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 چکیده:
محمد بن یوسف اهلی شیرازی از شاعران قرن نهم و دهم هجری قمری است كه شعر  زمینه و هدف:

مذهب است كه بارها در اشعارش به مدح و او با سبک عراقی همانندی دارد. او قطعاً از شاعران شیعی

شناسانج شعر او بعنوان شاعری در پایان دورۀ سبک منقبت ائمج اطهار پرداخته است. بررسی سبک

آغاز سبک هندی، از نظر ادبی دارای اهمیت است. در این راستا هدف این پژوهش واكاوی عراقی و 

 شعر او در سه سطح زبانی، ادبی و فکری است.

، ابتدا دیوان اشعار «ایكتابخانه»در این پژوهش با استفاده از روش دردآوری اطالعات روش مطالعه: 

های سبکی شعر های مناسب و موردنظر كه شاخصهاهلی شیرازی بدقت مطالعه شده و شواهد و نمونه

او را در سه سطح زبانی، ادبی، و فکری نشان میدهند، یادداشت شده است. در ادامه براساس روش 

تحلیلی، این شواهد مورد تحلیل و واكاوی قرار درفته است. الزم به ذكر است نسخج دیوان -توصیفی

 ر این پژوهش اساس قرار درفته است.( د4311اهلی شیرازی به تصحیح حامد ربانی )

زبان شعری اهلی شیرازی ساده و روان است و ویژدیهای زبان كهن فارسی بندرت در آن ها: یافته

دیده میشود. همچنین از كلمات عربی ثقیل و غیررایج در زبان فارسی، در شعر اهلی خبری نیست. از 

فنون  و تشبیه تفضیل به ترتیب پربسامدترین نظر ادبی نیز تشبیه بویژه تشبیه مفصّل، تشبیه بلیغ

آرایی در صدر قرار دارند. دیگر بالغی در كالم اوست. در بخش صنایع لفظی نیز انواع جناس و واج

ج اصلیترین بنمای« عشق»ویژدی شعر اهلی در الیج ادبی، تنوع بکاردیری فنون بالغی است. همچنین 

هی توجعرفان قلندری در اشعار او دیده میشود كه بسامد قابل او بویژه در غزلیات است. داه نیز مضامین

های اوست. او در رباعیاتش به اندیشج خیامی نزدیک ندارد، اما دویای بُعدی دیگر از شخصیت و اندیشه

شده و به كوتاهی دنیا، اغتنام فرصت و شادباشی تأكید میورزد. یکی از وجوه مهم دیگر شعر اهلی، 

شیعی و مدح و منقبت امامان شیعه یا سرودن مرثیه برای آنها بویژه در سوگ  پرداختن به مضامین

 امام حسین )ع( و وقایع كربال است. 

درمجموع میتوان دفت شعر اهلی شیرازی از حیث پرداختن به موضوعات و مضامین  گیری:نتیجه

امین مذهبی و مختلف از عشق زمینی و معشوق مذكر درفته تا اشعار سگیه، عرفان قلندری و مض

توجه است. همچنین زبان ساده و بالغت واضح و بدور از پیچیددی نیز از شیعی و حوادث كربال، قابل

 دیگر ویژدیهای سبک شعری اوست.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Mohammad ibn Yusuf Ahli Shirazi is one of the poets of 
the 9th and 10th century AH whose poetry is similar to the Iraqi style. He is definitely one 
of the poets of the Shia religion, who has praised the imams of Athar many times in his 
poems. The stylistic analysis of his poetry as a poet at the end of the Iraqi style and the 
beginning of the Indian style is important from a literary point of view. In this regard, the 
aim of this research is to analyze his poetry on three levels: linguistic, literary and 
intellectual. 
METHODOLOGY: In this research, using the "library" method of collecting information, 
firstly, the Divan of Ahli Shirazi's poems was carefully studied and appropriate and desired 
evidences and examples, which showed the stylistic features of his poetry in three levels: 
linguistic, literary, and they show an idea, it is noted. In the following, based on the 
descriptive-analytical method, these evidences have been analyzed. It should be noted 
that the version of Diwan Ahli Shirazi corrected by Hamed Rabbani (1965) is the basis of 
this research. 
FINDINGS: The poetic language of the Shirazi people is simple and fluent, and the 
characteristics of the old Persian language are rarely seen in it. Also, there is no mention 
of heavy and uncommon Arabic words in Persian language in Ahli's poetry. From a literary 
point of view, similes, especially detailed similes, eloquent similes, and eloquent similes 
are the most frequent rhetorical techniques in his words. Puns and phonemes are at the 
top in the verbal industry. Another characteristic of Ahli poetry in the literary layer is the 
diversity of using rhetorical techniques. Also, "love" is his main symbol, especially in his 
sonnets. Sometimes the themes of Qalandari's mysticism can be seen in his poems, which 
does not have a significant frequency, but it is another telling of his personality and 
thoughts. In his quatrains, he is close to Khayyami's thought and emphasizes the brevity of 
the world, seizing opportunities and happiness. One of the other important aspects of 
Ahli's poetry is dealing with Shia themes and praise and praise of Shia imams, or writing 
elegies for them, especially in the mourning of Imam Hussain and the events of Karbala. 
CONCLUSION: In general, it can be said that Ahli Shirazi's poetry is significant in terms of 
dealing with various subjects and themes, from earthly love and male lover to Sagiyeh 
poems, Qalandari mysticism, religious and Shia themes, and the events of Karbala. Also, 
simple language and clear rhetoric, far from complexity, are other features of his poetic 
style. 
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 مقدمه
 سال حدود در است كه هجری دهم قرن اول و نیمج نهم قرن نامی شاعران از یکی شیرازی اهلی یوسف محمد بن

 اشعارش تمام در و تخلص او آمده «محمد»های دونادون در تذكره وی نام است. آمده دنیا به شیراز ه.ق در 959

به  و «وحشی» مقابل اهلی احتماالً كه است آمده دیوانش مقدمج در تخلص این درخصوی است. شده ذكر« اهلی»

اكرم )ی( باشد )مقدمج دیوان اهلی شیرازی،  پیامبر بیت اهل یا اهلل اهل به منسوب شایدمأنوس یا  و رام معنی

 (.4ربانی: ی 

امامی بوده و این امر در اشعار او كامالً آشکار و مشخص است. تردیدی نیست كه اهلی پیرو مذهب شیعج دوازده

ر اشعارش ارادت او به امام حسین )ع( و احمد بن موسی الکاظم )شاهچراغ(، احتماالً بواسطج شیرازی بودنش، بارها د

 بوده است؛ بسیار سالطین حکومت شاهد خود طوالنی عمر در تکرار و نمایان شده است. از نظر تاریخی اهلی

