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Research background 

Considerable researches have been done on Shiite literature. In the 

meantime, the studies that specifically deal with Velayatnameh are 

limited, while this type of literature is widespread in Shiite literature. 

Dealing with velayatnamehs can be useful from various literary, 

historical and anthropological aspects. Akram Karami's doctoral 

dissertation entitled Analysis of Shia Poetry Types in Safavid Era, 

emphasizing the poetic analysis of the Velayatnameh type, and 

introducing the literary type of the Velayatnameh, investigated the 

general structure of this literary type and presented examples of 

literary compositions in this type until the ninth century. Vakilian and 

Salehi in the book of Hazrat Ali in Folk Tales tell stories and 

narrations about Hazrat Ali which are popular among common people 

and indicate his dignity and virtues. The story of Salman and Dasht 

Arjaneh is one of the stories narrated in this book. 
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Objectives, questions, and assumptions 

One of the folk stories that has been reflected in the literary genre of 

Velayatnameh is the story of Salman and Dasht Arjaneh. In this story, 

Hazrat Ali appears as the supporter of Salman Farsi, who was also 

oppressed by chance, and fights with a lion in the Arjaneh plain and 

saves Salman. The purpose of this article is to introduce three 

narratives of three poets in three provinces. Although this story has 

been brought to order many times, in this research, we will only 

compare and analyze three old versions of this story. In this review, 

the narrative-religious and historical dimensions of these narratives 

are analyzed, while we express the intellectual roots of these 

narratives in myths and folk beliefs. This article tries to show the 

similarities and differences of these three narratives, and introduce and 

analyze the structure and content of these three provinces in terms of 

narrative and literature. This article seeks to answer these questions: 

What is the literary type, structure and content of these three 

narratives? What changes have taken place in the different narratives 

of this story? What is the origin and literary, historical and narrative 

background of this folk tale? 

Main discussion 

Shiite poetry with its varied genres, formats, themes, approaches, and 

functions is a part of our literature. Velayatnamehs are one of the 

literary types of Shia poetry, which, due to its narrative-fictional 

structure, have become a platform for the expression of many stories 

and folk beliefs of Shia poetry. Velayatnameh is a relatively old 

literary genre that, by emphasizing the virtues and miracles of the 

innocent, which is sometimes accompanied by poetic imagination and 

exaggeration, tries to convince and consolidate the beliefs of the 

friends of Hazrat Ali and his family, while challenging his enemies as 

well. This type of literature is mixed with folkloric and popular ideas. 
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Great historical figures are not only forgotten with the passage of 

time, but under the influence of people's judgments, new narratives are 

formed about them. Hazrat Ali is an attractive personality and has a 

high position among the nobles and the common people, which is a 

part of the common people's familiarity with him through narratives 

and stories that have been formed in the form of verse or prose 

throughout history, and often reciters in gatherings used to recite those 

narratives with an expressive and attractive tone. Undoubtedly, these 

narrations have changed over time for various reasons and sometimes 

they have been transformed and we are now facing different narrations 

of the same story. However, the hidden truth behind all of them is the 

creation of an extra-terrestrial and extra-temporal personality of that 

Imam in people's beliefs, which can untie knots in situations. In these 

narratives, it is sometimes linked with historical narratives 

Conclusion 

The story of Salman and Dasht Arjaneh is one of these folk tales of 

which there are many narratives, and it is written in the form of the 

literary form of Velayatnameh. The oldest reference to this story 

apparently dates back to the 6th century. This research showed that the 

entirety of this story has not been narrated in the narrative books, but 

it seems that the narrators formed this story by combining some of the 

honors quoted from the Holy Prophet in the narrative texts and adding 

events and side incidents to it. Also, the comparison of three narratives 

of this story with a gap of about two hundred and fifty years showed 

that over time mythological and popular beliefs found their way to this 

story. This story is based on honors of Hazrat Ali like Tey al-Arz, 

communication from Sir Salam and friendship with animals, Tey al-

Zaman, etc., indicating that these virtues were exaggerated. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 0410 مهر و آبان، 46، شمـارة 01 سال

 پژوهشی ۀمقال
DOR: 20.1001.1.23454466.1401.10.46.2.1 

 

 ها در سه روایت تاریخی از ها و اندیشهواکاوی ریشه

 0«سلمان و دشت ارژنه»

 3زهرا پارساپور، 2* اکرم کرمی

 (04/16/0410پذیرش:  10/10/0410)دریافت:  

 چکیده

زمین گاه با تاریخ، گاه با در فرهنگ و ادبیات عامیانۀ ایران )ع(شخصیت حضرت علی 

های های دینی و گاه با تخیل پیوند خورده است. یکی از قصهاسطوره، گاه با روایت

است که توسط  سلمان و دشت ارژنهای که تبلوری از مصادیق فوق است قصۀ عامیانه

قرن نهم و دهم( و آتشی ) سید علی )قرن هشتم(، افجنگی خوانان چندی نظیرمناقب

سلمان قرن دهم( به نظم کشیده شده است. مسئلۀ اصلی این مقاله تحلیل قصۀ ) شیرازی

ها را در سه در این سه روایت است. برای تبیین این مهم، این روایت و دشت ارژنه

                                                                                                              
های شعر شیعی در عصر صفوی در پژوهشگاه علوم انسانی و گونه. این مقاله مستخرج از طرح پسادکتری 0

 حریر درآمده است.است و با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران به رشتۀ ت مطالعات فرهنگی

 )نویسندة مسئول(. ، تهران، ایرانوهشگاه علوم انسانیژپزبان و ادبیات فارسی پسادکتری  پژوهشگر. 0

 *akramekarami3845@gmail.com 
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. تحلیل 0شت ارژنه؛ . معرفی نوع ادبی روایات سلمان و د0ایم: بخش بررسی کرده

ای این . درنگی بر پشتوانۀ روایی، تاریخی و اسطوره3ساختاری و محتوای روایات؛ 

دهد که روایات. نتیجۀ این پژوهش که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام شد نشان می

سروده  نامهدر هر سه روایت در قالب گونۀ ادبی والیت سلمان و دشت ارژنهداستان 

های روایی بستری مناسب برای سرودن قصه ـدلیل ساختار داستانی شده است که به

که به بیان ای از آن اما پاره عامیانه است. کلیت این داستان، پشتوانۀ روایی ندارد،

اختصاص دارد در کتب روایی ـ مذهبی تأیید  )ع( کرامات و معجزات  حضرت علی 

ها و باورهای عامیانه پیوند خورده هایی از داستان با اسطورهشوند. همچنین بخشمی

شده هایی که به این داستان در گذر زمان اضافه است. این پژوهش نشان داد بخش

 ای آن افزوده است.است بر وجهۀ عامیانه و اسطوره

 نامه، سلمان، دشت ارژنه.، والیت)ع(حضرت علی های کلیدی: واژه

 مقدمه .1

شوند، بلکه تحت تنها فراموش نمینه نهای بزرگ تاریخی با گذشت زماشخصیت 

گیرد که هرچند اصل این ها شکل میهایی تازه دربارة آنروایت های مردمتأثیر قضاوت

 )ع( ها نهفته است. حضرت علی ها ساختگی است، اما حقیقتی در دل آنروایت

های شخصیتی پرجاذبه و دارای جایگاهی رفیع در میان خواص و عوام است. کتاب

شده است،  یاری درمورد عظمت این شخصیت از سوی مسلمان و غیرمسلمان نوشتهبس

هایی است که با ایشان از طریق روایات و داستان اما بخشی از آشنایی عامۀ مردم

خوانان در گرفته است و غالباً مناقب صورت منظوم یا منثور در طول تاریخ شکلبه

تردید این روایات، کردند. بیو جذاب نقل میها را با لحنی رسا اجتماعات، آن روایت

اند و ما اکنون با گاه متحول شده و خود در گذر زمان به دالیل مختلف تغییر کرده
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حال، حقیقت نهفته در پس همۀ رو هستیم. بااینهای مختلفی از یک ماجرا روبهروایت

مردم است که  ها ساختن شخصیتی فرازمینی و فرازمانی از آن حضرت در باورهایآن

های تاریخی نیز ها که گاه با روایتگشایی کند. در این روایتها گرهتواند در بزنگاهمی

ای و تاریخی های اسطورهتوان رد پای باورهای عامیانه و روایتپیوند خورده است، می

ها، یعنی و تمییز هریک از این بخش های عامیانهرا دید. تحلیل و بررسی این روایت

مرور ها و نیز تغییراتی که در روایت به ای و فولکوریک داستانتاریخی، اسطوره بخش

تواند در شناخت و تنقیح اندیشۀ شیعیان در طول تاریخ راهگشا است، میزمان رخ داده 

 باشد.

