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 کامه غدیریه علیه بائیه ابن معتزاحتجاج صفی الدین حلی درچ 

 

 جلیل پهلوان نژاد،  حسینعلی رحیمی،  دکتر محمد جعفری

 

 استادیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحد کاشمر 

 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحدکاشمر

 دانشجوی دکترا زبان و ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسالمی واحدکاشمر

 

                           

غدیریه ها،اشعاری هستند که عالوه بر ارزش ادبی،ازآن جا که برخاسته ازعمق جان  چکیده:

اصیل و نصی سرایندگان آنهاست ازجایگاه واالیی برخوردارهستند. حادثه غدیر،همچون سندی 

معتبر ، که هویت بخش مذهب تشیع وهمراه همیشگی ادبیات شیعه ودستمایه ادبی بسیاری از 

شاعران قرارگرفته ،بادو کٌنش متفاوت از سوی شعرا وادبا روبروبوده است.گروهی ، با ترسیم  این 

ه گروواقعه بزرگ و تاریخی ،ضمن دفاع از حق، به شعر خویش نیز رنگ جاودانگی بخشیدند. و

دیگر کُنشی در تقابل با گروه اول داشتند. در این مقاله ،غدیریه صفی الدین حلی در رد بر بائیه 

ابن معتز که در واقع نثری منظوم ،با الفاظی ساده وعامه پسند،برخورداراز حد اقل صور بیانی 

نین وهم چارد،واستعاره...   ،که بر استشهادات قرانی وروایی وتاریخی تکیه د چون تشبیه ،کنایه

 مورد بررسی قرار گرفته است. موقعیت سیاسی ،اجتماعی وفضای آفرینش ادبی شاعر،

  ،تشیعصفی الدین حلی، ابن معتز،غدیر،عصر انحطاط  کلید واژه ها:

 

 مقدمه:-1

 .بیان مسأله1-1

با نگاهی گذرا به ادبیات در می یابیم که هر واقعه ای نمی تواند در حریم ادبیات گام نهد وانگیزه ای نیرومند برای خلق شاهکارهای 

ادبی گردد. چه بسیار رویدادهایی که هیچ ردو نشانه ای از آنها در آثار و آفرینش های ادبی وجود ندارد حال انکه ادبیات جهان سرشار 

ونام امیر مومنان است و همین امر مارا به عظمت حماسه غدیر رهنمون می سازد زیرا نام امیرمومنان با کمال انسانی و  از عطر غدیر
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کشش آسمانی گره خورده است و با یاد روح بلند علی)ع( شعرو اندیشه ادبی آنچنان اوج می گیرد که کالم بشر با عطرو بوی آسمانی 

ن می نشیند.بعداز حادثه غدیرخم ، کمتر دیوانی را می توان یافت که از مدح وثنای مولی والهی پیوند می خوردو بر گوش جا

الموحدین ،بی بهره باشد.با شعر حسان بن ثابت، غدیریه پابه عرصه وجود نهادو درپی آن شاعران بزرگی همچون کمیت بن زید 

م، دعبل خزاعی، ابو فراس حمدانی، شریف رضی، شریف اسدی، سیدحمیری، تمیم بن معدالفاطمی، ابومحمد المنصورباهلل، ابوتما

مرتضی، ابوالقاسم تنوخی، ابن التعاویذی، مهیار دیلمی، ابوالعالی مصری، ابوحامد انطاکی، جمال الدین خلیعی، ابن جابر اندلس 

گروهی ازعمق  خته اند.،فرزدق، دیک الجن وصفی الدین حلی و...... در اشعار جاودانه خویش به این حادثه عظیم و مبارک پردا

وجودخویش وبا ایمان خالص سعی در به تصویرکشیدن وجاویدان ساختن آن داشته اند و گروه اندکی درانکارآن کوشیده اند.ازجمله 

آنان عبداهلل ابن معتز،خلیفه عباسی است،که در قصیده بائیه خویش عموزادگان پیامبر )ص( را بر اهل بیت ایشان در امر خالفت و 

ت ترجیح داده و عباسیان را شایسته وسزاوار خالفت می پندارد.ودراشعارخویش،با ادعاهای غیرمستند سعی درمشروعیت بخشیدن والی

به خالفت عباسیان رادارد.امااین ادعاها بی پاسخ نمی ماندو صفی الدین حلی شاعر دوستدار اهل بیت )ع( وشیعی راستین ، تیغ زبان 

 ویش ضمن احتجاج با ابن معتز به افشاگری می پردازد.بر کشیده و در چکامه بلند خ

 پیشینه بحث: .1-2 

.صفی 9731در رابطه با اشعار صفی الدین حلی آثار بسیاری  نگارش یافته است مانند:شعر صفی الدین الحلی، جواد غلوش،  بغداد، 

، أحمد «الدین الحلیالکافیة البدیعیة، لصفیشرح . »9191.الحلی ،یوسف کرکوش ،نجف 9139الدین الحلی ،یاسین االیوبی ،بیروت 

مدح پیامبر )ص( از دیدگاه صفی مقاله  .7۴1، ص9، الجزء 9۰۴3مطلوب، ، المجمع العلمی العراقی، المجلد الثامن و الثالثون، رجب 

ن الحلی شاعر الوالء صفی الدی .19تا39،ص 9۰3و9۰9ابو الحسن امین مقدسی،مجله دانشکده ادبیات وعلوم انسانی،شماره  الدین حلی

.ولیکن  ساختار فنی قصیده بائیه صفی 497تا 41۰،ص91و93،شماره9731خرداد ماه، فرج اهلل عبد الحمید،رسالة الثقلین ،الصادق

،سعی در پرداختن ده است .که این مقالهبو مورد توجه واهتمامالدین  و شرایط سیاسی و اجتماعی حاکم در هنگام خلق آن ، کمتر 

     وایا رادارد.به این ز

 .روش تحقیق: 1-3

زیرا از سویی در پی توصیف شرایط حاکم در آن زمان واینکه  .ای استروش پژوهشی در این مقاله، توصیفی ،  تحلیلی و کتابخانه

قصیده مذکور در چه موقعیت  سیاسی واجتماعی سروده شده است  .واز سوی دیگر استخراج شواهد تاریخی وقرآنی  وتبیین  ساختار 

 قصیده از نظر لغت وصور بیانی است . 
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 زندگینامه: .2

ای سرشناس و با نفوذ در شهرحله چشم م در خانواده9431ه ق مقارن با  933الول سال اصفی الدین حلّی در روز جمعه پنجم ربیع

به جهان گشود بنابر این او نیز چون دیگر فرزندان این طبقه در رفاه و آسایش پرورش یافت سوارکاری، تیراندازی، و شکار را آموخت 

 ن: لغت، تفسیر، حدیث، فقه، فلسفه، ودیگر علوم عقلی پرداختودر کنار این فنون به حفظ قرآن وفراگیری علوم مختلف اسالمی چو

وی از  نوجوانی به سرودن شعر و فراگیری لغت و ادب مبادرت نموده وصفدی یکی از معاصران وی روایت کرده که حلی از هفت . 

