
 

 در شعر عبدي کوفي روايي تناصّ قرآني و

 1فيض اله مددي

 2غالمعباس رضايي هفتادري 

 چکيده

به  در هر برهه اي از زمان شاعراني بودند که نداي فطرت خودرا اجابت نموده، و درستي کالم خداوند و رسوالنش را

 .ي کوفي استعبد جمله اين شاعران که از چشمه جوشان اهل بيت )ع( سيراب مي شدند، از گوش بشريت مي رساندند.

م هجري اشعار اين شاعر شيعي سده دو گفتار حاضر برآن است تا به بررسي برخي ازروابط بينا متني قرآني و روائي در

مشخص مي شود که او در سراسر  مورد تاييد امام صادق )ع( بوده است. از بررسي اشعار عبدي کوفي که شعرش بپردازد

 شعرش از قرآن کريم واحاديث بهره گرفته است.

مختصري از حيات شاعرو نسبش و تشيع اووخصوصيات شعري  ( ودر اين پژوهش ابتدا به پيشينه بينامتني )تناص

 وهش قرارداده ايم.پژ مورد اوپرداخته ايم و سپس برخي از اشعاري را که شاعر در آنها از قرآن و احاديث بهره گرفته،

 ، عبديثيحد بينا متني، قرآن، کليد واژه:

 مقدمه

که محققان بسياري بدان تمايل  مطالعات ادبي و زبان شناختي قرآن کريم امروزه از حوزه هاي فعال و پردامنه اي است

ظريه ن براساس به اين کتاب آسماني است. «بينا متنيت»پيدا کرده اند، يکي از زمينه هاي مطرح در اين خصوص نگاه 

بينامتنيت متون ادبي کم وبيش و مستقيم يا غيرمستقيم در گفتگو و تعامل طبيعي با متون هم زمان يا پيش ازخود و تحت 

 عبارت ديگر هيچ متني در خأل و منفک از ديگر متون شکل نمي گيرد. به تأثير آنها هستند.

وتحليل متن شعر شاعران و يا سخن و کالم خطيبان سبب شد تا سبکي و روشي بررسي معنا شناسي، متن خواني 

 تحليلي تدوين گرددبه نام تناصّ که فارسي زبانان آن را بينامتني مي خوانند.

اکنون اين صنعت به يکي از پر طرفدار ترين تحليل گران معنا مبدل شده که بسياري از متون نظم و نثر وتأثيرو تأثّرش 

و احصاء مي کنند. اين پژوهش نيز برآن است که تاثير کالم رحماني و احاديث نبوي را در شعر شاعر شيعي را بررسي 

 سده دوم هجري به نام سفيان بن مصعب عبدي مورد بررسي قرار دهد.
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« تالعبدي شاعر اهل بي سفيان بن مصعب» ي تحت عنوان:مقاالت درزمينه عبدي کوفي پژوهشهايي صورت گرفته،

 اب اشعار اين شاعر شيعي شده است ولي تاکنون )جواد محدثي( منتشر «شاعر واليت و حرّيت»سعدون زاده( و جواد )

 0است بررسي نشده و مورد پژوهش قرارنگرفته  قرآني وروايي رويکرد

 و تفاوت اين پژوهش با پژوهشهاي مشابه اين است که درپژوهشهاي انجام شده بيشتر به معرفي شخصيت اين شاعر

اشعار اين شاعر متعهد شيعه که در آن به  گرش وي به اهل بيت )ع( پرداخته شده ولي پژوهش حاضر بر آن است کهن

طور مستقيم يا غير مستقيم از آيات قرآن کريم واحاديث بهره جسته را مورد تحليل قرار دهد تا بدين وسيله چهره اين 

 بيشتر آشنا شوند. آيات روح بخش قرآن کريم و احاديث شاعر شيعي بيشتر براي اهل ادب شناسانده شود و هم با

 معصومين آسماني نهاده ودر شناساندن رسالت ع() تيبشاعران بسياري در طول تاريخ شعر خود را در خدمت اهل 

جمله  از. بودند بسياري از اين شاعران چه در زمان حيات خود و چه پس از وفاتشان مهجور اما به بشريت، موثّر بو ده اند.

يوان ي کوفي فاقد دعبد .نشده استاين شاعران عبدي کوفي مي باشد که شرح حال او در بسياري از کتب تاريخي ذکر 

، ادب الطف ريالغد در کتب معتبر مختلف با اندکي اختالف در برخي اشعار در اعيان الشيعه، ولي اشعاروي شعر مي باشد.

 اعيان الشيعه مي باشد. اين پژوهش اشعار منقول از اساس کاردر آمده کهو در مناقب ابن شهرآشوب به طور پراکنده 

مختصري از حيات شاعرو نسبش و تشيع اووخصوصيات شعري  ( ودر اين پژوهش ابتدا به پيشينه بينامتني )تناص

 قرارداده ايم.پژوهش  مورد اوپرداخته ايم و سپس برخي از اشعاري را که شاعر در آنها از قرآن و احاديث بهره گرفته،

 متني:ناپيشينه بي-1

ها،  رمزگان آثار ادبي براساس نظام ها،»بر اين ايده مبتني است که  intertextualبينامتني  يا intertextuality بينامتنيت

 هنري و در کل فرهنگي وسنت هايرمزگان  نظام ها، گريد وسنت هاي ايجاد شده توسط آثار ادبي پيشين بنا مي شوند.

 -خواه ادبي و خواه غير ادبي –پردازان امروزي متن ها  هينظر شکل گيري معناي يک اثر ادبي اهميتي اساسي دارند. نيز در

در واقع متشکل از همان چيزي هستند که نظريه پردازان اکنون آن را امر  متون دانند.را فاقد هر گونه معناي مستقل مي

 انند.ديبينامتني م

طالح بينا متنيت نه تنها اصامطرح شد. کريستو فرانسه و در آثار ژوليا کريستوا اصطالح بينا متنيت نخستين بار درزبان 

را وضع کرده، بلکه با اين کار به معرفي چهره اي مي پردازد که از آن پس مهم ترين نظريه پرداز ادبي سده بيستم لقب مي 

الناً بايد به فهمي از ع قابل تفکيک از يکديگر نيست و در فهم بينا متنيت ثار باختينيعني اينکه بينا متنيت و آ نيا گيرد.

