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Abstract 

There are several verses in the Holy Quran on the Imamate of the 
Imam (AS) and their special virtues. These verses are mentioned in 
authentic and numerous authentic, historical and literary sources of 
Shiite and Sunni religions. The interesting thing is that In addition to 
Sunni historians and commentators, some contemporary Christian 
poets and poets have also referred to these verses in their works and 
poems. And they have given them a reason for the imam's rightness 
and superiority. Among these scholars and contemporary Christian 
poets, one can refer to people like Abdulmessi Antaki, Paul Salameh, 
George Shakur, Sa'id Aql. In this article, it has been tried to examine 
a number of Qur'anic verses referring to the imamate and imamate 
Imam Ali (AS) in the poetry of contemporary Arab poets. One of the 
most important of these verses is the "verse of anatrical", "verse of 
propaganda", "verse of perfection" and "verse of agony". 

Keywords: Ghadir, Imamate, Quranic verses, Arabic Christian 
poets.  
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 یحی)ع( در شعر شاعران مس یامام عل یو برتر ریغد یشواهد قرآن
 معاصر عرب

سگبزوار،   ،يسگبزوار  ميدانشگگاه ح گ   ،يعرب اتيزبان و ادب اريدانش   کيذقاني نوری مهدی سيد

 ايران.

 

 چکيده
مامت امیرالمؤمنین ع ی )ع( و فضایل خاص ایشان وجود دارد. های متعددی مبنی بر ادر قرآن مجید آیه

این آیات در منابع معتبر و متعدد روایی، تاریخی و ادبی شیعه و سنی ذکر شده است. نکته جالب 
اینجاست که افزون بر مورخین و مفسرین شیعه و اهل سنت، برخی از ادبا و شاعران مسیمی معاصر نیز در 

اند. از این ادبا و ها اشاره کرده و آن را دلی ی بر حقانیت و برتری امام آوردهین آیهآثار و اشعار خود به ا
توان به افرادی مثل عبدالمسیح انطاکی، پولس سالمه، جورج شکور و سعید شاعران مسیمی معاصر می

امت و تم ی ی تعدادی از آیات قرآن که بر ام -عقل اشاره کرد. دراین مقاله سعی شده به روش توصیفی
افض یت امام ع ی )ع( داللت دارد در شعر شاعران مسیمی معاصر عرب مورد بررسی قرار گیرد. شیوه کار 

ها و قصائد شاعران مسیمی استخراج شده و سپس به تبیین به این صورت است که ابتدا این آیات از دیوان
« عذاب»و « اکمال»، «تب یغ»، «انذار»توان به ترین این آیات میها پرداخته شده است. از مهمو توضیح آن

اشاره کرد. بسامد این آیات در شعر شاعران متفاوت است. به لماظ زبانی هم برخی شاعران تنها به بیان 
اند و آمدن فنون بالغی مثل تشبیه و استعاره بر ج وه و تاثیرگذاری برخی دیگر از صرف آیات پرداخته

 . اشعار افزوده است.

 .عرب یحيقرآن، شاعران مس اتیامامت، آ ر،یدغ واژگان کليدی:
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 مقدمه

 . بيان مساله1

(؛ 1512)دی می، « ما عرفك یا عليُّ حقِّ معرفتك إال اهللُ وأنا»ص( فرمود: ) پیامبر خدا
بنابراین، بهترین اوصاف امیرالمؤمنین )ع( را خداوند در کتاب عزیز خود آورده است؛ 

 .1«یدیه و ال مِن خلفه ال یأتيه الباطلُ مِن بين»کتابی که 
 شده درباره امام ع یهای متعددی پیرامون آیات نازل دانشمندان شیعه و سنی کتاب

حسین بن « ما أنزل من القرآن في عليّ»توان به های اهل سنت میاند. از کتابع( نگاشته)

من ابوبکر مممد بن مؤ« ما نزل من القرآن في علي»ه ،  210حکم بن مس م حبری متوفی 

حاکم حسکانی حنفی اشاره کرد )ن. « شواهد التنزیل»شیرازی )قرن چهارم هجری( و 

لدر الثمين في خمسمائة آیة نزلت في أمير ا»( و از آثار فراوان شیعه 1111ک: جعفری، 
از سید هاشم بمرانی « ع() آیة نزلت في اإلمام علي1111»اثر حافظ برسی و « المؤمنين

 قابل ذکر است.
تر و در آثار مسیمیان به ع ی )ع( افزون معاصر ارادت و عالقه این در دورهافزون بر 

ای که جدای از قصاید و اشعار متفرقه به چندین گونهگر شده است بهمخت ف ادبی ج وه
ع( به نظم ) توان اشاره کرد که به طور انمصاری پیرامون حضرتب ند شعری می حماسه

از شاعر سوری عبد المسیح انطاکی، « ع() اإلمام علي ملحمة»درآمده است؛ آثاری چون 

از « فی ممراب ع ی»از جورج شکّور، « ملحمة اإلمام علي»از بولس سالمه، « عید الغدیر»
 خ یل فرحات و ع ویات از جوزف هاشم.

اند از ع( که این مسیمیان بدان پرداخته) پرداختن به جوانب مخت ف زندگی امام
است که این ادبا و اندیشمندان از مساله  مهم آن ست، اما نکتهبمث ما خارج ا حوص ه

اند و با تمقیق و بررسی و وجدان بیدار خود والیت و جانشینی حضرت )ع( غافل نشده
-باره میاند. راجی انور هیفا از اندیشمندان و نویسندگان معاصر مسیمی دراینبدان رسیده

و دقت نظر و داوری عقل بابی طرفی چنین اندیشمندان مسیمی بعد از تمقیق »گوید: 
یقین مفهوم ص( بسته است به) اگر مفهوم اسالم به تصدیق مممد»اند که حکم کرده

                                                           

 52. سوره فص ت، آیه 1
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(. این متفکر مسیمی در جای دیگر 2010)هیفا، «« ع( وابسته است) ایمان به والیت ع ی
د درک کام ی اندیشمندان و ادیبان مسیمی معتقدند آخرین پیامبر آسمانی بای»گوید: می

های ناشی از ترویج این دین جهانی را داشته باشد... ها و ماموریتاز حجم مسوولیت
های آسمانی گذشته با وجود رسالت رو، این پیامبر دریافته بود که در همهازاین

ها رخت گونه نبود که پیامبر قوم خود را رها کرده، از میان آنها، اینممدودیت آن
جانشینی برای خود برگزیند... چگونه خاتم انبیاء در مقابل جماعت  آنکهبربندد بی

دار که او صاحب رسالت و عهده کند در حالیمس مانان جانشینی برای خود تعیین نمی
خوبی گسترش پرتوهای آن در سرتاسر زمین بود... پژوهشگران و اندیشمندان مسیمی به

)هیفا، « ان جانشین خود منصوب داشته استعنوع( را به) ص(، ع ی) دانند که پیامبرمی
1113.) 

تم ی ی به آیاتی که در اشعار شاعران  -در این مقاله سعی شده  با روش توصیفی
مسیمی معاصر عرب آمده و بر امامت و برتری امام ع ی )ع( اشاره دارد، پرداخته شود؛ 

ع ی)ع( استخراج و های قرآنی مربوط به امام ها و اشارهبدین صورت که ابتدا اقتباس
ها هم سعی شده تا حد امکان تمام اشعار شاعران سپس تبیین شود. برای انتخاب نمونه

 مسیمی مورد نظر مورد خوانش قرار گیرد.

 . ضرورت پژوهش2
های آشنایی بهتر با قرآن و تفسیر برخی آیات آن، تامل در آرا و آثار ادبی یکی از راه

و ادیان درباره این آیات است و ازآنجا که تاکنون  اندیشمندان و ادبای سایر مذاهب
درباره آیات الغدیر در آثار ادبی و اشعار  مسیمیان معاصر عرب کاری انجام نگرفته چه 

 خوب است که در پژوهشی به این مهم پرداخته شود.

