
  ي انجمن ایرانی تاریخ نامه مطالعات تاریخ فرهنگی؛ پژوهش
  71ـ95، صص 1393 پاییز، ویکم بیستي  م، شمارهششسال 

 
  نامهعلی ي منظومه در شیعی گفتمان

  
  **گلریز علی، ∗جعفریان رسول

  
  چکیده
 اسـت کـه    هجـري،  پـنجم  قرن نادر ـ تاریخیِ  دینی هايحماسه از یکی نامهعلی

 پایـان  تـا ) ع(علی امام خالفت از تاریخی رویدادهاي و حوادث بیان آن محتواي
عـالوه بـر    آن،ي   سـراینده  کـه  دهـد مـی  نشان اثر این يمطالعه. است صفین نبرد

. باشـد می شیعیان اعتقادات و باورها نمودن برجسته پی در گزارش این رویدادها  
 این  به را ما پنجم، قرن در سنّت اهل و شیعیان جدال گرفتن نظر در با موضوع این

ـ  به تنها نامهعلی ي منظومه آیا که کندمی رهنمون اساسی پرسش  و حـوادث  انبی
 امام  حقانیت اثبات به خود، روایت پس در یا کند،می اکتفا اسالم صدر رویدادهاي

 ي که منظومه است این ما است؟ مدعاي داشته چشم نیز شیعی باورهاي و) ع(علی
 پنجم،  قرن اجتماعی و فرهنگی هايزمینه و شرایط به توجه با دارد سعی نامه، علی

 و پرداختـه  سـنّت  اهل هايدیدگاه طرد به صفین، و جمل حوادث بیان با همزمان
 و الکال گفتمان تحلیل ينظریه براساس مقاله، این. سازد برجسته را شیعی مفاهیم
  .استآمده  فراهم هموف

  

 سـنّت،  اهل تشیع، و علی امام حقّانیت گفتمان، تحلیل ،نامهعلی :کلیدي هاي واژه
  .حماسی عناصر

                                                
 .)ras.jafarian@gmail.com( تهران دانشگاه تاریخ گروه علمی هیئت وعض* 

  .)ali.golriz@yahoo.com (تهران دانشگاه اسالم تاریخ دکتري دانشجوي** 
 09/07/93: تأیید تاریخ ـ 05/04/93 :دریافت تاریخ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                             1 / 25

mailto:ras.jafarian@gmail.com
mailto:ali.golriz@yahoo.com
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
https://chistorys.ir/article-1-380-fa.html


 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 72

 

  مقدمه
. بپردازد نامهعلی دینی ـ حماسی يمنظومه شیعیِ گفتمان شناسایی به اردد قصد نوشتار این
 گرفتـه  شـکل  ،شـیعی  هايمؤلفه و عناصر بر تأکید با شدهنگاشته ق482 در که منظومه این
 کنار در ـ آشناییم» ربیع «یعنی او تخلّص با تنها که ـ شاعر اصلی ي دغدغه واقع در. است
 تـشیع  و او حقّانیـت  اثبـات ،  )ع(علـی  امـام  خالفـت  هايرویـداد  و تاریخی حوادث بیان

 کـرده  سـعی  ،پـنجم  قـرن  اجتماعی و فرهنگی سیاسی، شرایط بنابر و باشدمی امامیدوازده
ال  هـاي گـروه  جملـه  از ، هجـري  پـنجم  قرن در .یابد دست خود هدف به تا است کـه  فعـ 

 ایـن . بودنـد » بیـان مناق «کردنـد، مـی  روایـت  عمـوم  بـراي  را دینی و تاریخی هاي داستان
» فضائلیان «نام به سنّت اهل گویانقصه و مبلّغان برابر در که بودند شیعیانی خوانان،   مناقب
 هـاي   قـرن  در مخالفانشان و شیعه گزاران  داستان رقابت از حاکی موضوع این. داشتند قرار
  . باشدمی هجري ششم و پنجم

 الـنقض در   گـزاري،  داستان و داستان يزمینه در گروه دو این متضاد نظرات و هادیدگاه
 به شده نوشته الروافض فضائح به پاسخ درکه  ) هجري 585ـ504(قزوینی عبدالجلیل  نوشته
 قـدیم  قهرمانـان  و شـیخین  فضائل سنّت، اهل که نویسدمی وي است؛شناسایی قابل خوبی
 بیـشتر  انـد، داشتهمی مکروه را قدیم پهلوانی هاي داستان ذکر که شیعیان و گفتندمی را ایران
 اهـل  به مربوط روایات و هاداستان و طالب ابی بن علی هايجنگاوري و هاپهلوانی بیان به
 اسـالمی،  از پیش و حماسی عناصر و خوانی  شاهنامه رو، این از 1.کردند می اکتفا ائمه و بیت

 مچنـین ه اسـت؛  داشـته  دوره ایـن  هـاي منظومـه  و گـزاري داسـتان  جو بر مستقیم تأثیري
 ي دربـاره  دروغینی هايداستان شیعیان که کندمی نقل الروافض فضائح کتاب از عبدالجلیل
 از الـروافض،  فـضائح  کتاب سنّی نویسنده. اندساخته طالب ابی بن علی العاده خارق قدرت
 و هـا   داسـتان  بـه  او اشـاره  و گیـرد می خرده) ع(علی مدح در رافضیان آمیز  مبالغه روایات
   2.شدمی نوشته امیرالمومنین مدح و وصف در که است اییهجنگنامه

                                                
 ملـی،  آثار انجمن: تهران ارموي، محدث الدین جالل تصحیح ،قضن ،)1358 (رازي، قزوینی عبدالجلیل .1

 .65 ـ 67ص
 .65 ـ 67ص همان، .2
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 73  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 فــضائل روایـات  برخــی از دفـاع  ضــمن مـذهب  شــیعی عبـدالجلیل  دیگــر، سـوي  از
 و پردازدمی سنّت اهل مبلغان خوانی  فضائل به سنّی، نویسنده سخنان برابر در امیرالمومنین،

 بیـان  آنـان  توسـط  کـه  ،سنت اهل خوانی فضائل محتواي و سهراب و رستم هايداستان به
 حسین قتل از بعد مروانیان، و امیه  بنی متعصبان که است چنان و... «: کندمی اشاره شود می
ت  از خارجیـان  جمـاعتی . داشـتند   نمی طاقت علی، منقبت و فضیلت با و علـی  سـیف  بقیـ 

 کردنـد  وضع اصل،بی حکایات و دروغ هايمغازي تا کردند جمع هم به را بددینان گروهی
 بـر  را خواننـدگان  و ایـشان  غیـر  و زال و کـاووس  و اسـفندیار  و سهراب و رستم حق در

ر  باشـد  رد تـا  خوانندمی تا کردند ممکن) چهارسوها (اسواق مربعات  فـضل  و شـجاعت  ـب
  1»...است مانده باقی بدعت این هنوز و امیرالمومنین

 حتـی  کـه  آنجـا  تـا . خـورد می چشم به وضوح به نیز نامهعلی منظومه در موضوع این
 فراهم فردوسی شاهنامه تأثیر  تحت سیاق، و سبک لحاظ به خود که ،نامهعلی گفت توان می

 دلکـش  و نغـز  زبانی داراي را شاهنامه ربیع، گرچه و پردازدمی کتاب این با مقابله به آمده،
 هشـاهنام  حماسـی  عناصر و هاشخصیت این از جدا. داندمی دروغ را آن اصل ولی داند  می
 قـصد  شـاعر  کـه  آیدمی میان به سخن آنها از زمانی و شده رانده حاشیه به نامهعلی در نیز

ـ  و ـ ناکثین) ع(علی امام دشمنان توصیف  گفتـه  آنچـه  بنـابر  و رو این از. دارد را قاسطین 
ین  ایـن  در و داده قـرار  محـور  را تـشیع  و) ع(علـی  امـام  حقّانیت نامهعلی منظومه شد،  ـب

 به را اسالمی از پیش و حماسی گفتمان مانند خود، مخالفان با همسو و عاصرم هاي گفتمان
 کـشف  به موف و الکال گفتمان تحلیل نظریه از گیري بهره با نوشتار این در. راندمی حاشیه
 هـاي گفتمـان  بـا  را نامـه علـی  ناظم سازيغیریت و ضدیت روند و پرداخته هاگفتمان این

  .دهیممی قرار بررسی مورد مخالف
 ایـن  يعمـده . اسـت  شـده  نگاشـته  نامـه علی منظومه مورد در متعددي مقاالت تاکنون
 و نامـه علی حماسی خصوصیات شناسی،  نسخه: چون هاییجنبه از را منظومه این مقاالت،
 قـرار  بررسـی  مـورد  ،نامـه علـی  جایگاه و خوانی  مناقب و فردوسی شاهنامه با آن مقایسه

