واکاوی درونمايههای مدح علوی در اشعار ناصرخسرو قباديانی و ديکالجن
حمصی


 .1حسين گلی .6 ،شهابالدّين کريمی

1ـ استاديار دانشگاه اراک ،اراک ،ايران
6ـ کارشناسی ارشد زبان و ادبيات عربی دانشگاه اراک ،اراک ،ايران
(تاري دريافت1312/92/13 :؛ تاري پذيرش)1317/96/14 :

چکيده
مدح به عنوان يکی از ابزارهای شعری مهم برای ستايش ممدوح به شـمار مـیآيـد و شـاعر از
طريق آن با بيان ويژگیها و صفات خاص يک شخص يا يک قـوم ،بـه تمجيـد و نکوداشـت آنـان
میپردازد .از آنجا که مدح علوی يکی از انواع مدايح است و رويکرد آن ،شناخت فضيلتهـای اهـل
بيت ،بهويژه موالی متقيان امام علی(ع) بودهاست .آيا میتوان مدح علوی را زمينهساز شکوفايی مدح
در زبان فارسی و عربی دانست؟ مدح علوی در چه صـورت مقبوليـت بيشـتری مـیيابـد؟ دو شـاعر
مديحهسرای اهل بيت ،ناصرخسرو و ديکالجن حمصی از کدام دسته شاعران برای اسـتحکام شـعر
مدحی به شمار میآيند؟ به نظر میرسد که انعکاس مسائل مختلف در باب مدح علوی در دو ادبيات
فارسی و عربی نزد ناقدان بسيار مورد توجه قرار گرفتهاست .از اين رو ،میطلبد کـه درونمايـههـای
اشعار مدحی دو شاعر ارزيابی شود تا جايگاه هر يک برای خواننـده روشـن گـردد .لـذا پژوهشـگران
برآنند که ضمن واکاوی درونمايههای مدح علوی در شعر دو شاعر ،بـه بررسـی چگـونگی هـدف و
غايت آن دو در مدح علوی بپردازند و به نتايج پذيرفتنی در برآيند پژوهش برسند.
کليدواژهها :مدح علوی ،ناصرخسرو ،ديکالجن حمصی ،ادب فارسی ،ادب عربی.
(نويسندۀ مسئول) E-mail: h-goli@araku.ac.ir
E-mail: altayersh9@gmail.com





 /169واکاوی درونمايههای مدح علوی در اشعار ناصرخسرو قباديانی و ديکالجن حمصی /حسين گلی و شهابالدّين کريمی

 .1مقدّمه
مدح در شعر فارسی و عربی در دورههای گوناگون برای اغراضی کـه شـاعران بـرای
بهکارگيری آن در شعر خود تمايل داشتهاند ،در کانون توجه قرار گرفتهاسـت .از ايـن رو،
میبينيم که سرودههای متعددی در دو ادب فارسی و عربی ،در باب مدح گفته شـده کـه
حکايت از رنگارنگی گونههای مدح میکند .مدح پيـامبر و خانـدان وی در زمـان حيـات
ايشان و يا حتی بعد از آن نيز رونق چشمگيری به خود گرفت .در صورتی که بعد از فوت
ايشان ،مدايحی که با آنها روبهرو هستيم ،بيشتر در خدمت خلفا و واليان است .اين نـوع
مدح بيشتر مورد توجه دستگاه خالفت بود و به منظور تکسب سروده میشد .در راسـتای
اشعار مدحی ،گونهای که از سوی برخی از شاعران شيعی و علوی برجسته شـد« ،مـدائح
علوی» نام دارد که با نهايت عشق و حُب نسبت به ممدوح سروده میشد .از ايـن دسـته
شاعران میتوان به ناصرخسرو قباديانی و ديکالجن اشاره کرد که بخشی از اشـعارش را
وقف مدح اهل بيت ،بهويژه علی(ع) نمودهاند .گرايش به مديحـهسـرايی نـزد شـاعران در
دورههای گوناگون به منظور اهداف خاصی انجام میپذيرفت .با اين حال ،روی آوردن به
مدح اهل بيت يکی از رويکردهايی است که همواره در کـانون توجـه قـرار داشـتهاسـت.
موضوع اصلی در اين پژوهش طرح اين پرسش است که تحليل زوايای مدح در شعر اين
دو شاعر فارسـی و عربـی چگونـه بـودهاسـت و کـدام اغـراض را در پـی داشـتهاسـت؟
نويسندگان قصد دارند با طرح مسائلی از قبيل جنبههای مدحی در اشعار اين دو شاعر بـه
اين هدف مهم دست يابد .شيوۀ پژوهش در اين مقاله توصيفی و تحليلی است.

 .6ضرورت و اهميت پژوهش
ناصرخسرو و ديکالجن از شاعران شاخص علوی در عصر خود به شمار میرفتنـد .از
اين رو ،مقاله سعی دارد با بهرهگيری از استداللهای شفاف ،از مقايسۀ مـدح علـوی بـه
غنای آن در شعر اين دو شاعر پی ببرد و در همين حين ،با ارائـۀ متغيرهـای گونـاگون از
مدح در پژوهش خود ،در مقايسه با مقاالت انجامگرفته در زمينۀ مـدح علـوی بـه هـدف
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خود ،يعنی به تصوير کشيدن چهرههای متفاوت از مدح علوی ،بهويـژه در شـعر ايـن دو
شاعر محب اهل بيت(ع) بپردازد.

 .3پيشينۀ پژوهش
مضامين ارائهشده دربارۀ مدح همواره در مقـاالت گونـاگون از سـوی پژوهشـگران و
اديبان تحليل و ارزيابی شدهاست و آنان شعرهای مديحۀ بسياری را از نظـر نـوع شـعر و
شاعر آن کنکاش و تحليل کردهانـد .از ايـن رو ،جـا دارد بـه دو نمونـه از پـژوهشهـای
صورتگرفته دربارۀ مدح علوی اشاره داشـته باشـيم .در مقالـهای کـه در مجلـۀ زبـان و
ادبيات عربی ( ،1399شمارۀ  )1چاپ شدهاست ،حسن عبداللهی ،دانشـيار زبـان و ادبيـات
عربی دانشگاه فردوسی ،مقاله با موضوع «ديکالجن شاعر مظلوم اهل بيت» ،مـرروی بـر
زندگی ،غربت و مظلوميت شاعر داشتهاست و ابياتی را که ديکالجن در مدح اهـل بيـت
سروده ،واکاوی کردهاست .در مقالۀ ديگری با عنـوان «سـيمای خالفـت امـام(ع) در شـعر
ديکالجن حمصی» که در مجلۀ ادب عربی ( ،1316سال  ،9شمارۀ  )6چـاپ شـدهاسـت،
محمدحسن فؤاديان و مرتضی قديمی به بررسی شخصيت ديکالجن و بازتـاب خالفـت
حضرت علی(ع) در اشعار وی پرداختهاند و انعکـاس داليـل و شـواهد محکـم را در شـعر
ديکالجن در اثبات جانشينی آن حضرت تبيين نمودهاند.

