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 نخستین از) ع(علی حضرت والیت و خم غدیر واقعۀ
 اختصار، به که ،نو فارسی ادبیات گیريشکل ادوار

 و شاعران آثار در شود، می خوانده فارسی ادبیات
 ادبی نوعی سرعت، به و شد وارد گو پارسی سندگاننوی

 صورت در آن از که آورد پدید را خویش ویژة
 با ترش خاص حالت در و علوي شعر  عنوان با وسیعش

 شعر بر خم غدیر واقعۀ تأثیر. شود می یاد غدیریه عنوان
 شعر پیشگامان که بود عمیق و سریع چنان فارسی
 پیشگامان حال عین در مروزي، کسایی قبیل از پارسی

 شاعران نخستین از برخی و هستند نیز غدیریه شعر
 به نیز دقیقی قبیل از بودند ادیان دیگر بر که گوپارسی

 یاد خویش شعر در را آن و کرده توجه واقعه این
 در خم غدیر واقعۀ العادة فوق اهمیت به نظر. اند کرده
 وجوي جست با مقاله این در که برآنیم پارسی شعر

 به توصیفی -تحلیلی روش با غدیریه شعر هاي مونهن
 چهار در ،شعري نوع این تکوینی سیر خط ترسیم
 به حرکت عصر عراقی، عصر خراسانی، عصر مرحلۀ
 . بپردازیم یکپارچگی عصر و یکپارچگی سوي
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Abstract 
The historical Ghadir Khom event and the 
province of Imam Ali from the first 
periods of the formation of the new 
Persian literature (generally and briefly 
called Persian literature) became popular 
to persian writers and poets and quickly 
created their own genre which in 
particular , is known as broad as Alevi 
Poetry. The impact of  Ghadir event on 
Persian poetry was fast and deep as the 
pioneers of Persian poetry such as Kasaie 
Marvazi are the pioneers of Ghadir 
poetry,too. And some of the first Persian 
poets were conversing with other religions 
such as Daghighi, also looked to this 
event. They have mentioned it in their 
poetry. Given the extraordinary 
importance of ghadir event in Persian 
poetry, believe that in this article find 
examples of the Ghadireh poetry by using 
of analytic - descriptive methods focus on 
the drawing  the evolution of this type of 
poem in four steps: Khorasani Age, Iraqi 
Age, Age of moving toward Integration 
and Integration Age. 
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 مقدمه

 مکـرّم  نبـی  بازگشـت  هنگام به هجري دهم سال در
 داد رخ اي واقعـه  حـج،  سفر از مسلمانان و )ص(اسالم

. نهـاد  اسـالم  تاریخ بر کننده تعیین و عمیق تأثیري که
 شـود،  مـی  یاد خُم غدیر عنوان با آن از که واقعه این

 پیـامبر  جانشینی و والیت به) ع(علی حضرت معرفّی
 .بود) ص(اسالم
: انـد  معناکرده آبگیر را غَدیر لغت، هاي فرهنگ در

 و شـود  جمـع  آنجا در سیل و باران آب که آبگیري«
 نـام  خـم،  غـدیر ). غـدیر  ذیـل : 1375 معـین، (»بماند
 و مدینـه  و مکه راه میان در جحفه در است اي ناحیه
 و شـام  و مصر و مدینه حاجیان راه که است اينقطه
 درختـی  و آب سبب به و شود می جدا آنجا در عراق

 سـپس  و آسـایند می آن در اندکی هست، آنجا در که
 جـزء  خـم  غـدیر  جهت، این از شوند؛می جدا هم از

 »خُـم . «اسـت  حـج  پنجگانـۀ  هـاي میقـات  و مواقف
 آن آب مانـدگی  سـبب  بـه  ظاهراً غدیر، این خواندن

 فصـل  هـاي  سـیالب  خـم،  غدیر آب منبع زیرا است،
 مانده آب معنی به عربی زبان در »خُم« و است بارش
 دهـم  سـال  در). خم غدیر ذیل: 1373 دهخدا،(است

 از بازگشـت  هنگـام  بـه ) ص( خـدا  رسـول  هجرت،
 مشـهور  »الـوداع  حجـه « بـه  کـه  خـویش  حج آخرین
 از پـیش  خـم،  غـدیر  کنـار  در جحفه منزل در است،
 خداونـد  فرمـان  شوند، جدا یکدیگر از حاجیان آنکه

 ابالغ. کرد ابالغ )ع(علی جانشینی و والیت بر مبنی را
 کـه  بـود  خداونـد  موکـد  امـر  نتیجۀ )ع(علی جانشینی

 ابـالغ  دم آن تـا  را آنچـه  بخشـی  نتیجه و یافتن کمال
ا  یـا : بـود  دانسـته  امـر  این ابالغ گرو در بود، شده هـاَی 

ا  تَفْعلْ ملَّ وإِن ربک من إِلَیک أُنزِلَ ما بلِّغْ الرَّسولُ فَمـ 
لَّغْتب الَتَهرِس  اللّـهو  کم صـعنَ  ی اسِ  مـ  الَ اللّـه  إِنَّ النـَّ
 را آنچـه  پیامبر، اي ؛)67: مائده(الْکَافرِینَ الْقَوم یهدي

] مـردم  بـه [ شـده  نـازل  تـو  بـه  پروردگارت سوي از

 انجام به را الهی رسالت نکنی، را کار این اگر. برسان
. داشت خواهد نگاهت مردم از خداوند و يانرسانده

: فرمودنـد  )ص(اسـالم  پیـامبر  کـه  بـود  اسـاس  این بر
. »اوســت مــوالي علــی اویــم، مــوالي مــن هــرکس«
 پـذیرش  کـه  بـود  پس آن از) 17: 1379 معصومی،(

 هـاي  بنـدي  صف که شد فارقی خط ،)ع(علی والیت
 و زد رقـم  را اسـالم  جهـان  فکري و سیاسی مذهبی،

 بـر  جملـه  از و مسـلمانان  زنـدگانی  شـئون  تمـام  بر
 دیرپـا  و وسـیع  عمیـق،  تـأثیري  مسلمان ملل ادبیات

 .نهاد
 

  مسئله بیان
 عنـوان  بـا  آن از معمـول  طـور  به که نو فارسی زبان
 زبـان  بـا  همزمان که هرچند شود، می یاد فارسی زبان

 حتـی  و داشـت  رواج) میانـه  فارسی(ساسانی پهلوي
 دوران از زبـان  این به هم شعر از پراکنده هایینمونه

 بـا  مقارن آن وسیع رواج اما است، شده نقل ساسانیان
 اسـالم  ظهور  سبب به پهلوي زبان افتادن رسمیت از
 مقطـع  اسـاس،  ایـن  بـر . بـود  ساسانی دولت زوال و

 بـا  پارسـی  شعر تکوین و فارسی زبان شیوع تاریخی
 زمـانی  مقارنت ایران، در تشیع ویژه به و اسالم تاریخ

 .دارد مکانی نیز و
 نیمـۀ  دو بـر  اعصـار  تـرین کهـن  از ایـران  کشور

 دورة در و پهلـه ( غربـی  و) خراسـان (شـرقی  متمایز
 اسالم، قرون نخستین در. بود) عراق و جبال: اسالمی
 و خالفـت  مرکـز  بـا  مجـاورت  سبب به عراق بخش

 و مـذهبی  زبـانی،  لحـاظ  بـه  حرب، به شدن گشوده
ا  بـود،  خالفت هدستگا نفوذ زیر شدت به فرهنگی امـ 
 و خالفـت  مرکـز  از مسـافت  بعـد  سـبب  به خراسان
 بـا  همکـاري  هـاي  نامه پیمان و صلح به شدن گشوده

 بسیار هاي آزادي داراي دهقانان، و مرزبانان اَسواران،
 تــرویج و حفــظ مرکــز توانســت ســو یــک از بــود؛
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 از و شـود  ایرانیـان  فرهنگـی  و زبـانی  کهـن  مواریث

 سـالیقی  و مـذاهب  ترویج براي مرکزي دیگر سوي
 بـود،  عباسـی  و اموي خلفاي پذیرفتۀ آنچه با که شد

حکومت سایۀ در که بود ترتیب بدین. داشت تفاوت
 فارسـی  شـعر  سـامانی،  ویژه به و صفّاري ایرانی هاي

 عنـوان  بـه  تشـیع  مـذهب  و ایرانـی  میراثی عنوان به
 در عباسی، و اموي خلفاي مذهب با مغایر اياندیشه

 شــعر پیشــگامان و خوردنــد گــره هــم بــه خراســان
. شـدند  فارسی شیعی شعر پیشگامان به مبدل پارسی،
ــران ــفاري، امی ــامانی، ص ــیمجوري، س ــانی، س  چغ

ــاهیان ــأمونی خوارزمش ــونی، و م ــپهبدان فَریغ  و اس
 شـرق  هاي قدرت سایر و سامانی دولت تابع مرزبانان

 ادبیـات  و زبان و ایرانی فرهنگ از حمایت در ایران،
ــر اشــتیاق ارســی،ف ــی و واف ــاه حت  عمــل شــدت گ

 شیعه اغلب که هرچند و) 82: 1348 فلسفی،(داشتند
 خـویش  قلمـرو  در کـه  اندیشـه  آزادي با اما نبودند،
 فکـري،  فعالیـت  بـراي  را فضـا  بودنـد،  ساخته حاکم

 فـراهم  غیرمسـلمانان  حتی و شیعیان ادبی و فرهنگی
 .  بودند ساخته

 تنــدباد بــا انخراسـ  ایرانــی هـاي حکومــت بهـار 
 بــه جیحــون مــاوراي از نــژاد تــرك قبایــل حمــالت
 و غزنـوي  هـاي حکومـت . گرایید خزان به خراسان،
 در پیشینه و پایگاه فاقد نژادي، لحاظ به که سلجوقی

 را خــویش مشــروعیت، کســب بــراي بودنــد، ایــران
 آن بـاره  یـک  بـه  و ساختند عباسی خلفاي کارگزاران

ــار ــرّم به ــم خ ــگ و ادب و عل ــه فرهن ــر در ک  عص
 بـا . گرفت خزان بود، آمده فراهم ایرانی هاي حکومت
 آخـر  ربـع  در غزنوي محمود سلطان یافتن حکومت

