی کاسته نشد.
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یا باید در برابر آنها به ذلت و خواری خود اعتراف کنید و یا اینکه شمشیرهای خود را در
جنگ با آنان از خون سیراب سازید ،تا بتوانید خویشتن را از رودخانه فرات سیراب کنید.

مهیار با توجه به این سخن موال علی به سهمگینبودن نبرد صفین اشاره کرده است.
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شریف مرتضی و مهیار ،با توجه به شناختی که از دین و ارادتی که نسبت به مکتب
اهلبیت داشتند ،اشعارشان را در مسیر تبلیغ دین و دفاع از مکتب حق سرودهاند و هر دو
سخنان حضرت علی را خوانده و یا شنیدند و توانستهاند بدون اینکه نامی از موالی متقیان
بیاورند ،مضامین این سخنان را در اشعار خود به کار برند.
مهیار ،شاعری شیعیمذهب و پرورشیافتة سید رضی ،گردآورندة نهجالبالغه است .او
برای کسب دانش به بغداد آمده بود و در معاشرت با سید رضی ،مسلمان شد و در سلک
شاگردان وی در آمد؛ به همین جهت بهخوبی توانسته است این تأثیرپذیری را در اشعار
خود نمایان سازد .شریف مرتضی ،برادر شریف رضی نیز از اندیشمندان و فقهای شیعی
است که توانسته با کتب خود ،اندیشة شیعه را گسترش داده و به دفاع از شیعه و ّ
تفکر
شیعی بپردازد .شریف مرتضی نهتنها در زمینة نثر بلکه در زمینة شعر نیز به دفاع از حقانیت
اهلبیت پرداخته و در این میان کتاب نهجالبالغه یا در واقع ،مجموعة خطبهها و رسالهها و
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حکمتهای حضرت علی نقش بسزایی در تشکیل و پُربارساختن اشعار او داشته و در این
زمینه از برادر خود ،سید رضی که گردآورندة نهجالبالغه است ،الگو و یاری گرفته است .در

بررسی و پژوهش انجامگرفته ،این تأثیرپذیری از کالم امیر در زمینه اخالقی ،اعتقادی و
سیاسی به اشکال مختلفی نمایان است.
در بررسی و پژوهش پیرامون اشعار و سرودههای مهیار دیلمی ،تأثیر از کتاب امیر مؤمنان
علی ،به شکلهای گوناگونی ،هم در ظاهر و هم در متن و فحوای سرودههای او ،فراوان
است .موضوعاتی چون جنگ صفین و حاکمیت والیت حضرت علی ،اصحاب جمل و
کردار ناشایست آنها ،عدالت ،عفت و پاکدامنی ،آرزوهای دورودراز دنیا ،بافضیلتتربودن
حضرت علی نسبت به خلفا ،پرستش خدا ،بتپرستی مشرکان ،نکوهش اعمال زشت
امویان و خیانت در حق اهلبیت ،تهذیب نفس (حسادت) ،طلب عزت ،زهد ،تو ّکل،

نبود پیامبر و اهلبیت و یادآوری زندگی جاهلیت ،در اشعار این دو شاعر با تأثیرپذیری از
نهجالبالغه جلوه بیشتری یافته است.
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