 (93 ص ،1930سيدي،) آثار وي دست يافت.

ن عربي، واژه در زبا نيا مرتبط مي شود.« نص»ترجمه کرده اند: واژه اي که با واژه « التناص»بينامتنيت را در زبان عربي 

متن در بحث بينا متنيت  پس که بر مفاعلة داللت مي کند، يعني آنچه که از چند جهت و سوبه هم مرتبط مي شوند.

که در دو سطح معنايي و ساختي خود را نشان مي دهد. يعني هر متني جزيره  تعا ملها و وابستگي هاست مجموعه اي از

اط و ارتباط يک متن با متون ديگر از ارتب ن در نسبت با متون ديگر است که وجود داردمت هر اي جدا از ديگر متون نيست.



ر را توان متون ديگآن با پديد آورنده اش بيشتر است. متون، بافت ها و سياق هايي را فراهم مي آورند که از درون آنها مي

 (00همان،) خلق و تفسير کرد.

اصطالحات در اين حوزه، بويژه اصطالحاتي که در متون سنتي ادب عربي  در مسأله بينا متنيت بايد ميان برخي از

 مطرح بوده است، تفاوت نهاد.

 اصطالحات زير در اينحوزه مطرح اند:

 : که شکل آشکار بينا متنيت استاستشهاد .1

 ادبي: نسبت به استشهاد چندان روشن نيست. سرقت .2

 آن سخن مي گويد. بين متن و متني است که از رابط متني: فيتوص .9

 : شاعر يا نويسنده در شعر يا نثر خود، از شعر يا نثرديگري بهره گيرد.نيتضم .9

 : بخشي از تضمين است.اقتباس .0

بينا متنيت » ي گويند:م برخي از ناقدان معاصر عرب اقتباس، تضمين و استشهاد را نمونه هايي از بينا متنيت مي دانند.

زايش متون قبل از  هم همان متن ديگر است و يا تعامل خالّق متن حاضر و متن غايب است،همان تضمين متني از متن 

 خود است.

ز در ميان شاعران امر رايجي است وبرخي ناقدان آن را ا نيتضم نسبت تضمين با بينا متنيت هم نسبتي نزديک است. 

مين به ارجاع و گاه به تض اه به اشاره است و گاهمتن يا نوشته يک شاعر يا نويسنده گ حضور زيبايي هاي کالم مي دانند.

 (09 ص، 1930سيدي،)لفظ و معنا است. 

 :نسب عبدي کوفي-2 

 انيفس او ابومحمد يا ابو عبداهلل و نام او، هيکن ابو محمد سفيان بن مصعب عبدي کوفي از شعراي مشهور شيعه است.

عبدي از باب نسبت به عبد القيس بن ربيعه بن نزار  مهکل است. يا سيف ضبط شده و در هر حال به عبدي کوفي معروف

 است.

در نسب اين شاعر کمتر بحث شده است و بسياري از نويسندگان تاريخ و تاريخ ادب مانند: ابو الفرج اصفهاني، حنا 

تعهد را ذکرنکرده اند. شايدعلت آن نوعي غرض ورزي به اين شاعر م الفاخوري، عمر فروخ و جرجي زيدان شرح حال او

 (111، ص 1911کرماني، ) شيعي باشد.

سفيان بن »در جايي ديگر  و« سيف بن مصعب العبدي ابو محمد»نام اورا  عالمه حلي در کتاب رجال خود در يکجا

ه آورده ک« الکشي»مي کند ولي در هر دو جا از لقب العبدي استفاده نموده و در هر دو جا به روايت  ذکر« مصعب العبدي

 (191 ص حلّي،)« »امام صادق در حق او فرموده 

، سعدون زاده) آوردن اين حديث براي هر دو اسم نشانگر اين است که منظور عالمه در هر دو جا يک نفر مي باشد. 

 صادق امام« مصعب العبدي الشاعر سيف بن»است ابن داود در قسمت اول کتابش اين چنين آورده  ( اما013 ص، 1903



( ودر 101 ص رجال ابن داود،)»)ع( در باره اش فرموده: 

 (29 ص)رجال ابن داود، « بن مصعب العبدي المجهول سفيان»است کتابش اين چنين آورده  قسمت دوم

 و وفات عبدي کوفي والدت 1-2

سيد محسن امين در اعيان الشيعه بدون اينکه  تاريخ مشخصي در باره زمان تولد و وفات عبدي کوفي ذکر نشده است

 (217 ص ،7ج ، 1909امين،)هجري مي داند  120سخني از تولدش بياورد، وفات وي را در سال 

عالمه اميني اين نظر را رد مي کند و مي گويد: تاريخ تولد و وفات عبدي را دقيقاً به دست نياورديم، جز اينکه مي 

( ق هـ. 171ي متوف ،100متولد )ع( رسيده واز آن حضرت روايت مي کرده و با سيدحميري صادق )دانيم به خدمت امام 

ده داشته واين مرد از عبدي روايت مي کرده و چون باتحقيقي که ارائه نيز مراو «ابو داوود المسترق» با ديدار کرده است.

 بايد از ه.ق مي داند بنابراين براي اينکه بتواندازعبدي روايت کند 111 اي 110در سال  را« ابو داوود»کرده است، والدت 

( ادامه داشته ق ـ.ه 171) يريحمبراين اساس عمر عبدي بايد تا اواخر حيات  لحاظ سنن وضعيت مناسبي داشته باشد.

 (237 ص، 2ج  ،1911اميني،) باشد و تاريخ مضبوط از صاحب اعيان الشيعه به هيچ وجه موجه نيست.

 عبدي کوفي عيتش 2-2

عمرو کشّي در کتاب رجالش به سند خود از سماعه نقل مي کند  ابو عبدي از شعراي پاک و مخلص اهل بيت است.

