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  چكيده
 اسـت كـه    هجـري،  پـنجم  قرن نادر ـ تاريخيِ  ديني هايحماسه از يكي نامهعلي

 پايـان  تـا ) ع(علي امام خالفت از تاريخي رويدادهاي و حوادث بيان آن محتواي
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 امام حقانيت اثبات به خود، روايت پس در يا كند،مي اكتفا اسالم صدر رويدادهاي
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  مقدمه
. بپردازد نامهعلي ديني ـ حماسي يمنظومه شيعيِ گفتمان شناسايي به اردد قصد نوشتار اين
 گرفتـه  شـكل  ،شيعي هايمؤلفه و عناصر بر تأكيد با شدهنگاشته ق482 در كه منظومه اين
 كنار در ـ آشناييم» ربيع «يعني او تخلّص با تنها كه ـ شاعر اصلي ي دغدغه واقع در. است
 تـشيع  و او حقّانيـت  اثبـات ،  )ع(علـي  امـام  خالفـت  هايرويـداد  و تاريخي حوادث بيان

 كـرده  سـعي  ،پـنجم  قرن اجتماعي و فرهنگي سياسي، شرايط بنابر و باشدمي اماميدوازده
 كـه  فعـال  هـاي گـروه  جملـه  از ، هجـري  پـنجم  قرن در .يابد دست خود هدف به تا است

 ايـن . بودنـد » بيـان مناق «كردنـد، مـي  روايـت  عمـوم  بـراي  را ديني و تاريخي هاي داستان
» فـضائليان  «نام به سنّت اهل گويانقصه و مبلّغان برابر در كه بودند شيعياني خوانان،  مناقب
 هـاي   قـرن  در مخالفانـشان  و شيعه گزاران  داستان رقابت از حاكي موضوع اين. داشتند قرار
  . باشدمي هجري ششم و پنجم

 الـنقض در   گـزاري،  داستان و داستان يزمينه در گروه دو اين متضاد نظرات و هاديدگاه
 به شده نوشته الروافض فضائح به پاسخ دركه  ) هجري 585ـ504(قزويني عبدالجليل  نوشته
 قـديم  قهرمانـان  و شـيخين  فضائل سنّت، اهل كه نويسدمي وي است؛شناسايي قابل خوبي
 بيـشتر  انـد، داشتهمي مكروه را قديم پهلواني هاي داستان ذكر كه شيعيان و گفتندمي را ايران
 اهل به مربوط روايات و هاداستان و طالب ابي بن علي هايجنگاوري و هاپهلواني بيان به

 اسـالمي،  از پيش و حماسي عناصر و خواني  شاهنامه رو، اين از 1.كردند مي اكتفا ائمه و بيت
 مچنـين ه اسـت؛  داشـته  دوره ايـن  هـاي منظومـه  و گـزاري داسـتان  جو بر مستقيم تأثيري

 ي دربـاره  دروغيني هايداستان شيعيان كه كندمي نقل الروافض فضائح كتاب از عبدالجليل
 از الـروافض،  فـضائح  كتاب سنّي نويسنده. اندساخته طالب ابي بن علي العاده خارق قدرت
 و هـا   داسـتان  بـه  او اشـاره  و گيـرد مي خرده) ع(علي مدح در رافضيان آميز  مبالغه روايات
   2.شدمي نوشته اميرالمومنين مدح و وصف در كه است اييهجنگنامه
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 فـضائل  روايـات  برخـي  از دفـاع  ضـمن  مـذهب  شـيعي  عبـدالجليل  ديگـر،  سوي از
 و پردازدمي سنّت اهل مبلغان خواني  فضائل به سنّي، نويسنده سخنان برابر در اميرالمومنين،

 بيـان  آنـان  توسـط  كـه  ،سنت اهل خواني فضائل محتواي و سهراب و رستم هايداستان به
 حـسين  قتل از بعد مروانيان، و اميه  بني متعصبان كه است چنان و... «: كندمي اشاره شود مي
 و علـي  سـيف  بقيـت  از خارجيـان  جمـاعتي . داشـتند   نمي طاقت علي، منقبت و فضيلت با

 كردنـد  وضع اصل،بي حكايات و دروغ هايمغازي تا كردند جمع هم به را بددينان گروهي
 بـر  را خواننـدگان  و ايـشان  غيـر  و زال و كـاووس  و اسـفنديار  و سهراب و رستم حق در

 فـضل  و شـجاعت  بـر  باشـد  رد تـا  خوانندمي تا كردند ممكن) چهارسوها (اسواق مربعات
  1»...است مانده باقي بدعت اين هنوز و اميرالمومنين

 حتـي  كـه  آنجـا  تـا . خـورد مي چشم به وضوح به نيز نامهعلي منظومه در موضوع اين
 فراهم فردوسي شاهنامه تأثير  تحت سياق، و سبك لحاظ به خود كه ،نامهعلي گفت توان مي

 دلكـش  و نغز زباني داراي را شاهنامه ربيع، گرچه و پردازدمي كتاب اين با مقابله به آمده،
 هشـاهنام  حماسـي  عناصر و هاشخصيت اين از جدا. داندمي دروغ را آن اصل ولي داند  مي
 قـصد  شـاعر  كـه  آيدمي ميان به سخن آنها از زماني و شده رانده حاشيه به نامهعلي در نيز

ـ  و ـ ناكثين) ع(علي امام دشمنان توصيف  گفتـه  آنچـه  بنـابر  و رو اين از. دارد را قاسطين 
 بـين  ايـن  در و داده قـرار  محـور  را تـشيع  و) ع(علـي  امـام  حقّانيت نامهعلي منظومه شد،

 به را اسالمي از پيش و حماسي گفتمان مانند خود، مخالفان با همسو و عاصرم هاي گفتمان
 كـشف  بـه  موف و الكال گفتمان تحليل نظريه از گيري بهره با نوشتار اين در. راندمي حاشيه

 هـاي گفتمـان  بـا  را نامـه علـي  ناظم سازيغيريت و ضديت روند و پرداخته هاگفتمان اين
  .دهيممي قرار بررسي مورد مخالف

 ايـن  يعمـده . اسـت  شـده  نگاشـته  نامهعلي منظومه مورد در متعددي مقاالت تاكنون
 و نامـه علـي  حماسي خصوصيات شناسي،  نسخه: چون هاييجنبه از را منظومه اين مقاالت،
 قـرار  بررسـي  مـورد  ،نامـه علـي  جايگاه و خواني  مناقب و فردوسي شاهنامه با آن مقايسه

                                                 
 .67ص همان، .1
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 پـژوهش  ايـن  موضوع با شايد شده نگاشته نامهعلي ي درباره كه تيمقاال واقع، در. اندداده
 گفـت  بتـوان  شـايد . دارنـد  ارتباط كمتر نوشتار، اين مسأله با ارتباط در اما باشند، مشترك
 مشخـصات  و هـا ويژگـي  دقيـق،  امـا  ،مختـصر  طـور  به داشته سعي كه تحقيقي ترينجدي

ـ  شـود مي مربوط مقاله اين پژوهش پيشينه به كه آنجا تا ـ همچنين و نامهعلي ي منظومه  ـ
 در شـفيعي . اسـت  كدكني شفيعي محمدرضا يمقاله دهد، قرار بررسي مورد را آن محتواي
 آغـازين  هـاي قـسمت  معرفـي  به ابتدا همان در 1،»پنجم قرن از شيعي ايحماسه «يمقاله

 را» نص «و كرده غازآ سقيفه حوادث از را خود كتاب ربيع كه اين بيان با و پرداخته منظومه
 ايـن  و كنـد مـي  تأكيـد  او شيعي گرايشات بودن پررنگ به كرده، معرفي» اختيار «برابر در

 در كـه  كتـاب  نام و مؤلف عصر به اشاره. بيندمي برجسته بسيار منظومه اين در را موضوع
 كـه  اسـت  موضـوعاتي  از كتاب ساختار همچنين و است شده مستقيم اشاره آن به منظومه

 پردازدمي أبومخنف، ؛منظومه راوي به دقيق نگاهي با ادامه در. پرداخته آن به كدكني عيشفي
 اختيـار  در عربـي  زبان به را صفين و جمل حوادث از اي نسخه ربيع، كه دهدمي احتمال و