                                                
 .67ص همان، .1
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 پـژوهش  ایـن  موضوع با شاید شده نگاشته نامهعلی ي درباره که تیمقاال واقع، در. اندداده
 گفـت  بتـوان  شـاید . دارنـد  ارتباط کمتر نوشتار، این مسأله با ارتباط در اما باشند، مشترك
 مشخـصات  و هـا ویژگـی  دقیـق،  امـا  ،مختـصر  طـور  به داشته سعی که تحقیقی ترینجدي
 ــ  شـود می مربوط مقاله این پژوهش پیشینه به که آنجا تا ـ همچنین و نامهعلی ي منظومه
 در شـفیعی . اسـت  کـدکنی  شفیعی محمدرضا يمقاله دهد، قرار بررسی مورد را آن محتواي
 آغـازین  هـاي قـسمت  معرفـی  به ابتدا همان در 1،»پنجم قرن از شیعی ايحماسه «يمقاله

 را» نص «و کرده غازآ سقیفه حوادث از را خود کتاب ربیع که این بیان با و پرداخته منظومه
 ایـن  و کنـد مـی  تأکیـد  او شیعی گرایشات بودن پررنگ به کرده، معرفی» اختیار «برابر در

 در کـه  کتـاب  نام و مؤلف عصر به اشاره. بیندمی برجسته بسیار منظومه این در را موضوع
 کـه  اسـت  موضـوعاتی  از کتاب ساختار همچنین و است شده مستقیم اشاره آن به منظومه
 پردازدمی أبومخنف، ؛منظومه راوي به دقیق نگاهی با ادامه در. پرداخته آن به کدکنی عیشفی
 اختیـار  در عربـی  زبان به را صفین و جمل حوادث از اي نسخه ربیع، که دهدمی احتمال و

 تقابل و مؤلف عصر در کرّامیان نقش. است کرده گردآوري را منظومه آن اساس بر و داشته
. اسـت  داشـته  مختصر اياشاره آن به کدکنی که است موضوعاتی جمله از ا،آنه با ربیع نظر

 تصرّفات نسخه، مشخصات شده، معرفی او به کتاب که شخصی سراینده، زندگی به اشاراتی
 هـاي صـحنه  توصـیف  منظومـه،  هايداستان برخی به اشاره الخطّی،  رسم مشخصات کاتبان،
 کـه  استدیگري   موضوعات از سراینده لغات ي دامنه و دستوري و زبانی هايویژگی نبرد،
  .است شده گرفته کار به نیز مقاله این در آنها از برخی و است پرداخته آنها به ایشان

 کـه  همـانطور  و است مختصر بسیار نامهعلی منظومه محتواي در کدکنی شفیعی بررسی
 تـصویر  بـه  را ربیـع  شـیعی  نگرش تا دارد سعی منظومه، آغاز به اشاراتی با تنها شد، گفته
 مفـاهیم  شـده،  نگاشـته  نامهعلی با ارتباط در که مقاالتی دیگر و مقاله این رو، این از. کشد
 و فرهنگـی  شـرایط  تـأثیر  همچنـین  و منظومه به بخشیدن انسجام در آنها جایگاه و شیعی

                                                
 ،8س جدیـد،  دوره میـراث،  آینـه  ضـمیمه  ،»پنجم قرن از شیعی اي  حماسه«کدکنی،   شفیعی محمدرضا .1

 .1389 بیست، ضمیمه
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 نامـه علـی  ي منظومه گفتمان تحلیل دیگر عبارت به. اندنداده قرار بررسی مورد را اجتماعی
  .بپردازد آن به دارد سعی پژوهش این که بوده بدیع ايمسأله

  
  :مفاهیم تعریف

  بندي مفصل) 1
 کـه  متفاوتی عناصر. دارد گفتمان ينظریه در مهمی نقش) articulation(بندي   مفصل مفهوم
 هویت آیند،می گرد گفتمان یک قالب در هم کنار در وقتی باشند، مفهوم  بی شاید هم از جدا
 مفهـوم  از همـدیگر،  بـه  عناصـر  این دادن پیوند براي ،موف و الکال. کنندمی کسب یديجد

 در آنهـا  ترکیـب  و مختلـف  عناصـر  گـردآوري  به بندي  مفصل. جویندمی سود بندي  مفصل
 یـک  درون در پراکنـده  عناصـر  میـان  کـه  عملی هر دیگر، عبارت به. پردازدمی نو هویتی
 بندي مفصل شود، تعدیل و اصالح عناصر این هویت که وينح به کند؛ برقرار ارتباط گفتمان
 بندي  مفصل آن دور به مفاهیم سایر که را مفهومی ترین  محوري بین، این در 1.شودمی نامیده
  .گویندمی مرکزي دال شوند،می
  
  وقته و مرکزي دال) 2

 ، و اشـخاص  عبـارات،  مفاهیم، ها،دال. دارد کلیدي نقش نظریه، این در مدلول و دال مفهوم
 داللـت  خـاص  معـانی  بـر  خـاص،  گفتمـانی  هاي چارچوب در که هستند نمادهایی کل در
 مـدلول . شـود مـی  نامیده مدلول نماید،می داللت آن بر دال یک که مصداقی و معنا. کنند می

 کـه  مفهومی یا نماد به. شودمی معنا برایمان نظر مورد دال آن، دیدن با ما که است اي نشانه
) Nodal point(مرکـزي   دال شـوند، مـی  بنـدي  مفـصل  و جمع آن محور حول هادال سایر
 و دهـد می تشکیل مرکزي دال را گفتمانی منظومه مرکزي هسته دیگر، عبارت به. گویند می

 انـسجام  2.دهـد می سامان و کندمی جذب خود به را هانشانه سایر هسته، این جاذبه نیروي
 از مرکـزي  دال بـا  هادال ي رابطه ثبات و سو یک از دلولم و دال رابطه ثبات به هاگفتمان

                                                
1. Ernesto, Laclau and Chantal Mouffe, (1985), Hegmony and Socialist Strategy: Towards a 
Radical Democratic Politics. London. Verso, p.105. 
2. Ibid, p.112. 
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) moment( وقتـه  آیندمی گردهم مرکزي دال حول که را هایی دال. است وابسته دیگر سوي
 دور بـه  و گفتمـان  یک درون در که عناصري از عبارتند هاوقته دیگر، عبارت به. نامندمی
  1.اندشده بندي مفصل مرکزي دال

  
  سازيغیریت) 3

 هویـت  بـه  مربوط مباحث و گفتمانی مباحث در مهم مفهومی) antagonism(سازي  غیریت
 و دیگربـودگی  و بـرد  بهـره » همـانی  ایـن  «مفهوم مقابل در مفهوم این از دریدا ژاك. است

ودگی  حـسب  بـر  واژگان معانی«: گفت و گرفت کار به زبان حوزه در را مغایرت  و دیگرـب
 کار به را دریدا سازيغیریت مفهوم موف، و الکال 2»گرددمی مشخص نظام یک در مباینت،
 بنـدي    مفـصل  يهمبـسته  اینجا در سازيغیریت. برساختند آن از فراگیر مفهومی و گرفتند
 ایـن  از تا نیست، چیزي چه مفهوم آن که بگوییم باید مفهوم یک بندي  مفصل براي ما. است

 و ضـدیت  در اساسـاً  هـا گفتمـان . کنـیم  بندي مفصل و تعریف را خود مفهوم بتوانیم رهگذر
  3.یابند می هویت و گیرندمی شکل یکدیگر با تفاوت

  

  رانیحاشیه و سازيبرجسته) 4
 دو این. است همراه» رانیحاشیه «و» سازيبرجسته «مفاهیم با خود ذات در غیریت مفهوم
 سـازي برجـسته . شـوند مـی  ظـاهر  گفتمانی منازعات ي عرصه در مختلف اشکال به مفهوم
 سازي  برجسته و رقیب، گفتمان هاي  دال و معانی نظام رانیحاشیه و خود نظر مورد هاي  دال

 و سـازي برجـسته  واقـع  در. اسـت  جملـه  آن از رقیـب  ضـعف  نقـاط  و خـود  قوت نقاط
  4.است گفتمان یک هژمونی تداوم و قدرت استمرار و حفظ براي اي شیوه رانی،حاشیه

                                                
1. Ibid, p.110. 

 .104ص هرمس،: تهران ،حضور متافیزیک و دریدا ژاك ،)1370 (ضیمران، محمد .2

 پائیز ،2ش اول، س سیاسی، علوم فصلنامه سلطانی، اصغر علی ترجمه ،»گفتمان نظریه«: هوارث دیوید .3
 .165ـ166ص ،1377

 تبیین و فهم در کارآمد ابزاري موفه و الکال گفتمان نظریه« :شیرازي پوزش علی و کسرایی ساالر محمد .4
 .348ص ،1388 پاییز ،3ش ،39 دوره سیاست، فصلنامه ،»سیاسی هايپدیده
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 77  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

   آن ختارسا و نامهعلی منظومه معرفی
 حـدود  در اسـت  اي منظومـه  رسیده، ما دست به» ربیع «نام به شاعري از که نامهعلی کتاب
» عرب عروض در عجم لفظ به «اشسراینده ي  گفته به و متقارب بحر در بیت، هزار دوازده