 های پژوهشها و فرضيه. پرسش9
کننده بر آیات داللت ترینمهم»در این پژوهش دو سوال مطرح است که عبارتند از: 

امامت و برتری امام ع ی)ع( که در شعر شاعران مسمی معاصر عرب آمده کدام آیات 
و « سبک بیانی و ادبی این شاعران در اشاره به آیات قرآن چه تفاوتی دارد؟»و « است؟

 شود:به این شرح مطرح می ، دو فرضیهمتعاقب این پرسش
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ی زیبای خود به آیاتی مانند تب یغ، اکمال، انذار، شاعران مسیمی معاصر با زبان شعر -
 اند.عذاب و... پرداخته

شک شیوه بیان این شاعران و ادبا یکسان نیست و به لماظ هنری و بالغی برخی بی -
 گذارتر است.تاثیر

 . پيشينه پژوهش3
موضوع حاضر؛ یعنی شواهد قرآنی به صورت مستقل در شعر شاعران مسیمی مورد 

های مرتبط با موضوع ما انجام شده است که برخی ار نگرفته، اما پژوهشبررسی قر
بررسی و تم یل و »( با عنوان 1113نامه دکتری نوری کیذقانی )عبارت است از: پایان

از عبد « ملحمة اإلمام علي)ع(»و سالمة از بولس « عید الغدیر»مقایسه منظومه حماسی 
بررسی سیمای امام ع ی )ع( »( با عنوان 1132یفان )نامه ارشد شر، پایان«المسیح األنطاکی

( با عنوان 1134شجری )فر و موسوی، مقاله موسوی«در شعر شاعران مسیمی معاصر لبنان
( 1131نای )، مقاله مصطفوی«سیمای امام ع ی )ع( درشعر شاعراى مسیمی معاصر عرب »

و مقاله مجیدی و « طاکیبررسی تطبیقی غدیریه بولس سالمه و عبدالمسیح ان»با عنوان 
، مقاله قهرمانی و «بررسی واقعه غدیر در شعر شاعران مسیمی»( با عنوان 1132شریفان )

بازتاب حماسه و جریان غدیر در شعر شاعر »( با عنوان 1131احمدی )مممدزاده س طان
 ««. پولس سالمه»مسیمی عرب 

ین است که در های انجام شده پیشین در اتفاوت کار این پژوهش با پژوهش
های پیشین روی آیات مورد استفاده مسیمیان تمرکزی انجام نشده است و پژوهش

 اند. هرکدام به نوعی سعی در بیان فضائل حضرت از زبان مسیمیان داشته
در دوران معاصر، اندیشمندان و ادیبان مسیمی متعددی در شرق و غرب درباره امام 

توان به جبران خ یل ها میاند که از جم ه آنکردهاند و اظهارنظر ع ی)ع( مط ب نوشته
، 2، هانری کربن1، میخائیل نعیمه5، جرجی زیدان1، فؤاد جرداق2، جرج جرداق1جبران

                                                           

 م(1311-1111نویسنده، شاعر، ادیب و نقاش معروف لبنانی. ). 1

 است.« علي صوت العدالة اإلنسانية»م( از آثار معروف او کتاب 2015-1311نگار لبنانی. ). ادیب، شاعر و روزنامه2

 (1304-1312ر لبنانی. )ادیب و روزنامه نگا. 1

 است.« تاریخ التمدن اإلسالمی»م( از آثار مشهور او 1315-1101اندیشمند، مورخ و ادیب لبنانی. ). 5
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، گابریل 7، رودولف ژایگر0، شب ی شمیل4، س یمان الکتانی5، نائل مرصفی1امین نخ ه
 .  12کردو... اشاره  11، صبمی صالح10، مادولونگ3، هانری المنس1دانگیری

پژوهش حاضر از آنجا که تنها روی شاعران مسیمی شرق تمرکز دارد و تنها به 
های پردازد، متمایز از پژوهششواهد قرآنی مرتبط با امامت امام ع ی)ع( در این اشعار می

 پیشین است. 

 ع( در شعر شاعران مسيحي) . شواهد قرآني غدیر و برتری امام علي5
 ع() و برتری امام علي . آیات دالّ بر امامت5-1
 . آیه انذار5-1-1

 «نوَ أَنْذِرْ عَشيرَتَكَ الْأَقْرَبي»
 «[ بیم دهترین خویشاوندانت را ]از عذاب الهىنزدیک»

 (215)سوره شعرا، آیه 

ک ه ب ه   طور مستقیم به والیت و امامت امام ع ی )ع( اشاره ندارد، ام ا وقت ی  آیه انذار به
شود که والی ت ع  وی هم زاد    زآن مراجعه کنیم، مع وم میاشان نزول آیه و حوادث پس

دهد که پس از نزول این آیه، پیامبر رسالت نبوی است. تاریخ و احادیث معتبر گواهی می

                                                                                                                                      

 است.« الغربال»(. از آثار مشهور او 1334-1113ادیب، اندیشمند و شاعر لبنانی. ). 1

 م(1371-1301فی سوف و اسالم شناس فرانسوی. ). 2

 (1370-1301مسیمی. )دان و شاعر حقوق. 1

 «اإلبداع فی اإلمالء»( از آثار اوست: -1314نگار مصری. )شناس و روزنامهادیب، زبان. 5

 «ع یٌ نبراس و متراس»( از آثار اوست: 2005-1312نویسنده پرکار لبنانی. ). 4

 م(1315-1174پزشک، اندیشمند و فی سوف لبنانی. ). 0

 است.« خداوند ع م و شمشیر»ثار او که به فارسی ترجمه شده . نویسنده و اندیشمند لبنانی. از آ7

 «شهسوار اسالم»های اوست: نویسنده  و ممقق فرانسوی. از کتاب. 1

 م(1317-1102شناس و ممقق ب ژیکی. )اسالم. 3

 «جانشینی مممد»( از آثار اوست: -1310شناس و ممقق آلمانی. )اسالم. 10

 «دراسات في فقه اللغة»( از آثار اوست: 1310-1320. ادیب، اندیشمند و ممقق لبنانی)11

 (.1131نویسندگان ) گروه: ن. ک بیشتر اطالعات . برای12
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در نخستین روزی -امر و فرمانروای بعد از خود را در گردهمایی کوچکی خدا )ص( ولی
رده اس ت. ای ن موض وع را    مشخص و معرفی ک   -که نزدیکانش را به اسالم دعوت فرمود

گروهی از اهل حدیث و مورخان اهل سنت مانند طبری، ابن عساکر، ابن اثیر، اب ن کثی ر،   
اند که تفصیل آن از بمث ما خارج است. های خود آوردهمتقی هندی و دیگران در کتاب

 او پ ذیرد و پی امبر )ص( درب اره   در همین جمع است که تنها ع ی )ع( دعوت پیامبر را م ی 
ت ا؛  ق؛ طب ری،  ب ی   1503)ابن حنب ل،  « أنت أخي و صاحبي و وارثي و وزیري» فرمایدمی

 ق(. 1501ابن کثیر، ؛ م 1343المدید، ق؛ ابن ابی 1507اثیر،  ؛ ابن1330ابن عساکر، 
ص( ) این عبارت پی امبر  1شاعر، اندیشمند و قاضی برجسته مسیمی لبنانی بولس سالمه

 انداز شده است:همیشه در گوش زمانه طنینداند که برای را سخنی می

 و إذا باااااالنبي یرسااااال قاااااوالً
 أناات منِّااي و وارثِااي و وزیاارِي   »

 

 رنَّ فااااي مَساااامع الزمااااان البعياااادِ:    
 «و علَااي الحااوض أنااتَ بكاارُ شااهودي    

 

 م(1301)سالمه، 
)و ناگاه پیامبر سخنی بر زبان آورد که در گوش زمانه طنین افکند، حضرت فرمود: تو از 

 ارث و وزیر من هستی و در روز رستاخیز در کنار حوض اولین دیدارکننده منی(من و و

 از دیگر شاعران مسیمی است که به این آیه و ارتباط آن به امیرمؤمنان 2جورج شکور
 ع( اشاره کرده و همان مضمون آیه را به شعر بیان کرده است:)

