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بعد از رحلت پيامبر گرامي اسالم )ص( و بروز تدريجي اختالف در بين مسلمانان ، شماری از           

شاعران تازی در تأييد مقام ,توصيف و منقبت اميرموُمنان و فرزندان بزرگوارش اشعار گرانسنگي پرداختند 

 [ .1اند]كه بزرگاني چون فرزدق ، دعبل ، كميت و ... از آن جمله

توان مي كه ؛ اندگشوده متَقيان موالی ستايش به زبان فراواني شاعران نيز فارسي انزب در          

های ارزشمندی از آن اشعار فراهم آورد؛ امَا پرسش اين جاست كه اوَلين شاعرپارسي زبان كه در مجموعه

كه ستايش علي )ع( شعر گفته است كيست ؟ پاسخ به اين سوال البته چندان آسان نيست . به خصوص 

دانيم عوامل متعدَدی نام بسياری از شاعران قرون اوَليَه را پوشانده است و دست بيداد روزگار صحيفه مي

توان به نتايجي ها و دواوين شعرای متقدَم مي[ . در عين حال با جستجو در تذكره2ی اشعارشان را شسته ]

 . چراغ راهي باشد رسيد كه شايد برای جويندگان آينده

نخستين ياد كردها را از علي )ع( دارند . شهيد بلخي ) م :  رودكي و شهيد بلخيازميان شاعران قرن سوم 

 :   ( گفته است 325

   ابر چون چشم هند بنت عتبه است

  

 [ 3برق مانند ذوالفقار علي ] كذا []



  

 ( سروده است :  329و رودكي ) م : 

 ای شاه نبي سيرت ايمان تو محكم 

 و

 مير علي حكمت عالم به تو در غالای   

 [ 4شود ســـــرخ رو در دو گيتي بــــه آور]   كسي را كه باشد به دل مهر حيدر

 شاعران تالش بلكه ، نيست( ع) علي حضرت مستقيم ستايش در سخن جا اين ، بينيممي كه چنان          

.  كند تقويت را اميری و پادشاه مدح يا و بيفزايد شعر زيبايي بر كه است تشبيهاتي ساختن برای تنها

 ايش دوستدار و محبَ علي )ع( است .ست تنها نيز آخر بيت مضمون

 گويد : ستايد ، چنين مي( در بيتي كه خويش را مي481) م :  ناصر خسرو

 [5گه رودكي و گاهي حسَان كنــــم ]   جان را ز بهر مدحت آل رسول 

اهل بيت پيامبر  گرستايش شاعران نخستين از( 329:  م)  رودكي كه شودمي مستفاد بيت اين از          

وحضرت علي )ع( بوده است و در قرن پنجم بدين صفت شهرت داشته . اما افسوس كه آن گهرهای 

 تابناك از گزند حوادث مصون نمانده و به دست ما نرسيده است .

  
حكيم   :كنداند جلب نظر ميكه مدحتگر علي )ع( بودهدر قرن چهارم نام سه تن از شاعراني           

  ]6[( 324-(و حكيم ميسری)؟341-(، حكيم كسايي مروزی )؟329-411فردوسي طوسي)

  

از حكيم طوس ابياتي در دست است كه نشان از عالقه ی مفرط و اعتقاد او به علي )ع( است           

نويسان يكي از علل مقبول نيفتادن شاهنامه را در نزد سلطان محمود سنَي مذهب ، همين چنان كه تذكره

... "است :  نوشته مولف النقض در اين باره خواندني .[7]دانند تشيَع فردوسي و ستايش اميرمومنان مي

 فردوسي ²اند ، هم اشارتي برود به بعضي . اوالاما شعرای پارسيان كه شيعي و معتقد ومتعصَب بوده

 [8]"...طوسي ، شيعي بوده است و در شاهنامه در مواضع به اعتقاد خود اشارت كرده است 



 چند در ولي ، است نكرده تصريح خود بودنشيعه به شاهنامه در فردوسي داريم اطاَلع كه جايي تا          

