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تاریخ دریافت مقاله4939/80/43 :
تاریخ پذیرش قطعی مقاله4939/47/41:

چکیده
با توجه به اینکه ناصر خسرو شاعری شیعی مذهب بووه و بعنووا یوم مّغوط واال بواهی موذهّی
مأموریت تّغیط مذهب خوه را هاشت بیا فضایل خاندا پیامّر (ص) به ویوه امواع عغوی (و) و ابورا
محّت و اراهت به آنها و هفاو ا حق آنا و نکووه ماافاوا و هشوننا اهول بیوت (و) ا ویه یهوای
برجسته و مهم ّکی شعر او ت که هر ههها قصیدۀ او این ماافب انعکاس یافته ا ت .
ناصر خسرو هر مانهای که حکومت هر ه ت ترکا نی مذهب متعصب بوه با شجاعت و صراحت و
به خار افکند جا خوه به ابرا عقید و تّغیط مذهب خوه پرهاخت و با بیا ههیغی چوو افهوی
بوه کار نّوت و امامت تصریال و تنصیص پیامّر(ص) به وهیوت امواع عغوی(و) هر رودیر خوم وجووه
احاهیث متعدهی ا پیامّر(ص) هر بوارۀ امواع عغوی(و) وآیواتی ا قورآ هر شوأ آ حضورت قرابوت و
نزهیکی حضرت عغی(و) با پیامّر ا الع(ص) فضایل بیشنار امیرافنوومنین(و) واصوغحیت و اوفویوت
آ حضرت و تاائۀ منکرا و ماافاا به هفیل عهد شکنی یر پا نهاه فرما خدا و ر ول کنوار
ذا تن فره اصغال و بر زیدۀ خدا و ر ول به خاطر جهافت و حساهت و بهانه کوره کوم ون و وافی
عغی(و) و ...ا تشیع و وهیت عغی(و) هفاو کره ا ت و ا آنجایی که شاعر و متکغم بره وتی بووه
هفاعیات و ا تدههت او جافب و شنیدنی ا ت.
کلمات کلیدی ردیر وهیت ناصر خسرو شعر ّم.
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ّ
مقدمه :
حکیم ابومعین ناصربن خسرو قّاهیانی ا شاعرا و نویسند ا توانا و بزرگ ایرا ا وت .وی هر وال
 493هجری هر قّاهیا بغخ متوفد شد و هر ال  384هر ینگا بدخشا هر ذشوت( .تواریخ اهبیوات
صاا ج 2ص 334و ارنامه ناصرخسرو تصحیال هبیر یاقی ص ه ).
ناصرخسرو ا خاندا محتشنی بوه و ثروت و امالکی هر بغخ هاشت .وی ا کوهکی بوه کسوب عغووع و
آهاب اشتغال ور ید و هر جوانی به هربار الطین و امرا را یافت و بوه کارهوای هیووانی مشوغول شود و
عنوا « اهیب » و « هبیر فاضل » رفت و شا وی را « خواجۀ خایر » خااب میکوره( .تواریخ اهبیوات
صاا ج 2ص .)334-334
ناصر خسرو بعد ا آنکه مدتی ا عنر خوه را هر عین کسب انواو فضایل هر خودمت امورای رزنووی و
غجوقی هر فهو و فعب و کسب مال و جا ذرانود انودا انودا هچوار تغییور حوال شود و هر اندیشوۀ
جستجوی حقیقت افتاه ا اینرو مدتی را هر ار ترکستا و ند و هند ذرانید و شهرهای یواهی را
شت و با اقواع و ارباب اهیا و عغنای ماتغف معاشرت و مجافست و باصوص با عغنای هین مّاحثه
کره وفی جواب قانع کنند ای نگرفت .این ر رهانی و نابسوامانی شواعر را خووابی کوه او هر جنواهی
الخر ال  344هید بوه خاتنه هاه .وی بر اثر ایون خوواب ا شوغل هیووانی ا وتعاا کوره و بوا بوراهر
کوچکتر و رالع خوه به آهنگ حج مرو را ترا ات .ار وی هر مجنوو هات ال باوول انجامیود و
هر این مدت ا شهرها و ر مینهای ماتغف هید کره و چهار بار نیز خانۀ خودا را یوارت ننووه و وه
ال نیز هر مصر بسر بره و با هشتنین خغیاۀ فاطنی افنستنصر بافغوه هیودار کوره .وی هر مصور بوه
مذهب شیعۀ ا ناعیغی هرآمد و هرجات مراتب روحانی آ مذهب را طی کره و به مقاع حجت که تافی
مقاع اماع و خغیاه بوه ر ید و ا طرف خغیاه مأمور نشر مذهب ا ناعیغی هر ر مین خرا ا شود.
(هنا صص 344-334و ارنامه ناصرخسرو تصوحیال و یونپوور ص چهواره ) .او پوی ا ایون
نی حناوی بووه ( زیود اشوعار ناصرخسورو شوعار هاوت) ا رچوه برخوی معتقدنود کوه او ا قّول
ا ناعیغی بوه و هرمصر مرتّه و هرجه رفته ا ت.
ناصور خسورو پوز ا با شووت بوه مووطن خووه بغووخ رفوت و هر آنجوا شوروو بووه تّغیوط و نشور مووذهب
ا ناعیغی کره و با عغنای اهل نت به مّاحثه پرهاخت تا اینکه هشننا و ماافاوا او یواه شودند و
کار را بر او هشوار کرهند بگونوهای کوه مجّوور بوه تورا وطون شود و بوه نیشوابور و ما نودرا پنوا بوره و
رانجاع ینگا را که شهر و قغعهای مسوتحکم هر میوا کوههوای ور مین بدخشوا افغانسوتا بووه
برای محل اقاموت هاموم خووه بر زیود و توا پایوا عنور هر هنانجوا بوا رنوج و واتی یسوت و هنانجوا
هر ذشت( .تاریخ اهبیات صاا ج 2صص.)334-334اشعار یر انعکاس وشهای ا هره و رنجهوای
این هور ا عنر شاعر هنرا با عغت آ ا ت
پیووووووور و جووووووووا و طاووووووول ووووووواوار
آ اه و بنوووووووووود و پسوووووووووور و هختوووووووووور
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کرهنووووووووووودما نشوووووووووووانۀ بیغوووووووووووار
بوووووووور هو ووووووووتی عتوووووووورت پیغنّوووووووور
(هیوا ناصر خسرو ص)294
بووور یکوووی مانووود بوووه ینگوووا هر نووودانی
بگووووووذر ای بوووووواه هلافوووووورو خرا ووووووانی
ا هفوووو راحووووت و ا توووون توووون آ ووووانی
بوووره ایووون چوووره جاوووا پیشوووه بوووه بیوووداهی
توووووورا و تووووووا ی و عراقووووووی و خرا ووووووانی
بوووی نووواهی شووود هنووووار بووورو هشووونن
کووووه تووووو بوووود مووووذهّی و هشوووونن یووووارانی
بهنوووه جویوووا و جوووز ایووون هوووی بهانوووه نوووه
(هنا ص )344
کوووووه بووووور عهووووود معوووووروف رو رووووودیرع
نووودانم جوووز ایووون عیوووب مووور خویشوووتن را
َ
بداننووووووود هشووووووونن قغیووووووول و کثیووووووورع
بدانسوووووت فاووووورع کوووووه جهوووووال اموووووت
(هنا ص )334
ناصر خسرو پیشتا شعر عغنی و عرفانی و اخالقی ا وت .او انسوا بوزرگ و ننونوهای ا وت کوه بنحوو
و واس آمیزی کرهار را با اتار هنرا کره و یکی ا پایه ذارا پیکار بیاموا بوا تغّویز و نیرنوگ و
تزویر ا ت( .آواها و ایناها ا المی ندوشن ص .)494شاید هر ایرا کنتر شاعری را بتوا یافت کوه
مانند ناصر خسرو جنّهای ماتغف را هارا باشد .او شاعر و نویسند و موتکغم و فیغسووف و جهوانگره و
واعظ و مّغط مذهب بوه و جنّۀ آخرین او یعنی مّغط مذهب بوه موجب این رهید بوه که او آنچه را
که میگوید و مینویسد هنا چیز باشد که به آ اعتقاه هاره و این قسنت نیز او را ا شاعرا هنرهیف
خوه منتا میسا ه( .تحغیل اشعار ناصرخسرو محقق ص  .) 449ناصر خسرو نشر عغم یا هین حوق
را نوعی وظیاۀ خدایی میانگاشت (مجنوعوه مقواهت هوزارمین وال وههت ناصور خسورو یو وای
ص )424و اندیشههای هینی و آمینی یکی ا ویه یهای برجستۀ ّکی او ت.
