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در ادب ابن ابی الحدید و موالنا) ع(بررسی تطبیقی جایگاه امام علی
1حسن عبداللهی

دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی
2سکینه صارمی گروي

سکینه صارمی گروي، دانشجو دکتراي زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده

سروده ) ع(زیبا در مدح حضرت امیر هتسنن قرن هفتم هجري، هفت چکامابن ابی الحدید دانشمند بزرگ اهل 
اي چهره پرفروغ آن حضرت را به تصویر او در این قصاید به گونه. است که به قصاید علویات سبع شهرت دارد

موالنا نیز که از شاعران بلندمرتبه و عارفان زبان آوري است که در قرن . گنجدکشیده است که در وصف نمی
. اش همگان را به شگفتی واداشته و اشعاري در وصف آن حضرت سروده استق با حضور خیره کننده. هفتم ه

هاي هر دو شاعر به زیبایی به تصویر کشیده شده است؛ هر دو از شجاعت در سروده) ع(شخصیت حضرت علی 
دانند، ابن از نور الهی میآورند و او را سرچشمه حیات و منشأ و مظهري و دالوري حضرت سخن به میان می

کند، اما موالنا سخن می گوید و ناتوانی خود را از وصف ایشان بیان می)ع(الحدید از عشق به حضرت علی ابی
.از بیان این مسأله غافل مانده است

به این دو شاعر . دانندرا خلیفه چهارم می) ع(ها قضاوت دو ادیب و شاعر بزرگ تسنن است که علینوشتهاین
اند که حق عکس آنچه مشهور است، نسبت به مذهب خویش تعصب دارند، ولی در عین حال عزم آن نداشته

این مقاله بر چند . را نادیده بگیرند) ع(بویژه شخص موالي متقیان امیر مومنان ) ع(اهل بیت عصمت و طهارت 
هر دو با صراحت و -2. سنن هستندموالنا و ابن ابی الحدید دو شاعر توانمند اهل ت-1: فرضیه استوار است

ابن ابی الحدید در بیان فضائل -3.و ماجراي امامت ایشان پرداخته اند) ع(قاطعیت به بیان فضایل حضرت علی
الحدید و موالنا در ابیهاي اشعار ابندر این مقاله به تطبیق مشترکات و تفاوت.موفق تر از موالناست) ع(علی 

. پردازیممی) ع(مدح علی
.ها وتفاوت ها، شباهت)ع(ادبیات تطبیقی، ابن ابی الحدید، موالنا، مدح امام علی :کلیديواژگان

.abd@um.ac.ir:رایانامه-1

s.saremi66@yahoo.com:رایانامه-2
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مقدمه
اصطالح انواع شعري، آن است که نویسنده یا گوینده کسی را به صفات نیکو و پسندیده مدح در

و بزرگان و مدح از رایج ترین مضامین شعر فارسی است که معموال شاهان . متصف سازد و بستاید
اند که هدف جلب حامی و استفاده از امکانات براي ارتقاء عالمان مورد ستایش شاعران قرار گرفته

هاي بخش کثیري از سروده) ع(ستایش حضرت علی ).1387:1288شریفی، (دانش و بینش بوده است 
دیگر پرداختن دهد، به عبارت هاي عرفانی و حکمی را تشکیل میفارسی و عربی، به خصوص سروده

علی رغم اختالف مذهب بسیاري از سرایندگان، یکی از ) ع(هاي امیرالمؤمنبنبه بیان فضائل و ویژگی
. دهدموضوعات شعري آنان را تشکیل می

اکثر شاعران از پیروان فکري یا مذاهب فقهی اسالم هستند و در پرداختن به فضائل امیرالمؤمنین و 
الحدید که ابیشرط انصاف را به جاي آورند، از جمله ایشان ابنکنندهاي ایشان سعی میویژگی
اي چیره دست، مورخی گرانمایه، محققی نامدار و از دانشمندان عربی زبان قرن ششم و هفتم و نویسنده

موالنا هم از شاعران . را بیان کرده است) ع(بر مذهب تسنن است که به نیکی توصیفاتی از حضرت امیر 
را به ) ع(هایی از چهره پرفروغ امام علیرن هفتم در کتاب کبیر مثنوي معنوي گوشهفارسی زبان ق

.خوبی به تصویر کشیده است
این موضوع هیچ کار پژوهشی انجام نشده و در این مقاله با تکیه بر مثنوي معنوي موالنا، علویات سبع و 

:هیمشرح نهج البالغه  ابن ابی الحدید سعی داریم به چند پرسش پاسخ د
ها و شباهت هایی دارد؟مدایح علوي ابن ابی الحدید و موالنا چه تفاوت-1
تر بوده اند؟ي تصویري از فضایل آن امام همام موفقکدام یک از دو شاعر در ارائه-2
آیا این دو شاعر از یکدیگر متأثر بوده اند یا خیر؟-3

الحدید کیست؟ ابن ابی
الحدید مدائنی، کاتب، شاعر، بن ابیابن محمدبن محمدبن الحسیناهللابۀابوحامد عزالدین عبدالحمدبن ه

ق در مدائن متولد شد و در همان .هـ586الحجه سال ادیب، فقیه شافعی و اصولی معتزلی در اول ذي
پدر او منصب قضاوت در شهر مدائن را بر . شهر رشد و نمو یافت و علم کالم و اصول را فرا گرفت

هاي مختلف و تحصیل علم و دانش ي کتابو در ابتداي جوانی به بغداد رفت و به مطالعهعهده داشت
ي آموختن و دستیابی به حقیقت بود تنها به او که شیفته. که یک معتزلی جاحظی شدپرداخت تا این
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.... هاي اسالمی مثل حنبلی، حنفی واساتید شافعی این مدارس اکتفا نکرد بلکه از بزرگان دیگر فرقه
نظر گردید و بغداد و بصره را فرا گرفت و خود در این مذهب کالمی صاحبهآراي معتزل. بهره برد

الدین ابوالمعالی موفق"پدرش قاضی مدائن و برادرش . مورد توجه دستگاه حکومت عباسی قرار گرفت
ابن ". شاعر بودکاتب نظامیه و "ابوالبرکات محمد"، دبیر انشا و قاضی بود و برادر دیگرش "قاسم

ق کاتب خزانه گردید و مدتی نیز کاتب دیوان .هـ 629کاتب تشریفات بود و بعد در سال "الحدیدابی
الحدید در حمله هاي بغداد گردید، ابن ابیپس از چندي ناظر بیمارستان عضدي و ناظر کتابخانه. شد

خواجه "و وساطت "علقمیابن "هالکوخان مغول به بغداد به مرگ محکوم شد، اما به شفاعت 
هفت روز بعد از ورود . از مرگ رهایی یافت و پس از چندي به مقام کاتبی رسید"نصیرالدین طوسی

