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 عبدی کوفی و نقد و بررسی برخی از ابیات قصیدة بائیّه
 انسیه حاج آقابزرگی1

 چکیده

به بررسی زندگی « ی بائیّهعبدی کوفی و نقد و بررسی برخی از ابیات قصیده»ی حاضر با عنوان رساله

کلّیّات، باشد: فصل اوّل عبدی و نقد برخی از ابیات ایشان پرداخته است. این پژوهش شامل چهار فصل می

فصل دوّم بررسی زندگی عبدی کوفی، فصل سوّم: مراحل تئوری یا علمی نقد ادبی، فصل چهارم: نقد ادبی 

 ی بائیّه. قصیده

ی باشد. ایشان در دورهسُفیان بن مُصعب مشهور به عبدی کوفی از یاران امام صادق ـ علیه السّالم ـ می

-کرد؛ لذا میالیّت علمی و فرهنگی وجود داشت، زندگی میآرامش و آزادی نسبی که فرصت بسیاری برای فعّ

به دلیل دوستی و محبّت خالص و پاک  توانست به راحتی عقاید معصومین ـ علیهم السّالم ـ و شیعه را بیان کند.

به و ایمان راسخ به امام صادق ـ علیه السّالم ـ نزدیک شد و با صدق نیّت نزد ایشان مقبول افتاد. او شاعر ملتزم 

جا باشد. از آندوستی اهل بیت ـ علیهم السّالم ـ و اشعارش برگرفته از مناقب معصومین ـ علیهم السّالم ـ می

شود؛ لذا ضروری است که در اشعار عبدی فضایل اهل بیت ـ  علیهم الساّلم ـ و احکام و معارف الهی بیان می

رگ، ناقد ابتدا به بررسی محیط زندگی شاعر پرداخته، که اشعار او منتشر گردد. امّا در نقد اشعار این شاعر بز

پردازد. بعد از آن عناصر ادبی شامل مضمون، عاطفه، خیال ی ابیاتش میسپس به صورت جزئی و کلّی به مطالعه

پی  شود. در نتیجهو اسلوب در ابیات شاعر را مورد بررسی قرار داده و در پایان به نقد ادبی قصیده مشغول می

و اشعارش دارای مضمون واالیی  سروده استو روایات و وقایع تاریخی، ابیاتش را که شاعر با توجّه به آیات  بردمی

چیند و به می برد که شاعر با تفکّر کلمات را کنار همکند و پی میاست. به دنبال آن ناقد عنصر خیال را بررسی می

نماید. ایشان با الفاظی محکم همراه با رعایت ترکیب صورت کنایه، استعاره، تشبیه مراد خویش را بیان می

موجب شده عنصر اسلوب در ابیاتش بدرخشد. عنصر موسیقی نیز که شامل چینش الفاظ براساس بحر بسیط 

خورد. عنصر عاطفه هم به صورت زیبایی در اشعارش موجود است، به باشد، در ابیات این ادیب به چشم میمی

دار شده و این تأثیرات درونی را به مخاطب ثیراتی که از محیط گرفته قلبش جریحهاین معنی که شاعر از تأ

 سازد.کند و او را نیز سخت متأثّر میمنعکس می

 نقد ادبی ،سُفیان بن مُصعب ،عبدی کوفی ،قصیدة بائیّه ،امام صادق ها:کلید واژه
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