 (11 7 ص ،1911کرماني،) «.»ع( فرمود: صادق )که امام 

رت ع( شرفياب شدم، آن حضصادق )شيخ کليني به سند خود روايت کرده که سفيان گفته است: روزي به محضر امام 

 نگاهآ فروه آمد و پشت پرده نشست، ام بيايد و بشنود که با جدّش چه کردند. -دختر آن جناب –دستور فرمودند: ام فروه 

 امام به من فرمود: براي ما مرثيه بخوان سفيان گويد: چون به خواندن اشعار پرداختم و گفتم: 

 ]مواظب راريزانت را نثار کن ... ام فروه و ساير زنان شيون کردند، امام فرمود: در خانه را، در خانه  اشکيعني اي ام فروه، 

باشيد که بيگانه اي وارد نشود[ و مردم مدينه بردر خانه جمع شدند، امام پيغام دادند: کودکي از ما بيهوش شده بود زنان 

 (132 ص ،3بدان خاطر شيون کردند. )صدر، ج 

راي بطوري که  به ع( مي رساند که حضرت با او مراوده ودوستي نزديکي داشته است.صادق )اين گونه برخورد امام 

 استماع ذکر مصيبت او، اهل منزل را هم احضار مي فرمايد.

و به همين خاطر  شماردعالمه اميني اورا از شعراي اهل بيت، که والي آنان را با خلوص وقصدقربت در دل داشته، مي

 ع( واقع شده است.)مورد قبول و تأييد آن بزرگواران و از جمله امام صادق 

 يويژ گيهاي شعر عبدي کوف-9

شعر عبدي منسجم، جزيل، شيرين ومتين است و براي منزلت آن همين بس، که سيد حميري در شعر، او را برتر از 

 الفرج اصفهاني به سند خود نقل مي کند که سيد حميري با عبدي نشسته بودند، سيد حميري گفت: ابو خود خوانده است.

 



 «ابعت کفّه کفّيت»بگو  عبدي گفت: اشتباه کردي اگر کف تو با کف او مشارکت داشته باشد تو نيز مثل او خواهي بود.

 که تو تابع باشي نه شريک.

يعني من شاعرترين همه مردم هستم، ولي از عبدي  «»سيد بعد از آن هميشه مي گفت: 

 (111 ص ،1911کرماني، )شاعرتر نيستم 

 استناميده شده « شاعر اهل بيت»و « شاعر آل محمد»سفيان بن مصعب در زبان راويان و تذکره نويسان با عنوان 

بسياري از مناقب امير المومنين را در خود جمع کرده و مدح او و ذريه طيبه اش رافراوان  ( شعر وي99 ص محدّثي،)

 (239 ص، 2ج ، 1911اميني،) ميانموده است در باره غير اهل بيت شعري از او نديده 

گداز  و مضامين اشعار او نگاهي بيفکنيم، براي ما روشن مي شود که شيعه اي بي پيرايه و عالقه مندي پر سوز اگر به

 ع( بوده است.) تيببه اهل 

ه صاحب ک اوست« بائيه» دهيقصشعر عبدي کوفي در کتاب اعيان الشيعه ذکر شده وازمعروفترين سروده هاي عبدي  

 است. آورده« غديريه»بيت از آن را تحت عنوان  31بيت و صاحب ادب الطف  11الغدير 

بدي عبه ع( سروده است. )ائمه معصومين  اشعاري هم در باره ع( مي باشد و)بيشتر اشعار عبدي در منقبت امام علي 

( ولي اگر اشعار او مورد بررسي قرار گيرد مشخص مي شود که اشعار او 709، 2ج  ،1909الکشي،اند )نسبت غلو داده 

 باشد.مي  ع() تيبآئينه تمام نماي احاديث نبوي و آيات قرآني مي باشدو نشان دهنده اعتقاد راسخ او به اهل 

 بينامتني قرآني در شعر عبدي کوفي -4

در اين بخش که پيکره اصلي مقاله را در بر مي گيرد به برخي از اشعار عبدي کوفي که متأثّر از آيات قرآن کريم و 

 بوده اشاره شده است. احاديث

 اعراف و اهل بيت )ع( 1-9 

 (213 ص ،7ج  ،1909)امين،

 شناسيد.و دشمنان خود را به چهره مي دوستان« اعراف»بهترين عارفاني هستيدکه در  شما ترجمه بيت:

سوره اعراف  91آيه  به که نام يکي از سور مبارکه قرآن کريم نيزذکر شده است« اعراف»اين شعر عبدي که در آن کلمه 

اشاره دارد

 

گروه را از سيمايشان مي شناسند و  : ميان آن دو گروه حجابي است و بر اعراف مرداني هستندکه هر دوترجمه آيه

 د بسته اند، ندا مي دهند که: سالم بر شما.بهشتيان را که هنوز وارد آن نشده و با آن امي

اعراف به معناي قسمت باالي حجاب وتل هاي شني و عرف به معناي يال اسب و تاج خروس و قسمت باالي هر 

اينکه حجاب را از  مي شود اين کلمه به هر معنايي استعمال شود، معناي علوو بلندي در آن هست و معلوم چيزي است.

قبل از اعراف ذکر کرده و همچنين از اينکه فرموده اهل اعراف مشرف بر جميع مردم از بهشتيان و دو زخيان هستند معلوم 



نجا آ مي شود که منظور از اعراف قسمت باالي حجابي است که حائل بين دوزخ و بهشت است، به طوري که اعرافيان از

 (102 ص ،1ج  ،1979طباطبايي،)هم دوزخيان را مي بينند و هم بهشتيان را 

:ع( نقل مي کند) نيرالمومنيامطبرسي در مجمع البيان حديثي را از  در اين باره

 (929 ص ،9 ج ،1901طبرسي، 

: ما در روز قيامت بين جهنم و بهشت مي ايستيم پس هر کس کس که ما را ياري کند به چهره اش مي ترجمه حديث

شناسيم پس او را در بهشت داخل مي کنيم و هر کس که به ما دشمني ورزد او را به چهره اش مي شناسيم، و او را در 

 کنيم.جهنم وارد مي 

 و شفاعت ع() تيباهل -2-4

 (213 ص ،7ج  ،1909)امين،

 شويم.مي دهـه سوي شما خوانـکساني هستيد که در روز قيامت همه بندگان ب اي پيشوايان دين! شما

را به امام  ي که هر قوميروز .دارد اشاره  اسراء مبارکه سوره 71 هيآاين شعر عبدي به 

 ند.و با آنها محشور مي کن که شيعيان را به نام آنان فرا مي خوانند کساني هستند أئمه هداة و معصومين و شان مي خوانيم.