تعریف مسأفه با قابل توجهی ا اشعار هینی و آمینی فار ی مدح و منقّت مرثیوه و یوا برخوی ا
ماجراهای ند انی معصومین (و) ا ت که نق مهنی هر آ اهی باشی افراه جامعوه و نشور مّواهی
هین و جاری اختن خو حنا ه و تعهد و اخالق و معنویت هر هفها و جانها هاره.
یکی ا این موضوعات مهم و ا ا ی واقعۀ ردیر خم ا ت .این موضوو بی ا آنکه بوه پیوامّر اکورع
(ص) و اماع عغی (و) و ایر امنۀ اطهار (و) مربوو باشود بوه رنوشوت جامعوۀ بشوری و موا انسوانها
مربو میشوه و هاشتن اینا و اعتقاه قغّی و افتزاع عنغی نسّت به آ مسیر ند ی هنیوی و مهنتر
ا آ ند ی اخروی ما را رقم میزند و عامل مهنی هر عاهت و ر تگاری آ جهوانی موا خواهود بووه
یرا ردیر رو اکنال هین و اتناع نعنت افهی بر مؤمنا و حغقۀ وصل هو اصل مهم نّوت و امامت ا ت
و به فرموهۀ معصومین(و) بدو اعتقاه به وهیت امیرافنوؤمنین و امنوۀ معصوومین(و) خداونود هوی
عنغی را ا کسی ننی پذیره( .اهحتجاج طّر ی ص .)16
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ناصر خسرو با اینکه اوفین شاعر شیعی نّوه وفی اوفین شاعر هر حو ۀ اهب فار وی ا وت کوه هر آثوار
شعر و نثر خوه بارها ا موضوو ردیر ان ات و ا آ هفاو کره .بنابراین برای ما مهوم ا وت بودانیم
که موضوو پر اهنیت ردیر اوفین بار چگونه هر اهب فار ی انعکواس یافتوه و ا چوه منارهوایی بودا
نگریسته شد ا ت.
پیشینۀ تحقیق با جستجوهای بعنل آمد هی مقافه یا کتوابی بوا موضووو رودیر هر اشوعار ناصور
خسرو مشاهد نشد ا ت اما هو مقافه مشاهد شد که تا حدی قرابت موضوعی با این مقافوه هارنود
4و ینای حضرت فاطنه(س) هر آینۀ شعر حکیم نایی و ناصرخسرو ا هکتر محندرضوا یو وای و
طغیعۀ عشقی فصغنامۀ شیعه شنا ی ش  44بهار 2 .4484و برر ی مصاهیق ره و طعون هر هیووا
ناصرخسرو ا خرف خانی نسکند و بی بی ینوب افضوغی ّمشنا وی ناوم ونثرفار وی ش
 42تابستا .4494
روش تحقیق روش این تحقیق ناری و بر ا اس پهوه کتاباانهای ا ت.
محدوهۀ تحقیوق( جامعوۀ آمواری) هیووا اشوعار ناصور خسورو بوه تصوحیال مینووی و محقوق چوا
هانشگا تهرا 4444
موضوو ردیر و هفاو ا وهیت هر اشعار ناصر خسرو
هنانگونه که اته شد ناصر خسرو حکیم و شواعر ونی موذهّی بووه کوه هر مصور بوه موذهب شویعۀ
ا ناعیغی روید و هر آنجا مراتب و هرجات باهی مذهب ا ناعیغیه را طوی کوره و بعنووا یوم مّغوط
اال باهی مذهّی ا طرف خغیاۀ فواطنی مصور موأمور تّغیوط موذهب خووه شود .او هنچنوین بوه
شواهد آثارش متکغم توانایی نیز بووه و کوار عغوم کوالع نیوز «بحوث هر بوارۀ عقامود ا والمی و هفواو ا
آنها ت»( .آشنایی با عغوع ا المی ماهری ص  )44ا اینرو بیا فضوایل خانودا پیوامّر (ص) بوه
ویه اماع عغی (و) و ابرا محّت و اراهت به آنها و هفاو ا حق آنا و نکوه ماافاا و هشننا اهول
بیت(و) ا ویه یهای مهم ّکی شعر ناصر خسرو ا وت .ا جنغوه قصوایدی کوه ایون ماافوب هر آنهوا
منعکز شد ا ت بر ا اس چا مینوی و محقق عّارتند ا قصیدۀ شنارۀ 44 24 22 44 4
444 449 448 443 442 99 94 84 82 43 44 42 49 48 34 32 43
 234 244 242 242 498 449 434 434 434 432 429 424 443و شوونار
های  4 4 2و  4ا مغحقات.
ا رچه هر کتابهای کالمی ههیل عدید ای هر اثّات خالفت و وهیوت امیرافنوؤمنین(و) و افضوغیت آ
حضرت ارامه شود ا وت کوه ا جنغوۀ آنهوا کتواب مسوتااب ووهر موراه ا وت ( ووهرمراه فیوا
ههیجی ص  )484-384اما حرفها و ا تدهفهای شعرای حکیم و متکغم نیز هر این مینه شونیدنی
ا ت به ویه که این انا و ا تدههت هر جامۀ شعر عرضه میشوهکه خوه یکی ا صوناعات خنوز
هر بحث و جدل و ا ابزار اقناو مااطب ا ت (.مناق صوری خوانساری ص .)484
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ً
ناصر خسرو هر برخی ا این قصاید مذکور مستقینا به موضوو ردیر و هفاو ا حق امامت و وصایت
حضرت عغی (و) پرهاخته ا ت و ا آنجاییکه متکغم بر ه تی بوه هفاعیات خوه را با ا تدهفهای
عقغی و نقغی جافّی هنرا کره ا ت  .ههیغی که ناصر خسرو هر هفاو ا حق و وهیت اماع عغی(و)
ً
ارامه کره و و عنوما به نوعی مرتّط با ردیرند و عّارتند ا
4و تأکید آیات قرآ بر وهیت عغی(و) و منصوب خدا و پیامّر بووه آ حضورت بورای خالفوت( افهوی
بوه کار امامت)
ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  4هیوا میگوید پیامّر به امور خداونود رپر وتی اموت را بوه حضورت
عغی (و)  -که خا قرآ و عغم و احکاع افهی ا ت  -وا ذار کره وفی عد ای بر خالف انتااب خدا و
پیامّر هیگرا را بعنوا خغیاه بر زیدند و این افراه به هفیول اطاعوت نکوره ا روح و ماسور حقیقوی
قرآ یعنی اماع عغی(و) معانی و حقایق قرآ را ننی فهنند
حوافوووه بووودو کوووره مووور انوووز و جوووا را
قوووورآ را یکووووی خووووا نی ا ووووت کووووایزه
زیدی
به امر خدای این رمۀ بیکرا را
بر آ
پینّر شّانی بدو هاه ا امت
ُ
کوه طاعوت
فال و فوال و فوال را
معانی قورآ
بر زیدۀ خدا و پینّر
ُ
نووووووووووووووووووداری روا قوووووووووووووووووورا را
را هنوووووووووووووووووووی ا نووووووووووووووووووودانی
( هیوا ناصر خسرو ) 44
.