 تقابل و مؤلف عصر در كرّاميان نقش. است كرده گردآوري را منظومه آن اساس بر و داشته
. اسـت  داشـته  مختصر اياشاره آن به كدكني كه است موضوعاتي جمله از ا،آنه با ربيع نظر

 تصرّفات نسخه، مشخصات شده، معرفي او به كتاب كه شخصي سراينده، زندگي به اشاراتي
 هـاي صـحنه  توصـيف  منظومـه،  هايداستان برخي به اشاره الخطّي،  رسم مشخصات كاتبان،
 كـه  استديگري   موضوعات از سراينده لغات ي دامنه و دستوري و زباني هايويژگي نبرد،
  .است شده گرفته كار به نيز مقاله اين در آنها از برخي و است پرداخته آنها به ايشان

 كـه  همـانطور  و است مختصر بسيار نامهعلي منظومه محتواي در كدكني شفيعي بررسي
 تـصوير  بـه  را ربيـع  شـيعي  نگرش تا دارد سعي منظومه، آغاز به اشاراتي با تنها شد، گفته
 مفـاهيم  شـده،  نگاشـته  نامهعلي با ارتباط در كه مقاالتي ديگر و مقاله اين رو، اين از. كشد
 و فرهنگـي  شـرايط  تـأثير  همچنـين  و منظومه به بخشيدن انسجام در آنها جايگاه و شيعي
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 نامـه علي ي منظومه گفتمان تحليل ديگر عبارت به. اندنداده قرار بررسي مورد را اجتماعي
  .بپردازد آن به دارد سعي پژوهش اين كه بوده بديع ايمسأله

  
  :مفاهيم تعريف

  بندي مفصل) 1
 كـه  متفاوتي عناصر. دارد گفتمان ينظريه در مهمي نقش) articulation(بندي   مفصل مفهوم
 هويت آيند،مي گرد گفتمان يك قالب در هم كنار در وقتي باشند، مفهوم  بي شايد هم از جدا
 مفهـوم  از همـديگر،  بـه  عناصر اين دادن پيوند براي ،موف و الكال. كنندمي كسب يديجد

 در آنهـا  تركيـب  و مختلـف  عناصـر  گـردآوري  به بندي  مفصل. جويندمي سود بندي  مفصل
 يـك  درون در پراكنـده  عناصـر  ميـان  كـه  عملي هر ديگر، عبارت به. پردازدمي نو هويتي
 بندي  مفصل شود، تعديل و اصالح عناصر اين هويت كه وينح به كند؛ برقرار ارتباط گفتمان
 بندي  مفصل آن دور به مفاهيم ساير كه را مفهومي ترين  محوري بين، اين در 1.شودمي ناميده
  .گويندمي مركزي دال شوند،مي
  
  وقته و مركزي دال) 2

 ، و اشـخاص  عبـارات،  مفاهيم، ها،دال. دارد كليدي نقش نظريه، اين در مدلول و دال مفهوم
 داللـت  خـاص  معـاني  بـر  خـاص،  گفتماني هاي چارچوب در كه هستند نمادهايي كل در
 مـدلول . شـود مـي  ناميده مدلول نمايد،مي داللت آن بر دال يك كه مصداقي و معنا. كنند مي

 كـه  مفهومي يا نماد به. شودمي معنا برايمان نظر مورد دال آن، ديدن با ما كه است اي نشانه
) Nodal point(مركـزي   دال شـوند، مـي  بنـدي  مفـصل  و جمع آن محور حول هادال ساير
 و دهـد مي تشكيل مركزي دال را گفتماني منظومه مركزي هسته ديگر، عبارت به. گويند مي

 انـسجام  2.دهـد مي سامان و كندمي جذب خود به را هانشانه ساير هسته، اين جاذبه نيروي
 از مركـزي  دال بـا  هادال ي رابطه ثبات و سو يك 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( وقته آيندمي گردهم مركزي دال حول كه را هايي دال. است وابسته ديگر سوي
 دور بـه  و گفتمـان  يك درون در كه عناصري از عبارتند هاوقته ديگر، عبارت به. نامندمي
  1.اندشده بندي مفصل مركزي دال

  
  سازيغيريت) 3

 هويـت  به مربوط مباحث و گفتماني مباحث در مهم مفهومي) antagonism(سازي  غيريت
 و ديگربـودگي  و بـرد  بهـره » همـاني  ايـن  «مفهوم مقابل در مفهوم اين از دريدا ژاك. است

 و ديگربـودگي  حـسب  بـر  واژگان معاني«: گفت و گرفت كار به زبان حوزه در را مغايرت
 كار به را دريدا سازيغيريت مفهوم موف، و الكال 2»گرددمي مشخص نظام يك در مباينت،
 بنـدي   مفـصل  يهمبـسته  اينجـا  در سازيغيريت. برساختند آن از فراگير مفهومي و گرفتند
 ايـن  از تا نيست، چيزي چه مفهوم آن كه بگوييم بايد مفهوم يك بندي  مفصل براي ما. است

 و ضـديت  در اساسـاً  هـا گفتمـان . كنـيم  بندي مفصل و تعريف را خود مفهوم بتوانيم رهگذر
  3.يابند مي هويت و گيرندمي شكل يكديگر با تفاوت

  

  رانيحاشيه و سازيبرجسته) 4
 دو اين. است همراه» رانيحاشيه «و» سازيبرجسته «مفاهيم با خود ذات در غيريت مفهوم
 سـازي برجـسته . شـوند مـي  ظـاهر  گفتماني منازعات ي عرصه در مختلف اشكال به مفهوم
 سازي  برجسته و رقيب، گفتمان هاي  دال و معاني نظام رانيحاشيه و خود نظر مورد هاي  دال
 و سـازي برجـسته  واقـع  در. اسـت  جملـه  آن از رقيـب  ضـعف  نقـاط  و خـود  قوت نقاط

  4.است گفتمان يك هژموني تداوم و قدرت استمرار و حفظ براي اي شيوه راني،حاشيه
                                                 

1. Ibid, p.110. 
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   آن ختارسا و نامهعلي منظومه معرفي
 حـدود  در اسـت  اي منظومه رسيده، ما دست به» ربيع «نام به شاعري از كه نامهعلي كتاب
» عرب عروض در عجم لفظ به «اشسراينده ي  گفته به و متقارب بحر در بيت، هزار دوازده

. باشـد مي قاسطين و ناكثين با جنگ در طالب ابي بن علي مغازي و مناقب در آن سراسر و
 62 سـن  در را منظومه اين است هجري 420 متولد كتاب، متن تصريح به كه ن،آ ي گوينده
 يـا  و بيهق ناحيه در شايد و خراسان در يقين به قريب احتمال به هجري 482 در و سالگي
 طاهر بن علي يعني عصر، سادات اشراف از يكي به را آن و است كرده منظوم قديم جرجان
 اين در او از پيش كه دارد تصريح خود شاعر، 1.است داشته تقديم ناحيه سادات از عريضي

 مغـازي  سراي حماسه نخستين كه اين بر مؤلف يعني است، نكرده منظوم سخني كسي ،باره
 ايـن  از حاكي ،كتاب ابتداي همچنين. است داشته وقوف است، فارسي زبان به) ع(علي امام
 ابيـات  كـه  كنـد مـي  ادعـا  يكـدكن  شفيعي اما ،است داشته افتادگي اصلي، ينسخه كه است

  2.است نشده فوت منظومه اين از چنداني
 كنـار  در تـاريخي  لحـاظ  از كتـاب  ايـن  فارسـي،  زبـان  منظـوم  هـاي حماسه ميان در
 شعر تاريخ نظر از. گيردمي قرار اسدي نامهگرشاسب و فردوسي شاهنامه چون هايي منظومه
 حماسـه  اولين دانيممي كه آنجا تا است، اهميت كمال داراي نيز شيعي هايحماسه و شيعي

 تيمـوري  عـصر  در كـه  است) 875 م( خوسفي حسام ابن نامه خاوران شيعي، شده شناخته
  3.است شده تدوين كتاب اين از پس قرن چهار حدود و شده سروده
 از و اسـت  أبومخنف از رواياتي پايه بر اشمنظومه كه دارد تصريح جا، چندين در ربيع

                                                 
 ابـي  بن طاهر بن علي االمير عنوان به او از األنساب لباب كتاب در بيهقي زيد بن علي كه طاهر بن علي .1