 .3مدح از نظر لغوی
واژۀ «مدح» به عنوان واژهای پرکاربرد شناخته میشود که تعبيرهای گوناگون و معانی
بیشماری از آن در فرهنگلغتها و قاموسهای زبانشناسی ذکـر شـدهاسـت؛ مـثالً در
فرهنگ معاصر در باب تعريف واژۀ مدح آمدهاست« :ستايش کـردن :مَدَحَـهُ (از کسـی يـا
چيزی)؛ أَثنی عليه ،أشاد به ،نوّه به :از کار نيـک او سـتايش کـرد» (فـاتحینـژاد:1392 ،
 .)339در فرهنگ منجد الوسيط نيز واژۀ مدح در بسامدهای تعريفی و معنـايی گونـاگون
آورده شدهاست که نمونههـايی از آن عبارتنـد از« :مـدحاً :وَصَـفَ بـاِلخَير ،أَشَـاد بِجِـدَارة
شَخص و بِمَنَاقِبِه ،أَثنَا ،أَطرَی ،قَرِظَ ،مَدَحَ ابطاالً ،مَادَحَ مَـن يَمـدَح مُشَـيداً ،مَمـدُوح :مَـن
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يُوجّه إِليه أَثنا .مَدِيح ،جمع مدائح مَا يَشيدُ مِن کَالَمٍ أَو کِنَايَة ـ بِمَزَايَـا شَـخصٍ وَ مَنَاقِبِـه»
(نعمه و ديگران6993 ،م.)123 :.

 .4مدح در اصطالحی
يکی از قالبهای شعری که شاعر برای رسيدن به اهداف مورد نظر خود بـه سـتايش
ممدوح میپردازد و خوبیها و محاسن او را با اسلوب شعری به تصوير میکشد ،بسـتگی
به ممدوح هدف شاعر متغير است و مهمترين گونۀ مدح ،مديحهسرايی است .زمخشـری
در باب مدح و تبيين آن میگويد که مدح در برابر کار پسنديدۀ خارج از اختيار آدمی گفته
میشود (ر.ک؛ زمخشری1497 ،ق ،.ج .)9 :1

 .9مدح در شعر فارسی
دربارۀ پيشينۀ اشعار مدحی و مديحهسرايی در ادبيات پارسـی بايـد گفـت کـه اشـعار
محدودی از ايرانيان پيش از اسالم در دسترس ماست .اما دقيقاً نمـیتـوان گفـت تـاري
شعر مدح به چه زمانی تعلق دارد .با وجود اين ،از مدارک و اطالعات به دسـت آمـده بـه
نظر میرسد که آغاز شعر مدح بعد از اسالم ،يعنی سدۀ سوم هجـری قمـری بـه وسـيلۀ
محمد وصيف سگزی بودهاست که او شعر مـدح فارسـی را بـه تقليـد از عـروض عربـی
سروده است (ر.ک؛ صفا1112 ،م .)121 :.از آن پس ،مدح در فارسی روزبهروز گستردهتـر
شد و جنبههای جدی تری از موضوعات شعری را به خود اختصـاص داد .مـدح وسـيله و
ابزاری برای ستايش و تمجيد شاهان محسوب میشد .از اين رو ،عالقۀ شاهان به مدح و
نفوذ در ميان مردم ،زمينۀ رشد و بالندگی بيشتر اين فن شعری را فراهم ساخت.
در زبان فارسی ،مداحی و سـتودن سـالطين و اربابـان زر و زور ظـاهراً از سـال 691
هجری قمری آغاز شد .اندکاندک به يکی از موضوعات اصلی ،مهـم و گسـتردۀ کـالم
منظوم فارسی تبديل شد و در بخشی از تاري خود به اوج رسيد و گاه هم در طول تاري
از رونق آن کاسته شد .اما اين بال هيچ گاه از گريبان شعر فارسی دست نکشيد و قرنهـا
ادامه يافت و حتّی تا روزگار ما رسيد (ر.ک؛ وزينپور.)34 :1374 ،
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از جمله شاعران بنام فارسی کـه اشـعار زيبـايی را در قالـب مـدح از خـود بـر جـای
گذاشتهاند ،می توان به عنصری ،منوچهری دامغانی ،امير معزّی ،خاقانی شـروانی ،المعـی
گرگانی ،سنايی غزنوی و انوری اشاره کرد.