 مواریـث  بـا  مبـارزه  خراسـان،  بر هجري چهارم قرن
. گرفت شدت و شد آغاز شیعی هاياندیشه و ایرانی

ــه محمــود ــۀ ب ــان در انگشــت خــویش، گفت  در جه
 بـردار  یافـت،  مـی  آنچه و جست می شیعه و بود کرده

 بقایاي آخرین وي). 230 /2: 1388بیهقی،( کشت می
 ابوالقاسـم  حکـیم  جملـه  از سامانی عصر شیعی ادب

 پـس  آن از. داد قرار تعقیب تحت و راند را فردوسی
 نمـود  آغاز را تاریخی هجرتی ایران، در تشیع که بود

. شـد  منتقـل  عراق به خراسان از فارسی شعر مرکز و
 و ایرانـی  امراي حمایت تحت نگامه آن در که عراق
 شـیعی  فارسی شعر پناهگاه داشت، قرار دیلمی شیعۀ
ــد  خراســان، شــعر خورشــیدهاي غیــاب در و ش

 قـوامی  و.) هـ401 متوفّی(رازي بندار چون ستارگانی
 و کردنـد  ظهـور ) هجـري  پنجم قرن دوم نیمۀ(رازي

 شـیعی  شـعر  تکامل و تکوین مسیر در بلند هایی گام
 .  برداشتند

 تحت عراق به شیعی ادب هجرت از پس
 نیز دیگري بزرگ تاریخی حادثۀ دیلمیان، حکومت

 ایلخانی سالطین تسلط. شد عراق در تشیع گریاري
 هجري،656 سال در عباسی خالفت زوال و بغداد بر

 و آورد فراهم عراق در شیعیان براي را فضا آزادترین
) ع(شیعه ائمۀ مزارات و مشاهد به که سرزمین این

 مرکز هجري، هفتم قرن دوم نیمۀ از بود، آراسته
 دیگر خراسان در پس آن از. شد شیعی اندیشۀ

 خویش که سلجوقیان و غزنویان چون هایی حکومت
 دانستند، می بغداد خالفت هاي سیاست مجري را

 ظهور عوض، در و نیافتند ظهور براي دلیلی
 و سربداران قبیل از خراسان در شیعه هاي حکومت

 هرات، تیموریان قبیل از متساهل هاي ومتحک
. ساخت آزاد شیعیان نفع به را خراسان فکري فضاي
 یا شیعه ترکمانان حکومت با نیز آذربایجان و عراق

 ایلخانان، قبیل از تشیع به متمایل هايحکومت
 شاعران نماي و نشو مرکز جالیریان، و مظفریان

 ،.)ـه778-709( ساوجی سلمان قبیل از مذهب شیعه
 شیرازي اهلی و.) هـ925 متوفّی( شیرازي بابافغانی

 متمایز بخش دو ترتیب بدین و بود.)  هـ942 -858(
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 سمت به حرکت خراسان، و عراق یعنی ایران

 907 سال در آنکه تا نمودند آغاز را یکپارچگی
 گرفتن قرار و صفویان دولت ظهور با هجري

 میتما واحد، حکومتی چتر زیر عراق، و خراسان
 پس، آن از. شد شیعی شعر آفرینش عرصۀ ایران
 از پس دوران و قاجاریه عصر در ویژه به شیعی شعر

 برداشت کمال سوي به بلند هاییگام اسالمی انقالب
 به نیز و کیفی لحاظ به هم و کمی لحاظ به هم و

 نظیر بی رشدي ها، قالب و انواع ها،حوزه تنوع جهت
 .یافت

 دست به شواهد اساس بر که برآنیم مقاله این در
 ترسیم و اثبات به گو، پارسی شاعران اشعار از آمده

 ادب در غدیریه شعر سیر خط بودن ايچهارمرحله
 عصر از عبارتند مرحله چهار این. بپردازیم پارسی

 قرن ابتداي تا پارسی شیعی شعر ابتداي از(خراسانی
 قرن نیمۀ تا پنجم قرن ابتداي(عراقی عصر ،)پنجم

 یکپارچگی سمت به حرکت آغاز ،)هجري مهفت
 و) هجري دهم قرن ابتداي تا هفتم قرن دوم نیمۀ(

 ).بعد به هجري دهم قرن ابتداي(یکپارچگی عصر
 

 تحقیق پیشینۀ
 شعر در آن جایگاه و غدیر واقعه اهمیت به نظر

 و نامستقل یا مستقل صورت به بسیار آثاري پارسی،
 که شده تألیف وزةح این در مقاله، یا کتاب قالب در

 شعر در غدیر« کتاب: از عبارتند آنها از برخی
 کتاب گرمارودي، موسوي مصطفی اثر ،»فارسی

 ،)»چهاردهم تا چهارم قرن از( فارسی هاي غدیریه«
 قبیل از هایی مقاله و سردرودي صحتی محمد اثر
 مطالعه( عربی و فارسی هاي غدیریه تطبیقی بررسی«

 ،)»سالمه بولس و شهریار هايغدیریه: پژوهانه مورد
 کبري دکتر و الدینی شمس اعظم دکتر قلم به

 متفاوت حاضر، مقالۀ از را آثار این آنچه. خسروي

 مسألۀ به نظریه داراي و ساختمند پرداخت سازد، می
 آن مقاله این فرض. است مقاله این در غدیریه شعر
 و مجرد اي پدیده ایران، در سرایی غدیریه که است

 تحوالت با و نبوده ادبی هاي آفرینش به رمنحص
 معلولی و علّی پیوند اسالم، عصر در ایران تاریخی

 کنیم ثابت که برآنیم حاضر مقالۀ در. است داشته
 دورة چهار با فارسی، شعر در غدیریه تحول تاریخ

 و توازي و است پیوند در ایران در تشیع تاریخی
 شعر حوزة در ینا از پیش که آثاري اما دارد، تقارن

 جنگی به کمابیش است، شده تألیف پارسی غدیریۀ
 از ايتذکره یا گوناگون ادوار در غدیریه اشعار از

 . است شده بدل سرا غدیریه شاعران
 

 تحقیق ضرورت و اهمیت
 به تنها نه اسالمی، ایران تاریخ در خم غدیر واقعۀ
 ساحات همۀ در آن بر افزون بلکه مذهبی، جهت

 عمیق و وسیع تأثیرات منشأ هنر، و ادب فرهنگ،
 چنان پارسی ادب بر واقعه این تأثیر شدت. است بوده
 پارسی، شعر تکوین ابتداي همان از که است بوده

 و عمق. هستیم نیز غدیریه ادبی نوع ظهور شاهد
 است بوده چنان پارسی شعر در غدیر حضور وسعت

 براي آن از نیز غیرمسلمان شاعران حتی که
 این بر. بردندمی بهره خویش ادبی هاي رینشآف

 بخشی بررسی غدیریه، ادبی نوع بررسی اساس،
 دیگر، سوي از. است پارسی ادب از مهم و بزرگ
 صرفاً کارکرد گاه هیچ ایران، در مذهبی و آیینی شعر

 اغلب پارسی، آیینی شعر. است نداشته آیینی و مذهبی
 از ایرانیان يبرا مذهب. است پایداري شعر از ايگونه

 براي اي دستمایه امروز، تا تاریخی اعصار دورترین
 توان می که اي گونه به است، بوده پایداري و مبارزه
 مصادیقش اغلب در ایران، در پایداري ادب گفت
 بررسی اساس، این بر. است بوده آیینی ادب همان

 



 113 / سعید مهريابراهیم فراهانی واشقانی فارسی، شعر در سرایی غدیریه تکوین سیر

 
 مرور اسالمی، ایران تاریخ درازاي در غدیریه شعر

 طغیان و باطل مظاهر و جور حکام با انایرانی مبارزات
 بررسی اهمیت و ضرورت مسئله این و است بوده نیز

 .سازد می افزون را غدیریه شعر
 

 بحث

 تا آغاز از( خراسانی عصر در غدیریه شعر. 1

 )  هجري پنجم قرن ابتداي
 و. م651 سال در ساسانی سوم یزدگرد مرگ با

 غربی ۀنیم ساسانی، دودمان چراغ گرفتن خاموشی
 به و زدگردی پادشاهی زمان در که) عراق/ پهله(ایران

 استیالي تحت قرن سه براي بود، شده گشوده حرب،
 عباسی سپس و اموي خالفت دستگاه شدید و مستقیم

 و یزدگرد مرگ از پس که خراسان اما گرفت، قرار
 با اي منطقه هاي نامه صلح و ها نامه پیمان با بیشتر

 پیوسته اسالم قلمرو به دهقانان و نمرزبانا اَسواران،
 و مذهب فرهنگ، اندیشه، که یافت را آن مجال بود،
 همراه آزادي، این. کند حفظ را خویش ادب و زبان

 این که شد موجب خالفت مرکز از خراسان دوري با
 اندیشه با مغایر هايجریان گاهتبلیغ و پناهگاه سرزمین

 تنخس. شود عباسی و اموي خالفت مذهب و
 را خرسان امویان، با مخالفت در عباسیان و ایرانیان

 و ایرانیان سپس و دادند قرار خویش هايفعالیت مرکز
 وسیع هايفعالیت به عباسیان، با مخالفت در شیعیان

 خراسان به) ع(رضا امام هجرت. پرداختند خراسان در
 و عصمت خاندان با خراسانیان نزدیک آشنایی و

 سامان آن اندیشۀ فضاي آزادي اب تلفیق در) ع(طهارت
 خراسان در پیش از بیش را تشیع و شد علت مزید نیز

 که ايگونه به ،)218: 1386 جعفریان،( کرد ترویج
 به دل نبودند، اسالم دین بر که نیز خراسانیانی حتی

 .سپردند می) ع(بیت اهل محبت

 در پارسی شعر و تشیع همزمان زدن جوانه
 در پارسی شعر پیشگامان که شد موجب خراسان

 شعر ویژه به و شیعی شعر پیشگامان حال، عین
 از آن در که پارسی بیت نخستین. باشند نیز غدیریه

 است، شده یاد) ع(علی حضرت والیت و غدیر واقعۀ
 یعنی گو، پارسی شاعران نخستین از یکی به متعلق
 :است) 359 -320(سمرقندي دقیقی
 وسآل چشم به همی بگیرد وار کیوس