. ق درگذشت.هـ656مغوالن به بغداد در سال 
البالغه، الفلک الداثر، شرح نهج: الحدید عبارت است ازابیترین آثار و تألیفات ابنمهم

... النحو الفصیح و العلویات، العبقري الحسان، الحواشی علی الکتاب المفصل فیالقصائد السبع 
.)164و1408:159صالح علی الصالح، (است

کیست؟موالنا
هاي را در قرن» مولوي«لقب .  الدین و گاهی او را خداوندگار و موالنا نامندنام او محمد و لقبش جالل
او . خوانده شد... هاي مولوي، موالنا، مولوي روم، موالناي روم  وا نامو باند بعد از قرن نهم بر او نهاده

العلماء از رؤساي شریعت بود پدرش بهاء ولد ملقب به سلطان. ق در بلخ والدت یافت.هـ604در سال 
). 9: 1378شمیسا، (و هم از رؤساي طریقت 

روزي عطار، . مهاجرت کرد"بلخ"اش از العلما به همراه خانوادهق سلطان.ه617در سال 
این فرزند را گرامی دار؛ زود باشد که از نفس گرم، آتش در : مولوي را دید و به پدرش گفت

) 45: 1371صفا، (سوختگان عالم زند
الدین الال ازدواج کرد، پس از آن بهاءولد به قونیه رفت و در همان جا وفات یافتشرفموالنا با دختر

سالگی به تدریس و وعظ پرداخت و 24مولوي پس از مرگ پدر در سن )228: 1373زرین کوب، (
آمد، مولوي بر "قونیه"بود به "العلماءسلطان"که از شاگردان "الدین محقق ترمذيسید برهان"سپس 

مطالعات خود را گسترش "دمشق"و "حلب"اساس این ارادت با علوم عرفانی مأنوس شد و با سفر  به 
. گیري کردیت مولوي پرداخت و او را کامل دید و از تدریس دست برداشت و گوشهمحقق به ترب. داد
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شمس "که با موالنا بعد از او منتظر عشقی بزرگ بود تا این. ق درگذشت.هـ638در سال "محقق"
. متولد شد"تبریز"او در . بود"بن ملکدار تبریزيالدین محمدبن علیشمس"آشنا شد و نام او "تبریزي

گفت ز دوران کودکی ناآرام بود و رفتاري داشت که موجب اضطراب پدر گشت و او در جواب میا
پسند، دار، مشکلشمس فردي دیرجوش، خویشتن) 13: 1365انجوي شیرازي، (ما از دو جنسیم

قدم، پاي بند به اصول اما به ظاهر گوشت تلخ بوده گیر، متدین و در عشق ثابتبین، خردهنکته
ناآرامی درون او باعث شد که از شهري به شهر دیگر مسافرت کند، گاهی ). 28: نهما(است

شد و چون اجرت دادندي موقوف داشته تعلل کرد و نیز به جزئیات کارها مشغول میداري میمکتب
نمودکردي و گفتی تا جمع شود که مرا قرض است ادا کنم و گاه بیرون شده و غیبت می

بعداز آشنایی موالنا با . گفتندمی»شمس پرنده«ها را به خاطر همین جهانگردياو ). 42: 1363مولوي،(
شمس و نزدیکی این دو باعث حسادت و بدبینی مریدان و دوست داران مولوي شد و با اعتراض و 

).249: 1368مولوي، !(اگر او نبودي با ما خوش بودي: بدخواهی گفتند
. رودق از قونیه می.هـ643شوال 21شنبه روز پنجها به خاطر این بدبینی و بدگویی"شمس"

. هاي اطرافیان استسخنان و بدگویی"شمس"دانست دلیل رفتن مولوي اندوهگین و مأیوس بود و می
موالنا . کشاندماه شاعر شوریده را به رقص و سماع می15گردد و بعد از شمس بعد از مدتی باز می

دوباره . آوردرا به نکاح وي در می"کیمیا"تران خود به نام یکی از دخ"شمس"داشتن براي نگه
"شمس"باعث آزار مریدان و طالبان علم شد، "شمس"ها بیشتر می شود و حضور ها و بدگوییتهمت

ي آن توان دربارهق ناپدید شد، اگر عزم سفر کرد، اگر معاندان او را کشتند، نمی.هـ647در سال 
با . در قتل او دست داشته است"عالءالدین"کرد فرزندش احساس میصحبت کرد، البته موالنا

و "دمشق"کرد و حتی در مراسم تدفین او شرکت نکرد، مدتی به دنبال شمس، فرزندش صحبت نمی
).3: 1350نیکلسون،(اندگشت به طوري که او و شمس یکی شده و مبدل به یک وجود گشتهرا می... 

آشنا شد و نزدیکی "الدین زرکوبصالح"ساده و پاکدل به نام با مردي"شمس"اما بعد از
پاید تا این دو دوباره باعث حسادت مریدان شد، اما مولوي توجه نکرد، این عشق و نزدیکی دیري نمی

).86: 1384حقیقت، (درگذشت657در سال "الدینصالح"که این
روي آورد و مثنوي معنوي که "الدینحسام"موالنا به مصاحبت با "الدینصالح"بعد از 

مولوي پس از ) 142: 1368سپهساالر، (شود بر اثر همین همدلی نوشته شدحسامی نامه نیز خوانده می
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ق .هـ673اآلخر شنبه، پنج جماديطی طریق و رسیدن به کماالت و ایستادن بر قله فنا در روز پنج
از آثار . ي او ناتوان شده بودنداز معالجهدلیل مرگ او بیماري العالجی بود که طبیبان . درگذشت

ترین اثر منظوم او مثنوي معنوي، دیوان غزلیات شمس، رباعیات، مجموعه منثور موالنا می توان مهم
).39: 1370همایی،(مکاتیب و مجالس او و کتاب فیه ما فیه را نام برد

مذهب و اعتقادات ابن ابی الحدید 
کند و از عتقادي خویش را در شرح نهج البالغه صراحتا اعالم میابن ابی الحدید مذهب کالمی و ا

با این وجود درباره گرایش مذهبی او آراي . داردشیفتگی  به اعتقادات معتزله بغداد پرده بر می
او را شیعه غالی یا معتزلی دانسته "ابن کثیر"متناقضی بیان شده است،  چنانکه برخی از اهل سنت، مانند 

. یعیان او را مغرض و متعصب در آراي اهل سنت دانسته اندو برخی از ش
با وجود اینکه گرایش به تشیع در شرح نهج البالغه آشکار است، اما مطالب فراوانی نیز در آن است که 

او در سرتاسر . سازگار نیست) ص(با عقاید شیعیان درباره امامت و مسائل تاریخی پس از رحلت پیامبر
-اقرار می) ع(دن خویش و اعتقاد به درستی خالفت خلفاي سه گانه پیش از علی کتابش به معتزلی بو

داند و پیروان این فرقه را وي خود را از امامیه جدا می. خواندکند و بزرگان معتزله را شیوخ خویش می
- غالی دانسته و نظر مساعدي نسبت به آنها ندارد و درمقابل معتزلیان را شیعیان واقعی و حقیقی می