سلطنت شاه  دورۀ تمام كرده، درک را قراقویونلو و قویونلو آق سالطین تمام و تیموری از سالطین تن چند ازجمله

 در (. اهلی11بوده است )همان: ی  حیات قید در نیز هماسبط شاه سلطنت سال در دوازده و دیده را اسماعیل

 و شیراز در را خود عمر از بخشی وی است. سروده او خاندان و پیامبر مدح در اشعاری صفوی، شاه اسماعیل زمان

 قالبهای انواع سرودن در است. او برده رسب تنگدستی و فقر در را خود زنددی و هرات دذرانده در را دیگر بخش

 مستزاد مخمس، رباعیات، مقطعات، بند،ترجیع بند،تركیب قالبهای غزل، براو عالوه دیوان در و داشته تبحر شعری

 قرار شیرازی خواجه حافظ جوار در ه.ق وفات یافته و آرامگاهش 416یافت. اهلی به سال  میتوان را معمیات و

 (.794: ی 6)آثار عجم، ج « بوده است جاهازجمله عرفای صاحب»است. فرصت شیرازی دربارۀ او میگوید:  درفته

 به الشریعج مواهب النعمان؛ ترجمج مناقب فی السطان تحفج است: دذاشته بجا ذیل از خود شرح به او سیزده اثر

 سحر حالل؛ قصاید االخالق؛ مثنوی معما؛ زبدۀ و قافیه؛ رسالج عروض دنجفه؛ رسالج شعر؛ رباعیات فارسی؛ دیوان

 این آثار، مجموع از كه المعانی؛ و شمع و پروانه علیشیر؛ سرّ الحقیقج؛ مجمع البحرین؛ مخزن امیر مدح در مصنوعه

نیز  وی اثر نیست. معروفترین در دسترس معما رسالج و البحرین مجمع مواهب، السلطان، شرح تحفج اثر چهار

 است. حالل سحر مثنوی

 شناسانه قرار میگیرد.مورد بررسی سبک در این پژوهش دیوان اشعار او از نظر زبانی، ادبی، و فکری

 

 ضرورت و سابقۀ پژوهش
شناسی دیوان اهلی شیرازی نپرداخته است؛ اما مقاالتی وی نگارنددان تا كنون پژوهشی به سبکتجبراساس جس

 اند كه به برخی از آنها اشاره میشود:وجود دارند كه شعر او را از زوایای دیگری مورد بررسی قرار داده

ای است از پرواییان، نظری عنوان مقاله« رهای هنری در اشعار عاشورایی اهلی شیرازی و بابافغانی شیرازیتصوی»

های این ( كه مهمترین برآیند این پژوهش آشکار كردن شباهتها و تفاوتهای ادبی مرثیه4155چروده و نگارش )

ای با ( در مقاله4344خزایی و آزادبخت ) شاعر و شناخت دیدداه آنان درمورد سیدالشهدا )ع( است. پورمند،دو 

، معتقدند «های رضا عبّاسیتغییر الگو در شعر و نقّاشی عصر صفوی با تکیه بر اشعار اهلی شیرازی و نگاره»عنوان 

شناسی و نیز از حیث بینشی، با یکدیگر صور خیال در شعر و نگاردری ایرانی، از حیث آفرینش هنری و زیبایی

پیوند وثیق، به سبب تأثیرپذیری نگاردری از مضمونهای دونادون شعر و ادب پارسی  پیوندی تنگاتنگ دارند و این

است. بر این اساس برای بسیاری از بازیهای واهدانی، میتوان مصداق تصویری پیدا كرد؛ بر این مبنا، پرسش اصلی 

ای اشعار این دوره هداری آرایهاین پژوهش اینگونه طرح شده است كه آیا نگاردران مکتب اصفهان به آیینه

https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1707087/%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D8%B9%D8%B1-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D9%84%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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اند؟ نگارنددان معتقدند اهلی شیرازی یکی از شاعرانی است كه شعرش در نقاشی عصر صفوی تأثیردذار پرداخته

( نیز بر مبنای 4399از نبی لوچهرقانی )« بررسی و توصیف حوادث كربال در اشعار اهلی شیرازی»بوده است. مقالج 

ای با عنوان ( در مقاله4155یی اهلی شکل درفته است. همچنین شیرزاد مركاوی و موالدوست )كربال بررسی اشعار

های در پی شناسایی پدیده« وردی: بازی چودان(های اجتماعی در اشعار اهلی و وحشی )مطالعج مواكاوی پدیده»

در اشعار دو تن  بازی چودان اند. هدف از این پژوهش بررسی بازتاباجتماعی ازطریق رابطج ادبیات و جامعه بوده

 از شاعران عصر صفوی، اهلی شیرازی و وحشی بافقی، است. 

ناسی شبا توجه به این پیشینه، نگارنددان پژوهش حاضر بر آن شدند كه دیوان اشعار اهلی شیرازی را از حیث سبک

 ار دهند.در سه سطح زبانی، ادبی و فکری مورد بررسی و واكاوی قر

 

 روش مطالعه
، ابتدا دیوان اشعار اهلی شیرازی بدقت مطالعه «ایكتابخانه»در این پژوهش با استفاده از روش دردآوری اطالعات 

های سبکی شعر او را در سه سطح زبانی، ادبی، و فکری های مناسب و موردنظر، كه شاخصهشده و شواهد و نمونه

تحلیلی، این شواهد مورد تحلیل و واكاوی -ادامه براساس روش توصیفی نشان میدهند، یادداشت شده است. در

( در این پژوهش 4311قرار درفته است. الزم به ذكر است نسخج دیوان اهلی شیرازی به تصحیح حامد ربانی )

 اساس قرار درفته است.

 

 بحث و بررسی
 وی رباعیات از دیگر مجموعج است. فمعرو همج آنها نیز كه است رباعی یک و یکصد شامل درمجموع دیوان اهلی

 عادی رباعیات دیگر مجموعج معروف است.» نامهساقی«به  دنجفه، خطاب به ساقی سروده شده و رباعیات شامل

 از بعضی كه سروده بسیاری نیز است. او قصاید رباعی 434 وی دیوان نسخج چاپی در تعداد آنها كه است متداول و

 پادشاهان، مدح در بقیه و است حکمت و توحید نیز و كربال شهیدان مرثیه برای و امامان و پیامبر مناقب ذكر در آنها

 مصنوعش، قصیدۀ سه بجز اهلی دیوان است. غزل 4154 بر و بالغ زیاد نیز وی غزلیات اوست. زمان بزردان و وزیران

 ادبی، و فکری پرداخته میشود.شناسی شعر او در سه الیج زبانی، است. در ادامه به سبک بیت 41735 بر بالغ

 

 سطح زبانی
 در این سطح، زبان شعری اهلی از منظر آوایی، واهدانی، و نحوی مورد بررسی قرار میگیرد.