 غدیر روز امیر شهبا، رّخـف انـــس به
 )103-102: 1368 دقیقی،(

 شیعه تنها نه دقیقی، که است این آور شگفت نکتۀ
 بود، زرتشتی برکیش و نبود هم مسلمان بلکه نبود،

 عنوان با) ع(علی یادکردن و غدیر مضوع به توجه اما
 میان در غدیر حادثۀ عمیق تأثیر بیانگر امیر،

 امامت خاندان به سامان آن مردم عالقۀ و خراسانیان
 :سراید می بودنش زرتشتی دربارة خود دقیقی،. بود

 برگزیده خصـلت چـار قیـدقی
 زشـتی و نیکی همه از گیتی به

 چنگ ناله و رنـگ یاقوت لب
 زردهشتی دین و رنگ خوش می

 )409/ 1: 1373صفا،(
 در و پارسی شعر پیشگامان از که شاعري دیگر

  توسعه از و شیعی شعر پیشگامان زا حال عین
 شیعی، شاعران نخبۀ است، غدیریه نوع دهندگان

).  ه 341زادة( مروزي کسایی ابوالحسن مجدالدین
 حتی که بود چنان شیعی شعر در وي استغراق
 عبا آل به ارادتش و عشق از را خویش تخلص

 در وي. شد بردار نام کسایی به و گرفت) کسا(
 و کشید نظم به را غدیر واقعۀ مشهور، بس اي قطعه

 هی،ـتشبی و لیـتمثی بیانی با را) ع(علی حقانیت
 :کرد تبیین
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 پـیمـبر که  را کـسی بـستاي و کـن مدحـت

 کـار همـه داد بـدو و کـرد ثـنـا و ـودــبسـت
 باشد که و ست بوده که و حال بدین کیست آن

 کـرار حـیدر جـهـان، خـداونـد شـیر زــجـ
 دان اي دایـره مــثـل بــه را هـدي ـندی ایـن

 پرگار خـط حـیدر و مـرکـز مـا، ـغمبـرــپـی
 پـیـمـبر  داد عـلـی بــه  عـالم هـمـه عـلـم

 گـلـزار به سـیـل دهـد کـه بهاري ابر ونــچ
 )1381:119 سبحانی،. هـ(

 تخلّصـش  کـه  حد آن تا کسایی تشیع به توجه با
 او کـه  کـرد  بـرآورد  نتوامی داشت، شیعی صبغۀ نیز

 از اما است، داشته غدیري و شیعی شعر وسیعی حجم
 مـرور  در اغلب پارسی، شعر پیشگامان دفاتر که آنجا

 اشـعاري  کسایی، از است، شده نابود روزگار، حوادث
 شـدت  گـواه  نیـز  انـدك  همـین  اما برجامانده، اندك

 .است) ع(امامت پاك خاندان به وي ارادت
) ع(علـی  جانشـینی  مسألۀ به وجهت ترینوسیع اما

ــعر در را ــی ش ــاهنامۀ در اول، دورة فارس ــتاد ش  اس
 :بینیم می فردوسی ابوالقاسم حکیم سخن،

 نــبــی بــیـت اهــل بــنـدة  مـنــم
 ـیـوص پــاي خــاك ایـنــدةــسـتــ

 نهاد دریـا چـو را جـهـان ایـن حکـیم
 باد تـند او از مــوج ـگـیـخـتـهـــبران
 سـاخـتـنـد او بـر کـشتـی هفـتـاد چو

 افـراخـتـه بـر  هـا بـادبــان  هـــهـمـ
 عروس سـان بـه کـشتی هـنـپـ یـکـی

 خروس چشم هـمـچـو اراسـتـهــــبیـ
 عـلـی  بــا انــدرون  بــدو مـدــمـحـ
 ولـی و نــبـی بـیـت اهـل انـــــهـمـ

 بــدیــد دریــا دور، کــز دــخـردمـنـ
 نـاپــدیـد بـن و  پـیـدا نـه هــــانـکـر

 زدن خـواهـد  ـوجـم  ـوــک بـدانـست

 شدن نخواهد رونــــبـی غـرق از کـس
 وصـی  و نـبـی بـا اگـر ـتــگـف دل به

 وفی یـار  دو  دارم  رقـه،ــــغـ ومــشــ
 سـراي دیـگـر بـه داري ــمـــچـش اگـر
 ـايج گـیـر عـلـی و نـبـی ـزدـــــن بـه

 است مـن  گـنـاه  آیـد بـد زیـن رتـــگ
 است من راه و دین این و است ینـــــچن
 بـگـذرم  بـریـن هـم  و  زادم نـــایـ بـر

 ...حـیـدرم پـی خـاك که دان انـــــچنـ
 ست علی بغض جانش در که ســـک آن هر

 ...ستــکی  زار  جـهان در ـرـــزارت  ازو
 )4: 1389 فردوسی،(

 مسـألۀ  بـه  فردوسی حکیم پرداخت نحوة اهمیت
ــینی ــرت جانش ــی حض ــه ،)ع(عل ــط ن ــه فق ــبب ب  س

 منـازع  بـی  استادي از برخاسته ادبی واالي هاي ارزش
 و خطاب تندي و پرداخت وسعت یا فردوسی حکیم

 سـبب  بـدان  نیز بلکه تشیع، نفع به استدالل استحکام
 مقدمـۀ  بـه  وضـعیتی  در را شـعر  این حکیم که است

 خواســت مــی کــهســاخت ملحــق یشخــو شــاهنامۀ
 تـاریخ  حکّـام  ستیزترینشیعه از یکی نزد را شاهنامه

 دانسـت مـی  و بفرسـتد  غزنـوي  محمود سلطان یعنی
 اعـدام  و زنجیـر  و بنـد  بسـیار،  احتمـال  به او پاداش
 نیامـد  کوتـاه  خویش موضع از اي ذره اما بود، خواهد

 در خـویش  خطـاب  تنـدي  و شـدت  از هم اندکی و
 .نکاست آن دشمنان به حمله و شیعت از دفاع

 شـعر  نماینـدة  آخرین توانمی را فردوسی حکیم
 از کـه  او. دانسـت  نخسـت  دورة در علوي و غدیریه

 بـــود، ســـامانی عصـــر شـــاعران بقایـــاي آخـــرین
 دسـتور  صدور سپس و غزنوي دربار از شدنش رانده

 عصري آغاز براي است نمادي اعدامش، و دستگیري
 ایـران  مـذهب  و هنـر  ادب، گ،فرهن تاریخ در جدید

 خراسان قطب دو چرخش شاهد که عصري اسالمی،
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 بود، تشیع مرکز هنگام آن تا که خراسان بود؛ عراق و

 عرصـۀ  عـراق،  جـایش  به و شد می تسنّن مرکز حال
 .گردیدمی شیعی هاي فعالیت آزادي

 
 عراقی عصر در غدیریه شعر. 2

 )هجري هفتم قرن نیمۀ تا پنجم قرن ابتداي(
 گـرفتن  قـدرت  بـا  خراسان ایرانی هاي حکومت بهار

 خراســان بــه جیحــون ســوي آن از کــه تــرك قبایـل 
 ابوالقاسـم . گرفت خزان تاختند،می اغلب و آمدند می

ــود ــن محم ــبکتکین ب ــال در)  ه 421-.  ه 360(س  س
 بـه  اسـماعیل،  بـرادرش  دادن شکست با هجري387

 شـرق  ایرانـی  هـاي  دولـت  سپس. رسید غزنه امارت
 را خـود  و برانـداخت  را صفاریان و سامانیان ویژه به

 داشـت،  تعصـب  تسـنّن،  در کـه  وي. خوانـد  سلطان
 سـبب  بـه  کـه  وي. گشود ایران تاریخ در تازه فصلی

 ایرانیـان  میـان  در مشـروعیتی  پایگـاه  بـودن،  ناایرانی
 مسـئول  و عباسـی  خلیفۀ کارگزار را خویش نداشت،

 غیـر  مـذاهب  و ادیان همۀ برانداختن و تسنّن ترویج
 مأمور حق جانب از را خود ترکان. «دانستمی آن از

 کـه  انـد  پنداشـته  مـی  چنین و دانستندمی دین تقویت
 را بددینان تا است رسیده آنان به روي آن از سلطنت

 سـلطان ) 2/132: 1373 صـفا، (. دارنـد  بـاز  بدعت از
 پیشی نیز بغداد خلیفۀ از حتی کار، این در که محمود
 در جهـان  در انگشـت  خـویش،  گفتـۀ  هب بود، گرفته

 دار بـر  یافـت،  می آنچه و جست می شیعه و بود کرده
 سال در چون وي). 230: 2ج ،1388بیهقی،(کشتمی

 دارهـا  ها،جاده طرفین بر گشود، را ري هجري، 420
 کشت شکل ترین فجیع به را بسیار شیعیان و افراشت

 و بـدعت  کتب که عنوان این به را بسیار هاي کتاب و
 در). 387: 1386 جعفریـان، (سـوزاند  اسـت،  ضاللت

 و ترین سخت بودن، رافضی و قرمطی تهمت او زمان

 سـخت  کیفر و آمد می شمار به ها  نسبت پرخطرترین
 ). 38 ،37: 1375 کوب، زرین(داشت پی در

 بودنـد  ترك قبایلی غزنویان، سان به نیز سلجوقیان
 را مـت حکو و تاختـه  خراسان به جیحون ماوراي از که
 کسـب  بـراي  پـس  بودنـد،  آورده فراچنگ غلبه و قهر به

 کـارگزار  را خـویش  و رفتند غزنویان راه به مشروعیت،
 رسـالتی  داراي را خـویش  نیـز  آنان. دادند قرار خالفت

 بداندیشـان  و بدکیشـان  سـاختن  کـن  ریشـه  بـراي  الهی
 بیشـتر  کـه  آنـان  حکومتی مراکز مخصوصاً و دانستند می
 جاهـا  تـرین  ناامن بود، مرو در ویژه هب بزرگ خراسان در

ـا بــود، شــیعیان بــراي مرکــز از دور نــواحی در امـ 
 هـا  اندیشه و مذاهب دیگر براي هایی آزادي حکومتشان،

