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Abstract 
Taqiyyah was used in the Shiite religion amongst the Shiite Imams (AS), scholars, and the poets 

of the early Islamic centuries in the Middle Ages in order to achieve the transcendental goals or 

to preserve their lives in the face of an adverse ruler or hostile public opinion against Shi’ism. 

Strangulation, poverty, and anti-Shi’ism can also be regarded as some influential factors in 

practicing Taqiyyah in relationships between people and their government and , since both poets, 

Sanai Ghaznavi and Seyyed Sharif Razi, regardless of their spatial limitations, lived at a specific 

period of time, they used Taqiyyah, considering their social, political, and family circumstances. 

By using descriptive-analytical method, in a comparative study, this paper is an attempt to 

analyze the concept of Taqiyyah in the poetry of Sanai Ghaznavi, as a Persian Shi’ite poet, and 

that of Seyyed Razi, as an Arab Shi’ite poet. The two poets were contemporaries; however, they 

have used Taqiyyah as a means to defend Shi'a ideals and to achieve their goals in their works, in 

a different way: Seyyed Razi was an Alawite political poet, and, therefore, he used Taqiyyah in 

his poetry as a tool to achieve the highest political and religious power in Shi’ism, which is the 

establishment of an Alawite government by himself. Sanai Ghaznavi, on the other hand, taking 

into consideration the social common sense, the government, and the strangulation of the Shi’ites 

as a result of Shi’a-phobia, used Taqiyyah in order to explain the Imamat of the Imams (AS). 
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   چکیده
 جدان  حفد   یدا  متعدالی  اهددا   به رسیدن منظوربه ،اسالمی نخستین هایقرن ةشیع نعرااش و عالمان )ع(، امانما میان در شیعه مذهب در تقیه

 ةکنندد توجیده  عوامدل  از تواندد  مدی  ،زدایدی شدیعه  و فقدر  اختناق، شد. می گرفته راکهب است، شیعه شدید مخالف عر  یا حاکم که مواقعی در

 یدک  در مکدانی،  ةمحددود  از فدار   ،رضدی  دسیّ و غزنوی سنایی ؛شاعر دوهر چون و دشو یتلقّ حکومت و مردم با هرابط در تقیه به کتمسّ

 روش بدا  تدا  اسدت  بدرآن  پژوهش این برند. می کار هب خویش خانوادگی و سیاسی اجتماعی، شرایط به توجّه با را تقیه د،انزیستهمی یزمان بازة

 بدا  عدر   ةشدیع  شداعر  منزلدة  هبد  رضدی  دسیّ شعر و شیعه سرای پارسی شاعر عنوان هب غزنوی سنایی شعر در را تقیه موضوع تحلیلی، - توصیفی

 بده  رسدیدن  و شدیعه  هدای آرمدان  از دفداع  بدرای  ای هیلوسد  را تقیده  ةقاعدد  عصر،هم مذهبشیعه شاعر دو هرچند .دکن ررسیب تطبیقی رویکرد

 شدعر  در را تقیده  رو،ایدن  از ؛اسدت  علدوی  و سیاسدی  شداعری  ،رضدی  دسدیّ  کده این بده  توجّه با ولی اند، برده کار هب آثارشان در خویش اهدا 

 اسدت،  خدویش  وسدیلة بده  علدوی  مدت حکو ایجاد همان که شیعه مذهبی و سیاسی قدرت باالترین به رسیدن راستایدر ابزاری مثابة به خویش

 هراسدی شدیعه  از ناشدی  کده  اختنداقی  و حکومت جامعه، عر  حال رعایت به توجّه با را قاعده این ،زنویغ سنایی کهآن حال د،کن می استفاده

 است. گرفته کار هب )ع( ائمه امامت تبیین راستایدر ،است شتهدا وجود

 رضی. دسیّ سنایی، عربی، شعر ،سیفار شعر تقیه، تطبیقی، ادبیّات :یکلید واژگان
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 پیشگفتار .9

 موضوع تعریف .9-9

 ؛خدا   شدرایط  در دیندی  باورهدای  بدرخال   عمدل  انجدام  یدا  تدر   یعندی  ،اجتماعی و دینی اصطالحدر تقیه

 یدک  تقیده » باشدد.  شدیعه  عمدومی  منافع حف  آن از هد  باید و است عمومی افکار یا حاکم از ترس همچون

 گرفتده  قدرار  تهدیدد  معرضدر حق این که درموردی انسانی کرامت و حیات حقّ زا وحفاظت حمایت راهبرد

 تقیده  اگدر  (566 :6 ج ،تدا بدی  )طوسی، «است. حق داشتننگه دهزن هد ، و است واجب حالت این در و است

 چنددان  آن، بده  مدذاهب  سدایر  دیددگاه  و داشدته  رواج تشیّع بین در فقط شود، محسو  دینی ایقاعده عنوان به

 نیدز  شدیعه  شداعران  یندربد  دارد؛ رواج شدیعه  اسدتمداران سی میدان در اینکده  بر افزون قاعده این نیست. شایندخو

   است. هشد می استفاده جور، حاکمان دربار به شد و آمد خاطربه نیز و امیران و خلفا مدح به پرداختن دلیل به

 کده  زیسدتند مدی  ای دوره در ،عر  هبمذشیعه شاعر رضی سیّد و شیعه سرایفارسی شاعر ،غزنوی سنایی 

 اسدتفاده  تقیده  اصدل  از خدویش  اهدا  به رسیدن برای بودند مجبور حاکم، سیاسی و اجتماعی شرایط لحاظبه

 و خلیفده  دسدتگاه  در خدویش  تموقعیّد  از اسدتفاده  با کردند، می جان حف  کهاین بر افزون روش، این با و نندک

 و مظلومدان  و دیددگان سدتم  بده  جامعده،  در شدان  کدالم  نفدوذ  به نظر و دهنمو ترویج را شیعه اساسی اصول امیر،

 شدرایط  در  هدد   بدا  شداعر،  دو ایدن  شدعر  در تقیه بنابراین،ردند؛ کمی شایانی کمک خویش عصر شیعیان

اسدی و نیدز اعدالم اصدول شدیعه بدا       سی امدور  در شدرکت  )ع(، علدی  امدام  اوالد به قدرتبازگرداندن  اجتماعی،

   است. یافته یتجلّ بود، شیعی غیر که جامعه بر حاکم  عر گرفتندرنظر

عدین  کوشدد در مدی  اجتمداعی  و سیاسدی  تموقعیّد  بده  توجّه با و راشدین خلفای مدح با و تقیه پوشش با سنایی

مدذهب   بدا  هاآن ربیشت که ای جامعه در و شود نزدیک وی در نفوذ اعمالبرای  مذهب،یسنّ امیر دربار به کهاین

 گویدا  بپدردازد.  تیمدوقعیّ  و محیط چنین در تشیّع حقایق به باشد، داشته آمیزیزندگی مسالمت، اند وی مخالف

منظدور  بده  و تقیده  رویتنهدا از  اسدت، به دربار نیز بداوجود اینکده شخصدی پرهیزکدار و زاهدد بدوده        کی اونزدی

 و نکوهیدده  را بیداد و ملظ آموزنده، های تمثیل با و مستقیم های نصیحت با وی» بود؛ ندادخواهی برای مظلوما

 مکدارم  یکلّد  طدور بده  و مملکدت  و دیدن  حفد   در سلحشدوری  و تواضع ت،رعیّ دربرابر عفو و عدل به را شاه

   (5 :5686 )پناهی، «است.برده  بهره مملکت اصالح برای خود تموقعیّ از یعنی است؛ کرده تشویق اخالق

 علدوی شدیعة   اصلی دشمن که یعبّاس دستگاه به را ودخ توانست تقیه ترفند با سنایی چونهم    نیز رضی دسیّ 

 دهدد  عبدور  تداری   سخت گذر از را تشیّع شیعه،ة جامع رهبر عنوانبه بتواند رهگذر این از تا سازد نزدیک بود،

 خلفدای  مددح  بده  کده  آنگاه است تقیه قرین ،سنایی مانندبه نیز او شعر د.شو تشیّع به شایانی خدمات ساززمینه و



 13 رضی شریف و غزنوی سنایی شعر در تقیه اهداف بازخوانی
 

 دنبدال  را آن ایشدان  با همراهی و یعبّاس جور خلفای مدح درقالب که ای تقیه از شاعر هد  پردازد. یم یعبّاس

 .است )ع( محمّد آل به خالفت ةجام بازگرداندن ،کند می

 درآن کده   اسددی  کمیدت  شدعر  بدا  امدوی  ةدور در و کدرد  رشدد  اسدالم  صددر  دوران از عربدی  ةشدیع  شعر 

 حسدین  امدام  قیدام  بده  توجّده  بدا  داد. ادامه خود راه به رساند، ظهور ةصمنهب حکومت ةبست فضای در را هاشمیات

 تدا  شدد  گشدوده  انشداعر  فدراروی  ،اسدت  درد و حدزن  بدا  همراه احتجاج و استدالل با که جدیدی ةعرص )ع(،

 .(583: 5 ، ج5543شبر، ر. : ) بپردازند )ع( بیتاهل مناقب ذکر به ،آن درکنار

 اامّد  ،پرداختندد  مدی  )ع( بیدت اهدل  مددح  به استدالل ذکر با اموی دوره شیعه اناعرش سایر و کمیت چند هر 

 کده  شدیعیان  ویدژه بده  مدردم،  کشدتار  و شدکنجه  ،حدب  » نمودند، می تقیه به اقدام ،جان از خو  خاطر هب ایشان

 کدردن نپنهدا  و تقیده  اصدل  بدا  شداعران  تا شد باعث داشتند، دل در هاآن به نسبت شدیدی کینة و بغض امیّه بنی

 )انصداری،  «دارندد.  نگه امان در امویان های توزی کینه گزند از را خود جان خویش، قلبی باورهای و اعتقادات