در زبان فارسی داهی بعضی از حروف كلمات را میندازند و آن را سبک و كوتاه میکنند. این عمل را تخفیف واج: 

 هلی در بسیاری از موارد از كلمات مخفف استفاده كرده است.تخفیف و آن كلمات را مخفف مینامند. ا

 (476خانج من سیه كند )روشنی جهان شود   كند تبهچند چراغ آه من عمر مرا 

 (349ایم )ما همچو شمع تا دم مردن ستاده  در دیگران ز آتش خشمت دریختند

(، 693(، صیدده )446(، خموش )473(، خانقه )54(، فسانه )11(، مه، نگه، ره، پادشه )31(، بتر )4و نیز: دمرهی )

 (.374(، فسرده )347(، مهرفزا )311(، برون )347نظر )(، كوته345(، سکندر )643بیهده )

توجهی نیست و بندرت در كالم او شاهد این اهلی اما درمورد افزایش واج دارای بسامد قابل كالمافزایش واج: 

 فرایند واجی هستیم.

https://www.sid.ir/search/paper/%20%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all
https://www.sid.ir/search/paper/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%DA%86%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86/fa?page=1&sort=1&ftyp=all&fgrp=all&fyrs=all


 14/ شناسی دیوان اشعار اهلی شیرازیسبک

 

 (333هم ) استارهنگذاشت یک دُل در زمین، بر آسمان   زنین، اهلی ز آه آتشیندور از رخ آن نا

 (643كز نسیم این سخن بوی ارادت یافتم )  و صد امّید پیدا شد مرایک سخن دفتی 

كار رفته است، اما بسامد آن به ترتیب عبارت است از: فعل ساده،  در دیوان اهلی انواع دونادون فعل بهانواع فعل: 

فعل  هایمركب، فعل پیشوندی، فعل ناقص یا غیرشخصی، و عبارت فعلی. در ادامه برای هریک از دونهشبه فعل 

 در شعر او مثالهایی ذكر میگردد.

 (335كو داغ جوانی كه من پیر ندارم )  فعل ساده: هر سرو كه برخاست منش اللج باغم

(، مردن 354(، سوختن )359(، دیدن )353و نیز: چشیدن، رهیدن، خریدن، كشیدن، پریدن، چیدن، طپیدن )

 (.515(، لیسیدن )145(، نشاندن )379(، خوردن )359(، غلطیدن )353(، پرسیدن )354(، دنجیدن )313)

 (311كه چو موم نرم سازد دل سختتر ز سندان )   فعل پیشوندی: چه كنم كه درنگیرد به تو شمع، برق آهی

(، 641(، برافروختن )454(، برافشاندن )419(، برآمدن )17(، برخاستن )14) (، فرورفتن69و نیز: بازآمدن )

 (.397(، درباختن )315(، برچیدن )345(، درآمیختن، درآویختن )694درافتادن )

من حدیثی با تو از روز سالمت میکنم  /، بر من دمان دل مبرمركب: )دمان بردن(: ذكر دل در میکنمشبه فعل 

(364 ) 

(، 364(، حدیث كردن )369(، سودند دادن )344(، دوست داشتن )644(، ظن بردن )699زدن )و نیز: خنده 

 (.353(، نگاه كردن )334(، صال زدن )331(، جان دادن، نشان دادن )335تقصیر كردن )

 (.155(، به خواب رفتن )373(، از دست دادن )356به دریه افتادن )عبارت فعلی: 

 (44بی جان تن فرسوده نگه چند توان داشت ) /از یاد تو خرسند توان داشت : دیرم كه دلشبه معینفعلهای 

 (.339(، توان دیدن )331(، توان دادن )446(، نتوان بود )497و نیز: نتوان دید )

 انواع فعل امر: در شعر اهلی شیرازی فعل امر به هر سه شیوۀ معمول زبان فارسی كهن به كار میرود:

 (314چه غمت بود ولیکن حذر از غرور میکن )  بسوزی دل صدهزار عاشقتو ادر چو دل «: می»با 

 (319بفکن این بار غم از دوش و سبکبار نشین )  در صف میکده سجاده نگنجد ای شیخ«: ب»بدون 

 (319ای سر من خاک پایت، زیر پای خود ببین )  شاه حسنی یک نظر سوی ددای خود ببین«: ب»با 

بر سر فعل « ب»داه در سخن اهلی، مطابق با دستور تاریخی زبان فارسی، حرف بر سر فعل ماضی: « ب»حرف 

 ماضی آمده است:

 (643كز صفحج خاطر همه حرفی بستردم )  با من سخن از هیچ مگویید و مپرسید

 (363دری بود كه بیچاره بماندم )از چاره   در چارۀ مرهم به دل پاره بماندم

ع های جمذكر است كه بسامد نشانههای جمع به كار رفته است و قابلواع نشانهدر كالم این شاعر، انانواع جمع: 

وی نگارنددان، شاهدی برای جمع جفارسی بسیار بیشتر از جمع عربی مشاهده میشود؛ بطوری كه براساس جست

 عربی یافت نشد.« ون»و « ین»با 

معنی، دیاهان، جانوران، مکانها و مانند آنها را با های جمع فارسی: اهلی شیرازی انواع اسم ذات، اسم الف( نشانه

 است.« ان»جمع بسته است، اما بسامد آن كمتر از جمع بستن با « ها»

(، خارها، كارها، 453ها )(، سودها، لطیفه455خطرها )(، 1دلها، محفلها، مشکلها، منزلها، ساحلها )«: ها»نشانج جمع 

 (.354(، داغها )317(، بیگانگیها )345(، دلها )645، شبها )(696ها )(، بهانه443آزارها، دیوارها )

 اهلی معموالً از این نشانج جمع برای جانداران بویژه اشخای استفاده كرده است.«: ان»نشانج جمع 
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(، 354(، طفالن )694نظران )(، ترسابچگان، سیمبران، پسران، ددران، صاحب697(، سوختگان )447كافردالن )

(، خوبان 361(، نازنینان، پادشاهان )366(، حسودان )344(، جوانان )347قیبان، كسان، خسان )(، ر344مگسان )

 (.444(، نیکبختان )544(، مریدان )331)

عربی یافت نشد و « ون»و « ین»های جمع عربی: براساس جستجوی نگارنددان، شاهدی برای جمع با ب( نشانه

هایی از آن: خزائن موالً جزو موارد رایج در زبان فارسی است؛ نمونههای جمع مکسر نیز پرتکرار نیست و معنمونه

(، افاضل، 197(، فضائل )349(، اطوار )347(، احباب، اصحاب )359(، سالسل )447(، عالئق )453(، انفاس )455)

 (.767(، اغیار )194(، مشاعل، مداخل، منازل )199فواصل )