)297: 1380عبدالهی، .(داند
را ) ع(با اینکه حضرت علی "ابوبکر"، پذیرش خالفت )ع(انکار نص بر امامت حضرت علی 

ابن ابی "افضل بر او دانسته است و پذیرش امامت مفضول بر افضل، مهمترین دلیل اثبات دوري 
تاکید، )  ع(مت حضرت علی آید؛ زیرا امامیه به وجود نص امااز مذهب امامیه به شمار می"الحدید

.کنندوامامت مفضول را رد می
علویات «.او را معتزلی جاحظی دانسته اند"یوسف بن یحیی صنعانی"برخی از نویسندگان به نقل از 

داند، ولی توسط این دانشمند بزرگ سنی سروده شده است که امیرالمومنین را خلیفه چهارم می» سبع
شناسد و به عکس آنچه مشهوراست، نسبت به مذهب خود پیشین میدر عین حال افضل از سه خلیفه

). 20: 1359دوانی، (هم داراي تعصب است
مذهب و اعتقادات موالنا 
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چه از تتبع اند که سنیِ حنفی مذهب اشعري مسلک بود، اما آني مذهب و عقیده مولوي گفتهدرباره
معلوم شده این است که هر چند خانواده و پدران در نتیجه تأمل، تعمق در مثنويآثار موالنا مخصوصاً

اند و خود او نیز در دامن این مذهب پرورش یافته است، لکن به فقه سنی حنفی بودهمولوي ظاهراً
چه را که مطابق اجتهاد خود او بود و بر حسب استنباط و اي آنحنفی جمود نداشت بلکه در هر مسأله

گزیند، خواه مطابق فقه حنفی باشد یا شافعی یا وده همان را بر مینظر خود با موازین شرعی موافق ب
نقل شده که او اول گرایش به اشعري داشت که با کلیت تشیع در ). 39: 1366همایی، (شیعه امامی

کسی . ها به معتزله نزدیک استمایه فکري آني فاطمی که بناسماعیلیان دورهتضاد است مخصوصاً
شمارد و این با اندیشه شیعیان دوازده را کاري عبث می) ع(راي امام حسین چون مولوي عزاداري ب

کنند در حالی ها کمتر به عقل اعتنا میاز یک طرف اشعري). 47: 1387طایران،(امامی قابل جمع نیست
داند، ها تکلیف ماالیطاق را جایز نمیاو بر خالف اشعري. که موالنا غرق در دریاي عقل و خرد است

است و بخشی از ) ابومنصورماترید سمرقنديمنسوب به(» ماتریدي«رسد مذهب او یشتر به نظر میاما ب
در ادامه معرفی ابن ابی الحدید و ).257: 1384مشیدي، (گیرد گرایی او از این عقیده سرچشمه میعقل

اشعارشان به در) ع(موالنا و عقاید آنها سعی داریم تا شباهت و تفاوت مضامینی را که از امام علی 
.نمایش گذاشته اند، مورد بررسی و تطبیق قرار دهیم

، مظهر شجاعت)ع(علی 
اي بود که اگر پهلوانان و زورمندان عالم و احزاب همه در برابر او در شجاعت به گونه) ع(امام علی 

دون مردان کرد بلکهکردند، ذره اي ترس به دل راه نمی داد و نه تنها بدان ها پشت نمیصف آرایی می
:ساخترا تارو مار و هالك می

یا هــازِم األَحزابِ الیثنیه عن        
و مبدد األبطالِ حیــثُ تَاَلَّـبوا

حمـامِ مدجــج و مـدرعخَوضِ ال
حیــثُ تَجمعمفَـرَّغُ األحزابِو 

)140: 1408الصالح، (
فردا پرچم را به دست فردي خواهم سپرد که خدا و پیامبرش او را دوست دارد و او نیز : پیامبر فرمودند

گریزد و از میدان نبرد اي است که هرگز نمیاو حمله کننده. خدا و پیامبرش را دوست دارد
). 48: 1358قندوزي، (گردد تا اینکه خداوند به دست او قلعه خیبر را بگشایدبرنمی
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گوید و چنان در توصیفش صادق است  که سخن می) ع(ابن ابی الحدید به خوبی از شجاعت علی
. داندکسی را در شجاعت با او برابر نمی

با هنرمندي تمام به اما عارف قونیه نیز شجاعت و توانایی و همچنین حلم و مروت ایشان را 
چنان است که دشمن محارب او نیز مقهور بلنداي روح ) ع(شکوه و عظمت علی . تصویر کشیده است

مانند شجاعت و مروت، حلم و رحمت، کرم و ) ع(موالنا صفات برتر حضرت امیر.واالي اوست
. شماردفروبردن خشم را از زبان دشمنش عمروبن عبدود  برمی

ي او کند که حتی دشمن به صفات برجستهمردانه با دشمنان خویش برخورد میچنان جوان) ع(علی 
حلم با دشمن به . او ایستادگی در برابر دشمن را با آیین جوانمردي همراه کرده است. معترف است

معنی مرعوب بودن نیست، بلکه با این تدبیر امکان بازگشت به حریم خانواده الهی را براي او فراهم 
گاه سازنده و ارزشمند شجاعت آن. کریم است و علی ظلُّ اهللا» هو«از آن رو که حضرت آورد، می

باك زیادند هاي بیانسان. باکی خواهد بوداست که همراه مروت باشد، در غیر این صورت برابر با بی
: هاست اندكهاي شجاع که مروت پشتوانه شجاعت آناما انسان

ستی  ــانیاعت شیر ربـدر شج
در  مروت ابر موسیی  به  تیه            

در مروت خود که داند کیستی
کآمد از او خوان و نان بی شبیه

)176: 1369مولوي، (
داند و معتقد می)زنده کننده(»المحیی«را مظهر اسم ) ع(موالنا شاعر بزرگ فارسی زبان علی 

با هدایت انسان به سوي حق قلب او را زنده . دهد و هم زندگی ایمانیاست که هم زندگی جسمانی می
نظرکردن از کشتن او در میدان جنگ، جسم او را کند و با گذشتن از گناه و خطاي بعضی و صرفمی

ی محض و حیات ناب باشد، دست او دست چنین باشد که خود زندگتواند اینکسی می. کندزنده می
:  گویددر درگیري خود با عمروبن عبدود از کشتن یا بخشیدن او چنین می. الهی باشد

زنم             گفت من تیغ از پی حق می
شیــر حقم، نیستم شیـــر هوا 

ما رمیت اذ رمیت فی حــراب            
رخت خـود را من زره برداشتم             

ي حقـــم نه مأمور تنمبنده
فعل من بر دین من باشد گوا
من چو تیغم و آن زننده آفتاب

شتمغیر حق را من عدم انگا
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ام من که خدایم آفتـــاب              سایه
هاي وصال               من چو تیغم پر گهر