 ت ودر این باب به تألیف پرداختوی تمامی فنون شعر راآموخت و علوم معانی وبیان را فرا گرف.  سالگی به سرودن شعر پرداخته است

صفی الدین به حفظ اشعار قدما بسیار مشتاق بود به گونه ای که در نتیجه کثرت حفظ اشعار ، تسلط شگفت آوری در استعمال قوافی 

عر ش الدین در علوم بسیاری متبحرمی نمود لیکنرغم این که صفیو لغت به دست آورد.ودر میدان شعرو ادب یکه تاز گردید و علی

او بر علمش فایق آمد ودر این عرصه، شهره آفاق گشت وسلطان بال منازع سرزمین لغت وشعر گردید. ودر آنها به هر گونه ای که 

اراده می کرد بی هیچ سختی ومشقتی دخل وتصرف می نمود که با نظری گذرا به دیوان وی و اغراض شعریش  که در آنها گونه های 

را به کار برده میتوان به میزان بهره صفی االدین از ادب پی برد.بدیعیه او در مدح پیامبر اکرم )ص( و  مختلف بدیع، معانی و بیان

قصیده بائیه وی در مدح سلطان ناصر و قصیده رائیه وی شاهدان نیکویی بر این مدعا می باشند.زندگی وی و دیوان اشعارش به ما 

ار شورد. سوار کدبی است. جوانی دالور که ظلم وستم را نمی پذیردو برآن میمی نمایاند که حلی شخصیتی اجتماعی ، سیاسی و ا

هراسند و بیرون از زادگاهش مرد آزموده ای است که به قله مجد و عظمت چشم دوخته و با صبر و بی باکی که دشمنانش از او می

.از ویژگیهای پسندیده وی صراحت لهجه و حق  کند، از کرامت نفس ومناعت طبع بر خوردار استدرایت و عزم خویش آن را فتح می

 هراسد اگرچه به زیان وی بیانجامد.گویی اوست. او از بیان حقیقت نمیگویی آمیخته باطنز وبذله

 

 آثار صفی الدین حلی.3

 آثار منظوم.1- 3

 در زمان سلطان ناصربن قالوون مشتمل بر بیش از ده هزار بیت در دوازده باب و سی فصل می باشد،که آن را اولین باردیوان شعر: -

 (94۰الفاخوری، ص  )جمع آوری نمود.« یرثعالءالدین ابن ا»و به پیشنهاد کاتب سلطان 

منسوب »الدین آن را در مدح ملک منصور ارتقی سروده است. و قصاید آن به اُرتقیات و آن دیوان مستقلی است که صفی ررالنحور:د-

 .بدیعیه کافیه - باشندمعروف می« به اُرتق
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 آثار نثری .2- 3

الدین. و شاید این کتاب از حیث اصالت و و آن کتابی است در انواع شعر و غنا در عصر صفی« العاطل الحالی و المرخص الغالی» -

 نظیر باشد. تعمق در نوع خود بی

 (همان)که در آن طریقه شکار با تفنگ شرح داده شده است. « الخدمة الجلیّة» -

 .ات لغوی می باشدو آن کتاب لغتی شامل اشتباه«األَغالطی» -

 عیه خویش را در آن شرح داده است.کتابی است که بدی« النتائج االلهیّة»-

و آن کتابی است در صفحات اندک که پیرامون تجنیس و مثال های مربوط به آن سخن « الدر النفیس فی اجناس التجنیس» - 

 (الرکابی همان)رانده است. 

 می باشد. «رسالة الدار عن محاورات الفار»و « التوأمیة»و « المهملة»مجموعه رسائل حلی که شامل سه رساله -

 

 بدیعیه سرائی صفی الدین حلی.۰

در آن به طور تعمّدی از صنایع بدیعی استفاده شده  وبدیعیات قصایدی است که غالبا در مدح حضرت رسول )ص( سروده شده ، 

میان آن را از  فصاحت و کالم این قصاید باید چنان ساخته شود که آوردن انواع صنایع، رونق گرددهای سخن میآرایهشامل و باشد

، آموزش علوم بدیعی و احاطه به آن است . در این قصاید ، هر واز اهداف مهم آن  د.نبرد و معانی و مقاصد قصیده را مشوّش نساز

بیت به یکی از فنون سخن ایماو اشاره دارد که این ایماو اشاره نیازمند تفسیر و تفصیل است تا فن ادبی آن طور که باید شناخته 

 .گردد

ن را در آ با الهام از برده بوصیری ،بدیعیه خویش را سروده است ولیکن وی نخستین کسی است که صفی الدین ه شکی نیست ک

شوقی .خویش را چنان ساخته است. آن گاه قصیده او در میان شاعران انتشار یافته است بدیعیه شیوا وبلند آواز دایره بدیع آورده و 

شامل فنون ادبی سرود ، صفی الدین حلی بود. پس باید صفی الدین را مبتکر این  نخستین کسی که مدیحه نبویضیف می نویسد:

انداخته است. و « برده»موضوع دانست که بدیعیات را از نظر مضمون که مدیح نبوی است و وزن و روی در مسیر قصیده معروف 

قصیده ای است طوالنی مشتمل  فی الدین ،کافیه بدیعیه ص.همین مضمون و وزن و روی، موجب رونق و کثرت این قصاید شده است

بر یکصد و پنجاه و چهار بیت که تماماً در مدح پیامبر)ص( می باشد و غرض از آن عالوه بر مدح پیامبر، این است که تعداد بیشتری 

http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%AA
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%AA
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ی در جسته است. والدین خود گفته است که برای نظم بدیعیه خویش از یکصد و چهل کتاب یاری از الوان بدیع را شامل گردد.صفی

ه هر بیتش شاهدی بر یک یا چند نوع بدیع می باشد کنوع از محسنات بدیعی را ذکر کرده است. بدین ترتیب  91۴خویش  بدیعیه

 و برای توضیح بیشتر ، شرحی را بر آن می نویسد. پس از وی این بدیعیات یا قصائد بدیعیه میان شعرا رواج یافت.