 .2مدح در شعر عربی
پيرامون تاريخچۀ ظهور مدح در شعر عربی بايد گفت که آغاز مدح در شعر عربی بـه
دورۀ جاهليت بازمیگردد و از مشخصههای بارز مدح در اين دوره ايـن اسـت کـه بيشـتر
پيرامون موضوعاتی از قبيل تفاخر قبايل بر يکديگر و احترام بـه بزرگـان و شـيوخ قبيلـۀ
خويش بودهاست و شاعر مدح را وسيلهای برای بزرگ کردن و بـه اوج رسـاندن اجـداد و
نياکان خود قرار میداد و در مقابل ،به هجو و بدگويی از ديگـران مـیپرداخـت .مـدح در
دورههای مختلف ادبـی فـراز و فرودهـای فراوانـی داشـتهاسـت و در دورۀ بعثـت ،مـدح
پيامبر(ص) رونق گرفت .مدح و ستايش پيامبر از همان آغاز تا امـروز ادامـه يافتـهاسـت و
بيشتر مدائح پس از وفات ايشان سروده شدهاست .با وجود اينکه آنچه بعد از وفات کسـی
سروده میشود« ،رثا» ناميده میشود ،در باب پيـامبر(ص) مـدح بـه حسـاب مـیآيـد؛ زيـرا
شاعران به پيامبر همانند شخصی مینگرند که حيات او همچنان ادامه دارد .بنـابراين ،آن
حضرت را مانند افراد زنده مورد خطاب قرار میدهند (ر.ک؛ مبارک.)14 :1311 ،
همان گونه که شـعر در حيطـۀ زمـانی در عصـور مختلـف در تغييـر و تحـول بـوده،
قالبهای شعری نيز مختلف و متفاوت از دورههای ديگر است .بنابراين ،میتوان دريافت
که شعر عربی متناسب با اوضاع سياسیـ اجتماعی از عصر جـاهلی تـا بـه امـروز شـاهد
تحوالت گستردهای بودهاست .در واقع ،میتوان عصر طاليی ادبيات عربـی را کـه عصـر
عباسی است ،مشتمل بر شاعران بزرگی چون متنبـی ،ابوتمـام ،بحتـری ،ابـنرومـی و...
دانست .شاعران عباسی در مقدمۀ قصائد مدح به وصف صحرا مـیپرداختنـد و آنگـاه بـه
وصف باآها و گلها گريز میزدند و مستقيماً به مدح نمیپرداختند ،بلکه در اواخر قصيده
به مدح ممدوح میرسيدند (ر.ک؛ ضيف1112 ،م.)194 :.
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 .7ناصرخسرو قباديانی
حکيم ابومعين ناصرخسرو قباديانی معروف به ناصرخسرو علوی از مفاخر ايرانزمين و
متخلص به «حجت» در ذیالقعدۀ  314هجری قمری در قباديان از نواحی بل متولد شـد
و در سال  491در بدخشـان وفـات يافـت (ر.ک؛ فروزانفـر .)194 :1399 ،ناصرخسـرو در
ديوان اشعار خود به تاري تولد خويش چنين اشاره دارد:
بنهــاد مــرا مــادر بــر مرکــز اغبــر»
«بگذشته زِ هجرت پسِ سيصد نودوچار
وی بر اثر خوابی که در چهلسالگی میبيند ،به قصد زيـارت خانـۀ خـدا راهـی مکـه
میشود .اين سفر روحانی  7سال به طول مـیانجامـد و باعـث دگرگـونی عقايـد او شـد
(ر.ک؛ نظری .)27 :1393 ،در اين سفر هفتساله ،ناصرخسرو شنيدهها و ديدههای خود را
در قالب سفرنامه تدوين نمودهاست .وی عالوه بر زيارت خانۀ خدا ،به دربار خليفۀ فاطمی
مصر ،المستنصر باللّه راه يافت و مدتی در آنجا اقامت گزيد .شـايد بتـوان گفـت آشـنايی
شاعر با خليفۀ فاطمی و انديشههای مبلغان اين دعوت ،بهويژه مؤيد فیالدّين شـيرازی از
داعيان بزرگ اسماعيليه و از نزديکان خليفۀ فاطمی ،دريچهای تـازه بـه روی او گشـود و
ابيات شعری بيعت با خليفۀ فاطمی را بيعت با نبی(ص) به حساب میآورد:
چون خاک بُدم هستم امـروز چـو عنبـر
«چون سنگ بُدم هستم امروز چو ياقوت
زيـــر شـــجر عـــالی پُرســـايۀ مثمـــر
دستم به کف دست نبـی داد بـه بيعـت
بَل کز حِکَم و علم مثال است و مصوّر»
اســتاد طبيــب اســت و مؤيــد زِ خداونــد
(قباديانی913 :1397 ،ـ.)914
سفر به مکه و گذشت از سرزمينهای مختلف ،عجائب و غرائـب عـالم را بـه شـاعر
نشان داد و او با صاحبان اديان مختلف مالقات نمود و با دانشمندان بسـياری بـه گفتگـو
پرداخت .وی در معرّة النعمان با شاعر و فيلسوف نابينای عرب ،ابوالعالء معرّی ديدار کـرد
و در سمنان به درس استاد علی نسائی رفت و در طب و حساب از او کسب فيد کـرد و
در تبريز نيز قطران شاعر را مالقات نمود (ر.ک؛ محقق.)361 :1323 ،
ناصرخسرو در اين سفر گمشدهای داشت کـه دنبـال آن مـیگشـت و دردی در خـود
احساس میکرد که در جستجوی طبيب آن بود؛ يعنـی ديگـر نمـیتوانسـت بـه زنـدگی
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گذشتۀ خود بازگردد و از سويی ،ظلم و جور دستگاه حکام و امرا او را خسـته ،و از سـوی
ديگر ،اختالف ميان علمای دين و دنياپرستی آنان او را بيزار کرده بود .به همين دليل ،به
دنبال حقيقت میگشت و برای به دست آوردن آن خود را به زحمت و رنـج افکنـد .او در
ديوان خود میگويد:
نَز خانَم يـاد آمـد و نَـز گلشـن و منظـر
«برخاستم از جای و سـفر پـيش گـرفتم
وَز ابــر بســی ســاختهام خيمــه و چــادر
از سنگ بسـی سـاختهام بسـتر و بـالين
جوينده همیگشتم ازين بحر بـدان بـر»
پرسنده همیرفتم ازين شهر بدان شـهر
(همان.)173 :
ناصرخسرو که در سفر خويش در مصر به ديدار خليفۀ فاطمی نائل آمده بود ،در مـدح
و ستايشهايی اغراقآميز خود از وی ،او را مافوق بشر عادی به حسـاب آوردهاسـت کـه
سرانجام ،ناصرخسرو را با اعطای لقب «حجت» که از درجـات عاليـه و اعيـان اسـماعيليه
بود ،برای تبليغ اين آيين به خراسان فرسـتاد (ر.ک؛ نظـری .)3 :1393 ،ناصرخسـرو نيـز
پس از عزيمت به خراسان ،مدتی به صورت پنهانی مردم را به آيين اسماعيليه فراخوانـد.
به نظر می آيد که وی آن گونه که انتظار داشت ،نتوانست بـر اسـاس مأموريـت خـود در
خراسان بماند ،چون بهشدت مورد خشم مردم آن سرزمين قرار گرفت که در نتيجـه ،تـن
به آوارگی درّههای يمگان داد (ر.ک؛ صفا ،1321 ،ج .)49 :6
آوارگی و غربت اين شاعر که همه را دشمن خود میديد ،بـهويـژه درباريـان و مـردم
عامی که به خون او تشنه بودند و کشتن وی را فوزی عظيم مـیدانسـتند ،از يـک سـو،
محتوای سخنش که همه از پند و موعظه و اخالق میگويد و از سوی ديگر ،باعث شد تا
شعر وی از نرمی و لطافت به خشـنونت محتـوا و درشـتی در واژههـا گرايـد و بـه گفتـۀ
عبدالحسين زرينکوب« ،لحن خشن ،سنگين و آميخته با تحقيـر و سـرزنش در اشـعار او
جلوه گر شد؛ به عبارت ديگر ،وی معلمی سخت و عبوس را میمانست کـه مـیخواسـت
شاگردان را با معرفت آشنا کند» (زرينکوب.)79 :1327 ،
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7ـ .1اخالق ناصرخسرو
از پژوهش در آثار ناصرخسرو چنين برمیآيد که وی صـاحب عـزّت نفـس و مناعـت
طبع بوده است و دينداری ،زهد و تقوا را شعار خود ساخته ،در همۀ امور جز بـرای رضـای
خدا گام برنمیداشت:
«گر جـز رضـای تسـت غـرض مـر مـرا زِ عهـد
بــر چيزهــا مــده بــه دو عــالم ظفــر مــرا»
(قباديانی.)11 :1397 ،
گرايش به عقل ،حکمت و دانش که قوام و نظام آفرينش را بر اساس آنها میدانـد،
به عنوان يک عقيدۀ ثابت و استوار در همۀ آثار ناصرخسرو موج میزند .او موضوع فضـل
و دانش خود را هم از زبان خود و هم از قول ديگران نقل کردهاست:
«گـــر در کمـــال فضـــل بُـــوَد مـــرد را خطـــر
چون خوار و زار کرد پـس ايـن بـیخطـر مـرا؟»
(همان.)11 :