خون نپوشد گوهــر تیـــغ مرا

حاجبم من نیستم او را حجاب 
گردانم نه کشته در قتالزنده

جا کی برد میـــغ مراباد از 
)178: 1369مولوي، (

را در شجاعت به اوج برساند از این رو، وي را چون شیر ) ع(مولوي بر آن است تا مرتبه علی
شمارد، شیري که تربیت شده خداست؛ گویی موالنا مایل بوده امیرالمؤمنین را چون خود خدا در می

. شجاعت بداند، اما از روي بیم، وي را به شیر خداوند منتسب نموده است
دانند و شجات را به تصویر نمی کشند  مگر با می) ع(ابن ابی الحدید و موالنا شجاعت را مختص علی 

کنند چرا که شجاعت بدون شجاعت ایشان را همراه با حلم و بخشش تصویرگري میهر دو). ع(علی
.بردباري در نزد ایشان معنایی ندارد

حیات علی، سرچشمه
دارد که خلقت عالم به با صراحت کامل اعالم می"علویات سبع"ابی الحدید در موارد متعددي در

ي سحر پنهان درخشند و در سپیدهدر شب میي او ستارگان به واسطه. است) ع(برکت وجود  علی 
: داند و قیامت هم که بعد از آن برپا خواهد شد به سبب اوستشوند او خلقت دنیا را به خاطر او میمی

و یا عن بـدوخـلَـۀَ الدـهاـنیا و ملق

:فرمایدو در جاي دیگر می
الد ما کانت لوال حیــدر واللّه

ئَتن مــقَ الزَّمانُ و ضُوخُل هأجل

تَعقیــبلَه و سیتلُو البدو فی الحشرِ
)92: 1408الصالح،(

مجــــمع نیـا و ال جمـــع البریۀَ
عـنَّ لَیلٌ أدرکَنَسـنَ وج ـبشُـه

)99: همان (
تداوم روزگار و توالی شب و روز، . ي آغاز و پایان آفرینش استآفرینش و نقطهي بهانه) ع(علی 

عشق ) ع(آرامش شب و تجلی پگاهان وامدار منزلت او در پیشگاه ازلی است، گویی روزگار به علی 
که فرزندش را ظهور باید؟ ن چنین است مگر نه آاي؟ اینورزد و گرنه بقاي جهان را چه انگیزهمی
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است که از پیامبر و ائمه معصومین رسیده و الحدید بیان کرده است مطابق روایات مستنديبن ابیآنچه ا
این مکاتب کامالً عقالنی و غیرقابل خدشه است؛ زیرا انسان کامل عصاره و محور عالم هستی است و 

. ی بودمعندنیا به خاطر او آفریده شده است و اگر انسان کامل نبود، خلقت دنیا بیهوده و بی
.در رابطه با چنین مضمونی در البه الي اشعار موالنا جالل الدین بلخی چیزي به چشم نمی خورد

به غیب ، عالم)ع(علی 
هاي اسرار از به اذن الهی علم غیب دارد و پرده) ع(الحدید بر این باور است که حضرت  امیر ابن ابی

ي قیامت کنار رود در یقین من تغییري حاصل پردهاگر: جلو دیدگان او زایل گشته؛ چرا که خود گفت
چرا که من کسی نیستم که تابع چشم سر باشم، چشم سر من ) الغطاء ما ازددت یقیناًلو کشف. (نگردد

:آوردتابع دل من است و دل من تا نبیند ایمان نمی
علم الغُیـوبِ إلَیه غَیرُ مدافَعٍ

:گویدو در جاي دیگر می
ذو المعجِزات الواضحــات أقلُّها

ـدفَعــرٌ ال یسفم ضأبی بحوالص
)141: 1408الصالح، (

الظُّهور علَی مستُودعات السرائرِ
)142:همان (

علم به غیب دارد و هیچ کس را یاراي انکار آن ) ع(در باور شاعر کامال روشن است که امام علی
اما خداوندگار عشق و عرفان، موالنا،  . و آگاهی او از اسرار نهان در زمره کمترین معجزات است. نیست
چشم سر : گویدشود که میشعار وي دیده میداند و این مضمون در ارا عالم به غیب می) ع(علی 
توانند ببینند، انسان کامل به چشم ها حتی به چشم دل نمیچه خیلیمتاثر از چشم دل است و آنگاهی

:بیندسر می
صد هزاران می چشـاند هوش را                

بازگو این بازعــرش خوش شکار
چشم تو ادراك غیــب آموختــه   

که خبر نبـود دو چشـم گوش را 
تا چه دیدي این زمان از کــردگار 

دوخــتههاي حاضـران برچشــم
)176و 177: 1369مولوي،(
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اعتقاد دارند و معتقدند که ) ع(ابن ابی الحدید و موالنا هر دو به عالم الغیب بودن حضرت امیر
که از حقایق اصلی برایشان سخن بگوید، چرا که همه مردم خواهندایشان از اسرار نهفته خبر دارد و می
.از درك حقایق باطنی عاجز هستند

، مظهر هدایت و نور الهی)ع(علی
داند و این شاعر گرانمایه به برشمردن را مظهري از نور الهی می) ع(الحدید در اشعارش علیابن ابی

بزرگ و داخته است و حضرت امیر را نشانهپر... مانند دالوري و شجاعت و عظمت و ) ع(صفات علی 
: خواندهادي و راهنما می

العظمی و منبسطُ الهدي          هو اآلیۀُ

جـــاللُه بل فیک نور اهللاِ جلَّ

اربابِ النُّهی و البصائرُوحیوة
)125: 1408الصالح، (

و یلمع  یستَشفّلذَوي البصائر
)126: همان (

شوند و او این نور الهی را داند که بقیه از انوار او روشن میرا مانند نوري می) ع(ابن ابی الحدید علی
کند که در واقع زبان به زیبایی این مطلب را بیان میاما صوفی فارسی.داندمختص وجود پاك ایشان می

: هدایت در انسان معصوم، ارتباط او با عالم نور و حقیقت نوراالنوار است که حضرت احدیت باشد
اما هدایت در غیر معصومان در انعکاس نور از انسان نورانی ). 35نور، (» اهللاُ نور السموات و االرضِ«

توانند با نور محض مواجهه شوند، بلکه باید با برگشت نور از وجود معصوم که بر ها نمیآن. تاس
: ها منور شده، هدایت گردندوجود آن

اي آمد پدیدچه دیدي که مرا زان عکس دید          در دل و جان شعلهآن
) 176: 1369مولوي، (

سازد، اما هدایت و رشد و حرکت شود نه با لفظ، الفاظ فقط آدمی را قانع میهدایت با نور حاصل می
. در مسیر کمال فقط در پرتو نور هدایت است