. باشـد می قاسطین و ناکثین با جنگ در طالب ابی بن علی مغازي و مناقب در آن سراسر و
 62 سـن  در را منظومه این است هجري 420 متولد کتاب، متن تصریح به که ن،آ ي گوینده
 یـا  و بیهق ناحیه در شاید و خراسان در یقین به قریب احتمال به هجري 482 در و سالگی
 طاهر بن علی یعنی عصر، سادات اشراف از یکی به را آن و است کرده منظوم قدیم جرجان
 این در او از پیش که دارد تصریح خود شاعر، 1.است داشته تقدیم ناحیه سادات از عریضی
 مغـازي  سراي حماسه نخستین که این بر مؤلف یعنی است، نکرده منظوم سخنی کسی ،باره
 ایـن  از حاکی ،کتاب ابتداي همچنین. است داشته وقوف است، فارسی زبان به) ع(علی امام
 ابیـات  کـه  کنـد مـی  ادعـا  یکـدکن  شفیعی اما ،است داشته افتادگی اصلی، ينسخه که است

  2.است نشده فوت منظومه این از چندانی
 کنـار  در تـاریخی  لحـاظ  از کتـاب  ایـن  فارسـی،  زبـان  منظـوم  هـاي حماسه میان در
 شعر تاریخ نظر از. گیردمی قرار اسدي نامهگرشاسب و فردوسی شاهنامه چون هایی منظومه
 حماسـه  اولـین  دانیممی که آنجا تا است، اهمیت کمال داراي نیز شیعی هايحماسه و شیعی
 تیمـوري  عـصر  در کـه  است) 875 م( خوسفی حسام ابن نامه خاوران شیعی، شده شناخته
  3.است شده تدوین کتاب این از پس قرن چهار حدود و شده سروده
 از و اسـت  أبومخنف از روایاتی پایه بر اشمنظومه که دارد تصریح جا، چندین در ربیع

                                                
 ابی بن طاهر بن علی االمیر عنوان به او از األنساب لباب کتاب در بیهقی زید بن علی که طاهر بن علی .1

 507 در سـالگی  هفتـاد  حـدود  سن در که است بوده بیهق ناحیه اشراف از یکی کند؛می یاد السجاد القاسم
 اهـدا  او بـه  نامهعلی منظومه ،482 بوده؛ در  سالگی چهل سن در وقتی که است طبیعی و درگذشته هجري،
 مهـدي  السید تحقیق ،2ج ،األعقاب و األنساب لباب ،)ق1410 (لبیهقی،ا زید بن علی ابوالحسن؛  است شده

 .661ـ 662ص مرعشی، اهللا آیت عمومی کتابخانه: قم الرجائی،

 .93ـ94ص ،»پنجم قرن از شیعی ايحماسه «.2
 .98ـ99ص همان، .3
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 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 78

 

 اسـناد  أبومخنف به را صفین جنگ در گفتارش تمام وي 1.کندمی یاد» منابربوال «کنیه با او
. آورد می عباس نقلی ابن از هم بار یک و) ع(صادق امام از بار یک فقط جمل در و دهدمی

 همچنین و حضرت آن از و کرده درك را) ع(صادق امام محضر أبومخنف که نیست تردیدي
 سـرودن  عهـد  در که است این رسدمی ذهن به اینجا در که پرسشی. دارد روایت عباس ابن
 گوینده دست به دیگران روایات طریق از یا است بوده باقی أبومخنف آثار آیا منظومه، این

 نامی آن، هايروایت آغاز در که داشته اختیار در متنی مؤلف قوي، احتمال به است؟ رسیده
 او اشـعار  در کـه  ویـژه  بـه  اسـت؛  وردهدرآ نظمبه   را ها همان ربیع و شده ذکر أبومخنف از

 از. نـدارد  همـاهنگی  داریم أبومخنف از که روایاتی نوع با که دارد وجود اي  افسانه حوادثی
 و بوده او اختیار در عربی نثر به صفین و جمل حوادث از اينسخه که گفت توانمی رو، این

  2.است درآورده نظم به را آن گوینده
 اول دفتر. است آورده تمام تفصیل به منظومه این در را فّینص و جمل ماجراي سراینده،

) ع(علـی  امـام  بـا  مردم بیعت به اول مجلس که باشدمی مجلس سه شامل ـ جمل ـ حرب 
 دوم ـ حـرب   دفتـر  و اسـت  کـرده  دنبال را جمل حوادث دیگر مجلس دو و شده پرداخته
ـ   فردوسـی  شـیوه  بـه  لـس، مج یا بخش هر آغاز در. باشدمی مجلس دوازده شامل صفّین 
 ستاید،می را خرد و است خرد طرفدار معتزلی شیعی فردوسی که گونه همان و دارد خطابی
 را خردمند سخنش آغاز در و پردازدمی خردمند و خرد ستایش به جا همه نیز سراینده این

  .دهدمی قرار مخاطب
  

                                                
/ 3334 /3305/ 3175/ 3090/ 3006/ 2309: است کرده اشاره أبومخنف نام به شاعر ابیات، این  در .1

3564 /3662 /3786 /4466 /4476 /4524 /4629 /4825 /5278 /5390 /5435 /5587/ 5608 
 /5691  /6022 /6547 /6764 /6812 /6955 /7463 /7712 /7807 /8275 /8441 /8868 /

8994  /9120 /9446 /9706 /9806 /9836 /10059 /10117 /10436 /10537 /10710 /    
10720  /10746 /10923/ 11152. 

 .100ص ،»پنجم قرن از شیعی ايحماسه «.2
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 79  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

  نامهعلی گفتمان در بندي مفصل
 شـیعی  باورهـاي  و اعتقـادات  مـستقیم  تأثیر تحت نامهعلی يمنظومه شد گفته که همانطور
 و کنـد می آغاز پیامبر فوت از پس حوادث از را خود يمنظومه سراینده،. است شده فراهم
 ايعـده  شـدند؛  تقسیم گروه دو به و کردند بد مرتضی با شبهت، از و کردند فتنه امت که این
 شکستند، را غدیر روز عهد که دیگر قومی و دبرگزیدن را» نص «راه بودند،) ص(نبی یار که
 را خود کتاب هوشمندانه شکلی به ربیع واقع، در. کردند انتخاب را» اختیار «راه سقیفه، در
ت  در انـشقاق  به منجر که حوادثی با بلکه ،)ع(علی امام خالفت آغاز با نه آغـاز  شـده،  امـ 
  :دارد اشاره غدیرخم و نص همچون شیعی کلیدي مفاهیم به ابتدا همان در و کند می

  مرتضی با کرد بد هـــک شبهت ز  مصطفی پس زــک کنون بشنو تو
  زبون را دون دیو شد که شبهت ز برون دنیا ز شد مصطفی چون که
  انـــــزم از هدي اهل بهراي ز  جهان اندر دـــآم پدید فتنه چه
د ز گروه دو بر قوم آن شد شبهت ز وهـست با حق دست شد قوم ب  

  بار دـچن نبی جز نبد را نص چو اختیار رـدگ و نص جست یکی
  رــــپی و برنا ز هــسقیف شکفته غدیر روز دـــعه بن ز شکسته

  1ارــــاختی ره هـــگرفت کینه ز وار بیهوش کرده اــره نص ره
ـ   کلیـدي  عناصر از یکی که نص، ي مسأله بر ربیع اشاره ـ   شـیعه  ه  در باشـد مـی  امامیـ 
 امام نام جاي به عبارت این از ادامه در حتی و گیردمی قرار تأکید مورد دیگر جاي چندین
  :کندمی استفاده) ع(علی

  2کس چند خاصگان از یارش شده سپس زان نص بود همی خانه به 
 ذکـر  نیـز  معاویـه  بـه ) ع(علی امام ينامه در همچنین اختیار، برابر در نص گرفتن قرار

 اشـاره  آن بـه  ،)ص(پیـامبر  فوت از پس جانشینی، به خود حقّانیت انبی در امام و ،شودمی
 انصار و مهاجر سوي از نص گذاشتن کنار ينتیجه را شریعت و دین در دگرگونی و کندمی

                                                
 مکتوب، میراث: تهران غالمی، ابوالفضل و بیات رضا تصحیح ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی ،)1390 ( ربیع، .1

 .3ـ9 ابیات
 .12بیت  همان،.2
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 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 80

 

  :داند می
  ...کین و مهر مـعال از رفت برون امین ايــمصطف بد هـک وقتی به 
  ...چارگی بی ز دــبجستن خالفت ارگیـــــــیکب ردندـبک سقیفه 
  نیست نانیوشیده سخن در این وز نیست پوشیده جمله از غدیرخم 

  دگر امامی یک رـــه کرد طلب رـدگ راه و اندندـــــبم نص ره
  ...کین بهر از ارــــانص و مهاجر دین صاحبان این گروه هفت شدند
  ...شد ادـــش دون دیو بیدادگر ز شد فریاد به شریعت انــاینس از