در همين زمينه احاديثي از پيامبر از پيامبر اکرم )ص( منقول است که در تاييد آيه مذکور است آنجا که مي فرمايد: 

يعني هر کس به قومي مهر   و يعني انسان با دوست خود خواهدبود. 

د ــيعني هر کس قومي را دوست بدارد، خداون  بورزد، با آنان محشور مي شود.

 (920 ص ،2ج  ،1911اميني،) فرمايد.شور ميــان محــآن وي را در زمره

 :واقعه غدير و آيه تبليغ-3-4

 (232)همان:

ه به مردمي ک و ال رفتنده از جهاز شتران بات کنترجمه: و براي آنها در روز خم عبرتي است هنگامي که پيامبر هداي

پيرامونش گرد آمده يا در خدمتش نشسته و به سخنانش گوش مي دادند و نگرانش بودند گفت: برخيز اي علي من دستور 

 راهنمائيه و را به عنوان هدايت کنند است. من علي )ع( تبليغ براي من شايسته ترو بهتر که به مردم ابالغ کنم واين گرفته ام

 و يقيناً علي )ع( بهترين جانشين است. کنمبعد از خود منصوب مي



عبدي کوفي يکي از شعراي غدير در قرن دوم هجري است که درباره اين رويداد مهم که مورد اتفاق علماي شيعه و 

ودر باره اين شاعر  دهالغديرنام او را در در رديف شعراي غدير ذکر کر شعر سروده لذاعالمه اميني صاحب سنّي مي باشد

 به طور مفصل سخن گفته است.

...به طور مستقيم به واقعه غدير خم اشاره ميکند  در ابيات فوق الذکر در مصرع اول بيت دوم:  

را به که پيامبر اکرم )ص( در آخرين سال عمرش در هنگام بازگشت از حجة الوداع در محلي به نام غدير خم علي )ع( 

 عنوان وصي و جانشين خود برگزيد.

: دارد ( اشارهسوره مبارکه مائده )آيه تبليغ 00به آيه  و عبارت ابلغ الناس به طور بينا متني مستقيم

 

: اي پيامبر آنچه را که از جانب پروردگارت برتو نازل شده است ابالغ کن که اگر آن را انجام ندهي رسالتش ترجمه آيه

 را ابالغ نکرده اي و خداوند تو را از شرمردم نگه مي دارد و خداوند گروه ستمکاران را هدايت نمي کند

رسالتي که به آن مامور شده بود را به انجام رساند و واليت  پيامبر اکرم )ص( اين آيه در روزغدير بنابر اين با نزول

 به حاضران ابالغ کرد. علي )ع( را علناَ

 ع()صادقون و سابقون وامام علي  -9-9

 (270 ص ،7ج ، 1909)امين،

فضيلت و بزرگي هستندو هدايت کننده از گمراهي و نجات دهنده از راه  ( اهلص)ترجمه: خاندان پيامبر محمد 

 و سبقت گيرندگان به سوي خو بيها هستند. انيراستگو دشوارو سخت مي باشند.

يا ايها الذين آمنوا اتّقوا اهلل و کونوا مع »سوره توبه اشاره مي کند  113به آيه  با کلمه الصادقون العبديدر اين شعر 

 يعني اي کساني که ايمان آورده ايد از خدا پروا کنيد و با راستگويان باشيد.« الصادقين

از از صادقين در آيه مذکور علي بن ابي  عالمه اميني در الغدير با ذکر اسناد از جابر و ابن عباس نقل ميکند که منظور

 (901 ص، 2ج ، 1911اميني،) ابن عباس مي گويد علي سيد صادقين است. و طالب واهل بيتش مي باشد.

فرمايد: مي واقعه مي باشد که خداوند سوره 10-12 هيآبيت: السابقون برگرفته شده از  در مصرع دوم و

 با اسنادش از ابن أنس نقل مي کند: شيخ مفيد در أمالي بطهن رادر همي

 (231 ص ي تا،ب شيخ مفيد،)



پس فرمود: جبرئيل به من گفت: آن  السابقون ... سوال کردم ترجمه حديث: از رسول خدا در باره سخن خداي تعالي

 ند.مي شوبه خداي تعالي نزديک  کرامت او ع( و شيعيانش هستند که به سوي بهشت سبقت مي گيرند و با) يعل

 ع()آيه واليت و امام علي -0-4

 (213، ص 7ج  ،1909امين، )

 نيازمند مي دهد. ترجمه بيت: او کسي است که در نماز با انگشتري صدقه مي دهد و غذايش را به تهيدست

مائده )آيه واليت( اشاره دارد  سوره 00 هيآبه  عبدي در بيت اول به طور مستقيم

 

ترجمه آيه: همانا سر پرست شما خداست و رسولش و کساني که ايمان آورده اند کساني که نماز مي خوتنند و زکات 

 ميدهند در حاليکه در رکوعند.

 ع()دوستي اهل بيت  وجوب -1-9

 (270 ص، 7ج ، 1909امين،)

 واجب شمرده شده است. جانب خداي رحما ن در قرآن ( ازترجمه: دوستي شما )اهل بيت

دوستي  القربي( که همان)مودة في  اشاره مي کند شوريسوره  29 هيآ فرض ... به فوالهم در اين بيت عبدي با عبارت:

 خداوند متعال مي فرمايد آنجا که ( استع)اهل بيت 

 

خدا بندگان خود را که ايمان آورده اند وکارهاي شايسته انجام داده اند بدان مژده  است پاداشي همان نيا :ترجمه آيه

هر کس  و مگر محبت و دوستي خويشان ]اهل بيت[ را. : من براي اين رسالت مزدي از شما نمي خواهمبگو مي دهد.

 درشناس است.ي ترديد خداوند آمرزنده قب نيکي کسب کند براي او در آن نيکي مي افزاييم.