 آيا توصيف اين با.  است تشيَع به تظاهر نوعي خود كه است پرداخته( ع) علي ی خالصانه ستايش به جا

( ع) علي مـــداح شاعر اولين را فردوسي ²هـ ق ( تلويحا 560ر سال د شدهتاليف)  النقض مولف

  ؟ داندنمي

 او كه است دليل هابيت اين[  فردوسي]  او رفض بر و.... " آمده عروضي نظامي مقاله چهار در          

 :  گفت

 برانگيخته موج ازو تندباد    خردمند گيتي چو دريا نهاد

 ها بر افراختههمه بادبان   چو هفتاد كشتي در او ساخته 

 برآراسته همچو چشم خروس    ميانه يكي خوب كشتي عروس 

 همه اهل بيت نبي و وصي    پيمبر بدو اندرون با علي 

 گير جای به نزد نبي و و صي   اگر خلدخواهي به ديگر سرای 

 چنين دان و اين راه ، راه من است    گرت زين بد آيد گناه من است 

 [ 9يقين دان كه خاك پي حيدرم]   بر اين زادم و هم بر اين بگذرم 

 مدعاست اين بر صادقي گواه كه است آمده نيز ديگری هایبيت مذكور ابيات بر عالوه شاهنامه در          

 : 

 كرانه نه پيدا و بن ناپديد    خردمند كز دور دريا بديد 

 كس از غرق بيرون نخواهدشدن    بدانست كاو موج خواهد زدن 

 شوم غرقه دارم دو يار وفي    به دل گفت اگر با نبي و وصي 



 خداوند تاج و لوا و سرير    همانا كه باشد مرا دستگير

 همان چشمه شير و ماء معين ...   خداوند جوی مي و انگبين 

 تو را دشمن اندر جهان خود دل است    دلت گر به راه خطا مايل است 

 كه يزدان به آتش بسوزد تنش    پدر دشمنش نباشد جز از بي

 [10كيست ...] ازو زارتر در جهان زار   هر آن كس كه در دلش بغض علي است

 بر چندی ابيات به ساخت محمود برای فردوسي اندگفته كه معروفي ی هجونامه در همچنين          

 :  است( ع) علي ستايش در كه خوريممي

 به مهر نبي و علي شد كهن    مرا غمز كردند كان پرسخن

 ستاينده ی خاك پاك وصي    منم بنده ی اهل بيت نبي 

 اگر تيغ شه بگذرد برسرم    من از مهر اين هر دو شه نگذرم 

 تنت را بسايم چو دريای نيل   مرا سهم دادی كه در پای پيل

 [11به دل مهر جان نبي و علي]   نترسم كه دارم ز روشن دلي

ترديد از نخستين شاعراني است كه در توان گفت كه فردوسي ، بيبا اين مقدمه ی طوالني مي          

 منقبت اميرمومنان علي )ع( شعرگفته است . امَا آيا او اوَلين مدحتگر علي )ع( در زبان فارسي است ؟ 

ست ، اوَلين ا كوچكتر او از سال دوازده تنها و است فردوسي معاصر كه مروزی كسايي حكيم          

شاعری است كه شعری مستقل و در قالب قصيده در مدح علي )ع( پرداخته است . مولف كتاب النقض 

فخری جرجاني شاعي ) = شيعي ( بوده است و در ] باره [  "نويسد : درادامه ی معرفي شاعران شيعي مي

طفي است عليه و عليهم ی كسايي خود خالفي نيست كه همه ديوان او مدايح و مناقب مصطفي و آل مص

 [12]"السالم



 - شعر دو كسايي موجود اشعار ميان در اما[ 13]نداريم اطاَلعي جرجاني فخری اشعار و زندگي از          

 ، آوريممي جا اين در را دو آن از ابياتي كه خوردمي چشم به( ع) علي مدح در - قصيده يك و قطعه يك