 ).181: 1385 آذر، ترکمنی(داشت وجود
 محمــود ســلطان کــه تــاریکی و تلــخ فضــاي در
 بـراي  خراسان در سلجوقی سالطین سپس و غزنوي

 آورده پدید اي اندیشه هرگونه براي بلکه تشیع تنها نه
 دیلمـی،  ایرانـی  امـراي  حکومـت  تحت عراق بودند،
 را مـذاهب  و ها  اندیشه همزیستی و آزادي از دورانی
 کاکویـه  آل و بویـه  آل دیلمـی  امـراي  و کرد می تجربه
 زنـدگانی  گونـه  این براي مستحکمی هاي پایایه چنان

 طینسـال  تسـلط  نیـز  بعدها حتی که نهادند عراق در
 عراق در را زندگانی شیوة این نتوانست نیز سلجوقی
 فـتح  از پـس  دیلمی، احمد معزالدوله. سازد مندرس

 نسـاخت،  منقـرض  را عباسـی  خالفـت  تنهـا  نه بغداد
 امـراي  برابـر  در عباسـی  خلفـاي  امـن  پناهگـاه  بلکه

 مـدام،  طـور  بـه  که شد نژاد ترك سرداران و حمدانی
 عـین  در عزالدولـه م. کردنـد مـی  اعدام و عزل خلیفه
 و رسـمی  مراسـم  نخسـتین  عباسـی،  خالفـت  حفظ

ــی ــزاداري دولت  352 ســال محــرم در  را عاشــورا ع
 همـان  الحجـۀ  ذي در و کـرد  برگزار بغداد در هجري

 رسم به و بگیرند جشن را غدیر روز داد دستور سال
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 ترتیب بغداد در یبزرگ  بازي آتش ایرانیان، هايشادي

 ).  148: همان(داد
-سیاسـت  سـبب  به عهد، آن در خراسان نشاعرا

-مـی  هنگامی تنها سلجوقیان، و غزنویان مذهبی هاي

 بپردازند غدیریه ویژه به و شیعی مضامین به توانستند
ــه ــرون ک ــبات بی ــدرت ازمناس ــند، ق ــه باش ــار ب  درب

 و دوردسـت  نـواحی  در االمکان حتی و نباشند وابسته
ــذیر دســترس ــه ناپ ــۀ. ســربرند ب ــل نمون ــین کام  چن

 شـاعر  ،)هـ 481-394(قبادیانی ناصرخسرو عرانی،شا
 در را اشزندگانی سالیان بیشتر که است شیعی مبارز

 نـواحی  در یـا  مصـر  قبیـل  از دوردست هايسرزمین
-نمونه وي از. برد سر به یمگان قبیل از العبور صعب

ــه و شــیعی شــعر از بســیاري هــاي ــه ویــژه ب  غدیری
 :است برجامانده
 کـنون رو  پـیـش تـرا است پـیـمـبر آل
 حـرمـتـش دار نگـه و روي متاب آن از

 ندانیش ونـچـ او حرمت اوست، فرزند
 رحمتش؟ به داري چه امید خیر خیره پس
 سـپـرد کـرا پیـمـبر که مگر اينه هــآگ

 والیـتــش؟  مـنـبـر ز خـم غـدیـر روز
 را خـلق و دیـن مـر زدــکای سپرد را آن

 اشارتش کـرد بـدو خویش کـتاب انـدر
 )107: 1387 خسرو، ناصر(

 موضـوع  بـه  کـه  عصر این خراسانی شاعر دیگر
 ســنایی آدم بــن مجــدود ابوالمجــد پرداختــه، غــدیر
 نیـز  وي. اسـت ) 545-473(سـنایی  حکیم یا غزنوي
 غــدیر موضــوع بــه مــوقعیتی در ناصرخســرو شــبیه

 از و بـود  کشـیده  دیوان خدمت از دست که پرداخت
 نیـز  سنایی. ترسی نه و داشت طمعی نه قدرت، اهل
 فردوســی، قبیــل از اشخراســانی پیشــینان ســان بــه

 فقـط  نـه  را غـدیر  به پرداختن ناصرخسرو، و کسایی
 بیـانی  بلکـه  هنـري،  هـاي  آفرینش براي اي مایه دست

 او را حقانیت و) ع(علی حضرت جانشینی از صریح
 :  داد قرار

 دامـاد هم و وصی را نبی مر
 شاد لشجما از پـیغمبر جان
 پشتش در رزم به ندیده کس

 انگشتش یک از شرك منـهزم
 دیـده بـدو شـرف یاسین آل

 بـگزیده علـم بـه را او ایــزد
 رـغدی روز به مصطفـی نایب
 امـیر را او مـر شـرع در کرده
 دل به بود بخـوانده قرآن سر
 حاصل شده ورا جهان دو علم

 )79: 1388 سنایی،(
 شــاعر دیگــر) ه618 -540(نیشــابوري عطــار

 بـا  مشـابه  مـوقعیتی  در کـه  است دوره این خراسانی
 اهـل  از ترس و طمع از فارغ و سنایی و ناصرخسرو

 از کـه  عطـار . پرداخـت مـی  غدیر موضوع به قدرت،
 بـه  زدن پـا  پشـت  بـا  اسـت،  عرفانی شعر پیشگامان

 چنـین  و بـود  زده تکیـه  نیازي بی مسند بر دنیا، مکنت
 :سرود می

 است امام گر غربم به تا مشرق ز
 است تـمام حـیدر امیـرالمـومنـین

 سـنانـش ـمـزخ جـهان این گرفته
 نانش سه وصف جهان زان گذشته

 است دور اخالص عطا سر در چو
 راست او خاص آیه هفده را نان سه

 )127: 1387عطار،(
 بـا  تنهـا  خراسـانی  شاعران که اوضاعی چنین در

 از پرهیـز  و اعـراض  یـا  هابیغوله در گرفتن سکونت
 موضـوعات  به توانستند می قدرت اصحاب با ارتباط
 سـبب  بـه  عـراق  بپردازنـد،  غدیریـه  ویژه به و شیعی

 ائمـۀ  مـزارات  و مشـاهد  وجـود  و دیلمیان حکومت
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. بـود  شـده  شـیعی  شعر سریع توسعۀ بستر ،)ع(شیعه
 در بویـه  آل دربـار  شـاعر ) هـ401 متوفّی(رازي بندار

) ع(علـی  حضـرت  والیـت  مسـألۀ  بـه  زمـان،  همـین 
 خویش، سر تاج را حضرت آن از پیروي و پردازد می

 :انگارد می مادرش منّت و خدا فضل
 سـرمه بر علـی والیـت اجـت تا

  نیکوترمه و خوشتر مرا روج هر
 حیدرمه میردین که این شکرانۀ

  مـادرمه مـنّت و خـدا فضـل از
 ) 1/557: 1356 کریمیان،(

دیلمیان حکومت اریادگ که همزیستی پایدار حس 
 و ري به غزنویان زودگذر تهاجم با حتی بود، عراق در

 هم عراق در سلجوقیان مستمر حضور سپس و اصفهان
 در الشعرا اشرف به ملقب رازي قوامی. نرفت میان از

 اوایل و پنجم قرن دوم نیمۀ در سلجوقی عصر اوایل
 و پرداخت شیعی شعر توسعۀ به هجري ششم قرن
 »خوانی مناقب« عنوان با را مذهبی شعر از تازه اي گونه
 که اشعاري از بود عبارت خوانی مناقب. گذاشت پایه
 سروده اطهار ائمۀ و) ع(علی حضرت منقبت و مدح در
 با شدند، می نامیده خوان مناقب که افرادي و شد می

 قوامی. خواندندمی برزن و کوي در خوش صدایی
 بیان در بود، نیخوا مناقب گذاران بنیان از که رازي

 جانشینی به) ع(علی نصب که خم غدیر واقعۀ مضمون
 :سراید می بود،) ص(اسالم پیامبر

 تو مـقام قـایم مـحمد، اي ـزدــای گـفـت
 درعباست تو با کنون که آن تو پس از هست

 است زینـت شرع در تو علم و او مــعل از
 استواست عـرش  در تـو  نـام و او نـام وز
 ست مقتدي قـوم دگر وــچ وــت روزگار در
 مقتداست تـو چـون تـو، پس از تو امت بر

 )179-178: 1334رازي، قوامی(

ــه شــعر .3 ــه حرکــت عصــر در غدیری  ســمت ب

 )هجري 10 قرن ابتداي تا 7 قرن نیمۀ( یکپارچگی
 اسالم تاریخ حادثۀ ترینتلخ شاهد هجري، هفتم قرن

 در. ودب اعصار و قرون همۀ در بشر تاریخ بلکه و
 از دین بی و آشام خون قومی که بود زمان این

 و آسیا تمام و تاختند بیرون مغولستان صحراهاي
 کشیدند خون و خاك به را اروپا از بزرگ هاییبخش

 از قدر آن و سوزاندند و برکندند را مدنیت مظاهر و
 اگر حادثه، آن ماندگان باقی زعم به که کشتند مردمان

 جمعیت، آن از کسري باشد، والدت هم قیامت قیام تا
 در مملوکی مسلمان سالطین اگر و گردد بازنمی
 مواجه شکست با را آنان مصر، هاي دروازه

 توانست نمی دیگري بشري نیروي هیچ ساختند، نمی
 اسالم، جهان به مغوالن حملۀ. سازد متوقف را آنان

 و عطف نقطۀ و آورد همراه به را عظیم تغییراتی
 نخستین. بود بشري تاریخ در تازه یهای فصل آغاز
 که بود خالفت برانداختن و بغداد فتح تغییرات، این
 جهان بر اروپاییان سلطۀ عصر سرآغاز را آن توان می

 زمان آن در خالفت قدرت زیرا دانست، اسالم
 امراي که بود وحدت از نمادي بود، صوري اگرچه
 مپرچ یک زیر صلیبی، هايجنگ در را اسالم متفرّق

 این دیگر خالفت، زوال از پس و آوردمی گرد
 زوال اما. نیامد فراهم اروپاییان برابر در وحدت
 که شد موجب و داشت نیز دیگر اينتیجه خالفت،

 چون هایی حکومت دیگر فرارود، و خراسان در
 کسب عنوان با که نکنند ظهور سلجوقیان و غزنویان