 507 در سـالگي  هفتـاد  حـدود  سـن  در كه است بوده بيهق ناحيه اشراف از يكي كند؛مي ياد السجاد القاسم
 اهـدا  او بـه  نامـه علي منظومه ،482 بوده؛ در  سالگي چهل سن در وقتي كه است طبيعي و درگذشته هجري،

 مهـدي  الـسيد  تحقيق ،2ج ،األعقاب و األنساب لباب ،)ق1410 (لبيهقي،ا زيد بن علي ابوالحسن؛  است شده
 .661ـ 662ص مرعشي، اهللا آيت عمومي كتابخانه: قم الرجائي،

 .93ـ94ص ،»پنجم قرن از شيعي ايحماسه «.2

 .98ـ99ص همان، .3
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 اسـناد  أبومخنف به را صفين جنگ در گفتارش تمام وي 1.كندمي ياد» منابربوال «كنيه با او
. آورد مي عباس نقلي ابن از هم بار يك و) ع(صادق امام از بار يك فقط جمل در و دهدمي

 همچنين و حضرت آن از و كرده درك را) ع(صادق امام محضر أبومخنف كه نيست ترديدي
 سـرودن  عهد در كه است اين رسدمي ذهن به اينجا در كه پرسشي. دارد روايت عباس ابن
 گوينده دست به ديگران روايات طريق از يا است بوده باقي أبومخنف آثار آيا منظومه، اين

 نامي آن، هايروايت آغاز در كه داشته اختيار در متني مؤلف قوي، احتمال به است؟ رسيده
 او اشـعار  در كـه  ويـژه  بـه  اسـت؛  وردهدرآ نظمبه   را ها همان ربيع و شده ذكر أبومخنف از

 از. نـدارد  همـاهنگي  داريم أبومخنف از كه رواياتي نوع با كه دارد وجود اي  افسانه حوادثي
 و بوده او اختيار در عربي نثر به صفين و جمل حوادث از اينسخه كه گفت توانمي رو، اين

  2.است درآورده نظم به را آن گوينده
 اول دفتر. است آورده تمام تفصيل به منظومه اين در را فّينص و جمل ماجراي سراينده،

) ع(علـي  امـام  بـا  مردم بيعت به اول مجلس كه باشدمي مجلس سه شامل ـ جمل ـ حرب 
 دوم ـ حـرب   دفتـر  و اسـت  كـرده  دنبال را جمل حوادث ديگر مجلس دو و شده پرداخته
ـ   فردوسـي  شـيوه  بـه  لـس، مج يا بخش هر آغاز در. باشدمي مجلس دوازده شامل صفّين 
 ستايد،مي را خرد و است خرد طرفدار معتزلي شيعي فردوسي كه گونه همان و دارد خطابي

 را خردمند سخنش آغاز در و پردازدمي خردمند و خرد ستايش به جا همه نيز سراينده اين
  .دهدمي قرار مخاطب

  

                                                 
/ 3334 /3305/ 3175/ 3090/ 3006/ 2309: است كرده اشاره أبومخنف نام به شاعر ابيات، اين  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 شيعي ايحماسه «.2
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  نامهعلي گفتمان در بندي مفصل
 شـيعي  باورهـاي  و اعتقـادات  مستقيم تأثير تحت نامهعلي يمنظومه شد گفته كه همانطور
 و كنـد مي آغاز پيامبر فوت از پس حوادث از را خود يمنظومه سراينده،. است شده فراهم
 ايعـده  شـدند؛  تقسيم گروه دو به و كردند بد مرتضي با شبهت، از و كردند فتنه امت كه اين
 شكستند، را غدير روز عهد كه ديگر قومي و دبرگزيدن را» نص «راه بودند،) ص(نبي يار كه
 را خود كتاب هوشمندانه شكلي به ربيع واقع، در. كردند انتخاب را» اختيار «راه سقيفه، در
 آغـاز  شـده،  امـت  در انشقاق به منجر كه حوادثي با بلكه ،)ع(علي امام خالفت آغاز با نه
  :دارد اشاره غديرخم و نص همچون شيعي كليدي مفاهيم به ابتدا همان در و كند مي

  مرتضي با كرد بد هـــك شبهت ز  مصطفي پس زــك كنون بشنو تو
  زبون را دون ديو شد كه شبهت ز برون دنيا ز شد مصطفي چون كه
  انـــــزم از هدي اهل بهراي ز  جهان اندر دـــآم پديد فتنه چه
  وهـست با حق دست شد قوم بد ز گروه دو بر قوم آن شد شبهت ز

  بار دـچن نبي جز نبد را نص چو اختيار رـدگ و نص جست يكي
  رــــپي و برنا ز هــسقيف شكفته غدير روز دـــعه بن ز شكسته

  1ارــــاختي ره هـــگرفت كينه ز وار بيهوش كرده اــره نص ره
ـ   كليـدي  عناصر از يكي كه نص، ي مسأله بر ربيع اشاره ـ   شـيعه   در باشـد مـي  اماميـه 
 امام نام جاي به عبارت اين از ادامه در حتي و گيردمي قرار تأكيد مورد ديگر جاي چندين
  :كندمي استفاده) ع(علي

  2كس چند خاصگان از يارش شده سپس زان نص بود همي خانه به 
 ذكـر  نيـز  معاويـه  بـه ) ع(علي امام ينامه در همچنين اختيار، برابر در نص گرفتن قرار

 اشـاره  آن بـه  ،)ص(پيـامبر  فوت از پس جانشيني، به خود حقّانيت انبي در امام و ،شودمي
 انصار و مهاجر سوي از نص گذاشتن كنار ينتيجه را شريعت و دين در دگرگوني و كندمي

                                                 
 مكتـوب،  ميراث: تهران غالمي، ابوالفضل و بيات رضا تصحيح ،)كهن ايمنظومه (نامهعلي ،)1390 ( ربيع، .1

 .3ـ9 ابيات

 .12بيت  همان،.2
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  :داند مي
  ...كين و مهر مـعال از رفت برون امين ايــمصطف بد هـك وقتي به 
  ...چارگي بي ز دــبجستن خالفت ارگيـــــــيكب ردندـبك سقيفه 
  نيست نانيوشيده سخن در اين وز نيست پوشيده جمله از غديرخم 

  دگر امامي يك رـــه كرد طلب رـدگ راه و اندندـــــبم نص ره
  ...كين بهر از ارــــانص و مهاجر دين صاحبان اين گروه هفت شدند

  ...شد ادـــش دون ديو بيدادگر ز شد فرياد به شريعت انــاينس از
  1كين بازار جست همي كس بسي دين بازار كار دــــش هدگرگون

 امامـت  الهـي  نـص  بـه  اشـاراتي  جمـل،  نبرد از پس حوادث بيان در و ديگر جايي در
  :عايشه به خطاب بكر ابي بن محمد زبان از بار اين و كند؛ مي

  وفي؟ ولي يزدان دــــخوان كرا وصي؟ رــــپيمب دين بر كرد كرا 
  2آفرين جان اولواالمر گفت ورا مبين نص هب دين راسخ است وي 

 را آن حقانيـت  و شـده  بيان بيشتري وضوح با شيعه، در امامت بودن منصوص اينجا در
 از يـازدهم  مجلس ابتداي در همچنين منصوص امامت. داندمي قرآن در خدا كالم بر مبتني
  :داندمي آنقر آيات و خدا فرمان به را آن و گرفته قرار تأكيد مورد صفين، حرب

  سراي آن پي از بجوي سعادت سراي دانش دان سخن اي اال 
  3نص قرآن آيات و انــفرم به  نص انـامام مدح گوي همي 

 اثبات راستاي در باشد،مي شيعه كليدي عناصر از يكي كه را نص عنصر ربيع، رو اين از
 نيـز  آن بـودن  الهي بر و كرده بندي  مفصل ـ خود گفتمان در ـ تشيع و) ع(علي امام حقانيت
 را آن خـود،  كتـاب  در تواتر به و دانسته شيعه حقّ نيز را امامت آن، پي در و كندمي اشاره

 از را امامـت  ،)ع(علـي  امـام  كه كندمي تأكيد نكته اين بر نيز مورد اين در. كندمي يادآوري
 از جمـل،  دنبـر  كـشاكش  در ربيع،. است الهي او حقانيت و گرفته) ص(پيامبر سپس و خدا