بیت آخر این شعر یاهآور این قسنت ا خاّۀ ردیر ا ت « ای مرهع هر قرآ تدبر نناییود و آیوات آ
را باهنید  .به خدا قسم باطن آ را برای شنا بیا ننیکند و تاسیرش را برایتا روشن ننیسوا ه مگور
این شاصی که ه ت او را میگیرع و او را بسوی خوه باه میّرع »( .اهحتجاج طّر ی ص.)16
هنچنین هر قصیدۀ 28میگوید
رو رووووودیر خوووووم منّووووور وهیوووووت
آ وووه نوووهای مگووور کوووه پینّووور کوووه را ووو ره
اندر کتواب خووی بودو کوره اشوارت . . .
آ را وووو ره کووووایزه موووور هیوووون و خغووووق را
( هیوا ناصر خسرو )449
برخووی آیووات مربووو بووه امامووت و خالفووت عغووی(و) عّارتنوود ا آیوۀ تّغیووط (ماموود  )16آیوۀ اکنووال
(مامد  )3آیۀ وهیت ( مامد .)61
8و واقعۀ ردیر خم
واقعۀ ردیر مهنترین و ر نیترین و عایمترین اجتناو یا ی صودر ا والع بووه کوه هر وال ههوم
هجرت پیامّر ا الع(ص) پز ا مرا م حجه افوهاو هر با شت به وی مدینه به امر افهی جنعیت
ً
حجاج راو که تا  686هزار نار نقل شد و هر رودیر خوم متوقوف کوره و هر طوی خاّوهای ر ونا امواع
عغی(و) را به جانشوینی خووه بر زیود و وه رو هر آنجوا توقوف فرمووه و ا تنواع موره و بورای امواع
عغی(و) بیعت رفوت( .اهحتجواج طّر وی ص .)11-61حودیث رودیر را عوالو بور منوابع شویعه
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بسیاری ا منابع مهم اهل نت نیوز نقول کوره انود ا جنغوه بدایوه و نهایوه ابون کثیور تواریخ کّیور
ُ
بااری تاریخ یعقوبی تاسیر قرطّی نن کّری بیهقی صحیال ابن ماجه صحیال ترموذی مسوند
احند بن حنّل و...
ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  448ضنن اشار به ان ماافاا هر برتری هاه خغاای ه انه بر
حضرت عغی (و) به برخی ماجراهای رو رودیر ا جنغوه فرموا خداونود هر معرفوی امواع عغوی (و)
بعنوا وصی پیامّر (ص) اختن منّر ا پاه شترا بورای پیوامّر (ص) و وصوی قورار هاه پیوامّر
(ص) عغی (و) را هر باهی آ منّر اشار میکند و با برشنره برخی فضایل امواع عغوی (و) وی را بور
هنگا برتری مینهد و هر پایا میگوید ا ر کسوی فوره هیگوری را بوه جوای امواع عغوی (و) بر زینود
خداوند هر قیامت او را موره مؤاخذ قرار میدهد .
هنی وید«ب ر یدش پوز ا اینوا بوه فرقوا او
چورا
ا ر کنتر نداره مر عغی را ا هنه یوارا
ووویم کووه بهتووور بوووه هر عوووافم کسووی ا کوووز
آ وووید کوووه ا فرموووا رب افعووورش پیغنّووور
.
کسی کو هیگری را بر زیند بر چنین حری

بوووه پیغنّووور ر وووول مصووواای ا فضووول یووواران
نّاشد جز که باطل ی خودای ا والع و اینوان
که بر اعودای هیون بور تیوط محنوت بووه بواران
وصی کرهش هر آ معد کوه منّور بوهپواهن ...
(
ب ر د رو حشر ایزه تون بوی روی بهتوان
هیوا ناصر خسرو  243و ) 244

بیت آخر شعر یاهآور این فرا ا خاّۀ ردیر ا ت بدانید که جّرمیل ا جانب خداوند اته ا وت «
هر کز با عغی هشننی کند و وهیت او را ن ذیره فعنت و رضب من بر او باه »( .اهحتجاج طّر وی
ص .)16ای مرهع خداوند هین شنا را با امامت او کامل ننوه پز هور کوز اقتودا نکنود بوه او و بوه
کسانی که جانشین او ا فر ندا من و ا نسل او هستند تا رو قیامت و رو رفتن بوه پیشوگا خداونود
عزوجل اعنافشا هر هنیا و آخرت ا بین رفته و هر آت هامنی خواهند بوه( .هنا .)16
وی هنچنین هر قصیدۀ شنارۀ  429ضنن بر شنره فضایل اماع عغی (و) به مواجرای رودیر اشوار
میکند و میگوید پیامّر(ص) عغی(و) را هر آ رو وصوی خووه قورار هاه و بورای او هعوا کوره و شوهرت
ردیر هر جها به وجوه آ حضرت ا ت
عرش این عرش کسی بوه که هر حرب ر وول آ
که بی ا ه را بوه به شنشیر و به عغوم آ کوه
معوووووروف بووووودو شووووود بوووووه جهوووووا رو رووووودیر
آ کووه بووا عغووم و شووجاعت چووو قوووی هاه عاوواش
هوور خرهمنوود بدانوود کووه بوودین وصووف عغیسووت
.