آيه مذکور مي گويد:  زمخشري در تفسير کشاف در ذيل تفسير

 (220 ص ،9ج ي تا، ب زمخشري،) 

ر ما دوستي شان ب نازل شد به رسول خدا گفته شد نزديکانت که ترجمه حديث: روايت شده است هنگامي که اين آيه

 و امام حسين )ع(. ع(حسن )س( وامام فاطمه )ع( و ): علي  واجب شمرده است چه کساني هستند؟ فرمود

 حسکاني در کتاب شواهد التنزيل حديثي رابا اسنادش از پيامبر نقل مي کند:

 (009 ص، 1ج حسکاني، ) 



: رسول خدا فرمود: خداوند پيامبران را از درختهاي مختلف آفريد و من و علي را از يک درخت خلق ترجمه حديث 

ه به شاخ هرکس و شيعيان ما برگهايش هستند، –ميوه هايش  کرد پس من اصلم و علي فرع آن است و حسن و حسين

آويزان شود، نجات مي يابد، و هر گمراه شود هالک مي شود، و اگر عابدي خدا را هزار سال سپس  اي از شاخه هايش

عبادت کند اما محبت ما اهل بيت را درک نکند خداوند اورا به بيني در آتش مي افکند سپس  سال سال سپس هزار هزار

 .اين آيه را تالوت کرد: 

 صراط مستقيم و اهل بيت )ع( -7-9

 (270 ص، 7ج ، 1909)امين،

 و آنها راه راست هستند و بر باالي آن نجات يافته و گمراه شده هست.ترجمه: 

از جمله:  عالمه اميني در ذيل اين شعر با ذکر سند احاديثي را نقل مي کند

ش مي داند خاندان ( وصراط را پيامبر )ص. که 

 (911 ص ،2ج  )اميني،

ع( در قول خداي تعالي: )همچنين از قول حمّوئي با اسنادش از اصبغ بن نباته از علي 

( و از قول خوارزمي در 911همان/) ي گويد: صراط، واليت و دوستي ما اهل بيت است.( م70)مومنون/ 

صراط دنيا علي بن ابيطالب است و صراط  اما المناقب مي گويد: صراط بر دو نوع است صراط در دنيا و صراط در آخرت.

 (911آخرت پل جهنم، هر کس صراط دنيا را بشناسد اجازه ورود بر صراط آخرت را پيدا مي کند. )همان/

مقصود از  و ت که عبدي از اين آيات در شعرش بهره جسته است.مذکور مشخص اس روايات با توجه به آيات و

 صراط مستقيم اهل بيت )ع( مي باشد.

 پيامبر و غار ثور -8-4

  

 (239همان/)

 بکر( پر از ترس و وحشت بود.ابو )و غير تو  در شب غار هنگامي که سرشار از امنيت اقامت گزيديترجمه: 

با  هک شعر مذکور به رفتن پيامبر به غار ثور اشاره مي کند که پيامبر به ابوبکر فرمود ناراحت نباش که خدا با مااست.

 مي کند. اشاره« » سوره توبه 90آيه  غيرک مآلن ...( به صورت غير مستقيم به)عبارت 

 لي )ع(ليلة المبيت و ع-9-4

 (270 ص، 7ج  ،1909)امين، 

 ترجمه بيت: هنگامي که قريش روي آوردند امير مومنان خود را در بستر پيامبر فدايي قرار داد.



دارد اشاره  سوره بقره 207 هيآدر اين شعرعبدي مستقيماًبه 

که در طلب رضاي خدا از سر جان مي گذرند و خداوند به بندگان مهربان  هستند از مردم کساني يعني بعضي 

 است.

که جان پيامبر به خطر افتاد، ومشرکان مي خواستند پيامبر را به قتل برسانند که حضرت  اين آيه بيانگر هنگامي است 

 پيامبرشبانه از شهر خارج شود. ( وبخوابد )ليلة المبيتعلي )ع( حاضر شد در بستر پيامبر 

 ( وعبادتع)علي  -10-9

 

 (213 ص ،7 ج، 1909)امين،

 ترجمه بيت: چه بسيار از شبهاي درازي را که براي خدا بيدار ماندي و چه روزهاي بسيارگرمي را که روزه گرفتي.

ابوري در روضة الواعظين از عروة بن زبير نقل مي کند که بعضي از تابعين از انس بن مالک شنيدند که مي گفت: شني

سوره زمر  3آيه 

 ص ،2ج  ،1970،ابن شهر آشوب) 

192) 

 همي خواندتا اينک ع( رفتم پس اورا يافتم در حاليکه نماز و قرآن)ترجمه حديث: مرد گفت: هنگام غروب نزد علي 

صبح طلوع کرد سپس تجديد وضو کرد و به سوي مسجد خارج شدو با مردم نماز صبح را خواند سپس به تعقيب نماز 

 مازن نشست تا اينکه خورشيدطلوع کرد سپس مردم به سوي او آمدند پس شروع به قضاوت بين آنها نمود تا اينکه وقت

ا تا اينکه با آنها نماز عصر ر به تعقيب نمازنشست ظهر شد پس تجديد وضو کردو با اصحابش نماز ظهر خواند سپس

 مي کردو به به سواالت شرعي آنها پاسخ مي گفت تا اينکه خورشيد غروب کرد. خواند سپس بين مردم قضاوت

را رنگش تغيير مي کرد و مي لرزيد پس به او گفته شد تو زمان نماز فرا مي رسيد در تفسير قشيري آمده است که وقتي

ت؟ مي گفت: وقت امانتي فرا رسيده است که خداوند برآسمانها و زمين و کوهها عرضه کرد که از پذيرش چه شده اس

 يا نه. آن سر باززدند و آن را برانسان قرار داد در ضعفم پس نمي دانم آيا اين امانت را درست به دوش مي کشيده ام

 و کامل شدن نماز ع() تيبصلوات بر اهل -11-4

 

 (270 ص ،7ج  ،1909)امين، 



 ترجمه شعر: نماز هيچ کس کامل نيست و دعايش پاک و خالص نخواهد بود مگر اينکه آنها را دوست بدارد.

 سوره احزاب  01بيت مذکور به آيه 

 اشاره کرده است و اينکه ما دردرود فرستادن بر آل پيغمبر در نماز مأموريم.