 شتارک و تعقیب به خالفت، دستگاه از مشروعیت
 یافت مجال نیز خراسان پس آن از. بپردازند شیعیان

 آزاد. باشد شیعی افکار بیان پذیراي عراق، سان به که
 رفع از ناشی تنها خراسان، فکري فضاي شدن

 و نبود سلجوقی و غزنوي ستیزشیعه هاي حکومت
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 در گراییشیعه یا شیعه هايحکومت آن بر افزون

 براي را آزاد بس فضایی که کردند ظهور خراسان
 که داري سربه دولت. آوردند فراهم شیعی تفکّر

 بود ایران تاریخ در امامی دوازده شیعۀ دولت نخستین
 هرات، تیموریان ویژه به تیموریان دولت سپس و

 تشیع سمت به اپذیرنبرگشت شکلی به را خراسان
 ترویج براي تیموري عهد. «بردند پیش امامی  دوازده
 این از عشري اثنی شیعۀ و بود بیمناس موقع تشیع

 مقاالت آزادانۀ اظهار و عقاید نشر براي فرصت
) 4/54: 1373 صفا،(. »کردند استفاده خوب خویش،
 اما داشت، تعصب تسنّن، در تیمور، که هرچند
 متصوفه، و عرفا به او چراي و چون بی التفات
 هنگام آن در چراکه شد، تشیع بیشتر ترویج ساز زمینه
. نددبو تشیع به متمایل یا شیعه صوفیه، فرق ترینمهم

 به هم نیز هرات تیموریان ویژه به تیمور جانشینان
 مشرب سبب به هم و مذهبی هايگرایش جهت

 تشیع ازپیش بیش ترویج موجب داشتند، که عرفانی
 در بعدها آنچه برخالف دوره این در تشیع. شدند
 سلبی ۀجنب آنکه از بیش خورد، رقم صفوي عصر
 مذاهب، دیگر نفی از باشد عبارت و باشد داشته
 و عشق ابراز از بود عبارت و داشت اثباتی جنبۀ

 سبب همین به. ایشان خاندان و) ع(علی به عالقه
 بسیار علوي مدایح نبودند، شیعه صراحتاً که کسانی
 در و شد می شنیده آنها از تشیع بوي که داشتند
 مراکزي در که بودند بزرگان برخی جالب، اي حادثه

 شهرت تسنّن به بود، شیعیان با جمعیتی غلبۀ که
 سنّت اهل با جمعیتی غلبۀ که جاهایی در و داشتند

 ترینمهم از یکی: «بودند معروف تشیع به بود،
 است کاشفی واعظ مالحسین نگرش این هايچهره

 به متهم سبزوار، در وي. داشت میانه موضعی که
 جعفریان،(. »بود تشیع به متهم هرات، در و تسنّن
 و آزادي از ناشی شگرفی، پدیدة چنین )844: 1386

 حاکم خراسان در تیموریان که بود مشربی وسعت
-اندیشه جهات به را افراد میان تمایز و بودند ساخته

 دوران، این در. بودند ساخته کمرنگ مذهبی، و اي
 غدیر، جشن عاشورا، مراسم برگزاري  خوانی، مناقب
 در بود، شیعیان مراسم از که فرج انتظار رسم

 آن هم تسنّن اهل حتی و داشت تام رواج خراسان،
 شاعران که بود فضایی چنین در. دادندمی انجام را

 ،)هـ898-817(جامی عبدالرحمن قبیل از غیرشیعه
 آنها از تشیع بوي که ساختندمی علوي مدایحی

 که »علی یتوال« به اشاره با جامی. شد می  شنیده
 :سراید می است، خم غدیر واقعۀ اصلی مضمون

 علی والیـت، شـاه خـدا شـیـر
 جلی و خفی و شـرك صیقـلی

 گرفت هیجا صف چون احد روز
 گرفت جا شــتن به مخـالف تیر

 نهفت او گـل به پـیکان غنـچـۀ
 شکفت او زگل راحت گل صد
 کرد محراب سوي عبـادت روي

 دکر اصحاب سر درد به پشـت
 )403: 1386 جامی،(

 سـراي  قطعـه ) هـ769 -685( فریومدي یمین ابن
ــزرگ ــرن ب ــتم ق ــري هش ــدمت در هج ــراي خ  ام

 هـاي حلقـه  از دیگـر  یکـی  داري، سـربه  مذهب شیعه
 ذکـر  بـا  وي. اسـت  دوران ایـن  در علوي شعر زرین

 :پردازد می خم غدیر واقعۀ تبیین به والیت، حدیث
 رالـبقادا گـلشـن بر گـذر خواهـی ار دل اي

 هوا خار کنی بیرون خود پـاي کز کـن جهد
 نهی سو یک حق راه از پاي که خواهی نمی ور

 مـصطفی رحــشـ الوثـقاي عروه در زن دست
 نیست زانکه جو مرتضی از مصطفی شرع راه

 مرتـضـی از غیر به در را مصطفی علم شهر
 ابـد تـا ایـمـان اهـل »ولـی« دان را مرتـضی
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 إنـمـا مـثـال  دارد  ابــد  دیـوان  ز چـون

 ست علی تشریف چو مواله کنت من نبی از
 ما باشـیم بـندگـان بـس ارثـشـان طریق از

 )40: 1344 فریومدي،(
 نـامور  شـاعر  ،.)هـ875 متوفّی(خوسفی حسام ابن

 اسـت  شاعرانی دیگر از تیموریان، عصر در خراسانی
 و پـردازد  مـی ) ع(علی حضرت جانشینی مسألۀ به که

 :داند می مردمان نجات کشتی را وي والیت
 کـبـریـا نـشـینـان صفه صـفیـن درـــانـ

 اوست صفاي را علی آنکه الصفـوف صف
 است محمد خـطاب رسـول،ــایـهـاال یـا

 اوست براي محمد سوي خطاب، این لیک
 فـام نـیـل خـرگـاه مـزیـن ردةــــپـ ایـن
 اوست سراي پرده پـردة چیست؟ که دانی

 )179-178: 1366 خوسفی،(
 شــعر و تشــیع دوبــارة ســربرآوردن بــه همزمــان

 هجـري،  دهـم  تـا  هفتم هايقرن خراسان در غدیري
 دورانی دیلمیان، حکومت سایۀ در پیشاپیش که عراق

ــن ــگ از زری ــر و ادب و فرهن ــیعی هن ــه را ش  تجرب
 جدیـد،  تـاریخی  دورة در کـه  شد می آماده بود، کرده
 و شــیعی ادب توســعۀ راه در را بلنــدتري هــاي گــام

 بـه  دور شـرق  از کـه  هرچند مغوالن. بردارد غدیري
ا  بودنـد،  آمده ایران نـواحی  در حکومتشـان  مرکـز  امـ 
 هالکوخـان . بـود  آذربایجان و عراق در و ایران غربی

ــول ــال در مغ ــري،656 س ــت هج ــی خالف  را عباس
 در تشـیع  ازپـیش  بیش تقویت موجب و کرد منقرض
 اغلـب،  و ایرانـی  هالکـو،  رايوز. شـد  غربی نواحی
 فرزنـدان  کـه  شـدند  موفق وزرا همین و بودند شیعه

 تشـیع  بـه  مشـخص  طـور  بـه  و اسـالم  بـه  را هالکو
 گویند می که گونی افسانه هاي روایت از اگر. درآورند

 پنهـانی  طوسـی،  نصـیرالدین  خواجـه  سعی به هالکو
 نخسـتین  بگـذریم،  بـود،  شـده  شـیعه  و آورده اسالم

 سـلطان  هالکـو،  پسـر  آورد، اسـالم  که لمغو ایلخان
ــا بــود،) هـــ683 ســال در مقتــول(تکــودار احمــد ام 

ــلطنت ــاورد دوام او س ــالمش و نی ــزد اس ــوالن ن  مغ
 کـیش  بـه  کماکـان  بعـدي  ایلخانـان  و نیافت رواجی
 اسالم) هـ703-650(خان غازان آنکه تا بودند، مغول
-گـروه  مغـوالن  و نهاد محمود را خویش نام و آورد

: گرفت رونق مسلمانی کار و درآمدند اسالم هب گروه
-بتخانه و کوشیدند اسالم تقویت در نایب و پادشاه«

 ایشـان،  دولـت  فـرّ  بـه  و کردنـد  خراب وکلیساها ها
 آفتـاب  و آمدنـد  در اسـالم  به ایران در مغول تمامت

 ضـاللت  و کفـر  ظلمـت  و گشته تابان محمدي دین
 کـه  بـود  همـین  خان غازان فرمان نخستین. شد پنهان

). 656: 1386 جعفریـان، (»آورنـد  اسـالم  باید مغوالن
 زمـان  از کـه  اسـالم  دیـن  بـه  ایلخانـان  تمایل ظاهراً

 زمــان در و بــود شــده آشــکار هــایش نشــانه هالکــو،
 سیاسی هايانگیزه نشست، ثمر به غازان خان محمود

 فرعـی  ايشاخه حقیقت، در که ایلخانان و داشت نیز
-مـی  بودنـد،  ایـران  در تانمغولس خاقانان کارگزار و

 ترتیـب  بـدین . سـازند  مسـتقل  را خـویش  خواستند
 از همیشـه  بـراي  را ایـران  سو یک از ایلخانی، دولت

 بـا  دیگـر،  طـرف  از و سـاخت  جدا خالفت دستگاه
 مغـوالن  دولـت  از را ایـران  اسـتقالل  اسالم، پذیرش
 .کرد تضمین

 را اسالم کار خان، غازان آوردن اسالم که هرچند
ا  سـاخت،  قوي  خصوصاً را تشیع و عموماً شـیعه  امـ 
 تـوان  مـی  و نیسـت  معلوم درستی به خان غازان بودن
 دیگر دربرابر و عموماً را اسالم خان، غازان که گفت
 مسـیحیت  و مغول خاقانان شمنی کیش قبیل از ادیان

 مذهبی تمایزات به و کردمی تقویت صلیبی مهاجمان
 بـه  توجـه  نحـوة  ایـن . نداشـت  التفاتی اسالم، درون
 عهـد  عرفـاي  کـه  مشـربی  وسـعت  با پیوند در اسالم
 ترویج موجب اتفاق حسن از کردند، می ترویج مغول
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 خراسـان  در کـه  سـان  همان به و شدمی تشیع بیشتر
 بـه  انـدازه  یـک  بـه  شیعه و سنّت اهل تیموري، عهد