وري قرار ندهد، هیچ گونه هر کس خدا برایش ن) 40نور، (» فما له من نورٍومن لم یجعل اهللا له نوراً«
:نوري نخواهد داشت
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زباناز تو بر من تاخت چون داري نهان          می فشاند نور چون مه بی
)180:همان (

گونه که ماه بدون سخن، نورش به همگان همانزبان، انسان کامل هدایتگر است، چه با زبان و چه بی
: نمایددهد و زمان را به مردم میرسد، راه را به همه نشان میمی

لیک اگر در گفت آید قرص ماه           
از غلط ایمن شوند و از ذهــول          

گفتن چو باشد رهنما             ماه بی

شبــروان را زودتــر آرد به راه 
بانک مه غالب شود بر بانک غول 

اندر ضیاءچون بگوید شد ضیــاء
)177: همان(
باشد، ولی ستارگان در جاي دیگر مولوي امام را به خورشید تشبیه کرده است که نورش از خودش می

انسان کامل خورشید است و عارفان و عاشقان و عالمان الهی همه . دیگر نورشان از خورشید است
وانی هم تأثیر خورشید بر بسیاري از چیزها تأثیر مستقیم دارد و در چیزهاي  فرا. ستارگان آسمان والیتند

. کندامام مثل خورشید است، بعضی را مستقیم و بعضی را غیر مستقیم هدایت می. غیر مستقیم دارد
گفــت بفـــرما یا امیــر المــومنیـن

چون جنین را نوبت تدبیر او 
نین چچونکه وقت آیدکه گیردجان 

جنبش آید آفتاباین چنین در 
افت                  ـاز دگر انجم به جز نقشی نی

از کدامین ره تعلق یافت او
ت              ـهان که دور از حس ماسـاز ره پن

ینـــون جنـجان به تن در چ
ورشیدآید اوـاز ستاره سوي خ

نـزمان گردد همیآفتابش آن 
کافتابش  جان همی بخشد شتاب

افتـــچنین تا آفتابش بر نتاین
رو؟ـــاب خوبـم با آفتــدر رح

هاستس راهـرخ را بـآفتاب چ
)178: همان(

نا را نور محض الهی می داند، چرا که شایسته چنین مقام و صفتی است و موال) ع(ابن ابی الحدید، علی
نیز ایشان را نور الهی توصیف می کند که بقیه خالیق نور خود را از او می گیرند؛ چرا که مستقیم و 

بدون واسطه نمی توانند با این نور روبرو شوند
، کوه حلم و صبر و داد )ع(علی 
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چنان هنرمندانه الحدید در میان اشعار خویش چنین مضمونی را بیان نکرده است؛ چرا که او آنابن ابی
پردازد که از چنین مضمونی غافل مانده می) ع(واقعه خیبر و صفات نیک حضرت  علی به توصیف

. است
ها چه اختیاري و چه اجباري ها و ناخوشاینديفرق حلم با صبر در این است که صبر تحمل سختی

. است، اما حلم، تحمل امور ناخوشایند است از روي علم و اختیار
زبان از وي به کوه حلم و صبر  تفسیر حلم است از این روست که شاعر فارسیمظهر اسم)  ع(علی 

تواند در اوج قدرت و اقتدار او بردباري الهی است، به همین جهت فقط او میکرده است، زیرا بردباري
. و روحانیت از توهین دشمن جاهل و کافر بگذرد

بارها و بارها در طول زندگی آن حضرت حوادث سخت و طاقت فرسایی روي داد که هر کدام از 
را ذوب کند ولی قدرت معنوي ایزدي هاتوانست قویترین مردان و عارف ترین انسانها به تنهایی میآن

.کردکه در وجود مقدس این مرد بزرگ، وي را حفظ می
: سرایداما موالنا در این خصوص چنین می

کُه نیم، کوهم ز صبر و حلــم و داد             
که از بادي رود از جا خسی است            آن

باد خشـم و باد شهوت باد آز               
بــاد او بجـنبد میل منجز به

تیغ حلمم گردن خشمم زده است           

کـوه را کی در رباید تند باد             
زآنکه باد ناموافق خود بسی است 
بـرد او را که نبود اهل نماز

نیست جز خیل احــد سرخیل من 
خشم حق بر من چو رحمت آمده 

)178و 179: 1369مولوي،(
هاي کمی بودند که توانستند با وجود قدرت و عظمت، خشم و عصبانیت خویش را حفظ کنند، انسان

است که در اوج عصبانیت، رحمتش ظاهر ) ع(نمونه بارز و کامل آنان وجود مقدس امیرالمؤمنین
جان نموده است، اوست که بر خشم خود اوست که اژدهاي نفس را در قفس کرده و بی. شودمی

اي خشم خود است و زمام امورش را به دست گرفته است، آن گاه که صالحش بداند به گونهفرمانرو
گاه که صالح نداند به طوري را ندارد، آن) ع(سازد که دشمن طاقت نگاه به چهره علیرا ظاهر می

) 304: 1386فاضلی، (قوه خشم و غضب در وي وجود نداردخشم خود را فرو می برد که گویی اصالً
)ع(توانی در وصف علی نا
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اي از گوید قطرهگونه که خود وي میالحدید جاري شده است آنهایی که بر زبان ابن ابیاین چکامه
ها دست به دست هم دهند تا آن  ي انسانبیش نیست و اگر همه) ع(کران فضایل علی دریاي بی

:و ناتوان خواهند مانداز انجام آن عاجزچنان که هست معرفی کنند، یقیناًحضرت را آن
اً                 ـحدائٍملیفی عی قُـل ِلیقُـولُون 

ع وما صنتالشعرَنههن ضَم سٍ              اجِعف
التـی                ۀ بــعـحر السباالما، و لو انّ

اقــالم کاتـبٍشجار خلـــقِ اهللاِوأ
و کان جـباً                کتـّنِّاالنـس و الجِمیع

بٍ                  منقَعـدباًبنــقمطّــوا جمیعاًخَفَ

د عانوا مقالُحهم امدفان أنا لَ
دقِ عائن مذهبِ الحعو ال انَّنی

موات کاغــذُ                و السالمــدادنخلق
ــد وائعادت عنَّافناهـلقُالخَاذ

ــدبعد واحدم واحنـهملَاذا کُ
ا خُُّلمط من تلک المناق بِ واحد
) 128: 1948صالح، ال(

مدایحی را بگو، اگر من او را مدح نکنم، ) ع(گویند در مورد علی به من می:الحدید می گویدابن ابی
خواهند گفت معاند است، اما باید بدانند که خودداري من از مدح آن حضرت، ناشی از این نیست که 

اشی از آن ام، بلکه ننظر من نسبت به آن بزرگ ضعیف و متزلزل شده و از مذهب حق رویگران شده
آنقدر بزرگ و با عظمت است که اگر آب هفت دریاي آفریده شده مرکّب شوند و ) ع(است که علی 