 و تَنَزَّلَاااات مِثاااالَ الغَمامااااةِ آیااااة    
 مَحمَّاادُ بالَّااذي   أمَاارَت أنِ اصاادَع یااا  

 دَعاااهُ ضَااالَالَ المُشااارِكِينَ و ال یَكُااان  

 عُلویَااااااة  ایحازهااااااا إلاااااازامُ 
 یُااااوحَي إليااااكَ فَاِنَّااااهُ إلهااااامُ 
 إِلِّااااا لِنُخبَااااةِ قَومِااااكَ اإلكاااارامُ
                                                           

بیت  1000در بیش از « عید الغدیر». ادیب، شاعر و نویسنده مشهور لبنانی. از آثار مشهور وی منظومی حماسی 1

 پرداخته است. است که در آن به شرح حوادث صدر اسالم با مموریت امام ع ی )ع(

ها و مقاالت م( شاعر و استاد ادبیات عرب دانشگاه بیروت است که از او کتاب1314. جورج شکور )متولد 2

اشاره کرد. )ن. ک: « زهرة الجماليا»و « وحدها القمر»توان به های شعری او میمتعددی به چاپ رسیده است. از دیوان

 ملحمة اإلمام علي»های شعری با نام خاصی دارد و سه منظومه عالقهع( ) ( جورج شکور به اهل بیت2001الجبوری، 

 درباره ایشان سروده است.« ملحمة الرسول»و « ملحمة اإلمام حسين )ع(»و « ع()
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 هُااام مُؤمِنُاااونَ و كُلَهُااام هَمَّاااامُ    و اخفِض جَنَاحَكَ للِاُلي اتَّبَعُواالهُدَي
 

 (2007)شکور، 
آور بود. آیه به پاره ابری در ب ندای آسمان، نازل شد که وحی آن الزامای واال چون )آیه

پیامبر فرمان داد که آنچه به او وحی شده را آشکارا اعالم کند و مشرکان گمراه را رها 
ای از نزدیکانش مهمانی ای به پا دارد. همچنین آیه فرمود که بال کند و تنها برای عده

ت بگستراند، کسانی که ایمان آورده و همگی شریف رحمت خود را برا پیروان هدای
 هستند.(

را به پذیرش ص( خویشاوندان نزدیکش ) کند که پیامبردر ادامه شکور اشاره می
دعوت خود و اسالم فراخواند، اما تنها ع ی )ع( دعوت ایشان را پذیرفت و پیامبر )ص( 

 «:أنت أخي و صاحبي و وارثي و وزیري»هم به ایشان فرمود: 

 مااان ذا یناصااار دعاااوتي و رساااالتي   
 و أعااااد دعوتَاااه ثاااالثَ فلااام یُجِاااب 
 ساااكتَ الجمياااعُ ساااوي علاااي  هاتفاااا 
 فااااإذا النباااايّ یااااردّ إنِّااااك وارِثااااي

 

 مااان ذا یاااؤازرنيا أناااا اإلساااالمُ   
 أحاااادٌ فااااال نفاااايٌ و ال إقاااادامُ 
 أناااا للرساااول مُسااااندٌ و دعاااامُ   
 بيناااي و بيناااك یاااا علااايُّ عُهاااودُ

 

 )همان(
[ پیامبر] چه کسی از من که کند؟ وماموریت مرا یاری می چه کسی در این دعوت و)

کس پاسخی پیامبر  دعوتش را سه بار تکرار کرد، اما هیچ کند؟می پشتیبانی اسالم هستم،
  ی ]ع[ع  همه ساکت بودند بجز رد کرد و نه کسی شجاعت پذیرش داشت. نداد. نه کسی

 تو وارث»پاسخ داد:   و پیامبر «ل هستممن پشتیبان و حامی رسو» که با صدای ب ند ندا داد:
 («.میان من و تو، عهد و پیمانی است« ع ی»من هستی، ای 

است. او شعری دارد  1شاعر دیگری که به این ماجرا پرداخته است جوزف هاشم
در دمشق آن را سروده  1330روز تولد امام ع ی )ع( سال که در « القرآن البشري»عنوان به

                                                           

حجر  »های شعر او نگاری و تدریس نیز اشتغال داشت. از دیوان. شاعر و ادیب و وزیر سابق لبنانی که به روزنامه1

سليمان »، «الفارابي»، «صوت لبنان في حرب السنتين»است. همچنین «  نسيم الطيب»، «ء عن الضوءضو»، «علي الصخر

 (.2005یعقوب، ) دیگر آثار اوست« البستاني و اإلیلياذة
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کند تی از این قصیده زیبا به نزول آیه و ماجرای این بیعت اشاره میاست. جوزف در قسم
آنان سخن پروردگار را شنیدند و اگر گویند آن را نفهمیدند دروغ »گوید: و می

 «:گویند! آیا نفهمیدند که پیامبر در حدیث دار ع ی )ع( را وزیر خود نامید؟می

 لقاد سامعوا  « أنذر عشايرتك القرباي  »
 ، ماا فطناوا   «الادار وزیره في حادی   »

 

 مااا قااال ربُّااك، إن لاام یفهمااوا كَااذبوا    
  فمااا احتساابوا « ولااي مَاان كااان مااواله»

 

 (2003)عقل، 
به راستی که این گفته پروردگارت را شنیدند و دروغ « خویشانِ نزدیکت را بیم ده)»

 الدار وزیرحضرت ع ی در حدیث یوم»گفتند که آن را نفهمیدند. آیا به این نکته  که 
هرکس پیامبر موالی اوست، ع ی هم موالی »پی نبردند؟! و ندانستند که « پیامبر بود

 ؟(«اوست

الدار، نزول جالب است که این شاعران و اندیشمندان مسیمی آشکارا به ماجرای یوم
کنند، اما نویسنده مس مان ع( اشاره می) آیه و پذیرش دعوت پیامبر توسط امام ع ی

. نویسند مسیمی، 2کندرا از چاپ دوم کتاب خود حذف میآن  1معاصری چون هیکل
جای بسی شرمساری است که ادبا، اندیشمندان، »گوید: باره میراجی انور هیفا در این 

پذیرند، اما برخی اندیشمندان مورخان و فالسفه مسیمی بسیاری از حقایق اسالمی را می
کوشد در برابر قرص سی که میمس مان سعی دارند این حقایق را مخفی کنند؛ همچون ک

 (2010)هیفا، « آفتاب غربالی قرار دهد تا نور آن را بپوشاند!

 انفاق . آیه5-1-2

وْفٌ عَلَيْهِمْ الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّهارِ سِرًّا وَ عَالنِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ ال خَ»
 «یَحْزَنُونوَ ال هُمْ 

                                                           

استاد دانشگاه، حقوقدان، نویسنده و سیاستمدار مصری بود که عالوه بر ریاست حزب مممد حسنین هیکل،  . 1

 .مج س سنا و وزارت کشور و آموزش و پرورش مصر را نیز برعهده داشت، ریاست «احرار»سیاسی 

. این مط ب را دکتر تیجانی. که خود پس از تمقیق و بررسی به آیین تشیع گراییده.  در کتاب خود آورده است 2

 (.1131)ن. ک: تیجانی، 
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[ اموالش ان را در ش ب و روز و پنه ان و    الس الم طال ب ع ی ه  اب ی کسانى که ]چون ع ى بن »
کنند، براى آنان نزد پروردگارشان پاداشى شایس ته و مناس ب اس ت و ن ه     آشکار انفاق مى

 «د.شونبیمى بر آنان است و نه اندوهگین مى
 (257)سوره بقره، آیه 

 
ع( ) سوره بقره درباره امیرمومنان 257بع معتبر اهل سنت آیه به گواهی منابع شیعه و منا

این سخن »شده است:  باره از ابن عباس نقل شده است. در اینو انفاق خالصانه ایشان نازل 
شده است. ع ی )ع(  طالب )ع( نازلدر مورد ع ی بن ابی« ...الَّذینَ یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ»خداوند: 

یکی را در شب، یکی را در روز، یکی را در نهان و یکی را آشکارا چهار درهم داشت؛ 
 ق(. 1503)ابن اثیر، «. انفاق کرد