 نظدر بده  اامّد  ؛آورد شدمار بده  شیعه شعر استدالل گذاربنیان نوعیبه را او توانمی که زید بن کمیت (565 :5636

 امدوی  خلفدای  مددح  بده  مواردی در و نماید تقیه هب اقدام خویش جان حف  جهت داده، ترجیح نیز او رسدمی

   .بپردازد

 بده  نسدبت  آندان  از بسدیاری  حتّدی  و داشدتند  پنهدان  را خدود  حقیقدی  مدذهب  تقیده،  کمک با شیعه شاعران» 

 فراتدر را  پدا  ،نمدری  منصور چون برخی سرودند، بسیاری اشعار ایشان مدح در و نمودند دوستی اظهار یانعبّاس

 کمتدر  (648-646 :6 ج ،5566 )ضیف، «نمودند. خالفت در یانعبّاس حقانیت اثبات وقف را خود شعر و نهاده

 کده  البتّده  و نکندد  تقیده  بده  اقددام  دخدو  اشدعار  و افکدار  در کده  دارد وجدود  یعبّاسد  دوره در عر  شیعی شاعر

 یشخدو  سدرلوحه  را تقیده  کده  اسدت  مسدتثنی  مورد این در خزاعی دعبل ی،عبّاس عر  شیعه شاعر مشهورترین

 طدول  در عدذا   و رندج  تحمل و سرگردانی آن نتیجه که کوبید را عبّاس بنی خویش شعر با چنان و نداد قرار

 است. بوده خویش عمر

 عددم  در تدوان می را امر این تعلّ و یافت بالندگی و رشد ،عر  شعر از دیرتر مراتببه شیعی فارسی شعر

 در شدیعه  گدوی پارسدی  شداعران  ،بعدبه چهارم قرن از رد.ک جستجو غالب قوم زبان تسلّط و شاعر زبانی تناسب

 هدم  اندد، بدوده  تعصّدب م و معتقد و شیعی که پارسی اعرانش» پرداختند، )ع( بیتاهل مناقب ذکر به اد  عرصه

 اشدارت  خدود  اعتقداد  بده  مواضع در شاهنامه در و است بوده شیعی طوسی فردوسی اوالً بعضی؛ به برود اشارتی

 منقبدت  را او نویسدند  عرایشالشّخاتم نثر و نظم در است النظیر عدیم که غزنوی سنایی خواجه و ... است کرده

 تقیده  بده  اقدام ،زبانعر  شاعران از کمتر زبان،فارسی شیعی شاعران (665 :5668 رازی، )قزوینی .«است بسیار
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 دورة کده  معندی بددین  د؛باشد  مکدانی  ةمحددود  در خالفدت  مسدتقیم  نفدوذ  عددم  تواندد  مدی  آن دلیل و اند نموده

 خالفدت  از عمدل در ایدران  حکومدت  ،زمدانی  بدازة  ایدن  در و اسدت  چهارم قرن از فارسی شیعی شعر شکوفایی

 تدوان  ایدران،  جغرافیدایی  منطقدة  بر تسلّط بر افزون ،بویهوآل غزنوی امیران که طوریبه است؛جدا شده  یعبّاس

 از چنددان  شداعران  و  یافتده  کداهش  منداطق  این در خلیفه طلّتس بنابراین، داشتند؛ نیزرا  خالفت امور در دخالت

 یعةشد  شداعران  رو، ایدن  از ؛بودندد  مدذهب یسدنّ  ،غزندوی  امیدران  ازآنجاکده  اامّد  ؛ندشتند ای واهمه یعبّاس خلیفة

   کردند. می تقیه بودند، مذهبیسنّ که مردم عموم و امیران از ،زبانفارسی

   هدف و اهمّیّت ضرورت، .9-1

 حفد   بدرای  جدور،  روزگداران  بده  کده  رضدی  شریف و غزنوی سنایی چونهم ایبرجسته شاعران ارآث بررسی

 ضدرورت  و  هدد  تقیده،  از استفاده در ایشان اهدا  بازخوانی و بودند برده پناه اصل این به خود آیین و جان

 .شودمی موجب را حاضر پژوهش

 پژوهش های پرسش .9-3

   است؟ چگونه رضی دسیّ و ناییس شیعه، شاعر دو شعر در تقیه کاربرد -

   بود؟ چه یعبّاس و راشدین یخلفا مدایح در تقیه از رضی سیّد و سنایی هد  -

 پژوهش پیشینة .9-2

 در یتدوجّه  قابدل  ارزشمند آثار تا است کافی عربی اد  در رضی شریف و پارسی اد  در سنایی آوازة و نام

 تطبیقدی  ایمطالعده  حالتابه که آیدبرمی چنین علمی معتبر هایگاهیپا بررسی با اامّ پذیرد؛ جامنا ایشان با ارتباط

 هدای پدژوهش  از وجدود،  ایدن  بدا  ولدی  اسدت؛  گرفتهن انجام رشاع دو این درخصو  تقیه موضوع محوریت با

 سدنایی،  ةتقید  از فدار   که کرد اشاره (5683) فیروزجائی یمحمّد به توانمی نوشتار پیش رو موضوع با مرتبط

 را تقیده  اصدل  از جددای  شداهان  بدا  سدنایی  ةرابطد  ،(5686) پناهی است.  پرداخته نیز وی سیاسی اندیشه ینتبی به

 و شداعر  سیاسدی  ةدور توضدعیّ  تحلیدل  و گدزارش  ضمن (5636) همکاران و اهسونش است. کشیده چالش به

   د.ندهمی پاس  اعرش زندگی مذهبی و سیاسی با مرتبط هایابهام برخی به ،او مناصب و ها فعّالیّت اهمّیّت

 نظری چارچوب و پژوهش روش .9-5

 آثدار  در را تشدیّع  مدذهب  در مهدم  عاتموضدو  از یکدی  کوشدمی تحلیلی – توصیفی روش با حاضر پژوهش

 را شداعر  دو ایدن  مشدتر   اهددا   رهگذر این از و کند بررسی پارسی و عربی شعر آوراننام از تن دو منظوم

چارچو  نظری آن نیز بر تجربة ادبیّات اسالمی اسدتوار اسدت کده     نماید. خوانیزاب قاعده، این کارگیریبه در

 کند.بر مشترکات فرهنگی و مذهبی میان جوامع اسالمی تأکید می
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 موضوع تحلیلی پردازش .1

 تقیه و غزنوی سنایی .1-9

 در ابیداتی  اهبعدد  اامّد  ،گفتده  مددح  را گانده  سه خلفای ،تقیه باروش هرچند سنایی که است باور این بر شوشتری

 تقیده  ارتکدا   جدز  آن بر باعث که آورده متناقضه متعاقبة ابیات اشعار آن از بعضى در» است، آورده آن نقض

 شدعری  شداهد  )همدان(  «اسدت.  هکدرد  رافضدى  بده  خطدا   مواضدع  آن از بعضدى  در آنکده  ازجملده  ؛بود نتواند

 باشد: می الحقیقة حدیقة از ابیاتی ،شوشتری

  فضددددول و فضددددل و ترهددددات بدددددین تددددو

  نبدددددددود روا بدددددددود مدددددددداهن گدددددددر
  بدددددددود خبیدددددددر و عددددددداجز بدددددددود ور

  علدددددى کدددددرد آنچددددده بدددددود مصدددددلحت
 

  معدددددزول کندددددىهمدددددى را علدددددى مدددددر 
  نبددددددود سددددددزا مددددددنش خالفددددددته بدددددد

 بدددددود میدددددر نددددده بدددددود مندددددافق پددددد 
 جدددددلى بددددر سددددال و مدددداه چددددرا تددددو

 

(5663: 666) 

 حدیقةة الحقیقةة سدرایش  موقع و بوده یسنّ مذهب به جوانی روزگار در سنایی که اند کرده بیان نیز برخی

 گانده سده  خلفای مدح در الحقیقة ةحدیق از پیش که اشعاری در بنابراین، شده است؛ شیعه و داده مذهب تغییر

 تسدنّ اهدل  پیرو بل  و غرنین در اقامت و جوانی آغاز در سنایی شک بدون» نبود، درکار ای تقیه ،استسروده 

 عمدر  اواخدر  در اامّد  آورده، را ابوحنیفده  اعظدم  امام مدح سرتاسر گفته مدح بسیار ار او است. بوده حنیفه تابع و

 دانسدته،  شدیعه  را او مطلقداً  ،شوشدتری  ندورال  قاضدی  اینکه اامّ گرویده، تشیّع به ،حدیقة الحقیقة سرودن هنگام

   (54 :5665 ،شعار و )سجادی .«است اشتباه

 را راشددین  خلفدای  بدرای  سنایی جوانی دوران مدایح ؛دارند ارهاش جوانی در سنایی بودنیسنّ به که گروه این

 بدا  بر این باورند که ،؛ بنابرایناستکرده  مدح نیز را )ع( ائمه مدایح، آن درکنار که آورند می امر این بر شاهد

 است: نداشته ای تقیه ،بودنشمذهبیسنّ به توجّه

 همدی  بیدنم  علدی  و عثمدان  و بوبکر جهان یک
 

 چدارکو  هر آن صدق و عدل و لمح و حیا آن 
 

 (666: 5685)سنایی، 

  زورمند و رویشرم حیدر چو و عثمان چو ای
 

 دادگدر  و راسدتگوی  عمر چو و بوبکر چو وی 
 

 (663)همان: 

 عمددر  خفددرّ قددانتین و بددود  بددوبکر صددادقین
 

  هددمهبدد آمددد مسددتغفرین علددی عثمددان منفقددین 
 

 (656)همان: 
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 بده  ،خلفدا  مراتدب سلسله به توجّه با و مذهبیسنّ اعرانش معمول عر  طبق یسنای گروه، این نظر براساس