ر شنا ناصّیا را به جز او هست اماع

وا
چو هنه عاجز شتند بدو هاه فواش
کووه بگزیوود و وصووی کووره نّووی بوور وور موواش و
خداونووود ظاووور خوا وووت پینّووور بوووه هعوووای
بوووه رکووووو انووودر باوووزوه ووووع فضووول عاووواش
چو ر ید این هنوه اوصواف بوه ووش شونواش
نیسووتم موون و ز آ کووز هاهع بووه شووناش
( هیوا ناصر خسرو ) 244
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مصراو هوع بیت وع اشار هاره به این فرا ا خاّۀ ردیر « َا ُ
فغه َّم َوال َمن واه ُ وعاه َمن عاها ُ َو ُ
انصر
َ ََ
ُ
َ
َمن ن َص َر ُ َواخذل َمن خذف ُه » خدایا هو ت بدار هر کز او را هو ت بداره و هشنن بدار هر کوز او را
هشنن بداره و یاری کن هر کز او را یواری کنود و خووار کون هور کوز او را خووار کنود ( .اهحتجواج
طّر ی ص.) 16
هنچنین ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  34به ماجرای ردیر و خاّۀ پیامّر (ص) هر آ رو و ورفتن
ه ت حضرت عغی (و) و جانشین خوه قرار هاه وی اشار میکند و به مااطوب خووه ا اهول ونت
میگوید ا ر به این ماجرا اقورار هاری بایود عغوی و حسون و حسوین امواع توو باشود کوه ا عغوم افهوی
برخورهارند و انانشا هر حکم آب حیات ا ت که جاوهانگی میّاشود و ا ور ا ور جهول منکور
وصیت پیامّر(ص) هستی پز نّاید بعد ا پیامّر(ص) برای خوهت ایر و وصی هاشته باشی
بنگر که
هر را هین حق تو به رای کسی مرو
خغق را بوه کوه هاه و چگونوه اوت ه وت عغوی
رفووووووووت و بوووووووودو هاه جووووووووای خوووووووووی
ای ناصووووّی ا وووور تووووو مقووووری بوووودین ووووان
عغوم
ور منکری وصیت او را به جهول خووی
عغووووی نووووه قووووال و مقووووال ا ووووت عوووون فووووال
آب حیوووووات یووووور وووووانهای خووووووب او وووووت

رو ی
کو را رهّری نه صغیر ت و نه کّیر
ور ه وت او
که خاّه کره نّی بر ر ردیر
رفت تو جز ه ت او مگیر حیدر امواع تسوت و
ُ
َ
َ
وووووووووووووووّر وانگهوووووووووووووووی شوووووووووووووووّیر
ش
پوووز خووووه پوووز ا ر وووول نّایووود توووو را وووایر
بوووول عغووووم او چووووو هر یتینسووووت بووووی نایوووور
آب حیووووووات را باووووووور و جوووووواوها منیوووووور
( هیوا ناصر خسرو ) 444

ب
مقاووو بوه ا ویرت و
فیا ههیجی نیز هر جواب منکرا وصیت پیامّر(ص) می ویود « معغووع و
عاهت نّی(ص) ا ت که هر اهنی ریّتی ا مدینه ترا ا وتاالف نکورهی و هنچنوین بیوا هنوی موا
یحتاج افیه را من افارامض و ُّ
افسنن و الهاب اهنال نننوهی و نیز معغوع ا ت ا حال او(ص) که بور
امت خوه مهربانتر و مشاقتر ا پدر مهربا بوه بر اوههش و معغوع ا ت ا عاهت پودرا کوه هر حوین
َ ُ ُ ُ
ب
مقاووبه باشد عاهت
قیم بامورهم کنند .پز
وفات ترا وصیت به جهت اوهه خوه نکنند و تعین من ی
ً
ُ
عدع اهنال نّی امر امت را و تعیین نکره وی کسی را که قامم باشد به امور امت .و ایضا قوفه تعوافی
َ ُ َ ُ
کنغت فکم هینکم» اهل هفیغی ا ت بر اینکه تعیین اماع کره چه ظاهر ا ت که وجووه امواع
« فیوع
ا مقومات هین قویم و ا اعام مکنالت شرو مستقیم ا ت و حق ّحانه خّر هاه به اکنوال هیون
پز نتواند بوه که تعیین اماع نکره باشد ( .وهر مراه فیا ههیجی ص.)383-384
 -4عهد و پینانی که مرهع هر ردیر بر خالفت عغی(و) بستند
ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  94با طنز و نکوه به ماافاا میگوید
ا بهوووور خیوووور و مناعووووت خغووووق هر عوووورب
ایوووزه یکوووی هرخوووت بووورآوره بوووز شوووریف
تووو بووی وفووا ووتور و امامانووت چووو حاووب
آتووووو هرو هیووووود و مووووور او را بسووووووختید
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َ
هر ووره شنا ووت شوود ووات چووو ک َنووب
عهوووود روووودیر خووووم بوفهووووب نداشووووت
( هیوا ناصر خسرو ) 248
او هر جای هیگر نیز ا مؤاخذۀ منکرا و پینا شکنا ردیر هر محشر چنین میگوید
کووووووووه بگریووووووووزه ا عهوووووووود رو روووووووودیر
بیووووواویزه آ کوووووز بوووووه رووووودر خووووودای
ُ
َ
ا آ عهووووود محکوووووم شوووووّر بوووووا شوووووّیر
چووووه ووووویی بووووه محشوووور ا وووور ویوووودت
( هیوا ناصر خسرو )342
 – 3حدیث منزفت
حدیث منزفت  -که شیعه و نی آ را نقل کره اند و هر خاّۀ ردیر نیز انعکاس یافته -هفیل روشونی
بر جانشینی اماع عغی(و) ا ت .ناصر خسرو هر چندین قصید به این حودیث اشوار کوره ا وت ا
جنغه قصیدۀ شنارۀ 243 242 94 44 43 48
هوووووم انّوووووا و هوووووم هننشوووووین محنووووود
چوووو هوووارو مو وووی عغوووی بووووه هر هیووون
( هیوا ناصر خسرو )444
 -4بهترین خغق و خزانههار ا رار افهی بوه پیامّر(ص) و عغی(و)
وووور ا فووووال و فالنشووووا بزر توووور هاریووووم
محنووود و عغوووی ا خغوووق بهترنووود چوووه بووووه
هنووووی بووووه مووووا بر ووووانند کاهوووول ا ووووراریم
خزینوووووههار خداینووووود و ووووورهای خووووودا
( هیوا ناصر خسرو )44
 -4صاحب فوا و پرچندار پیامّر(ص) بوه عغی(و)
ناصر خسرو هرقصیدۀ شنارۀ  42ضنن اشار به جانشینی اماع عغی (و) با نکوه مااطّا خوه
ا اهل نت متعصب میگوید چرا به خاطر این عقید و تای آل پیامّر هر حوق مون بودی و جاوا
میکنید من فقط یر پرچم پرچندار پیامّر(ص) رفتم
چو
وی شنا زای مساوی چرا شدع
وور اووتم ا ر ووول عغووی خغووق را وصیسووت
ی شوووونا ووووزای جاووووا و هجووووا شوووودع. . .
ور اووتم اهوول موودح و ثنووا آل مصااا ووت
(
من یور ایون بوزرگ و مّوارا فووا شودع
احنوود فوووای خوووی عغووی را وو ره بوووه
هیوا ناصر خسرو  434و ) 434
.