مقطعی را با عنوان « القصيدة العلویة المباركة»در منظومه ب ند خود  1عبد المسیح انطاکی

ترین مندترین و بخشندهآورد که در آن امام ع ی)ع( را سخاوتمی« سخاء أميرالمؤمنين»
امام چنان سخاوتمند است که اگر »گوید: داند و در تعبیری ادبی و زیبا میرب میع

 جانش در دستش باشد به خدا سوگند آن را به مردم می دهد:

 حشاشااته  السااخيا یااده فااي أن لااو
 

  « یُعطيهااااا اهلل أیاااامُ للناااااس لااااراحَ 
 

 کند:ع( اشاره می) سپس به ماجرای نزول این آیه در شان ع ی

 وماااا لااادي عليااااه أربعاااة  و كاااان ی
 بواحاااد جااااد لااايال ثااام جااااد بثاااا  

 

 مااان الااادراهم باألوصااااب جانيهاااا  
 الاانفس ساااخيها حَنٍ فااي النهااار ساامو

 

                                                           

افت. بعدها به عبدالرحمان الکواکبی نگار مسیمی در ح ب زاده شد و تع یم ی.  عبد المسیح انطاکی شاعر و روزنامه1

را در مصر انتشار داد « العمران»را در ح ب و سپس « الشذور» شاگردان او قرار گرفت. ابتدا مج ه پیوست و در زمره

، «ملحمة اإلمام علي )ع( أو القصيدة العلویة المباركة»توان به م(. از آثار او می 1310م و زرک ی،  2005یعقوب، )

اشاره کرد « بطرس األكبر»و رمان « رحلة سلطان حسين في ریاض بحرین»، «المزام فی مآثر السادۀ الکرام العرف»

 تا(. )کماله، بی
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 عااان تقاااوي بثالثهاااا  قَو قاااد تصااادّ
 فااي ذاق قااد نزلاات بااالحق آیااة ینااا   

 

 هاااا أعطااااه تجریهاااا  سااارِّا و رابعُ
 فقااون و هااي التااي جبریاال مُلقيهااا   

 

 م( 1331)انطاکی، 
ه ا را ب ه دس ت آورده ب ود. ب ا      واالیش چهار درهم بود ک ه ب ا رن ج آن    )روزی در دستان

روحی سخاوتمند یکی را در شب و دیگری را در روز بخشید و از روی پارس ایی س ومی   
ب ه حقیق ت در ای ن ب اره     « یُنفقون...»را در نهان و چهارمی را آشکارا به نیازمندان داد. آیه 

 فرود آورد.( نازل شد و جبرئیل آن را بر پیامبر)ص(

 اطعام . آیه5-1-9

 «حُبِّهِ مِسْكيناً وَ یَتيماً وَ أَسيراً وَ یُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى»
 .«کنندو غذا را در عین دوست داشتنش به مسکین و یتیم و اسیر انفاق مى»

 (1)سوره انسان، آیه 

که در شان سوره انسان و آیات بعد از آن در این سوره از جم ه آیاتی است  1آیه 
شده و بر جایگاه عظیم ایشان نزد خداوند داللت دارد.  بیت نازلع( و دیگر اهل ) ع ی

طبق روایات تاریخی حضرت ع ی و حضرت زهرا )ع یهماالسالم( که برای شفای حسنین 
که نذر خود را سه روز روزه نذر کرده بودند، پس از بهبودی این دو بزرگوار و درحالی

سه روز متوالی غذای خود را به مسکین و یتیم و اسیر دادند و خداوند با کردند، ادا می
 1نزول آیاتی از سوره دهر ایشان را ستود.

طور که اشار شد، عبد المسیح انطاکی قسمتی از منظومه ستر( خود را به همان
گوید: دهد. در همان مقطع میع( و از جم ه سخاوت ایشان اختصاص می) فضایل ع ی

و به نزول این آیه در « ع( خود گرسنه خوابید، اما گرسنگان را سیر کرد) ار امامچه بسی»
 کند:شأن ایشان اشاره می

                                                           

ق؛ 1511ق؛ حسکانی حنفی، 1505ق؛ سیوطی، 1514ق؛ آلوسی،  1503ش؛ ابن اثیر، 1175. ن. ک: فیروزآبادی، 1

 .1507ق و زمخشری، 1520رازی، 
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 كاام بااات جوعااانَ مطااوي الحشااا تغباااً 
 بحاااقِّ فياااه قاااد نزلااات« و یطعماااون»

 

 و قااد أتتااه جياااع الناااس یقریهااا     
 تُثنااي عليااه فيااا ساابحانَ موحيهااا    

 

 (1331)انطاکی، 
کم گرسنه شب را به صبح آورد در حالی که گرسنگانی را که )چه بسیار که حضرت با ش

درباره ایشان نازل شده و در ستایش اوست؛ « و یُطعمون»داد. آیه آمدند، غذا مینزد او می
 کننده آن.(پاک و منزه است خداوند وحی

 . آیه مباهله5-1-3

 وَنِسَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ أَبْنَاءَنَا نَدْعُ تَعَالَوْا قُلْفَ الْعِلْمِ مِنَ جَاءَقَ مَا بَعْدِ مِنْ فِيهِ حَاجَِّكَ فَمَنْ»
 «الْكَاذِبِينَ عَلَى اللَِّهِ لَعْنَتَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَِّ وَأَنْفُسَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَنِسَاءَكُمْ

 آگاهی او احوال به آنکه از بعد برآید مجادله مقام در عیسی درباره تو با کس هر پس»
 هستند خودمان منزله به که را کسانی و زنان و فرزندان شما و ما بیایید: بگو تی،یاف

( کافران و) دروغگویان تا( کنیم نفرین یکدیگر حق در) برخیزیم مباه ه به سپس بخوانیم،
 «.سازیم گرفتار خدا عذاب و لعن به را

 (01عمران، آیه )سوره آل

و شیعی در شان حضرت امیرالمومنین )ع( یکی از آیاتی که به گواهی منابع اهل سنت 
عمران، معروف به آیه مباه ه، است )ن. ک: سوره آل 01و اهل بیت نازل شده، آیه 

ترین فضی ت قرآنی امیرالمؤمنین (. امام رضا )ع( این آیه را بزر(1130حسینی میالنی، 
خْبِرْنِي بِأَكْبَرِ فَضِيلَةٍ لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ یَدُلَ قَالَ الْمَأْمُونُ یَوْماً لِلرِّضَا عليه السالم أَ»اند: یاد کرده

 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ الْمُبَاهَلَةِ قَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُعَلَيْهَا الْقُرْآنُ قَالَ فَقَالَ لَهُ الرِّضَا ع فَضِيلَة  فِي 
 .(ق 1501)مج سی، « ...

در این آیه ع ی )ع( نفس »نویسد: میشیخ مفید از اعاظم ع مای امامیه، هم 
دهد که ع ی )ع( به باالترین حد فضی ت و پیامبر)ص( شمرده شده است و این نشان می

کمال رسیده است و در عصمت از گناهان و کماالت دیگر با پیامبر )ص( برابر است و 
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ده خداوند او و فرزندان خردسال و همسرش را چون حجت و برهانی برای دین قرار دا
 (.ق 1511)شیخ مفید، « است

بولس سالمه با آنکه خود مسیمی است، اما از مذهب خویش فراتر رفته و جانب ح ق  
ای ن فض ی ت ام ام ع  ی و اه ل بی ت )ع( را       « أهل البيت»ای با عنوان را گرفته و در قصیده

ه ای  یادآور شده است. وی در مط ع قصیده در تعبیری ادبی و با تشبیه اهل پی امبر ب ه گ ل   
 گوید:ها میبوستان

 الخمائاااال ورودَ یااااا الطهاااار عتاااارةَ
 

 الفضاااائل و بالشاااذا الجاااوَّ عطِّاااري 
 

 (1301)سالمه، 
ه ا، فض ا را ب ا ب وی خ وش و فض ائل خ ود        ه ای بوس تان  )ای عترت پاک پیامبر، ای گ ل 