 كنيم كه مويد اين نظر است : اس اقبال نقل ميعبَ استاد از را سخني آن از پيش اما

كسايي از شعرای بزرگوار بوده ... و اشعاری هم كه از او مانده بيشتر در زهد و موعظه است و تا حدَی  "

كه خبر داريم از اوَلين گويندگاني است كه در خراسان صريحاً اميرالمومنين علي و اهل بيت او را مدح 

 [14] "كرده است 

 قطعـــه 

مدحـــــت كــــن و بستـای كسي را كه 

 پيمبـــــر 

 بستــــود و ثنا كـــرد و بدو داد همه كار   

جز شيــــر خداونــــد جهــــان حيدر    آن كيست بدين حال وكه بوده است و كه باشد 

 كرار 

اين ديـــــن هـــدی را بــــه مٍثل 

 ای دان دايــــره

پيغمبــــر مــــا مركـــز و حيــدر خط   

 پرگار 

علـــــم همــــه عالـــم بـــه علــــي 

 داد پيمبــــــر

چــــون ابــــر بهاری كه دهد سيل به گلزار   

[15] 

 قسمتي از قصيده 

فهــــم كن گر مومني فضـــــل 

 اميرالمومنيــــن 

 دينفضل حيدر ، شير يزدان ، مرتضای پاك  

المتقين فضل آن ركـــن مسلمانــــي امـــام   تر اوست فضل آن كس كز پيمبر بگذری فاضل

[...16] 



 چنين. (  ق.  هـ380) شعر سرودن تاريخ به آن ضمن در و است بيت 23 قصيده اين                   

 :  است شده اشاره

    گذشت پيغمبر وقت از سال هفتاد سيصدو          

  تگين و تكسين خوی و نام ز منبر شد سير                                                      

 به او از ذكری تقريباً هاتذكره در امَا ، است ذكر قابل و زيستمي هاسال اين در كه ديگری شاعر          

 ی" نامهدانش ²حكيم ميسری است .اوَلين بار ژيلبر الزار محقَق فرانسوی با معرفي مثنوی  ، نيامده ميان

 است بيت هزار پنج به ونزديك طب علم در مذكور مثنوی.  كرد شادمان را دوست فرهنگ ايرانيان ميسری

 . است موجود پاريس ملَي كتابخانه در آن فرد به منحصر ی نسخه. 

 [ 17هـ .ق . سروده است .] 370تا  367های اين مثنوی را در بين سال ميسری حكيم          

( ع) حسين امام و( ع) حسن امام و(  س) فاطمه حضرت و( ع) علي صراحت به نامهدانش در          

 : اندشده ستوده

 و بر جفت وی آن پاكيزه دختر    دروذش بر علــي هرچ آن نكوتــــر 

 [18به فرزندان ايشان تن به تن بـــر ]   پس آن گه بر حسين و بر حسن بــر 

 فارسي زبان در( ع) علي مدحتگر شاعر قديمترين كه كنيممي تكرار را بحث آغازين پرسش دوباره          

 : گذاريممي هم كنار را دانسته چند سوال اين به پاسخ برای و ؟ كيست

هـ . ق . سرودن شاهنامه را آغاز  370هـ .ق . متولدشده و از سال  329سال ر د فردوسي -1          

 كرده است .

 روی سراييمنقبت و پندآميز اشعار به عمر اواخر در و آمده دنيا به  341 سال در كسايي -2          

 . است سروده ق هـ 380 سال در گذشت آن ذكر كه را ایقصيده نيز.  است آورده



 370 تا 367 سالهای بين در را نامهدانش  مثنوی و  متولد شده 324حكيم ميسری در سال  -3          

 [19.] است سروده

 منظوم ستايش قديمترين ميسری ی سروده قوی احتمال به كه دهندمي گواهي اعداد ترتيب بدين          

كسايي هنوز به عنوان اوَلين  حكيم چند هر[ 20.]است مانده جای بر كه است پارسي زبان به( ع) علي

سرای مدحتگر اميرالمومنين علي )ع( مطرح است و ارادت فردوسي به آستان علي )ع( بر هيچ كس قصيده

 پوشيده نيست .