َ
ُ
َ َ َ ًَ ُ ً
بیت آخر شعر اشار هاره به این ان پیامّر(ص) هر جنگ خیّر « َو افغه ه عا َین افرایوه رودا رجوال
َ
ُ ُّ ُ ُ َ َ ُ
ووف ُه َو ُهو َوو ُیحو ُّ
وب افغو َوه َو َر وووف ُه ( افوونقض قزوینووی را ی ص ) 449هنچنووین روایووات
یحّوه افغووه و ر و
متعدهی که پیامّر(ص) به اماع عغی(و) فرمووه توو پرچنودار مون هر هنیوا و آخورت هسوتی( .میوزا
افحکنه محنودی ری شوهری ص 844و قاور ای ا هریوای فضوایل اهول بیوت مسوتنّط 4494
.)344

بررسی تجلّی غدیر و دفاع از والیت امیرالمؤمنین (ع) در اشعار ناصر خسرو022/

4و براهری عغی(و) با پیامّر(ص)  -8برتری ریر قابل قیاس اماع عغی(و) بر هیگرا  9و هر رای هین
نّی بوه عغی(و)
ناصوور خسوورو هر قصوویدۀ شوونارۀ  43کووه ابیوواتی ا آ هر اهامووه مووی آیوود میگویوود اموواع عغووی(و) بووا
پیامّر(ص) براهر بوه و آ کسیکه خالفت را رصوب کوره هر حکوم هنسوایه و هنسوایه (ابووبکر) ا ور
رو ی با کسی(پیغنّر) بوه کوو و روار بوروه هر وز جوای براهر(عغوی) را ننیگیوره .هنچنوین عغوی(و)
هنچو طال بوه و آ هیگر هنچو نگی بی بها که یار پیامّر بوه آنها موجب برابری قدر و منزفوت
آنها ننیشوه هنانگونه که یر محوم قورار ورفتن ونگ و طوال موجوب برابوری ار ش آنهوا ننیگورهه.
مهنتر اینکه پیامّر(ص) معنار و بانی رای هین ا وت و عغوی(و) و عتورت او هر ایون خانوه هسوتند و
معغوع ا ت که برای وروه به خانه باید ا هر آ واره شد
بووور منوووافق شوووب و بووور شووویعه نهوووار آیووود
چوو
من تول به عغی هارع کوز تویغ
ونگ
ر چه با مره به کهسار و به روار آیود
نگ چوو
براهر نّوه هر ز هنسایه
بوووووووا ر هنوووووووی یووووووور عیوووووووار آیووووووود
ر نّاشوووووووود بووووووووه بهووووووووا هرچنوووووووود
ُ
خنم آ
تا هنه خغق بدو هر به قرار آید
هیوووووون رامیسووووووت بوووووورآورهۀ پیغنّوووووور
کوووووز کوووووه هر ایووووون ووووواخته هار آیووووود
عغوووووی و عتووووورت اویسوووووت مووووور آ را هر
( هیوا ناصر خسرو . ) 442
.
 –44شرافت و فضایل ونا و عغی(و)  -44خدمات و جاناشانیهای عغی(و) برای ا الع
ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  82ا مااطب خوه می ر د « آیا ننیدانی که پیامّر هر رو رودیر خوم
ا باهی منّر وهیت خوه را به چه کسی ره » ز این ؤال را مینهای قرار میدهود بورای بیوا
فضایل اماع عغی (و)
انودر
 .رو ردیر خم منّر وهیوت
.آ ووه نووه ای مگوور کووه پینّوور کووه را وو ره
کتاب خوی بدو کره اشارت  . . .هرویو
آ
آ را ره کایزه مر هین و خغوق را
یورا کووه ا
را بوه پووی پینّور ووااوت
آ
را که هر رکوو رنی کره بی ؤال
بووا هشووننا
ر ووول خدایسووت نسووّت
آ را
را که هر شریای نسّت بدو کنند
هر حورب رو
صعب بوه هنگواع هجورت
که کز به جای پینّر جز او ناات آ را کوه
انوودر هل مّووار
بوودر بوودو هاه رایووت
مصاای چو هنه عواجز آمدنود شویری
بر کافر و مسغنا اه
مرها محّت
مّار ی که رشته ا ت کره وار قسونت
بوووووووووووووووووووووووووه قسووووووووووووووووووووووووونت
نشد به خغق هرو هو ه و بهشت هر بوه مر
یوووورا جووووز او نّوووووه ووووزای امووووانت . . .
مدینوووووووووووووۀ عغوووووووووووووم ر وووووووووووووول را
( هیوا ناصر خسرو  449و ) 484
.
بیت وع شعر به آیۀ  44ورۀ مامد اشار هاره که پیامّر(ص) هر خاّۀ ردیر نیز آ را نقول و تاسویر
کره جّرمیل ه مرتّه بر من نا ل شد و ا طرف خداوند مرا مأمور کره که هر این اجتناو به پا خیزع و
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بر هر اید و یاهی اعالع کنم که « عغی بن ابیاافب » براهر من و وصی من و جانشین من بر امتم و
اماع بعد ا من ا ت  .نسّت او به من هنانند هارو به مو ی ا ت جز این که پیوامّری بعود ا مون
نیست و او صاحب اختیار شنا بعد ا خدا و ر وف ا ت .و خداوند هر این موره آیوهای ا کتواب بور
من نا ل کره ا ت « اننا َو ُّفی ُک ُم ُ
ذین َامنوا اف َ
افغه و َر ُوف ُه َو َّاف َ
ذین ُیقینو َ افصال َو ُیؤتو َ َفزکا َو ُهم
راکعو َ » [ رپر ت و وفی شنا تنها خدا ت و پیامّر او و آنها که اینا آوره انود هنانهوا کوه ننوا
برپا میدارند و هر حال رکوو کات میدهند]( .مامد  )66و عغی بن ابیاافب ا ت که ننا را ب ا هاشته
و هر حال رکو و کات هاه ا ت( .اهحتجاج طّر ی ص.)65
بیت پنجم نیز که به ماجرای فیغه افنّیت اشار هاره یاهآور این فرا ا خاّۀ ردیر ا وت « عغوی اول
کسی ا ت که به خدا و ر وف اینا آوره و هی کز هر اینا به من بر او ّقت نگرفت .او ت که
با جا خوه هر را ر ول خدا فداکاری کره .ا طرف خداوند به او امر کرهع تا هر خوابگا من باوابد
او هم هر حافیکه جان را فدای من کره بوه هر جای من خوابید»( .اهحتجاج طّر ی ص.)16
َ
سویم َ
نت َق ُ
افجنوه َو افنوار (بحوار
بیت نهم نیز اشار هاره به این ان پیامّر(ص) خااب به عغی(و)
افنوار مجغسی ج 9ص.)489
 -42وارث پیامّر(ص) بوه عغی(و) به هفیل قرابت خانواه ی
ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  242هر پا خ به اهعای ماافاا مّنی بور اینکوه پیوامّر (ص) هنگواع
رحغت کار هین و امت را به فال و بهنا وا ذار کره میگوید هی پاهشاهی حکومت خووه را بوه
بیگانه وا ذار نکره و هی مسغنانی با وجوه فر ندا میراث خوه را به هنسایگا ننیدهد  .پز زاوار
نیست که پیامّر خدا نیز میراث رانّهای نّوت و عهد و امانت افهی را به بیگانوه و نااهول وا وذار کنود
باصوص که فرما افهی هر این مینه وجوه هاره مگر اینکه اهعا کنید پیوامّر (ص) بوه فرموا افهوی
عنل نکره ا ت
چو رفت عافم به فال هاه و به بهنوا ا
وینووود کوووه پیغنّووور موووا اموووت و هیووون را
شو
مغکت قیصر به و ا مغکت خاقا
پیغنّوووری ای بیاووورها مغوووم افهیسووووت
ناموووۀ شووواها جهوووا پووواا فروخوووووا
بوا
هر ز مغکی مغم به بیگانه نداه وت
میووراث بووه هنسووایه ههوود هووی مسووغنا
یوا
هختر و هاماه و نّیور بوه جهوا هر
بووور قوووول خداونووود جهوووا هاور وووّحا
ووووووی شووووونا کوووووار نکره وووووت پینّووووور
( هیوا ناصر خسرو ) 384
.