 بـدان  اوضـاع  هم عراق در پرداختند،می شیعی رسوم
 و وصـف  بـه  چنـان  نّتسـ  اهل شعراي که رسید جا

 توانمی سختی به که پرداختندمی) ع(شیعه ائمۀ مدح
 .نهاد تفاوت شیعه، شعراي و آنان میان

 هجري،703 سال در خان غازان وفات از پس
 ابتدا که وي. رسید پادشاهی به اُلجایتو برادرش
 مذهب بر آورد اسالم بود، بودایی سپس و مسیحی

 تشیع به حلّی امۀعلّ داللت به انکه تا بود حنفی
 و گرویده تشیع مذهب به ایلخانان که حال: «گروید
 نقش حکومتی عالیم بر و منابر بر تشیع مذهب شعائر
 مذهب بیشتري، خاطر فراغت با شیعیان بود، بسته
 ترکمنی(»ساختند ساري و جاري و حافظ را شیعه
 و عراق در تشیع کار پس آن از). 272: 1385 آذر،

 ایلخانی دولت زوال با و یافت تمام رونقی آذربایجان،
 آل و مظفر آل هايدولت نیافت؛ کاستی رونق، این هم

 هاي دولت و داشتند تشیع به مثبت نگاهی جالیر
 گسترش در بلیغ همتی نیز آذربایجان و عراق ترکمان

 گسترش، این در نیز صوفیان و عرفا. داشتند تشیع
 آنان و بودند یعهش آنها از برخی داشتند؛ ویژه نقش

 ترویج را مشربی وسعت چنان نبودند، شیعه که هم
 مانند به هم سنّت اهل شد می موجب که کردندمی

 والیت قبول اظهار و بپردازند شیعی رسوم به شیعیان
 مشترك مفاهیم از یکی والیت مفهوم. «کنند) ع(علی

 تشیع تأثر و تأثیر انتقال پل که بود کلیدي ضمن در و
 شخصیت میان این در. آمد می حساب به تصوف و

 شده یاد پیوند براي موضوع بهترین) ع( علی امام
 حقیقت در). 761: 1386 جعفریان،(»شد می محسوب

 براي اي مایه دست صوفیه، دست در تشیع ترویج
 مصداقی) ع(علی والیت ترویج و بود تصوف ترویج
 نظر در صوفیه که بود والیتی ترویج براي عملی

 از اعم مغول سالطین). 94: 1363 مزاوي،(ندداشت
 مظفریان قبیل از سالطین دیگر و جالیري و ایلخانی

 انقیاد حتی و ارادت اظهار با نیز ترکمان هايدولت و
: کردندمی تقویت را دعوت این صوفیه، مشایخ به
 دوران و صفی شیخ دوران در گريصوفی طریقت«

 مراجع زیاد تراماح از وي بالفصل جانشینان از نفر سه
 اعظم وزاري و مغول ایلخانان. بود برخوردار قدرت

 و کردندمی کرنش الدین صفی شیخ مقابل در ها، آن
 صدرالدین شیخ به نسبت جالیر آل را کار همین
 خواجه به هم او اعقاب و تیموریان و دادندمی انجام
 نسبت حد از بیش احترام این. نمودند می کرنش علی

 دورة خالل در دهم قرن در آن شیوخ و طریقت به
 همچنان قویونلو آق و قراقویونلو بعدي هايسلسله

 ).129: همان(»داشت ادامه
 خوانده دینی شعر آنچه دوران، این ادبیات در

 هاي قرن دینی هاي سروده با آشکار تفاوتی شد، می
 و دینی هاي مقوله به پرداختن جاي به و داشت پیشتر

 دینی هاي شخصیت به بیشتر ث،احادی و آیات تشریح
 که معنوي مثنوي قبیل از هایینمونه و پرداخت می

 تفسیر و عطار و سنایی شیوة به دینی شعر به هنوز
 این در. بود اقلّیت در بود، وفادار احادیث و آیات
 داشت، وجود مذهبی شعر از که تصوري دوره،

 کار، این در و بیت اهل مراثی و مناقب از بود عبارت
 بین در: «نبودند تمایز قابل هم از شیعه و سنّی اعرانش

 ذکر به مقصود بیشتر موضوع این مسلمانان سرایندگان
 آغاز از هم که است آنان مراثی یا و بیت اهل مناقب

 ،1376 صفا،( »کرد رواج و شیوع به شروع دوره، این
 را راه هم دینی شعر به تازه نگرش این). 336: 1/3ج

 گشود) ع(علی حضرت محامد ذکر يبرا پیش از بیش
 مهم شهرهاي بیشتر در غدیریه ویژه به علوي شعر و

 و ري کاشان، آباد، استر سبزوار، شیراز، جمله از ایران
 .کرد پیدا رونق دیگر شهرهاي
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 سـالطین  آزاد و وسـیع  نگرش شد، گفته که چنان
 از نظـر  صـرف  اسـالم  بـه  تیمـوري  سپس و ایلخانی
 تشـیع  نفع به وضعیتی سالم،ا درون مذاهب تمایزات

 مـذاهب،  همۀ از شاعران که شد موجب و زد رقم را
 متصـوف  شـاعران  ویژه به آورند، روي علوي شعر به
 غـدیر  واقعـۀ  جوهرة که) ع(علی والیت تبیین در که

 اهمیـت  متصـوفان  بـراي  کـه  را والیت مسألۀ است،
 که بود راستا همین در. کردندمی ترویج دارد، بنیادین

 تنهـا  نه را) ع(علی خویش، »بوستان« در سعدي شیخ
 »ولـی « عنـوان  بـه  بلکه سنّت، اهل خلیفۀ جایگاه در
 را وي شـیعیان،  عـرف  در رایـج  شیوة به و ستایدمی
 :خواند می مردان شاه

 است ولی خواهی راست اگر جوانمرد
 است علی مـردان ـاهـــش ۀــپیش کرم

 )164: 1391 سعدي،(
 را) ع(علـی  چنان اي دهقصی طی سعدي، شیخ نیز

 را وي و گویـد مـی  سـخن  او عصمت از و ستایدمی
 و او سـخن  میـان  کـه  شـمارد  می بر حشر روز شفیع
 آنکـه  بـا  نهـاد،  تـوان نمی تمایزي هیچ شیعیان سخن

 تردیدي این در و بوده سنّت اهل از سعدي، دانیممی
 :نیست

 کند علی وصف که زهره و زور چه را کس
 اَتـی هـل گـفـتـه او اقـبـــمنـ در بارـجـ

 او بـنـد کــه  خیـبـر  قـلـعـۀ زورآزمـاي
 الفتی بازوي به کسـتــــشـ دگـر یـک در

 جـود بحـر ـدانـمی صـفـدر و خـداي شیر
 دغا در جهانسوز و، ازــــنم در بخش جان

 مـعرفـت سـلـطـان  و  ـروتــم  دیـباچـۀ
 یااتـقـ سـردار و  فـتـوت  شـــــلشـکرکـ

 دست زنـند شفـیعـی به ـسیــک هر که فردا
 مرتضی مـعصـوم دامن و دست و مــــمایی

 )883: 1376 سعدي،(

 عهـد  در سـنّی  و شـیعه  شـاعران  تمایزي بی این 
 تمـایز  بـی  و السـویه  علی التفات نتیجۀ باید را مغوالن

 بـه  تیمـوري  و مظفـري  جالیـري،  ایلخانی، سالطین
 تشـیع  تـرویج  نفع به اًاتفاق که دانست اسالم مذاهب

 قـرن  نیمـۀ (سوم دورة در ایران که شد موجب و بود
 بـه  بلنـدي  هاي گام) هجري دهم قرن ابتداي تا هفتم
 . بردارد همگنی و یکپارچگی سوي

 از هـــم) ه672 -604(مولـــوي دوران، ایـــن در
) ع(علـی  والیـت  لۀئمسـ  و غـدیر  واقعـۀ  به پرداختن

ـ  وي نگـاه  نوع که هرچند و نبود غافل  آن والیـت  هب
 شـیرازي  سـعدي  وار شـیعه  نگاه از متفاوت حضرت،

 به ذهنی اشتغال بودن گیر همه اینکه جهت از اما بود،
. است توجه جالب دهد، می نشان را خم غدیر مسألۀ

 این تفسیر در: «عنوان زیر »معنوي مثنوي« در مولوي
 کنـت  مـن : فرمـود  علیه... ا صلوات مصطفی که خبر

 :سراید می »هموال فَعلی مواله
 اجـتهـاد با پـیغـمبـر سبـب زیـن

 نهاد موال عـلی آن و خود امـــــن
 دوست و موال منم را کاو هر گفت

 اوست موالي علی من عم نــــاب
 کـنـد آزادت آنـکه مـوال ـتـکیس

 برکـنـد پـایـت ز رقّیت دــــــبنـ
 اسـت هـادي نبوت، آزاي هــب چون
 اسـت آزادي ـاانـبی ز را ـانــمؤمـن

 کـنیـد شـادي مـؤمنـان روهــگـ اي
 کنید آزادي سوسن و روــس چو هم

 )1012: ششم ،دفتر1379 مولوي،(
 
  )اکنون تا ـ.ه 10 قرن ابتداي(یکپارچگی عصر .4

 ایران براي تیموریان و ایلخانان عصر در که اوضاعی
 تشیع، گیرهمه پذیرش براي را ایرانیان خورد، رقم

 ظهور است معروف که هرچند و بود ختهسا آماده
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 را ایران تشیع، به بخشیدن رسمیت و صفویان
-نمی ظهور نیز صفویان اگر ساخت، شیعه کشوري

 و گرویدمی تشیع به آرام آرام ایرانی جامعۀ کردند،
 در که چنان مذهبشان، بر بقاي با حتی هم سنّت اهل

 شرحش و یافت شیوع تیموري و ایلخانی عصر
-می) ع(شیعه ائمۀ والیت و محبت به گذشت،

 سرعت را فرایند این تنها صفویان، ظهور. گرویدند
 تمایل سال هر: «کرد همراه عمل شدت با و بخشید
 امامی دوازده شیعۀ پیشوایان بزرگداشت به ایرانیان
 پارسی نثر و نظم در احترام این آثار و بیشتر