                                                 
 .2469ـ2480ابيات همان، .1

 .2027ـ2028 ابيات  همان،.2

 .10113ـ10114 ابيات همان، .3
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 امـام . كنـد مـي  مطرح را امامت بر وي ادعاي و گويدمي سخن عايشه توسط سپاه آراستن
 راه كـردن  فرامـوش  دليـل  بـه  را عايشه و دهدمي قرار حجت را خدا اين، از پس) ع(علي
 باز) ع(علي امام عليه معاويه سپاه آراستن بيان در و ادامه در 1.كندمي سرزنش) ص(پيامبر

 پيـامبر  همـنفس  كه است آمده امامي جنگ به ابوسفيان فرزند كه كندمي اشاره تهنك اين به
   2.است فرستاده را ذوالفقار آسمان، از برايش خدا و اوست با امين جبرئيل و بوده

 و شـريعت  چون ديگري عناصر با شيعه، مذهب در امامت حقّ بودن الهي بر ربيع تأكيد
 نيـزه  بـر  قرآن و صفين حرب حوادث قالب در ناظم و شودمي بندي مفصل آن، از حفاظت
ـ ) ع(مصطفي يخانه كردن ويران قصد يارانش و معاويه كه كندمي اشاره نكته اين بر كردن،
 بـر  اتفاق اين گذارد نمي است زنده تا كه كندمي تأكيد) ع(علي امام و دارند را ـ اسالم دين
 سپرده) ع(علي به) ص(پيامبر و) ص(مبرپيا به را شريعت خداوند زيرا دهد؛ رخ شريعت سر

 حـالي  در دادمي برابر او با را خود چگونه كه گويدمي معاويه به خطاب ادامه در و 3است؛
 گـواهي  وي حق در قرآن پروردگار، حكم به و كنندمي فخر او بر مالئكه و االمين روح كه
 نيز شودمي كوفه دمسج در آشوب موجب كه حكمين از پس حوادث ذكر در ربيع 4.دهدمي
 غـدير  مسأله و) ع(علي امام امامت بر شده، سروده استفهامي سواليِ صورت به كه ابياتي با

 بـن  عبـداهللا  زبـان  از بار اين عبارات، اين داند؛ نمي معاويه آن از را حق اين و كندمي تأكيد
  :شودمي روايت حكمين مجلسِ حاضران به خطاب عفيف

  برون؟ آرد ميري از عاص بن كه كنون رحيد كار شد گونه اين از 
  امر؟ بار اين خواهند ردـك همي عمرو ارـــگفت به پيمبر و خدا 
  دين؟ اهل بر گبر اين ارــگفت ز لعين رـــصخ ابن شد اولواالمر 
  5امير؟ را علي پيمبر اين كرد كه غدير اندر رـــگب اين نبودست 

                                                 
 .1885ـ1902 ابيات  همان،.1

 .4814ـ4816 ابيات همان، .2

 .9320ـ9326 ابيات همان، .3

 .9460ـ9462 ابيات همان، .4

 .9904ـ9908 ابيات  همان،.5
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 امـام  توسـط  اشـعري  ابوموسـي  رزنشس از ربيع سياق، و سبك همين به و ادامه در و
  :دارد اشاره منصوص امامت بر كه گويدمي را ابياتي) ع(علي

  بود؟ بازي رهــــمه ره نــدي ره بود؟ بازي ارـــك چنين امامت 
  1ست؟اشعري يكرده مگر گفتي تو ستپيغمبري دست يكي امامت 

 يهمـه  بـرداري  بهره مورد اسالم، يانديشه در كه »امامت« و »امام« عبارت رو، اين از
 عنوان به نامهعلي گفتمان در باشد؛مي شيعه و سنت اهل و خوارج از اعم سياسي، هاي گروه
 عبـارت  به. است شده بندي  مفصل شيعه و) ع(علي امام حقّانيت محور حول اساسي ايوقته
 منظومه يعي،ش گفتمان در مركزي دالّ شيعه، همچنين و) ع(علي امام حقّانيت اثبات تر،  دقيق
ـ  موضوع اين حول را شيعي هاينشانه يا هاوقته تا كندمي تالش سراينده و بوده نامهعلي  ـ

 واليتـي  را امامـت  ،ربيع راستا، همين در. نمايد بنديمفصل ـ تشيع و) ع(علي امام حقانيت
 عبـاراتي  واقـع،  در است؛ رسيده) ع(علي امام به سپس و) ص(رسول به خدا از كه داندمي

 شـده  اسـتفاده  آنهـا  از فراوان نامهعلي منظومه در كه نبي وصي و نبي ولي خدا، ولي چون
 سوي از كه قرآني عنصري كند؛مي نمايندگي نامهعلي گفتمان در را» واليت «يوقته است،
 بـراي . اسـت  شدهبندي    مفصل مركزي دال پيرامون ،نامهعلي متن در خاص طور به و شيعه
 را بيتي كند،مي نقل گزارش زبير و طلحه با) ع(علي امام مذاكره از كه جايي در ربيع نمونه،

  :كند مي زدگوش را آن يمحدوده و واليت، و امامت كه آوردمي) ع(علي امام زبان از
  2مگر؟ واليت داري تو در دين به مگر؟ امامت جويي: گفت علي 

 مطـرح  واليـت  سـر  بـر  صـحبت  كـه  آنجا نيز، عمروعاص و عباس ابن يمذاكره در و
 پيـامبر  كـه  كنـد مـي  ادعا و بردمي سوال زير را) ع(علي امام امامت عاص، عمرو شود؛مي

  :است شده بيان نامهعلي در گونه اين دو اين هايگفته است؛ نداده علي به را واليت
  ادــــش گوي بر نيز؟ را تو مير و داد؟ چه را علي مر نبي بگفتش

  مال رـــب دـــــب داده نبي واليت مرا امير اـــــــگفت عمرو بدو
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  علي بد وي ادــــدام كه بد همين  نبي واليت ندادست را يـعل
  دين و داد نــدشم گمان بي تويي  لعين اي گفت عباس ابن بدو

  1رسول؟ بودش كرده خود عهد ولي  رسول نديدي اندر خم غدير
 تـرين   مهـم  از يكـي  عنـوان  بـه  ،وي ظهور و) عج(مهدي غيبت به ربيع ديگر، سويي از
 بـراي ) ع(علـي  امام سخنان بيان در وي. دارد مستقيم ياشاره نيز شيعي، گفتمان هاينشانه
 در جهـان  كـه  گويـد؛ مـي  آخرالزّمـان  بـه  علـي  ياشـاره  از جمل، نبرد از پس بصره، اهل

 بـن  شـعيب  روايـات  درــ    صالح بن شعبه نام به فردي و شده سامانينابه از پر آخرالزّمان
 معنبـر  را شـريعت  سـراي  و كـرده  مبتّـر  را ستمكاران و كندمي قيام سفيد پرچم با ـ صالح
 آمدن از ،)ص(پيامبر به منسوب روايات بنابر و) ع(علي امام قول از ادامه، در ربيع 2.كندمي

 ،اشـارات  اين 3.كندمي همراهي را او نيز عيسي كه حالي در گويد؛مي سخن مكّه در مهدي
 خـود  شيعي گفتمان وسيله بدين ربيع و بوده هجري پنجم قرن فرهنگي جو از متأثر شكبي
 نـص،  چـون  هـايي نـشانه  و مفـاهيم  بر ربيع تأكيد ديگر، عبارت به. كند مي بندي مفصل را

 ـ تسنّن اهل برابر در ـ تشيع و) ع(علي امام حقّانيت اثبات هدف به غيبت و واليت امامت،
 مركـزيِ  دال حـولِ  نامـه علـي  گفتمـانِ  در كـه  هـايي وقته يا هاشانهن است؛ گرفته صورت

 و هـا نـشانه  اين بر ربيع تأكيد كه آن جالب و اندآمده فراهم» شيعه و) ع(علي امام حقانيت«
  .گيردمي صورت صفين و جمل رويدادهاي بيان با همزمان مفاهيم،

  

  نامهعلي گفتمان در سازيغيريت
 و كننـد مـي  پيدا هويت» دشمن «واسطه به همواره هاگفتمان شد، فتهگ ابتدا در كه همانطور