 

 تشیع صفی الدین .5

 های مختلف تشیع به شمارالدین نیاز به دلیل و اثبات ندارد زیرا او در شهری پرورش یافته که مهدو سرچشمه گونه تشیع صفی

آید آری حله نیز چون کوفه ونجف وکربال ودیگر شهرهای عراق جایگاه تشیع ومتأثر ازآن بود واغلب مورخان وی را شیعی خالص می

ولیس هذا االمر فی الحلّه بدعیاً. ولیکن مادر بررسی اشعارش به دو موضع  ه کان شیعیاواصیل میدانند. صالح صفدی می گوید: انّ

ی  سیاس طه شرایبرا نگاهی گذ نماید که میی الزم وضروراین دو موضع، رداختن بهپاما قبل از،  ازوی، در قبال تشیع برمی خوریم

 :نیمکن دوران بیافآهبی حاکم بر ذوم

 طینالبغداد وس حاکمان ندوتوسطدش میی خریدار یای مختلف دربازارهای برده فروشهاه هاونژادگکه از زاد دانی بودنگمملوکیان برد

. این بردگان فرمانروایی نظامی تشکیل داده، قدرت را در سال نان باشندآی صهبانان شخگموختند تا نآی میگون جننف،خود مصری

پدیده ای که در این برهه زمانی به مرور شکل گرفته .  فرمان راندند یانهسه قرن بر خاورممیالدی تصاحب کرده و به مدت  941۴

بود تغییر جغرافیای انسانی در عراق و شام بود حنبلیان که تا حمله مغول در بغداد تجمع داشته، و علی رغم تعداد کم خود در تصمیم 

کز قدرت خویش را به دمشق منتقل کرده و فقهای حنبلی، گیری های دستگاه خالفت، اثرگذار بودند با آینده نگری و برنامه ریزی مر

خود را به دربار ممالیک نزدیک کرده و خویشتن را در خدمت امراء آن قرار می دادند آنان به روال دوران بغداد، همچنان دشمن 

ی نمودند و در سایه شماره یک تشیع و شیعیان بودند و بخش اعظم توان علمی، سیاسی و اجتماعی خود را در این راه مصرف م

همین تالش پیگیر و خستگی ناپذیر بود که سرانجام موفق شدند ادبیات ویژه و طرز فکر خود را در جامعه سنّی آن زمان و ادوار بعد 

جا انداخته و سراسر شامات را برای شیعیان به صورت یک اقلیم نامساعد درآوردند ممالیک هیچ نمادی از تشیع را تحمل نمی کردند 

آمده به  974-97۴ر متن یک فرمان از دیوان ممالیک که متن آن را در کتاب التعریف بالمصطلح الشریف ابن فضل اهلل عمری ص د

نقیب دستور می دهد که اجازه ندهد در قلمرو کار او، از واقعه آتش زدن در خانه حضرت زهرا)س( سخنی گفته شود یا از مهدی 

مت ائمه)ع( ذکری به میان آورد همین دستورات در دو پیش نویس دیگر منشور نقابت از این موعود و انتظار فرج وی و یا از عص

دوران نیز دیده می شود. بدین ترتیب علمای اهل سنت باالخص حنابله با دولت متحد شدند و این هم پیمانی سبب گردید که فقها، 

ن قلع و قمع و پاک سازی از وجود و آثار تشیع بود این اقدامات ابزار گونه در خدمت مصالح ممالیک قرار گیرند. دوره ممالیک دورا
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هجری آغاز شد و نقطه اوج آن اعدام فقیه ارشد شیعه در شام محمدبن ملکی عاملی معروف به 3۴1که با قتل عام کسروان به سال 

یا اهالی کوه کسروان یاد شده اند.  بود. کسروان شیعیان لبنان می باشند که در تاریخ به عنوان کسروانیان 319شهید اول در سال 

فقهاحنبلی به خصوص ابن تیمیه با استفاده از فضای ضد شیعی، به تحریک حاکمان ممالیک پرداختند. ابن تیمیه که حمله به اهالی 

 د پنجاهکسروان را واجب عینی می شمرد با مشورت حاکم دمشق و فرستادن نامه به پادشاه مصر اجاره چنین هجومی را به دست آور

بدین ترتیب اختناق و فشار ضد شیعیان (997نانته، ص )هزار جنگجو و رزمنده همراه ابن تیمیه به کشتار اهالی کسروان پرداختند. 

از آغاز قرن هشتم رو به افزایش نهاد عقاید و افکار شیعه باطل، خون و مال آنان مباح و ریشه کن شد نشان مشروع قلمداد شده است 

یو علی محمود بن ابراهیم شیراز سر حسن بن شیخ سکاکینیاجرای حکم بریدن  افزایش اختناق، شیعیان به تقیه پناه بردنددر اثر ..

بن محمد حلبی از شاگردان عالمه حلّی  به جرم شیعه بودن، اوج خشونت ضد شیعی را به نمایش می گذارد.باتوجه به شرایط مذکور 

( به تشیع اصیل وخالص و دفاع 933-31۴باق این برهه با دوره  زمانی زندگی صفی الدین حلی)و وقایع اسف بار بر ضدّ شیعه و انط

بی باکانه و جسورانه وی از اهل بیت )ع( پی می بریم. وی در تمامی قصائد و مدائح نبوی، اهل بیت را بر همگان ترجیح می دهد و 

با مد نظر قرار دادن این فضای اختناق آلودودشمنی مرگباربا شیعیان که  در دفاع از آنان، فریادی به بلندای تاریخ بر می آورد.واینک

 با یافتن کمترین نشانه ای از دوستی با  اهل بیت حکم قتل صادر می شد،به بررسی مواضع صفی الدین در برابرتشیع می پردازیم :

 .م(السال مهار تشیع وحمایت از والیت ائمه اطهار)علیهوی در اظ(موضع صریح وقاطع 9

 (موضع میانه وی که  برحمایت از ارزشهای اسالمی مبتنی است.4

را به والیت خویش راحت بیان می کند که پیامبر اکرم)ص( ،علی)ع(وبه صدار است.موضع اول در مدائح هاشمی وعلوی وی کامالً نمو

 برگزیده و اورا وصیّ خود قرار داده است آنجا که می سراید: 

ا ،وی ر )ع( را به جانشینی خویش برگزیدواو همسر دخت پیامبر)ص( است.واز میان بندگانعلی ،)ص(واین چنین است که پیامبر

 ودیگران ازنظر فضل ومرتبت فرودست تر ازاو بودند. برادر وهمتای خویش قرار داد.