7ـ .6آثار ناصرخسرو
ناصرخسرو در زندگی پُر فراز و نشيب و در عين حال پُربار خود ،از نظم گرفته تا نثـر،
آثار فراوانی نگاشتهاست که عبارتند از:
* ديوان اشعار که حاوی قصايد و تعدادی قطعه و چهار ربـاعی اسـت و مشـتمل بـر
 11947بيت که عمدتاً در بيان افکار مذهبی و معتقدات دينی ،وعظ و پند و نيـز حکمـت
بيان شدهاست.
* روشنايینامه که منظومهای شامل  916بيت در پند ،وعظ و حکمت است.
* سعادتنامه که مشتمل بر  399بيت در موضوع روشنايینامه است.
* سفرنامه کتابی است به نثر روان و ساده شامل ديدهها و شنيدههای ناصرخسـرو در
طول سفر هفتساله با بيانی شيوا و رسا که هر آنچه بـه چشـم خـود ديـده ،يـا از مـردم
شنيده ،از شهرها ،بناها ،مساجد و مناطق مختلف گرفته تا شيوۀ زندگی و اخـالق و رفتـار
آنها ،همه را نقل کردهاست.
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* جامعالحکمتين که شرح قصيدۀ فلسـفی خواجـه ابـوالهيثم اسـت .در ايـن کتـاب،
ناصرخسرو هر يک از ابيـات قصـيدۀ ابـوالهيثم را بـا ذکـر داليـل عقلـی و نقلـی شـرح
دادهاست.
* زادالمسافرين در موضوع اقسـام علـم و بحـث در حـواس ،اجسـام و متعلقـات آن،
حدوث عالم ،اثبات صانع ،خلقت عالم ،معاد و موضوعات وابستۀ ديگر است.
* وجه دين که کتابی در مسائل کالمی است و بخش اعظم آن در تأويـل عبـادات و
احکام شريعت نوشته شده که مورد اعتقاد فرقۀ اسماعيليه بودهاست (ر.ک؛ نظری:1393 ،
11ـ.)16

7ـ .3علوی بودن ناصرخسرو
بر اساس پژوهشهای متخصصان ،هرچنـد ناصرخسـرو را علـوی ،يعنـی کسـی کـه
نسبت او به علیبن ابیطالب میرسد ،خواندهاند ،اما مـیتـوان بـه داليـل زيـر محتمـل
دانست که هرچند نسبت به اهل بيت و حضـرت علـی ارادت داشـته ،بـه سـتايش آنـان
پرداخته ،اما علوی نيست؛ از جمله:
1ـ او در ديوان خود به همۀ مشخصات و القاب مثل «ابومعين»« ،قباديان»« ،حجـت»،
«حجت خراسان سفيد»« ،مأمور» و «امين» اشاره نمـوده ،امـا هـيچ گـاه خـود را «علـوی»
نمینامد ،بلکه از خود به عنوان «شيعت اوالد مصطفی» ياد کردهاسـت (قباديـانی:1397 ،
 169و .)336
6ـ ناصرخسرو در موارد عديدهای شرافت ،نسبت و بزرگی تبار خود را انکار میکنـد و
خود را از آغاز شرف برای تبار خود میداند:
گَر دگردی را شرف به آل و تبارسـت»
«من شرف و فخر آل خـويش و تبـارم
(همان.)91 :
مفخــــــر گــــــوهر و تبــــــارم»
«گــر تــو بــه تبــار فخــر داری مــن
(همان.)691 :
3ـ در يکی از قصايد نيز خود را از تبار آزادگان ،يعنی ايرانيان میداند:
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نگفــتم کــه شــاپور بــن اردشــيرم»
«زِ تــــن پــــاکفرزنــــد آزادگــــانم
(همان.)693 :
اکنون که نسبت جسمانی ناصرخسرو با آل علی(ع) رد شد ،بايد گفت کـه اسـماعيليان
از اين رو نسبت علوی بـه وی دادنـد تـا اينکـه تأييـدکننـدۀ نسـبت روحـانی و معنـوی
ناصرخسرو باشد .پس در واقع ،علوی بودن ناصرخسرو رمزی بر حبّ اهـل بيـت و ارادت
ايشان به حضرت علی(ع) است.

 .9ديکالجن حمصی
ابومحمد عبدالسّالمبن رغبانبن السّالمبن حبيببن عبداهللابن رغبانبن يزيدبن تميم،
در سال  121هجری قمری در شهر حمص ديده به جهان گشود (ر.ک؛ ابنخلکان ،بیتا،
ج  .)194 :3از نياکان وی ،نخستين کسی کـه اسـالم آورد« ،تمـيم» بـود کـه بـه دسـت
حبيببن مسلمه حضرمی بـه ايـن افتخـار نائـل آمـد (ر.ک؛ صـافی6992 ،م .)11 :.نـام
عبدالسّالم بنرغبان چنان تحت شعاع لقبش« ،ديکالجن» قرار گرفتـهاسـت کـه بيشـتر
کتابهايی که از وی نامی برده ،يا زندگی و شعرش را بررسـی کـردهانـد ،او را بـه اسـم
«ديکالجن» شناختهاند .در وجه تسميۀ وی وجوه گوناگونی مطـرح شـده کـه عبارتنـد از
اينکه هر دو چشمش ،مانند خروس ،سبزرنگ بـوده يـا چـون کلمـۀ «ديـک» را زيـاد در
اشعارش بهکار بردهاست و يا اينکه تقليد صدای خروس میکـرد ،بـه ايـن لقـب مشـهور
شدهاست (ر.ک؛ الحجی1191 ،م.)69 :.
برخی ديگر نيز گفتهاند که عبدالسّالم عادت داشت که بيشتر در بـاآهـا و بسـتانهـا
روزگار بگذراند و از اين رو ،به «ديکالجن» تشبيه شدهاسـت؛ زيـرا ديـکالجـن حيـوانی
کوچک است که در باغستان هـا حضـور مسـتمر دارد .روايـت ديگـر اينکـه ديـکالجـن
حيوانکی است که در خمرههای شراب زندگی میکند ،چون عبدالسّالم عادت بـه شـرب
خمر داشت ،به «ديکالجن» لقب يافتهاست (ر.ک؛ ديکالجن1673 ،ق.)19 :.
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9ـ .1عصر زندگی ديکالجن
زندگی شاعر مصادف با زمان خالفت نُه تن از خلفای عباسی بودهاسـت و وفـات وی
در زمان خالفت متوکّل عباسی اتفاق افتاد .بررسی تـاري عباسـی در دورۀ مـورد اشـاره
نشان میدهد که دوران زندگی ديکالجن ،دوران قدرت و حشـمت خلفـای بنـیعبـاس
بودهاست که نزد خلفای عباسی ،خاموش کردن هر زمزمـهای کـه حقانيـت و مظلوميـت
اهل بيت را آشکار کند ،اولويت خاصی داشتهاست .چنانچه گذشت ،دو سال آخـر زنـدگی
شاعر مصادف با خالفت متوکل عباسی بود که به کينهتوزی و دشمنی با خاندان رسـالت
مشهور است و همچنين ،جلوگيری از زيارت قبـر امـام حسـين(ع) ،بريـدن دسـت و پـای
زائران و منهدم ساختن آثار قبر آن حضرت به فرمـان او کـه از مسـلّمات تـاري شـمرده
میشود.
ديک الجن در برابر حکومت عباسيان ،در کنار اهل بيت ايستاد و کوشيد تا بـا شـعر و
زبانش از آنها دفاع کند .وی همچون برخی شاعران عرصـۀ سياسـت ،بـا اخـالق تمـام
نسبت به اهل بيت(ع) ،حقايقی تاريخی و نقاط تاريکی را که برايشـان گذشـته بـود ،بيـان
میکرد .اين اخالص وی نسبت به اهل بيت او را بر آن میداشت تا از شدت درد و اندوه
فرياد و آه برکشد و بر مخالفان اهل بيت بتازد:
و لَيــــت منطويّــــا عَلَــــی الجمــــر
«أصـــبحت جـــمّ بالبـــل لصـــدر
ولــئن کتمَــت يضــق بــه صــدری
إنّ بحـــت يومــاً طــلّ فيـــه دمـــی
يملـــی ليـــا مـــنهم مِـــن الغـــدر»
طلــــب النّبــــی صــــحيفة لهــــم
(ديکالجن6994 ،م.)143 :.