 و روش پژوهش مسئله انیب .2

ادبیات ما را ها، مضامین، رویکردها، کارکردها بخشی از شعر شیعی با تنوع ژانرها، قالب

دلیـل سـاختار   ها یکی از انواع ادبی شعر شیعی اسـت کـه بـه   نامهشود. والیتشامل می

ها و باورهای عامیانۀ شعر شیعی شده است. داستانی، بستر بیان بسیاری از قصه ــروایی 

کـه   نامه نوع ادبی نسبتاً کهنی است که با تأکید بر کرامات و معجزات معصـومین والیت

است، سعی در باورپذیری و تحکیم عقاید دوستان یّل و اغراقِ شاعرانه همراه گاه با تخ

کنـد.  که در برابر دشمنان وی نیز تحـدی مـی  حضرت علی و خاندانش دارد، ضمن این

ذیـل   های فولکوریک و عامیانه دارد، درگونۀ ادبی با توجه به آمیختگی که با اندیشهاین

ای کـه در نـوع ادبـی    های عامیانـه یکی از داستانت. ادبیات عامیانه نیز قابل بررسی اس

است. در این ماجرا، حضرت سلمان و دشت ارژنه داستان  نامه بازتاب پیدا کردهوالیت

شـده اسـت، ظـاهر     عنوان حامیِ سلمان فارسی که ازقضا مورد ظلم هم واقعبه )ع( علی

 دهد. جنگد و سلمان را نجات میمی دشت ارژنه شود و با شیری درمی

نامه است. هرچند ایـن  سه روایت از سه شاعر در سه والیت هدف این مقاله معرفی
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بارها و بارها به نظم کشیده شده است، اما در این پـژوهش تنهـا بـه مقایسـه و      داستان

پردازیم. در این بررسی ابعاد روایی ـ مذهبی و تحلیل سه روایت کهن از این داستان می

هـای فکـری ایـن    کـه بـه بیـان ریشـه    شود، ضمن اینواکاوی میها تاریخی این روایت

هـا و  کوشد تا شـباهت پردازیم. این مقاله میها در اسطوره و باورهای عامیانه میروایت

نامـه را از  های این سه روایت را نشان دهد و ساختار و محتوای این سه والیـت تفاوت

پژوهش که با روش توصـیفی ـ     حیث روایی و ادبی معرفی و تحلیل کند. سؤاالت این

 اند از:شود، عبارتای انجام میتحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه

 چگونه است؟این سه روایت ساختار و محتوای نوع ادبی،  .0

 است؟ های مختلفِ این داستان چه تغییر و تحولی صورت گرفتهدر روایت .0

 انه چیست؟ریشه و پیشینۀ ادبی، تاریخی و روایی این قصۀ عامی .3

 پیشینه و اهمیت پژوهش .0

شده است. در این میان،  توجهی دربارة ادبیات شیعی انجامهای قابلپژوهش

که نامه پرداخته باشد محدود است، درحالیطور خاص به والیتهایی که بهپژوهش

از  تواندها مینامهگسترده این نوع ادبی در ادبیات تشیع فراوان است. پرداختن به والیت

مفید باشد. رسالۀ دکتری اکرم کرمی با  شناسیابعاد گوناگون ادبی، تاریخی و مردم

های شعر شیعی از قرن هفتم تا نهم با تأکید بر تحلیل بوطیقایی گونه تحلیل گونهعنوان 

نامه به معرفی ساختار کلی این نوع ادبی ضمن معرفی گونه ادبی والیت نامهوالیت

های ادبی را در این نوع تا قرن نهم ارائه و تحلیل و از سروده هاییپرداخته و نمونه

در  )ع(حضرت علی است. احمد وکیلیان و خسرو صالحی در کتاب  بررسی کرده
پردازند که در می )ع(هایی از حضرت علی روایت ها وبه بیان حکایت های عامیانهقصه

اللت دارد. قصۀ سلمان و بر کرامات و فضائل ایشان د بین مردم عامه رواج دارد و

بررسی تطبیقی ساختار و »دشت ارژنه یکی از حکایات منقول در این کتاب است. مقالۀ 
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زاده و مهدی از مسلم نادعلی« محتوای شش روایت منظوم از داستان شصت بستن دیو

است )ر.ک:  )ع(ای عامیانه از کرامات و معجزات حضرت علیمحمدی نیز روایتگر قصه

 (.0331ه و محمدی، زادنادعلی

سلمان و دشت ارژنه آوری روایات مختلف از داستان نوآوری این پژوهش در جمع
طور پژوهش دربارة پیشینۀ ادبی، های شیعی اعم از چاپی و خطی است. همیناز جنگ

 نامه از سه شاعر یعنی افجنگیای این روایت در کنار مقایسۀ سه والیتروایی و اسطوره

قرن دهم( از دستاوردهای ) و آتشی شیرازی (، سید علی )قرن هشتم(قرن نهم و دهم)

 این پژوهش است. 

 . داستان سلمان و دشت ارژنه در ادبیات فارسی4

در ادبیات عـرب و هـم در ادبیـات فارسـی از      هم سلمان فارسی و دشت ارژنهداستان 

ی، شـاعر  لیعبه خ مشهور ابوالحسن بن ابی محمد. چنانکه مطرح بوده است ها پیشقرن

زیسته است در قصیدة خود به این داستان که در قرن ششم و هفتم هجری می یتب اهل

 کند:اشاره می

 و حدیث سلمان و نصرته علی
 

ــد اشــکدا  ةاســدالفا  ــا ق ــم م  و عل
 

 )به نقل از محدث نوری مازندرانی، باب االول(

ز آن جملـه در منظومـۀ   انـد. ا کـرده  در شعر فارسی نیز شاعران به این داستان اشاره

شـده اسـت. البتـه    منسوب به عطـار نیشـابوری بـه ایـن داسـتان اشـاره       مظهرالعجایب 

محمدرضا شفیعی کدکنی انتساب این منظومه  را به عطار رد کرده اسـت )ر.ک: مقدمـۀ   

 (.30، ص.0313الطیر، منطق

 قصۀ سلمـــــــان و دشت ارژنه
 

 بشنــــو و خوردش مبین اندر تنــه 
 

 ((10، ص.0340)عطار، 
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ق( در منقبت موال به این داستان  101-340در قصیدة اهلی شیرازی ) طورنیهم

 است: شده اشاره

 گر ز دشت ارژن و سلمان کسی یاد آورد
 

 آب گردد زهرة او گر همه شیر نر است 
 

 (410، ص.0344)اهلی شیرازی، 

ای شیعی عصر این داستان در عصر صفوی برجستگی خاصی پیدا کرد و شعر

از فارغ گیانی )قرن  نامهفارغ. حماسۀ اندکرده اشارهبه این داستان  بعدازآنصفوی و 

یی از اهنمونهق( 331-314از حیرتی تونی ) کتیب معجزاتدهم( و نیز منظومۀ حماسی 

 است: آن

 که مگر شد فراموشت ای پیر
 

 قصه دشت ارژنه با شیر 
 

 (011، ص.0330)فارغ گیانی، 

 چشم شهسوار دشت ارژن چو
 

 به دیدار نبی گردید روشن 
 

 (310، ص.0334)حیرتی تونی، 

هایی نام برد توان از سرودهبر اشاراتی که این شاعران به این داستان داشتند میعاوه

ها و نامه در جنگاند و با عنوان والیتطور خاص این داستان را به نظم کشیدهکه به

های شود که در این پژوهش توجه ما به این مجموعه روایته میهای شاعران دیددیوان

ترین شعری که در آن به این ای که انجام شد قدیممنظوم است. با توجه به بررسی

شده است، قصیدة خلیعی است که سابقۀ این داستان را نهایتاً به قرن ششم داستان اشاره 

 گرداند.برمی

 میانههای عاجایگاه داستان در کتاب .5

از این ذکر شد روایاتی که دربارة مناقـب و کرامـات حضـرت    طور که پیش همان

زیـرا  »شـده اسـت،   سینه در میان عامۀ مـردم منتقـل و ثبـت    بهاست، سینه )ع(علی 
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خوانان معموالً در محافل شیعی یا در کوچه و بـازار هرجـایی کـه امکـان نق ـالی      مناقب