د از برمی شمارد  وبع صفی الدین در این مدائح نبوی در ابتدا فضایل پیامبر عظیم الشأن )ص(وسپس فضایل خاندان اطهارش)ع( را

 آن به اصحاب پیامبر)ص( می پردازد همان طور که در قصیده قافیه وقصیده نونیه وی مشاهده می کنیم که چنین آوا سرمیدهد:

 ،خداوند در طول زمان برتو درود وسالم فرستدوبرخاندان وال مقام  تو،که به واسطه ایشان راههای هدایت شناخته شد وهادیانترجمه:

 بودند.دگان غرق ش
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ولیکن آن زمان که خاندان عصمت  مورد تعدی واقع می شوند به خشم می آید، و افکار و نظرات خویش را صریح و بی پرده ابراز می 

دارد و هیچ کس را در شأن و مقام ایشان نمی شناسد. همانطور که در پاسخ به قصیده بائیه ابن معتز که در هجای خاندان پیامبر 

را می سراید و در این قصیده صفات واال و فضایل اهل بیت را برمی شماردو ظلم « شرّ عبیداهلل»لدین قصیده معروف سروده، صفی ا

و ستم هایی را که بنی عباس و بنی امیه در حق خاندان پیامبر)ص( مرتکب شده بودند، یادآوری می گردد و ایشان را بر همه جهانیان 

 برتری می بخشد و می گوید:

 . دگ آسیاب به گرد محور خویش می چرخوسنهستند  امت مسلمانحور ورکن ایشان م 

و اما موضع دوم صفی الدین که در آن خاندان رسالت را در فضایل با اصحاب پیامبر در یک سطح می بیند وتا آنجا که نگارنده می 

می باشد که در آن می « ی آلل المصطفیوالئ»داند این موضع فقط در یک قصیده از دیوان بزرگ وی دیده می شود. و آن قصیده 

 :سراید

است.ومن ازکسانی نیستم  محبت نسبت به اصحاباست.وقلبم سرشارومملوء از ،آیین ومذهب منعشق من به خاندان پیامبر)ص(»

ان را حقش وه،دشنام گروههایی را که بر آنها پیشی گرفته اند جایز بدانم.ولیکن من به هریک از این دو گرکه به واسطه حب ایشان

 «آگاهتر است.اینکه کدامیک افضل وبرتر می باشد ،بهمی دهم وپروردگار من

بدون شک با وجود فضای تاریک و ضد شیعی ممالیک این شعر وی در جهت تقیه و حفظ جان سروده شده است زیرا با رجوع به 

یت اهل بیت را افضل دانسته و پیروی از ایشان باب مدح و ثناء دیوانش مشاهده می کنیم که وی در چندین موضع با صراحت و قاطع

 آوایش بر گوش جان می نشیند:« توال علیّاً»را موجب رستگاری و سعادت می داند چنانکه در قصیده زیبای 

امامی که پیمان روز غدیر به نص صریح پیامبر)ص( با علی )ع( وفرزندان وی ،دوستی نما،تا در قیامت وگرفتاریهای آن نجات یابی.

فته های او ،از آنِ اوست.وی در تشهد بعداز سالم جایگاهی  داردکه از منزلت وی خبر می دهد.پس آیا بعد از یاد خداوپیامبر)ص(،جز وگ

 یاد خاندان وی ،یاد وذکر دیگری است.

در این اشعار حادثه عظیم غدیر خم، انتخاب علی )ع( و اعالم آن توسط پیامبر )ص( را به صراحت بیان می دارد و یا در جای دیگر 

 از  یکیعماد الدین ناصر بن محمد دلقندی که  به واقعه عاشورا به صورت ضمنی و غیر مستقیم اشاره میکند، آن جا که در رثای 

وی به پیامبر )ص( می رسد و در روز عاشورا وفات یافته بود و از آنجا  که واقعه کربال جان و دل وی را که نسب است سادات بزرگان 

گد اخته بود و مصائب آن در خیال و احساس وی سیر می کرد هنگامی که خبر وفات یکی از فرزندان حسین )ع( را می شنود گدازه 

 بیرون می تراود و می سراید: های انباشته در سینه اش را در البالی قصیده اش به
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در این ماتم خون ،سزوار است که مردم خون بگریند.واگر وفاداری ،امروز رکن مجد وعظمت به لرزه درآمدومنهدم شدوبراین مصیبت

 تا آنجا که می گوید:.،در آینده در یکرنگی دوستی ومحبتش مورد اتهام واقع می شودنگرید

از خبر ،مصیبت ومرگ تو در روز عاشوراء تند،وپرچم هدایت وراهنمایی بودند.به مردم اوج گرف فرزند پیشوایانی که نسبتترجمه:ای 

 اصالت گوهرت می دهد.

که با توجه به فضای اختناق حاکم بر جامعه آن روز، و شیعه ستیزی حاکمان وفقهای مزدور دربار ممالیک که با کمترین اشاره ای 

کردند سرودن این اشعار بر ایمان عمیق و محبت صادقانه و تشیع اصیل و خالص صفی به مصائب اهل بیت، حکم مرگ صادر می 

الدین داللت دارد. اگرچه برخی از شرح حال نویسان چون دکتر رزق سلیمبا وجود اشعار گویا و واضح دالّ بر تشیع اصیل و ناب صفی 

شک و تردید روا می دارند و محقق حقیقت جوی با مروری  الدین، رعایت حق و انصاف را ننموده و در تشیع  این شاعر بزرگ شیعی،

گذرا به باب مدح  دیوانش پی به بطالن این تردید می برد.همانگونه که کرم البستانی در مقدمه ای که بر دیوان صفی الدین نوشته 

 به این مطلب اعتراف نموده است.

 

 احتجاج در شعر.6

 شاعران متعهداست و از همین رو  شاعریبررسی بازتاب آن در آیینه شعر و  و یاریخمرور تیک موضوع، حقانیتاثبات  از شیوه های 

شعر احتجاجی یکی از  .بهره ببرندبرای اثبات حقانیت والیت امیرالمومنین علیه السالم  که از ابزار شعر در طول تاریخ کوشیده اند

نمود بیشتری پیدا کرد و شاعران  شعر سیاسی،با توجه به ظهور  عصر امویانشعری نزد شاعران شیعه بوده است و در مهم  موضوعات 

ی اسدی اولین کسبن زید کمیت  بپردازند حق والیت علی )ع(به دفاع از  یشخواحتجاجات شعری تا با کمک  تالش کردندشیعه 

د به احادیث به دفاع از حق غصب عقلی و با اقتباس از قرآن و استنا حجت هایاز  استفادهبود که باب احتجاج را در شعر گشود و با 

 . شده ی اهل بیت)ع( پرداخت

 

 خصومت و دشمنی  ابن معتز با خاندان پیامبر)ص( -.7

گفت: اگر خداوند مرا خالفت بخشد تمامی خاندان عبداهلل بن معتز عباسی از دشمنان سرسخت آل ابوطالب بود و می 

کردند وی در عیب جویی و بدگویی از علی)ع( رسید و پیوسته وی را لعن می ابوطالب را نابود خواهم ساخت که این خبر به فرزندان

ای ههای خود را در قالبکرد و بسیاری از اوقات آتش افشان کینه اهل بیت)ع( که نشانه سوء باطن و خبث طینت او بود کوشش می
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جویی نسبت به خاندان پیامبر)ص( وی در کینه. ریخت و در نتیجه آن، قصائدی ساخت که زشتی و ننگ او را جاودانه ساختشعری می

 ریای در نهایت ذلت و خواهمچون جدش متوکل بود و سرانجام این خلیفه یک روزه عباسی به دستورمقتدر زندانی شد و در خرابه

از جمله:  اند،بسیاری از شاعران بر ابطال دالئل واهی و غیرمنصفانه وی اشعاری سروده دفن شد و مصداق خبر مشهور گشت.