9ـ .6شخصيت و بزرگمنشی ديکالجن
ديکالجن بر بيشتر شاعران زمان خود برتری داشت ،شخصيت او و شـعر دلپـذيرش
وِرد زبان مردم شهرها بود ،ابوتمام شاگردی او را میکرد .با اينکه خلفای عباسی در بغداد
بر کرسی خالفت تکيه داشتند و به شاعران صلههای فراوان میدادند ،او هيچ گاه تـرک
وطن نکرد و به دربار خلفا قـدم ننهـاد ،کمتـر شـاعری چنـين ايـن کرامـت نَفْـس دارد.
همچنين ،شعر خود را وقف ستايش اهل بيت و به تصوير کشيدن مناقب آنان نمود.
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9ـ .3مظلوميت شاعر
ديک الجن با آنکه شاعری زبردست و توانا و در عين حال ،شجاع و نترس بود .از اين
نظر ،شايستۀ تقدير و شهرت بود ،ولی همين شاعر در زمان حيات ،بهويژه بعد از وفات او
از جهاتی بهشدت مورد بیمهری و ستم قرار میگيرد که عبارتند از:
1ـ غربت شاعر در زمان حيات.
6ـ از بين رفتن بسياری از اشعار شاعر.
3ـ سکوت شاعران در رثای شاعر.
ديکالجن در زمان حيات خود ،در ميان بزرگان علم و ادب شهرت وااليی داشت ،بـه
گونهای که اگرچه در شام زندگی میکرد ،ولی آوازۀ شعر و ادب او در عراق زبـانزد مـردم
بود .ديکالجن پيشگام و پيشاهنگ مذهب شـامی و اسـتاد شـعرای عصـرش مـیباشـد
(ر.ک؛ آذرشب111 :1399 ،ـ .)169آنچنان که ابنرشيق در کتـاب العمـده يـادآور شـده،
ابوتمام نمونههای شعری را از ديکالجـن گرفتـه تـا بـر اسـاس آن شـعر بگويـد (ر.ک؛
نورالدّين1411 ،ق .)49 :.ابنخلکان در باب ديدار أبینواس با ديکالجن میگويد:
«ابونواس هنگام ورود به حمص قصد خانۀ ديکالجن کـرد ،امـا او خـود را
مخفی نمود .ابونواس به کنيز ديکالجن گفت :به او بگو خارج شو؛ چراکه اهـل
عراق را با اين شعر خود شيفته کردهای:
تناولهـــا مِـــن خـــدَه فأدارهـــا
مــورده مِــن کــفّ ظَبــی کأنّمــا
يعنی؛ اين شراب از کف آهوصفتی گلگون شـده ،گـويی آن را از گونـهاش
برگرفتهاست و به چرخش درآوردهاست .هنگامی که ديکالجـن ايـن سـخن را
شنيد ،به طرف او خـارج شـد و در کنـار او قـرار گرفـت و از او پـذيرايی کـرد»
(ابنخلکان1179 ،م ،.ج .)199 :3

 .1درونمايههای مدح علوی در شعر ناصرخسرو
ناصرخسرو شاعری تمامعيار بود که به مبانی اعتقادی توحيد ،نبـوت و امامـت خيلـی
خوب در اشعار خود پرداختهاست و توانسته حق مطلب را در باب حقانيـت ائمـه ،بـهويـژه
امام علی(ع) به تصوير بکشد .رکن امامت که مهمترين رکن دعوت اسـماعيليه و انديشـۀ
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ناصرخسرو است ،به اشکال گوناگون به موروثی بودنش تأکيد میورزد« :امام آن است که
فرزند او امام باشد و نسل او بريده نشود و هر که دعـوی امامـت کنـد و نسـل او بريـده
نشود ،دروغگو است» (قباديانی.)19 :1349 ،
از اين روست که ناصرخسرو در ديوان خود جانشين پيامبر(ص) و وصی او را به عنـوان
آل نبی و فرزند زهرا و اوالد فاطمه و امام زمان نام میبرد و بـرای ديـن سـه مرتبـه بـا
نامهای «نطق»« ،وصايت» و «امامت» قائل است .وی پس از پيامبر خالفت و واليت بـال
فصل علی(ع) را برحق میداند و بارها بر آن اشاره دارد:
گـــر درشـــوی بـــه خانـــۀ پيغمبـــر
«خـــــط خـــــدای زود بيـــــاموزی
شمشـــاد و اللـــه رويـــد و سيســـنبر
گر درشـوی بـه خانـه اش بـر خاکـت
راهــت مگــر بــه رهبــری حيــدر»
نَدْهــد خــدای عــرش در ايــن خانــه
(همان.)47 :1397 ،
ناصرخسرو برای خالفت و حقانيت حضـرت علـی(ع) و جانشـينی وی بـه سـه اصـل
متوسل شدهاست که در ادامه به آنها اشاره میشود.