 البتّده  د،ند ک پافشداری  ایشدان  مددح  بر تفصیلبه که است نبوده نیاز بودنشیعه درصورت و  پرداخته ایشان مدیح

 زا یکدی  مثابدة بده  نتسدنّ  مدذهب  در حضدرتش  جایگداه  توجّه با مذهبیسنّ اعرانش درمیان )ع( علی امام مدح

   :دارد فریقتین اعرانش درمیان عالی جایگاهی )ع( علی امام زیرا ؛است توجیه قابل راشدین یخلفا

 بزرگدددان عدددر  تدددا از خلدددق پیغمبدددر کجدددا

 صوا  صادقی باید که چون بوبکر در صدق و

 در اسدالم بعدد از مصدطفی    یا نه چون عمر که

 گناهبی مصحف در محرا  و پارسایی کو که

 دیددن ر مصددا  ازبهددرندددکا ار کددوحیدددر کددرّ
 

 کشددد  یددزدان از پددی انایناسددز و رنددج جددور 

 بددیم دشددمن از بددن دندددان کشددد  زخددم مددار و
 جیحون سوی ترکستان کشد از عر  لشکر ز

 غوغا سوزش شمشیر چدون عثمدان کشدد    تا ز

 ین سدتم از لشدکر مدروان کشدد    در صف صدفّ 
 

 (863 :)همان

 ؛رسدد  مدی  نظدر بده  بعیدد  باشدد،  شده شیعه حدیقة الحقیقة یشسرا از پیش و عمر اواخر در سنایی اینکه احتمال

 اثدری  ،کتدا   ایدن  در نباید اصوالً د،باش  شده شیعه آن از پیش یا یادشده دیوان سرایش حین در وی اگر چون

 ائمده  بدرای  شدمار  بدی  مددایح  بداوجود  الحقیقةة حدیق در ایشان که درحالی ؛شود یافته راشدین خلفای مدح از

 بزرگدان  و راشددین  خلفدای  از سدنایی  مددایح  پدردازد.  مدی  نیدز  راشدین خلفای مدح به و است دهکر تقیه )ع(،

 بدر  حداکم  مدذهب  و بدوده  ایشان داشتننگه راضی و خویش زمان عمومی افکار با همراهی خاطر هب ،تسنّاهل

 بدا  امّدا  ،اسدت  هودنمد  تقیده  حدیقة الحقیقة در سنایی .است دهکر ای تقیه چنین به وادار را وی اجتماعی، محیط

 همدراه  اجتمداع  بدا  کده  بیند می آن بهتر بنابراین ؛است خویش عمر از تجربگی بی دوران در شاعر اینکه به توجّه

   :کند آغاز ابوبکر مدح با ،پیامبر مدح از پ  را شعرش و دشو

  کدددرد بیدددرون دسدددت چدددو خالفدددت بددده

  جددددداه را دیدددددن بدددددود بدددددوبکر جددددددّ
  بدددددددود ایمدددددددان میزبدددددددان او صددددددددق

 

  کددددددددرد خددددددددون را هردّ اهددددددددل دةرو 

  کدددداله و تدددداج یافددددت بددددوبکر ز دیددددن

 بددددود آن او خواسددددت هرچدددده مصددددطفی
 

(5663: 668) 

 شدروع  )ع( پیدامبر  از را مددح  ابتددا  یعندی  ؛اسدت  قبلدی  اشعار سبک همان ،حدیقة الحقیقة در شاعر سبک 

 بدا  جدوانی  دوران از پد   وی عیّتش براینابن ؛کند می اقدام )ع( علی امام مدح به راشدین خلفای از بعد و کرده

 همدان  ،راشددین  خلفدای  مددح  بدر  دلیدل  تنها است. دشوار اندکی حدیقة الحقیقة در اش مدیحه اشعار به استناد

 کرد. اشاره مسلمانان سایر درمیان آمیزمسالمت زیستیهم و مدارا به آن از توان می که است وی ةتقی
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 ائمده  از گدری سدتایش  بندابراین،  ؛اسدت  کرده می در  بهتر ار خویش زمان سیاسی و اجتماعی شرایط ،سنایی

 اسدت  کدرده  عمدل  بدان شاهنامه در نیز فردوسی که ایشیوه ،دارد می بیان راشدین خلفای مدح از پ  را )ع(

 ،امدر  این سراید. می کند، می زندگی آن در که ای جامعه انمردم احوال رعایت برای نیز مدایحی جهتبدین و

 امکدان  راحتدی بده  و بدود   مدذهبی  تعصّدب  از آکنده ،غزنین مذهبی ةجامع و حکومت که شود یم نمایان زمانی

 ةوحسدرل  را تقیده  و اندیشدده  عقالندی  ،شداعر  بنابراین ؛ببرند ازبین را شاعر زندیق، چونهم یهایناعنو با داشت

 ؛داندد  مدی ن فدرض  ایشدان  بدر  را حکومدت  حدقّ  راشددین،  خلفدای  مددح  در او اسدت.  داده قرار خویش مدایح

 سدلطان  پاسد   در ،ستاید می اجتماعی تموقعیّ خاطر هب را ممدوح آن در فقط که ای تقیه چنین باوجود ،بنابراین

 :داند می )ع( علی امام ممسلّ حقّ را امامت پرسد، می شاعر مذهب از که سنجر

 بایددت  را خویشدتن  شدماری  منؤمد   همدی  گر

  مرتضددی جددز مجتبددی مصددطفای گذشددت از
  هدم  داری روا چدون پد    دیدن  نطاسدل  پی از

  یددافتن تددوانی هرگددز کجددا را بسددتان شددته
 جج

  داشدددتن جعفدددر دیدددن بدددر جعفدددری زر مهدددر 

 داشدددتن رمعمّددد کددد  نیدددارد را دیدددن عدددالم

  داشددتن منبددر و محددرا  عتددرتش و علددیّ جددز

 داشددتن شددبر و شددبیر و حیدددر حددبّ بدده جددز
 

(5685: 655) 

 در شددن واقدع  خاطر هب ممدوح آن در که است ای گونههب راشدین خلفای برای سنایی مدایح محتوای پ  

 و روحدانی  اوصدا   سدایر  بیدان  از شداعر  و دشدو  می مدح اش،اجتماعی تموقعیّ به توجّه با و پیامبر ةخلیف مقام

 در خدواه  معمدول،  عدر   براسداس  سدنایی  بندابراین،  ؛آوردنمی میانبه سخنی نظر مورد ممدوحین برای معنوی

 مددح  بده  کده  هنگدامی  امّدا  ،پدردازد  می خلیفه سه مدح به پیامبر از پ  سالی،میان ةدور در هاوخ و جوانی زمان

 اوصدا   و هدا  ویژگدی  د،کند  مدی  مدح چهارم ةخلیف عنوانبه را وی کهاین بر افزون ؛کند می اقدام )ع( علی امام

 در تقیده  کدارگیری  هبد  الیعد  هدای  جلدوه  از امدر  این شمارد. برمی است، معتقد بدان شیعه فقط که را امام معنوی

 را تقیده  راه ،مدذهبی  و اجتمداعی  شدرایط  خداطر  هبد  دشو می ناگزیر پ  ؛است راشدین خلفای برای سنایی شعر

 گیرد. درپیش

 ،اسدت  خلیفده  گذشدتة  حدال شرح بیشتر که وی های ویژگی بیان از پ  ؛پردازد می عثمان مدح به که ابیاتی در

 از اقتبداس  هکد  آخدر  بیدت  در و آورد مدی  میدان بده  )ع( علی امام از سخن ،مدیحه انتهای در ؛معنوی اوصا  نه

 اشداره  )ع( علدی  امام از پیش خالفت بطالن به است، داده انجام گذشته ابیات در که ایتقیه ضمن ؛است نآقر

 :سازد می آشکار را خویش اعتقاد و کند می

 سدددداالر مصددددطفی شددددرع بددددر گشددددت  کددددددرار حیدددددددر و عمددددددر بددددددا بعددددددد
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 ایمدددددددان قدددددددوت بددددددده سدددددددنایی ای
 مطلدددددددق حایمدددددددد مددددددددیحش بدددددددا

 

 عثمددددان از پدددد  بگددددو حیدددددر مدددددح

 الحدددددق وجدددددا  اسدددددت الباطدددددل زهدددددق
 

(5663: 655) 

 پیدامبر  از پد   که کند می مدح منظوربدان را گانه سه خلفای شیعه، گوی پارسی شاعر که است روشن ،بنابراین

 آنچده  و پدردازد  می اعتقاداتش بیانبه شان،ای حدم در تقیه خاذاتّ از پ  شاعر و اند هدش ایشان جانشین وارسلسله

 پیدامبر  کده  را وصدایت  و امامدت  و سازد می آشکار )ع( علی امام مدایح ذکر در است، بوده آن دنبالهب تقیه در

 :کند می اثبات ایشان بر بود، کرده همگانی اعالن غدیر روز در ) (

  دامددددداد هدددددم و وصدددددی را نبدددددی مدددددر

  غدددددددیر روز بدددددده مصددددددطفی نائددددددب

 انددددده در دیددددن و ملددددک مختددددارش   خو
 

 شدددددداد جمددددددالش از پیغمبددددددر جددددددان 

 کددددرده در شددددرع خددددود مددددر او را میددددر

 هددددددم در علددددددم و هددددددم علمدددددددارش  
 

 (656 :)همان

  کندد مدی  دعدوی  نیدز  امامدت  وی جز هرکسی
 

 ذوالخمدار  از ذوالفقدار  شداه  نیسدت  پنهان یکل 
 

 (555 :5685 ،همان)

 تقیه و رضی شریف .1-1
 بایدد  رهبدر  و بود گرفته شکل شیعیان مال و جان حف  برای که بود هایی پست از یاسعبّ دوره در شیعه رهبری