امیرابوفراس که با سرودن قصیده میمیه  جاودانش به یاری علویان و حمله به دشمنانشان از عباسیان برخاسته و در آن به رسوائیها 

 های بی مایه آنان اشاره کرده است.گوییوگزافه

 : ستهـ  که قصیدة الئیه ابن معتز که مطلعش چنین ا73۰و همچنین تمیم بن معد الفاطمی متوفای 

 سراید:ای باهمان قافیه و حرف روی پاسخ می دهد و میبا قصیده

 ده است:دا چنین پاسخودیگر قاضی ابوالقاسم تنوخی است که قصیده معروف خویش را از زبان برخی از علویان ساخته و ابن معتز را 

ای رویارویی با سپاه دشمن، به نواختن ساز و آواز تا آنجا که می سراید: چه نسبت است آوازه خوانان را با میدان جنگ. آنان که به ج

 معتادند!!!

و دیگر صفی الدین حلی که با شمشیر زبان در آن دوران خفقان مردانه با چکامه پر آوازه خویش با دالئل وحجتهایی از قرآن و حدیث 

داد در اینجا ما به فرازهایی از قصیده بائیه و تاریخ به افشای نیرنگ عباسیان وادعای واهی آنان درباره منصب خالفت و والیت پاسخ 

 پردازیم:ابن معتز و سپس پاسخ صفی الدین به آن می

 

 قصیده بائیه ابن معتز مبتنی بر محورهای ذیل است:

در قصیده برای آن زخمی که به اصطالح توسط عموزادگان وی یعنی خاندان پیامبر)ص( و علویان به سبب مخالفت ایشان با بنی  -9

کند و با تظاهر به خیرخواهی در لباس ناصح طلبد و از مصائب و حوادث روزگار شکایت میایجاد شده، استمداد و یاری می عباس

 گشاید : مشفق زبان به نصیحت می

 کند فریادرسی نیست.*آیا برای دیده و اشک ریختن آن که ازفرورفتن خار در چشم و گریستن به سبب آن شکایت می

 ادهای روزگار بر ما باریدن گرفت همچون بارش تیرها از کمان.* حوادث و روید

 کنم، نصیحت نیک مردی به نزدیکانش.* خویشانم را اگر بیدار شوند نصیحت می
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 کند:و علویان را تهدید می –به صورت تلویحی اهل بیت علیهم السالم  -4

 کند.* و چه بسا زبانهایی که چون شمشیر گردنهای صاحبانشان را قطع می

سازد و آنها را برای حکومت دردسرساز و مشکل آفرین با گستاخی و وقاحت اهل بیت علیهم السالم را به لغزش وانحراف متهم می -7

 کند:معرفی می

 افکند.در لغزشگاهی هولناک قرار گرفتند که سواران بر خویش را به هالکت میآنان به کجروی و بیراهه افتادندو *

 را متهم کردند و حال آنکه دردامن ایشان وتحت سیطره آنان پا گرفتند. * و شیران خشمناک

 * چه بسیار گروههایی از شما که برای خالفت مشکل ایجاد کردید و زهر در کام حکمرانان نمودید.

  علیهم السالم کند که ازجانب خداوند خالفت به بنی عباس ارزانی گشته و خداوند اهل بیتو با کمال خباثت و وقاحت ادعا می -۰

 را از آن عطیه محروم ساخته است.

 * هنگامیکه خداوند از اینکه خالفت در اختیار شما قرار بگیرد ابا ورزید ما بدان خوانده شدیم و لباس خالفت را به تن راست کردیم.

 ودند.* وحاجبان و پرده داران ما را از ورود به سرای قدرت و حکمرانی مانع نشدند ودرها را بر ما گش

   یکی شدیم و آن را به کار بستیم.شود با خالفت * چونان سنگ آسیاب که بر هم منطبق می

 *پس ارام باشید ای عموزادگان خالفت عطیةوهدیه خداوندی است که مارا به آن مخصوص داشته است.

ی با وی و همچنین بیان برخی ازفضایل ودرپایان با برشمردن دالیلی واهی  چون به ارث بردن پیراهن پیامبر)ص(و نسبت عموزادگ_1

عباس رامشروعیت ورسمیت بخشد وبه دروغ قسم کوشد که غصب والیت وخالفت توسط بنیعباس عموی پیامبر)ص( مذبوحانه می

 عباس بهترین اربابان خالفت هستند:یاد می کندکه بنی

 ه ای نرسید.*مائیم که پیراهن زعامت پیامبررا به ارث برده ایم وبه شما از آن گوش

 *ای دختر زادگان پیامبر! شمانیز خویشاونداوهستید لیکن عموزادگان سزاوارترو نزدیکتر هستند.

 *خداوند به وسیله ی عباس عموی پیامبر اهل حجاز رایاری کردورنج هاوآالم آنهارا بهبود بخشید.

 که پیامبر)ص( را یاری کرد.*درجنگ حنین که تنور نبرد تاخته شده بود وشماپراکنده شدید این عباس بود 
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 *وسوگند می خورم که شمانیک می دانید که ما بهترین سروران خالفت هستیم.

ی که الدین حلّبی پاسخ نماند وشاعران متعهد به دفاع ازوالیت اهل بیت)ع(پرداختند از آن جمله شاعر توانمند صفی ادعاهالیکن این 

 ابن معتز راپاسخ داد.  نداره هایپبا سرودن قصیده ای دل انگیز وحماسی یکایک 

 و اکنون به بررسی احتجاج صفی الدین در ابیات غدیریه می پردازیم:

نامند و با تحقیر و مالمت او را مورد گر میدر آغاز غدیریه، ابن معتز را بدترین خلق خدا، دروغگو، ستمگر، کینه توز و نکوهش -9

 دهد.خطاب قرار می

 ا ودروغ پرداز وسرکش قریش بگویید* هان به بدترین بنده خد

 * از بندگان ستمگر، کینه توز و نکوهش گر کریمان بپرسید:

 * آیا تو بر خاندان نبوت بزرگی می فروشی ومنکر دودمان شریف آنان می گردی.