1ـ .1شايستگی فردی
ناصرخسرو حضرت علی(ع) را خازن علم پيامبری میداند:
بــه جــای نبــی بــر فــراش و دثــارش»
«علی بـود مـردم کـه خفـت آن شـب
(همان.)337 :

1ـ .6شجاعت
(ع)

پس از علم ،مسئلۀ ديگری که امر خالفت حضرت علـی را از نظـر ناصرخسـرو تأييـد
میکند ،شجاعت بیدريغ آن حضرت است:
«راه بنمـــايم تـــو را گـــر کبـــد بنـــدازی زِ دل
جــاهالن را پــيش دانــا جــای اســتکبار نيســت
همچنان کاندر گـزارش کـردن فرقـان بـه خلـق
هــيچ کــس انبــاز و يــار احمــد مختــار نيســت
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همچنــان در قهــر جبــاران بــه تيــغ ذوالفقــار
نه مسلمان و نه مشرک را در اين پيکار نيسـت»
(همان.)313 :

1ـ .3نسبت خويشاوندی
يکی از داليلی که ناصرخسرو برای استحقاق خالفت حضرت علی مطرح نمودهاسـت
و بر آن اصرار میورزد ،مسئلۀ خويشاوندی آن حضرت با پيامبر اکرم(ص) است که بر ايـن
اساس ،قضيۀ خويشاوندی خالفت فاطميان و استحقاق و شايستگی آنها را برای زعامت
امت اسالمی تأييد نمودهاست:
هــر رســول مصــطفی را کيســت آل
«جـــز زهـــرا و علـــی و اوالدشـــان
وَز فــالن و بــوفالن بگســل حبــال»
حبــل ايــزد حيــدر اســت او را بگيــر
(همان.)74 :
ناصرخسرو به گونهای بر مسئلۀ خويشاوندی تأکيد میوزرد که ادعای بيگانگـان را در
جانشينی پيامبر(ص) در برابر حضرت علی(ع) شگفتآور میداند:
«دعـــوی همـــی کنـــد کـــه نبـــی را خليفـــتم
در خلــق ايــن شــگفت حــديثی اســت بوالعجــب
زيرا کـه ايـن سـرای رسـول اسـت و مُلـک اوسـت
کــس مُلــک کــس نَبُــرد در اســالم بــینســب»
(همان.)691 :

1ـ .4مسئلۀ غدير
از آنجا که امر جانشينی حضرت علی(ع) از سوی پيامبر اکرم(ص) در غدير خُم بر اساس
نزول آيۀ يَا أَيُّهَا الردسُولُ بَلَغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْکَ مِـن ردبَـکَ( المائـده )27/مشـخص شـدهاسـت،
ناصرخسرو يکی از داليل استحقاق خالفت آن حضرت را با اشعار زير به تصوير میکشد:
«چرا گويم که بهتر بود در عالم کسی زان کـس
که بر اعدای ديـن بـر تيـغ محنـت بـود يـارانش
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از آن کــه ســيد از فرمــان ربالعــرش ،پيغمبــر
وصی کردش در آن معدن که منبر بود پـاالنش»
(همان.)639 :
(ع)
از نظر ناصرخسرو ،واليت و امامت که ادامۀ راه انبياست ،نه تنها به امام علی  ،بلکه
به ائمۀ هفتگانۀ اسماعيليان و اوالد و نوادگان ايشان اختصاص دارد:
نه تصنيف بـود و نـه قيـل و نـه قـال
«مـــرا جـــز بـــه تأييـــد آل رســـول
که يزدانْش يار است و خلقـش عيـال»
امـــــام زمـــــان وارث مصـــــطفی
(همان.)29 :
خلفای فاطمی که ناصرخسرو از ايشان به آل نبی و اوالد زهرا(س) ياد میکند ،از نظـر
وی ،مظهر همۀ کماالت انسانی و شايستۀ زعامت امت هستند:
«ســـوی آل نبـــی آی از ســـپه ديـــو کـــه ايشـــان
مؤمنـــان را زِ جفـــای ســـپه ديـــو حصـــارند
بــــاد و ابرنــــد ولــــيکن حکمــــا و عقــــال را
بــه جــز از عــدل نيارنــد و بــه جــز علــم نبارنــد»
(همان.)147 :

 .19درونمايههای مدح علوی در شعر ديکالجن حمصی
(ع)

ديکالجن که از شاعران شيعی عربزبان دوستدار اهل بيت بود ،همواره در قصـايد
و سرودههايش به مدح و ستايش ايشان توجه خاصـی نشـان مـیداد .از ايـن رو ،وی در
ديوان خود مضامين بسياری دربارۀ منزلت جايگاه اهل بيت(ع) ،ستايش نقش سازندۀ امـام
علی(ع) در ياری رساندن به پيامبر اسالم ،رثای امام حسين(ع) و ...ذکر کردهاست.
ديکالجن در رثای امام حسين(ع) اشعاری دارد که در بر دارنـدۀ موضـوعاتی از قبيـل
غم و اندوه فراق فرزند علی(ع) ،برخورد و بیمهـری جامعـۀ آن روزگـار بـا آن حضـرت و
برجستهسازی و مدح ايشان است که نمونههايی از اين ابيات کـه ديـکالجـن در آن بـه
مدح و ستايش امام در قالب رثا پرداختهاست در ادامه ذکر میشود:
الهـمّ املــک بــی والشــوق والفکــر
«ما أنت منّی و ألربعاک لـی وطـر
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و راعهــا إن دمعــا فــاض منتشــرا
قتلی يحـنّ إليهـا البيـت والحجـر
مات الحسـين بأيـد فـی مغائظهـا

ال أو تــری کبــدی للحــزن تنتثــر
شــوقاً و تبکــيهم اآليــات والسُّ ـوَر
طول عليـه و فـی إشـفاقها قصـر»
(ديکالجن1191 ،م.)41 :.

يعنی؛ «تو به من تعلق نداری و من نيز به منزل تو محتاج نيستم ،بلکه اين انديشـه ،غـم و
اشتياق بر من چيرگی يافتهاست .او را متعجب ساخته که سيل اشک جاری و پراکنده شدهاسـت
يا که جگر مرا میبينی که به سبب حزن واندوه جدا و قطعهقطعه شدهاست .کشتههايی که خانۀ
خدا و حجراألسود اشتياق ديدار آنها را دارند و آيـههـا و سـورههـای قـرآن بـر ايشـان اشـک
میريزند .حسين با دستانی که کينه و بغد نسبت به وی داشتند و از ترحم بويی نبـرده بودنـد،
کشته شد».