 د،سدیّ  پددر  اینکده  بده  توجّده  با و کرد می حف  خلفا گزند از را تشکیالت این خلفا با همکاری و تقیه بادرایت،

 را شدیعیان  نقابدت  ،پددر  ودنبد  در بدرد،  می سرهب زندان در بویهآل با سیاسی اختالفات خاطر هب و است بوده نقیب

 وی کده  کدرد  تدر  جدزم  را رضدی  دسیّ عزم ،اسالمی ةجامع در سیاسی یثباتبی د.ش عهدار رسمی غیر صورتبه

 راهدی  بده  قددم  ،مددارا  ندام هبد  ای تقیه با براینابن ؛دنک استفاده شیعیان نفعبه وجودآمدههب فرصت از تواند می بهتر

 )ع( ائمده  ظاهری حضور که عهدی در شیعیان نجات و خویش ریبرهبه شیعه حکومت ایجاد هدفش که نهاد

 .نبود  مشهود ،یکبر غیبت دلیلبه اسالمی ةجامع در

 ممددوح  مددح  بده  ی،مدادّ  داشدت چشدم  بددون  آن در که کند می انتخا  را شعری قالب تقیه، برای رضی 

 را خدود  شدعر  و پذیرفت نمی یسک از مالی هیچ شریف» دارد، معنویی انتظارات ممدوحش از ولی ،پردازد می

 منظورهدای  یدا  دوسدتانه،  روابط  ةپایبر را امرا  و ملو  و خلفا مدح بلکه بود، نساخته یاتمادّ کسب  ةوسیل هم

 ( 66 :5666 )جعفری، «داشت. بسیاری شکوه و جالل آنان درنظر مناسبت همین به و بود گذاشته سیاسی

 وی بده  را شدیعه  نقابدت  ردای دارد امیدد  که است جهتآن از ائع،طّلا یعبّاس ةخلیف به وی ورزیدنارادت تعلّ
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   :پردازد می مدحش به قصیده پانزده با سال شش طول در براینابن ؛کند عطا

  َمطلَااااااااي اجن اااااااا َ  املَيُماااااااا   ابلطّاااااااا       .1
ااااااااي    رَأيُ  .2   ر يفاملَنُصاااااااا   وَهيبَاااااااا ُ  الرَّش 

 

  َمعَقلااااااا  يُطَااااااا َو ُ  َمااااااا  َحتّااااااا  َوَعلَااااااا  ُ  
اااااااااااا    ن  ُحساااااااااااا   املَُت َّکاااااااااااا    ون عماااااااااااا  األم 

 

  (101: 2 ، ج1111، سّي  رض )
 مدن  جایگداه  بده  گداه هیچ که رفتم باال مقام( )ازنظر قدرآن و شد برآورده منظرخوش طائع اب نیازم و خواسته .5 )ترجمه:

 بخشدش  و امدین  ییبدا زی و نیکویی در منصور هیبت و جالل رشید اندیشة و رأی .6 .شد نخواهد چپاول و اندازیدست

 (است. جمع لمتوکّ

 جمدع  راسدتای در سیاسدی  ةتقید  برای وسیله بهترین را خلفا برای مدح موضوع با شعری قالب ،علوی جوان دسیّ

 تدر   آنگداه  ،رسدد ب واالیدش  هد  به چون و بیند می آمالش به رسیدن برای نرایام و خلفا نظر جلب و یاران

   :کند می اقدام تقیه به بودنش،ف عزیزالنّ و آزادمنشانه تاررف بنابراین، باوجود ؛کرد خواهد شاعری

  َذر يَعااااااااا    إّل  اأَلشاااااااااَع رَ  قَااااااااا ي َوماااااااا  .1
 ُمنيَااااااااااااااااااااااي اللُ  َماااااااااااااااااااااا  َل َ  إذا َوإنّ  .2

 

 َجنيب اااااااااا    قَاااااااااا  ُ  آ َ  قَاااااااااا  أَماااااااااا    إلاااااااااا  
 َوُح   اااااا    الَقاااااار ي    َهجاااااار لاااااا ُ  َضاااااام ن ُ 

 

 (111 :1 ، ج)مه  
 اگدر  .6 گرفدت.  خواهم دستبه را آن عنان زودىهب که آرزویی ؛م ا ساخته آرزو ةوسیل ار قصیده و شعر من .5 )ترجمه:

 (.گزید خواهم دوری آن گناه و پردازىقافیه از نشاند، آرزو کرسى بر خدایم

 مددح  بده  مطلدع  ایدن  بدا  ای قصدیده  در دسدیّ  و کرد تقدیم دسیّ به را شیعه رهبری لباس ،ائعالطّ (ده 684) سال در

 :اختدرپ خلیفه

  الظَنُاااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ُ  ُأعر  اااااااااااااااااااااااااااااااااااا    َاآل 
 

 واليقااااااااااااا ُ  الشااااااااااااا ُ  علااااااااااااا ّ  َوَعاااااااااااااا 
 

  (114 :2 ، ج)مه  
 گشت.( چیره من بر یقین و شک و دش آشکار هابدبینی اکنون )ترجمه:

 ایدن  و اسدت  یعبّاسد  ةخلیفد  درون در ای خلیفده  گدویی  .اسدت  شدیعیان  امدور  تمدامی  دارهعهد ،جوان رهبر 

 .اسدت  رفتده مدی  شدمار بده  شیعه عالی رهبر عنوانبه تشیّع رهبری چون ؛نیست کمی اممق نرایام و شیعیان درمیان

 وی بدر  بویده آل تسدلّط  خاطر هب خلیفه سیاست و ندسته هاشم اوالد از نسب در عبّاسبنی که داند می رضی دسیّ

 و )ع( بیدت اهدل  بمناق و مدایح ةزمیندر مخالفتی قدرت، حف  خاطر هب کهاست  قاعده این بر هستند، شیعه که

 بده  شدعرش،  در ای تقیده  گونده  هدیچ  بددون  و صدراحت به بنابراین ؛ندهد انجام شاعر وسیلةبه شیعه اعتقادات بیان

تقیده در شدعر    ،رواز ایدن  ؛آورد مدی  روی )ع( بیتاهل و )ع( حسین امام برای مراثی )ع(، علی آل فضایل ذکر

 نهدج  یعندی  ؛شدیعه  اثر ماندگارترین وی که ؛ زیراشود نمی ملشارا د رضی بیان اعتقادات شیعه و ترویج آن سیّ
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 نیدازی  زمینده ایدن  در و کندد  مدی  فرسدایی قلدم  آشدکارا  شدیعه  اعتقادات تبیین در و است دهکر تدوین را البالغه

 د.بپرداز )ع( شیعه ةائم مدح به راشدین، خلفای مدح با که بیند نمی

 یدک  حدول  ،مددحش  و شداعربودن  یحتّد  بزرگدان،  بدا  داشتناطارتب در سیاسی، و اجتماعی مسائل در او رفتار

 سدادات  از فقیهدی  تمحوریّد  بدا  شدیعه  اسدالمی  حکومت ایجاد ؛است چیز یک وی آرمان و چرخد می محور

 در آمدده دسدت  هبد  فرصدت  از استفاده با ،رضی دسیّ وقتی .است شده گرجلوه ،رضی دسیّ وجود در که علوی

 در دسدیّ  آمدد.  کدار  سدر  یجدیدد  ةخلیفد  و شدد  خداموش  ائعالطّ بخت ةرستا ،بود شیعی حکومت سی أت فکر

 ای قصدیده  بدا  هدد(  685) سدال  در خالفتش روز لیناوّ در ندید. را ائعالطّ روحیات ،هتاز ةخلیف ،بال القادر وجود

 :پرداخت او مدح به «اخلاف  شرف» عنوانبا

  عبّاااااااااااااااا  ال  ااااااااااااااااي خافَاااااااااااااااا    َشااااااااااااااااَرفُ  .1
  فَاَرحاااااااااااا    افَااااااااااا   اخل   قَلااااااااااا    يف و َاَعثااااااااااا َ  .2

 

 عبّااااااااااااااا  ال اَ ُااااااااااااااا  َجااااااااااااااا ََّ  ُ  اليَااااااااااااااا  َ  
 األر مااااااا     يف اخلَُلفااااااا     َعلااااااا  َ َخلَااااااا   

 

 ( 194: 1 ، ج)مه  
 قلدب  در !قدادر  ای .6 د.نهدا  بنیدان  ندو  از را یعبّاسد  خالفدت  قددرت  و شدوکت  (بال )القادر عبّاسابوال مروزا .5 )ترجمه:

 (کردی. خوشحال را خا  در میدهآر خلفای که برانگیختی شادمانی چنان خالفت

 خلیفده  ولدی  ،کندد  دنبال را خود آمال ،تقیه اب و گرفته جای ،جدید ةخلیف دل در طریق بدین خواست می رضی

 ای قصدیده  و شمارد می غنیمت فرصتی ،دسیّ .آشناست دسیّ هایهودنا و افکار با و ندارد را الطائع تسامح القادر

 اوصدافی  آن ةهمد  ،شدگر   ای تقیه در اامّ ،سراید می القادر خلیفه وصف در «النُيا ُ  ُهاُّهُهنَّ تاَ  احلَ وُجُ  ل َمن  » مطلع، با

 :است دهبرگردان خودبه داده خلیفه به که را

ااااُر، .1     اااا    يُاااارو  الّاااا ي الغاااا  ُ ، الُّّاخ 
  مااااااااااا ر     ََتااااااااااارَّ َ  ظَااااااااااانهُ   َهيهااااااااااا     .2
  إهناااااااااا  اخل افَاااااااااا    ُُم َذ اااااااااا َ  وَ ُعاااااااااا ا .1

 

 املُتََبعّ اااااااااااااا ُ  وال ا  اااااااااااااا ُ  ناااااااااااااا ملُ ا َظماااااااااااااا ُ  
ااااااااااان   األ لَااااااااااا ُ  وَعاااااااااااَُّّ  نَااااااااااايل  ُ ، ُ و    م 
  ليَعبَاااااااااااااااااااااا ُ  ث ياااااااااااااااااااااا        غاااااااااااااااااااااا    اَرَج  