پرداختنـد و  شـد بـه نق ـالی مـی    فراهم مـی   )ع(های مذهبی مربوط به حضرت علی قصه

ای بودند که در کوچه و بازار ها هم معموالً مردمِ عامهمخاطبان یا شنوندگان این داستان

 (.  003ـ000، صص. 0331کرمی و بزرگ بیگدلی، )« وآمد داشتندرفت

سبب شد تـا   )ع(عاقۀ شیعیان به شنیدن کرامات و معجزات و صفات حضرت علی 

خوانان و مـداحان  نزد مردم عامی پیدا کند. مناقب اینامه جایگاه ویژهادبی والیت گونۀ

طور کلـی  گونۀ عامیانه نقش مؤثری داشتند. بهنامه به یکهم در تبدیل گونه ادبی والیت

زمان در اسـاطیر و  اند همبا عقاید و باورهای عامه پیوند خورده ها و روایاتی کهداستان

هـای عامیانـه کـه    ریشه دارند. داستان سلمان و دشت ارزنه نیز در روایـت ها نیز افسانه

پـردازی و  هایی از افسانهاست، مایه گرفتهشکل  دانیم چه زمانی در میان مردمدقیقاً نمی

 این داسـتان نقـل   های عامیانهدر قصه )ع(حضرت علیاسطوره را با خود دارد. در کتاب 

 شده است:

ای بود که شیری از دشت به ی در چشمهتنآبگرم روزی سلمان فارسی سر

نشیند. سلمان با دیدن شیر وحشت های سلمان میآید و روی جامهمی سرچشمه

دار به کنار جوید. در همان حال سواری نقابکند و به خداوند توسل میمی

کشد کند، یا به قولی با شمشیرش او را میآید و با نهیبی شیر را دور میچشمه می

 گلدستهآید و یک دهد. سلمان از آب چشمه بیرون میو سلمان را نجات می

کند. بعدها حضرت دار هدیه میچیند و به سوار نقابشقایق صحرایی از دشت می

 گلدستهکند و با سلمان این واقعه را یادآوری می وگوگفتدر ماقات و  )ع(علی 

 دهد.را به او نشان می

زمانی که سلمان  سلمان و دشت ارژنه،ها در ذیل داستان البته در یکی از روایت

گوید به داستان عامیانۀ فارسی دربارة این داستان با حضرت نبی مکرم سخن می
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دیگری، ازجمله حضور شیری در شب معراج و گرفتن انگشتری پیامبر از ایشان اشاره 

ام شیعیان که شواهد آن در بنا بر باور ع»ای پررنگی دارد: های اسطورهمایهشود که بنمی

شوند، حضرت های صفویه و قاجار یافت میها و منابع شیعه دورهنامهبرخی معراج

به آسمان عروج کرد و به پیکر شیری بر  )ص(در همان شب معراج پیامبر اکرم  )ع(علی 

حلقه انگشتری  ها ظاهر شد و راه را بر او بست و تادر آسمان )ص(سر راه پیامبر 

 (.3033 )بلوکباشی،« را نستاند، راه را برای او نگشود )ص(رسول حضرت 

 . پشتوانۀ روایی داستان3

بیان معجزات و کرامات انبیا و اولیای الهی در متون مقدس و روایات بزرگان دین و 

بر کرامات و معجزاتی که به عاوه است. عرفان، امری رایج در طول تاریخ بوده

شده است، برخی از این یا روایات موثق نسبت داده ها در متون مقدس و شخصیت

مجموعه افزوده شد. اکنون این سؤال  گرفته و به اینمرور شکل کرامات و معجزات به

ریشۀ روایی دارد  سلمان و دشت ارژنهنامۀ شود آیا کرامت ذکرشده در والیتمطرح می

نوری مازندرانی در کتاب گرفته است؟ میرزا حسین یا صرفاً در ذهن عامۀ شیعیان شکل 

در انتهای باب اول، از قول حافظ بُرسی، محدث قرن  الرحمن فی فضائل سلماننفس

کنند که برخی از بزرگان این کند که بزرگان شیعه احادیثی را نقل میهشتم بیان می

سلمان و دهند. ازجمله ماجرای کنند و آن را به غات نسبت میزمان آن را انکار می

گوید من مأخذ معتبری . نوری می)ع( و نجات سلمان به دست حضرت علی ژندشت ار

نقل )به برای این خبر نیافتم هرچند در اشعار شاعران عرب و عجم بازتاب داشته است

  از محدث نوری مازندرانی، باب االول(.

جو کردند این ماجرا را ونویسندگان این مقاله نیز تا جایی که در کتب روایی جست

که خواهیم دید، در این وپرداختۀ شیعیان باشد، اما چنانرسد ساختهنظر میافتند و بهنی
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شده است که مبتنی بر روایات است. گویی شیعیان ازجمله داستان به وقایعی اشاره 

ها، ها و افسانهخوانان اصل روایات را به هم پیوند داده و با درآمیختن اسطورهمناقب

تغییر شکل داده است و روایات مرور زمان همان داستان هم ه بهاند کداستانی ساخته

نامه است. در ادامه به تبیین و تحلیل این سه والیت گوناگون از آن به دست ما رسیده

 پردازیم.مایه میدر دو بخش ساختار و درون

 دشت ارژنه  . تحلیل ساختار در  سه روایت3

شده است. روایت اول سه زمان متفاوت نقل این داستان در سه روایت از سه شاعر در 

زیسته شاعر گمنام شیعی است که در نیمۀ دوم قرن هشتم می ،علی از فردی به نام سید

نامۀ والیت»نامه با عنوانِ وهفت(. این والیت، ص. پنجاه0331است )پارساپور و کرمی، 

ده شده است و در بیت سرو 011در « قصۀ دشت ارژنه نوع دیگر )ع(امیرالمؤمنین علی 

(. روایت دوم از افچنگی یا افجنگی، 014جنگ علی بن احمد مشاهده شد )همان، ص. 

 30وپنج( که در شاعر گمنام شیعی در قرن نهم و ده هجری است )همان، ص. چهل

سروده شده و در همان جنگ « مناقب دشت ارژنه از گفتار موالنا افجنگی»بیت با عنوانِ 

( و روایت سوم از میرزا آتشی شیرازی شاعر قرن دهم با 044دیده شد )همان، ص. 

« ذکر سلمان با امیرالمؤمنین ظاهر نمودن حال شیر و دشت ارزنه و شرح آن»عنوانِ 

(. 003بیت در قالب قصیده سروده شده است )آتشی شیرازی، برگ  33است که در 

رو در زاینشود روایت سید علی از حیث زمانی مقدم است، اکه دیده میچنان

هایی به این روایت که خواهیم دید، شاهد اضافه شدن بخشهای بعدی چنانروایت

 هستیم. خاصۀ این داستان به نقل از محدث نوری چنین است:

یاب شد و عرض کرد: ای شرف )ص( روزی سلمان با عجله خدمت رسول خدا

ر دلم جای من اوصاف شما را در انجیل خواندم و محبت شما د )ص( رسول خدا
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گرفت، همۀ ادیان غیر از دین شما را رها کردم و آن را از پدرم مخفی نمودم تا 