 بـه  و مطلقـاً  كـه  گفتماني وجود رو، اين از. كنند مي تنظيم آن اساس بر را خود معنايي نظام
 ايـن  بـا  ارتبـاط  در. نيست پذير امكان نظريه اين اساس بر باشد، حاكم ايجامعه بر تنهايي
 يمنظومـه  آمـدن  وجـود  بـه  اساساً كه آنجا تا دارد؛ ديكلي نقش سازيغيريت نيز نوشتار
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سنّت ـ   ـ اهل خوانان فضائل هايپردازي داستان با مقابله و سازيغيريت از متأثر نامهعلي
  .باشد مي

 تأكيـد  مـورد  منظومـه  انتهـاي  تا ابتدا از مخالفان، با سازي  غيريت ،نامهعلي گفتمان در
ـ )ع(علي امام مخالفان يههم توانمي ،نامهعلي در گرچه. است ـ  و ناكثين    غير را قاسطين 

 و اميـه  بني محور بر ،نامهعلي گفتمان در اصلي سازيغيريت اما ،كرد محسوب دشمن يا و
 افرادي مثال براي و باشدمي  عاص ـ عمرو و عامر بن عبداهللا مروان، معاويه، آنها ـ متابعان
 مقابـل  و غيـر  عنوان به نامهعلي در گرچه زبير، و طلحه عايشه، عثمان، عمر، ابوبكر، چون
 از يكـي . دارنـد  تريكمرنگ نقش نامهعلي گفتمان سازيِغيريت در اما ،هستند مطرح امام

 مربـوط  ربيـع  بـا  معاصـر  ايـران،  اجتماعي و فرهنگي جو به توانمي را موضوع اين داليل
 محيط از مفيدي بسيار اطالعات قزويني رازيِ ؛ در اين اثر   نقض كتاب به بازگرديم. دانست
 در را سـنّي  و شيعه هايرقابت شد گفته كه همانطور و كندمي ارايه ايران شهرهاي فرهنگي

 قتـل  از بعـد  مروانيان، و اميه بني متعصبان كه است چنان و... «: دهدمي بازتاب شهرها اين
 سـيف  بقيـت  از نخارجيـا  جماعتي. داشتند  نمي طاقت علي، منقبت و فضيلت با) ع(حسين
 اصـل،  بـي  حكايات و دروغ به هاييمغازي تا كردند جمع هم به را دينانبد گروهي و علي
 را شـشم  و پـنجم  هاي  قرن در اعتقادي هايگروه رقابت كه ها،گفته اين از 1»...كردند وضع
ـ   بنـي  بـه  نسبت ،نامهعلي گفتمان در سازيغيريت برجستگيِ به توانمي كند،مي بيان و هامي 

 خانواده يسرسلسله ـ حكم مروان با تخاصم ،نامهعلي متن در كه آنجا تا. برد پي مروانيان
 مـروان  از منظومـه،  در كـه  جايي اولين. است مالحظه قابل محسوس شكلي به ـ مروانيان
 و گويـد مي اشور در عثمان رسيدن خالفت به از ربيع كه است زماني آيد،مي ميان به سخن
  :نويسدمي

  ...رسيد مروان نزد سخن زان خبر رسيد عثمان به خالفت شورا ز 
  2شقي آن نفاق اهل بر بد سر چو نبي راندگان از بد سگ آن كه 

 مدينـه  از را مـروان  ،)ص(پيمبـر  گفته بنابر عمر، و ابوبكر كه حالي در گويد؛مي ادامه در و
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 نقـش  حال اين با 1.داد نصبم او به و بركشيد وزارت به را او عثمان بودند، داشته نگه دور
ـ  ماجراي در و دانسته كليدي عثمان، رسيدن قتل به در را عمروعاص و مروان  بيشتر جمل 

 فتنه برپايي در را، دو اين معاويه از بيشتر صفين، نبرد مورد در و ـ زبير و طلحه عايشه، از
  :داندمي اصلي متّهم )ع(علي امام عليه

  تير و شمشير زخم از خانه آن در  پير عثمان هـــكشت شد سرانجام 
  درون يثرب به پنهان دو هر شدند  دون روـعم آن و مروان فتنه سر

  رست دو رـه آن كردار و گفتار ز  درست عثمان ز خو آن بيخ و بن 
  باز انگيخت هــچ منافق دو از كه  رازـــسرف گو اي كنون بشنو تو 
  جمل حرب رست تخمشان آن كز  جدل تخم فروكشت ونهــــچگ 
  شد كشته از پر صحرا كشته از كه  شد كشته سپه چندان جنگ آن كز 
  2كين بازار دو رـه دــــبياراستن  لعين صفّين جنگ از ارهـــدگرب 
 يكي. كندمي مطرح را آنان متابعان و اميه بني با سازيغيريت گوناگون، هايراه از ربيع

 نتيجـه  در و او، پيـامبر  و خـدا  امـر  برابر در مروانيان و هامي  بني دادن قرار آنها، ترينمهم از
 خطـاب  خدا عدوي و دشمن را آنها صراحت، به ربيع. آنهاست كردن قلمداد ،دين از خارج
ـ  توصيف در و كندمي ـ عـاص  عمـرو  و عـامر  بن عبداهللا مروان، معاويه، آنها   عبـاراتي  از  

 عبارت به 3.كندمي استفاده فرعون و مريسا حتي و گبر و جو فتنه منافق، ملحد، كافر، چون
 دارد، قـرار  شيعه و) ع(علي امام حقّانيت محور حول نامهعلي گفتمان كه شرايطي در ،ديگر
 خدا، دشمن اند، نگرفته قرار پيامبرش و خداوند امر متابع كه جهت آن از را سنّت اهل ربيع،
  نيست؛ قائل هاآن براي نيز حقّانيتي نتيجه در و داند؛مي كافر و دين از خارج

  4خداي ولي با دــش جنگ در چو    پاي برد برون دين از كه آن بود كه
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 ربيـع  كه آنجايي كند؛مي تأكيد نكته اين بر 1ناصبيان، به خطاب ديگر جايي در همچنين
 از پـس  و پـردازد مي) ع(علي امام فضل و معاويه نكوهش به و كرده رها را صفين ماجراي
  :نويسدمي معاويه، مادر د،هن به اشاره

  زاد ونهـاينگ را وي مادرش هـــك     داد و دين حق داند چه كس چنين 
  تروخــش ناصبي از زــــحي كزان     رــــنگ را ناصبي مر وــت وليكن 
  شب و روز علي انــــدوست اــاب     سبب اين از هم وي دشمني دــكن 
  است من عدوي كس آن گويد عدو     است من ولي يزدان گفت را هـــك 
  2دايـخ ولي عدوي باشد هـــــك     راي زشت آن است خداي عدوي 

  :داندمي كفر عين نتيجه در و خدا و) ص(پيامبر با جنگ را) ع(علي با جنگ ربيع
  3است؟ حيدر دينپاك نبي نفس نه     است؟ پيغمبر جنگ علي جنگ نه 
  ... داد؟ و دين حيدر كشد كافر هـك      ياد نداريد رــــپيمب از اـــــشم 
  4كارزار علي با دـــكن كافر هـــك     بار دــــچن پس بگفتست پيمبر 
 بيـان  گونـاگون  اشـكال  بـه  و تمـام  صراحت با نامهعلي متن سرتاسر در سازيغيريت

 بـن  دمحمـ  از را اينامه ربيع نمونه، براي. گيردمي قرار حمله مورد غير، گفتمانِ و شود مي
 مبنـي  معاويـه  ادعاي آن در كه كندمي ذكر او، ينامه جواب در و معاويه، به خطاب ابوبكر

 ربيـع،  لحن اينجا در نامد؛مي فاسق و ظالم و قاسطين مهتر را او و شده رد دين، ساالري بر
 كـافري  و منـافق  را او و دانسته مرتد پشت فرعونِ  از را معاويه ادامه در و است تند بسيار
  5.كندمي خطاب زنديق صخر را، ابوسفيان پدرش، و كندمي دشمني خدا با كه داندمي

                                                 
 از يكـي  يـا  طالـب  ابي بن علي با كه شود  كسي اطالق مي   به كه است اي  واژه) النواصب عربي به ( ناصبي .1
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 بيـان ) ع(علـي  امـام  قـول  از را، زناكـاران  و مرتدان حكم كوتاه، داستاني در همچنين ربيع
 داسـتان،  اين در باشد؛نمي همراهانش و معاويه عليه سازيغيريت با ارتباط بي كه كند؛ مي
 امـام  به اينامه اشتر مالك و اندكرده زنا مصر در ترسا، زني با لمانمس مردي كه شده گفته
 شالق ضربه صد زدن به را مالك جواب، در امام طلبد؛مي داوري باره اين در او از و نوشته