 و ردیدگ پایدارتر جامعه طبقات میان در و آشکارتر
 اعالم و شیعی کالهان سرخ نهضت به کار چون

 آسان مردم براي آن قبول کشید آنان مذهب رسمیت
 که هم عمل شدت آن). 66: 1/5ج ،1373صفا،(شد
 بود، تشیع ترویج براي صفویان دولت ابتداي در

 براي نیز شاه«چالدران نبرد از پس و کرد فروکش
 دتش اظهار سابق مثل شیعی مذهب قبوالنیدن

 بعد من که داشت ارسال والیت به احکام ننموده،
 نرنجانیده، مذهب تبدیل و ترك براي از را احدي
 محاکمات و دیوانی معامالت در را تبعه عموم

 ننمایند اضاعه را احدي حقوق گرفته مساوي شرعی
 نقش اساس، این بر). 399: 1385 جمالی، یوسف(

 درون در تشیع ترویج در آنکه از بیش را صفویه
 از پاسداري در باید کنیم، وجو جست ایران
 برابر در کشور ارضی تمامیت و پارچگی یک

 قرار توجه مورد ازبک  شاهان و عثمانی سالطین
 دو از عبارت دیگر صفویان، عصر در ایران. دهیم
 کشوري بلکه نبود، عراق و خراسان متمایز نیمۀ
 ربراب در آن تمایز و بود شده همگن و پارچه یک

 .بود عثمانیان و ازبکان
-شیوه علوي، شعر به پرداختن صفوي، عصر در

  حمایت ویژه به و بود شاعران میان در عمومی اي

 اقبال موجب آیینی، شعر از صفوي شاهان دریغ بی
 از شماري. شد شیعی شعر به شاعران گیر همه

 شاعرانی حقیقت در عصر، این شاعران نخستین
 پروده تیموري عصر دیشآزادان فضاي در که بودند

 دولت ابتداي را خویش عمر آخر هاي سال و بودند 
 عده این از برخی بودن شیعه. گذراندند می صفویان

 اما است، مسلّم) هـ942-858(شیرازي اهلی قبیل از
) هـ908 متوفّی(جغتایی هاللی قبیل از دیگر شماري

 به سنّت اهل میان در) هـ910-840(کاشفی واعظ و
 تسنّن به شیعیان میان در و داشتند هرتش تشیع

 به شاعران از دسته این پرداختن. بودند معروف
 آنان میان تفاوتی که حد آن تا حتی را شیعی مضامین

 یادگار حقیقت در شود،نمی دیده شیعه شاعران و
 عصر در مذهب به توجه فرد به منحصر و ویژه نوع

 اوتیتف آن، سایۀ زیر که بوده تیموري و ایلخانی
 .شد نمی احساس سنّت اهل و شیعه میان چندان

 عصر در مذهبی شعر مهم هايویژگی از یکی
 تلقّی بود، شده آغاز سوم دورة در که صفویان
 مرثیه و منقبت شعر عنوان به مذهبی شعر از شاعران

 تیموري و ایلخانی عصر سان به نیز دور این در. بود
 از بود دهش عبارت مذهبی شعر دوره، آن از بیش و

) ع(طهارت و عصمت خاندان مصایب و مناقب ذکر
 در نیز امروز تا که مذهبی شعر از تلقّی این و

 مذهبی، شعر متنوع هايگونه میان در است، اکثریت
 و شخص به پرداختن براي پیش از بیش را راه

 باز) ع(اطهار ائمۀ دیگر و) ع(علی حضرت شخصیت
 .کرد

 و نویسنده عر،شا سبزواري، کاشفی واعظ حسین
 سال چند و نهم قرن در ایرانی ذوفنون دانشمند
 دید یادگارهاي آخرین از هجري، دهم قرن نخست
 در که بود) ع(علی حضرت به عاشقانه و محبانه
 وي. داشت عمومی رواج تیموري و ایلخانی عصر
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-پایه را خاصی ادبی نوع نبود، شیعه قطعاً آنکه با

 مشخصات از و شیعی ادب ارکان از که کرد گذاري
 نام با کتابی تدوین با وي. است شیعیان مراسم

 هنري و ادبی نوع گذار پایه »الشّهدا روضه«
 شیعیان میان در خوانی شبیه بعدها و خوانی روضه

 ايدنباله حقیقت در سبزواري، کاشفی کار این. شد
 قرن دوم نیمۀ در رازي قوامی که بود ترکهن کاري بر

 عنوان با هجري شش نقر اوایل و پنجم
 تهیۀ از بود عبارت و کرد گذاريپایه خوانی مناقب
 خوان مناقب که شیعه مبلغان براي مناسب اشعار
 طریق از خوانی مناقب سنّت ظاهراً. شدند می نامیده

 صفوي عصر تبرّاییان و تولّاییان به سبزواري کاشفی
 مانند به که بودند کسانی نیز عده این و شد منتقل

 تبلیغ در و گشتند می برزن و کوي در خوانان،قبمنا
 .خواندند می شعر تشیع،
 اوایل در که سوم دورة شاعران بقایاي دیگر از
 عصر عمومی نگاه نوع و زیستمی صفوي عصر

 نمود، بازمی خویش شعر در را تشیع به تیموري
 سرایندة وي. است) هـ925 متوفّی(شیرازي بابافغانی
 که است عاشقانه هاي غزل ترین لطیف از اي مجموعه

 متأثر شدت به را خویش از پس سراییغزل سنّت
 هند، تیموریان و صفویان عصر در حتی و ساخت

 شاعران تکالیف نخستین جزء فغانی، شعر مشق
 پژوهندگان براي مذهبش آنکه بی نیز بابافغانی.بود

 اکابر سان به باشد، معلوم قطع به ادبیات تاریخ
 و سعدي یعنی سوم، دورة در تسنّ اهل شعراي
 به) ع(علی حضرت جانشینی و والیت مسألۀ جامی،
 :کند می مطرح تردید بی و مسلّم ايمسئله عنوان

 انام بدر و رصد و چون بی القخ به قسم
 امـام است درــحی کونیـن سید بعـد که

 رسول قول و خـدا حـکم به تاوس امام
 مکـال نص بـه بـود امــامـ مستـحق که

 خویش حجت به بود ایمق که اوست امام
 دام نگیرد دیـگـري از عـاریت ـراغــچ

 آرد رکـاب در پـاي چون کـه اوست امام
 تمام شمع هفت کرد انــلس طی ز روان

  )358: 1385 جمالی، یوسف(
 بقایاي آخرین از) هـ942 -858(شیرازي اهلی 

 صفویان دولت اوایل در که بود سوم عصر شاعران
 هاللی سبزواري، کاشفی خالف به وي. یستزمی

) سال 35(ترطوالنی مدتی شیرازي، فغانی و جغتایی
 نگاه نوع برخالف و زیست صفویان دولت در را

 شیعی، مضامین به سوم دورة شاعران آرام و عاشقانه
 شعر در را آتشین و تند نگاهی اغلب شیرازي اهلی

 هاي سیاست با که گذاشت می نمایش به خویش
 اهلی،. داشت مناسبت صفوي دولت اوایل ذهبیم

 شیعه ائمۀ مرثیۀ و مدح در که قصایدي بر افزون
 نیز مستقلش هايمنظومه دیباچۀ در است، سروده
) ع(علی والیت اثبات و تبیین و شرح به فصلی

 داستانی منظومۀ مقدمۀ در وي. است داده تخصیص
 : سراید می »پروانه و شمع« تمثیلی

 هـدایـت شـمـع ـینامیـرالمـومن
 والیـت نـور هــا دیــده  چــراغ

 ست بوده جمع شمع  جمله از نبی
 سـت بـوده شمـع آن پروانـۀ علی

 الـحق بـود احمـد نـور بـا عـلـی
 مشتق نور، یک از روشن شمع دو

 )574: 1344 اهلی،(
 به نیز »حالل سحر« منظومۀ دیباچۀ در اهلی
 حضرت و پردازد می والیت مسألۀ دربارة احتجاج

 پیامبر جانشین ،»دین شاه« عنوان با را)ع(علی
 و حق فارق خط را او والیت و داندمی) ع(اسالم
 :کند می قلمداد باطل

 آل همرنگ و شـو درـحـی پیرو
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 آل رنگ هم تـو روي از دمـد تا

 ســرفـراز واالگــهـر ـدرــحـی
 فـراز در از حـقـش نـور دهـکام
 حـق ـراههم و آمد حـق روــره
 حق راه هم و ظاهر او از حق هم

 دیـن شـاه از فلک عزّت، افتهــی
 شاهدین از مـلـک را او ـويـدع

 راهبر ـن،ــدی ره اندر علی چون
 بـر راه ایـن علـی آل جز نیست

 )625: همان(
 میان در را) ـه996 -905(کاشانی محتشم

 شاعر نخستین توانمی صفوي عصر سرایان غدیریه
 شاه نهضت آغاز مقارن وي. دانست يصفو تمام

 تصرف قصد به الهیجان از صفوي اسماعیل
 و نشو و شد زاده ایران تمام سپس و آذربایجان

. پذیرفت صورت صفویان دولت در تمامی به نمایش
-معروف سرایندة عاشورایی، ادبی نوع در محتشم،

 غدیریه شعر در وي. کربالست شهداي مرثیۀ ترین
 در محتشم. است جایگاه حبصا شاعران از نیز

 مطابق و پردازد می) ع(والیت مسألۀ به اي قصیده
-می »دین شاه« را حضرت آن شیعی، شاعران عرف

 :داند می) ص(پیامبر جانشین و خواند
 

 زمــان آخــر پیـغـمـبر نـایـب اي السـالم
 آخـریـن پیـشـواي و اولـیـن دايـــمـقتـ
 بـر و بـحـر امـام  در، اژدر خیبـرگیـر شـاه
 امـیرالمؤمنین مطلق، غـالب حـق، رــناصـ
 رسل سلطان نصب از پـادشاه را دیـن ملـک

 المبین قـرآن نص از انشینـــج را مصطفی
 الظـفـر رکـن را اهللا ولـرس عـونـت بـازوي

 المـتیـن حبل را اهللا الـــرجـ مهـرت رشتۀ
 کالم اصل از فصلی خواند تو باب در که هر