سرانجام متوجه شد و نقشۀ کشتن مرا کشید، ولی دلسوزی او نسبت به مادرم مانع 

اندیشید و مرا به کارهای سخت و دشوار ای در قتل من میچاره شد و دائماًمی

ردم، به محلی به نام دشت ارژن رسیدم در آنجا که فرار کتا این کردوادار می

های خود را بیرون آوردم و داخل ساعاتی استراحت کردم ... سپس لباس

های من ای که در همان نزدیکی بود رفتم. ناگهان شیری آمد و روی لباسرودخانه

ایستاد. وقتی او را دیدم به وحشت افتادم و از خداوند متعال نجات خود را 

سواری پدیدار شد و با یک ضربه شیر را به دو نیم نمودم که ناگاه اسبدرخواست 

کرد. من از آب بیرون آمدم لباس به تن کردم و خودم را بر رکاب اسبش انداختم و 

آن را بوسیدم و چون فصل بهار بود صحرا و اطراف رودخانه پر از گل و سنبل بود 

ها را گرفت از م. چون گلشاخه گلی گرفتم و به او هدیه کردم و تشکر نمود

چشمان من ناپدید گشت و اثری از او ندیدم، از این جریان بیش از صد سال 

تمام آن قضیه را  )ع(ام. امروز علی گذرد و من این قصه را برای احدی نگفتهمی

پس از اشاره به  )ص( بیان فرمود و همان شاخه گل را به من نشان داد؟ رسول خدا

بدان ای سلمان، هرکدام از انبیا و اولیا از زمان حضرت  ...د: واقعۀ معراج فرمودن

او را از گرفتاری نجات داده است  )ع(تاکنون که گرفتار شده است علی  )ع(آدم 

 (. 001، ص. 0331پور، نقل از شاقانیبه 001ـ 041صص. ،0313)محدث نوری، 

نامه در عنوان الیتنامه سروده شده است. نوع ادبی وهر سه روایت در قالب والیت

 ذکر شده است: شود، اما در شعر آتشی در بیت نهمسرودة سید علی دیده می

 نامــۀ حیــدرپــرور والیــتبیــا ای مــرد دیــن
 

ـنو مشـو منکـر اگـر مـرد مسـلمانی         به جان بش
 

 (003)آتشی شیرازی، برگ. 

؛ و حت ی ندارند« نامهوالیت»هایی است که عنوان نامهروایت افجنگی از دسته والیت

کند، ولی ساختار و سرایی خویش اشاره نمینامهی شعر هم به والیتاثنا درافجنگی 
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یکی است. افجنگی هم در عنوان و هم در بیت « نامهوالیت»ۀ شعر با ساختار مایدرون

 کند:استفاده می« مناقب»اول از اصطاح 

 من موّحد دانای باخبرمؤای 
 

 بشنو یکی مناقبِ موزونِ معتبر 
 

 (044، ص. 0313)پارساپور و کرمی، 

ها نیز گاه با تغـزل آغـاز   نامهها همان ساختار قصاید است. والیتنامهساختار والیت

ها نیز شاهد اظهار ارادت و نیاز شاعر نامهشود و گاه مقتضب است. در مقطع والیتمی

مذهب شاعر را تواند به خاندان عصمت و طهارت و تولی و تبری هستیم. این ابیات می

دهـد و  خداوند را به چهارده معصوم قسم مـی  نیز نشان دهد. برای مثال آتشی شیرازی

 خواهد که در قیامت با ساقی کوثر محشور شود. کند و میطلب آمرزش و بخشش می

ما حاکما پروردگارا قــادرا پاکـا  حکـی
 

 به حق احمد و حیدر شهان ملک سلطانی 
 

ـرالنس  ا اندر صف محشربه حق فاطمه خـی
 

 گناه ما به او بخشی رحیمی هم تو رحمانی  
 

 به حق شبر و شبیر زین العابد و باقر
 

 به حق صادق و کاظم رضا سلطان برهانی 
 

 به تعظیم تقی و هم نقی و عسکری یارب
 

 به حق مهدی هادی امام پاک حقانی ... 
 

 که از جرم و خطای ما ز لطف خویشتن بگذر
 

 شی را هم ببخشایی که رحمانیبه رحمت آت 
 

 (006 )آتشی شیرازی، برگ.

نیز معموالً با افزودن ابیاتی در مدح موال و یا ذم دشمنانش و  خوانان و نقاالنمناقب

که خواهیم طور چنانبخشیدند. همیننیز توسل به آن حضرت به این روایات تازگی می

 کردند. رنگ داستان و جزئیات روایت تصرفاتی میدید در پی

 . تحلیل محتوایی سه روایت3

در قالب داستانی از  )ع(طور که گذشت ذکر کرامات و معجزات حضرت علی همان

در زمرة  سلمان و دشت ارژنهنامۀ نامه است. والیتهای اصلی والیتشاخصه

صورت قصه در قصه و در هر قصه هایی است که مناقب خوان سعی دارد بهنامهوالیت
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متی، به تعریف و تبیین شخصیت حضرت علی بپردازد و البته تمهیداتی برای با ذکر کرا

اندیشد. پیش از آن که به این مبحث بپردازیم الزم است ها نیز میباورپذیری این داستان

زمان لحاظ کنیم: از سویی دربارة حساسیت شاعرانگی در باب ائمۀ شیعه دو نکته را هم

ناپذیر شعر و شاعرانگی است و از سویی های جداییدانیم اغراق و غلو از ویژگیمی

با هر گونه اغراق و  )ع(ویژه علی دیگر به حساسیت و مخالفت شدید بزرگان دین به

ها واقفیم. متأسفانه این اغراق و غلو در وصف حضرت نغلو دربارة شأن و جایگاه آ

د حضرت شروع های فوق بشری به ایشان از زمان خوو نسبت دادن ویژگی )ع(علی 

شده است. باوجود حساسیت و مخالفت شدیدی که آن حضرت با این امر داشتند و 

داشتند، همچنان این جریان ادامه پیدا کرد و بارها شیعیان را از مدایح غلوآمیز بازمی

تردید گری موجب ترویج باورهایی نادرست در میان گروهی از شیعیان شد. بیغالی

آمیز است و این گونه باورها بود، چراکه جوالنگاه تخیل اغراق شعر زمینۀ مناسبی برای

رو الزم است با تأمل در عباراتی که شاعران در توان گرفت. ازاینای بر شاعر نمیخرده

برند فاصلۀ میان تعابیر شاعرانه را با تعابیر مبتنی بر روایات و کار میمدح ایشان به

، بخشی از مدایح سلمان و دشت ارژنهداستان  شواهد تاریخی حفظ کرد. برای مثال در

شود. برای ذکرشده برای آن حضرت مبتنی بر روایاتی است که در منابع شیعه دیده می

اگر درختان قلم »شده است که فرمودند:  اهلل علیه و آله، نقلنمونه روایتی از پیامبر، صلی

توانند فضائل علی بن و دریاها مرک ب و جنیان حسابگر و آدمیان کاغذ شوند، نمی

نظر شرف و کمال جز خدای  ها و حاالت او را ازطالب را بشمارند که فضیلتابی

نامۀ (. این روایت در والیت0/ص. 0، ج.0311)دیلمی، « داندسبحان و رسولش نمی

 با روایت افچنگی بازتاب پیدا کرده است:« مناقب دشت ارژنه»

 افچنگی را چه زهره که وصف علی کند

 

 لیکن درین قصیـده سخن کرد مختصر 

 دریا اگر مــداد و درختان قلـــم شوند 

 

 گرهفت آسمان ز کاغـذ و جبرئیل مدح 
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 با جمله در مائک و جنـــی و آدمــی

 

 از صد هـــــــزار گفته نیاید یکی دگر 

 (000، ص. 0313پارساپور و کرمی، ) 

زمان با خلقت نبی اسـت.  و هم مورد دیگر، خلقت حضرت پیش از همۀ موجودات

های روایی تشیع سازد و در کتابای نور وجود حضرت را ازلی میاین روایت به گونه

 ذکر شده است. 