                                                            **** 

و ساختن مضمون و ستايش ممدوحان خود از گاه برای عرضه نمونه برتر شاعران قرن پنجم نيز گاه          

اما درميان گويندگان  -كه اين خود ستايش غيرمستقيم تواند بود  -جستند نام و كردار علي )ع( سود مي

( به عنوان ستايشگری كه گاه قصايدی كامل در مدح آن 481-394اين سده نام ناصر خسرو قبادياني )

. آوازه ی او به حدی است كه نام شاعـــران ديگری چون كندنظر مياست جلب امير دلير پرداخته

در بوته ی  -[21كه از شيعيان ری و ستايشگر معروف علي )ع( بود ] -(  425غضايری رازی ) م : 

 .  نسيان مانده است

هبي است و از نخستين شاعراني است كه برای مذ شعر پيشگامان از قبادياني ناصرخسرو حكيم          

پايه شاعری نكرده است ، بلكه شعر را به كلَي در خدمت حصول خوش آمد حاكمان دون كسب صله و

دين و تبليغ عقيده و در دفاع از مذهب خود قرار داده است. او در اين راه آزار و اذيَت فراوان ديد و از 

 ها كشيد .اهل تعصَب رنج

يت در مدح پادشاهان و امرا ديده در ديوان وی كه از شيعيان اسماعيلي است ، حتي يك ب          

[ . خوشبختانه درباره ی زندگي و آثار ناصرخسرو تحقيقات ارزشمندی شده و ما را از اين 22شود]نمي

های گوناگون به مدح علي )ع( پرداخته است . كند . از ميان اشعار فراوان او كه به شكلنياز ميكار بي

      آوريم :علي )ع( مي بيتي را با رديف 47قسمتي از يك قصيده ی 



 هاآن از يكي.  انديافته را( ع) علي اميرالمومنين ستايش سعادت ديگری شاعران ششم قرن در          

فا معتقد ص اهللذبيح دكتر مرحوم.  اندبوده شيعه دو هر كه است رازی ابوالمعالي ديگری و رازی قوامي

بعد اشعار شاعران شيعي به ويژه قوامي رازی را در مجالس و است كه مناقب خوانان شيعه از قرن ششم به 

 [24اند.]خواندهمعابر مي

 ای با مطلع از ابوالمعالي رازی نيز قصيده

 [25كه دور ساخت مرا از ديار و از احباب ]   خروش من همه از چيست از نعيق غراب

 .  موجود است كه در آن به ستايش علي )ع( و آل او پرداخته است

 خواجه ، بنان عبدالملك ، قمي اسعدی همچون ديگری شاعران از نيز النقض كتاب مولف          

 ، بردی ، ظهيری ، اميراقبالي ، بديعي ، معيني ، قائمي ، ناصحي خواجه ، رازی احمدچه ، رازیمتكلمعلي

ها را شيعه و مداح اهل برد و آنمحمد سمان ، سيد حمزه جعفری و ... نام مي ، مستوفي ، فرقدی ، شمسي

ها ذكری به ميان نيامده است وگويا ها در تذكرهشمرد. اما از زمان حيات ، احوال و اشعار اغلب آنبيت مي

 [26اند .]از معاصران مولف بوده

( است . او را از  532حكيم سنايي غزنوی ) م :  ، برد نام او از بايد كه ششم قرن شاعر بزرگترين          

اش را به اهل كنيم ، چون در شعر او نكات خاص عقيدتي وجود دارد كه عالقه وپايبندیديگران متمايز مي

هايي از زندگي [ . به عالوه سنايي نخستين شاعری است كه داستان27كند]بيت )ع( كامالً تاييد مي

ها را كه در [. برای نمونه ، عنوان برخي از داستان28يده است ]حضرت علي )ع( را به نظم كش

شمريم : داستان جنگ جمل ، داستان جنگ صفين و خدعه ی عمرو عاص الحقيقه آمده است , برميحديقه