 عطرآگین سازید(

 کند:و در ابیات بعدی به به ماجرای مباه ه اشاره می

 الااا فااي مااا و الخصااومَ أبهاالُ فاابهم
 

 مُباهِااال العااارینَ یقاااربُ مَااان أرض 
 

 )همان(
کنم در حالی که در س رزمینم کس ی نیس ت ک ه     )من به واسطه ایشان با دشمنان مباه ه می

 همراهم به میدان مباه ه گام نهد.(

ه ای  ای ج ز جس م  دارد که میان اهل کس ا ه یچ فاص  ه   و در ادامه در تعبیری ادبی بیان می
 یا همگی یک روحند در پنج جسم:ایشان نیست؛ گو

 كساااااء فااااي خمسااااةً اهلل جمااااع
 

 فواصااال الجساااومَ إال فااايهم لااايسَ 
 

 )همان(
ای ج ز  ه ا فاص  ه  )خداوند پنج نفر را در زیر ی ک عب ا گ رد آورد، اف رادی ک ه می ان آن      

 هایشان نیست.(جسم

درخصوص این بیت هم که مرتبط با بیت قب ی اس ت، فخ ر رازی از ع م ای مع روف     
الغیب در تفسیر آیه مباه ه به بیان حدیث کس اء و جم ع   سنت و صاحب تفسیر مفاتیح اهل
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واعلام أن هاذه   »نویس د:  کن د و م ی  شدن اهل بیت پیامبر )ص( در زیر عبای او اشاره م ی 
 (ق1520)رازی، « الروایة كالمتفق على صحتها بين أهل التفسير و الحدی 

 بر صمت این روایت اتفاق نظر دارند.( )و بدان در میان مفسیرین و اهل حدیث همه

 . آیات مربوط به غدیر5-2
  . آیه تبليغ5-2-1
مُكَ مِانَ  أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللِّهُ یَعْصِ»

 «مَ الْكَافِرِینالنَّاسِ إِنَّ اللِّهَ الَ یَهْدِي الْقَوْ
 طال  باب  یاى پی  امبر! آنچ  ه از س  وى پروردگ  ارت ]درب  اره والی  ت و رهب  رى ع   ى ب  ن »

اب الغ ک ن و اگ ر انج ام ن دهى پی ام خ دا را         ش ده،  ن ازل [ ب ر ت و   السالممنین ع یهوامیرالم
دارد قطعا خ دا گ روه ک افران را    خدا تو را از ]آسیب و گزند[ مردم نگه مى ؛ واىنرسانده

 .«کندیت نمىهدا
 (07)سوره مائده، آیه 

که پیامبر )ص( در بازگشت المجه سال دهم هجرت، وقتیذی 11سوره مائده روز  07آیه 
از حج به غدیرخم رسید، نازل شد. ماجرای غدیر و تفاصیل آن در بسیاری از من ابع معتب ر   

مهم اه ل س نت    ها نیست و ما تنها نقل یکی از منابعتاریخی آمده است که مجال ذکر آن
 آوریم: را می

ال: ده و قَا يَبِ ذَأخَ ت هذه اآلیةُزلَا نُبن أبي طالب عليه السالمولمّليّضل عَفي فَ ت اآلیةُزلَنُ»
ر رضي اللَّه عنه مَفلقيه عُ« اهادَن عَمَ ادِااله و عَن وَمَ الِوَ اللِّهمَّ ،والهمَ ليُّعَفَ والهُمَ نتُن كُمَ»

 1520)رازی، « ؤمناةٍ و مُ ؤمنٍمُ لِّى كُولَو مَ واليَمَ حتَطالب أصبَأبي بنیا ا كَلَ نيئاًفقال:هَ
 1ق(

آیه در بیان فضی ت ع ی بن ابی طالب )ع( نازل شده است، وقتی این آیه نازل شد، پی امبر  »
)ص( دست او را گرفت و فرمود: هر که من صاحب اختیار اویم، ع ی )ع( صاحب اختیار 

                                                           

برای منابع بیشتر ن. ک: امینی،  وق  1511؛ واحدی، ق 1505؛ السیوطی، ق 1511 ،.  ن. ک: حسکانی حنفی1

 ق.1510



 13 |نوری کيذقاني 

او، دوست و با دشمنش، دشمن باش. س پس عم ر ب ن خط اب      اوست، خداوندا! با دوست
)که خدا از او راضی باشد( ع ی )ع( را دیدار کرد و گفت: گ وارای ت و ب اد ای پس ر اب و      

 طالب! تو موالی من و موالیِهر مرد و زن مومن گشتی.(

از اولین شعرای مسیمی معاصر عرب که به جریان غدیر و نزول این آیه درباره ع ی 
وصایة »ای به نام اند، عبدالمسیح انطاکی است. او در قصیدهع( پرداخته) طالببن ابی

بیت است به شرح کامل ماجرای غدیر و حوادث  10که نزدیک به « المصطفَي للمرتضي
 مربوط به آن پرداخته است. مط ع این قصیده چنین است:

 یطلبااه الحااجَّ یریااد الرسااولُ هاابّ
 

 یهاا هجر النااس  حاؤول  مِان  عشرةٍ في 
 

 (1331)انطاکی، 
 )پیامبر در سال دهم هجری به قصد حج رهسپار گردید(

کند که شاعر پس از بیان سخنان پیامبر و گواهی گرفتن ایشان از مردم، اشاره می
 پیامبر دست راست ع ی )ع( را گرفت و باال برد و آن جم ه مشهور را بیان فرمود:

 و ماااال للمرتضاااي الثااااوي بجانباااه 
 نااتُ مااواله علااي لااه  و قااال مَاان ك 

 و قااال: الهاامّ مَاان والَااي عليّااك وا   
 

 و كاااان یمساااك یمنااااه و یِعليهاااا   
 مااولي و رغباااي ذي بااالجهر أباادیها  
 لِااااه و أعاااادازه أناااات المعادیهااااا

 

 ()همان
)پیامبر به مرتضی که در کنارش بود، رو کرد و در حالی که دست راستش را باال می برد، 

کنم و موالی اوست و این مط ب را آشکارا بیان میفرمود: هر کس من موالی اویم، ع ی 
 فرمود: بار خدایا! دوست بدار کسی را که والیت ع ی را بپذیرد و دشمن دشمنانش باش.(

پس از انطاکی شاعر دیگری که به ماجرای غدیر پرداخته، شاعر مسیمی بولس 
« عید الغدیر»نام ای به بیت در قصیده 30است. سالمه ماجرای غدیر را در بیش از «سالمه

 به تصویر کشیده که ابتدای این قصیده چنین است:
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 الخَطيااارِ الاااوداع حجّاااة مِااان عااااد
 

 البحاااور ماااوجُ الحجااايجِ لفيااافُ و 
 

 (1301)سالمه، 
 )پیامبر از آخرین حج برگشت در حالی که انبوه حاجیان چون موج دریا بودند.(

کند و آیه را با زبان ش عری خ ود   ی، سوره مائده اشاره م07سالمه آشکارا به نزول آیه 
 کند:بازخوانی می

 جااااء جبریااال قاااائال یاااا نبااايّ الاااا
 أناات فااي عصاامة ماان الناااس فااانثر   
 و أذعهااااااا رسااااااالة اهلل وحياااااااً

 

 لااااه بلِّااااغ كااااالم ربٍ مُجياااارِ    
 بيّناااااات الساااااماء للجمهاااااورِ  
 سااااارمدیاً و حجاااااة للعصاااااور 

 

 ()همان
دهند را ابالغ ک ن؛ ت و از م ردم    ناه)جبرئیل آمد و گفت: ای پیامبر خدا! سخن پروردگار پ

ها را به عنوان رسالت و های آشکار الهی را برای همگان بازگو کن و آندر امانی پس آیه
 ها پخش کن.(ای ابدی و حجتی برای همه دورهوحی