شیرازی ساده و روان است و ویژدیهای غریب زبان كهن  درمجموع زبان شعری اهلی تركیب وصفی مقلوب:

فارسی كمتر در آن دیده میشود. برای مثال، تعداد تركیبهای وصفی مقلوب در كالم او اندک است: سفالین ساغر 

 (.155(، شوخ دیده )344(، خودسر آدم )47(، سست عهد )46)

 در كالم این شاعر دیده میشود:« را»انواع حرف «: را»انواع 

 الف( در معنای حرف اضافه

 (35وین غم همه زانست كه كس را غم ما نیست )/  سترانبود این غم جانسوز كه ما  راكس «: برای»

 (443بخت آن كس كزین دلزار غافل میرود )تیره /  صفا رادیدن دلزار رویت میدهد دل «: به»

 (344بسست جواب سالم ازو )معراج ما /  همین جوابِ سالم است كام ازو راب( فک اضافه: ما 

 (446آرد )كه عشق بازش از آنجا خموش می/   به كوی دوست فرست راجو ج( نشانج مفعول: حریف عربده

 در كالم این شاعر دیده میشود:« ی»انواع «: ی»انواع 
 (31نیست ) مستمندیجراحتی بتر از زخم /  الف( مصدری: خروش مرغ سحر زارتر بود اهلی

 (45بیا كه تجربه كردیم و درد درمان است ) نیست تندرستیعشق،  شکستگیی: بجز ب( حاصل مصدر

 (41است ) دلخنیورنه محمود چه كارش به در /  ج( نسبت: شبچراغ غم دل از درِ دلها طلبند

 است )همانجا( نادفتنیقصج درد دل ماست كه /  د( لیاقت: همه كس درد دل خود به طبیبان دفتند

 (654كه رخنه در جگر بیستون كند ) آهی  كه در دل سختش اثر نکرد تیب ه( نکره: آه از

 (454بفشانند، جان برافشاند ) ایجرعهچو   و( وحدت: خراب مستی آن عاشقم كه در دامش

در كالم اهلی بواسطج زمان زیستنش، تعبیرات و اصطالحات جدید و تعبیرات و اصطالحات جدید و عامیانه: 

اما در مقایسه با معاصرانش، بسامد این موارد زیاد نیست. شاید دلیل آن پیروی او از سبک  عامیانه دیده میشود؛

 عراقی بجای سبک هندی باشد. مواردی از آن:

 (449) شاید كه در زمین ز خجالت فرورود/  آب حیات ادر به سر كوی او رود

 (473) نداردته عیب است با تو دفتن حرفی كه /  با چشمج دهانت آب خضر سرابی است

 (445) پسِ سر میخاردچون مگس عاشق مسکین  شکرین لعل لبش را سپه خط چو درفت

 (449) این فتیله بیرون ز دوش آرددو الله /  دل را رخ تو سوزد چون شمع رشتج جان

 (695نکشیدیم ) دماغیدندههردز ز خسی /  بی روی تو منّت ز دل الله نبردیم

 (315به یک نگاه تو صد سال میتوان بودن )/  ودنخوشحال میتوان ببه آرزوی تو 

 (394) شرمنده میکنیخوبان شهر را همه /  ای نوغزال ادر تو درآیی به دشت شهر



 13/ شناسی دیوان اشعار اهلی شیرازیسبک

 

اهلی داه دست به ساخت تركیبات زیبا زده و در كالم او مواردی یافت میشود كه كمتر در تركیبات بدیع و زیبا: 

 ایم:سخنان دیگران شنیده و خوانده

 (645) فرهاد وادی مسکنممن خسرو عهدم ولی /  لبا چون اهلیم در تلخی غم بی لبتشیرین

 (396درفتی ) یارانهدستم بگرفتی و چه /  زین شیوه خرابم كه چو ساغر به تو دادم

(، جورِ بدآموز 354(، دواپذیر )641(، خودفروش )645(، جگرچاک )447(، كافردالن )44و نیز: ذرۀ خورشیدشعاع )

آلوده (، دل341نشینی )(، صفای خاک345(، سنگِ دلشکنان )359(، زخمِ دلگشا )351، دلِ دشوارپسند )(3535)

(، 315آبادِ چمن )(، عشرت334(، تنهامانددانِ كنجِ غم )643آباد )(، عدم363پرورِ عشق )(، سوختج داغِ درون364)

 (.341داری )(، كینه374پسندی )نازک

دیگر ویژدیهای شعر اهلی شیرازی، ساددی و روانی زبان آن است كه داه كالم سعدی از سادگی و روانی زبان: 

 هایی از آن اشاره میشود:آورد. به نمونهرا فرا یاد می

 (334خوبان همه شاهند و تو شاه همه خوبان )/  افروز تو ماه همه خوبانای روی دل

 وشی چرا با من خسته ناخوشیبا همه كس خ/  با همه لطف و با منت این همه ناز و سركشی

 (154آب حیات مردمی، در نظر من آتشی )/  غیر مرا كه سوختی، با همه ساختی به مهر

 (344دنیا و آخرت همه كردم فدای تو )/  ام از برای تواز كفر و دین بری شده

 (145به كه در قبله كنی روی و منافق باشی )/  در به بتخانه درآیی و موافق باشی

 

 ادبیسطح 
ثر از اك»دراینباره چنین نوشته است:  تحفج سامیاهلی در سرودن انواع شعر دست داشته و سام میرزا در تذكرۀ 

سالکان مسلک سخنوری بوفور مهارت در شعر امتیاز تمام داشت. در علم قافیه و عروض و معما كامل بود و در 

(. اشعار 477)تحفج سامی: ی « متحیر است... جمیع اصناف شعر میگفت. مثنوی ذوبحرین و تجنیس كه عقل درو

دربارۀ او چنین آمده  آتشکدۀ آذربند، قطعه، رباعی، و مثنوی است. در بند، ترجیعاو شامل قصیده، غزل، تركیب

موالنا اهلی سرآمد فصحای زمان و سردفتر بلغای سخندان در فنون شعر كه در كمال مهارت قصاید مصنوع »است: 

دیوان اشعار او مسلم »تأثیر كالم سعدی است: (. برخی معتقدند سخن او تحت651ۀ آذر: ی )آتشکد« دفته...

(. سبک شعر او را میتوان 494المؤنین، شوشتری: )مجالس« ارباب نظر و چاشنی شعر سعدی در كالم او مضمر است

ری در آن نیست. درواقع خیالیهای سبک هندی اثپردازیهای غریب و نازکادامج سبک عراقی دانست كه از مضمون

او را میتوان جزو آخرین شاعران سبک عراقی دانست كه سعی میکرد از زبان و اندیشج سبک عراقی و شعرای پیش 

از خود استفاده كند، اما در عین حال سخن تازه نیز بگوید و به اصطالح دوی سبقت را از آنها برباید )حسینی، 

4346 :5.) 