 

 (13: 2 ، ج1111 ،سّي  رض ) 
 شدود.  مدی  سدیرا   او با آرزومندان تشنگی که شدید و تند بسیار باران چون ؛است بخشنده بسیار و کریم او .5 ترجمه:)

 کده  کنیدد  رها را خالفت کسب .6 کرد. مقاومت ابلق ةقلع و کرد سرپیچی شما باوجود مارد ةقلع !داب دور او از تانظنّ .6

 (.شودنمی پخش هاآن لباس از غیر چیزی بر که است خوشی بوی خالفت آن شکبی

 رفکد  در کده  معندی  این به ؛کند می تبرئه را خود و داند می عبّاسبنی آن از فقط را خالفت ظاهردر ،رضی دسیّ

 :دهد می اختصا  خودبه را فضایل آن ةهم ،برشمارد را فضایل خواهد می که آنگاه اامّ ؛نیست خالفت

ااف  ه  َولقاا  تُاااَر 1 ، َفُ نااَ  ش   . أشااَف  
 . واَ ُااااا ُکُ  العبّااااا   َمااااا  اَستساااااق    ااااا   2

اااااااااااااال  ا  ابَظ َفااااااااااااااا ر  الَعااااااااااااااُ ّو ُ َاااااااااااااااُّ ُ    ش 
  َعااااااااااااَ  الُقنااااااااااااُ    قَب  ااااااااااااُ  إّل ُسااااااااااااقُ ا
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 . َو َااااااااَرب َ  يف  ُاااااااار    الناااااااّي وللُهااااااا  1
ُ  تُاغ عااااا  الُعياااااُ ُ  َجاَلااااا   1  . يف َم  ق ااااا
ااا1 ّ  َمااااَ ّ    . و غَرس   َ  يف َحااااّ  القلاااا 

 

ااااااار  ُ  اااااااَ  ُمش   نُااااااا ر  علااااااا  أ ااااااارَار  َوجه 
 فياااااااااااااا   َويَعثُااااااااااااااُر ابل ااااااااااااااا  املَنط اااااااااااااا ُ 
 تَاُّ ُکااااااااا ا َعلااااااااا  َماااااااااّر الَُّمااااااااا    وتُااااااااا ر  ُ 

 

 (14 :2، ج مه  )
 بددا یجسددد چدون  )خالفددت( کده  درحددالی ،بخشدیدی  بهبددود را آن تددو و بدود  نددابودی  شدر  در خالفددت .5 )ترجمده: 

 او ةوسدیل به تنها ،آ  از ناامیدی از پ  قبایل که است عبّاس شما پدر .6 رسید.می نظربه شده،دریده دشمن های چنگال

 هسدتی  جایگاهی در .5 بید.تا می ات چهره خطوط بر هم نوری که درحالی شدی ظاهر پیامبر لباس در .6 شدند. سیرا 

 و تمحبّد  هدا قلدب  درمیدان  .6 .لغدزد مدی  درآن کدالم  و شدوند مدی  فروبسدته  جایگداه  آن در جاللت خاطربه هاچشم که

 .(داد برگ و رشدکرد زمان گذشت با که کاشتی ای دوستی

 ؛اسدت  دیّسد  بدرای  درحقیقت اوصا  این که کند می آن توجّهم را وی خلیفه، اوصا  بیان از پ  رضی دسیّ

 :است ترین لیاص دسیّ البتّه و هستند اصل یک از هردو چون

 . َعطفاااااااااااااا     أم َاملُاااااااااااااا منَ  ف نّناااااااااااااا  1
 . مااااااا   َينَنااااااا  يَاااااااا َ  الَف ااااااا ر  تَفاااااااا ُو   2
 . إّل اخل افَااااااااااااااَ  َمّيَُّتااااااااااااااَ  فاااااااااااااا نَّي 1

 

 يف َ وحااااااااااااااااا   الَعليااااااااااااااااا    ل نَاَتَفااااااااااااااااارَُّ   
 اَ َااااااااااااا ا  ک اااااااااااااا  يف املَعااااااااااااا ي  ُمعااااااااااااار  ُ 

 ناااااااااااَ  ُمطااااااااااا َّ ُ أ  ااااااااااا   منهااااااااااا  و   عأ
 

 (19: 2، ج )مه  

 هرگدز  افتخدار  روز در .6 .شدویم  نمی قمتفرّ خالفت بلندای در شکبی ما که کن مرحمتی منینؤامیرالم ای .5 )ترجمه:

 آن از مدن  و سداخت  ممتداز  را تدو  که خالفت جز .6 .هستیم نسب و بااصل بزرگی در ما دوی هر ؛نیست ما بین تفاوتی

 .(هستی نشاندارش تو و هستم بهره بی

 بدر  اسدت،  نرسدیده  خدویش  حدقّ  بده  کده اسدت   آنجا؛ دشو می خارج شعرش در تقیه مسیر از هرزمان که شاعر 

 در حکومدت  و هسدتند  آسدایش  در مصدر  در آندان  کده  خورد می غبطه مصر، در فاطمی خلفای عموزادگانش

   :کند لتحمّ را اذیت و آزار است مجبور بغداد در وی اامّ ،است )ع( فاطمه آل دستان

 . مااااا  ُمقااااا م  َعلااااا  ا َاااااَ ا   َوعنااااا ي 1
 . وإاب   ُُمَلَّاااااااااااااا     َعاااااااااااااان  الَعااااااااااااااي   2
اااااايَ  يف   ااااااا   األَعاااااا  ي 1 ااااااُ  الع   . أمح 
 . َمااااااااااان  أ ُااااااااااا ُ  أ  وَمااااااااااا  لُ  مااااااااااا ل 1

 

ااااااااااااااا     ُ  محَ   م قاااااااااااااااَ    ََحااااااااااااااا ر    وأَنااااااااااااااا
اااااااااااااااااااااا     کماااااااااااااااااااااا  رَاَ   اااااااااااااااااااااا   ر  َوحش 
صاااااااااااااااااااااَر اخلَل يفااااااااااااااااااااا ُ الَعلَاااااااااااااااااااااا  ي    وِب 
اااااااااااااا ه   ي ا ذا َضاااااااااااااا َمي الَبعيااااااااااااااُ  الَقص 

 

 (102: 2، ج )مه  

شخصدیّت   .6 کدنم. نمی لتحمّ را تذلّ و خواری هرگز ؛دارم ننگ ستم قبول از و ی دارما رندهبُ زبان که من .5 )ترجمه:

 در آنکده حدال  ؛شدود مدی  روا ستم من به دشمن دیار در .6 .سازدمی دور کشیستم از بلندپرواز مرغان همچون مرا ،واال

 ،پددرش  کده  اسدت  خلیفه کسی ،کنند می پایمال مرا حقّ بیگانگان که هنگامآن در .5 دارد. وجود علوی ای خلیفه مصر
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 (هستند. نم خویشان خویشانش، و من پدر

 مناصدب  تمدامی  از خلیفده ازجاندب   دسدیّ  و یدد یگرا یسدرد  به رو ،گفتهپیش ةقصید خاطر هب دسیّ و خلیفه ةرابط

 بازماندد.  حرکت از سان بدین ،شد می نزدیک آرمانش به رضی دسیّ درایت با که شیعه ةجامع د.ش عخل شیعیان

 شدما  دکده اد قدرار  خطا  را خلیفه .اشتند تقیه تا  دیگر و دوگش طعنه به زبان خاکستر زیر آتش نهمچو او

   :ندارید را خالفت منصب در پیامبر ردای پوشیدن گیشایست

 رُّ وا! ُمّمااااااااااااااااااااااااا  تُاااااااااااااااااااااااارا َ  رُّ وا .1
 كف  ماااااااا    فاااااااايُ   َعّرقَاااااااا    هاااااااا  .2

 

 الاااااااااااُ  ُ  ول َلُ ااااااااااا    الَقعاااااااااااي ُ  لاااااااااااي َ  
 جاااااااااااااا ه  محّماااااااااااااا كَ  َلُ اااااااااااااا  َهاااااااااااااا  أ   

 

 (133: 1 ، جمه  )
 و اصدل  مگدر  .6 عبدا.  آن نده  و شماست از عصا آن نه که دهید! بازپ  دهید، بازپ  را ) ( محمّد میراث .5 )ترجمه:

 (!؟دارید ) ( محمّد مثل یجدّ یا دگرد برمی فاطمه همچون کسی به نسبتان

  العُلا  َشرف   َعن فَاَلس ُ  َُحر ف ُ  فلََئن .1
ااااااا    فااااااا نّ  َلُ ااااااا     َقيااااااا ُ  ولَااااااائ ن   .2   واح 

 

ااااااااااااااا       ابملَصااااااااااااااارُوف   الُعَظَمااااااااااااااا     وَمَق ع 
 أبلُاااااااااااااااا ف   ماااااااااااااااان  ُ  اُقَاااااااااااااااااّ  ُ  أ َاااااااااااااااا ا  

 

 (11 :2 ، جمه  )
 چده چنان و .6 .ام بازنمانده دارم، که باعظمتی جایگاه و واال تشراف از ولی بازداشتند، مناصب این از مرا اگر .5 )ترجمه:

 (دارم. را نفر هزار حکم شما، درمقابل همواره تنه،یک که دید خواهید ماندم، زنده

 افدراد  بدا » کده  دارد مدی  اعدالم  و زده کندار  را تقیده  ،خدویش  ةشدد غصب حقوق گرفتنبازپ  برای رضی دسیّ

 وسدیله  هدر  از آرزوهدایش  ساختنقمحقّ برای رضی .است امانبی نبردی ةمادآ ،هستند اطرافش در که ورزیده