دارد که به خاطر آن پیامبر مردم را متوقف س اخته  در ادامه پرده از اهمیت کاری برمی
ری بس مهم بوده ک ه پی امبر در آن گرم ای س وزان م ردم را نگ ه       شک کااست. آری بی

 داشته است:

 یسااايرٍ ألمااارٍ طاااه دعااااهم ماااا
 

  حَااارورِ وهاااجُ البطحااااء صاااعيد و 
 

 )همان(
 ای نگه نداشت.()پیامبر در آن گرمای سوزان صمرا ،آنان را برای کار ساده

 ص( با واژگانی دیگر:) و باز جم ه مشهور پیامبر

 حقِّاااا ماااوال تكنااا مااان الهاااي یاااا
 

  نكياااارِ غياااار مااااواله فعلاااايٌّ 
 

 )همان(
 شک ع ی موالی اوست.()خداوندا! هر کس که من به حقیقت موالی اویم، بی
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از آنجا که ممکن است برخی در مفهوم و مدلول حدیث تشکیک ایجاد کنند و مولی 
کند ه میرا به معنای دوست بگیرند و سخنانی از این قبیل، این شاعر مسیمی کار را یکسر

چون روز آشکار و روشن بود و پیچیدگی و ابهامی در آن ( گوید: سخن پیامبر )صو می
 نبود که نیاز به تفسیر داشته باشد:

 باااا ِّ طااااه مقالااااةً فااااي علااااي    
 ال مجااااازٌ و ال غمااااوضٌ و لاااابسٌ  

 

 واضاااااحاً كالنهاااااار دونَ ساااااتورِ 
 یساااااتح ِّ األفهاااااامَ للتفسااااايرِ 

 

 )همان(
پرده بود. نه مجازی ب ود، ن ه   ی فرمود که چون روز روشن و بی)پیامبر سخنی را درباره ع 

 پیچیدگی و نه ابهامی که نیاز به تفسیر داشته باشد.(

سوره مائده توسط جبرئی ل   07جورج شکور نیز در حماسه شعری خود به آوردن آیه 
 کند:اشاره می
 المَاااالقُ بسُاااورَةٍ «جِبرِیااالُ»و أتااااهُ 

 كَ صااادقافأنااتَ رَسُااولُ رَبِّاا   «بَلِّااغ»
 

 حَمَلَااات مِااانَ التایيااادِ و التَّبشااايرِ:  
 وَحاايَ اإللااهِ و أنااتَ خياارُ جَاادیرِ    

 

 (2007)شکور، 
ای را آورد که تایید و بشارتی را دربرداشت؛ گفت وحی الهی را )جبرئیل مَ َک، آیه

 که تو فرستاده راستگوی پروردگارت هستی و بهترین شایستگان.(« ابالغ کن»

ادث بعد از فوت پیامبر )ص( و مظ ومیت امام )ع( اشاره و بیان وی در ادامه به حو
کند که رسول اکرم )ص( جانشین بعد از خود را مشخص کرده بود و بزرگان صمابه می

در روز غدیر با ع ی )ع( بیعت کردند، اما این دست سیاست بود که امام را از عرصه کنار 
 زد:

 و لااادي الساااقيفة دار كااالِّ تاااداولٍ   
 بيااااوم خاااام  قااااد رأي  أنِّ النباااايّ

 و القااااومُ بایعااااه و كاااارِّم وجهَااااه  

 أتاااري تناسَاااواو انتهاااي التاااذكارا   
 وجااااهَ العلِاااايّ خليفااااةَ یّختااااارُ  
 عُمَااااار  اباااااوبكر  و ذاق جهاااااارُ 
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 ویاااحَ السياساااةِ كااام تُباعااادُ سااايّداً  
 

 لِينااااوبَ عنااااه مُساااااوِمٌ مكِّااااارُ  
 

 )همان( 
پیامبر در روز غدیر خم ع ی را  )در سقیفه بمث و مذاکراتی انجام شد. آیا از یاد بردند که

برگزیده دانست؟/ و مردمان با او بیعت کردند و عمر و ابوبکر وی را گرامی  خ یفه
سازد تا به جای او از صمنه[ دور می]داشتند/ وای بر سیاست! چه بسیار که بزرگی را 

 بازو مکّار را قرار دهد!(فردی سیاست

لبنانی نیز از جم ه مسیمیانی است که به این  دیگر شاعر و ادیب برجسته 1سعید عقل
كالمٌ علَي ربّ »عنوان ع( اشاره کرده است. او شعری دارد به) آیه و ارتباط آن با ع ی

 سوره 07 خداوندگار سخن( که در آن به ماجرای غدیر و نزول آیه سخنی درباره)« الكالم
ن خاص شعری خود، انبوه مردم را کند. او با زباع( اشاره می) مائده در مورد والیت ع ی
اند تا پیام آسمانی که با خشوع و فروتنی ایستادهکشد درحالیدر روز غدیر به تصویر می

 جاویدان را از زبان رسول خدا بشنوند:

 تخيّلااتهم یااومَ الغاادیر و قااد سااما   
 فقااال أال مَاان كنااتُ مَااوال فلاايكُن... 

 

 فمزقااات الحُجااابُ « بلِّاااغ»ساااماویُّهم:  
 یااا طياابَ مااا اكتماال الاادربُ  و أكملهااا. 

 

 (117: 2003)عقل، 
ها کنار و پرده« ب ّغ»ها را تصور کردم در حالی که در روز غدیر پیک آسمانی ندا داد )آن

رفت. پیامبر فرمود هر کس من موالی اویم باید ... ]این ع ی موالی او باشد[ و شریعت را 
 کامل کرد، چه نیکو راه رسالت کامل شد.(

کند که در روز در ذکر ماجرای غدیر از کار قریش اظهار تعجب می جوزف هاشم
ضوءٌ »ای دارد با عنوان سقیفه با تعصب خواستند حرف خود را اثبات کنند. وی قصیده

                                                           

های شعری متعدد به عربی و فرانسه لبنانی و دارای آثار و دیوان ( شاعر و ادیب برجستهم 1312سعید عقل )متولد . 1

كأس »، «جراس الياسمينأ»های یوانو د« بنت یفاح»و « قدموس»های شعری توان به نمایشنامهاست. از آثار او می

 ش(.1114م و الفاخوری، 2002ن. ک: الجبوری، اشاره کرد )« خماسيات»و « الخمر
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دمشق آن را قرائت  مكتبة األسدکه در یادبود والدت حضرت ع ی )ع( در « من الضوء

 گوید:( و در آن میق1527 ،عرفةکرد )ن ک. 

 منتفضاااً قااام قااری  حاازب لبااا مااا
 

  حجّتاااها اثباااات فاااي الساااقيفة یاااومَ 
 

 ( 2003)عقل، 
 )قریش را چه شد که در روز سقیفه با هیجان به پا خواست تا حجت خود را اثبات کند؟(

ع( را نادیده گرفتند حال آنکه قرآن به زیبایی آن ) پرسد: مردم چگونه امامت ع یبعد می
 را ترسیم کرده بود:

 مرتساامٌ التنزیاال و الناااس یجهاال إن
 

 «آیتااه وحاايَ بلِّااغ و رسااولُ یااا قاام» 
 

 )همان(
که قرآن آن را بیان کرده و فرموده ای نادیده گرفتند، ]بیمی نیست[ چرا )اگر مردم آن را

 پیامبر برخیز و وحی الهی را به مردم ابالغ کن(

  . آیه اکمال5-2-2
 «مَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ اإلِسْالَمَ دِینًاالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْ»
[ طالب ب ه والی ت، امام ت، حکوم ت و فرم انروایى ب ر ام ت       امروز ]با نصبِ ع ى بن ابى»

و اس الم را برایت ان ب ه عن وان دی ن       و نعمتم را بر شما تمام کردم دینتان را براى شما کامل
 «م.پسندید

 (1)سوره مائده، آیه 

س وره مائ ده در م ورد     1اند که آی ه  بسیاری از ع مای اهل سنت با ع مای شیعه موافق
(. ق1510ش ده اس ت )ن. ک: امین ی،    ماجرای غدیر و انتصاب ع ی )ع( به جانشینی ن ازل  