فرمود: من و علی در پیشگاه الهی  )ص(شده که رسول خدا از سلمان فارسی روایت

ر )ده( کـرد. چهـا  صورت نوری معل ق بودیم؛ آن نور، تسبیح و تقدیس خدا را میبه

که آدم را بیافریند. چون حضرت آدم را خلق کرد، آن نـور را  هزار سال پیش از آن

که در پشت عبدالمطلب چیز بودیم تا آندر صلب او قرارداد، ما پیوسته باهم در یک

من و جزء دیگر، آنِ علی شد. مـن در نبـوّت   از یکدیگر جدا شدیم؛ یک جزء، آنِ 

 (. 11، ص.0313افی گلپایگانی، بروز کردم و علی در خافت )ص

شـده  به روایت سید علی نیز به این نکتـه اشـاره   « سلمان و دشت ارژن»در داستان 

 است:

 بشـد پیـــدا بــه مـــــعنی و صــــورت   

 نه کهسـار و نـه دشـت و نـه زمـین بـود      

 نه دوزخ بـود نـه فــــــــردوس اعلـی    

ــی بُــد      ــد و نــور عل ــور مــن بُ ــه ن  ک
 

 مظهـــر کـــه او معنـــی و صـــورت راســـت 

 نــه خــــــاک و نــه بـــاد و نــه آب و نــه آذر

 نـه افــاک و نـه مــــهر و مــــاه و اخـــــتر   

ـــکر   ــدا در دو پیــــــ ـــانیم پی ــی جـــ  یک
 

 (011، ص. 0313پارساپور و کرمی، )

شوند، قابل توجیه ای از روایات و عباراتی که به آن حضرت نسبت داده میاما پاره

ها را و روایی نیست و باید با لحاظ وجه شاعرانگی، آنو توضیح با مستندات تاریخی 

کنند با اتخاذ شگردهای گوناگون این بخش از تفسیر کرد. شاعران غالباً تاش می

توان به مستندسازی تخیّات خود را برای مخاطبان باورپذیر کنند. از آن جمله می
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کرد. در ادامه به این دو ای و دینی اشاره روایت و تکیه بر باورهای عامیانه، اسطوره

 پردازیم.مبحث مرتبط با داستان دشت ارژن می
 

 . مستندسازی روایات1ـ3

در این شگرد، شاعر برای روایت خود مستندات مختلفی از آن جمله انتساب داستان به 

ای که روایت را گونهکند بهراوی موثق، مشخص کردن زمان و مکان دقیق ذکر می

 سازد.باورپذیر می
 

 . انتساب داستان به راوی مشخص1ـ1ـ3

کنند با انتساب العاده، شاعران تاش میدلیل وقوع رویدادهای خارقها بهنامهدر والیت

روایت خود به منبع و یا شخصیتی موثق، آن را در نظر مخاطبان باورپذیر سازند. برای 

علی داستان  یدسکنیم که مثال در همین سه روایت از داستان دشت ارژنه ماحظه می

دهد تا از احترام است، نسبت میویژه برای ایرانیان قابلخود را به سلمان فارسی که به

 روایت و میزان اعتمادِ مخاطب بیفزاید: صحتاین طریق بر 

ــت  ــم آرم والیـــ ــه نظـــ ــهبـــ  اینامـــ

ــی ــه روزیروایـــت مـ ــلمان کـ  کنـــد سـ
 

 هــــای حیــــدر ز مجمــــوع والیــــت  

 علـــــــی مرتضـــــــا شـــــــاه دالور   
 

 (014، ص. 0313ر و کرمی، پارساپو)

 خواند:افجنگی نیز همچنان سلمان را راوی این روایت می

 اسناد این حدیث ز سلمان فارسی
 

 بشنو به گوش هوش ایا مؤمن این خبر 
 

 (044)همان، ص. 

اما آتشی شیرازی با نسبت دادن این روایت به فرد معتبر دیگری چون جابر انصاری 

 ار روایت خویش بیفزاید:کند بر صحت و اعتبتاش می
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 چنین گوید خبر جابر که شاه اولیا حیدر
 

 به ظاهر بود سالش هفت به باطن روح روحانی 
 

 (003 )آتشی شیرازی، برگ.

 ذکر زمان و مکان رویداد .2ـ1ـ3

گویی سنتی ذکر زمان و مکان از اهمیت چندانی دانیم در شیوة داستانکه میچنان

نامه ذکر رنگ داستان پیوند خورده باشد. در والیتبا پی کهبرخوردار نیست؛ مگر آن

تواند مؤثر باشد. یکی دیگر از مکان در جهت مستند بودن و واقعی بودن روایت می

راوی از یک مکان  استفاده»کند روایت راوی اعتماد می صحتهایی که مستمع به راه

(Settingمستند برای داستان است که غیرمستقیم به داستا ) ن، بار تاریخی و واقعی

ازآنجاکه این روایت در سه اپیزود است، در سه  .(001ص.  ،0333)بامشکی، « دهدمی

. مکان سخن گفتن سلمان فارسی با حضرت 0شود: مکان مختلف نیز داستان دنبال می

. مکان سخن گفتن پیامبر 3. مکان داستان رویارویی شیر با حضرت علی؛ 0؛ )ع(علی 

 ن فارسی .اکرم با سلما

علی شهر مدینه و در روایت آتشی  مکان داستان در اپیزود اول از در روایت سید

افجنگی مکان داستان در اپیزود اول مشخص  نامۀوالیت شود. البته درشهر مکه ذکر می

 نیست.

 نشسته بود در شهر مدینه
 

 فراز منظری چون قصر قیصر 
 

 (014، ص. 0313پارساپور و کرمی، )

 به مکه شادمان روزی نشسته بود با سلمان
 

 نهاده یک طبق پیشش رطب از صنع یزدانی 
 

 (003 ، برگ.شیرازی)آتشی 

که نقطۀ اشتراک هر سه روایت  است« دشت ارژن»مکان داستان در اپیزود دوم، 

است و  شده در منابع مربوط به جغرافیای تاریخی مکانی شناخته« دشت ارژن»است. 
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کند، شده در این منابع با روایت پیوند نسبتاً خوبی برقرار میتوضیحات دادهبا توجه به 

ابن بلخی فارسنامۀ تواند تأثیرگذار باشد. در رو در تاریخی نشان دادن ماجرا میازاین

دشت ارژن بر کنار بحیرة ارژن است و بیشه است و معدن شیر، طول آن »آمده است که 

حمداهلل مستوفی در  (004، ص.0333بن بلخی، )ا« ده فرسنگ در عرض یک فرسنگ

 گوید:  القلوبنزهه

مرغزار دشت ارژن در کنار بحیره است که در آن صحراست و در آن حدود 

ای است و درو شیران شرزه باشند و حکایت امیرالمؤمنین علی و سلمان بیشه

 فارسی و قصۀ دشت ارژن مشهور است. از این دشت ارژن است طول این مرغزار

  .(030، ص. 0360مستوفی، ) گ و در عرض یک فرسنگدو فرسن

شده است با مکان شود مکان روایت که در نزدیکی شیراز واقع ترتیب دیده میاینبه

 زیست سلمان فارسی تناسب دارد و نیز حضور شیر در این مکان قابل توجیه است.

ود اول یعنی شهر مکه یا مکان داستان در اپیزود سوم دوباره به مکان داستان در اپیز

 گردد.مدینه برمی

 ای و عامیانهتکیه بر باورهای اعتقادی، اسطوره .2ـ3

ای از نسبت داده است که پاره )ع(هایی به سلمان و علی در روایت دشت ارژنه کرامت

ای از ها مبنای روایی دارد که بدیهی است مؤمنان به آن باور داشته باشند، اما پارهآن

ای دارد که ای و افسانههای اسطورهبتنی بر باورهای عامیانه است و گاه ریشهها مآن

ها العاده در فرهنگ خود، باور کرامتدلیل آشنایی پیشین مخاطب با این امور خارقبه

در  توجه است.ها خود موضوعی قابلشود. تحقیق در منشأ این روایتبرای او سهل می

در این  )ع(شده به علی های نسبت دادهریشه و منشأ کرامتکنیم به تبیین ادامه تاش می

 داستان بپردازیم.
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 شدن مکان دهیکشدرهماالرض یا .طی1ّـ2ـ3

شود. در االرض در روایاتی از زندگی عارفان مسلمان و غیرمسلمان دیده میکرامتِ طیّ

و قرآن ماجرای آوردن تخت ملکۀ صبا توسط آصف بن برخیا در آیـات سـی و هشـتم    

بنابراین این کرامت ریشۀ روایی و قرآنـی دارد.   سی و نهم سورة نمل آورده شده است؛

 این نوع کرامت را شیعه به معصومین نیز نسبت داده است:

اسـت و   )ع(به اعتقاد شیعیان همۀ فضـای عـالم جوالنگـاه حضـرت امیرالمـؤمنین      

د بـه مکـان و   حضور جسمانی و روحانی امام در پهنۀ جغرافیایی کرة زمین محـدو 

رو مردم حضور او را در بسیاری از نقاط ایـران محقـق   فضایی خاص نیست. ازاین

هـایی  هـا و مکـان  ها، درخـت ها، چشمهها، کوهدانند و نشانۀ حضور او را سنگمی

شـوند و بـه فـیی نیـروی     اند و به نام علی نامیده مـی پندارند که به او منسوبمی

هـا نیـروی درمـانی و    انگارنـد و بـرای آن  دس مـی ها را متبرک و مققداست او آن

 (.0330کنند )بلوکباشی، شفادهندگی و مراددهی تصور می

یی در گشـا گـره بـرای   )ع(شود که حضـرت علـی   های متعدد دیده مینامهدر والیت

در  شدند شهر خود را ترک کننـد و بـه آن مکـان برونـد.    موضوعات مختلف مجبور می

به جهت نجات جان سلمان فارسی به دشـت   )ع(حضرت علی داستان دشت ارژنه نیز  

رود که طبیعتاً با مکان زندگی حضرت علی که سرزمین ارژنه، مکانی نزدیک شیراز، می

 مکه است فاصلۀ زیادی دارد. 
 