 نمیتوان سخن، دیگر به آورد؛ شمار به مکتب بدون میتوان غربی، رسم منتقدان به را شاعران از سوی دیگر برخی

 شعر در الگو تغییر سرآغاز یا مکتب شاعر بی را شیرازی اهلی بتوان شاید دنجاند. خاصّی بندیدر تقسیم را ایشان

 (.639: 4344برشمرد )پورمند، آزادبخت، و خزایی،  فارسی

سمی، فعلی، حرفی، ضمیری، قیدی و تركیبی در شعر اهلی وجود دارد اما بیشترین انواع ردیف اانواع ردیف: 

 هایی از هریک اشاره میشود.بسامد متعلق به ردیف فعلی و سپس ردیف تركیبی است. به نمونه
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(، اهلل 194(، هالل )191(، دل )317(، دیگران )311(، برون )313(، عاشقان )675(، عشق )33دست )اسمی: 

 (.567(، كرَم )565(، حسین )544(، خدا )556شاه )(، 144)

(، رسیدیم 419(، نخیزد )47(، شکفت )17(، برخاست )11(، نداشت )69(، كرده است )44(، بادا )5فعلی: درآ )

 (.151(، نداری )314(، بستان )364(، میدیدم )344)

 (.691(، هم )5حرفی: را )

 (.511(، هیچ )349(، همه )354(، تو )354(، او )339) (، من335(، خویشتن )474(، خود )5ضمیری: ما )

 (.651(، هنوز )653(، هردز )654(، باز )67قیدی: امشب )

 (.61(؛ مرا )64(؛ او را )4ضمیر + حرف: ما را )

 (.345(، از او )355(، از تو )315(، از من )313حرف + ضمیر: به من )

 (.679(، از دل )677) (، چه حاصل674(، ز رشک )675حرف + اسم: چه باک )

 (.345(، من شوی )565(، اوست )641(، تو بوسم )459(، او كنید )34(، من است )64ضمیر + فعل: ماست )

 (.564(، تا دانی )353(، كه میبینم )455حرف + فعل: چه خواهد شد )

 (.474قید + فعل: هردز نبود )

 (.651(، آمد باز )656فعل + قید: بود هنوز )

 حرف: خیزد مرا. فعل+ ضمیر +

 (.35اسم + فعل: حاجت نیست )

 (.43(، مشکل است )34(، باقی است )35صفت + فعل: خوش است )

 (55حرف + حرف + ضمیر + اسم: كه با من است )

با وجود اینکه در شعر هاللی شیرازی انواع تشبیه وجود دارد اما تازدی و نوآوری در آنها دیده انواع تشبیه: 

های موجود و رایج در شعر سنتی شبه در تشبیهات او اغلب همان عناصر و مؤلفهبه و وجهمشبهنمیشود. مشبه، 

فارسی است. در شعر او اغلب تشبیهات ساده هستند و سپس بیشترین بسامد به ترتیب متعلق به تشبیه بلیغ و 

 تفضیل است. به شواهدی از هریک اشاره میشود.

 تشبیه مفصل

 (645از داغ درون سوختم از زخم برون هم )  رقه به خون همچون الله جگرچاک شدم، غ

 (45شکسته شد همه عمر و هنوز در خم اوست )  دلم كه در خم چودان زلف توست چو دوی

 تشبیه مفروق

 (444دوی زنخی چون قطرۀ آب حیات )  دهنی چون قند و لعلی چون نباتشیرین

 (49ال تو ببیند كمی ما )باشد كه كم  ما كم چو هاللیم و تو چون ماه تمامی

 تشبیه تفضیل

 (6كرده چاک از دست تو ماه منوّر سینه را )  ای به خاطر صد غبار از رشگ تو آیینه را

 (4فشان را )در بنگرد آن خال و خط مشک   آهوی ختایی فکند نافه به صحرا

 تشبیه مضمر

ام بی سر زلف تو دویا در سالسل بوده/   ابام در سایج سنبل به خوتشبیه مضمر زلف به سالسل: در چمن در بوده

(359) 
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 (347صفت طاقت سیالب ندارم )خاشاک/  تشبیه مضمر دریه به سیالب: در دریه درم پا رود از جا عجبی نیست 

 تشبیه مركب

 (364كه به تار عنکبوتی مگسی به بند دارم )/  نه دل است اینکه دارم به تن ضعیف، اهلی

 (311آید برون )بر درد دل زین خوبتر ریحان نمی/  درد رخت خط سیهوه وه چه نازک میدمد 

 تشبیه تمثیل

 (311كه فرشته كس مقید نکند به كنج زندان )/  تو بدین جمال و خوبی دل تنگ نیست جایت

 (343قطره تهی چون كند كسی؟ )دریا به قطره/  كی دل سبک به اشک جگردون كند كسی

 تشبیه مقلوب

 (354آینه نیز بنگرد روی خود از صفای او )/  رخش، چون نگرد بر آینهبس كه صفاست بر 

 تشبیه حروفی

 (391كه در این ره به كجی راست نشد كار كسی )/  به كه در راه محبت چو الف راست شوی

 تشبیه بلیغ

 (361دهیم ) باد عدموین خاک تیره باز به /  در كف آوریم خرابج میاز  دنج دل

(، 45(، شعلج شوق )7(؛ نخل مقصود، شاخ وصال )6(؛ آیینج ادراک )4عنکبوت تن، رشتج جان )و نیز: چراغ دمان، 

(، 645(، خرمن طاعت )644(، زنجیر زلف )451(، سیل فتنه )45(، سنگ ندامت )34(، مرغ نشاط )65كوه بال )

(، 335(، بحر فنا )335(، ناوک طعنه )364(، طوفان غم )364(، مشعل آه )365(، دلشن وصل )359دوزخ هجران )

 (.375(، سبوی جسم، سنگ جفا )353(، دنج وفا )356(، الماس همت )313(، نسیم رحمت )334چراغ عقل )

اهلی شیرازی از استعاره در مقایسه با تشبیه، بسیار كمتر بهره برده است و اغلب استعارات او انواع استعاره: 

سازی و تصویرپردازی اهمیت چندانی نمیداده است. به مضمون تکراری و تهی از خالقیت و نوآوری است. ظاهراً او

 به شواهدی از هریک اشاره میشود.