هاي نویسندگان شوند و هنگامی که ها نیز کاغذ گردند و اگر درختانی که خدا آفریده، قلمآسمان
س نویسنده گردند و برند دوباره به صورت نخست درآیند و اگر تمام جن و انها را از بین میمردم آن

ها نیز یکی پس از دیگري از نوشتن خسته شوند؛ پس اگر یکایک مناقب آن حضرت را بنگارند آن
. فقط یک فضیلت از فضایل و مناقب آن حضرت نوشته نشده است

:کندو در جایی دیگر ناتوانی خود را بیان می
أنا فی مک الکُدیحالخَو أنا ي           ــنٌ ال اهتَــدبرزالهِطیبصقَعالم ي

) 1948:141صالح، ال(
گوید که من در مدح تو عاجز و ناتوانم و راه به جایی نمی برم در حالی که  من خطیبی توانا و می

داند که قابل وصف باشد و خود را باالتر و برتر از این می) ع(او در این ابیات مذکور علی . آورمزبان
او . داندو عاجز میناتوان) ع(آوري و مقام علمی که دارد در بیان فضائل علی ي زبانرا با همه
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آنقدر بزرگ است که این الفاظ و عبارات موزون به قدرت به دوش ) ع(حضرت علی : گویدمی
. کشیدن آن معانی بلندي را که در وجود او متجلی است، ندارد

جا که شور و عشق امام در وجودش شعله الحدید شاعر تواناي عرب و اهل تسنن از آناما ابن ابی
واند، ساکت بماند و در فضائل و مناقب او چیزي نگوید با این حال از فضائل ایشان تکشد نمیمی

شیعیان چه بگویند؟ 
ي فارسی در اشعار خویش به چنین مضمونی اشاره نکرده، بلکه فقط به بیان صفات موالنا شاعر برجسته

کند تا جایی که در نیک و فضائل امام پرداخته و از ناتوانی خویش غافل شده است چرا که تالش می
شان با عمروبن عبدود به تصویر را با بیان درگیري) ع(ي موالي متقیان علی توان دارد صفات برجسته

. بکشد
)ع(دلیر مردي علی 

. بزرگمردي است که هم از جهت دالوري، نمونه و بی نظیر است و هم از جهت نیروي انسانی) ع(علی 
گ قلعه خیبر را یک تنه از جا کند، دري که به گفته ابن ابی آن قهرمانی است که در بزر) ع(علی 

: الحدید در قصیده ششم از علویات سبع، چهل و چهار نفر از کندن آن عاجز بودند
نَ و أربـُععجزَت أکُف أربعـویا قالـع البابِ الَّذي عن هزِّها 

)1408:140الصالح، (
ابن ابی -اي دیگر از دالوریهاي او در فتح خیبر که در نخستین قصیده هاي این شاعر عربدر نمونه

: به تصویر کشیده شده، چنین آمده است-الحدید
نـانُهو س ــنُــونـاً سیـفُـهم ــجیم
ـکُها امـرُوءمـلی لیاءالع بعـا قَـصد

أنَّ طُولَ الحربِ والبؤسِ راحۀٌیرَي 
و أخشَــب ـوادعال ظَهرَ الج جواد
سیـَّۀِ أحــوــنالم کَأس ــهوأشرَب

و االَنابِـیب همــدناراً غ بلهوی
مقضُــوببِغَـیرِ أفاعیـلِ الدناءةِ

یبلمِ والخَفضِ تَعذالس و أنَّ دوام
لزَلَ منه فـی النِّزالِ األخاشیبتزَ

رِّیبمِ شلدو ل ـیـــمعمِ طنَ الدم
)92: همان (
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گوید شما مرد میدان کشید و میریخت و از غالف تیغش آتش زبانه میاز شمشیر و نیزه او مرگ می
نیستید، آن را ترك گویید و بگذارید رادمردي چون علی مالک آن شود که هرگز گرد ننگ و ذلت 

شینی را نداند و مسالمت و دوام و گوشهاو طول جنگ را راحتی می. اش ننشسته استبر دامن  مردانگی
باك است که کاسه دالور و بی. آیندها به لرزه در میشمارد، به راستی تیز تک نشسته و کوهعذاب می

. ها بسیار رزمنده و کشنده بودنوشانیده که در جنگ"مرحب"مرگ را براي دشمنش
:کند اما موالنا فقط در مثنوي معنوي به درگیري حضرت علی و عمرو بن عبدود اشاره می

در غزا بر پهلــوانی دست یافت          
او خدو انداخت در روي علی           
آن خدو زد بر رخی که روي ماه          

زود شمشیري برآورد  و شتافت 
ر ولی ـافتخـــار هــر نبــی و ه

گاه سجده آرد پیش او در سجده
)168، 1369مولوي، (

کند و پیروزي حضرت آغاز می) ع(استان را با شجاعت و دالوري حضرت علیمولوي نخست د
: 1368مولوي، (آوردسخن به میان می... را به تصویرمی کشد و بعد از آن از بخشش و عفو و ) ع(علی
157(

ابن ابی الحدید . کشندرا به تصویر می) ع(ابن ابی الحدید و موالنا به صراحت دالوري حضرت علی
کند که هیچ کس را یاراي برابري با او نیست و او با قدرت و عظمت رادمردي معرفی میایشان را

گوید اما مانند ابن ابی الحدید به موالنا نیز از دالوري ایشان سخن می. کنددشمن را از میدان به در می
.جزئیات نمی پردازد

، موالي مؤمنین)ع(علی 
ي مردم است و هیچ برتر از همه) ع(، علی )ص(بعد از رسول کند کهالحدید صراحتاً اعالم میابن ابی

اما  خداوند به خاطر صالح بندگان . رسدنمی) ع(کس در فضایل و کماالت واالي انسانی به پاي علی 
. غیر افضل را بر افضل مقدم داشته است

کند و به شدت بر اصحاباعتراف می) ع(او در علویات سبع به نص بودن والیت علی 
گیرد که چرا با وجود شخصیت واالي حضرت امیر افراد دیگري را برگزیدند و علی را سقیفه خرده می

بود و کسی دیگر ) ع(او معتقد است که والیت و امامت از حضرت علی. ي چهارم قرار دادنددر مرتبه
:شایستگی خالفت و امامت را بر مردم نداشت
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یا م لَیکع الميولَو قُلِ السری الو
و خـِـالفَۀً ما إن لَها لَو لَم تَکُـن
عجباً لقومٍ أخَّروك و کَعبک العا

نـزَلُـانَصالم تـابنَطَــقَ الک هب
عـدم كجدم ن جِیدۀ عوصنصلُم

لی و خَد ســواك أضرَع أسفَــلُ
)152: 1408الصالح، (

که کتاب قرآن به امامت و والیت تو تصریح اي ولی و سرپرست مردم سالم و درود بر تو، اي کسی
کرده است و این کتاب قرآن از خالفتی سخن گفته است که اگر نصی هم بر آن نبود؛  باز هم سزاوار 