شدن عمارياسر ، داستان شهادت علي )ع( ، داستان عقيل و آهن تفته ، داستان زره بدون درباره ی كشته

ها داستان باالرفتن علي )ع( بر كتف پيامبر در فتح مكه و ... كه هسته ی اصلي همه ی اينپشت علي )ع( ، 

 آورده خود شعر در را حضرت  هاوار بسياری از وقايع زندگي آنبي همتايي علي )ع( است . نيز وی اشاره

حد نقل ا جنگ در را حضرت آن شدنزخمي داستان نمونه برای.  گنجدنمي مجال اين در آن ذكر كه

 كنيم :مي



 يافت زخمي قوی در آن پيكار    در احد مير حيدر كرار 

 اقتضا كرد آن زمان رايش    ماند پيكان تير در پايش 

  درمان  كه همان بود مر ورا   كه برون آرد از قدم پيكان 

  
 گفت بايد به تيغ باز بريد    زود مرد جرايحي چو بديد 

 بسته زخم را كليد آيد    تا كه پيكان مگر پديد آيد 

 گفت بگذار تا به وقت نماز    هيچ طاقت نداشت با دم گاز 

 ببريد آن لطيف اندامش    چون شد اندر نماز حجَامش 

 خبر زناله و درد و او شده بي   جمله پيكان ازو برون آورد 

 آن مر او را خدای خوانده ولي    چون برون آمد از نماز علي 

 وزچه جای نماز پر خون است ؟    گفت كمتر شد آن الم چون است 

 آن بر اوالد مصطفي شده زين    گفت با او جمال عصر حسين 

 بر ايزد فراز رفتي تو    گفت چون در نماز رفتي تو 

 باز ناداده از نماز سالم    كرد پيكان برون ز تو حجَام 

 [29كه مرا زين الم نبود خبر ...]   گفت حيدر به خالق االكبر 

 چون بزرگاني و گرفت قرار شاعران توجه مورد( ع) علي زندگي هاینداستا ذكر بعد قرون در          

 كردند . هنرنمايي راه اين در...  و دهلوی اميرخسرو ، مولوی ، عطار



 ادبيات در جديدی ی طريقه مبدع ششم قرن در كه ببريم نام هم ديگری شاعر از كه جاست به          

 پراكنده طور به چندی شاعران پيش هاسال از.  است( 573:  م)  وطواط رشيدالدين آن و بود فارسي

ای مستقل صدسخن از رساله در وطواط رشيدالدين اما. بودند آورده نظم به را( ع) علي سخنان از بعضي

 از شعر بيت دو كلمه هر تفسير آخر در "و كرد تفسير "وتازی فارسي زبان دو به "كلمات قصار امام را 

 طالبابي بنعلي كالم من طالب كل مطلوب را آن نام و آورد بود  "كلمه آن مناسب كه خويش منشآت

 ين بعضي از سخنان امام )ع( ، پيامبر اكرم )ص( ورشيدالد از پيروی به ديگری شاعران بعدها  [.30] نهاد

 [31ديگران را منظوم ساختند.]

 . دهيممي اختصاص( ع) علي مختصَ حماسي ی منظومه اوَلين معرفي به را سخن پايان          

 و هاشجاعت و هارشادت شرح به كه مستقل حماسي ی منظومه اولين ايمكرده جستجو كه جا آن تا          

( است . محمَد  875خوسفي ) م : حسام ابن های حضرت علي )ع( پرداخته است خاوران نامه ینگج

 وحمالت سفرها  كتاب موضوع  [ .32بن حسام در كتاب مذكور تاريخ و افسانه را در هم آميخته است]

ادشاه پ قباد با جنگ و ابوالمحجن و اشترمالك همراهي به خاوران سرزمين به( ع) علي به منسوب

دهنده ی اخالص شديد ايرانيان به اميرمومنان )ع( نشان خاورزمين واميران ديگر است.نظم اين حماسه

اند آن حضرت را درصف پهلوانان ملَي درآورند و از او شخصيتي برگونه ی ای كه خواستهاست . به گونه

 [33اساطير بسازند .]