  1کین بازار جست همی کس بسی دین بازار کار دــــش هدگرگون
 امامـت  الهـی  نـص  بـه  اشـاراتی  جمـل،  نبرد از پس حوادث بیان در و دیگر جایی در
  :عایشه به خطاب بکر ابی بن محمد زبان از بار این و کند؛ می

  وفی؟ ولی یزدان دــــخوان کرا وصی؟ رــــپیمب دین بر کرد کرا 
  2آفرین جان اولواالمر گفت ورا مبین نص هب دین راسخ است وي 
ت  و شـده  بیان بیشتري وضوح با شیعه، در امامت بودن منصوص اینجا در را آن حقانیـ 
 از یـازدهم  مجلس ابتداي در همچنین منصوص امامت. داندمی قرآن در خدا کالم بر مبتنی
  :داندمی آنقر آیات و خدا فرمان به را آن و گرفته قرار تأکید مورد صفین، حرب

  سراي آن پی از بجوي سعادت سراي دانش دان سخن اي اال 
  3نص قرآن آیات و انــفرم به  نص انـامام مدح گوي همی 
 اثبات راستاي در باشد،می شیعه کلیدي عناصر از یکی که را نص عنصر ربیع، رو این از
 نیـز  آن بـودن  الهی بر و کرده بندي  مفصل ـ خود گفتمان در ـ تشیع و) ع(علی امام حقانیت
 را آن خـود،  کتـاب  در تواتر به و دانسته شیعه حقّ نیز را امامت آن، پی در و کندمی اشاره

 از را امامـت  ،)ع(علـی  امام که کندمی تأکید نکته این بر نیز مورد این در. کندمی یادآوري
 از جمـل،  دنبـر  کـشاکش  در ربیع،. است الهی او حقانیت و گرفته) ص(پیامبر سپس و خدا

                                                
 .2469ـ2480ابیات همان، .1

 .2027ـ2028 ابیات  همان،.2
 .10113ـ10114 ابیات همان، .3
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 81  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 امـام . کنـد مـی  مطـرح  را امامت بر وي ادعاي و گویدمی سخن عایشه توسط سپاه آراستن
 راه کـردن  فرامـوش  دلیـل  بـه  را عایشه و دهدمی قرار حجت را خدا این، از پس) ع(علی
 باز) ع(علی امام علیه معاویه سپاه آراستن بیان در و ادامه در 1.کندمی سرزنش) ص(پیامبر
 پیـامبر  همـنفس  که است آمده امامی جنگ به ابوسفیان فرزند که کندمی اشاره تهنک این به

   2.است فرستاده را ذوالفقار آسمان، از برایش خدا و اوست با امین جبرئیل و بوده
 و شـریعت  چون دیگري عناصر با شیعه، مذهب در امامت حقّ بودن الهی بر ربیع تأکید
 نیـزه  بـر  قـرآن  و صفین حرب حوادث قالب در ناظم و شودمی بندي مفصل آن، از حفاظت
ـ )  ع(مصطفی يخانه کردن ویران قصد یارانش و معاویه که کندمی اشاره نکته این بر کردن،
 بـر  اتفـاق  این گذارد نمی است زنده تا که کندمی تأکید) ع(علی امام و دارند را ـ اسالم دین
 سپرده) ع(علی به) ص(پیامبر و) ص(مبرپیا به را شریعت خداوند زیرا دهد؛ رخ شریعت سر

 حـالی  در دادمـی  برابر او با را خود چگونه که گویدمی معاویه به خطاب ادامه در و 3است؛
 گـواهی  وي حق در قرآن پروردگار، حکم به و کنندمی فخر او بر مالئکه و االمین روح که
 نیز شودمی کوفه دمسج در آشوب موجب که حکمین از پس حوادث ذکر در ربیع 4.دهدمی
 غـدیر  مـسأله  و) ع(علی امام امامت بر شده، سروده استفهامی سوالیِ صورت به که ابیاتی با

 بـن  عبـداهللا  زبان از بار این عبارات، این داند؛ نمی معاویه آن از را حق این و کندمی تأکید
  :شودمی روایت حکمین مجلسِ حاضران به خطاب عفیف

  برون؟ آرد میري از عاص بن که کنون رحید کار شد گونه این از 
  امر؟ بار این خواهند ردـک همی عمرو ارـــگفت به پیمبر و خدا 
  دین؟ اهل بر گبر این ارــگفت ز لعین رـــصخ ابن شد اولواالمر 
  5امیر؟ را علی پیمبر این کرد که غدیر اندر رـــگب این نبودست 

                                                
 .1885ـ1902 ابیات  همان،.1

 .4814ـ4816 ابیات همان، .2

 .9320ـ9326 ابیات همان، .3

 .9460ـ9462 ابیات همان، .4
 .9904ـ9908 ابیات  همان،.5
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 امـام  توسـط  اشـعري  ابوموسـی  رزنشسـ  از ربیع سیاق، و سبک همین به و ادامه در و
  :دارد اشاره منصوص امامت بر که گویدمی را ابیاتی) ع(علی

  بود؟ بازي رهــــمه ره نــدی ره بود؟ بازي ارـــک چنین امامت 
  1ست؟اشعري يکرده مگر گفتی تو ستپیغمبري دست یکی امامت 
 يهمـه  بـرداري  بهره مورد اسالم، ياندیشه در که »امامت« و »امام« عبارت رو، این از
 عنوان به نامهعلی گفتمان در باشد؛می شیعه و سنت اهل و خوارج از اعم سیاسی، هاي گروه
 عبـارت  به. است شده بندي  مفصل شیعه و) ع(علی امام حقّانیت محور حول اساسی ايوقته

 منظومه یعی،ش گفتمان در مرکزي دالّ شیعه، همچنین و) ع(علی امام حقّانیت اثبات تر،  دقیق
 ــ  موضوع این حول را شیعی هاينشانه یا هاوقته تا کندمی تالش سراینده و بوده نامهعلی

 والیتـی  را امامـت  ،ربیع راستا، همین در. نماید بنديمفصل ـ تشیع و) ع(علی امام حقانیت
 عبـاراتی  واقـع،  در اسـت؛  رسیده) ع(علی امام به سپس و) ص(رسول به خدا از که داندمی
 شـده  اسـتفاده  آنهـا  از فراوان نامهعلی منظومه در که نبی وصی و نبی ولی خدا، ولی چون
 سوي از که قرآنی عنصري کند؛می نمایندگی نامهعلی گفتمان در را» والیت «يوقته است،
 بـراي . اسـت  شدهبندي    مفصل مرکزي دال پیرامون ،نامهعلی متن در خاص طور به و شیعه
 را بیتی کند،می نقل گزارش زبیر و طلحه با) ع(علی امام مذاکره از که جایی در ربیع نمونه،
  :کند می زدگوش را آن يمحدوده و والیت، و امامت که آوردمی) ع(علی امام زبان از

  2مگر؟ والیت داري تو در دین به مگر؟ امامت جویی: گفت علی 
 مطـرح  والیـت  سـر  بـر  صـحبت  کـه  آنجا نیز، عمروعاص و عباس ابن يمذاکره در و
 پیـامبر  کـه  کنـد مـی  ادعـا  و بردمی سوال زیر را) ع(علی امام امامت عاص، عمرو شود؛می

  :است شده بیان نامهعلی در گونه این دو این هايگفته است؛ نداده علی به را والیت
  ادــــش گوي بر نیز؟ را تو میر و داد؟ چه را علی مر نبی بگفتش
  مال رـــب دـــــب داده نبی والیت مرا امیر اـــــــگفت عمرو بدو

                                                
 .9977ـ9978 ابیات  همان،.1
 .1214 بیت  همان،.2
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 83  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

  علی بد وي ادــــدام که بد همین  نبی والیت ندادست را یـعل
  دین و داد نــدشم گمان بی تویی  لعین اي گفت عباس ابن بدو
  1رسول؟ بودش کرده خود عهد ولی  رسول ندیدي اندر خم غدیر

 تـرین   مهـم  از یکـی  عنـوان  بـه  ،وي ظهـور  و) عج(مهدي غیبت به ربیع دیگر، سویی از
راي ) ع(علـی  امام سخنان بیان در وي. دارد مستقیم ياشاره نیز شیعی، گفتمان هاينشانه  ـب
 در جهـان  کـه  گویـد؛ مـی  آخرالزّمـان  بـه  علـی  ياشـاره  از جمل، نبرد از پس بصره، اهل

 بـن  شـعیب  روایـات  درــ    صـالح  بن شعبه نام به فردي و شده سامانینابه از پر آخرالزّمان
 معنبـر  را شـریعت  سـراي  و کـرده  مبتّـر  را ستمکاران و کندمی قیام سفید پرچم با ـ صالح
 آمدن از ،)ص(پیامبر به منسوب روایات بنابر و) ع(علی امام قول از ادامه، در ربیع 2.کندمی

 ،اشـارات  ایـن  3.کندمی همراهی را او نیز عیسی که حالی در گوید؛می سخن مکّه در مهدي
 خـود  شیعی گفتمان وسیله بدین ربیع و بوده هجري پنجم قرن فرهنگی جو از متأثر شکبی
ص،  چـون  هـایی نـشانه  و مفـاهیم  بـر  ربیع تأکید دیگر، عبارت به. کند می بندي مفصل را  ـن