 سپس به آیات قران وجریان های تاریخی مرتبط به آن ها استناد می کند: -4

ز آیا در رواین است که ور مباهله که در ذهن تمامی مسلمین نقش بسته است و همین اشاره برای الف: اشاره ای گذرا به جریان مشه

 مباهله پیامبر خدا)ص( با عموزادگان خویش گزند دشمنان را دور کرد؟ یا عباس جدتان؟

 یا بایکی از فرزندان وی؟ خیربا اهل بیت مکر دشمنان را دفع نمود.

 

 جریان تاریخی مباهله:

وارد مدینه شدند تا با پیامبر از نزدیک مناظره کنند،آنان درمناظره محکوم «نجران»در یکی از سال های هجرت، پیشوایان نصارای 

شدند، ولی از پذیرفتن اسالم سربرتافتند. پیامبر آنان را به مباهله دعوت کرد، یعنی همگان در نقطه ای به دور از مردم گرد آیند و 

مفسران واین همان حقیقت است ذی الحجه سال دهم هجرت به وقوع پیوست 4۰جریان مباهله در ونفرین کنند. دروغگویان را لعن 

و تاریخ نویسان متفق القولند که پیامبر از فرزندان منتسب به خویش فقط حسن وحسین )ع( و از زنان ،زهرا)س( و از مردان یعنی 

مباهله نمود. وبه آنان گفت که وقتی دعا می کنم شما آمین بگویید. وبرای هر چهار  انفسنا که جان پیامبر باشد علی)ع( را وارد میدان

نفردر آن بیابان سوزان سایه بانی درست کردو عبای خود رابر روی آن افکند وبه آنان گفت منتظر نفرین ودعای من باشید.چنین 
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پی بردند و از عاقبت امر ترسیدند. از این جهت از مباهله منظره روحانی، بزرگان نجران را تکان داد وبه صدق صفای پیامبر توحید 

 .منصرف شده وپذیرفتند که به آیین خود باقی بمانند، ولی سالی دو بار جزیه بپردازند

 :آیه تطهیر را یاد آور می گردد

 * آیا پلیدی ورجس را از آنان )اهل بیت( دور ساخت ونفوسشان را پاک کرد یا از شما عمو زادگان؟!

و مقصود از اهل .درباره حضرت زهرا)س( ودو فرزندش حسن وحسین )ع( وهمسر گرامی و پدر بزرگوارش نازل شده است یه تطهیرآ

 بیت در آیه شریفه، خاندان وحی و نبوت است.

خود زیر  به همراهپیامبر هر چهار نفر را :که می کنندباسند معتبرذکر آورده شده «شواهد التنزیل»روایت در کتاب  93۴بیش از 

 وسپس فرمود: خدایا برای هر پیامبر اهل بیتی است وأینها اهل بیت من هستند. کسایی قرار داد

 کند.کند و سپس با دلیل و حجت آن را رد میبیتی از ابن معتز را بیان می -7

 ای از آن شما را نشاید(شهکشید)چیزی و گوگویی پیراهن سروری پیامبر)ص( را ما به ارث بردیم پس تا کی دامن آن را می* می

 گذارند پس چگونه لباس خالفت نصیب شما شد؟!* در حالیکه در نزد شما پیامبران ارث نمی

 ای؟ای و عسل را از زهر و درخت تلخ تشخیص نداده* پس تو در دوحالت، دروغ گفته

ص( کند به پیراهنی که پیامبر)واشاره میدر این بیت ابن معتز قصد مشروعیت بخشیدن به غصب خالفت توسط بنی عباس را دارد 

 به کعب بن زهیر شاعر عطا کرد و از طریق بنی امیه به بنی عباس انتقال یافته بود.

 . گرداندندکه خلفای بنی عباس دست به دست این برده و همچنین عصایی را که منصور دوانیقی از امام صادق گرفته بود، می 

 . این موضوع پرداخته استو شریف رضی نیز در دیوانش؛ به 

صفی الدین دراین ابیات  به ادعای دروغین دیگری  اشاره می کند .بنی عباس به استناد حدیثی جعلی، ادعا دارند که پیامبران از 

 خودارث بر جا نمی گذارندکه متن آن حدیث چنین است :

که البته این حدیث به سبب مغایرت بانص صریح قران راغصب کردند « فدک»وبه استناد این گفته "نحن معاشر االنبیاء النورث "

وید:اگر گیرد وخطاب به وی میگبینیم که صفی الدین همین مستندات راچونان شمشیر بر علیه ابن معتز به کار میباشد ومیمردود می
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چگونه فدک راغصب نمودید گذارند پس گذارد پس شما چگونه پیراهن وی رابه ارث بردید؟!!!واگرارث میپیامبران ارث به جانمی

 ؟!!!پس شما درهر دوحالت دروغگوهستید.

 *ایا جدّت باگفته هایت موافق است، درصورتی که هرگزدرآن )والیت علی)ع((شک نداشت.

 جنگید .*ووی درجنگ صفین زیر پرچم امیرالمؤمنین با احزاب کفر می

 کنایه از اوج گفتن جنگ وگرم شدن کوره ی نبرد(*وداس مرگ به کار افتاد وجنگ دندان های خود را نمایان ساخت.)

 *وی مردم را به علی )ع( فرامی خواند با تشویق وبیم دادن.

 *و امام می خواست مردم به دالیلی اورا به عنوان حکم ونماینده بپذیرند .

 عباس( نماینده سپاهیان باشد .)عبداهلل ابن ه اهل آن بسپارد وحق به حقداربرساند، اما آنان نپذیرفتند که وی*تاخالفت راب

درجنگ صفین پس از تحمیل طرح حکمیت برامیرالمومنین، ایشان عبداهلل بن عباس رابه عنوان نماینده خودمعرفی کردند زیرا وی 

 ند.دکفایت وزیرکی الزم رابرای رویارویی با عمر وعاص داشت ولیکن خوارج زیر بار نر فتند وابو موسی اشعری رابه نمایندگی برگزی

 *جدتان همواره درزندگی خود وهمراه دیگران پشت سر امام علی)ع(نماز می خواند .

 *اگر اوآن زمان سزاوار خالفت بود چرا همان وقت جامهَ آن رابه تن نکرد.

 *وهنگامی که خالفت به شوراواگزار شد چرا او )جد شما( جز افراد  شورا قرار نگرفت ؟!