 کنیم.جهت اختصار در ادامه به نقل یکی از منابع اهل سنت اکتفا می
اکب ر ب ه   ن آی ه پی امبر )ص( فرم ود: اهلل   شده که هنگام نزول ای  از ابوسعید خدری نقل»

خاطر کامل نمودن دین و تمام نمودن نعمت و رضایت پروردگار از پیامبری من و والیت 
ن مَا  الِوَ مّهُا واله، اللِّمَ ليٌّعَواله فَمَ نتُن كُمَطالب )ع( پس از من. سپس گفت: ع ی بن ابی
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 و اب ن  1511)حس کانی حنف ی،   « هلَذَن خَل مَذُاخْه و رَصَن نَر مَصُاه و انْادَن عَمَ ادِااله و عَوَ
 1(.ق1525مغازلی، 

، س وره مائ ده و ارتب اط آن ب ا     1جوزف هاشم از جم ه شاعرانی است که به نزول آیه 
غدیر اشاره کرده است. او جبرئیل را لمظه ن زول ای ن آی ه سرش ار از ش ادی و ش عف ب ه        

 کشد:تصویر می

 ادنااا الااوداعُ كمااا الااروح األمااين دناا
 هااو العلااي، وصااي اإلرث فااابتهجوا 
 ولاايٌّ مَاان كنااتُ مااواله و ساايدُه    

 

 یناااااازِّل اآلي مغمااااااوراً بفرحتااااااه 
 و وزّعااوا البشاار و احكااوا عاان والیتااه   
 یاااا أیهاااا القاااوم سااايروا تحااات رایتاااه

 

 ( 2003)عقل، 
هایی را با شادی نازل کند. ]پس پیامبر االمین فرود آمد تا آیه)وداع نزدیک شد و روح

ی جانشین و وارث من است، پس شاد باشید و در همه جا شادی بپراکنید و از فرمود[ ع 
هایم، ای مردمان در والیت او سخن گویید. او ولی کسانی است که من ولی و سرور آن

 زیر پرچم او حرکت کنید.(

خواهد ص( از مس مانان می) کند و از زبان پیامبرسپس به نزول آیه اکمال اشاره می
 ه خاطر اتمام نعمت تسبیح گویند:خداوند را ب

 دیاانكم اسااالم، یااا أكملااتُ اليااوم
 

 نعمتااااه إتمااااام فااااي اهلل فساااابحوا 
 

 )همان(
 )ای اهل اسالم، امروز دینتان را کامل کردم، پس خدا را برای اتمام نعمتش تسبیح گویید(

ص( ونزول این آیه ) جوزف هاشم سپس با تعجب می پرسد: چرا پس از اعالم پیامبر
تر و انان به اختالف افتادند؟ چگونه کالم و استنباط مردم از رسالت پیامبر مهممس م

 آید؟:تر به حساب میعقالنی

 

                                                           

 ق.1510ق و امینی، 1513، ابن کثیر. و ن. ک: 1
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 غادت  كياف  األنصاارُا  یختلاف  عالم
 

 نبوتاااها مِااان أحجَاااي النااااس قااارائن 
 

 )همان(
تر به کنند؟ چگونه قرائن مردم از سخن پیامبر عقالنی)بر سر چه انصار اختالف پیدا می

 آید؟(ب میحسا

 . آیه عذاب5-2-9
 « لِ ْکافِرینَ لَیْسَ لَهُ دافِعٌ، سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ»
 چ ه  ع ذاب  آن ک ه ) پرس ید ( رس ول  از) است حتمی وقوعش که قیامت عذاب از سائ ی»

 «.کرد نتواند دفع آنان از کسهیچ و است کافران فرقه بر( که بداند)، (راست مردمی
 (2و  1 )سوره معارج، آیه

سوره معارج  2و  1شده که آیه در کتب تفسیری و حدیثی معتبر شیعه و اهل سنت نقل
ش ده   نازل 1«حارث بن نعمان فهری»درباره یکی از منکران غدیر و والیت ع ی )ع(؛ یعنی 

جعفر بن مممد به نقل از پدرانش فرمود: زم انی  »ها آمده است: در یکی از روایت 2است.
ه ا گ رد آمدن د و پی امبر دس ت ع  ی       در غدیر خم مردم را ص دا زد و آن که پیامبر )ص( 

)رض( را گرفت و گفت: هر کس من موالی اویم ع  ی م والی اوس ت، ای ن فرم وده در      
اش ن زد پی امبر   شهرها پخش شد و به گوش حارث بن نعمان فهری رسید و او سوار بر ناقه

ش ب ود. س پس گف ت: ای ممم د از     که پیامبر میان گروهی از اصماب)ص( آمد... درحالی
خ دایی و م ا    جانب خدا دستور دادی که شهادت دهیم جز اهلل خدایی نیست و تو فرستاده

پذیرفتیم. دستور دادی که پنج نوبت نمازگزاریم، آن را نیز از ت و پ ذیرفتیم. دس تور دادی    
ه ا راض ی   ه اینبگیریم و ما همه را پذیرفتیم، اما تو بزکات بدهیم و حج بگذاریم و روزه 

ای: ه رکس  ای و گفت ه و بر ما برت ری داده  ای تا اینکه بازوی پسرعمویت را باال بردهنشده
آیا این از جانب توست یا از جان ب خداس ت؟ پی امبر     !من موالی اویم ع ی موالی اوست

)ص( فرمود: سوگند به خدایی که جز او معب ودی نیس ت؛ ای ن از جان ب خداس ت. پ س       
گف ت:  ک ه م ی  بر )ص( روی برگرداند و به س مت م رکبش رف ت درح الی    حارث از پیام

                                                           

 ق(.1510تر است. )ن. ک: امینی، اند، اما حارث بن نعمان صمیح. برخی او را نضر بن حارث ذکر کرده1

 .73ش1175، ق و  طباطبایی1510یه و پاسخ به شبهات آن ن. ک: امینی، .  در مورد این آ2
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ه ایى از آس مان بب ار ی ا ع ذابى      پس ب ر م ا س نگ    گوید حق استآنچه میاگر خداوندا! 
و هنوز به مرکبش نرسیده بود که خداوند سنگی بر وی پرت اب ک رد    دردناک بر ما بیاور!

 کشت. سپس این آیه را نازل ک رد: که بر سرش خورد و از پایین بدنش خارج شد و او را 
؛ اب ن  ق 1511ش؛ حس کانی حنف ی،    1105؛ القرطب ی،  ق 1522)الثع ب ی،   «...سَأَلَ سائِل 

 .(ق1510یشتر ن. ک: امینی، و برای منابع ب ق1511جوزی، 
شاعر مسیمی، عبدالمسیح انطاکی در منظومه ب ند خود ب ه ط ور کام ل ب ه ای ن م اجرا       

گوید ک ه برخ ی از روی دش منی ب ا     ز ذکر ماجرای غدیر میاشاره کرده است. وی پس ا
ها س نگین  ص( را بپذیرند و این پیام بر آن) ع( یا حسادت نتوانستند فرمان پیامبر) امام ع ی

 آمد:

 إال أنااااسٌ أكنِّااات بغضاااةً لعلاااي 
 فاستعظَمت أمرَ هاتياك الوصايةِ لام   
 أو أنهااا حَسااداً كاناات تااؤوّلُ هاتيااا

 

 غازِیهااامااا نَسَاات أنااه قَااد كااان      
 ترغااب بهااا، كااذِّبت مَاان راح یَرویهااا 
 ق الوصاااايةً أو تسااااعَي لتُخفيهااااا 

 

 (م1331)انطاکی، 
ه ا  )مگر مردمانی که دشمنی ع ی را در دل نهان داش تند و از ی اد نبردن د ک ه ع  ی ب ا آن      

جنگید. پس وصیت پیامبر را در مورد حضرتش بزر( شمردند و آن را ناخوش داشتند و 
کردند و یا اینکه از روی حسادت آن وصیت را تاویل نموده یا سعی راوی آن را تکذیب 