  :گويدمي) ع(علي امام قول از ادامه در و كندمي امر آنها هردو بر
  رستگار شود پذيرد دين اگر      خواستار دين كه جز مكن گبران ز 
  1دگر عذري مپذير تو مرتد ز      رــــسپ كشتن هــب را مرتدان تن 
 دشـمنان  بـا ) ع(علي امام مخالفان انگاشتن يكسان ،نامهعلي در سازيغيريت ديگر بعد
 زيـر  را خدا عهد و گرفته قرار اسالم مقابل دو هر زيرا باشد؛مي اسالم صدر در) ص(پيامبر

 امـام  ،)ص(پيـامبر  برابـر  در را هنـد  مـادرش  و يزيد معاويه، ابوسفيان، ربيع. اند گذاشته پا
 را اميـه   بنـي  عليـه  تخاصـم  يدامنه و كشيدمي تصوير به حمزه و) ع(حسين امام و) ع(علي
  :داندمي) ع(علي امام خالفت دوران از تروسيع

  مصطفي با ردـك لعين صخر كه مرتضي با گبر آن كرد انـــهم 
  بازكاشت او هم كين پسر بهر ز داشت ميراث به سفيانپور لعين 
  گرگ درنده ودـب هم زاده لعين سترگ گرگ بود پدر چون پسر 
  تعب در چنين بد پسر از علي شب و روز غم به بد پدر از بني 
  سارـخاك سگ آن كربال آن در زار كشت پليد يزيد را نـحسي 
  دــپلي هند رهجگرخوا تا نگر شهيد او گشت حمزه زانيه آن از 
  2نــالمرسلي سيد بر و اوالد بر كين به يك هر كردند چه تا ببين 

  

  نامهعلي گفتمان در سازيبرجسته فرايند
 مفـاهيم  بـا  خـود  ذات در غيريـت  مفهـوم  شـد؛  گفتـه  نوشـتار  اين ابتداي در كه همانطور

 بـا  خاصـم ت در كـه  متنـي  ديگـر،  عبارت به. است همراه» رانيحاشيه «و» سازيبرجسته«
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 نقـاط  و خـود  قوت نقاط بندي،  مفصل راستاي در و خود به خود دارد، قرار ديگر گفتماني
 حاشـيه  به را رقيب قوت نقاط و خود ضعف نقاط بالعكس؛ و كندمي برجسته را غير ضعف
 گونـاگون  هـاي روش بـه  و وضـوح  بـه  نامـه، علي متن در سازي،برجسته فرايند 1.راندمي

 حـول  خـود،  يمنظومه در را شيعي گفتمان هاينشانه ربيع، عبارتي، هب. استگرفته صورت
 و حـوادث  از خود روايت كنار در و كرده بندي  مفصل شيعه، و) ع(علي امام حقانيت اثبات

 قرآنـي،  آيات به فرايند اين در و پردازدمي آنها سازيبرجسته به مدام تاريخي، رويدادهاي
 گـاه آن و خود يمنظومه ابتداي در ناظم .كندمي استناد اسالم صدر رويدادهاي و هاداستان

 قرآنـيِ  عنـوان  بـا ) ع(علي امام از نص، به اشاره ضمن در كند؛مي مطرح را اشور مسئله كه
  كند؛مي ياد» المؤمنين صالح«

  2ولي را او ايزد خواند كه آن علي          علي جز المؤمنين صالح نبد 
 يسـوره  چهارم يآيه در المؤمنين صالح از مراد سنّت، اهل و هشيع روايات و تفاسير بنابر 

ـ  5عمـران  آل يسـوره  61 يآيه به اشاره همچنين 4.باشدمي طالب أبي بن علي 3تحريم،  ـ
ـ  يآيه به معروف  به بارها» نبي نفس «و» پيمبر نفس «چون عباراتي قالب در نيز،  مباهله 

  است؛ رفته كار
  6اوي بد همبر جمله انبيا با هـك اوي بد پيمبر نفس هــــك امامي 
  7است پيغمبر نفس يقين روي ز است حيدر راستي همه تخم چو 

                                                 
 .113ص ني،: تهران ،زبان و گفتمان قدرت ،)1387 (سلطاني، اصغر علي .1

 .28ـ29 اتابي همان، .2

الح  و جِبريلُ و مولَئه هو اللَّه فَإِنَّ علَيه تَظَاهرَا إِن و  قُلُوبكُما صغَت فَقَد اللَّه إِلى تَتُوبا إِن .3 ينَ  صـنؤْم الْمـ و 
 .ظَهِير ذَالك بعد الْملَئكَةُ

 ى جامعـه  اسـالمى  انتـشارات  دفتر: قم ،19ج ،الميزان ترجمه ،)1374 (همدانى، موسوى باقر محمد سيد .4
 .556ص قم، علميه حوزه مدرسين

 و أَنفُسنَا و نساءكُم و نساءنَا و   أَبنَاءكم و أَبنَاءنَا نَدع تَعالَواْ فَقُلْ الْعلْمِ منَ جاءك ما بعد من فيه حاجك فَمنْ .5
كُمأَنفُس ته ثُمل لْنَبعفَنَج نَتلَّع اللَّه لىبِين عالْكَذ. 

 .4817بيت ،)كهن ايمنظومه (نامهعلي .6

 . 5431بيت  همان،.7
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 بـر  مبتني و سازيغيريت با موازي سازي،برجسته فرايند شود،مي مالحظه كه همانطور
 عبـارت . اسـت  گرفتـه  صـورت  قرآنـي  آيات از گيري بهره با ،نامهعلي گفتماني هاينشانه

  :گيردمي قرار ربيع اشاره مورد ،نامهعلي در شكل همين به نيز اولواالمر
  1آفرين جان اولواالمر گفت ورا    مبين نص به دين راسخ است وي 
 امام ي  باره در كه هاداستان برخي ذكر به صفين حرب از پنجم مجلس در همچنين ربيع

 كـالم  در ايليـا  نـام  شـدن  يـاد  و 2زنگي دو ميان علي قضاوت پردازد؛مي اند، گفته) ع(علي
 و داسـتان  قالـب  در شـيعه  حقّانيـت  سـازيِ برجسته فرايند هاينمونه از 3تورات، و مسيح

 آب جـستن  در امـام  اعجـاز  بـه  ها،داستان اين خالل در و قسمت همين در. است روايات
 نوشـته  بيابـان  در سياه سنگي روي بر داستان، بر بنا كه پيامبر، از روايتي با و كندمي اشاره
 من األئمه «ـ روايت اين 4.كندمي تأكيد) ع(أئمه حقانيت بر پروردگار، حجت به است، شده
 روايـت  پيـامبر  قـول  از را آن ربيـع  كه ـ 5»عشَرَ اثنَي كانوا و اسرائيل بني نُقباء بِعدد بعدي
 نـصوص م و امامـت  ينـشانه  آن، طريق از ربيع كه ستبارزي ا  هاينمونه از يكي كند، مي

 بـه  اشـاره  همچنـين  .كنـد مي برجسته ـ آن حقّانيت اثبات ـ و  اماميه شيعه در را، آن بودن
 بـه  نيـز،  باشـد مـي  پيونـد  در شـيعي  باورهـاي  بـا  كـه  اسـالم  صـدر  حوادث و رويدادها
 اثبـات  و خـم  غدير بر تأكيد. كندمي كمك نامهعلي شيعي گفتمان هاينشانه سازيبرجسته
   6.باشدمي مورد اين هاينمونه از ،)ع(علي امام امامت
. اسـت  رفتـه  كـار  به نامهعلي در نيز، دشمن ضعف نقاط سازيبرجسته ديگر، سويي از
 حقّانيت بر دشمن اعتراف و) ع(علي امام مخالفان متذم در) ص(پيامبر از رواياتي به اشاره