 هــا  نوشتپي

 

 

 

البته اين بدان معنا نيست كه در زمان پيامبر )ص( شاعری حضرت علي )ع( راستايش نكرده است .  - [1]

بن ثابت ، واقعه ی غديرخم و جانشيني علي )ع( را به شعر درآورده است .ر .ك : دانيم حسانچنان كه مي

 . 2/861تعليقات النقض ، ج 

 دست عنصری از اين قبيل نيست ؟ شدن ديوان غضايری رازی بهآيا قصَه ی شسته -[ 2]



شناسي فرانسه ترين شعرای فارسي زبان ، به كوشش ژيلبر الزار ، انجمن ايراناشعار پراكنده ی قديم -[ 3]

 36، ص 1361در تهران ، 

 525محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ، سعيد نفيسي، انتشارات اميركبير ، چاپ سوم ، صص -[ 4]

 .  500و 

 چاپ ، تهران دانشگاه انتشارات  مهدی محقق ، -وان ناصرخسرو ، به تصحيح مجتبي مينوی دي -[ 5]

 . 372/ چهارم

سازی منظور ما شاعراني نيستند كه از نام حضرت علي )ع( و وقايع زندگي ايشان تنها برای مضمون -[ 6]

 اند .پردازی استفاده كردهو آرايه

 . 1/479ج  1370اهلل صفا ، انتشارات فردوس ، چاپ يازدهم ، ادبيَات در ايران ، ذبيحتاريخ - [7]

  

النقض ، نصيرالدين ابوالرشيد عبدالجليل قزويني رازی ، تصحيح محدث ارموی ، انتشارات انجمن  -[ 8]

 . 231آثار ملي /

 . 78-79اميركبير ،چاپ دهم /چهار مقاله ، نظامي عروضي ، تصحيح دكتر محمَد معين ،  -[ 9]

و  1/8های جيبي ، چاپ سوم جشاهنامه ی فردوسي ، تصحيح ژول مول ، شركت سهامي كتاب -[ 10]

 .  1/6نيز ر . ك : شاهنامه ی فردوسي تصحيح محمَد دبير سياقي ، انتشارات علمي ،چاپ سوم ج 

 . 99وسي ، ژول مول ، ديباچه /و نيز شاهنامه ی فرد 480ص 1تاريخ ادبيات در ايران ، ج  -[ 11]

 . 231النقض / -[ 12]

اند : اگر منظور از فخری جرجاني , فخرالدين اسعد گرگاني باشد در مرحوم محدث ارموی نوشته -[ 13]

:  ك.  ر. نيست معلوم او  ها به تشيَع او تصريح نشده است و اگر مراد غير او باشد برای ما حالتذكره

 . 2/1005 ج  ، النقض تعليقات



 . 177مجموعه مقاالت اقبال آشتياني ، به اهتمام دبيرسياقي / -[ 14]

 .  77كسايي مروزی ، زندگي ، انديشه و شعر او ، تاليف دكتر محمد امين رياحي / -[ 15]

 . 88-86همان /  -[ 16]

 ميسری در آغاز كتاب گفته است :  -[ 17]

 به شصت و سيصد و هفت آمده سال    من اين را گفتم اندر ماه شوال 

 و در پايان كتاب گفته است : 

 كزيـــــن نامـــــه همي پردخته شوذيم    به سال سيصد و هفتاد بوذيم 

نامه درعلم پزشكي به اهتمام دكتر برات زنجاني ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ر. ك ، دانش

 . 269و  5، صص  1373

  

. نكته جالب ديگر آن كه در كتاب مذكور سخني از حضرت علي )ع( نيز  181اشعار پراكنده / - [18]