. نبود که مجد و عظمت و بزرگی خالفت بر گردن دیگري نهاده شود
ي پاي تو بلند مرتبه و واالتر و ي آخر قرار دارند در حالی که پاشنهر مرتبهشگفتا از قومی که ترا د

یعنی عظمت و بزرگی و شایستگی ایشان، براي والیت و  امامت با کس . ي غیر تو پایین استگونه
ي پاي ایشان هم گوید که دیگران از پاشنهدیگري قابل مقایسه نیست، چرا که او در اشعارش می

. استتر ارزشکم
او » من کنت مواله فَهذا  علی مواله«شاعر فارسی زبان قونوي هم به این حدیث شریف معتقد است 

ي رسیدن به مولویت مومنین برخورداري از داند، زیرا الزمهمی) ع(مقام والیت را فقط سزاوار علی
آن عبارت است از باشد ویک صفت بسیار واالي ایمانی  است که مختص انبیاء و رسوالن الهی می

. آزادي و آزادسازي
کردند، انبیاء خودشان را از قید و بند هوا و هوس و میل به دنیا آزاد کردند، اما به همین مقدار اکتفا نمی

:رها و رهایی بخش بودند. دادندبلکه مردم را نیز  به سوي آزادي از بند شهوت و غضب سوق می
کی خرد جز  انبیاء و مرسلونخلق را از بند صندوق فسون   

)53: 1369مولوي، (
: گویدداند، میرا در همین جهت می) ص(از سوي  پیامبر) ع(ي امامت و والیت امیرالمؤمنین او فلسفه

رشد یافتگان مردم . اندنچشیدهمردم همه به نوعی در دام و صندوق هوا و هوس بوده و لذت آزادي را 
اند، از قفس فرد رها و به و در بند عقل و علوم کسبی خود گرفتار گشتهکه از بند هوا و هوس جدا شده

. شوند، از قفس احساس رها و به قفس ادراك گرفتار آینداجتماع گرفتار می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


1059 /1393شهریور13دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی دانشگاه رازي، 

این مقام نرسیده بود که بتواند مردم کسی به ) ع(طالببن ابیو علی ) ص(از نظر شیخ قونیه بعد از پیامبر
زادمرد بود و آزادساز، به تنها علی بود که آ. خرت بودرا آزاد سازد، چون هر کسی گرفتار دنیا و آ

. همین خاطر پیامبر اکرم تنها ایشان را به جاي خود موالي مؤمنین قراردادند
: داندمی) ص(را شایسته والیت و امامت بعد از نبی ) ع(و موالنا علی

زین سبب  پیـغمـبر بــا اجتــهاد              
گفت هرکو را منم موال و دوست
کیست موال؟ آنکــه آزادت کـند
چون به آزادي  نبوت هادي  است
اي گروه مؤمــنان شـادي کنــید

آن علی موال نهادنام خود و
ابن عم من، علی موالي اوست               

بند رقــیت زپـایـت برکــند 
انبیاء آزادي استمؤمنان را ز

همچو سرو وسوسن آزادي کنید
)535: 1369مولوي، ( 

داند که را تنها کسی می) ع(داند و بعد از ایشان علیرا پیامبر همه مسلمانان می) ص(موالنا محمد
کند که شایستگی امامت و والیت بر مردم را دارد و در سروده هایش به ماجراي روز غدیر اشاره می

رمز . موالي اوست) ع(پیامبر در آن روز چنین فرمود که هر کس که من موالي او هستم بعد از من علی
آزاد است و ) ع(که علیداند چراامامت و والیت ایشان بر مردم را آزادي از بند تعلقات دنیوي می

.آزادي خواه
گشوده است و ) ع(همان گونه که گذشت ابن ابی الحدید نیز مانند موالنا زبان به بیان امامت بر حق علی

گشاید که گوید که بعد از پیامبر ایشان شایستگی امامت بر مسلمین را داشتند و زبان به اعتراض میمی
.خلیفه مسلمین انتخاب نکردندایشان را)ص(چرا مردم بعد از پیامبر 

) ع(امید به شفاعت علی 
امید به شفاعت آن حضرت در آخرت حاکی از اعتقاد شاعر به جایگاه بسیار واال واختیارات ویژه آن 
امام همام در فرداي قیامت است؛ چرا که در باور ابن ابی الحدید آنچنانکه در ابیاتی از قصاید پنجم و 

تواند است و اوست که می) ع(ه است، حساب مردمان در روز قیامت با علی ششم به آن اشاره کرد
: نش از اهوال و ترس هاي قیامت باشدپناهگاه و ملجأ دوستدارا
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زَعـداً و المفـالذُ لَنا غــالمعاد حسابــنا           وهو المو إلیــه فی یوم 
)143: 1408الصالح، (

از نگاه ابن ابی الحدید آنقدر در نزد خداوند قرب و منزلت دارد که معیار بهشت و جهنمی ) ع(و علی 
از این رو شاعر اعتقاد دارد عشق به علی و حب او و عدم کینه توزي، . بودن شخص قرار می گیرد

:نده ي او از آتش دوزخ استنجات ده
وي والغَی غیرَ محاذرِـت الهـت للنّیران فی الحشرِ قاسماً          أطعـإذا کن

)129همان،(
در این رابطه . حاکم شفاعت کننده است و شفاعت او پذیرفتنی استاو فرداي قیامت در میان مردمان، 

معاشر الناس، إن علیاً قسیم النارِ، الیدخل النار ولی له، و ال ینجو ...":فرمایدچنین می) ص(نبی اکرم 
).1372:570کلینی، ("منها عدو له، إنّه قسیم الجنۀِ، ال یدخُلُها عدو له، و ال یزحزح عنها ولی لَه

ابن ابی الحدید امید به شفاعت از حضرت را دارد که این نشان دهنده اعتقاد به شفاعت علی و ائمه 
. است)  ع(معصومین

ـۀِ حاکمیامالقبل أنت فی یوم

نیا بما استَــطیعی الدهنصرتک ف

 و مشـفَّع فی العالَمینَ و شافع
)127: 1408الصالح، (

يفکُن شافعی یوم المعاد و ناصر
)129و1408:128الصالح،(

داند و به همین خاطر در اشعارش از او طلب را شافع دنیا و آخرت می) ع(ابن ابی الحدید حضرت علی
فارسی در این زمینه از شاعر . داندکند و پیامبر نیز ایشان را تقسیم کننده بهشت و دوزخ میشفاعت می

.زبان موالنا مطلبی در اشعارش دیده نمی شود
اي در دل،  شعله)ع(علی

ابن ابی الحدید در موارد متعددي در قصاید هفت گانه خود عشق و ارادت خالصانه اش را نسبت به 
اي که در سرزمین دل من منزل داري، سرزمین دل : گویدابراز نموده است و می) ع(موالي متقیان علی