 قرارداشت و مدعیان جمع بودند پس چرا وی پنجمین یاششمین نفرنبود؟*خالفت درمیان کاندید های خود 

 بن عمرپیام فرستاد که امت زمانی که  خلیفه دوم مجروح  گشت ومرگ وی قطعی به نظر می رسید ، عایشه به وسیله عبدهلل

یفه  دستور دادکه شش نفر را که خل  کند زیرااو ازفتنه وفسادمی ترسد. )ص(را بی شبان مگذارد وهرچه زودتر جانشینی تعیینمحمد

پیامبر)ص( در حال مرگ از آنان راضی بود حاضر کنند، مقصود از این شش نفر علی)ع( ،عثمان، طلحه، زبیر، سعدوقاص وعبدالرحمان 

ر حضوبن عوف بودند.که صفی الدین در این ابیات به این شورا و اعضای آن اشاره دارد که عبداهلل بن عباس جدّ عباسیان در آن 

 نداشت.

 *واما گفته ات: شما دختر زادگان پیامبر)ص( هستید لیکن عموزادگان به خالفت سزاوار ترند.

 *دخترزادگان نیز عموزادگان پیامبر )ص( هستند لذا از دوسو به حضرت متعلق هستند و نزدیک تر می باشند. 
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 زادگان او هستند( )زیرا فرزندان علی )ع( نیز عموزادگان پیامبرند عالوه بر آنکه دختر

این مدعیان دروغین خالفت، فرزندان فاطمه)س( را فرزندان پیامبر خدا)ص( به شمار نمی آوردند، وآنان را فرزندان علی)ع( می 

ی را از تبار خویش حساب نمی دانستند زیرا عرب جاهلی تنها فرزندان پسری را نسل و نتیجه خود می دانست وفرزندان دختر

 رای ونظر خویش به قول شاعر جاهلی استناد می کردندکه: وبرای اثباتکرد.

 *فرزندان ما، فرزندان پسر ما هستند،در حالی که فرزندان دختران ما، فرزندان مردان غریبه اند.  

بنی امیه وبنی عباس در تثبیت وترویج این ادبیات فکری وتفکرجاهلی می کوشیدند تا خویشتن را از نظر نسب وخویشاوندی، به 

یامبر )ص(نزدیک تر جلوه دهندو این قرابت و نزدیکی دستاویزی برای توجیه غصب خالفت توسط ایشان باشد. ولیکن نصّ صریح پ

 قرآن و احادیث منقول از پیامبر )ص( دالیلی محکم برای بطالن این نظریه می باشند.

زذریه و تبار ابراهیم هستند و خداوند این چنین خداوند در قران کریم می فرماید: داود، سلیمان،ایوب، یوسف،موسی و هارون ا

 نیکوکاران را پاداش میدهد.ونیز زکریا، یحیی، عیسی،و الیاس هم که همگی از نیکوکاران اند ازتبار ابراهیم هستند.

خ آن اشد؟پاسابراهیم بکه ضمیر در)ذریته( به ابراهیم بر می گردد. و اما حضرت عیسی پدر نداشت، پس چگونه می تواند از ذریه ی 

هن است زیرا مادرش مریم از ذریه ابراهیم است. فخر رازی از علمای اهل سنت در تفسیرش می گوید: این آیه داللت روشن ومبر

از ذریه پیامبر )ص( هستند، زیرا خداوند عیسی راکه از طرف مادر به ابراهیم می رسد ذریه  (علیهما السالم )دارد که حسن وحسین 

 .وحسنین هم از طرف مادر به پیامبر اکرم )ص( می رسنداو دانسته است 

 رام نیست(بود)مرکب خالفت برای مدعیان آن ،راواگذار، که این مطلب برایت آسان نخواهد *ومخالفت درامرخالفت 

 .(قرار نگرفته ای*توراچه به بحث از خالفت در حالیکه جامه آن را برتن تو ننمودند.)در حالیکه از آن دور هستی و بر اریکه سروری 

 *تورا پیش از یک ساعت به رایزنی نگرفتند واساساً اهلیت خالفت در تو نبود.

 *وچگونه تو را به خالفت بر گزینند در حالیکه از آداب ورسوم آن بی بهره ای.

 قرار می دهد وبا اشاره به در این اشعار ، شایستگی ابن معتزرا برای خالفت زیر سؤال می برد و بالحنی تحقیر آمیز او را مورد خطاب

خالفت یک روزه او، بی لیاقتی و عدم شایستگی او را اثبات می کند. خالفت بنی عباس درآن دوران دچار تشتت و نا امنی گشته بود 

ملقب  "المرتضی باهلل"بر او شوریدند واورا از منصب خالفت عزل کرده ابن معتز را به خالفت بر گزیند و اورا به  "مقتدر"ولشکریان 
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مجدداً او را به خالفت رسانده و ابن  "مقتدر"ساختند لیکن وی فقط یک شبانه روز بر اریکه قدرت قرار گرفت وحامیان و هواداران 

 .معتز را دستگیر، محبوس و مقتول ساختند

 *می گویی: که شما شیران بنی امیّه را در بیشه هایشان کشتید.

 وی نمودی وبه خاطر ادعای نادرستت، خودرا سرزنش نکردی.*دروغ گفتی ودر ادعای خویش، زیاده ر

 *چقدر شما لشکرکشی کردید ولیکن شکست خوردید وپا به گریز نهادید.

عباسیان برای رسیدن به قدرت از حیله گری وفریب و عواملی چند سود بردند که از جمله این عوامل می توان به بهره برداری از 

ه و نفرت غیر عرب از بنی امیه به دلیل برخورد توهین آمیز و آمیخته با تعصب شدید نژادی بنی امیه خویشاوندی با پیامبر)ص( وکین

با غیر عرب و به ویژه ایرانیان ، اختالفات داخلی میان اعراب طرفدار بنی امیه به ویژه در مناطق حساسی چون خراسان ،شرایط 

امیه و....اشاره کرد. بخصوص از عامل اول یعنی وابستگی به خاندان رسالت به  نابسامان اقتصادی و اجتماعی مردم در اواخر دوره بنی

رابه سود خویش ، تفسیر و توجیه  "الرضا من آل محمد)ص("خوبی در جهت رسیدن به قدرت استفاده کردندوحتی شعار معروف 

 را به نام سفاح به خالفتکی از خودشان کردند. وپس از پیروزی بر بنی امیه، فرصت تصمیم گیری به مردم نداده و بال فاصله ی

 .رساندند

 *واگر شمشیر های ابو مسلم نبود، دست یافتن به منصب خالفت برای شما دشوار بود.