همچنين ،ديکالجن در ادامۀ قصايد خود مدح علی(ع) روی آوردهاست.
و فی حنين و سلع بعد مـا عثـروا»
«أم من رسا يـوم أُحُـد ثابتـاً قـدماً
(همان.)44 :
يعنی؛ «يا چه کسی است که در روزهای جنگ اُحد ،حنين و سلع ،پس از آنکه آنـان سُسـت
شدند ،همواره استوار و محکم ايستاده بود».

ديکالجن در يک بخش ديگری از قصايد خود به موضوع سفارش پيامبر(ص) در حـق
جانشينی حضرت علی و غصب خالفت از سوی ديگران که سزاوار چنين مسندی نبودند،
اشاره میکند و در مقابل ،سکوت برخی از خواص و عدهای از مردم را در برابر ايـن ظلـم
بزرگ در قالب ابيات زير به تصوير میکشد:
يملــی ليــا مــنهم مــن الغــدر
«طلــب النبــی صــحيفة لهــم
قومــوا بنــا قــد فــاة بــالهجر
فــأبوا عليــه و قــال قــائلهم
وما سبقوک فی أحـد و البـدر»
و عَلَـــی الخالفـــة ســـابقوک
(همان.)41 :
يعنی؛ «پيامبر از آنان کاغذی خواست تا بر آنها چيزی را امال کند که آنهـا مکـر و حيلـه
کردند .آن ها از پذيرش درخواست پيامبر سر باز زدند و يکی از آنان گفت :برخيزيـد کـه پيـامبر
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هذيان میگويد در خالفت بر تو سبقت گرفتند ،در حالی که در اُحُد و بَدر بر تو پيشـی نگرفتـه
بودند».

درونمايۀ مدح حضرت علی(ع) در اشعار ديکالجن بسيار برجسته مینمايد و معيارهـا
و نظراتی را مطرح میسازد که در باب خالفت و جانشينی آن حضرت مهم جلوه میکند.
در اين قضيه ،وی داليل و ويژگیهايی را معرفی مـیکنـد کـه در اشـعار مـدحی خـود،
تکتک بدانها پرداخته اسـت .از ايـن رو ،برخـی رويکردهـا در اشـعار وی چنـين نمـود
يافتهاست که در ادامه به آنها پرداخته میشود.

19ـ .1حادثۀ غدير خُم
يکی از مهمترين اسناد و مدارکی که شيعيان به آن استناد میکنند و خالفت پـس از
پيامبر(ص) را حقّ امام علی(ع) میدانند ،روايت غدير خُم میباشد« :مَنْ کُنْتُمْ مَـوْالَه ،فَعَلِـی
مَوْالَهُ» (ابنماجه6919 ،م.)69 :.
ديکالجن اين واقعه را در شعر خود بهخوبی بيان نمودهاست و نکات قابـل تـأملی را
ذکر میکند که بسيار در روشنسازی اين رخداد عظيم مفيد میباشد .وی موضـوعاتی از
قبيل غفلت مردم از توجه به سخنان پيامبر خود و همراهی نکـردن بـا امـام خـود را کـه
جانشين ايشان هستند ،مطرح میسازد که منافع مـادّی و مطـامع دنيـوی مـردم موجـب
پايمال شدن جانشينی امام علی(ع) شد:
و قال :مـوالکم ذا أيّهـا البشـر
«أَليس قام رسولُ اهللا يخطبهم
محمد الخير ام ال تعقل الحمر»
اضــبع غيــر علــی کــان رافعــه
(ديکالجن6994 ،م.)133 :.

19ـ .6حديث منزلت
(ع)

از موارد ديگری که بسيار شايان توجه میباشد ،حديث منزلـت در بـاب امـام علـی
است که در آن ،پيامبر(ص) منزلت و جايگاه ويژۀ امام علی(ع) نسبت به خـود را خاطرنشـان
میکند« :أَنْتَ مِنَی بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَـی إِالد لَـهُ الَ نَبِـید بَعْـدِی» (مسـلم نيشـابوری،
1119م ،.ج  .)174 :4ديکالجن در اين سرودههـا بـه جايگـاه بـارز آن حضـرت در نظـر
نبی(ص) اشاره میکند و اينکه پيامبر در باب مرتبۀ واالی امام میفرمايد کـه «تـو در نـزد
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من به منزلۀ هارون برای موسی هستی و با آنکه پس از من پيـامبری نخواهـد آمـد» .از
اين رو ،ديکالجن به شناخت شخصيت امام علی(ع) در نزد پيامبر با شيوۀ مـدح و تمجيـد
میپردازد:
والخيــر مــا قــال بــه الرّســول
«إنّ الرّســول لــم يــزل يقــول
بحيث مِن موساه هارون النّبـی
أَنّــک منّــی يــا عَلِــی االّ بــی
فأن ـتَ خي ـرُ العــالمين عنــدی»
لکنّـــه لـــيس نبـــیّ بعـــدی
(همان.)197 :

19ـ .3قرابت با پيامبر (خويشاوندی نسبی)
(ص)

يکی از موضوعات مهمی که ديکالجن بدان میپردازد ،رابطۀ نسبی پيامبر اسالم
با حضرت علی(ع) میباشد؛ يعنی ايشان پسرعموی پيـامبر هسـتند و رابطـهای خـونی بـا
ايشان دارند .از اين رو ،برای کسانی که نسب خونی و نژادی برايشان مهم اسـت ،قضـيۀ
هاشمی بودن حضرت علی(ع) را در اشعارش عنوان میسازد و در مقابل ،نَسَبِ خليفـۀ اول
و دوم را که اولی از قبيلۀ بنیتيم و ديگری از بنیعدی است ،بيان میکند:
قيّــد لهــاه القصــاص الحــرب
«حتّــی إذا أودع النّبــی شــجا
مع بعد دار عـن ذلـک النّسـب
مـــع بعيـــدين أحـــرزا نســـباً
و ال عـــدی ألحمـــد بـــاب»
مَــا کــان تــيم لهاشــم بــاخ
(همان.)99 :