 مکین بالفصلت ـدــدان مصـطفی مـکان در
 )396 ،395 /1: 1389محتشم،(

 شاعر ،)هـ1021 متوفّی( نیشابوري نظیري
 از صفوي، عصر هاي نیمه سازجریان و سبک صاحب

 در او. است غدیریه ادبی نوع مهم شاعران دیگر
 و پردازد می غدیر واقعۀ تببین به اي قصیده
 لکیف صورت مانند به را) ع(علی و) ص(پیامبر
 است آن بر و کندمی تصویر توأمان پیکر دو جوزا،

 خود بلکه) ص(پیامبر از جدا شخصی نه) ع(علی که
 درآورده به او جیب از سر که است پیامبر حقیقی

 :است 
 آورده پیکر دو ماه معجزه، که نبی
 آورده حـیدر نور و خود نور مثال
 است رمـز این الغدیر منبریوم فراز
 برآورده علی محمد، زجیب سر که

 )442: 1389 نظیري،(
 زیـر  خراسـان  و عـراق  گرفتن قرار با پس آن از

 و تشـیع  یـافتن  رسـمیت  و صفوي دولت واحد چتر
 از یکـی  بـه  مبـدل  غدیریـه  نـوع  ایران، در آن تداوم

 شـاعران  میـان  در مـذهبی  شـعر  انواع پرطرفدارترین
 حـزین  قبیـل  از صفوي عصر شاعران. شد گو پارسی

 عصـر  شـاعران  ،)98: 1378 الهیجی، نحزی(الهیجی
 ،)453: 1380 قــــاآنی،(قــــاآنی قبیــــل از قاجــــار

 و) 374-370: 1312فراهانی،( فراهانی الممالک ادیب
 کُمپـانی  بـه  معـروف  اصـفاهانی  غروي محمدحسین

 عصـر  اواخـر  شـاعران  و) 108 ،107: 1380 غروي،(
 بهــار الشــعراي ملــک قبیــل از معاصــر دوران قاجــار

: 1389( تبریـزي  شـهریار  حمدحسینم ،)93: 1380(
 ،)35-34: 1342( اصـفهانی  شکیب و) 1211 ،1210
 و مذهبی شعر هايحوزه عموم به پرداختن بر افزون
 برجـا  خویش از ارزشمندي هاییغدیریه شیعی، شعر

 در به قدمتی که را سراییغدیریه کهن سنّت و نهادند
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ــاریخ ازاي ــا دارد، پارســی شــعر ت  انقــالب عصــر ت
 وسـعت  سـبب  بـه  کـه  عصـري  زدند، پیوند یاسالم

 طـور  بـه  غدیریـه  و عام طور به مذهبی شعر شگرف
 . است مستقل پژوهشی نیازمند خاص،

 

 گیري نتیجهبحث و 
 بر ماندگار و عمیق تأثیري تاریخی، مهم وقایع

 است چنان آنها از برخی تأثیر و گذارندمی ادبیات
. شوندمی خود خاص ادبی نوع ایجاد موجب که

 به) ع(علی حضرت معرفیواقعه  و خم غدیر واقعۀ
 است وقایع این شمار از) ص(اسالم پیامبر جانشینی

 روان بر که تأثیري شدت و قدمت سبب به که
 به فارسی شعر در ايویژه ادبی نوع نهاد، ایرانیان

 یاد »غدیریه« عنوان با آن از که داد اختصاص خود
 داراي پارسی باد تاریخ در سرایی غدیریه. است شده

 :از نداعبارت آنها اهم که است هایی ویژگی
 شعر قدمت به کمابیش سرایی،غدیریه قدمت -1

 دقیقی قبیل از پارسی شعر پیشگامان و است پارسی
 پیشگامان حال، عین در مروزي کسایی و سمرقندي

 .هستند نیز سرایی غدیریه
 گو،پارسی شاعران براي غدیریه به پرداختن -2
 اساساً که شاعرانی بسا و نبوده مذهبی ممیز وجه

 که شاعرانی یا سمرقندي دقیقی مانند نبودند، مسلمان
 دیدي با جامی، و شیرازي سعدي مانند نبودند، شیعه
 به استناد با گونه بدان سرودند می غدیریه والیی

 شاعران و آنان میان تفاوتی شودنمی شعرشان
 ایرانیان عالقۀ و ارادت حقیقت در. یافت مذهب شیعه

 حضرت ویژه به و طهارت و عصمت خاندان به
 ها نابردباري تمایزها، و بوده عمومی اي مسئله ،)ع(علی

 از برخاسته آنکه از بیش ایران، در مذهبی هاي جدال و

 قبیل از ناایرانی هاي حکومت آورد ره باشد، جامعۀ متن
 .است  بوده سلجوقیان و غزنویان

 به خصوصاً غدیریه و عموماً شیعی شعر -3
 واقعیات از برخاستن و بودن پویا و زنده سبب

 در اسالم تاریخ تحوالت موازات به ایرانی، جامعۀ
: از عبارتند که است کرده طی را دوره چهار ایران،
 ابتداي تا پارسی شیعی شعر ابتداي از(خراسانی عصر
 نیمۀ تا پنجم قرن ابتداي(عراقی عصر ،)پنجم قرن
 سمت به حرکت آغاز ،)هجري هفتم قرن

 دهم قرن ابتداي تا هفتم قرن دوم نیمۀ(یکپارچگی
 هجري دهم قرن ابتداي(یکپارچگی عصر و) هجري

 ).اکنون تا
 خراسان دوري سبب به خراسانی، عصر در -4

 گرحکومت هايخاندان تداوم و خالفت مرکز از
 با سپس و دهقانان قالب در سامان آن در محلی
 براي زمینه سامانیان، ویژه به ایرانی هاي دولت ظهور

 شیعی هاي اندیشه و پارسی شعر همزمان شکوفایی
 مقارنت که پدیده دو این و بود مساعد خراسان، در

 و خوردند پیوند هم با بودند، یافته مکانی و زمانی
 شعر پیشگامان به مبدل و پارسی شعر پیشگامان

 .شدند غدیریه ویژه به و شیعی
 و غزنوي ناایرانی هاي کومتح سلطۀ با -5

 خلفاي کارگزاران را خود که خراسان بر سلجوقی
 گذاران بدعت با مبارزه رسالت داراي و عباسی

 هنري و ادبی علمی، فرهنگی، فضاي دانستند، می
 شعر پس آن از. شد ناامن خراسان، در شیعیان براي

 ،مذهب شیعه دیلمیان حکومت تحت عراق به شیعی
 سامان آن در پایگاهی چنان احبص و کرد مهاجرت

 هاي دهه در عراق بر سلجوقیان سلطۀ حتی که شد
 جامعۀ فعالیت ادامۀ از مانع نتوانست نیز بعد
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 شاعران که درحالی شود، سامان آن در مذهب شیعه

 بیان به توانستندمی درحالتی تنها برهه آن در خراسان
 دسترس از دور نواحی در که بپردازند شیعی عقاید
 از ترسی و طمع که باشند متصوفانی یا باشند ساکن

 .باشند نداشته ها حکومت
 که بود حرکتی آغاز بستر دوران، سومین -6

 یکپارچگی و عراق و خراسان تمایز رفع به سرانجام
 اقصاي از که مغوالن دوره، این در. انجامید ایران

 در ایلخانی دولت قالب در بودند، آمده زمین مشرق
 آنان. آمدند فرود تشیع به متمایل ربایجانآذ و عراق

 حوزة در و برانداختند را عباسی سالۀ پانصد خالفت
 چاشنی با را متساهل و جومسالمت نگاهی مذهب،
 را روش این. کردند پیشه عرفانی مشرب وسعت
 ادامه نیز هرات تیموریان ویژه به تیموریان، بعدها
 مدت رازد در مذهب، به نگاهی چنین نتیجۀ. دادند

 از نظر صرف دیرباز، از که ایرانیان و بود تشیع نفع به
 به بودند،)ع(امامت خاندان شیفتۀ مذهب، مسألۀ
 از بعد اگر و شدند متمایل تشیع به گیر همه طرزي

 به بخشند، رسمیت را تشیع توانستند صفویان آن،
 در که بود تشیع به ایرانی جامعۀ فراگیر میل سبب

 ایرانیان عمومی میل تجلّی. بود گرفته شکل دوره این
 چون کسانی آثار در توان می دوره این در را تشیع به

 نبودن، شیعه رغم به که دید جامی و شیرازي سعدي
 که اندپرداخته والیت مسألۀ و غدیر واقعۀ به چنان

 ؛ندارد والیت به شیعی شاعران نگاه نوع با تفاوتی
) ص(پیامبر یجانشین بلکه دوستی، نه را والیت
 شاعران عرف در آنچه مطابق) ع(علی از و انددانسته
 شاه و دین شاه چون هاییعنوان با است، رایج شیعه
 .اند کرده یاد مردان
 تیموریان و مغوالن عصر در تصوف شیوع -7

 به ویژه به و تشیع به ایرانیان عمومی میل به نیز
 )ع(علی والیت و غدیر مسألۀ به بیشتر پرداختن

 اي مسئله داراي متصوفان سو یک از. رساند یاري
 در هرچند که والیت نام به بودند شیعیان با مشترك

 به شاننزدیکی موجب اما داشتند، تفاوت جزئیات،
 وسعت جهت به صوفیه دیگر، سوي از و شدمی هم

 و مظفریان جالیریان، تیموریان، و ایلخانان بر مشرب
 در که نهادند ريتأثی سوم، دوران سالطین دیگر

 .بود ایران در تشیع ترویج نفع به درازمدت
 با غدیریه ادبی نوع براي دوره چهارمین -8
 در تشیع یافتن رسمیت و صفوي دولت ظهور

 شاعران دوران، این در. شد آغاز ایران سرتاسر
 با و ایران سرتاسر در و کامل آزادي با گوپارسی

 و شیعی شعر سرایش به صفوي دولت هايحمایت
 شاعران طریق از سنّت این. پرداختند غدیریه ویژه به

 انقالب عصر در و رسید معاصر دوران به قاجاریه
 آن به پرداختن که یافت وسعتی چنان اسالمی،
 . است مستقل پژوهشی نیازمند
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