 ـ تسنّن اهل برابر در ـ تشیع و) ع(علی امام حقّانیت اثبات هدف به غیبت و والیت امامت،
 مرکـزيِ  دال حـولِ  نامـه علـی  گفتمـانِ  در کـه  هـایی وقته یا هاشانهن است؛ گرفته صورت

 و هـا نـشانه  این بر ربیع تأکید که آن جالب و اندآمده فراهم» شیعه و) ع(علی امام حقانیت«
  .گیردمی صورت صفین و جمل رویدادهاي بیان با همزمان مفاهیم،

  

  نامهعلی گفتمان در سازيغیریت
 و کننـد مـی  پیدا هویت» دشمن «واسطه به همواره هاگفتمان شد، فتهگ ابتدا در که همانطور
 بـه  و مطلقـاً  کـه  گفتمانی وجود رو، این از. کنند می تنظیم آن اساس بر را خود معنایی نظام

 ایـن  بـا  ارتبـاط  در. نیست پذیر امکان نظریه این اساس بر باشد، حاکم ايجامعه بر تنهایی
 يمنظومـه  آمـدن  وجـود  بـه  اساسـاً  که آنجا تا دارد؛ ديکلی نقش سازيغیریت نیز نوشتار

                                                
 .7491ـ7495 بیت همان، .1

  .65ص سالمیه،اال دارالکتب: تهران ،52ج ،بحاراالنوار ،)1351 (،محمدباقر مجلسی .2
 .2154ـ2216 ابیات ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی .3

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            13 / 25

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
https://chistorys.ir/article-1-380-fa.html


 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 84

 

سنّت ـ  ـ اهل خوانان فضائل هايپردازي داستان با مقابله و سازيغیریت از متأثر نامهعلی
  .باشد می

 تأکیـد  مـورد  منظومـه  انتهـاي  تا ابتدا از مخالفان، با سازي  غیریت ،نامهعلی گفتمان در
ـ )ع(علی امام مخالفان يههم توانمی ،نامهعلی در گرچه. است ـ  و ناکثین    غیر را قاسطین 
ه  بنی محور بر ،نامهعلی گفتمان در اصلی سازيغیریت اما ،کرد محسوب دشمن یا و و امیـ 

ـ  متابعان ـ  عمرو و عامر بن عبداهللا مروان، معاویه، آنها   افرادي مثال براي و باشدمی  عاص 
 مقابـل  و غیـر  عنوان به نامهعلی در گرچه زبیر، و طلحه عایشه، عثمان، عمر، ابوبکر، چون
 از یکـی . دارنـد  تريکمرنگ نقش نامهعلی گفتمان سازيِغیریت در اما ،هستند مطرح امام
 مربـوط  ربیـع  بـا  معاصـر  ایـران،  اجتماعی و فرهنگی جو به توانمی را موضوع این دالیل
 محیط از مفیدي بسیار اطالعات قزوینی رازيِ ؛ در این اثر   نقض کتاب به بازگردیم. دانست
 در را سـنّی  و شیعه هايرقابت شد گفته که همانطور و کندمی ارایه ایران شهرهاي فرهنگی

 قتـل  از بعد مروانیان، و امیه بنی متعصبان که است چنان و... «: دهدمی بازتاب شهرها این
ت  از نخارجیـا  جماعتی. داشتند  نمی طاقت علی، منقبت و فضیلت با) ع(حسین سـیف  بقیـ 
 اصـل،  بـی  حکایـات  و دروغ به هاییمغازي تا کردند جمع هم به را دینانبد گروهی و علی
 را شـشم  و پـنجم  هاي  قرن در اعتقادي هايگروه رقابت که ها،گفته این از 1»...کردند وضع
ـ   بنـی  بـه  نسبت ،نامهعلی گفتمان در سازيغیریت برجستگیِ به توانمی کند،می بیان و هامی 

 خانواده يسرسلسله ـ حکم مروان با تخاصم ،نامهعلی متن در که آنجا تا. برد پی مروانیان
 مـروان  از منظومـه،  در کـه  جایی اولین. است مالحظه قابل محسوس شکلی به ـ مروانیان
 و گویـد می اشور در عثمان رسیدن خالفت به از ربیع که است زمانی آید،می میان به سخن
  :نویسدمی

  ...رسید مروان نزد سخن زان خبر رسید عثمان به خالفت شورا ز 
  2شقی آن نفاق اهل بر بد سر چو نبی راندگان از بد سگ آن که 

 مدینـه  از را مـروان  ،)ص(پیمبـر  گفته بنابر عمر، و ابوبکر که حالی در گوید؛می ادامه در و
                                                

 . 67ص ،نقض .1
 .33ـ35 ابیات ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی .2
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 85  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 نقـش  حال این با 1.داد نصبم او به و برکشید وزارت به را او عثمان بودند، داشته نگه دور
ـ  ماجراي در و دانسته کلیدي عثمان، رسیدن قتل به در را عمروعاص و مروان  بیشتر جمل 
 فتنه برپایی در را، دو این معاویه از بیشتر صفین، نبرد مورد در و ـ زبیر و طلحه عایشه، از

  :داندمی اصلی متّهم )ع(علی امام علیه
  تیر و شمشیر زخم از خانه آن در  پیر عثمان هـــکشت شد سرانجام 

  درون یثرب به پنهان دو هر شدند  دون روـعم آن و مروان فتنه سر
  رست دو رـه آن کردار و گفتار ز  درست عثمان ز خو آن بیخ و بن 
  باز انگیخت هــچ منافق دو از که  رازـــسرف گو اي کنون بشنو تو 
  جمل حرب رست تخمشان آن کز  جدل تخم فروکشت ونهــــچگ 
  شد کشته از پر صحرا کشته از که  شد کشته سپه چندان جنگ آن کز 
  2کین بازار دو رـه دــــبیاراستن  لعین صفّین جنگ از ارهـــدگرب 
 یکی. کندمی مطرح را آنان متابعان و امیه بنی با سازيغیریت گوناگون، هايراه از ربیع

 نتیجـه  در و او، پیـامبر  و خـدا  امـر  برابر در مروانیان و هامی  بنی دادن قرار آنها، ترینمهم از
 خطـاب  خدا عدوي و دشمن را آنها صراحت، به ربیع. آنهاست کردن قلمداد ،دین از خارج
ـ  توصیف در و کندمی ـ عـاص  عمـرو  و عـامر  بن عبداهللا مروان، معاویه، آنها   عبـاراتی  از  
 عبارت  به 3.کندمی استفاده فرعون و مريسا حتی و گبر و جو فتنه منافق، ملحد، کافر، چون
 دارد، قـرار  شیعه و) ع(علی امام حقّانیت محور حول نامهعلی گفتمان که شرایطی در ،دیگر
 خدا، دشمن اند، نگرفته قرار پیامبرش و خداوند امر متابع که جهت آن از را سنّت اهل ربیع،

  نیست؛ قائل هاآن براي نیز حقّانیتی نتیجه در و داند؛می کافر و دین از خارج
  4خداي ولی با دــش جنگ در چو    پاي برد برون دین از که آن بود که

                                                
 .36ـ48 ابیات  همان،.1

 .73ـ79 ابیات  همان،.2

 بن عبداهللا مروان، معاویه، خصوص به) ع(علی امام دشمنان به خطاب نامه،علی ابیات در عبارات این  از .3
 .است رفته کار به فراوان عاص، عمرو و عامر

 .641بیت  همان،.4
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 ربیع که آنجایی کند؛می تأکید نکته این بر 1ناصبیان، به خطاب دیگر جایی در همچنین
 از پـس  و پـردازد می) ع(علی امام فضل و معاویه نکوهش به و کرده رها را صفین ماجراي
  :نویسدمی معاویه، مادر د،هن به اشاره

  زاد ونهـاینگ را وي مادرش هـــک     داد و دین حق داند چه کس چنین 
  تروخــش ناصبی از زــــحی کزان     رــــنگ را ناصبی مر وــت ولیکن 
  شب و روز علی انــــدوست اــاب     سبب این از هم وي دشمنی دــکن 
  است من عدوي کس آن گوید عدو     است من ولی یزدان گفت را هـــک 
  2دايـخ ولی عدوي باشد هـــــک     راي زشت آن است خداي عدوي 

  :داندمی کفر عین نتیجه در و خدا و) ص(پیامبر با جنگ را) ع(علی با جنگ ربیع
  3است؟ حیدر دینپاك نبی نفس نه     است؟ پیغمبر جنگ علی جنگ نه 
  ... داد؟ و دین حیدر کشد کافر هـک      یاد ندارید رــــپیمب از اـــــشم 
  4کارزار علی با دـــکن کافر هـــک     بار دــــچن پس بگفتست پیمبر 
ه  و تمـام  صراحت با نامهعلی متن سرتاسر در سازيغیریت  بیـان  گونـاگون  اشـکال  ـب