   به نظم كشيده شده است

 كه مرذم را بها چندان كه دانذ   علي نيز اين به تازی بــــاز رانـــــذ

 183: اشعار پراكنده /كه ترجمه اين حديث است : قيمه كل امرء مايحسنه ر . ك 

 :اش گفته ميسری در پايان منظومه - - [19]

 و ديــــــوان جوانـــــي برنوشتم    من از دو بيست و دو سه برگذشتم 

 آيد .( به دست مي324) سال اتمام كتاب ( سال تولد وی ) 370سال از  46كه با كسر 



. وی در مقدمه پاسخ به اين پرسش كه حكيم ميسری شيعه بوده يا سني ، چندان آسان نيست  -[ 20]

 سرايد : برد و تنها ميكتابش جز علي )ع( نامي از خلفای ديگر نمي

 پس آن گه برهمه فرخنده ياران    درودش بر محمَد صد هزاران 

 گويد :اما در پايان كتاب مي

 خداونـــــد لوا و تـــــاج و منبــــر    درودش صد هزاران بر پيمبــــر 

 كه كردش او به ما بر جمع قرآن    ابربوبكر و بر عمّـــــر و عثمــــان 

 شان يادگارم ] كذا[كه هست اين دوستي   ابر حيـــدر كه باشد او چهــــــارم 

 امَا آن چه مسلَم است ارادت خاص او به علي )ع( و اهل بيت بركسي پوشيده نيست .

 از اشعار اوست : -[ 21]

 كه روز حشر بدين پنج تن رسانم تن    مرا شفاعت اين پنج تـــن بسنـــــده بود 

 محمد و علي و فاطمه حسين و حسن    بهين خلق و برادرش و دختر و دو پسر 

 . 1/572 ج ،  ر ك : تاريخ ادبيات در ايران

بايد دانست كه اشعاری از وی در مدح خلفای فاطمي در دست است كه آن نيز درهمين راستا  - [22]

 قابل توجيه است .

، ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيست كه ناصرخسرو اولين مولفي  184ديوان ناصرخسرو /  -[ 23]

)ع( را ستوده است . ر.  های نثر خود به صراحت و با ذكر نام ، حضرت علياست كه در ديباچه ی كتاب

 . 1/64ك : تحميديه در ادب فارسي ، غالمرضا ستوده ، ج 

 . 2/193تاريخ ادبيات در ايران ، ج  -[ 24]

 . 601همان / -[ 25]



 . 577و  232و  231ر.ك : النقض ، صص  -[ 26]

 ای در مدح امام رضا )ع( با مطلع :برای مثال در ديوان سنايي قصيده -[ 27]

  آسان محشر به را تو  دشوار   رمي است در خراسان دين را ح

 مدرس اهتمام به ، غزنوی سنايي ديوان:  ك. ر.  داندمي واليت را توحيد وجود دارد كه در آن الزمه ی 

) با سپاس فراوان از استاد عزيزم ، دكتر محمود عابدی  451م /سو چاپ ، سنايي ی كتابخانه ، رضوی

 گوشزد كردند ( .كه اين نكته را به من 

وار ، به نظم هايي از زندگاني علي )ع( را ، اشارهگويا پيش از سنايي ناصرخسرو هم ، داستان -[ 28]

 كشيده است .

 . 140گاه تهران ، چاپ چهارم /دانش انتشارات ، رضوی مدرس تصحيح ، الحقيقهحديقه -[ 29] 

عليقات دكتر محمود عابدی ، بنيـاد مطلوب كل طالب ، رشيدالدين وطواط ، تصحيح و ت -[ 30]

 . 64البالغه /نهج

 . 20همان / -[ 31]

اند ، اما خواندهگويا در قرن ششم مناقب خوانان مغازی حضرت علي )ع( را در كوی و برزن مي -[ 32]

 . 34-35اكنون از آن اشعار چيزی در دست نداريم ، ر . ك ، النقض /

 . 377-8اهلل صفا ، انتشارات اميركبير ، چاپ چهارم /سرايي در ايران ، ذبيحر . ك : حماسه - [33]