19ـ .4نزديکی افکار
نزديکی ديدگاه امام علی (ع) به پيامبر(ص) و نيز ويژگیهای فکری و رفتاری ايشان که
به حضرت محمد(ص) شباهت داشت ،موجب شد تا ايشان نزد پيامبر بـه موقعيـت وااليـی
دست يابد .از همين رو ،ديکالجن اين خصايص و شرايط را که زمينـهسـاز ايـن قرابـت
بودهاست ،چنين تجسم میکند:
ربـــــع الرّشـــــاد فانبتـــــا
«غرسَـــت يَـــدَ البـــاری لـــه
دوحـــــة لـــــن ينحتـــــا
و أقامــــه صــــنواً ألحمــــد
و ذا هـــــــــاد آتـــــــــی»
صــنوان هــذا منــذر وافــی،
(همان.)13 :
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 .11مقايسۀ اشعار مدح علوی دو شاعر
مدح علوی بخش مهمی از ديوان اشعار ناصرخسرو و ديکالجن حمصـی را تشـکيل
دادهاست ،اما ارزيابی رويکـرد مـدح علـوی در شـعر ناصرخسـرو و ديـکالجـن حمصـی
مشخصکنندۀ عمق و غنای مدح علوی در سرودههايشان میباشد .هر دو شاعر در بـاب
مسئلۀ شباهت مضامين مدح و مسائلی نظير حقانيت جانشينی امـام علـی(ع) اتفـاق نظـر
دارند و رخدادهای تاريخی همچون غدير خُم و سفارش پيامبر را بازگو میکنند .از سـوی
ديگر ،مسئلۀ خويشاوندی نسبی و شاخصهای فردی ،همچون دالوری ،علم و دانايی در
شعر هر دو برجسته مـیباشـد .در بحـث وجـوه اخـتالف اشـعار مديحـۀ دو شـاعر ،بايـد
خاطرنشان کرد که ناصرخسرو در مدح خود نسبت به آن حضرت تمايالت عقيـدتی خـود
را بروز میدهد و از خلفای فاطمی به نيکی ياد میکند و از آنها به عنـوان «اوالد نبـی»
نام میبرد و زعامت و رهبری امت را سزاوار آنان میداند ،در حالی که ديکالجن حمصی
در مدح خود چنين گرايشهايی به گروه خاصی ندارد .مورد ديگر ،ارتباط فکری و رفتاری
امام علی(ع) است که نزد ديکالجن اين شاخص قویتر از ارتباط نسبی نمايان ،و در مدح
او آشکار میشود .در مقابل ،ناصرخسرو به ارتباط خويشاوندی امام علی(ع) با پيامبر اسالم
اشاره می کند و بر آن اصرار و تأکيد دارد و بر همين اساس است که خالفت و جانشـينی
حق و شايستۀ دستگاه حاکمۀ فاطمی میداند .سرانجام ،همسويی فکری دو شـاعر بـرای
ارائۀ مدح امير مؤمنان بودهاست ،اما نوع مدح و گونۀ بيان آن متفاوت میباشد.
ديکالجن در عصری میزيست که خفقان ،دلهره و فشار سياسی بـر وی و شـاعران
معاصر او سايه افکنده بود .او با وجود چنـين فضـای محـدودی توانسـته بـود احساسـات
درونی عشق به اهل بيت را با اشعار مدحی خود به تصوير کشد .در حالی که ناصرخسـرو
قباديانی در دوران دستگاه خالفت فاطميان به سر میبرد که انديشههـای او بـا دسـتگاه
(ع)
خالفت همخوانی داشت و مانع ابراز عشق و عالقه در سرودن اشعار در مدح امام علـی
نشد ،هرچند در عزيمت به خراسـان ،مـردم عـوام و واليـان آنجـا افکـار و عقايـد وی را
برنتابيدند و غريبانه زيست.
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ناصرخسرو از نظر روحيات و احساسات درونی دچار تحول عظيمی شده بود کـه ايـن
تحول ناشی از حادثۀ خواب ديدن وی و تصميم به سفر حج خالصه مـیشـود .بنـابراين،
زندگی از دوران آشفتگی و پرداختن به لذّات و خوشیهای دنيـوی و گـذرا بـه سـفرهای
روحانی و طهارت قلب تبديل شده بود .از سوی ديگر ،ديـکالجـن از اخـالق و روحيـات
لطيفی برخوردار بود و زندگی او کمتر نوسانات داشت .بنابراين ،در شعر خود از يکنـواختی
و لطافت و نيز واژههای لطيف و رقيق بهره میجست.
محتوای سرودههای ديکالجن و ناصرخسرو سرشار از مسائلی مـیباشـد کـه اثبـات
(ع)
حقانيت علی(ع) را مطرح میسازد .آن دو از شيوههای استداللی برای دفاع از امام علـی
استفاده کردهاند .مدح علوی در نگاه دو شاعر ،تکيه بر گـزارههـای کليـدی نظيـر حادثـۀ
غدير ،شجاعت ،نزديکی و ...در نزد موالی متقيان بودهاسـت؛ چراکـه در اشعارشـان ايـن
مضامين به نحوی دنبال میگردد که برای مخاطبـان او مـدايح علـوی بسـيار جـذاب و
تازگی دارد .تازگی و طراوت در بيان مدايح علوی در شعر دو شاعر ناشـی از سـوز عشـق
علوی شکل گرفتهاست.

 .16نتيجهگيری
1ـ مدح در شعر فارسی کمتر از شعر عربی مـورد توجـه شـاعران بـودهاسـت ،گرچـه
درونمايۀ شعری مدح در ادب فارسی ،بنا بر بر شواهد مختلف ،در دورههای بعد از اسالم
شاهد اوج و شکوفايی است .همچنين ،در ادب عربـی و در زمـان جاهليـت ،مـدح رونـق
فراوانی يافته بود.
(ع)
6ـ ديکالجن و ناصرخسرو ،هر دو ارادت خاص خود را به امير مؤمنان علی نشـان
می دهند و در اشعار خود ،همواره پيرامـون مضـامينی همچـون حقانيـت آن حضـرت در
موضوع خالفت با داليل محکم صحه گذاشتهاند.
3ـ ديکالجن شاعری است که برخالف ناصرخسرو لطافت و نرمی در شـعرش ديـده
میشود ،اما ناصرخسرو از نظر برخی رويدادهای زندگی ،شعرش به درشـتی در کلمـات و
لحن سخت و محکم گرايش دارد .از سوی ديگر ،شعر مدحی ديکالجن منحصر و وقـف
اهل بيت عليهمالسّالم بود و شاعر هيچ گاه به دربار خالفـت عباسـيان راه نيافـت تـا بـا
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شعرش تکسب کند .او فردی شجاع و نتـرس بـود ،در حـالی کـه ناصرخسـرو بـا دربـار
فاطميان ارتباط قوی داشت و آنان را جانشين آل نبی معرفی مینمايد و به ستايش آنـان
روی میآورد.
4ـ در باب قياس رويکردهای مدح در شعر دو شاعر به نظـر مـیرسـد کـه هـر يـک
شاخصهايی برای خالفت امام علی(ع) و شيعه بودن خود ارائه کـردهانـد و نبايـد از ايـن
نکته غافل شد که شعر ديکالجن عمدتاً به سبب اينکه منحصر در مـدح علـوی سـروده
شدهاست و برای منافع درباريان و خالفت آن روزگار نبود .لذا غنای بيشـتری نسـبت بـه
شعر ناصرخسرو دارد که تا حدودی صبغۀ حمايت از دستگاه حاکمه داشت .از سوی ديگر،
نبايد منکر اين شد که ناصرخسرو به مانند ديکالجن مـدحهـای فخـيم و قـوی دربـارۀ
حضرت علی(ع) سروده است.
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