 استعارۀ مصرحه

 (3دنج وجود اوست جهان خراب را )/  كه نقد وجودست در جهان شاه نجف

 استعاره از حضرت علی )ع(

 (43مگر دری بگشاید از آن سرای مرا )/  شاد كی شود اهلی؟ سراچج غمازین 

 استعاره از دنیا

 (314صدهزاران دود دل دو در قفای خود ببین )/  بر قفا افکند و رفتسنبل آنکه رخ تابید و 

 استعاره از زلف

 (374ز دریبان برآمده ) صبح قیامتش/ از خواب جامه چاک و پریشان برآمده

 استعاره از صورت سپید و روشن معشوق

 استعارۀ مکنیه

 (643سوختم چند دره بیهده بر باد زنم )/  زنم یادلب فرتا كی از دریه دره بر 

(، آستان وصل، دست هجر 316(، آستانج چشم )315(، عنان دل )361(، دست محنت )9و نیز: پای مقصود )

(374.) 

 (153(، چشم اعتبار )395(، اشک ندامت )361دست ارادت )اضافج اقترانی: 
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 (.154(، نوح مکرمت )66یوسف جان ) (،197(، خضر سعادت )314جمال )اضافج تلمیحی: مصر 

كنایه در سخن اهلی، اغلب از نوع ایما بوده و چیزی فراتر از كنایات بسیار رایج در زبان و ادبیات فارسی كنایه: 

 نیست.

 (65هم مگر روزی اجل خالی كند جای مرا )/  كنم پهلو تهیز آستانت همچو اهلی كی 

 (643) دره بیهده بر باد زنموختم چند س/  تا كی از دریه دره بر لب فریاد زنم

 (353نتوانم ) كمان تو كشیدنهرچند /  از دوشج ابروی توام چشمِ دشادست

 (345) نعل در آتش دارماز مه عید و شفق /  روزه بگذشت و هوای می بیغش دارم

 (349) خواب خردوشیتو پنداری كه بیداری ولی در / نظر زان نوغزال ای دل به بیداری تو میپوشی

« وحشی»در شعر اهلی انواع و اقسام ایهام وجود دارد و در مواردی او با تخلص خود و متضاد آن انواع ایهام: 

 ایهاماتی را خلق و ارائه نموده است. بیشترین نوع ایهام در شعر او به ترتیب ایهام تناسب و ایهام مطلق است.

 (643تلخیئی بردم ولی شهد شهادت یافتم )/  شتچو فرهادم بک شیرینایهام مطلق: درچه اهلی، آن لب 

 (645اندیشه از مالل تو كردم از آن شدم )/  درت به تیغ نه از بهر جان شدم دور از

 (45بود كه كیست ) روشنچون آفتاب بر همه /  ایهام تناسب: محبوب من چه حاجت دفتن بود كه كیست

 (44ست یکی نیست )هزاردرد دل عشاق /  ای دل ز غم خویش یکی با تو چه دوید

 (647نگرانم ) مردمدر دیده تو منظور و به /  دل با تو به دفتار و زبان با ددرانم

 (345یکی چو خویش اسیر قفس نمیبینم )/  بلبل هست هزارایهام ترادف: درین چمن كه چو من صد 

 (359)خواهم  می مدامنه جمال حور و غلمان نه /  رو نباشیادرم به خلد ساقی تو بهشت

 (345در جگر دارم ) خارخاریكه از دست رقیبت /  خون دل از آن رخساره تر دارم دلهایایهام تضاد: من از 

 (373از مردم شده ) وحشیچو مجنون،  اهلیزان سبب /  میرمد آهوی چشم مست او از مردمان

 (314من ) چگلصفت بر سر شمع پروانه/  ایهام تبادر: بیم است كه آید پری از شوق و بسوزد

 (317میکن ) قصور تو به نسیه حور عین را طلب از/  من از آن رخ چو حورم به بهشت نقد، زاهد

  شبه )استخدام(:ایهام در وجه
 (4نباشد حاصل كردار ما ) روییسیهجز /   اندوده را در امتحان ز آتش كنیقلب روی

فاده ی، تلمیح است. او به مناسبتهای دونادون با استیکی از پربسامدترین صنایع بالغی در شعر اهلی شیرازتلمیح: 

سازی پرداخته و در بسیاری از موارد بنیاد تشبیهات و استعارات در سخن او، تلمیح از این فن ادبی، به مضمون

 است. تلیمح به انواع شخصیتهای اساطیری، حماسی، عرفانی، دینی، عشقی و مانند آنها در شعر او دیده میشود.
 (113تنش درفت )كی ره توان به رستم و رویین/  تو باش كه در فتنه ره زند فریادرس

 ای كه به یک سوزنش درفت )همانجا(عیسی شنیده/  دل از متاع دهر ببر در مجردی

 (6دیده از حیرت ببندد خسرو افالک را )/   لبان پرویزوارتا ابد از صورت شیرین

 (45كه چه بر دل رسد زلیخا را )نگاه كن /  چو مدعی ببرد كف ز دیدن یوسف

 (346غم نشدیم )هلل الحمد كز اقبال تو بی/  درچه بی دین و دل از عشق چو صنعان دشتیم

به صحرا بیرون شدم. باران عشق باریده بود و »در بیت زیر به نظر میرسد به عبارتی از بایزید بسطامی به شرح 

( اشاره 495االولیاء: ی )تذكرۀ « ، پای من به دلزار عشق فروشدزمین تر شده. چنانکه پای مرد به دِلزار فروشود

 دارد:
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 (441سیل بال برآمد بنیاد جان برافتاد )/  باران عشق آمد، پایم به دِل فروشد

 و البته در موارد معدودی نیز نگاه متفاوتی به وقایع تاریخی، مذهبی، حماسی و مانند آنها دارد:

 (364مردی كه بپوشد هنر خویش ندیدیم )/  بود منصور هم از دار، نمایش غرضش

جناس پربسامدترین صنعت لفظی در شعر اهلی است. او از انواع و اقسام جناس در شعرش برای انواع جناس: 

ایجاد توازن و موسیقی بهره برده است كه در این میان بیشترین بسامد متعلق به جناس ناقص اختالفی است. به 

 شاره میشود.هایی از هریک انمونه

تو دست دیگری دیری و من در اضطراب /  خراب افتم غیرت، از غیرجناس ناقص افزایشی: چو بینم هر دمت با 

 (359افتم )

(، خار و خاره 19(، زار، آزار )36(، حرام و حرم )34(، جان و جهان )4(، نگاهی، داهی )147و نیز: خط و خطا )

 (.345(، نظر و منظر )317(، وفا و وفات )314(، سر و سرور )333)

 (453برای دل ما باز دذارید ) پارهیک /  همه صبر و سکون را نتوان برد بارهجناس ناقص اختالفی: یک 

(، حکایت 647(، محال و مجال )645(، زبان و زبون )691(، كمان و كمین )46(، باغ و راغ )34و نیز: ساقی، باقی )

(، دلخن 361(، همدمان و همرمان )341(، سهی و تهی )343پند ) (، بند و355(، نوش و نیش )644و شکایت )

 (.335و دلشن )