 *اونیز )ابو مسلم( خود را پیرو آنان )اهل بیت علیه السالم( می دانست نه شما و رابطه خویشاوندی شما را مراعات کرد.

بن عبداهلل بن عباس که ریاست تشکیالت مخفی عباسیان را بر علیه امویان داشت  ابو مسلم را به خراسان ابراهیم ابن محمد بن علی 

ق برای اولین بار دعوت عباسیان را آشکار کرد و 941فرستاد او اول دعوتش را پنهانی و بعد از اینکه پیروانش زیاد گشتند در سال 

م پیامبر)ص( و یا به نشانه سوگ شهدای اهل بیت آشکارا بر امویان شوریدند. در مدت پیروانش با جامه های سیاه و به تقلید از پرچ

کوتاهی شهرهای خراسان یکی پس از دیگری به تصرف ابو مسلم در آمد مرو به ابو مسلم واگذار شد و پیروزی نهایی عباسیان در 

د. در آخرین نبرد ابو مسلم با باقیمانده سپاه اموی ، امویان سال قبل از آن، صحنه فتح الفتوح مسلمانان بود، بدست آم 99۴نهاوند که 

 شکست خوردندوسپس ازآن سپاه وی وارد بین النهرین شد وبدین ترتیب حکومت امویان پایان پذیرفت.

 *در دل زندانها اسیر بودید و بوسیدن آستانه ودرگاه زندانها شمارا باریک وضعیف کرده بود.

 اد کرد و خالفت را به شما پیش کش نمودوجامه خالفت را بر تن شما پوشانید.*سپس شمارا بیرون آورد وآز
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 *وشما به سبب ظلم و خودخواهی وغرورتان اورا به بدترین وجه، پاداش دادید.

ابو عباس عبداهلل )سفاح خلیفه عباسی( وبرادرش ابو جعفر )منصور عباسی( در کوفه زندانی بودندو شیعیان خراسان پس از پیروزی 

ق در مسجد کوفه با ابو عباس عبداهلل بیعت کردند که وی همینکه به 974بر امویان آنان را از زندان بیرون آوردند ودر بهار سال

 خالفت رسید لقب سفاح به خود داد وشروع به کشتار امویان در همه جا کرد.

بود که در جریان قیام ، قدرتش بسیار فزونی یافت  یکی از معروف ترین فرماندهان تشکیالت بر اندازی امویان ، ابو مسلم خراسانی

وبا حکم خویش والیان مناطق خراسان و اطراف آن را تعیین می کردو منصور عباسی از بیم قدرت ونفوذش با خدعه ونیرنگ او را به 

 قتل رسانید 

ت ،زهد، عبادت، روزه داری و.... پرداخته وصفی الدین در ابیات پایانی غدیریه اش به صفات بارزو فضایل اخالقی اهل بیت چون  قناع

وسپس با صراحت اعالم می دارد که ایشان قطب ومحور اصلی دین خدا هستند و آسیاب دین به دور محور ایشان می چرخد. وقصیده 

 را با بیان رذایل اخالقی ابن معتز چون میگساری، هوسرانی، لهو ولعب ، مجالس رقص وآواز ... به پایان می رساند.

یاد کرد مردمی را که از متاع جهان چشم پوشیدند و به قناعت و بسندگی عمر گذاشتند و خالفت اسالم را،  رها کنای پسر معتز! 

 .از راه مشروع، صاحب بودند

 .آن پشت به دنیا کردگان، آن عبادت خدای برپا داران، آن پیشانی در برابر عظمت کردگار بر خاک نهندگان

 .آداب دانانن نماز گزاران آآن روزه داران آن 

 .، که آسیاب سنگ اسالم بر گرد آنان چرخد نه جز آنان قرآن آن محوران دین و

ای پسر معتز! تو )با دهان آلوده نام پاکان مبر( و به زن بازی های خویش که بدان سرگرمی بسنده کن، و شرف ها و بزرگی ها را 

 .برای باشرفان و بزرگواران نه
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 نتیجه گیری

ا ب دراین مقاله این نظریه مردود گشته و از شرح حال نویسان چون رزق سلیم در تشیع حلیّ شک وتردید روا می دارند کهعضی ب*

 تشیع صفی الدین امری بارز ومبرهن است. ،جعوکتب مر استناد به اشعار وی

ساحت اهل بیت علیهم السالم است . لذا ای است که در آن شاعر فقط درصدد دفاع از الدین درواقع احتجاج نامهغدیریه صفی *

 باتأمل  درساختار غدیریه حلّی به ویژگیهای ذیل دست می یابیم:

درحقیقت درمقابل ما یک قصیده به معنای اخص آن قرار ندارد بلکه بانثری منظوم روبرو هستیم که شاعربرای دستیابی به هدف -9

های تاریخی ومشهوراسالم، آیات قران و روایات   الم است به رویدادها وجریانو مقصوداصلی خودکه اثبات برتری اهل بیت علیهم الس

 استناد می کند.

هاست فضایلی چون هاوقلمفضائل وکرامات مذکور درباره ی اهل بیت علیهم السالم بسیار مأنوس ومشهور ورایج بر تمامی زبان-4

ر ازبیان نکات ظریف اخالقی چون آزادگی، عصمت، عدالت، توجه به داری و آگاهی ازآداب خالفت... ولیکن شاعزهد، عبادت وروزه

 مصالح مسلمین وحفظ اصل اسالم غفلت نموده است.

است درغدیریه حلی نیز نمایان است ودر آن به آیه مباهله وتطهیر  استشهادهای قرانی که از خصائص بارز ادبیات عصر انحطاط -7

 اشاره شده است.

ی یانی وشیواویریه اش ازسهولت ورغدش است یرساندن مفاهیم وپیامهای خاص ودفاع ازاصول عقیدتی خواکه شاعر درصدد جنآاز -۰

 منزهداول ورایج درادبیات وشعر این دوره است ته از ویژگی های مکنات بدیهی محسی وظاعات لفصنید واغراق درعقتز برخوردار وا

  ازرنگ وبوی تقلیدوتکلف رهایی یافته است.شته و گ

بیانی چون تشبیه، استعاره، کنایه و ... در قصیده به حداقل خود رسیده چون شاعر بر مسلّمات تاریخی تکیه کرده لذا الفاظ  صور-1

 قصیده بسیار دقیق و دارای معانی محدود ومشخص می باشند.

بل بیگانه است زیرا هدف شاعر قا الفاظ ولغات به کار رفته در قصیده ساده وعامه پسند است و به طور کامل با لغات مبهم وپیچیده-9

 فهم بودن قصیده برای توده مردم که مخاطبان اصلی او هستند می باشد.
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