 کردند تا پنهانش کنند.(

شود که چون طمع آدمی فزونی یابد دیگر نه خدا را می شناسد نه پی امبر  و بعد یادآور می
 را:

 مطامعهااا شااتِّي كثاارت إن الناااس و
 

 تُرضااايها األماااالق ال و األنبيااااء ال 
 

 )همان(
ه ا را خرس  ند  ت  ف م ردم فزون ی یاب د، ن ه پی امبران و فرش تگان آن       ه ای مخ )چ ون طم ع  

 سازد.(نمی

 کند:سپس به جریان حارث اشاره می
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 تُغضاابُه الفهااري حااارثَ نااري كمااا
 

 ليَنفِيهاااا یعناااي المصاااطفي وصااايةُ 
 

 )همان(
بینیم که وصیت پیامبر حارث فهری را ب ه خش م آورد و س عی در انک ار آن     )چنان که می

 کرد(

کند و در پای ان  اجرا را به همان صورت که در تاریخ نقل شده به تفصیل بیان میاین م
ای بود که ه ر ک ه آن را دی د از پی امبر     این ماجرا به حقیقت معجزه»گیرد: چنین نتیجه می

ص( یقین کرد که که ع ی )ع( در رتبه و منزلت از هم ه م ردم   ) خدا اطاعت و امت پیامبر
 «:برتر است

 تلااك الحااقِّ معجاازة     فمااات حاااالً و 
 و أیقناااتْ أمّاااةُ الهاااادي باااأنِّ علياااا 

 

 بهاااا أطااااع رساااولَ اهلل رائيهاااا    
 نااا لقااد فاااق كاالِّ الناااسِ توجيهااا  

 

 )همان(
اش به واس طه آن رس ول خ دا را    ای بود که بیننده)او در دم مُرد و به راستی که آن معجزه

 ردم برتری دارد(اطاعت کرد و امت پیامبر یقین کرد که ع ی در هدایت بر همه م

 برده. نگاهي به سبک بيان آیات توسط شاعران نام6
در آنچه گذشت به بیان آیاتی که در شعر شاعران مسیمی آم ده ب ود، پرداخت ه ش د و ب ه      
نوعی اشعار تم یل ممتوایی شد. اگر  بخواهیم به صورت مجمل نگاهی گ ذرا ب ه س بک    

توان گف ت ک ه در می ان ای ن ش اعران،      یبیان و ساختار شعری این شاعران داشته باشیم، م
تر اس ت و در درج ه اول ق رار دارد؛    سبک بیان بولس سالمه به لماظ ادبی و بالغی هنری

زیرا وی ضمن اشاره به آیات از تشبیه، استعاره و سایر فنون زیب ایی ک الم ه م به ره ب رده      
و « تش خیص »ص نعت  کن د ب ا اس تفاده از    است. برای مثال آنجا که به آیه انذار اش اره م ی  

 کند:جانبخشی به روزگار،  زیبایی شعرش را دوچندان می

 قااااااوالً یرساااااال بااااااالنبي إذا و
 

 البعيااادِ الزماااان مَسااامع فاااي رنَّ 
 

 (م1301)سالمه، 
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یا در جایی دیگر در ض من اش اره ب ه آی ه مباه  ه، اه ل بی ت حاض ر در مباه  ه را ب ه           
اژهایی مثل ورود، خمائل، عط ر، ش ذا   کند و آمده وها مانند میهای خوشبوی بوستانگل

 بخشد:و... رونقی دیگر به شعرش می

 الخمائاااال ورودَ یااااا الطهاااار عتاااارةَ
 

 الفضااائل و بالشااذا الجااوَّ عطِّااري 
 

 ()همان

شعر سعید عقل هم به خاطر روای ت هن ری و داس تانی و نی ز ایج از بس یار، درخش ش        
اس تعاره و س ایر فن ون بالغ ی     خاصی دارد. جوزف هاشم  در حد بولس سالمه از تشبیه و 

بهره نبرده، اما ازآنجا که مقید به روایت صرف تاریخ و آوردن واژه به واژه آیات نیس ت،  
 شعرش مقبول افتاده است. 

اشعار عبدالمسیح انطاکی و جورج شکور بیشتر روایت منظوم تاریخ اس ت و کمت ر از   
« آیه انفاق»ثال عبدالمسیح در بیان ها استفاده شده است؛ برای معناصر بیانی و تخیل در آن

همان روایت تاریخی را که در شان نزول آیه ذکر شده به صورت منظوم آورده است و به 
ه ای متع دد وی ب ه    لماظ بالغی و هنری، دخل و تصرفی درآن نکرده است هرچند اشاره

مانان آیات قرآن نشان از اشراف قابل تمسین وی بر قرآن و متون تفسیری و ح دیثی مس    
 دارد.

 گيریبندی و نتيجهجمع
در مقاله حاضر به بررسی شواهد قرآنی واقع ه عظ یم غ دیرخم در ش عر ش اعران مس یمی       
معاصر عرب پرداختیم. از آنچه گذشت مع وم شد که شاعران مسیمی معاصر عرب به آن 

-داش ته ع( و امامت ایشان نازل شده، توجه ) دسته از آیات قرآن که در مورد امیرالمومنین

، «تب ی غ »ها متفاوت است؛ برخی از ای ن آی ات مانن د    اند و بسامد این آیات نیز در شعر آن
اند، ع( شعر سروده) در شعر اغ ب شاعران مسیمی که در مورد امام ع ی« انذار»و « اکمال»

تنه ا در ش عر ی ک ی ا دو ش اعر ک ه ب ه تفص یل ب ه          « انفاق»و « عذاب»آمده و برخی مانند 
اند، ذکر شده اس ت. س بک بی ان ای ن ش اعران نی ز متف اوت        ع( پرداخته) زندگی حضرت

ت ر  است. اشارات قرآنی در ابیات سالمه و عقل  و هاشم ب ه لم اظ زب انی و بالغ ی هن ری     
 تر است.کار رفته در حالی که شعر انطاکی و شکور به تاریخ منظوم نزدیکبه
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اهل  لسالم( در صماح ششگانهفضائل پنج تن )ع یهم ا ش(.1175فیروزآبادی، سید مرتضی. )

 .آبادیقم: انتشارات فیروز باقر.. ترجمه: ساعدی، مممدسنت



 11 |نوری کيذقاني 

 تهران:. الجامع ألحكام القرآن (.ش1105شمس الدین ابوعبداهلل مممد بن احمد. ) ،قرطبىال

 .انتشارات ناصر خسرو

 نا.. بیروت. بیمعجم المؤلفينتا(. کمّاله، عمررضا. )بی
 زالل غدیر)مجموعه مقاالت سومین همایش م ی غدیر پژوهی(. ش(.1131گروه نویسندگان. )

 مقاله امیرالمؤمنین )ع( از زبان اندیشمندان و ادیبان غیر مس مان معاصر.  قم: زمزم هدایت.

كنز العمّال في سنن األقوال و   (.م 1313. )ي بن حسام الدینعالء الدین عل ةعالمالهندي، المتِّقي ال
 .، بیروتمؤسسة الرسالة . بیروت:األفعال

 . قم: کنگره شیخ مفید.اإلرشاد في معرفة حجج اهلل علي العبادق(. 1511مفید، مممد بن نعمان)

ع( در ) ی عموالی جاودانه ادیان: نگاهی به فضایل امام  ش(.1131نوری کیذقانی، سید مهدی. )
 . مشهد: امید مهر. اندیشه و شعر شاعر مسیمی پولس سالمه

 .دارالكتب العلمية. بیروت: أسباب نزول القرآن ق(. 1511واحدی. )

. ترجمه مرتضی قائمی و ي مسيحيت معاصرع( در اندیشه. )امام علي(. 1113هیفا، راجی أنور. )
 نوذر عباسی. همدان: دانشگاه بوع ی سینا.

 . بیروت: دار الع وم.في الفكر المسيحي المعاصراإلمام علي. )ع( (.2010. )___________

 .. بیروت: دارالصادرمعجم الشعراء منذ عصر النهضة(. 2005یعقوب، امیل بدیع. )
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