کشد و نیکو منزلی است، ترا دوست دارم تا جائی که آتش عشق تو در قلب بیمار من شعله میمن چه 
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سوزاند، نزدیک است جان من در این عشق ذوب شود، عشقی که برخاسته از سرشت است، نه آنرا می
:او در قصیده هفتم علویات سبع می گوید. عشق کسانی که تظاهر به عشق و محبت می کنند

نیا ملبِقَفی أرضِلَهلُنـــزِـی م
حتَّی ف تی أهواكهـجشـاشَۀِ می ح

و تکاد نَفسی أن تَــذوب صبـابــۀً

راد الرَّحب و المستربعنعم الم
علَی هواك و تلذع تَشُب نار
تَطَّبعـــن یخلقاً و طَبعاً ال کَم

)152: 1408الصالح، (
: و در قصیده هفتم از علویات سبع نیز چنین می سراید

اگر دنیا خراب شود، عشق تو . کنمقلب من منزل توست، حتی بعد از مرگ هم ترا فراموش نمی
:همچنان پا برجاست و اگر باالجبار از تو دور شوم، همچنان در قلبم خواهی بود

ـی تُصمِ نَفسـک إنَّـه   لبـِإن تَرمِ قَ
ه ال اسلُوك حتَّــی أنطَــويواللّ

ُــک ثابـــتبنیا و حل الددتَتَب
سمی عنک اصبح راحالً   إن کان جِ

وي إلیــه و منـزِلُلک موطنٌ تأ
تحت التُرابِ و تحتَوینی الجنـدلُ

لُقَـلبِ ال یفـنَی وال یتَبــَدفی ال
یــــرحلُقاطنٌ ال اً فقَـلبی کُره

)148: همان(
ممکن است این سوال به ذهن متبادر گردد که چرا شاعر با وجودي که بر مذهب اهل بیت نیست  و 

: عشق می ورزد؟ در پاسخ باید گفت) ع(حتی بر عقیده خود تعصب دارد، تا این اندازه به امام علی 
آدمی دوستدار زیبایی است و . الت استانسان کمال جوست و دائم در پی کسب فضائل و کما

. صاحبان کمال وفضایل را دوست دارد
را خوب می شناسد؛ زیرا تاریخ زندگانی امام را به خوبی مطالعه کرده و ) ع(ابن ابی الحدید، علی 

سرآمد همه ) ع(سخنان ایشان را بررسی و به شرح آن پرداخته است و او به خوبی دریافته که علی 
ي آنهاست در فضائل، هیچ کس به پاي او نرسیده است و هر کس در علم و فضیلت چشمهفضایل و سر

بعد از وي به کمالی رسید، علوم و فضایل خود را از او گرفته و از او پیروي نموده و به روش او رفتار 
). 6: 1359ابن ابی الحدید، (کرده است
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این عشق تا بدان جا گرانمایه و واالست که . است)ع(عشق او برخاسته از شناخت دقیق او نسبت به علی 
هایش را نسبت به آن بزرگ، از بزرگترین عبادات و ذخیره معاد مدایح و ابراز محبت

کنم؛ چرا که عشق به تو زاد و توشه آخرت من است و حرم تو را طواف می: او می گوید. می داند
. مدح و ستایش تو برتر از روزه در هواي گرم است

إذ طاف قــوم بالمشاعرِ والصفا 
و إن ذَخَرَ األقوام نُسک عبــادة

سبۀً  وإن صامواجِر حفی اله ناس

فقَبرُك رکنی طائفـاً و مشـاعـِري
أوفَی ع کبفحتـريائـِخَـی و ذَد

فمن صأسنَی م کـواجرِدحیامِ اله
)1408:128الصالح، (

جا کنند، قبر تو هم رکن من و هم مشاعر من است که آنکه قومی در مشاعر و صفا طواف میزمانی
کنند پس عشق و محبت تو بهترین ذخیره هایی از مردم عباداتی را ذخیره میواگر گروه. کنمطواف می

گیرند پس مدح تو روزه میو اگر مردم در روزهاي گرم تابستان براي رسیدن به پاداش الهی . من است
اما، شاعر پرآوازه قرن نهم، موالنا از عشق خویش به آن حضرت . از روزه در روزهاي گرم برتر است
.واالمقام سخنی به میان نیاورده است

نتیجه
از نظر محتوایی در مقایسه با اشعار ابن ابی الحدیدکمتر و) ع(اشعار موالنا در مدح حضرت علی

ابن ابی الحدید مدت زیادي . را نشان می دهد) ع(این اختالف در شناخت این دو نسبت به حضرت علیتر است و ضعیف
اختصاص داده و بنا به گفته خویش برخی از خطبه هاي نهج ) ع(از عمر خویش را به فهم و درك و شرح فرمایشات امام 

، شناخت نسبتا عمیقی است و این امر باعث )ع(علی البالغه را بیش از هزار بار خوانده به همین خاطر شناخت وي از امام 
برخالف موالنا که در جهت معرفت آن . شده که بیشترین اشعار وي به ذکر فضایل و مناقب آن حضرت اختصاص یابد

. حضرت آنچنان که شایسته است، تالش نکرده و میزان اشعاري را هم که به این امر اختصاص داده بسیار اندك است
هایی از ث شده که این دو دانشمند و شاعر بزرگ سنی که نسبت به مذهب خود تعصب هم داشته اند، گوشهنچه باعٱ

) ع(امام علی . اي از عظمت و بزرگی آن حضرت استرا در اشعار خود بیان کنند، پی بردن به شمه) ع(فضایل امام علی
دان و بزرگان غیر شیعه هم نتوانستند این حقیت را در آنقدر بزرگ و داراي فضایل بیشمار است که حتی بسیاري از دانشمن

. انددل پنهان دارند و در اشعار خود به ذکر گوشه هایی از فضایل و مناقب آن حضرت پرداخته
.... همچون دالوري و مظهر نور الهی و عدل و داد و ) ع(هردو شاعر برخی از باورهاي شگفت خود را درباره حضرت امیر

ابن ابی الحدید فضایل و مناقب بیشتري را با شور و شوق فراوان ذکر کرده و موالنا . د به تصویر کشیده اندرا در اشعار خو
از ان غافل مانده است اما مطلبی که هر دو شاعر با صراحت از آن سخن گفته اند مساله غدیر و حدیث معروف و غیرقابل 
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ابن ابی الحدید در این خصوص . کنت مواله فهذا علی موالهانکار پیامبر گرامی اسالم در ان روز است که فرمود من
به سراغ دیگران رفتند و امام را در مرتبه چهارم ) ع(برگزینش غیربرتر خرده گرفته که چرا مردم با وجود حضرت علی 

ا از قید و هرا آزادي و ازادسازي انسان) ع(قرار دادند و موالنا هم ضمن اشاره به این حدیث فلسفه والیت حضرت علی
.نسبت به موالنا محکم و قاطعانه است) ع(ستایش و مدح ابن ابی الحدید در رابطه با حضرت علی. داندبند هوا و هوس می
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