 بـن  دمحمـ  از را اينامه ربیع نمونه، براي. گیردمی قرار حمله مورد غیر، گفتمانِ و شود می
 مبنـی  معاویـه  ادعاي آن در که کندمی ذکر او، ينامه جواب در و معاویه، به خطاب ابوبکر

 ربیـع،  لحن اینجا در نامد؛می فاسق و ظالم و قاسطین مهتر را او و شده رد دین، ساالري بر
 کـافري  و منـافق  را او و دانسته مرتد پشت فرعونِ  از را معاویه ادامه در و است تند بسیار
  5.کندمی خطاب زندیق صخر را، ابوسفیان پدرش، و کندمی دشمنی خدا با که داندمی

                                                
 از یکـی  یـا  طالب ابی بن علی با که شود  کسی اطالق می   به که است اي  واژه) النواصب عربی به ( ناصبی .1

ق حسن بن جعفر؛  باشد دشمن شیعه امامان  العظمـی  اهللا آیـه  مکتبه: قم ،التسع الرسائل ،)1371 (حلّی، محقّ
 .277ص ،المرعشی

 .6876 ـ6880 ابیات ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی .2

 .1857ابیات همان، .3

 .2022ـ2026 ابیات همان، .4
 .3618ـ3640ابیات  همان،.5
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 87  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 بیـان ) ع(علـی  امـام  قـول  از را، زناکـاران  و مرتدان حکم کوتاه، داستانی در همچنین ربیع
 داسـتان،  ایـن  در باشد؛نمی همراهانش و معاویه علیه سازيغیریت با ارتباط بی که کند؛ می
 امـام  به اينامه اشتر مالک و اندکرده زنا مصر در ترسا، زنی با لمانمس مردي که شده گفته
 شالق ضربه صد زدن به را مالک جواب، در امام طلبد؛می داوري باره این در او از و نوشته
  :گویدمی) ع(علی امام قول از ادامه در و کندمی امر آنها هردو بر

  رستگار شود پذیرد دین اگر      خواستار دین که جز مکن گبران ز 
  1دگر عذري مپذیر تو مرتد ز      رــــسپ کشتن هــب را مرتدان تن 
 دشـمنان  بـا ) ع(علی امام مخالفان انگاشتن یکسان ،نامهعلی در سازيغیریت دیگر بعد
 زیـر  را خدا عهد و گرفته قرار اسالم مقابل دو هر زیرا باشد؛می اسالم صدر در) ص(پیامبر
 امـام  ،)ص(پیـامبر  برابـر  در را هنـد  مـادرش  و یزیـد  معاویه، ابوسفیان، ربیع. اند گذاشته پا

ه   بنـی  علیـه  تخاصم يدامنه و کشیدمی تصویر به حمزه و) ع(حسین امام و) ع(علی را امیـ 
  :داندمی) ع(علی امام خالفت دوران از تروسیع

  مصطفی با ردـک لعین صخر که مرتضی با گبر آن کرد انـــهم 
  بازکاشت او هم کین پسر بهر ز داشت میراث به سفیانپور لعین 
  گرگ درنده ودـب هم زاده لعین سترگ گرگ بود پدر چون پسر 
  تعب در چنین بد پسر از علی شب و روز غم به بد پدر از بنی 
  سارـخاک سگ آن کربال آن در زار کشت پلید یزید را نـحسی 
  دــپلی هند رهجگرخوا تا نگر شهید او گشت حمزه زانیه آن از 
  2نــالمرسلی سید بر و اوالد بر کین به یک هر کردند چه تا ببین 

  

  نامهعلی گفتمان در سازيبرجسته فرایند
ا  خـود  ذات در غیریـت  مفهـوم  شـد؛  گفتـه  نوشـتار  ایـن  ابتداي در که همانطور  مفـاهیم  ـب

 بـا  خاصـم ت در کـه  متنـی  دیگـر،  عبارت به. است همراه» رانیحاشیه «و» سازيبرجسته«
                                                

 .4579ـ4580ابیات همان، .1
 .5595 ـ 5601 ابیات همان، .2
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 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 88

 

 نقـاط  و خـود  قـوت  نقاط بندي،  مفصل راستاي در و خود به خود دارد، قرار دیگر گفتمانی
 حاشـیه  به را رقیب قوت نقاط و خود ضعف نقاط بالعکس؛ و کندمی برجسته را غیر ضعف
 گونـاگون  هـاي روش بـه  و وضـوح  بـه  نامـه، علی متن در سازي،برجسته فرایند 1.راندمی

 حـول  خـود،  يمنظومه در را شیعی گفتمان هاينشانه ربیع، عبارتی، هب. استگرفته صورت
 و حـوادث  از خود روایت کنار در و کرده بندي   مفصل شیعه، و) ع(علی امام حقانیت اثبات

 قرآنـی،  آیات به فرایند این در و پردازدمی آنها سازيبرجسته به مدام تاریخی، رویدادهاي
 گـاه آن و خود يمنظومه ابتداي در ناظم .کندمی استناد اسالم صدر رویدادهاي و هاداستان

 قرآنـیِ  عنـوان  بـا ) ع(علی امام از نص، به اشاره ضمن در کند؛می مطرح را اشور مسئله که
  کند؛می یاد» المؤمنین صالح«

  2ولی را او ایزد خواند که آن علی          علی جز المؤمنین صالح نبد 
 يسـوره  چهارم يآیه در المؤمنین صالح از مراد سنّت، اهل و هشیع روایات و تفاسیر بنابر 

 ــ  5عمـران  آل يسـوره  61 يآیـه  به اشاره همچنین 4.باشدمی طالب أبی بن علی 3تحریم،
ـ  يآیه به معروف  به بارها» نبی نفس «و» پیمبر نفس «چون عباراتی قالب در نیز،  مباهله 
  است؛ رفته کار

  6اوي بد همبر جمله انبیا با هـک اوي بد پیمبر نفس هــــک امامی 
  7است پیغمبر نفس یقین روي ز است حیدر راستی همه تخم چو 

                                                
 .113ص نی،: تهران ،زبان و گفتمان قدرت ،)1387 (سلطانی، اصغر علی .1

 .28ـ29 اتابی همان، .2

ا إِن .3 وب تُ ه إِلى تَ قَد اللَّ ت فَ غَ ا صم کُ لُوب رَا إِن و  قُ ظَاه ه تَ ی لَ فَإِنَّ ع ه ئه هو اللَّ ولَ م جِبریلُ و و حالینَ  ص ن م ـؤْ م  و الْ
ئکَۀُ لَ م عد الْ ب کال  .ظَهِیر ذَ

 ى جامعـه  اسـالمى  انتشارات دفتر: قم ،19ج ،المیزان ترجمه ،)1374 (همدانى، موسوى باقر محمد سید .4
 .556ص قم، علمیه حوزه مدرسین

نْ .5 م یه حاجک فَ ن ف م دع ا ب م كاءنَ ج لْمِ م ع لْ الْ قُ واْ فَ عالَ ا نَدع تَ اءنَ نَ أَب و کم نَاء أَب   نَا واءس ن و کُم اءس ن نَا و س  و  أَنفُ
کُم س ته ثُم أَنفُ ب ل لْنَ ع ج نَ ت فَ نَ ع ه لَّ لى اللَّ بِین عکَذ  .الْ

 .4817بیت ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی .6
 . 5431بیت  همان،.7
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 89  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 بـر  مبتنی و سازيغیریت با موازي سازي،برجسته فرایند شود،می مالحظه که همانطور
 عبـارت . اسـت  گرفتـه  صـورت  قرآنـی  آیات از گیري بهره با ،نامهعلی گفتمانی هاينشانه

  :گیردمی قرار ربیع اشاره مورد ،نامهعلی در شکل همین به نیز اولواالمر
  1آفرین جان اولواالمر گفت ورا    مبین نص به دین راسخ است وي 
 امام ي  باره در که هاداستان برخی ذکر به صفین حرب از پنجم مجلس در همچنین ربیع
 کـالم  در ایلیـا  نـام  شـدن  یـاد  و 2زنگی دو میان علی قضاوت پردازد؛می اند، گفته) ع(علی

 و داسـتان  قالـب  در شـیعه  حقّانیـت  سـازيِ برجـسته  فرایند هاينمونه از 3تورات، و مسیح
 آب جـستن  در امـام  اعجـاز  بـه  ها،داستان این خالل در و قسمت همین در. است روایات
 نوشـته  بیابـان  در سیاه سنگی روي بر داستان، بر بنا که پیامبر، از روایتی با و کندمی اشاره
ن األئمه «ـ روایت این 4.کندمی تأکید) ع(أئمه حقانیت بر پروردگار، حجت به است، شده م 
قباء بِعدد بعدي نی نُ رَ اثنَی کانوا و اسرائیل ب شَ روایـت  پیـامبر  قـول  از را آن ربیـع  که ـ 5»ع 
 نـصوص م و امامـت  ينـشانه  آن، طریـق  از ربیع که ستبارزي ا  هاينمونه از یکی کند، می
 بـه  اشـاره  همچنـین  .کنـد می برجسته ـ آن حقّانیت اثبات ـ و  امامیه شیعه در را، آن بودن