هربارۀ نص یا عدع نص پیامّر(ص) بر خالفت پز ا خوه فیا ههیجی میگوید « جنهور اشاعر و
معتزفه و خوارج بر آنند که پیغنّر(ص) نص نکره بر احودی بوه اماموت و خالفوت و بعضوی ا ا اهول
نت اتهاند که نص کره بر ابی بکر .حسن بصری بر آ ا ت که نص کره بر ابی بکر نوص خاوی َو
ُ
ودوات َو
تقدین ُه ایا ُ فی افصال  .و بعضی هیگر اتهاند که نص کره نص جغی و هر روایت إیتوونی ب
هو
و
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ً
رطاس چنین اختهاند که إیتونی بودوا و قرطواس اکتوب هبوی بکور کتابوا ه یاتغوف فیوه اثنوا  .و
ق
و
پوشید نیست بر عارف متتّع إختالق ابن روایت و ضعف مستند حسون بصوری و فهوذا جنهوور اهول
نت اعتّار آ نکره قاع به عدع نص ننوه اند و تنسم به بیعوت جسوته و حوال آنکوه نوزه امامیوه
ثابت شد که تقدیم هر صال تدفیسی بوه که هر حافت شدت مر اهل رر کره بوهند و حضرت
ر ول(ص) بعد ا افاقه و اطالو بر آ با کنال ضعف تکیه بور هوش عغوی و عّواس ننووه بوه مسوجد
تشریف فرموه و امامت مدفسه را به ابوی بکور نگذاشوت کوه بوه اتنواع ر واند و بافجنغوه اهول ونت را
اعتنایی به شأ این حدیث نیست و ا ر نص مذکور فیافجنغه احتنافی میداشت و ا عنودۀ تنشویت
و ووا اری آ بووه هر میتوانسووتند آموود هرآینووه ه ووت ا آ برننیداشووتند و بووه بیعووت و اجنوواعی کووه
حقیقت معغوع شد ننیآویاتند .و جنهور شیعه بر آنند که نص کره بر عغی بن ابی طافب به نصوص
خایه و جغیه ( .وهر مراه فیا ههیجی.)384-384 2
ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  82نیز میگوید ا ر مال و رمایۀ مره به خانواه اش میر د پوز چورا
میراث ر ول خدا(ص) که شریعت بوه نّاید به خاندا او بر د
ی آل او نشوووووود پینّوووووور شووووووریعت
ووور ووووی آل موووره شووووه موووال او چووورا
( هیوا ناصر خسرو )449
هر قصیدۀ شنارۀ 94نیز میگوید
هر خغق این شوگات حدیثییسوت بوافعجوب
هعووووی هنووویکنووود کوووه نّوووی را خغیاوووتم
ُ
کووز مغووم کووز ُنّووره هر ا ووالع بووی نسووب
یرا که هین ورای ر وفسوت و ُمغوم او وت
( هیوا ناصر خسرو )249
هر قصیدۀ  434نیز بر قرابت ویهۀ اماع عغی(و) با ر ول خدا تأکید میکند
آنکووووه خالفووووت بوووودو ر ووووید بنیوووواه
جووز کووه عغووی را پووز ا ر ووول کووه را بوووه
آنکوووه بوووراهرش بووووه و بووون عوووم و هامووواه
هنچوووو یکوووی یوووار ی ر وووول کوووه را بووووه
( هیوا ناصر خسرو )442
* ذکر برخی دالیل مخالفت مخالفان والیت و پاسخ به آنها:
ً
عالو بر موارهی که بعضا هر ضنن اشعار باه ذکر شد ناصر خسرو هر قصیدۀ شنارۀ  442با ماغع
کیست ا خغق به نزهیم توو هشویار و خایور
ای خرهمنوود و هنوور پیشووه و بیووداه و بصوویر
.
.
ضنن پرهاختن به ماجرای ردیر و جانشینی حضرت عغوی (و) ناراحتیهوا و حسواهتها و نافرمانیهوای
عد ای را که هو هایی هر ر هاشتند بیا میکند و آنوانی را کوه جانشوینی حضورت را ن ذیرفتنود بوا
ا تااه ا آیۀ  44و  44ورۀ مدثر خرانی هانسته کوه ا شویر ریاتوهانود .و ز ضونن برشونره
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فضایل حضرت به ا تدهل ست ماافاا مّنی بر جوا و کم ون و وال بووه عغوی (و) و پیور و
بزرگ بوه ابوبکر اینگونه جواب میدهد که شرف انسا به عغم و هان ا ت نه ن و ال
چووو پدیوود آموود تشووریف عغووی رو روودیر
بر
شرف خیر به هنگاع پدید آید ا و
َ
ایووون بوووه انووودو هرافتووواه ا و وا بوووه حیووور
ووور خغوووق مووورو را چوووو وصوووی کوووره نّوووی
برمیدنووود و رمیووود شووووه ا شووویر حنیووور
او
حسد آمد هنگوا را چنوا کوار و ا و
ُ
که بوراهرش بود و بون عوم و هامواه و و یور. . .
کی
زا ُبد که وصی بوه نّی را هر خغق
کی شنا ی بجز او قا م جنوات و وعیر ...
بور ور
شنا ی بجز او را پدر نسل ر ول
چشووم تقوودیر بووه شنشوویر عغووی بوووه قریوور
ای که بور
فشکر کاار به هنگاع نّره
که« فال بوه ت ا یارا هیرینه و پیر» چه
خیر هنی هعوی بیهوه کنوی شورف موره
هرایی ان یافه هنوی خیور بوه خیور (
به عغنست شرف نیست به ال .