 شدن زمان دهیکشدرهم.2ـ2ـ3

 سفر به گذشته و آینده و گذشت زمان با سرعتی بیش از زمان معمول که از آن تعبیر به

شده است. شاید بتوان  شده است، به برخی از بزرگان و صوفیان نسبت داده« الزمانطی»

سورة بقره،  ماجرای مـردی را بیـان کـرد کـه در مسـئلۀ       003نمونۀ قرآنی آن را در آیۀ 
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که برای او نیم یا از مرگ تردید کرد و خداوند صد سال او را میراند، درحالی حیات بعد

در اطراف او بود تغییری نکرده بود. در معجزة ردالشـمس کـه بـا    یک روز بود و آنچه 

هرروی یکی دیگر از کرامـات  دعای پیامبر صورت گرفت نیز زمان به عقب برگشت. به

یعنی زمـان بـه اذن خداونـد     شدن زمان است، دهیکشدرهم )ع(منسوب به حضرت علی 

مشـهود اسـت.   شـود. ایـن کرامـت در ایـن سـه روایـت       مـی  جـا برای ولی خدا جابـه 

خارج از چارچوب زمانی و  )ع(خوانان در این سه روایت به حضور حضرت علی مناقب

منظور نجات سلمان فارسی اشاره دارد. نکتۀ درخور تأمل ایـن داسـتان تأکیـد    ی بهمکان

هـا،  این داستان است. در  )ع(خوانان به فاصلۀ سنی سلمان فارسی و حضرت علیمناقب

که حضرت قصد شوخی بـا سـلمان فارسـی دارنـد سـلمان از       نیراوی تأکید دارد زما

خـورده  کنند کـه مـن پیـری سـال    شوند و تأکید میناراحت می )ع(شوخی حضرت علی

هستم و عمرم بیش از سیصد سال است و تو کودک خردی هستی بـا مـن بـه شـوخی     

ر منشین. حضرت با یادآوری داستان در دوران کودکیِ سلمان فارسی به حضور خـود د 

 کند:سیصد سال پیش اشاره می

 هنگام هفت سالگیِ مرتضی علی
 

 خبرسلمان خوشجۀ معجزنمای خوا 
 

 روزی نشسته بد اسداهلل مرتضی
 

 که بدش شهر در نظرفۀ بر بام غر 
 

 هفت ساله بود یا کم و یا بیش مرتضا
 

 پیشش نهاده و بد رطب چند در نظر... 
 

 اسلمان به پای غرفه همی دوخت خرقه ر
 

 کان خرقه بود پوشش آن پیر سال خور 
 

 زد بر وجود سلمان یکدانه زان علی
 

 آن شاه دین و دنیا وان سیّد پسر 
 

 سلمان ز خشم تافته شد گفت یا علی
 

 معصوم زادة تو پاکیزه از پدر 
 

 خردی نیست کار توبازی مکن که بی
 

 بشنو کنون نصیحت و پند من ای سپر 
 

 نۀسال من هممن پیرم و تو کودک 
 

 ای نوجوان به پیران بازی مکن دگر 
 

 (040، ص. 0313پارساپور و کرمی، )
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 . مواجهه با حیوانات درنده0ـ2ـ3

که رنـگ کرامـت   مواجهه با حیوانات درنده ازجمله ارتباط و یا نبرد با شیر، بیشتر از آن

شـیر در  » شـود. می ها نزدیکهای عامیانه و اسطورهتکراری در افسانه داشته باشد به تم

رو (. ازاین031، ص.0311)یاحقی، « مظهر قدرت و توان و نیرو استاسطوره و ادبیات 

از پای درآوردن آن و یا گرفتن انگشتری و یا تاج از او نشان شجاعت و اقتدار است که 

ای ازجمله نبرد اسفندیار با شیران در منزل دوم در بسیاری از روایات عامیانه و اسطوره

 پیکـر نظـامی  هفـت ( تاج برگرفتن بهرام از میان دو شیر را در منظومۀ 630، ص.0313)

در داستان انبیا و اولیا توان چنین مضامینی را دید. در ادبیات دینی، ( می31، ص.0304)

داستان هدهد  که درموردگویی با حیوانات را دارند، چنانها قدرت سخنبینیم که آنمی

و آهو این آشنایی با زبان حیوانات و ارتباط گرفتن  )ع(امام رضا و سلیمان نبی، ماجرای 

با شیری که سـلمان را   )ع(منتهی در مواجهۀ حضرت علی  ها را شاهدیم.آمیز با آنصلح

در روایـت سـید علـی، شـیر مطیـع      سه روایت  متفاوت را شاهد هسـتیم.   تهدید کرده

کند. هرچند سید بری میمانگوید و از ایشان فرشود و با حضرت سخن میحضرت می

داند، اما سخن گفتن شیر با حضرت و علی این اطاعت و تسلیم را ناشی از بیم جان می

 تکریم ایشان را در این روایت شاهدیم.

 سمنــــد تیز تک در زیر رانش

 

 فکنده برقعــــــی بر روی اطهر 

 بغر ید و بزد یک نعره بر شیـــر 

 

 میر دالور که شیــــــر از بیم آن 

 بلرزید و فتاد از بیم بر خـــاک 

 

 همی زد دم ز هیبـت بر زمین بر 

 به پیش شاه مردان رفت آن شیر

 

 نهاد از بیـــم جان در پای او سر 

 زبان بگشود کرد اوّل سامــش 

 

 ز لطف کردگــــار فرد اکبــــر 

 به پای مرکــــبش افتاد و با او 

 

 فرمان داور به گفتــــــار آمد از 

 دعا بر جـان او کرد و روان شد 

 

 نهان شد اندر آن وادی منــــکر 

 (016، ص. 0313پارساپور و کرمی، ) 
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 )ع(از آتشی و افجنگی حضرت علی  سلمان و دشت ارژنهنامۀ والیت که دردرحالی 

 کند. با شیر نبرد می

 در آن دم شهسواری ناگهان از غیب شد پیدا

 

 به رخ برقع ستورش شد جوالنی به کف تیغ و 

 

 رسید و زد دونیمه شیر را ز انسان که در میدان
 

 نگردد بیش و کم یک جو دو صد ره گر بسنجانی 
 

 (004)آتشی شیرازی: برگ. 