 (:535 :5685 ی،محمّد) «نمود خواهد استفاده نیز رومیان و عر  یحتّ تیملّ هر از و

ّ   إ ّمااااااااااااا  الُعلَااااااااااااا  َسااااااااااااا لَتم  ُ      ُعااااااااااااار
 

   اااااااااااااااااااااُرو    أو الّلَهااااااااااااااااااااا ذ  َ  يُااااااااااااااااااااااَرّوو َ  
 

 (111: 2، ج )مه  

 خدواهم  دسدت به یانروم با یا کنندمی سیرا  دشمن( خون )با را تیز هاینیزه که هاییعر  با یا را واال ایگاهج )ترجمه:

 آورد.(

 بدا  اینکده  از هدایش،  گفتده  باوجود براین،ابن ؛است دیده نمی مناسب نظامی درگیری برای را تموقعیّ ،دسیّ چون

 امّدا  ؛برگزیدد  اسدت،  تقیده  کده  را خدویش  ةدیریند  روش همان و پرهیز کرد باشد، داشته نظامی درگیری خلیفه

 مددح  بده  و برقرار را اشرابطه است، ولهبها الدّ بویه،آل امیر که دینی ازنظر خلیفه با متفاوت یشخصیّت با بار این

 :گشود زبان وی

َّ َجااااا َّ َعااااان  امللااااا   1  اکااااااااااااااااا  فَ مَسااااااااااااااااا  َيسااااااااااااااااات   ُ  األم  . لَاااااَ  امللاااااُ  
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َُ يَرَتعااا  ََحااافَح ُ النَّعااا   2  . عَجبااا   َکيااا

 

َاااااااااااااااا  األفاکااااااااااااااااا   لر جاااااااااااااااا   يطَااااااااااااااااا    

 

 (92: 2، ج )مه  

 خددمت  او بده  افدال   ةهمد  کده ییجدا تا رفدت  بداالتر  نیدز  ملدک  از آنگداه  و کدرد  حکومدت  ملک عالم بر .5 )ترجمه:

 (گذارد. می قدم افال  به آن با که پایی به شود می راضی چگونه کفش داخل که درشگفتم .6 کردند. می

 عبدارت  آن و باشدد  داشته معنی یک تواند می رضی دسیّ ازسوی ممدوح مدح در ایهمبالغ و تمجید چنین 

 وگرنده  ؛کندد  مدی  اقددام  ممدوحش مدح به گونهاین تقیه قالب در که سیاسی اغراض به رسیدن ةوسیل از است

 .است تضاد در دسیّ آزادمنشی و نف تعزّ افکار، با ایگویی مبالغه چنین

 نقیدب  فرمدان  ،ولده الدّ بها (دهد  546) درسدال  و افتداد  کدارگر  ولده، الدّ بها مددح  در دسیّ ةتقی ترفند سرانجام 

 هدا سدال  ایدن  در دسیّ هرچند صادرکرد. شد، می دارا را آن دسیّ ،)ع( رضا امام از پ  که را تشیّع جهان قبایالنّ

 راسدتای در نصدب م ایدن  دریافدت  ولدی  بدود،   پیچیدده  تشیّع جهان در شهرتش ،البالغه نهج کتا  گردآوری با

 افدول  سدالی میدان  در کده  پیدری  در نده  ،دسیّ عمر ةستار .بود رضی دسیّ ةشدغصب حقوق از یحقّ بازگرداندن

 ،رضدی  دسدیّ  از پد   سال هزار و ماند باقی شیعیان دل در که شد آرزویی ،شیعه انقالبی حکومت ایجاد و کرد

 وفدات  سدال  ةدربدار  .پوشدید  عمل ةجام ،بود عتقدم بدان دسیّ که علوی فقیه تمحوریّ با شیعه انقالبی حکومت

 بدوده  ناگهدانی  بیمداری  خداطر  هبد  جوانی اوج در ده 545سال در دسیّ وفات» :است آمده چنین دیوانش رد دسیّ

 (6 :5 ج )همان، «است.

 رضی سیّد و سنایی شعر در تقیه .1-3
 امدان ما و اسدت  مهدم  اصدول  از یعهشد  ندزد  که تقیه قاعدة از خویش اهدا  به رسیدن برای رضی دسیّ و سنایی

 دو اهددا   و تقیده  کدارگیری  بده  کیفیدت  هرچندد  ؛نداهجست بهره کردند، می استفاده آن از طرفدارانشان و شیعه

 و حداکم  کده  کندد  مدی  زنددگی  محیطی در سنایی است. متفاوت سیاسی و جغرافیایی تموقعیّ به توجّه با شاعر

 محدیط  و نیسدت  روهروبد  ای جامعده  چنین با رضی سیّد که درحالی د،هستن تضاد در وی با اعتقادی ازنظر مردم

 و پددر  ناحیدة  از رضدی  سدیّد  انتسا  هرچند دارد؛ خوانی هم وی مذهب و افکار با رضی سیّد مذهبی و سیاسی

 تقیده  ندوع  انتخا  در حاکمه قدرت و اجتماع ازسوی وی پذیرش در یمهمّ نقش )ع( بیتاهل خاندان به مادر

   دارد.

 چندین  سدنایی  کده  درحالی کند، توجیه را خویش عمل آن با تواند می که دارد  ای پشتوانه رضی، سیّد ویاگ 

 اجتمداعی  و سیاسدی  محدیط  بدا  کده  اسدت  آن نیازمندد  ،تشدیّع  اثبات برای اش تقیه در ،براینابن ؛ندارد ای پشتوانه

 کده  را ممددوحی  بداطنی،  میدل  ال بدرخ  کده  داندد  می فمکلّ را خویشتن ،براینابن باشد؛ داشته کامل همراهی
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 ائمدة  مددح  بده  آن الیهالبد  در و دکن ستایش تاریخی حوادث به توجّه با اتنه است، آن مخالف اعتقادی ازنظر

 بده  توجّده  بدا  را گانده  سده  خلفدای  ابتددا  ،الحقیقةة ةحدیقة یدا  و دیدوان  در کده  اسدت  گونهبدین بپردازد. خویش

 و برایشدان  عدالی  صدفات  بیان )ع(، علی امام مدح به آسوده خیالی با ،آن از پ  و دکن می مدح بودنشان خلیفه

 بده  انتسدابش  بده  توجّده  بدا  رضدی  سدیّد  کده  درحالیپردازد؛  می معصومین ائمة صفات و حضرت نبردهای ذکر

 آن در لزومدی  و تابدد  برنمدی  را تقیده  گونهاین خویش، جامعة اجتماعی و سیاسی شرایط و )ع( بیتاهل خاندان

هدای  سان تقیة سنایی نیست که مدح شخصدیّت تقیة وی به بپردازد، راشدین خلفای عیتصنّ مدح به که دبین نمی

 قدرار  نظدر  مورد اش تقیه در را یعبّاس خلفای رضی سیّد بلکه دینی او، بیشتر برای اثبات و بیان اعتقاداتش باشد؛

 سیاسدی  قددرت  در راه این از بتواند کهاین خاطر به اتنه ؛گوید می مدحشان و کند می همراهی ایشان با و دهد می

 گیرد.ب برعهده است، شیعه که را جامعه از بزرگی قشر رهبری و باشد شریک جامعه

 کسدب  خداطر  به را اش شعری تقیة سنایی، که درحالی دارد، یزیاد ثیرتأ نیز وی خانوادگی سابقة ،مسیر این در

 و عدر   آمدد خدوش  بدرای  و عیتصنّ صورت به را ای تقیه شعر شاعر، هردو برد. نمی کار به شیعه معنوی قدرت

 خانددان  از شداعر  هدردو  اسدت. نگرفته  سرچشمه جانشان و روح از شعرشان براین،ابن اند؛ سروده حاکمه قدرت

 کده  کندد  می احساس زیرا ؛پردازد می هامیّ بنی و معاویه لعن به ،یابد می فرصت هرجا سنایی هستند؛ رمتنفّ امیّهبنی

 تقیده  نیدز  مدورد  ایدن  در که بیند می الزم پ  ؛شناسدمی منینالمؤ خال عنوانبه را وی غزنین مذهبیسنّ عر 

 بپردازد: معاویه های جنایت بیان به و نکند

 بوسددددددددفیان آل دارد خطددددددددر چدددددددده

 زیددددددددداد سدددددددددفله آل و مدددددددددروان آل
 دوسددددت مخددددنّ بددددود کددددی علددددی بددددا

 

 زبدددددان  بددددده  نامشدددددان  برآرندددددد  کددددده  

 عندددددداد راه بدددددده جددددددز نرفتنددددددد کدددددده

 اوسدددددت بابدددددت عدددددوام زُبیدددددر یکددددد
 

(5663 :665) 

 بیندد  نمدی  ضرورتی ؛ بنابراین،است امیّهبنی دشمن خود ،رضی دسیّ عهد ةحاکم قدرت و جامعه که  درصورتی

 کده  دارد اعتقداد  عمدل  و نظردر سنایی بپردازد. امیّهبنی به گویینفرین به ،خلیفه به نزدیکی منظوربه همیشه، که

 وی بدرای  عدواقبی  تواندد مدی  امدر  ایدن  اعدالم  البتّه نیست؛ مسلمان انسان ةشایست (س) زهرا حضرت حقّ غصب

 باشد:  داشته

 اعتقددداد روی ز آیدددد  نکدددو بددداری مدددرا مدددر
 

 داشدددتن پیمبدددر دیدددن و بدددردن زهدددرا حدددقّ 
 

(5685: 656) 

 سدرایند. مدی  شدعر  تقیده،  قالدب  در هددفی  بدرای  پ  ؛هستند حاکم قدرت مطیع ،شاعر هردو سیاسی ازنظر
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 ممددوح  سدختی  روزگدار  در مددایح  ایدن  ولدی  ؛شماراسدت بی ائعالطّ خلیفه برای مدایحش رضی سیّد هرچند