                                                 
 .2028 بيت همان، .1

 .5751 ـ5859 ابيات همان، .2

 . 5951ـ5970 ابيات همان، .3

 .5860ـ 5950 ابيات  همان،.4

 . 300ص عالمه،: قم ،1ج ،طالب أبي آل مناقب ،)تا بي (شهرآشوب، ابن علي بن محمد .5

 بـه ) ع(علـي  امـام  انتخـاب  و غـدير  واقعـه  ، بـه  8،  247،  2473،250،  7495،  9908ابيات نامه،علي در .6
 .است شده اشاره امامت و جانشيني
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 سـعي  آنها، سازيهبرجست با مورد، چند در ربيع كه هستند هايينشانه ،)ع(علي امام فضل و
 امـام  بـا  مـردم  بيعـت  از منظومـه،  ابتـداي  در ربيع، كه زماني. دارد شيعه حقّانيت اثبات در

ـ  باشـد مي بهتر خالفت براي او كه اين بر مبني ـ طلحه ادعاي گويد،مي سخن) ع(علي  را ـ
 و نندك رجوع درونشان قرآن به تا خواهدمي طلحه از) ع(علي امام ادامه، در كند؛مي مطرح

 در 1.كنـد مـي  بيعـت  علـي  امام با و شودمي خجل سخن اين از طلحه بگيرند؛ برهان را آن
 بـن  عبـدالرحمن  از خونخـواهي  بـه  معاويه سپاه در عمر بن عبيداهللا كه زماني ديگر، جايي
 امـام  سـپاه  بـا  جنگ از را او عمر، بن عبداهللا برادرش شود،مي جنگ ميدان رهسپار خالد،
 كـارزار  علـي  بـا  گاههيچ خطاب، بن عمر ما، پدر: گويدمي او به و داردمي برحذر) ع(علي
 حيدر برابر در باشي، آهن كوه اگر كه بگير را پدر خوي و بپذير مرا پند نيز تو است؛ نكرده
  2.نيستي بيش ارزني
 بـا  دارد را) ع(علي امام سپاه بر حمله قصد زبير بن مصعب كه زماني نيز ديگر جاي در

 يـادآوري  او بـه  را عمـر  بن عبيداهللا شدن كشته و شودمي روبرو عبداهللا، رادرش،ب سرزنش
 كرده تهي مردان از را جهان كه كندمي خطاب رواني تيره را معاويه زبير، بن عبداهللا. كند مي

 عبـداهللا  كند،مي يادآوري عبداهللا به جمل در را پدرش شدن كشته مصعب، كه زماني و است
  :گويدمي جواب در

  جست پيكار و جنگ علي با وي كه  نخست دــب پدر اندر بد گناه 
  پاي انش،ـــپيم ز او برگرفتمي كه  خداي رــشي حق او ندانست 
  ... استيــــك او كار در هيچ نجست راستي ره از علي نــــوليك 
  ارزار؟ـــــــك علي با كند كافر كه  بار چند نبي از اينشنوده تو 
  نـــــگزي مصطفاي آن گفتست كه  دين اصحاب رانــپي ستودند 
  3اهــــتب را خود اسالم و دين مكن گناه از زود برگرد و پرس برو 

                                                 
 .258ـ261ابيات ،)كهن ايمنظومه (نامهعلي .1

 .8152ـ8164ابيات  همان،.2

 .9244ـ9282ابيات همان، .3
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 افتـد مي) ع(علي امام سپاهيان اسارت به گيرد،نمي فرا را برادر پند كه مصعب ادامه، در
 ذكـر  در ربيـع  د؛كنمي آزاد را او) ع(حسين امام و) ع(حسن امام همراهيِ به) ع(علي امام و

 در را ابيـاتي  و ،كنـد مـي  سـازي برجسته را) ع(علي امام دشمنانِ ضعف نقاط نيز موارد اين
 شكل، همين به و نيز ديگر جاي در 1.كندمي بيان علي با جنگ از زبير بن عبداهللا پشيماني

 امـام  وسـاطت  بـا  او شدن آزاد و) ع(علي امام سپاهيان دست به وقاص ابي سعد اسارت از
ـ ) ص(پيـامبر  بـه  منسوب روايتي به اشاره با نيز اينجا در ربيع. گويدمي سخن) ع(حسين  ـ
 بيـرون  اسـالم  ديـن  و وي بـه  پيمانش و عهد از سعد او، از پس كه) ص(پيامبر گويي پيش
  2.كندمي سازيبرجسته را رقيب ضعف نقاط از مواردي ـ آيد مي

  

  نامهعلي گفتمان در رانيحاشيه فرايند
 سازيغيريت و باشدمي مروانيان و اميه  بني ،نامهعلي در اصلي» غيرِ «شد گفته كه رهمانطو

 مقابل در كه اين وجود با جمل، اصحاب و عثمان عمر، ابوبكر، چون هاييشخصيت مورد در
 يمـسئله  رانـي حاشـيه  .گيردمي صورت تري خفيف صورت به اند،  گرفته قرار) ع(علي امام

 گرفتن قرار الشعاع تحت و باشد،مي سنّت اهل گفتمان عناصر ترين  ممه از يكي كه خالفت،
 ابتـداي  در تنهـا  ربيـع . خوردمي چشم به نامهعلي در كه است نكاتي از امامت برابر در آن

 صورت به عبارت اين از گويد،مي سخن عثمان و عمر ابوبكر، خالفت از كه آنجا و منظومه
 غـديرخم  در) ص(پيـامبر  انتخـاب  و الهـي  نص نتيجه را امامت وي. كندمي استفاده متواتر
 بـه  صـفين،  حـرب  ابتـداي  در ربيع 3.داندمي اختيار ينتيجه را خالفت كه حالي در دانسته
 مـسئله  رانـي حاشـيه  به بيشتر صراحت با و كندمي اشاره) ص(پيامبر فوت از پس حوادث
  :گويدمي و پردازدمي خالفت

  كين و مهر عالم از رفت برون  امين مصطفاي بد كه وقتي به
  ساز دگرگونه يك هر بكردند  نماز خود مصطفي بر نكردند

                                                 
 .10395ـ10430 ابيات همان، .1

 .10455ـ10507 ابيات  همان،.2

 .7ـ13 ابيات ،)كهن ايمنظومه (نامهعلي .3
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  چارگي بي ز دــــبجستن خالفت ارگيـــــــيكب بكردند سقيفه 
  دـــشدن در غم به امامت رــبه ز دـــشدن هم در انصار و مهاجر 
  نيست نانيوشيده سخن در اين وز نيست پوشيده جمله از غديرخم 

  1دگر امامي يك هر ردـــك طلب رـــــدگ راه و بماندند نص ره
 از پـيش  و حماسـي  مفـاهيم  ،نامـه علـي  منظومه در رانيحاشيه فرايند ديگر، طرف از

 شد، گفته نوشتار اين يمقدمه در كه همانطور نيز موضوع اين گيرد؛مي بر در نيز را اسالمي
 عناصـر  ،نامهعلي شيعي گفتمان. گرددمي ازب نامهعلي دوران اجتماعي و فرهنگي شرايط به
 و كرده رد را باشد ـ سنّت اهل ـ مخالف جناح انتخاب يا و تأكيد مورد كه را هايينشانه و
 حماسيِ هاينشانه و مفاهيم به سنّت اهل گزاراناستاند كه زماني درست. راندمي حاشيه به

 از خـود  منظومـه  از جايي در ربيع. ردازدپمي آنها طرد به نامهعلي اند،گذاشته دست ايراني
 و دهـد مـي  خبر خود روزگار در شاهنامه، هاي  داستان رواج در مذهب سني كرّاميانِ تأثير
  :نويسدمي

  تو اشراف آثار در نــك رــــنظ     تو الف مزن خواندن هــــنامشه به
  مپوي گويان بيهوده ويــك درين     مگوي چندين طوس و رستم از تو
  فرّ و فخر بود دنــخوان نامهعلي     هنر دـــــنباش خواندن نامه مغ هك
  روي نــــدي بي راه از زـــبپرهي     آرزوي نــــمك وانانـــــپهل ره
  ازين بعد دـــــانگيختن نو كتابي     چنين را دـــــحس از كرّاميان كه
   2ناز و زّــــع بدان قĤخالي ميان     دراز اريـــــيادگ تو ز اندـــبم