 (359جام خواهم ) دُردو داغ جویم، همه  دَردهمه  جویان من خاكسار از توجناس ناقص حركتی: همه صاف عیش

 (.314و نیز: خَلق و خُلق )

 جناس تام:

 (1همچو تو كی در كنار آید مرا ) روانیسرو /  ز آب چشم صد جوی باشد رواندر بر كنار من 

 (34دشایی نه به تدبیر من است )عقدهچه كنم /  زلف تو سررشتج تقدیر من است عقدۀ

 (414ش بود )بارای دل عجب در میوه بار غیر/  بهر كام دل ادر بر جان نشانی نخل عشق

 (455باشد ) صنوبریدلی كجاست مگر در /  خرامت ای دلبر صنوبربه دور سرو 

 جناس اشتقاق:

 (14كه پای آرزو لنگ است )وامانده محرومم منِ /  كعبج وصلش حریمدر  محرمحریفان جمله 

 (494نبرد ) قابلتو غیر از دل  مقبولحسن /  نیست مقبلتو نشد  قبولدل هر كس كه 

 اشتقاقجناس شبه

 (643)یافتم  شهد شهادتتلخیئی بردم ولی /  درچه اهلی آن لب شیرین چو فرهادم بکشت

 آراییواج
 (4زان دلنشین بود سخن دلنشان ما )/   ایجان میدهد نشان كه تو در دل نشسته

 (345كه بدین ناخوشی خویش عجب خوش دارم )/  هر كه بینی خوشی خود طلبد جز من زار

 تکرار

 (4ما ) قدر و شأناو چه بود  قدر و شأنبا /   قدر و شأنایم و ذات تو خورشید ما ذره

 (64طلب )آشناشود هم دل  آشناغیر كی /  ی تو همدم غیر من نشوآشناای دلم 

 (15نیست ) درددل ما غیر صاحب  دردآده از /  ما نبود خبر دردرا از  دردمردم بی

 (334كن ) نامرادیاوست، با ما  مراددال چون این /  دوست میخواهد نامرادتو  مرادتو میخواهی 
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 الصدر رد العجز علی
 (63را ) پارساتا خون به جوش ناید رندان /  ست دلبر دو می منوش با كسپارسادر 

 (353كاشتم ) مالمتبس كه من از هر طرف خار /  كس نمیگردد چو مجنون درد من مالمتاز 

 طرد و عکس
 (334) خوبان همه شاهند و تو شاه همه خوبان/   افروز تو ماه همه خوبانای روی دل

 

 فنون بالغی؛ یکی از ویژگیهای شعر اهلی شیرازی تنوع صناعات ادبی و

كاردیری فنون بالغی است. او از انواع و اقسام صناعات ادبی در شعر خویش یکی از ویژدیهای شعر اهلی، تنوع به

 هایی از آنها اشاره میشود:بهره برده است. در ادامه به نمونه

 

 اسلوب معادله
 (315در نئی موسی، قدم در نیل نتوانی زدن ) / تا نگردی آشنا در بحر عشقت راه نیست

 

 العارفتجاهل
 (6این خرامیدن كه داد آن قامت چاالک را؟ )/  ای كه میگویی خرام قد خوبان دل برد

چه عشق است این زهی محنت مگر قهر اله است /  چه حسن است این زهی خوبی مگر خورشید و ماه است این؟

 (337این؟ )

 حسن تعلیل
 (371یعنی كه حلقه بر در درمانددی زده )/  رنیاید از آن رو هالل شدمه با تو ب

 (167نیل از چه لب كبود عربوار كرده است )/  در مصر ادرنه شور عزای حسین خاست

 (116خون حسین تازه شد و دامنش درفت )/  چرخ از شفق نه صاعقه در خرمنش درفت

 

 استثنای منقطع

 (66در دل خوبان نگیرد آه آتشناک ما )/  ما نسوختغیر شمع از اهل مجلس كس دلش بر 

 (344ز بس كه از غم عشق تو دردناک شدم )/   بجز هالک چو اهلی دوا ندارم هیچ

 (335كافری باشم ادر دانم و تقصیر كنم )/  من جز از سجدۀ بت، راه به طاعت نبرم

 

 آمیزیحس

 (44ت است او را )شکرلبی كه كمال مالح/   خون كند دل ریشم خندۀ نمکینبه 

 (641در خواب مگر لعل شکرخای تو بوسم )/  صبوحی شکرخوابخواهم كه شوی مست 

 (.339و نیز: سخن تلخ )

 

 نما(پارادوكس )متناقض
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 (33كم شادیست این كه دل من غمین ازوست )/  شادم ادرچه خاطرم اندوهگین ازوست

 (55همچو ماه توست )وین روشنائیم ز رخ /  روشنترست شام من از صبح دیگران

 (45بیا كه تجربه كردیم و درد درمان است )/  بجز شکستگی عشق، تندرستی نیست

 (349من هوش ندارم مگر آن لحظه كه مستم )/  تا نیست می از خود خبرم نیست كه هستم

 

 مراعات نظیر

 (697هر سو ز پی مراد دشتم ) كعبتینكه چو /  هردز دشادغم نشدش  ششدردل من ز 

 (339دیدن ) كمانتو در خانج  ترکدو چشم /  ابرو كمانآرد ای  تابغمزه كه  تیرز 

 

 الصفاتتنسیق
 (357دل را نزیبد نازكی، سرو سهی را ناز هم )/   كش و طناز همبا چون تو شوخی، سروقد، عاشق

 (365) رفیق و همدم و همراز و همسخن بودم  /  خوش آنکه همنفس یار خویشتن بودم

 تضاد
 (4ما ) بسیارو  اندکپیش احسانت چه سنجد /  لیک بسیارما  زشتیو  اندکما  نیکی

 (334شبش بین ) درازیروز،  كوتهیاین /  ستشب هجر روز وصالتتا چشم زنی، 

 در موارد متعددی، اهلی از خود مانند شخص غایب یاد میکند:التفات: 

 (346م كه میگویم تو دلدار منی )زینقدر شاد/  درچه چون اهلی نگردم هردز از وصل تو شاد

 (154خوانیها كنی )تا كی از فرهاد و مجنون قصه/  قصه كوته كن شهید عشق شو اهلی چو من

 (556با وجود فقرم از عالم توانگر ساخته )/  درچه درویشم چو اهلی، دنج مهر اهل بیت

در میان صور بیانی در شعر اهلی داراست  درصد( باالترین جایگاه را 56در مجموع آمارها نشان میدهد تشبیه )با 

درصد( در مکان چهارم واقع  1درصد( در مکان سوم و مجاز )با  6درصد( در رتبج بعدی، كنایه )با  61و استعاره )با 

اند. از میان تشبیهات، تشبیه بلیغ )بصورت اضافی و غیراضافی( با چهار درصد از كلّ تشبیهات، در قسمت شده

ها، و در بخش كنایه، كنایج از فعل با چهار درصد درصد از مجموع استعاره 65رۀ مصرّحج مجرده با استعاره، استعا

 از مجموع كنایات در صدر قرار میگیرند.