 بـه  نیـز،  باشـد مـی  پیونـد  در شـیعی  باورهـاي  بـا  کـه  اسـالم  صـدر  حـوادث  و رویدادها
 اثبـات  و خـم  غدیر بر تأکید. کندمی کمک نامهعلی شیعی گفتمان هاينشانه سازيبرجسته
   6.باشدمی مورد این هاينمونه از ،)ع(علی امام امامت
. اسـت  رفتـه  کـار  به نامهعلی در نیز، دشمن ضعف نقاط سازيبرجسته دیگر، سویی از
 حقّانیت بر دشمن اعتراف و) ع(علی امام مخالفان متذم در) ص(پیامبر از روایاتی به اشاره

                                                
 .2028 بیت همان، .1

 .5751 ـ5859 ابیات همان، .2
 . 5951ـ5970 ابیات همان، .3

 .5860ـ 5950 ابیات  همان،.4

 . 300ص عالمه،: قم ،1ج ،طالب أبی آل مناقب ،)تا بی (شهرآشوب، ابن علی بن محمد .5

 بـه ) ع(علـی  امـام  انتخـاب  و غـدیر  واقعه ، به 8،  247،  2473،250،  7495،  9908ابیات نامه،علی در .6
 .است شده اشاره امامت و جانشینی
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 21  مطالعات تاریخ فرهنگی، شماره 90

 

 سـعی  آنها، سازيهبرجست با مورد، چند در ربیع که هستند هایینشانه ،)ع(علی امام فضل و
 امـام  بـا  مـردم  بیعـت  از منظومـه،  ابتـداي  در ربیع، که زمانی. دارد شیعه حقّانیت اثبات در
 را ــ  باشـد مـی  بهتر خالفت براي او که این بر مبنی ـ طلحه ادعاي گوید،می سخن) ع(علی

 و نندک رجوع درونشان قرآن به تا خواهدمی طلحه از) ع(علی امام ادامه، در کند؛می مطرح
 در 1.کنـد مـی  بیعـت  علـی  امام با و شودمی خجل سخن این از طلحه بگیرند؛ برهان را آن

 بـن  عبـدالرحمن  از خونخـواهی  بـه  معاویه سپاه در عمر بن عبیداهللا که زمانی دیگر، جایی
 امـام  سـپاه  بـا  جنگ از را او عمر، بن عبداهللا برادرش شود،می جنگ میدان رهسپار خالد،
ا  گاههیچ خطاب، بن عمر ما، پدر: گویدمی او به و داردمی برحذر) ع(علی  کـارزار  علـی  ـب
 حیدر برابر در باشی، آهن کوه اگر که بگیر را پدر خوي و بپذیر مرا پند نیز تو است؛ نکرده
  2.نیستی بیش ارزنی
 بـا  دارد را) ع(علی امام سپاه بر حمله قصد زبیر بن مصعب که زمانی نیز دیگر جاي در
 یـادآوري  او بـه  را عمـر  بن عبیداهللا شدن کشته و شودمی روبرو عبداهللا، رادرش،ب سرزنش

 کرده تهی مردان از را جهان که کندمی خطاب روانی تیره را معاویه زبیر، بن عبداهللا. کند می
 عبـداهللا  کند،می یادآوري عبداهللا به جمل در را پدرش شدن کشته مصعب، که زمانی و است
  :گویدمی جواب در

د گناه  جست پیکار و جنگ علی با وي که  نخست دــب پدر اندر ب  
  پاي انش،ـــپیم ز او برگرفتمی که  خداي رــشی حق او ندانست 
  ... استیــــک او کار در هیچ نجست  راستی ره از علی نــــولیک 
  ارزار؟ـــــــک علی با کند کافر که  بار چند نبی از اينشنوده تو 
  نـــــگزی مصطفاي آن گفتست که  دین اصحاب رانــپی ستودند 
  3اهــــتب را خود اسالم و دین مکن گناه از زود برگرد و پرس برو 

                                                
 .258ـ261ابیات ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی .1

 .8152ـ8164ابیات  همان،.2
 .9244ـ9282ابیات همان، .3
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 91  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 افتـد می) ع(علی امام سپاهیان اسارت به گیرد،نمی فرا را برادر پند که مصعب ادامه، در
 ذکـر  در ربیـع  د؛کنمی آزاد را او) ع(حسین امام و) ع(حسن امام همراهیِ به) ع(علی امام و
 در را ابیـاتی  و ،کنـد مـی  سـازي برجسته را) ع(علی امام دشمنانِ ضعف نقاط نیز موارد این

 شکل، همین به و نیز دیگر جاي در 1.کندمی بیان علی با جنگ از زبیر بن عبداهللا پشیمانی
 امـام  وسـاطت  بـا  او شدن آزاد و) ع(علی امام سپاهیان دست به وقاص ابی سعد اسارت از

 ــ ) ص(پیـامبر  بـه  منسوب روایتی به اشاره با نیز اینجا در ربیع. گویدمی سخن) ع(حسین
 بیـرون  اسـالم  دیـن  و وي بـه  پیمانش و عهد از سعد او، از پس که) ص(پیامبر گویی پیش
  2.کندمی سازيبرجسته را رقیب ضعف نقاط از مواردي ـ آید می

  

  نامهعلی گفتمان در رانیحاشیه فرایند
 سازيغیریت و باشدمی مروانیان و امیه  بنی ،نامهعلی در اصلی» غیرِ «شد گفته که رهمانطو

 مقابل در که این وجود با جمل، اصحاب و عثمان عمر، ابوبکر، چون هاییشخصیت مورد در
 يمـسئله  رانـی حاشـیه  .گیردمی صورت تري خفیف صورت به اند،  گرفته قرار) ع(علی امام

 گرفتن قرار الشعاع تحت و باشد،می سنّت اهل گفتمان عناصر ترین  ممه از یکی که خالفت،
 ابتـداي  در تنهـا  ربیـع . خوردمی چشم به نامهعلی در که است نکاتی از امامت برابر در آن

 صورت به عبارت این از گوید،می سخن عثمان و عمر ابوبکر، خالفت از که آنجا و منظومه
 غـدیرخم  در) ص(پیـامبر  انتخـاب  و الهـی  نص نتیجه را امامت وي. کندمی استفاده متواتر
 بـه  صـفین،  حـرب  ابتـداي  در ربیع 3.داندمی اختیار ينتیجه را خالفت که حالی در دانسته
 مـسئله  رانـی حاشـیه  به بیشتر صراحت با و کندمی اشاره) ص(پیامبر فوت از پس حوادث
  :گویدمی و پردازدمی خالفت

  کین و مهر عالم از رفت برون  امین مصطفاي بد که وقتی به
  ساز دگرگونه یک هر بکردند  نماز خود مصطفی بر نکردند

                                                
 .10395ـ10430 ابیات همان، .1

 .10455ـ10507 ابیات  همان،.2
 .7ـ13 ابیات ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی .3
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  چارگی بی ز دــــبجستن خالفت ارگیـــــــیکب بکردند سقیفه 
  دـــشدن در غم به امامت رــبه ز دـــشدن هم در انصار و مهاجر 
  نیست نانیوشیده سخن در این وز نیست پوشیده جمله از غدیرخم 

  1دگر امامی یک هر ردـــک طلب رـــــدگ راه و بماندند نص ره
 از پـیش  و حماسـی  مفـاهیم  ،نامـه علـی  منظومـه  در رانیحاشیه فرایند دیگر، طرف از
 شد، گفته نوشتار این يمقدمه در که همانطور نیز موضوع این گیرد؛می بر در نیز را اسالمی

 عناصـر  ،نامهعلی شیعی گفتمان. گرددمی ازب نامهعلی دوران اجتماعی و فرهنگی شرایط به
 و کرده رد را باشد ـ سنّت اهل ـ مخالف جناح انتخاب یا و تأکید مورد که را هایینشانه و
 حماسیِ هاينشانه و مفاهیم به سنّت اهل گزاراناستاند که زمانی درست. راندمی حاشیه به

 از خـود  منظومـه  از جایی در ربیع. ردازدپمی آنها طرد به نامهعلی اند،گذاشته دست ایرانی
 و دهـد مـی  خبر خود روزگار در شاهنامه، هاي  داستان رواج در مذهب سنی کرّامیانِ تأثیر
  :نویسدمی

  تو اشراف آثار در نــک رــــنظ     تو الف مزن خواندن هــــنامشه به
  مپوي گویان بیهوده ويــک درین     مگوي چندین طوس و رستم از تو
  فرّ و فخر بود دنــخوان نامهعلی     هنر دـــــنباش خواندن نامه مغ هک
  روي نــــدی بی راه از زـــبپرهی     آرزوي نــــمک وانانـــــپهل ره
  ازین بعد دـــــانگیختن نو کتابی     چنین را دـــــحس از کرّامیان که
   2ناز و زّــــع بدان قآخالی میان     دراز اريـــــیادگ تو ز اندـــبم