هیوا ناصر خسرو ) 429
ناصر خسرو هر آثار منثورش ا جنغه « جامع افحکنتین » و « وجه هین » نیز به هفاو ا تشیع و وهیوت
امیرافنؤمنین (و) پرهاخته که برای کامغتر شد بحث موارهی ا آ هو اثر نقل میشوه
خالصۀ ا تدهل او این ا ت که میگوید ا خغق هر کز هعوی میکند کوه « را حوق آ ا وت کوه
من برآنم و ماافف من بر باطل ا ت و این حال هفیل کند که هنۀ هعویهوا حوق نیسوت » چوه ا ور «
هنۀ هعویها حق بووهی هنگنوا هوی یوم بور باطول نّوهنودی » یورا « هور کوز هر باطول واختن
هعوی ماافف خوه را تگوی بوهی » پز چو هنۀ هعویها هر ت نیست هنچنانکه هنۀ آنها باطول
هم نیست واجب میآید که « ا هنگنا یکی بور حوق ا وت و هیگورا هنوه بور باطولانود ( » .جوامع
افحکنتین ناصرخسرو ص 666و  ) 865و چو خداوندا هعوی به هوفرقه شدند حق ا باطل پیدا
آمد  .حال وییم « ا جنغه هاتاه و ه فرقۀ مسغنا یم فرقه ا ت که با هنگنوا ماوافف ا وت و
آ رو آنانند که میگویند که اماع ا فر ندا ر ول باید ا ُبنیا عغی بن ابی طافوب و فاطنوۀ هورا و
عغیهناافسالع و باشد و هیگرا هنه یم فرقه شد اند بر اینکه هر کز به اماع ذشته اقتودا کننود
هنه یکدیگر را حق میگویند و این یم فرقه را ناحق میگویند که شیعه ا ت و میگویند کوه امواع َ َمون
ند ا ت و فر ند ر ول ا ت و چو هاتاه و هو فرقه هنه این یوم فرقوه را ماافانود هانویم کوه حوق
میا اهل شیعه ا ت  ( » .وجه هین ناصرخسرو ص ) 66 -61
آنگا میگوید این هاتاه و هو فرقه هنه میگویند « ما بر حقیم  » .اموا مون میگوویم « حوق بوه هعووی
هر ت نشوه و بر حق آ ا ت که بر هعوی حقوقنندی خوی ُبرها عقغی هاره  ...مسغنانا پوز
ا ر ول (ص) به هو قسنت شدند رو پیشینه اتند که اماع پز ا ر ول فر ندا ر ول باشوند و
آ رو شویعه انود و روهوی اتنود کوه اماموت پوز ا ر وول میوا اموت ا وت توا هرکوه هانواتر و
َ
َّ
پرهیز ارتر باشد روا باشد که اماع باشد » چه خدای تعافی میگویود « یوا ایهوا افوذین امنووا اطیعواافوه و
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َّ َ ُ
َ
طیعواافر ول َو اوفی اهمر منکم » ( نسا  ) 65ای روید ا طاعت هارید خدای را و ر وول خودای
ا
را و خداوندا فرما را ا شنا  .پز شیعه اتند این « خداوندا فرموا » ا ذریوۀ ر ووفند و هیگور
مسغنانا اتند که روا باشد که ا فر ندا ر ول باشند و روا باشد که نّاشند  .پز شیعه اتند که
شنا اقرار کرهید که اماع ا فر ندا ر ول روا ت ما با شونا هر ایون ُمتاقویم و بدانچوه وییود جوز ا
فر ندا ر ول اماع روا باشد متاق نیستیم پز ما ا حجت بی نیا یم و شونا را حجوت بایود بوه اثّوات
اماع خوی »  ( .هنا ) 66 -61
آنگا ناصر خسرو حجت ریر شیعه را به ه حجت بر میگرهاند و هر ه را ذکرمیکند و جواب میدهود
ُ َ
افعغناء َو َرث ُه اهنّیا هانایوا میراثودارا
یم حجت اینست که « اتند خّر ا ت ا ر ول که ات
پیامّرانند  .شیعه اتند بدین معنی آ میاواهد که جز ورثۀ ر ول کسی هیگر هانا نیست و هیگور
مسغنانا اتند هر که هانا باشد ورثۀ ر ول باشد پز شیعه اتند شنا با ما متاق شدید که این
هانایا ا ورثۀ ر ول روا باشد و ما با شنا ماافایم به آنچه ویید جوز ا ورثوۀ ر وول کسوی هیگور هانوا
هست و ما ا حجت بینیا یم و شنا را حجت باید  ( » .هنا ) 66
َ
َ
ُّ
ُ
ق
هیگری اینست که میگویند « خّر ا ت ا ر وول کوه اوت  ...اصوحابی کوافنجوع بوایهم اقتودیتم
َ
اهت َد ُیتم یارا من چو تار انند به هر کداع ا ایشا که را جویید را یابید  .من ا ایشا ب ر وم
که یارا کدامند  .ناچار ویند آ کسانند که او را هیدند و با او صحّت هاشتند  .پز ایشا را وویم
آ کسا که تو میگویی با یکدیگر ماافف بوهند یا موافق نتوانند ات که موافق بوهنود ا بهور آنکوه
میا ا یشا جنگ و کشتن بوه  .چو ایشا با یکدیگر ماافف بوهند و یکدیگر را کشتند چگونوه روا
ُ
ُ
َبوه که متابع کشند بر را را ت باشد و ُمتابع کشته [ نیز ] هنچنا و این ُمحال باشود  .پوز ایون
ُ
خو بر یکسو حالل باشد و بر هیگر و حراع و آنکوز کوه متوابع کشوندۀ عثنوا باشود خوو عثنوا
ب سوی او حالل باشد و وی متابع عثنا حراع و خو حسین بون عغوی (و) ووی یزیود بون معاویوه
حالل باشد و وی عغی بون ابوی طافوب و فر نودان حوراع  .پوز وویم چگونوه روا باشود کوه ر وول
مصاای را جستن فرموه ا روهی که ا ایشوا یوم تون چیوزی را حوراع ویود و هیگوری ا ایشوا
هنا چیز را حالل وید » مگر اینکه بگوید خدای تعافی ننیدانست « که حال ایشا پز ا ر وول
چگونه خواهد بوه » و ا اینجا بوه که « ر ول را بارموه که خغوق او را بدیشوا و َره توا انودر شوم و
خالف هالا شوند » و این را هی عاقل مسغنانی نگوید  « .پز این خّر را ا هو حال چار نیست یوا
این خّر ا ر ول نیست و یا آ رو که او اته ا ت آ رو نیستند که خوالف کرهنود ( » .هنوا
) 62-66
ومی اینست که ویند « آنکز که مسغنانا او را اماع کرهند و او اماع حق باشد و اطاعت او واجب
َ َ ُ ُ
َ
َّ
نع ا َّمتی َعغی افضالفه امت من جنع نشوند بر وم
باشد ا بهر آنکه خّر ا ت ا ر ول (ص) هیجت
بوه ی  .ایشا را ویم ا ر پیامّر را خدای تعافی به اختیار امت فر تاه بوه ایشا را نیز روا میّوه
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که کسی را بر جای او بر پای کنند  .پز ا ر پیامّر به خوا ت خدا آمد ا ت نوه بوه خوا وت خغوق
خغیاۀ ر ول نیز باید به فرما خدا باشد نه به اختیار امت  .و بر هر تی این قوول وواهی ههود آنچوه
ُ َ ًَ
َ
َ َ
خدای تعافی میگوید َو َما َکا َ ف ُنؤمن و ُ
َهمؤم َن وه اذا قضی افغه َو َر وف ُه امرا ا َیکو َ ف ُه ُم افا َی َور ُ مون
و
َ
امرهم ( احزاب  ) 31نّاشد مره و روید را اختیاری هر کار ایشا چو خودا و ر وول او فرموانی
برانند  .پز هر ت شد که امامت اه به فرما خدای تعافی هر ت نّاشد»( .هنا ) 65-62
نتیجه :
ناصر خسرو بعنوا یم شیعۀ ا ناعیغی و مّغط تشیع با وجوه اینکوه هر مانوهای میزیسوت کوه هوم
اکثریت مرهع آ اهل تسنن بوهند و هوم حاکنوا آ ترکوا ونی موذهب متعصوب بوا شوجاعت و
صراحت کم نایر و با به خار افکند جوا خووه هر اشوعار و آثوارش ضونن طورح سوترهۀ مواجرای
ردیر با هفیل و مناق بوه هفواو ا وهیوت امیرافنوومنین(و) پرهاختوه ا وت کوه ا جنغوه ههیول او هر
اشعارش عّارتند ا
 -4نص قرآ و حکم صریال افهی هر جانشینی و وهیت امیرافنؤمنین(و) بوه هفیول افهوی بووه کوار
نّوت و امامت و خارج بوه آ ا حو ۀ اختیار و انتااب مرهع .