ازاین بیان شد، در غالب کراماتی که به عارفان و بزرگان دین طور که پیشهمان

ای که هم آن گونهاست، به نی بر صلح بودهها با حیوانات مبتدهند، رفتار آننسبت می

کردند هم براساس والیتی که بر بزرگان از آسیب رساندن به موجودات خودداری می

نامۀ نوعی موجودات در خدمت و اطاعت آنان بودند.در والیتجهان خلقت داشتند به

ید شود و تنها بر قدرت و شجاعت حضرت تأکنمی افجنگی و آتشی این کرامت دیده

رنگ داستان افجنگی و آتشی توان گفت پیشده میدارد. با توجه به توضیحات ارائه

دونیم کردن شیر توسط  کهتر است، ضمن ایننسبت به روایت سید علی ضعیف

االیام وجود داشته و در آن از قدیم هایی کهدر ذهن مخاطبان با نگاره )ع(حضرت علی 

 عارض است.شیری در مقابل حضرت زانو زده، در ت

 .پیکرگردانی بر بنیاد یک لقب4ـ2ـ3

و شیر در فرهنگ تشیّع، فراتر از ماجرای مطیع بودن سایر  )ع(ارتباط میان حضرت علی 

در روایات « اسداهلل»موجودات در برابر آن حضرت است که پیش از این بیان شد. لقب 

روایتی آورده کـه  شده است. برای مثال عامه مجلسی  متعدد به آن حضرت نسبت داده

زاهدترین و خدایی ترین انسان کیست؟ آن حضـرت فرمـود:   »سؤال شده:  )ص(از پیامبر 

 «ای و ابن عمی و اخی و حیدری و کراری و صمصامی و اسدی و اسـداهلل على وصی»
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کننـده  ترین حملـه ترین پشتیبانم، شجاعام، برادرم، شجاعکه وصی من، عموزاده )ع(على 

(. 14-13/صـص.  33 ، ج.0413)مجلسـی،  « ، شیرم و شیر خداسـت به دشمن، شمشیرم

ای برای آن حضرت از کجا آمده است؟ در ادبیات تشـیع گونـه  « اسداهلل»راستی لقب به

گـذار او از جهـانِ خـاکی بـه جهـان افاکـی و       »شکل به )ع(تشر ف برای حضرت علی 

 )ع(ویند حضرت علی شود که گدیده می« سیری از فرش به عرش»یا به عبارتی « مینوی

در شب معراج همراه پیامبر گرامی اسام بوده است. این لقب به مـاجرای همراهـی آن   

 شـود. روایـات مـرتبط بـا اعطـای لقـب      حضرت با رسول خدا در این سفر مربوط می

شـود. شوشـتری در کتـاب    به امیرالمؤمنین )ع( به واقعـۀ معـراج مربـوط مـی    « اسداهلل»

طالب کند که در شب معراج امیرالمؤمنین علی بن ابیبیان می باطلالالحق و ازهاقاحقاق
 (. 013/ص. 4، ج.0414، اسداهلل الغالب نام گذاشته شدند )شوشتری، )ع(

های عامیانه این لقب به حضور نمادین آن حضرت در شمایل شیر در در داستان

شود و نی تعبیر میشب معراج تغییر یافته است. امری که در اسطوره از آن به پیکرگردا

توان سراغ گرفت. بنیاد پیکرگردانی مبتنی بر اغراقی های متعددی از آن را مینمونه

شود. این اغراق نخست تشبیه را به سوی استعاره سوق است که در یک تشبیه دیده می

بارها ماحظه  شاهنامهگیرد. در دهد و درنهایت استعاره جنبۀ حقیقت به خود میمی

آید و ه قهرمان دیگر شبیه شیر نیست، بلکه خود شیر است که به میدان میکنیم کمی

سمبل آتش، پارسایی، پرتو »عنوان غرد. شیر در باورها و اساطیر ملل مختلف بهمی

خورشید، پیروزی، دالوری، روح زندگی، درندگی، سلطنت، شجاعت، عقل، غرور، 

، ص. 0311)یاحقی، « ه استشدقدرت الهی، قدرت نفس، مراقبت و مواظبت شناخته

است در ادبیات ادیان و مذاهب نیز نوعی  ها موجب شدهای از این ویژگی(. پاره033

تنها پادشاهان و دالوران، بلکه بسیاری از نه»ها را به شیر شاهد باشیم. انتساب شخصیت

 اند؛ ازجملهبزرگان دین و مذهب نیز از پیروان خود به دریافت لقب شیر متصف شده
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، ص. 0311)قبادی، « شیر خدا )ع(شیر یهودا، کریشنا شیر بودیسم و علی  )ع(عیسی 

است. برای  (. در ادبیات فارسی این نماد جلوة خاصی در شخصیت موال پیدا کرده010

 خدا یا شیر را با شیر )ع(، نه بار امام علی تبریزی غزلیات شمس دیواننمونه مولوی در 

رک: ) طور در شعر سنایی( همین011، 003 ،31صص.  ،0363حق خوانده است )رک: 

ت این لقب حضر (000، ص. 0311رک: ) و در شعر ناصرخسرو (010، ص. 0340

از روایاتی که چنین صورتی از بزرگان ارائه  توانشود. با این توضیحات میمشاهده می

 دهند، تفسیری ادبی و نمادین داشت. می

تر است پیامبر که قدیمیان و دشت ارژن سلمدر روایت سید علی از داستان 

بینند که خداوند او را به پیامبر معرفی را در هیئت یک شخص می )ع(حضرت علی 

 افتد.کنند و ماجرای دیگری اتفاق نمیمی

بینند که البته صحبتی باهم شکل شیری میرا به )ع( اما در روایت افجنگی، پیامبر علی

 کنند.نمی

 معراج حق شدم با جبرئیل من که به

 

 جایی که کس نکرده بدان جایگه گذر... 

 ذوالجال با من چو راز گفت خداوند 

 

 شاهی همی شنود ستاده ز دورتر 

 دیدم به شکل شیر یکی مرد باشکوه 

 

 در پای عرش ناگهم افتاد چون نظر 

 چون نیک بنگریستم آن شخص بُد علی 

 

 با من سخن نگفت و ز جا برنداشت سر 

 (001، ص. 0313رساپور و کرمی، پا) 

ای نزدیک شده ای و افسانهرنگ داستان به روایات اسطورهبینیم که پیدر این روایت می

 است.  شده )ع(است و نماد شیر جایگزین شخص حضرت علی 

صورت شیری را به )ع(شود. پیامبر، علی تر بیان میاما در روایت آتشی ماجرا مفصل

است. شیر با زبان حال از پیامبر حق دربانی را  نی بارگاه حق ایستادهبینند که به دربامی

گذارد. بعد از ورود بـه بارگـاه از   کنند، پیامبر انگشتری خود را در دهان او میطلب می

آید که همان انگشتری را در انگشت دارد. خداوند ای از نور، دستی بیرون میپشت پرده
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گویـد و رسـول حـق را برگزیـدة انبیـا و      سخن می ()عبا پیامبر در عرش با صدای علی 

 کند.را بهترین دوست او معرفی می )ع(علی

ـر       ـدان دهـ ـدا زیــن خاکـ ـر خـ ـراج از امـ  شــب معــ

 

ـوانی       ـرخ کیـ ــ ــن چ ـارک ای ـر تـ ـدم بـ ـادم قـ  نهـ

ــت        ـد هیب ـه صـ ـیری بـ ـرش شـ ـراز عـ ـر فـ ـدم بـ  بدیـ

 

ـر  ستاده  ـر  ب ـد  راهـم  س ــصی  کن ـه  شخ ـانی  چ  درب

 هــم از برگشــاد اندهـــ و آمــد پــیش دیــد چــون مــرا 

 

ـدارم  ره یعنـی  که  ـه  نگه ــق   ده مـن  ب ـانی  ح ـ  درـب

دم من  چو    باید   ای هدیه را او که  بدانستم  دـی

 

ـود  انگشت ز روان  ـردم  خ ـرون  ک ـر  ب ـلیمانی   مه  س

ـذشتم بگشــــود ره زود دهــــانش در فکنــــدم    بگــــ

 

ـیدم  ـر رسـ ـار در بـ ــال بـ ـاص جـ ــی... خـ  یزدان

 پـــرده        پـــس در وانیو خـــ نـــور از ایپـــرده بدیـــدم 

 

ـد   ـزت بهـــر  پیشـــم در بیاوردنـ ــ ـانی زـع  مهمـــ

ــان  ــتی شــد عی ـرده از دس ــا بــرون پــ  همــراه     بشــد مــن ب

 

ـود  گفتـی  تو  ــضی  دسـت  ب ـاه عمرانـی   آن مرت  ش

ـاتم همــان  ــ ـر دادم کــه خـ ــ  انگشــتش     در دیــدم را شـی

 

ـتم  همـی  دل در نهان  ــی  گف ـر  را عـل ـانی  از بهت  ج

 (000ی: برگ. )آتشی شیراز 

بر حضور نمادین شیر به جای شخصیت موال، دو نکتۀ دیگر در این روایت عاوه

درخور تأمل است. نخست تم نگهبانی دادن شیر در عرش است  شود کهنیز مطرح می

ترین تصاویر از دورة هخامنشی است. در کهن خورده های ایرانی گرهکه باز با اسطوره

ها و است، شیران نگهبانان نمادین پرستشگاه د خدا بودهکه مربوط به پرستش خورشی

(. در معماری بناهای باشکوه و مهم 031، ص. 0311یاحقی، ) ها بودندقصرها و آرامگاه

 شود که همین مفهوم نمادینهایی از شیر در کنار در ورودی مشاهده میهنوز مجسمه

 را با خود دارد.