 و رسـتم  یـادکرد  تـا  انـد داده بال و پر را شاهنامه توطئه، به کرّامیان، که است معتقد او
 کـه  دانـد مـی  خـود  وظیفه سبب همین به. بگیرد را) ص(پیامبر خاندان ذکر جاي اسفندیار
 گرچـه  3.آفرینـد مـی  را نامـه علـی  و نهدمی میان در را بضاعتش تمام کند؛می و کند کاري
 جهـت  ربیـع،  امـا  4،است فردوسی شاهنامه تأثیر تحت شدت به محتوا و شکل در نامهلیع

                                                
 .2469ـ2474ابیات همان، .1

 .2977ـ2982ابیات همان، .2

 .هفت و بیست صفحه مقدمه،  همان،.3
 .سی صفحه ،نامهعلی و شاهنامه مشابه موارد ،نامهعلی کتاب مقدمه:  نک.4
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 93  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

 همـسو  هاينشانه  ـ کرّامیان خاص طور به اینجا در ـ و  سنّت اهل گفتمان با سازي  غیریت
 طـرد  را اسـالمی  از پـیش  و حماسـی  مفاهیم و راندمی حاشیه به را» غیر «گفتمانِ این با
  :کندمی

  کرد هــــــــنامعلی خود دل مهر ز   مرد سراینده این را هــقص این مر
  است دلکش آن از است، دروغ مغز ز   است خوش و نغز شهنامه چند اگر
  وشـــگ هـــشهنام سوي خرد ندارد   هوش دـــخداون ندـخوا نامهعلی

  1.هــــخواست کش واجويـه طبع به   هـآراست و وبــخ آن است دروغ
  :گویدیم دیگر جاي در و

  برخورد جهان دو هر به زو تا هــک خرد انــــزف خواند نامهعلی
  2ستکاستی از آمد دروغ کاو سخن ستراستی از مایه را نامهعلی 
 رسـتم،  ماننـد  اسـالمی  از پـیش  و حماسـی  عناصـر  رانـی، حاشیه فرایند در رو، این از

 کـه  این جالب شوند؛می طرد شیعی، گفتمان هاينشانه برابر در انوشیروان و کیقباد اسفندیار،
  :کندمی اشاره نکته این بر صراحت به منظومه در خود ربیع

  فسوس و هزل و زرق بسی شنیدي طوس و گیو و رستم يشهنامه ز 
  شکی نیارد دین بر ردهـــک این بر یکی صد از پذیرفته نیست آن از 
  اوریدن دگر سواري درـحی وـــچ آفرید جهان تا آفرین انــــجه 
  نبرد در علی با بدي گردي وـــچ مرد مرد او رستم بد دـــچن اگر 
  3قدم یر سر اديـــبنه را غالمیش مـروست بدي در او دــــعه اگر 
 یـارانش،  و) ع(علـی  امـام  توصـیف  جهـت  اي،هوشـمندانه  شکل به ربیع دلیل همین به

 توصـیف  جهـت  دقیقاً و کندنمی رجوع اسالمی از پیش و حماسی هايشخصیت به گاههیچ
  :گویدمی عایشه توصیف در مثال براي. گیردمی بهره هانشانه آن از ،)ع(علی امام مخالفان

  4اردشیر و کیخسرو مانند به  امیر قصر به شد درون حمیرا
                                                

 .94 بیت ،)کهن يامنظومه (نامهعلی .1
 .6759ـ6760ابیات همان، .2
 .4820 ـ4824ابیات همان، .3
 .898بیت همان، .4
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  :نویسدمی بارگاهش و معاویه توصیف در یا و
  سترگ گرگ جاي آن بپیراست بزرگ روانـــخس سیرت ابر 
  1رواننوشین چو گه برِ از نشست خسروان يجامه سپ بپوشید 
 ارژنگ به را عایشه سپاه 2مازندران، دیو به را زبیر بن عبداهللا ربیع؛ دیگر، هاينمونه در
 چـو  را معاویـه  سـپاه  5کیقباد، قصر به را شام در معاویه قصر 4دیو، به را عایشه شتر 3دیو،
  .کندمی تشبیه 7تن رویین هب را شام سپاهیان از فردي و 6مازندران دیوان

  

  نتیجه
 نگـارش  به هجري پنجم قرن در که ـ تاریخی،  دینی هايحماسه از یکی عنوان به نامهعلی

 سـازوکارهاي  بـه  توجـه  بـا  و) ع(علی امام خالفت رویدادهاي بیان کنار در است، درآمده
 مرکـز  در کلیـدي،  مفهوم این. باشدمی تشیع و) ع(علی امام حقانیت اثبات پی در گفتمانی،
 غیبـت  و اولـواالمر  والیـت،  امامـت،  نـص، : چون هایینشانه و دارد قرار نامهعلی گفتمان
 و فکـري  مباحثات چارچوب در نیز ربیع سازي  غیریت. است شدهبندي    مفصل آن پیرامون
 غیریـت  مبنـاي  بر ربیع. است تاریخی طوالنی دوره یک در مخالفان و شیعیان میان جدلی
 و مفـاهیم  رانـی حاشیه و سازيبرجسته به دست امیه،بنی خصوص به و سنّت هلا با سازي
 آنها امامت ادعاي و خالفت همچون سنّت اهل گفتمانی مفاهیم رانیحاشیه. زندمی هانشانه
. باشـد مـی  نامهعلی گفتمانی فرایندهاي ترین  مهم از شیعی عناصر سازيبرجسته همچنین و
 عناصر از خوانی، شاهنامه و شاهنامه از متأثر سنّی، خوانان فضائل که حالی در و بین این در

 وجـود  با ـ نامهعلی يیندهاسر گیرند،می بهره پردازي  داستان در اسالمی از پیش و حماسی
  .پردازدمی آنها طرد به و رانده حاشیه به را مفاهیم این ـ شاهنامه از اثرش بودن متأثر

                                                
 .2789ـ2790 ابیات  همان،.1
 .1580 بیت همان، .2
 .1666 بیت همان، .3
 .1990 بیت همان، .4
 .2745 بیت همان، .5
 .3654 بیت همان، .6
 .4052 بیت همان، .7
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 95  نامه ي علی گفتمان شیعی در منظومه

  مآخذ و فهرست منابع
  .کریم قرآن  ـ

  .عالمه: قم ،طالب أبی آل مناقب ،)تا بی (علی، بن محمد شهرآشوب، ـ ابن
: قـم  الرجـائی،  مهـدي  السید تحقیق ،األعقاب و األنساب لباب ،)ق1410 (زید، بن علی ابوالحسن ـ بیهقی، 
  .مرعشی اهللا آیت عمومی کتابخانه
  .مکتوب میراث: تهران غالمی، ابوالفضل و بیات رضا تصحیح، ،)کهن ايمنظومه (نامهعلی ،)1390 (ـ ربیع،

  .نی: تهران ،زبان و گفتمان قدرت ،)1387 (اصغر، علی سید سلطانی، ـ
 هشتم، س جدید، دوره میراث، آیینه ضمیمه ،»پنجم قرن از شیعی اي  حماسه «محمدرضا، کدکنی، ـ شفیعی 

  .20 ضمیمه ،1389
  . هرمس: تهران ،رحضو متافیزیک و دریدا ژاك ،)1370 (محمد، ـ ضیمران،

 تبیین و فهم در کارآمد ابزاري موفه و الکال گفتمان نظریه «شیرازي، پوزش علی و محمدساالر ـ کسرایی، 
  .1388 پاییز ،3ش ،39 دوره سیاست، فصلنامه ،»سیاسی هايپدیده

  .المرعشی العظمی اهللا آیه مکتبه: قم ،التسع الرسائل ،)1371 (حسن، بن جعفر حلی، ـ محقق
  .االسالمیه دارالکتب: تهران ،بحاراالنوار ،)1351 (محمدباقربنی، جلسی،ـ م
  .سمت: تهران ،سیاسی علوم در روش و رهیافت ،)1390 (عباس، منوچهري،ـ 

 مدرسـین  ى جامعه اسالمى انتشارات دفتر: قم ،المیزان ترجمه ،)1374 (باقر، سیدمحمد همدانى، ـ موسوى 
  .قم علمیه حوزه

 پـائیز  ،2ش ،1س سیاسـی،  علوم فصلنامه سلطانی، اصغر علی ترجمه ،»گفتمان نظریه «دیوید، ـ هوارث،  
1377،  

 جلیلـی،  هـادي  ترجمـه  ،گفتمـان  تحلیل در روش و نظریه ،)1389 (فیلیپس، لوئیز و ماریان ـ یورگنسن، 
  .نی: تهران

- Ernesto, Laclau and Chantal Mouffe, (1985). Hegmony and Socialist Strategy: Towards a 
Radical Democratic Politics. London. Verso, p 105. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            25 / 25

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com
https://chistorys.ir/article-1-380-fa.html
http://www.tcpdf.org