 -2تصریال و تنصیص پیامّر(ص) به وهیت اماع عغی(و) بویه هر ماجرای عایم و مشهور ردیر خم
 -4عهد و پینا و بیعت مرهع هر ردیر خم با اماع عغی(و) و افزاعآور بوه این عهد و بیعت.
 -3روایت احاهیث بسیاری ا پیامّر(ص) هر بارۀ اماع عغی(و) .
 -4آیات متعدهی ا قرآ کریم هر شأ حضرت عغی (و) .
 -4بیشتر بوه قرابت و نزهیکی حضرت عغی(و) به پیامّر ا الع(ص) ا هیگرا .
 -4وارث پیامّر(ص) بوه عغی(و) و ر ید میراث به وارث نه بیگانه.
 -8هر شریعت و عغم پیامّر(ص) بوه عغی(و) و وروه به هر را ا طریق هر آ به حکم عقل.
 -9فضایل بیشنار امیرافنومنین(و) و شایستگیهای ذاتی واصغحیت و اوفویت آ حضرت .
 -44خدمات و جاناشانیهای آ حضرت هر را ا الع و برای پیامّر(ص).
ناصر خسورو هر اشوعارش بوه فضوامغی چوو عغوم و حکنوت شوجاعت مرهانگوی آ اه وی هود
ااوت تقدع هر ا الع هاماه و براهر و وصی پیامّر (ص) و هنسر فاطنه (س) و پودر َحسونین (و)
بوه اماع عغی(و) اشار کره و هنچنین آ حضرت را بر زیدۀ خدا و پیامّر (ص) توهۀ خداونود
هر قرآ خا قرآ و عغم و احکاع افهی روح و روا قرآ هر شهر عغم و صاحب فوای پیامّر(ص)
محرع ا رار نّی و قا م جنت و هو ه نامید.
بنابراین ههیول ناصور خسورو موذهب شویعه را کوه هر ر س آ پوز ا پیوامّر ا والع (ص) حضورت
عغی(و) و فر ندا او قرار هارند مذهب حقه میداند و هنه را به آ هعوت میکند .

بررسی تجلّی غدیر و دفاع از والیت امیرالمؤمنین (ع) در اشعار ناصر خسرو022/

و تاائوۀ منکورا و ماافاوا

ا صودر ا والع توا مانوۀ خووه

وی هنچنین به ههیل یر بوه نکووه
می رها ه
 -4یر پا نهاه حکم خدا و وصیت و فرما ر ول خدا هر موضوو جانشینی حضرت عغی (و).
 -2پینا شکنی و پایّند نّوه به بیعت و عهد و پینا خوه هر ردیر.
 -4انتااب فرهی که هیق رهّری و حکومت نّوه به جای کسیکه اصغال و بر زیدۀ خدا و ر ول بووه
بااطر جهافت و حساهت و کینه و هشننی و بهانه تراشیهای ست و نواموجهی چوو کوم ون و
افی عغی(و) و ...که ا جنغه نتایج و تّعات این کار حذف شد عافم و ماسور حقیقوی قورآ ا
صحنۀ هین و رواج انحرافات هینی و کجفهنیها ا آیات قرآ بوه.
 -3منکر قضیۀ ردیر بوه عد ای .ناصر خسرو هر پا خ به این رو و باال عقیودۀ آنهوا میگویود
ا ر پیامّر(ص) برای خوه جانشین تعیین نکره و این کار را به امت وا ذاشت پز نعووذ بافغوه بوه
ً
فرما افهی عنل نکره  .ثانیا ا ر ا ُبعد حکومت و فرمانروایی به قضیه نگا کنید هی حاکنی با
ً
وجوه هاشتن افراهی ا خاندان حکومت خوه را به بیگانه وا ذار ننیکند  .ثافثا ا ر ا ُبعد ارث و
میراث به قضیه نگا کنید هی کز با وجوه هاشتن وارث میراث خوه را به بیگانه ننیدهد.
 -4ارامۀ اهعای هرورین مّنی بر اینکه پیامّر(ص) به هنگاع رحغت کار هیون و جانشوینی خووه را بوه
افراه هیگری ریر ا حضرت عغی(و) وا ذار کره ا ت.
فهرست منابع :
 -1قرآ کریم.ترجنۀ حضرت آیه افغه مکارع شیرا ی.
 -2آشنایی با عغوع ا المی .ماهری مرتضی .)4448( .جغد هوع .چا ششم .تهرا صدرا.
 -3آواها و ایناها  .ا المی ندوشن محند عغی .)4444( .چا چهارع .تهرا یزها .
 -4اهحتجاج .طّر ی ابو منصور احند بن عغی 4344 ( .قنری ) .مشهد نشر مرتضی .
 -5افنعجم افناهرس هفااظ افقرآ افکریم .محند فؤاه عّدافّاقی ( .)4442تهرا انتشارات
ا المی.
 -6افنقض .قزوینی را ی عّدافجغیل . )4444( .به تصحیال هکتر یدجالل افدین محدث
ارموی تهرا .
 -7بحار اهنوار  .مجغسی محند باقر 4444 ( .قنری )  .جغد  . 9تهرا .
 -8برر ی مصواهیق ره و طعون هر هیووا ناصرخسورو خورف خوانی نسوکند و بوی بوی ینوب
افضغی ( )4494فصغنامۀ عغنی پهوهشی وّم شنا وی ناوم و نثور فار وی( بهوار اهب) ش
 42تابستا .4494
 -9تاریخ اهبیات هر ایرا  .صاا ذبیال افغه .)4444( .جغد هوع .چا هشتم .تهرا فرهوس.
 -11تحغیل اشعار ناصر خسرو  .محقق مهدی .)4448( .تهرا هانشگا تهرا .
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هورۀ ماتصر مناق صوری .خوانساری محند .)4444( .تهرا هانشگا تهرا .
جامع افحکنتین .ناصر خسرو  .) 4444(.به اهتناع هانری کربن– محند معین .تهرا طهوری
هیوا اشعار  .قّاهیانی بغای ناصر خسرو .)4444( .تصحیال مجتّی مینوی – مهدی محقق.
تهرا هانشگا تهرا .
ارنامۀ ناصر خسرو قّاهیانی .هبیر یاقی محند .)4444( .چا چهارع .تهرا وار.
ارنامۀ ناصرخسرو  .و ینپور ناهر .)4444( .چا هشتم .تهرا شرکت هامی کتابهای
جیّی.
قار ای ا هریای فضامل اهل بیت .مستنّط ید احند .)4494(.جغد اول.چا یا ههم .قم
افناس.
زیدۀ اشعار ناصر خسرو.شعار جعار .)4448(.چا اول .تهرا عغنی.
وهر مراه .فیا ههیجی مال عّدافزاق .)4442( .چا اول .تهرا و ارت فرهنگ و ارشاه
ا المی.
مجنوعه مقاهت به منا ّت هزارمین ال وههت ناصر خسرو .یو ای رالمحسین.)4444( .
مشهد هانشگا فرهو ی مشهد.
میزا افحکنه .محندی ری شهری محند .)4484( .جغد هوع ..قم ا ما چا و نشر.
وجه هین  .قّاهیانی بغای ناصر خسرو . ) 4444( .به اهتناع محنوه رنی اه  .چا برفین .