ذيل آيه ياد شده چند خبر صحيح را که در باره آن وارد شده روايت نموده و آورده است که: « الصواعق»ابن حجر در 

 پسس رتش پرسيدند، وي درود برآل را قرين صلوات بر خود فرمود،چون از پيغمبر در باره چگونگي درود و سالم بر حض

، الصواعق رک) گفته است واين دليلي ظاهر است براينکه مراد از اين آيه، صلوات بر خاندان و بقيه آل پيغمبر نيز هست.

 (191 ص المحرقة،

فتنددرود نا گ «بر من درود نا تمام نفرستيد» ودر اين باره از پيامبر روايت شده فرمود:

ابن ) تمام چيست؟ فرمود اينکه بگوئيد: اللهم صلّ علي محمد وبس کنيد، بلکه بگوئيد: اللهم صلّ علي محمدو آل محمد.

 (191ي تا،ب حجرهيثمي،

 در دوبيت امام شافعي چه زيبا جلوه مي کند: فوق الذکر رواياتآيه و  علو معناي

 (239 ص ،2ج ، 1911اميني،)

ترجمه ابيات: اي خاندان رسول خدا! خداوند محبت شما را در قرآني که فرو فرستاده، واجب فرموده است در 

 و کامل نيست. بس که آنکه برشما درود نفرستد نمازش درست ارجمندي شما همين

 عدل الهي و جهاني شدن -12-9

 

 (239 ص ،2ج  ،1911)اميني،

وب و بي نظمي را سر ک ترجمه بيت: چه کسي زمين را پس از اينکه از ستم پر شود از عدالت پر مي کند و اهل آشوب

 مي کند.

 :مي فرمايد نور اشاره مي کند که خداوند سوره 00به آيه  اين شعر عبدي

 

که حتماً آنها را در زمين  خدا به کساني از شما که ايمان آورده و کارهاي شايسته کرده اند، وعده داده است ترجمه آيه:

شان ان پسنديديده برايشان استقرار بخشد و خوفجانشين گرداند، چنانکه اسالفشان را جانشين کرد، و دينشان را که برايش

نمي سازند و هرکس پس از آن کفر ورزد، آنها  را به ايمني بدل سازد، آنان مرا بندگي مي کنند و چيزي را با من شريک

 واقعاَ فاسقند.



ومت جهاني ه حکدر اين بيت عبدي با عبارت يمأل األرض بعدل به طور مستقيم به آيه مذکور اشاره ميکند که مربوط ب 

 عج( است.)صالحان و قيام و انقالب حضرت مهدي 

 بينامتني روايي در شعر عبدي کوفي -5

 حديث ردّ الشمس-1-0

 (239 ص ،2ج اميني، )

 مناقبي است که که شمارندگان از شمردن و نويسندگان از نوشتن آن عاجز و ناتوانند. ترجمه ابيات: تورا

از ديدگان پنهان مي شد. به خاطر تو باز گشت  رجعت خورشيد هنگامي که نمازت را نخوانده بودي و آفتاب مانند

 غروب نکرده بود. و آفتابي گويي شهابي ندرخشيده

 (20 ص مي،الق)

ر را وحي ترجمه حديث: روايت شده است که در زمان رسول خدا خورشيد براي او بازگردانده شد در حاليکه پيامب

فرا گرفته بود و سرش در دامن علي بن ابطالب بود و وقت نماز عصر فرا رسيد پس از مکانش بر نخواست تااينکه 

ع( در اطاعت و بندگي توست پس خورشيد را باز )خورشيد غروب کرد پس پيامبر بيدار شد و گفت پروردگارا علي 

او باز گرداند در حاليکه سفيد و پاک بود تا اينکه نماز گزارد گردان تا نماز عصر بخواند پس خداوندخورشيد را براي 

 سپس غروب کرد.

در ابيات مذکور عبدي به طور مستقيم به حديث رجعت خورشيد اشاره دارد که با تعبيرات مختلف به آن تصريح شده 

 است.

 (خيبر و علي )ع-2-0

 (232 ص ،2ج اميني، )



ترجمه ابيات: همچون روز خيبر که هيچ نيرويي عمر را از گريز از قوم يهود ممانعت نمي کرد و پيغمبر مصطفي چون 

افتادن پرچم و سر نگوني و هزيمت او به خشم آمد، فرمود: فردا، پرچم را به جوانمرد برگزيده اي مي سپارم از به خاک 

 که خدا و پيغمبر دوستش دارند.

 که در روز خيبر فرمود: رسول خدا ذکر مي کند أحمد بن حنبل در کتاب مناقب اهل بيت حديثي را با اسنادش از

 (119ابن حنبل،) 

ترجمه حديث: فردا پرچم را به دست کسي خواهم سپرد، که خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز اورا 

 س: مردم آن شب را مشتاقانه به صبح رساندند به اينکه پرچم را به دست چه کسي خواهد داد؟ پگفت دوست دارند.

کردند نزد پيامبر رفتند به اين اميد که پرچم را به آنها بدهد! پس فرمود: علي بن ابيطالب کجاست؟ گفتند  هنگامي که صبح

اي رسول خدا از درد چشم شکايت دارد، گفت: به سويش برويد و اورا آوردند، پس رسول خدا در چشم او آب دهان 

 اآنهاب ي )ع( فرمود:عل که دردي نداشته است، پس پرچم را به او داد.ريخت و براي او دعا کرد، پس بهبود يافت گويي 

سپس آنها را به اسالم دعوت کن وآنان را  و با وقار در ميان آنها نفوذ کن مي جنگم تا مثل ما شوند پيامبر فرمود: آهسته

فرد را هدايت کند براي تو  به حقي که خدا برآنها واجب کرده است، به خدا قسم اگر خداوند به وسيله تو يک آگاه کن

 بهتر است. از هر چيز گران قيمتي

 ع() يعلساقي کوثر  -9-0

 (213 ص، 7ج )امين، 

کوثر( سيراب مي سازي و هر کس را که بخواهي )ترجمه بيت: در روز قيامت سقايت برعهده تو است که از حوض  

 مي کني.محروم 

در اين باره طبراني به اسناد رجال مورد اعتمادش، از ابي سعيد خدري آورده است که پيامبر فرمود: 

 (13، ص 2طبراني، ج ) 

خواهد بود که با آن منافقان را از حوض اي علي تو را در روز رستاخيز عصائي از عصاهاي بهشتي » ترجمه حديث:

 .«دور مي کني

 حديث نبوي الهام گرفته است. به طور مستقيم ازاين تسقي من الحوض()در بيت مذکور عبدي با عبارت 



 ع()علي  تقسيم کننده بهشت و جهنم و -9-0

 (213 ص ،7ج )امين، 

در دست تو است هر کس را که بخواهي دربهشت داخل مي کني و هر کس را  (به بهشت)ترجمه بيت: جواز ورود 

 که بخواهي در جهنم وارد مي سازي.