به شیر در شب معراج است که شاید به این  اما نکتۀ دوم، اهدای انگشتری پیامبر

 کند: روایت اشاره باشد که شیخ مفید نقل می

برادر! »در آخرین روزهای بیماری پیامبر اکرم ایشان به على رو کردند و فرمودند: 

هایم را وفا نمایی؛ پذیری که بعد از من وعدهآیا تو وصیت و جانشینی مرا می

حضرت « وری و از میراث اهل بیتم حراست فرمایی؟جا آخاطر من مذهبم را بهبه
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او به «. نزدیک من بیا»علی پاسخ دادند: آری ای رسول خدا. پیامبر علیه فرمودند: 

پیامبر نزدیک شد و پیامبر او را در آغوش کشید. پیامبر انگشتری را از دست بیرون 

  .(030، ص. 0311)شیخ مفید، « این را بگیر و در دستت کن»آورد و گفت: 

تواند حلقۀ این حلقه احتماالً می»نویسد: فر با توجه به این روایت میشایسته

 (.044، ص. 0314فر، )شایسته« جانشینی امامت نامیده شود

 . نتیجه3

هـای عامیانـه پررنـگ اسـت.     هـا و قصـه  در میـان حکایـت   )ع(حضور حضـرت علـی   

خوانـان  بـت اسـت کـه مناقـب    های عامۀ مـردم ث های متعددی از ایشان در سینهروایت

هـا در طـول   انـد. ایـن داسـتان   ها نقش داشتهترین عامل در تثبیت این قصهعنوان مهمبه

هـا گـاه بـا تـاریخ گـاه بـا       اند و گاه بـا اسـطوره  تاریخ دستخوش تغییر و تحوالتی شده

گشایی اند. خواست و آرزوی بشر برای درمانگری، مشکلآمیختههای دینی درهمروایت

 ها پیوند خورده است.گری با شخصیت حضرت در این قصهچارهو 

گونـه   دلیل ساختار داستانی بسـتر مناسـبی بـرای نقـل ایـن     نامه بهگونۀ ادبی والیت

هـای عامیانـه   یکی از ایـن قصـه   سلمان و دشت ارژنههای عامیانه است. داستان داستان

نامه سروده ونۀ ادبی والیتهای متعددی از آن وجود دارد و در قالب گاست که روایت

گـردد.  ایـن   ترین اشاره به این داستان ظاهراً بـه قـرن ششـم بـاز مـی     شده است. قدیم

نظـر  اسـت، امـا بـه   پژوهش نشان داد که کلیت این داستان در کتب روایی نقـل نشـده   

شده از آن حضرت در متون روایـی و  پردازان با ترکیب چند کرامت نقلرسد روایتمی

وقایع و حوادث فرعی به آن این داستان را شکل دادند. همچنـین مقایسـۀ سـه    افزودن 

سـال نشـان داد کـه بـه مـرور باورهـای        001روایت از این داستان بـا فاصـلۀ حـدود    

هایی پیش به این داستان راه پیدا کردند. این داستان به کرامتازای و عامیانه بیشاسطوره
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گویی، ارتباط از سر سلم و دوستی زدانی و غیباالرض، رانظیر طی )ع(از حضرت علی 

الزمان و ... اشاره دارد که البته ذکر این کرامات همراه با اغـراق و غلـو   با حیوانات، طی

 است.  دربارة ایشان بوده
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نسخۀ خطی دیوان آتشی شیرازی کتابخانه،  دیوان آتشی شیرازی.(. 01آتشی شیرازی، ح. )قرن

 .13316موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی به شمارة 

رسالۀ کارشناسی ارشد. کاشان: دانشگاه  غنامه.مقدمه، تصحیح و تعلیق فار(. 0330بلندی، ز. )

 کاشان.

>  0410تیرماه  00. بازیابی شده در علی بن ابی طالب (.0330بلوکباشی، ع. )

www.cgie.org.ir >. 

پور و ی. بیگ باباپور. تهران: نشر تصحیح م. رحیم کتیب معجزات.(. 0334حیرتی تونی، ت. )

 ورای اسامی.کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس ش

 تصحیح مدرس رضوی. تهران: کتابخانه ابن سینا. دیوان سنایی غزنوی. (.0340سنایی، ا. )

  .اسامی هنر مطالعاتۀ سسؤم  :هران. تشیعی هنر (.0314م. ) فر،شایسته

بررسی تأثیر متون شیعی بر  (.0331زاده، خ.، و حاصلی، پ. )پور. ز.، قاضیشاقانی

ـ 31، 30مطالعات هنر اسامی، نامۀ طهماسبی. های فالدر نگاره )ع(علی  نگاری از امامشمایل

030. 

 . قم: مکتب المرعشی.4. جالباطلالحق و ازحاقاحقاق(. 0414شوشتری، ق. )

 . ترجمۀ ح. موسوی مجاب. تهران: سرور.ارشاد، سیرة ائمۀ اطهار(. 0311شیخ مفید )
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قم: مرکز تنظیم  السام.ضائل امیرالمؤمنین علی علیهای از فپاره(. 0313صافی گلپایگانی، ل. ) 

 اهلل العظمی صافی گلپایگانی.و نشر آیۀ

تصحیح و مقدمه ا. خوشنویس. تهران: نشر  . مظهرالعجایب.(0340عطار نیشابوری، ف. )

 کتابخانۀ سنایی.

ی. مقدمه، تصحیح و تعلیقات م.ر. شفیعی کدکن الطیر.منطق(. 0313عطار نیشابوری، ف. )

 .تهران: سخن

تصحیح ز. پارساپور، و ا. کرمی. تهران: نشر  جنگ اشعار شیعی.(. 0331علی بن احمد )

 کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسامی.

 . تهران: قطره.شاهنامه(. 0313فردوسی، ا. )

 را.تهران: ری های کیهانی.آیین(. 0311) قبادی، ح.

های شعر شیعی از قرن هفتم تا نهم با تأکید بر تحلیل بوطیقایی تحلیل گونه(. 0331کرمی، ا. )

 رسالۀ دکتری. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.نامه. گونۀ والیت

نامه نوع ادبی عامیانه در حوزة شعر شیعی. (. والیت0331کرمی، ا.، و بزرگ بیگدلی، س. )

 .033ـ 000، 01فرهنگ و ادبیات عامه، 

 . بیروت. مؤسسۀ الوفا.001-0ج. نوار.الابحار(. 0414م. )، مجلسی

 چاپ سنگی. نفس الرحمن فی فضائل سلمان.محدث نوری، م. )؟(. 

 . تصحیح گ. لیسترانج. تهران: نشر دنیای کتاب.القلوبنزهه (.0360مستوفی، ح. )

 . تصحیح ب.فروزانفر. تهران: امیرکبیر.کلیات شمس تبریزی (.0363مولوی، ج. )

بررسی تطبیقی ساختار و محتوای شش روایت منظوم  (.0331و محمدی، م. )زاده، م.، نادعلی

 .01-00، 01 فرهنگ و ادبیات عامه، از داستان شصت بستن دیو.

 تصحیح م. مینوی. تهران: کتابخانۀ طهران. دیوان ناصرخسرو قبادیانی.(. 0316ناصرخسرو )

 ران: مطبعۀ ارمغان.تصحیح ح. وحید دستگردی. ته هفت پیکر.(. 0304نظامی گنجوی )

 تهران: فرهنگ معاصر. ها در ادبیات فارسی.وارهفرهنگ اساطیر و داستان(. 0311یاحقی، م. )
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