 بده  بحتدری  گفتدار  صددق  و وفداداری  ،مبدار   زکدی  د.شو می نمایان درعمل وی ةتقی و پوشد نمی عمل ةجام

 بدرای  مددایح  در سدیّد  اگوی داند، می ائعالطّ برای سیّد تنیّ صدق و وفاداری از بهتر را، لمتوکّ خویش ممدوح

 درحضدور  رضدی  دسدیّ » ،اسدت  اهددافش  به رسیدن منظوربه و تقیه ازروی اتنه مدایحش و نیست صادق ائعالطّ

 رضدی  سدیّد  ریختند، خلیفه سر بر و شدند وارد افرادش از ای هعدّ و ولهبها الدّ هنگاماین در و بود ائعالطّ خلیفه

 از بحتدری  مشدابه،  تیمدوقعیّ  در کده درحدالی   نمود، فرار ولی ؛کند دفاع خلیفه از اسلحه یا و زبان با توانست می

 زکدی ) «اسدت.  رضدی  سدیّد  از وفدادارتر  بحتدری  کده  اینجاسدت  و نمدود  جانانده  دفاع ل،متوکّ خویش ممدوح

  (66 :5 ج ،5548 ،مبار 

 را کدار  یدن ا توانسدت  مدی  کهباوجودی  خلیفه از وی نکردندفاع و خلیفه قتل محلّ در سیّد حضور باوجود

 کمتدرین  ،رضدی   سدیّد  اگر و است تقیه ازروی یادشده خلیفة برای نیز مدایحش که دارد امر این از نشان بکند،

 و شمشدیر  بدا  شدک بدی  اسدت،  پیدامبر  ةخلیفد  همدان  ی،عبّاس ةخلیف که داشت امر این به و مدایحش به اعتقادی

   شد. می خلیفه به حرمتیبی از عمان داشت، بویهآل امیر در زیادی نفوذ که گفتارش با حداقل

 مرکدز  و محدور  در سدلطان  الًاوّ دارد اعتقداد  سدنایی » سدتاید،  می زمین در خدا نمایندة سانهب را امیر سنایی،

 اجتمداع،  در او حضدور  با ثانیاً ؛گردد  می محسو  الهی تقدیر عنوانبه پادشاهی نظام و دارد قرار سیاسی اندیشة

 (6 :5683 فیروزجائی،محمّدی ) «بد.یامی سامان جامعه و دین

 غیدر  و اسدت  ال ظلّ سلطان که دارد می اعالم کند، می اثبات سلطان برای را سیاسی مقام هبر اینک افزون سنایی

 است: قائل سلطان برای نیز معنوی مقام ی،مادّ مقام از

 یزدانسدددددت امدددددر چدددددو سدددددلطان امدددددر

 شدددداه پددددی از گفددددت کدددده مهتددددر فدددد ل 
 

 آنسددددددددت پددددددددی از ایددددددددزد سددددددددایة 

 ال ظددددددلّ همیشدددددده سددددددلطان هسددددددت
 

(5663 :658) 

 امّدا  ؛بدود  امیدر  مقدام  از بیشدتر  معنویتش زمان، مردم اعتقاد ازنظر و باالتر یعبّاس خلیفة مقام اینکه به توجّه با

 دون را خدودش  وقتهیچ امّا کند؛ می مدحرا  شانای هرچند ؛نیست قائل خلفا برای را مقامی چنین ،رضی سیّد

 ةناحید  از بدودنش علدوی  آن تعلّ و داند می ایشان از برتر را خود تقیه، باوجود درمواقعی و دهد نمی رقرا ایشان

 گویدد:  می و نامید لقببدین گفتند،می منینؤامیرالم خلفا به که مرسوم طبق را خود یحتّ او» است، مادر و پدر

 «مدن؟  یدا  ندداری  سرشدت پدا   خاندانی تو اآی .گردم مسلمین خلیفة و باشم المؤمنین امیر من که ندارد بیتعجّ

 (63 :5655 علوی، دسیّ)
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 ؛اسدت  شدر   بهتدرین  وی بدرای  کده  اسدت  تبداربودنش علوی از ناشی خلیفه، به رضی  سیّد طعنة و برترپنداری

 است:  یافته بودنشفاطمی در که مقام و پول در نه را سرشتیپا  و شر  این یشانا

 فَاااااااا      اُّماااااااا َ  أب ّ  َکَفاااااااا  َ  َوماااااااا  أ .1
اااااااا  .2  ُُيتَااااااااَ   ل َضاااااااايف     َمنااااااااُّ  ُ  ُ س 

 

 أمحَااااااااااااا ُ  وَجااااااااااااا ه ّ  َحياااااااااااااَ رَ    وأ ُااااااااااااا  َ  
 يُقلَااااااااااااا ُ  ل ُنَعااااااااااااا ر     و َيااااااااااااا ُ  َکَرمااااااااااااا   

 

 (134 :1 ، ج1111، سّي  رض )
 و گشدوده  مدردم  رویبده  اش خانه درِ .6 باشد. احمد تجدّ و حیدر پدرت و فاطمه مادرت که نیست کافی .5 )ترجمه:

 است.( گشاده همگان سویبه اتهبخشند دست

 بده  تضدادند،  در ایشدان  بدا  اعتقدادی  ازنظدر  کده  ممدوحان مدح در تقیه متفاوت کاربرد باوجود شاعر هردو 

 حاکمدة  قددرت  و عدر   ،کدرد  نمدی  مددح  را گانه سه خلفای شعرش در سنایی اگر اند؛ رسیده خویش اهدا 

 نیدز  رضدی  سدیّد  بپدردازد.  )ع( ائمده  ةهمد  فضدایل  ذکدر  و امامدت  اثبدات  به وی که داد نمی را آن اجازة موجود

 واحدد  حکومدت  شدکل بده  را تشدیّع  جامعدة  شیعه، رهبر عنوانبه تا نداد را آن مجال زودهنگامش مرگ هرچند

 عالیدة  ریاسدت  عنوان توانست گرفت، درپیش جور خلفای برای شعرش در که ای تقیه به توجّه با ولی درآورد،

 بدا  شدیعه،  واحدد  حکومدت  لدین اوّ توانسدت  می داد،می مجالش مرگ که درصورتی و کند خود آن از را شیعه

   کند. برپا خویش رهبری به را علوی فقیه ولی رهبری
 گیرینتیجه .3

 ؛کندد  مدی  اسدتفاده  تقیده  اصدل  از ،بپدردازد  )ع( ائمده  فضدائل  ذکدر  و امامت اثبات به خواهد می که گاهآن ،غزنوی سنایی

 چندان  را تقیده  مکدان،  و زمان متقضیات به توجّه با سنایی .دیایمی نمود گانهسه خلفای مدح در وی شعر در تقیه کاربرد

 اثبدات  بده  خواهدد  مدی  که گاهآن وی دارند. تردید وی تشیّع در هنوز ای هعدّ که برد می کار به خویش سلو  و شعر در

 از ورزد؛ اهتمدام  گانه سه خلفای مدح به اینکه جز ندارد یا چاره جامعه بر حاکم مذهبی شرایط به توجّه با ،پردازدب تشیّع

 خلفدا  سدتایش  و تقیده  از شداعر  که هدفی اامّ است؛ ایشان  اجتماعی مقامات خاطرهب اتنه یشانا شعر در خلفا مدح رو،این

 راشددین  یخلفدا  مددح  بدا  جدز  را آن کده  است ) ( پیامبر از پ  )ع( علی امام بالفصل امامت و تانیّحقّ اثبات دارد،

 دارد. بیان شعرش در توانست نمی

 نیدز  یعبّاسد  خلفای مدح در که گانه سه خلفای مدح در نه را شعر در تقیه ،نیز علوی عر  شاعر و فقیه ،رضی دسیّ 

 ظداهری  حضدور  کده  ای دوره در وی ةدغدغد  اسدت،  شدهاثبات وی ةجامع در )ع( علی امام امامت چون برد،می کارهب

 بدا  بندابراین،  ؛دارد علدوی  فقیده  ویژگی با سیاسی رهبر به نیاز شیعه ةجامع که است آن نیست، مشهود عهجام در )ع( ائمه

   .یابد دست است تشیّع رهبری همان که خود هد  به خواهد می ی،عبّاس خلفای برای خود مدایح در تقیه ةقاعد

 آثدار  و خصدو   طدور بده  ایشان اشعار در تقیه که دهدمی نشان شاعر دو این شعر و سلو  در تقیه کاربرد بررسی 
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 کندد،  مدی  آشدکار  را ایشدان  شدعر  در جور خلفای مدح اهدا  و علل کهاین بر افزون عموم، طوربه مذهبشیعه اعرانش

 رود. کار هب شیعی غیر ةجامع در اعتقادات بیان ،حال درعین و خطرات از دارندهنگه یعامل عنوانبه تواند می

 هانوشت. پی2
دارد در شدهر غدزنین    هد چنانچه خدودش بیدان مدی    566یقین در سال احتمال قریب به، بهوالمجد مجدود بن آدم سنایی غزنویاب( 5)

بدود، پدا بده عرصدة گیتدی گذاشدته اسدت )ر. :         )از شهرهای افغانستان کنونی( در روزگاری که افول قدرت غزنویدان آغداز شدده   

 (.3: 5663سنایی، 

ای  ی منتسب است که پدرش افزون بر بزرگدواری، از مشداهیر دوران خدویش بدود؛ بندابراین، در خدانواده      سنایی به خانوادة بزرگوار

 دارد: گونه که خودش بیان میدوست و متمکّن پرورده شده است، همانعلم

 خاصدددده از جددددود تددددو دارد پدددددرم   

 همدددده مهددددر تددددو نگددددارد بدددده روان 
 

  ت انددددددر گدددددردنطدددددوقى از منّددددد 
 همددده مددددح تدددو سدددراید بددده دهدددن   

 

  (663: 5685)همان، 

مذهب بودند. حکومت غزنویان نیز هرچند دسدتور ظداهری از خلیفدة    سنایی در محیطی بزرگ شده است که ساکنان آن سنّی 

مذهب بودند؛ بنابراین، سنایی در چندین محیطدی رشدد یافدت. در دوران جدوانی      گیرند؛ ولی درعمل ازنظر اعتقادی سنّی عبّاسی می

گدری و زهدد کده از     گری گذراند، سفرهایی به شهرهای اطرا  نمود؛ امّا توبه کرد و عالئم صوفیو الابالی چندی به فسق و فجور

 مشخّصه های دوران عبّاسی است، در وی شکوفا شد.