ص(: )حموئي در فرائد السمطين حديثي را با سندش از علي بن ابي طالب نقل مي کند که فرمود: قال النبي 

 (920ص، 1ج، حموئي) 

ترجمه حديث: پيامبر فرمود: اي علي تو تقسيم کننده جهنم هستي و تو در بهشت را مي کوبي و بدون حساب داخل 

 مي شوي.

 اعرکننده بهشت و جهنم است. ش مي( تقسع)عبدي در اين شعر از حديث پيامبر بهره گرفته که بيان مي کند که علي 

 نهايت کمال بيان داشته است: چه زيبا مدحش را در باره علي )ع( در

 

 (921 ص ،1ج حموئي، )

يشواي حق وصي پيامبر است و پ به کننده بهشت و جهنم است. ميتقس ع( دوستيش سپري است.)ترجمه ابيات: علي  

 انس و جن است.

 س() علي )ع( وفاطمه زهراء حضرت 5-5

 

 (270 ص ،7ج )امين، 

 فاطمه زني بسيار راستگو براي مردي بسيار راستگو که در نسب شريف است آفريده شده است.

دختر پيامبر اکرم )ص( است که پدرش اورا به اين نام ناميده،  صدّيقه در اين شعر فاطمه )س( است مقصود عبدي از

با توجه به حديثي که از پيامبر روايت شده است، 

 (102 ص، 9 ج طبري،)

ع( فرمود: سه چيز به تو ارزاني شده است که به هيچ کس، و به من هم، ارزاني )ترجمه حديث: پيامبر )ص( به علي 

ه من چنين نشدم و تو را، زني صديقة چون دختر من دادند که چنين زني به من نشد. تو داماد کسي چون من شدي ک

شما از من هستيد و من از  کنيل از صلب من چون آنان به وجود نيامد. و حسن وحسين از پشت تواند. و ارزاني نشد.

 شمايم.



ا صدّيق اکبر و فاروق اعظم بسياري پيامبر او ر رواياتع( است که در )امير مومنان علي  «صديق»مقصود عبدي از 

 ناميده است.

ع( فرمود)حموئي در کتاب فرائد السمطين حديثي را با ذکر سندش از روايت کرده است که به علي 

 (190 ص ،1 ج حموئي،)

تو اولين کسي هستي که به من ايمان آوردي، تو اولين کسي هستي که در روز رستاخيز با من مصافحه  ترجمه حديث:

و  يمي کني، و تو صدّيق اکبر هستي و تو فاروقي هستي که حق و باطل را ازهم جدا ميکند، تويعسوب مسلمانان هست

 «ثروت يعسوب کافران است.

 س( و سايه عرش الهي)علي )ع( وفاطمه -6-5

 

 (270 ص ،7ج )امين، 

 س( و علي )ع( در يک سطر در ظلّ عرش در کنار هم آورده شده است)ترجمه بيت: اسمهاي آن دو )فاطمه 

خطيب بغدادي در تاريخش از ابن عبّاس روايت کرده است: 

 (203 ص ،1ج  خطيب بغدادي،)

ي که به معراج رفتم، ديدم بر در بهشت نوشته شده است: معبودي جز اهلل شب ص( فرمود:)خدا  رسول ترجمه حديث:

برگزيده خداست، فاطمه انتخاب شده خداست، ( نيست، محمد فرستاده خداست، علي دوست خداست، حسن وحسين )ع

 بر دشمنانش نفرين خداست.

اشاره دارد که نام فاطمه و پدر و شوهر و فرزندانش در ظل عرش  ص() امبريپاين حديث  اين شعر عبدي مستقيماً به

 و در باب بهشت نوشته شده است.

 س()پيوند آسماني علي )ع( و فاطمه  -7-5

 

 (270 ص، 7ج )امين، 

 و و جبرئيل امين نيز خطبه خوان آن بود. بود( ازدواج): خداوند ولي و سرپرست فاطمه در ترجمه بيت

 بيت ديگري نيز به همين مضمون دارد:

 

 (270 ص )همان،

 به فرمان خدايم او علي )ع( را به همسري فاطمه پاک و پاکيزه در آورد. درآسمان :ترجمه بيت



محب الدين الطبري در کتاب ذخائر العقبي از رسول خدا روايت شده است که فرمود: 

)رسولي 

 (93 صمحالتي، 

اي به نزد من آمد وگفت: خداوند تورا سالم مي رساند و مي گويد: من دخترت را به همسري  ترجمه حديث: فرشته

 علي بن ابطالب در آوردم تو هم در زمين اين کار را انجام بده.

 س( اشاره دارد که به دستور خداوند انجام گرفت.)در اشعار باال عبدي به ازدواج علي )ع( و فاطمه 

 يه اوس( و مهر)حضرت فاطمه -8-5

  

 (70 ص، 7ج )امين، 

: يک پنجم زمين را به خاطر سخاوت و خردي که در اوست، مهريه او قرارداد پس اين بهترين مردان و ترجمه ابيات

 بهترين مهريه ها است. آن بهترين زنان و مهريه اش

ع( )است که در کتاب فرائد السمطين نقل شده است که رسول خدا به علي  اين حديث از پيامبر اين ابيات اشاره به

فرمود: 

 (30 ص، 1ج  )حموئي، 

 .: اي علي! همانا زمين از آن خداست، و آن را به هر يک از بندگان خود که بخواهد، وا مي گذاردترجمه حديث 

آورم، پس آن صداق اوست و هر  اينک به من وحي فرستاده شده که فاطمه را با مهر يک پنجم زمين به ازدواج تو در

 کس بر زمين گام نهد، ودشمن شما باشد، راه رفتنش بر زمين حرام است.