 و رسـتم  يـادكرد  تـا  انـد داده بال و پر را شاهنامه توطئه، به كرّاميان، كه است معتقد او
 كـه  دانـد مـي  خـود  وظيفه سبب همين به. بگيرد را) ص(پيامبر خاندان ذكر جاي اسفنديار
 گرچـه  3.آفرينـد مـي  را نامـه علـي  و نهدمي ميان در را بضاعتش تمام كند؛مي و كند كاري

 جهـت  ربيـع،  امـا  4،است فردوسي شاهنامه تأثير تحت شدت به محتوا و شكل در نامهليع
                                                 

 .2469ـ2474ابيات همان، .1

 .2977ـ2982ابيات همان، .2

 .هفت و بيست صفحه مقدمه،  همان،.3

 .سي صفحه ،نامهعلي و شاهنامه مشابه موارد ،نامهعلي كتاب مقدمه:  نك.4
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 همـسو  هاينشانه  ـ كرّاميان خاص طور به اينجا در ـ و  سنّت اهل گفتمان با سازي  غيريت
 طـرد  را اسـالمي  از پـيش  و حماسـي  مفـاهيم  و راندمي حاشيه به را» غير «گفتمانِ اين با
  :كندمي

  كرد هــــــــنامعلي خود دل مهر ز   مرد سراينده اين را هــقص اين مر
  است دلكش آن از است، دروغ مغز ز   است خوش و نغز شهنامه چند اگر
  وشـــگ هـــشهنام سوي خرد ندارد   هوش دـــخداون ندـخوا نامهعلي
  1.هــــخواست كش واجويـه طبع به   هـآراست و وبــخ آن است دروغ

  :گويديم ديگر جاي در و
  برخورد جهان دو هر به زو تا هــك خرد انــــزف خواند نامهعلي

  2ستكاستي از آمد دروغ كاو سخن ستراستي از مايه را نامهعلي 
 رسـتم،  ماننـد  اسـالمي  از پـيش  و حماسـي  عناصـر  رانـي، حاشيه فرايند در رو، اين از

 كه اين جالب شوند؛مي طرد شيعي، گفتمان هاينشانه برابر در انوشيروان و كيقباد اسفنديار،
  :كندمي اشاره نكته اين بر صراحت به منظومه در خود ربيع

  فسوس و هزل و زرق بسي شنيدي طوس و گيو و رستم يشهنامه ز 
  شكي نيارد دين بر ردهـــك اين بر يكي صد از پذيرفته نيست آن از 
  اوريدن دگر سواري درـحي وـــچ آفريد جهان تا آفرين انــــجه 
  نبرد در علي با بدي گردي وـــچ مرد مرد او رستم بد دـــچن اگر 
  3قدم ير سر اديـــبنه را غالميش مـروست بدي در او دــــعه اگر 

 يـارانش،  و) ع(علـي  امـام  توصـيف  جهـت  اي،هوشمندانه شكل به ربيع دليل همين به
 توصـيف  جهـت  دقيقاً و كندنمي رجوع اسالمي از پيش و حماسي هايشخصيت به گاههيچ

  :گويدمي عايشه توصيف در مثال براي. گيردمي بهره هانشانه آن از ،)ع(علي امام مخالفان
  4اردشير و كيخسرو مانند به  امير قصر به شد درون حميرا

                                                 
 .94 بيت ،)كهن يامنظومه (نامهعلي .1
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  :نويسدمي بارگاهش و معاويه توصيف در يا و
  سترگ گرگ جاي آن بپيراست بزرگ روانـــخس سيرت ابر 
  1رواننوشين چو گه برِ از نشست خسروان يجامه سپ بپوشيد 

 ارژنگ به را عايشه سپاه 2مازندران، ديو به را زبير بن عبداهللا ربيع؛ ديگر، هاينمونه در
 چـو  را معاويـه  سـپاه  5كيقباد، قصر به را شام در معاويه قصر 4ديو، به را عايشه شتر 3ديو،
  .كندمي تشبيه 7تن رويين هب را شام سپاهيان از فردي و 6مازندران ديوان

  

  نتيجه
 نگـارش  به هجري پنجم قرن در كه ـ تاريخي،  ديني هايحماسه از يكي عنوان به نامهعلي

 سـازوكارهاي  بـه  توجـه  بـا  و) ع(علي امام خالفت رويدادهاي بيان كنار در است، درآمده
 مركـز  در كليـدي،  مفهوم اين. باشدمي تشيع و) ع(علي امام حقانيت اثبات پي در گفتماني،
 غيبـت  و اولـواالمر  واليـت،  امامـت،  نـص، : چون هايينشانه و دارد قرار نامهعلي گفتمان
 و فكـري  مباحثات چارچوب در نيز ربيع سازي  غيريت. است شدهبندي    مفصل آن پيرامون
 غيريـت  مبنـاي  بر ربيع. است تاريخي طوالني دوره يك در مخالفان و شيعيان ميان جدلي
 و مفـاهيم  رانيحاشيه و سازيبرجسته به دست اميه،بني خصوص به و سنّت هلا با سازي
 آنها امامت ادعاي و خالفت همچون سنّت اهل گفتماني مفاهيم رانيحاشيه. زندمي هانشانه

. باشـد مـي  نامهعلي گفتماني فرايندهاي ترين  مهم از شيعي عناصر سازيبرجسته همچنين و
 عناصر از خواني، شاهنامه و شاهنامه از متأثر سنّي، خوانان فضائل كه حالي در و بين اين در

 وجـود  با ـ نامهعلي ييندهاسر گيرند،مي بهره پردازي  داستان در اسالمي از پيش و حماسي
  .پردازدمي آنها طرد به و رانده حاشيه به را مفاهيم اين ـ شاهنامه از اثرش بودن متأثر

                                                 
 .2789ـ2790 ابيات  همان،.1

 .1580 بيت همان، .2

 .1666 بيت همان، .3

 .1990 بيت همان، .4

 .2745 بيت همان، .5

 .3654 بيت همان، .6

 .4052 بيت همان، .7



 95  نامه ي علي گفتمان شيعي در منظومه

  مĤخذ و فهرست منابع
  .كريم قرآن  ـ

  .عالمه: قم ،طالب أبي آل مناقب ،)تا بي (علي، بن محمد شهرآشوب، ـ ابن
: قـم  الرجـائي،  مهـدي  الـسيد  تحقيق ،األعقاب و األنساب لباب ،)ق1410 (زيد، بن علي ابوالحسن ـ بيهقي، 
  .مرعشي اهللا آيت عمومي كتابخانه
  .مكتوب ميراث: تهران غالمي، ابوالفضل و بيات رضا تصحيح، ،)كهن ايمنظومه (نامهعلي ،)1390 (ـ ربيع،

  .ني: تهران ،زبان و گفتمان قدرت ،)1387 (اصغر، علي سيد سلطاني، ـ
 هـشتم،  س جديد، دوره ميراث، آيينه ضميمه ،»پنجم قرن از شيعي اي  حماسه «محمدرضا، كدكني، ـ شفيعي 

  .20 ضميمه ،1389
  . هرمس: تهران ،رحضو متافيزيك و دريدا ژاك ،)1370 (محمد، ـ ضيمران،

 تبيـين  و فهم در كارآمد ابزاري موفه و الكال گفتمان نظريه «شيرازي، پوزش علي و محمدساالر ـ كسرايي، 
  .1388 پاييز ،3ش ،39 دوره سياست، فصلنامه ،»سياسي هايپديده

  .المرعشي العظمي اهللا آيه مكتبه: قم ،التسع الرسائل ،)1371 (حسن، بن جعفر حلي، ـ محقق
  .االسالميه دارالكتب: تهران ،بحاراالنوار ،)1351 (محمدباقربني، جلسي،ـ م
  .سمت: تهران ،سياسي علوم در روش و رهيافت ،)1390 (عباس، منوچهري،ـ 

 مدرسـين  ى جامعـه  اسالمى انتشارات دفتر: قم ،الميزان ترجمه ،)1374 (باقر، سيدمحمد همدانى، ـ موسوى 
  .قم علميه حوزه

 پـائيز  ،2ش ،1س سياسـي،  علـوم  فـصلنامه  سلطاني، اصغر علي ترجمه ،»گفتمان نظريه «ديويد، ـ هوارث، 
1377،  

 جليلـي،  هـادي  ترجمـه  ،گفتمـان  تحليـل  در روش و نظريه ،)1389 (فيليپس، لوئيز و ماريان ـ يورگنسن، 
  .ني: تهران

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

 