اش افدزوده اسدت؛    است وگویا تقیدة وی در شدعر بدر ایدن آشدفتگی مدذهبی       دربارة مذهب سنایی نظرهای گوناگونی بیان شده

داند و اعتقداد دارد کده    شمارش پیرامون زندگانی ائمه )ع(، شیعة مطلق می واسطة مدایح بی ورال شوشتری وی را بهبرخی همچون ن

آنچده در کتدا     ایضداً پوشدیده نخواهدد بدود کده     »سنایی در مدایحش برای خلفای راشدین، تقیة اجتماعی و سیاسی نموده اسدت،  

حضدرت امیدر اسدت و     ،مراد او در آن مدایح از لف  صدیق و فاروق و مانند آن ،ثه آوردهحسب ظاهر در مدح خلفاى ثالهب حدیقه

« ایراد آن استهزا نموده و درظداهر آن سدر تقیده سداخته.    همضمون حدیثى چند موضوع است که درباطن ب ،آنچه غیر این الفاظ است

 و... طریق التّحقیق، سیر العباد إلی المعاد، ةحدیقة الحقیقاند از: از مشهورترین آثار سنایی عبارت (34: 6، ج 5666 )شوشتری،

ضدی ابوالحسدن محمّدد بدن الطداهر ذی      ریف الرّالشّد » اسدت؛  از نوادگان امام موسی کاظم )ع( د(ه 663)د سال متولّ ،د رضییّس( 6)

د البداقر بدن علدی    ادق بدن محمّد  الصّد  المناقب ابی احمد الحسین بن موسی بن محمّد بن موسی بن ابراهیم بن موسی الکاظم بن جعفر

اندد از:  ازجملده آثدار شدریف رضدی عبدارت      (655: 3ج  ،5564مدین،  أل)ا« )ع( است. زین العابدین بن الحسین بن علی بن ابی طالب

 و... ُم ب القرآ ، حق    التّنُّي  ،خص  ص األ م 

 و مآخذ منابع
 عارف.التّ  دار بریوت: .الشیعه أعیان (.0241) حمسن سّید األمنی،
 .535-556 ،(5) 6 ،دینی ادبیّات فصلنامه .تاری  درگذر عربی و فارسی شیعی شعر (.5636) نرگ  انصاری،
 .68-3 ،(66) 5 ،ادبی هایپژوهش فصلنامه پادشاهان. با سنایی روابط (.5686) مهین پناهی،
 نو. طرح تهران: .رضی سیّد (.5666) مهدیمحمّدسیّد جعفری،
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 اجلیل. دار بریوت: .يضالرّ  ریفالشّ  ةعبقری (.0211) حمّمد مبارک، يزک
 .سخن تهران: .عرفان ةحدیق گرنغمه (.5665) شعارجعفر  و ضیا الدین سید  سجادی،

 سپهر. تهران: رضوی. مدرس تقیمحمّد حیصحت .ةالحقیق ةحدیق (.5663) آدم بن مجدود ابوالمجد سنایی،

 گردآورندده  .هدا نسدخه  معتبرتدرین  براسداس  غزندویی  سدنایی  حکدیم  دیوان (.5685) -----------------------

 آزادمهر. تهران: فروزانفر. مانالزّ بدیع

 افشار. دکتر موقوفات بنیاد تهران: نذیر. احمد حیصحت .سنایی مکاتیب (.5663) -----------------------

   اجلیل. دار بریوت: .فرحات يشکر  یوسف شارح .ضيالرّ  ریفالشّ  دیوان (.0201) حسنی بن حمّمد سّیدرضی،
 .روشنگر :تهران .رضی شریف مهعالّ ةیادنام (.5655) ابراهیم علوی، دسیّ

 املرتضی. دار بریوت: .احلسنی شعراء أو الطف أدب (.0211) جواد شرب،
   اسالمیه. هتران: .املؤمننی جمالس (.0711) نوراله شوشرتی،
   املعارف. دار :ةقاهر ال ل.األوّ  يعبّاسال العصر العريب األدب اتریخ (.0241) يشوق ضیف،
 .العريب اثالرتّ  ءإحیا دار بریوت: .يعامل حبیب محدأ حیصحت .القرآن تفسری فی بیانالتّ  ات(.)يب حسن بن حمّمد ،يطوس
 ی.ملّ آثار انجمن تهران: ،ثمحدّ ینالدّلمیرجال یحصحت .نقض (.5668) عبدالجلیل رازی، قزوینی

 کردستان. دانشگاه سنندج: .«ره» رضی دسیّ واندی بررسی و نقد (.5685) یحیی ی،محمّد

 )ع(. العلوم باقر دانشگاه قم: .غزنوی سنایی حکیم سیاسی اندیشة (.5683) رضا فیروزجائی، یمحمّد



 

 بحوث فی األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 مق ل  علمّي 

 حب   يف األ ّ املق ر  )األ    العر  والف رس (
 19-21، َحص. 1111(، خريُ 19) 1ج مع  رابي، الّسن  الع شر ، الع   

 ض الرّ  ريُشّ الو   يغُّنال سن ي  شعر يف قي التّ  أله اف ج ي   قرا  

 1با  ح ج  مه 
 یرانإ تربیز، ،أبذربیجان مدين هیدالشّ  جامعة ة،اإلنسانیّ  والعلوم اآلداب ةکلّیّ وآداهبا، ةالعربیّ  غةاللّ  قسم يف مشارکة أستاذة

 2غيي عب األح 
 یرانإ تربیز، ،أبذربیجان مدين هیدالشّ  جامعة ة،اإلنسانیّ  والعلوم اآلداب ةکلّیّ ،  داهباوآ ةالعربیّ  غةاللّ  قسم يف مشارک أستاذ

 3  جنخلي  م س 
 یرانإ تربیز، ،أبذربیجان مدين هیدالشّ  جامعة ة،اإلنسانیّ  والعلوم اآلداب ةکلّیّ  وآداهبا، ةالعربیّ  غةاللّ  فرع يف ماجستری طالب

 1/01/0220 القب  : 44/0/0271 ال َح  :

 صل ّ امل
 عن  دما احلی  اة عل    للحف  ا  أو فیع  ةالرّ  األه  داف إل  ی للوص  ول األوىل ةاإلس  المیّ  الق  رون يف یعینیالّش   عراءوالّش   والعلم  اء )ع( یعةالّش   أئم  ة ب  نی تس  تمدم قی  ةالتّ  تكان  
 م     عام   لالتّ  يف قی   ةابلتّ  کللتمّس    ار تربی    اعتباره   ا ميک   ن يتالّ    لالعوام    م   ن یعةالّش    وإابدة والفق   ر الکب   ت نّ إ ش   دیدة. خمالف   ة یعةالّش    خيالف   ان اجملتم     أو احل   اكم ك   ان
 قیتعلّ   فیم  ا قی  ةالتّ  یس  تمدمان ل  كل  معاص  رین، ک  اا املكانی  ة، احل  دود ع  ن ظ  رالنّ  بغ    ض  يالرّ  ریفّش  الو  غزن  وي س  نایي اعرین،الّش   ك  ال أنّ  مب  ا واحلكوم  ة. عبالّش  

 الع  ريب اعرالّش   ض  يالرّ  دیّ الّس   وش  عر یعيالّش   ی  رايناإل اعرالّش   الغزن  وي ينایالّس   ش  عر يف قی  ةالتّ  ظ  اهرة راس  ةدّ ال هه  ك تبح    ة.واألس  ریّ  ةیاس  یّ والسّ  ةاالجتماعیّ   بظ  روفهم
 ع    ن فاعلل    دّ  وس    یلة قی    ةالتّ  یس    تمدمان املعاص    رین اعرینالّش     ک    ال أنّ  إل    ی تش    ری البح      نت    ائج حلیل    ي.والتّ  الوص    في امل    نهج عل      ةمعتم    د مقارن    ة دراس    ة يیعالّش    
 لتأس   یس درجاهت   ا أعل   ی يف ةیاس   یّ السّ  املق   درة إل   ی للوص   ول قی   ةالتّ  یس   تمدم سیاس   ي ش   اعر ه   و ض   يالرّ  دیّ الّس    ولك   ن أه   دافهم إل   ی وللوص   ول ةیعیّ الّش    موح   اتالطّ 

 یعيالّش  اخل وف إابدهو  احلكوم ةو   اجملتم  لتقالی د مراع اة اهرةالظّ  ه كه یس تمدم نایيالّس  نّ أ ذل ک م   حیات ه، جوان ب مجی   يف ودمش ه األم ر وه كا ،ةیعیّ الّش  احلکوم ة
 )ع(. األئمة قیادة تبینی أجل من

 ضي.الرّ  دیّ السّ  نایي،السّ  العريب، عرالشّ  الفارسي، عرالشّ  قیة،التّ األدب املقارن،  :الّر يسي  املفر ا 

                                                                                                                                             
 Hajizadeh@azaruniv.ac.ir                    املسؤول: للکاتب اإللکرتوين العنوان .1
 Abdolahad@azaruniv.ac.ir                  اإللکرتوين: العنوان .2
 Zavosht@gmail.com            : اإللکرتوين العنوان .3
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