 

 

 دوستي اهل بيت و قبولي اعمال-9-5

 (270 ص، 7ج )امين،  

 اينکه از صميم قلب آنها را دوست بدارد.مگر  : خداوند از بنده اي عملي را قبول نمي کندترجمه بيت

ص( روايت ميکند: ) امبريازپابن عباس در حديثي 

 (119 ص، 9نيشابوري، ج )

مردي ميان رکن و مقام پاهاي خود را جفت کند پس نماز بخواند و روزه بگيردسپس خداوند را  اگر ترجمه حديث:

 مالقات کند در حاليکه کينه اهل بيت پيامبر را در دل داشته باشد، در جهنم داخل مي شود.



 تي انساندوسپيامبر اشاره مي کند که شرط قبولي عمل در واليت و  بيت مذکور عبدي به طور مستقيم به اين حديث

 ع( مي باشد.) به اهل بيت

 ع( وعاقبت جسارت به او)امام علي -11-5

 (270 ص، 7ج امين، ) 

: عکرمه در خبري که هيچ شک و ترديدي در صحت آن نيست، آورده است که: ابن عباس بر گروهي ترجمه ابيات

ي را لعنت م -جل وعال -که علي را سب مي کردند، گذشت، حيرت کرد و گريست و باخشم به آنهاگفت: کدامتان خداي

ند: ن پيامبر را نا سزا مي گويد و جرأت آن را دارد؟ گفتکند؟ گفتند: از چنين کاري به خدا پناه مي بريم، گفت: گفت: کدامتا

از چنين کاري به خدا پناه مي بريم، گفت: کدام يک از شما علي آن بهترين مردم روي زمين را دشنام مي دهد گفتند: ما 

ه مرا لعن کچنين مي کنيم، گفت: به خدا قسم من از پيغمبر بر گزيده شنيدم، هر کس علي را سب کند مرا سب کرده و آن

 سخن را تمام کرد. و کند خدا را ناسزا گفته است،

ص(: )قال رسول اهلل 

 (902 ص، 1ج  يحموئ / 12 ص ي:الکنج )رک. 

دشنام داده، و هر کس مرا دشنام دهد خداي بلند مر تبه و بزرک را ترجمه حديث: هر کس علي را دشنام دهد مرا 

 دشنام داده، و هر کس خدا را دشنام دهد خداوند اورا به بيني در آتش مي اندازد.

يم به اين شعر به به طور مستق که به نظم کشيده است. با مها رت خاصي حديث پيامبر اسالم را در ابيات مذکورعبدي

 همان دشنام به خداوند بلند مر تبه است ع()اشاره مي کند که دشنام به علي ص( ) امبريپ حديث

 ع()حديث کساء و اهل بيت -11-5

  

 (213 ص ،7 ج امين،)



من در شرف  ايآ گفت:اگر آنها بهترين کساني نبودند که بر شنها گام نهادند جبرئيل در زير عبا به آنها نميترجمه بيت: 

 فخر فروشي مي کرد. به فرشتگان در حاليکه از شماهستم؟ وقتي گفتند آري! به باال رفت و بزرگي

ارد که حديث مشهور کساء اشاره د به طور بينا متني مستقيم به "العبا  تحت ما قال.."عبدي در ابيات مذکوربا عبارت  

فاطمه و حسن و حسين را را در زيرعباي خود  ص( علي واسالم )نازل شده است که پيامبرگرامي  در شأن پنج تن آل عبا

 نها نازل شد.برده و آنهارا اهل بيت خطاب کردند و در حقشان دعا نمودندکه بعد از آن آيه تطهير در شأن آ

 :يرينتيجه گ

 شاعران بوده، ويکي از سيف بن مصعب عبدي معروف و مشهور ي يا . عبدي کوفي با دو اسم سفيان بن مصعب عبد1

ع( قرار گرفته به طوري که به اصحاب خود صادق )شعرش مورد تاييد امام  هجري مي باشد که 2شيعي بااخالص سده 

 فرزندان خود بياموزند.سفارش کردند که شعر عبدي را به 

مي زند و استفاده عبدي از مضامين قرآني و روايي  ( موجع)جاي جاي اشعار عبدي عشق به قرآن و اهل بيت  در .2 

اشاره  ، واليت علي )ع(، حديث ردالشمس، حديث کساء و...ليلَة المبيتکه در آن به رويدادهاي مهمي چون واقعه غدير، 

 است.روشني براين مدع دليل کرده

 استفاده کرده و با يک ازمضامين قرآني وروائي از عين الفاظ موجود در قرآن واحاديث . عبدي کوفي در بهره گيري9

 حرفه و مهارت خاصي آن را به نظم کشيده است وبينا متني در آن بيشتر به طور مستقيم مي باشد.

ي درک معنا از آن دشوار نيست و اين يک مزيت استفاده شده به طور اشعارعبدي کوفي از الفاظ سليس و روان در .9

 او محسوب مي شود. مهم براي شعر

عبدي کوفي نسبت غلو داده اند در حاليکه در سرتاسر اشعار او جزبيان واقعيت و حقيقت که در آن شاعرارادت  به .0

هلل است مشاهده نمي شود تجلي گر سيماي حقيقي آل ا و خودرا به ساحت مقدس قرآن کريم و اهل بيت )ع( نشان داده،

شيعه در دوران حيات خويش مهجور بوده و بعد از وفاتشان به علت برخي غرض ورزي ها ازذکر نام و شرح  شاعران .1

حال آنها در کتب تراجم وتاريخي خودداري شده واين کينه توزي ها باعث شده که ما ازبخش عظيمي از منابع ومعارف 

پس بايد هرچه در توان داريم در  غ راه بسياري از انسانهاي مشتاق باشد، محروم شويماصيل اسالمي که مي توانست چرا

 به نسل آينده بکوشيم. ترويج انديشه هاي ناب و اصيل اسالمي وشناساندن چهره هاي گمنامي همانند اين شاعر شيعي
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