 

 نقاط ضعف و قوت شاعر
او خود را شیفتج حافظ معرفی میکند؛ با این حال تأثیر دیگر استادان دذشته  استاد بود. شعر اهلی در سرودن انواع

است. نیز تعدای از غزلهای  سعدی بسیار لطیف او به سبک غزلیات در شعر او بسیار بیشتر از حافظ است. همچنین

شاعر بسیار مشهور اواخر عصر تیموری و اوایل عصر  ،بابا فغانی شیرازی به شیوۀ وقوعی او در وزن و قافیه با غزلهای

صفوی، مشترک است؛ اما با توجه به همسن و معاصر بودن این دو و همترازیشان در درجج استادی، بدرستی 

پیرو استادان بزرگ  نیز سراییقصیده نمیتوان حکم كرد كه تأثیر از كدام سو بوده و تأثّر از كدام سو. اهلی در

الگو میگیرد. با وجود این اشاره به این نکته ضروری  سلمان ساوجی كه از مصنوع دذشته است، بویژه در قصاید

شیوۀ بیان غزل به اوج كمال خود  و هشتم، مضامین، زبان و ا در قرن هفتماست كه با ظهور شاعران غزلسر

حافظ دفته بودند امکان نداشت. به همین دلیل با وجود اینکه شاعران  و سعدی و فراتر از آنچه مولوی و رسید

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%DB%8C%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%A7%D9%88%D8%AC%DB%8C
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 نیدیگران ظهور كردند، شعرشان تازدی چندا و شیرازی، عرفی اهلی سخن بزردی همچون بابا فغانی،شیرین

فنّنهای آوری به تروی و نتوانستند اعتباری شایسته حاصل كنند. تالش آنها در پیدا كردن مضمونهای تازه و نداشت

قصاید مصنوع یا مثنویهای پرتکلّف نیز نتوانست برای آنها اقبال خاصی به  و شاعری از جمله معمّا، لغز، ماده تاریخ

طبق  و ن اقبال عمومی حاصل میشده است، به دلیل سطحی بودنهمراه داشته باشد. ادرهم در زمان خودِ شاعرا

 رو به افول دذاشته كه اكنون اثری از آن نیست. و سلیقج زمانه بودن، دیری نپاییده
 

 سطح فکری

ها و تعلقات ذهنی اهلی شیرازی در سرایش شعر، مضامین شیعی و منقبت ائمج اطهار است. تقریباً یکی از دغدغه

است؛ « عشق»امامان شیعه شعری سروده است. باوجوداین مضمون اصلی در دیوان شعر او  او در وصف تمامی

بهره از وصال، در همان عشقی كه در مکتب عراقی میان عاشق و معشوق در جریان است. عاشق نگونبخت، بی

، ق اما سركشای از سوی معشوق قانع و دلخوش است. معشودوری معشوق به سر میبرد و به كمترین نگاه و اشاره

شاره با صراحت ا« پسر»رو. او بارها به لفظ اعتنا و بیرحم است و بصورت پیشفرض مذكر است و نوجوانی سادهبی

 میکند:

 (16چشمی به من فکن كه مرا یک نظر بس است )/  م نظری ای پسر بس استیاز نردس تو

 (151دی )بی عشق كس از مادر ایام نزا/  حسن تو پسر در شدی از روز ازل فاش

دی ها و عقایمضامین قلندری و مالمتی نیز بخش دیگری از اشعار او را در بر میگیرد. در ادامه به مهمترین اندیشه

 كه در اشعار او دیده میشود، میپردازیم.

اهلی شیرازی شاعری است كه بسیار به مضامین دینی و مذهبی اشاره كرده تضمین و تلمیح به آیات قرآن: 

 بخوبی داشته، كریم قرآن به كه تسلطی با ارات بصورت تلمیح، تضمین یا اقتباس ارائه شده است. اهلیاست. این اش

 هایشیوه بیشترین است و نموده فراخوانی دونادونی هایبه شیوه را كریم قرآن آیات مضامین هنرمندانه و

 قرآن از شاعر وافی و كافی شناخت این و است تلمیح و اقتباس شیوۀ به او دیوان در كریم قرآن از وی تاًثیرپذیری

 هایی از این موارد ذكر میشود.میرساند. در ادامه نمونه را دینی هایآموزه و كریم

 (149سیر از نعیم خلد به نعم الثواب كن )  وقت دعا طمع نکنم كای فلک مرا

أُولَئِکَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِی مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ یُحَلَّوْنَ فِیهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ »سورۀ كهف:  34كه اشاره دارد به آیج 

 .«وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ثَّوَابُنعم الذَهَبٍ وَیَلْبَسُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّکِئِینَ فِیهَا عَلَى الْأَرَائِکِ 

 چنین سروده است:« یعقوب خان»او در مدح شخصی به نام 

 (135درفت ) سبحان الذی أسریپایج معراج /  كوكب اوج شرف یعقوب خان كز ظل حق

 األَقْصَى الْمَسْجِدِ إِلَى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ مِّنَ لَیْلًا بِعَبْدِهِ أَسْرَى الَّذِی سُبْحَانَ»شده اقتباس است از آیج كه عبارت مشخص

 (.4)اسراء/« البَصِیرُ السَّمِیعُ هُوَ إِنَّهُ آیَاتِنَا مِنْ لِنُرِیَهُ حَوْلَهُ بَارَكْنَا الَّذِی

 آل عمران چنین سروده است: 51اهلی در مدح حضرت علی )ع( با اشاره به بخشی از آیج 

 واهلل خیر الماكرینر حق جانش ستد مک/  هر كجا بستد ز مکر و مشورت ناحق ز تو

 (.51)آل عمران: « الماكرین خیر واهلل ومکراهلل ومکروا»

 او در تلمیح به داستان معراج پیامبر اسالم )ی( و مقایسج آن با ماجرای موسی )ع( و كوه طور، چنین سروده است:

 پس موسی و نور و خلع نعلین/  معراج رسول و قاب قوسین ببین
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 (755این نسبت دوزخ است مابین ببین )/  پایج طور كجا معراج كجا و

 در جایی دیگر برای بیان فضل و برتری خود نسبت به دیگران، به مقایسج موسی و سامری پرداخته است:

 اندوزیملیک ادر پرسی ز فضل/  خودستایی عیب درویشان بود

 (556ید بیضاست سحرآموزیم ) كز  ای استسامری در پیش من دوساله

اهلی در جایی دیگر با تلمیح به ماجرای تجلی خداوند بر كوه طور، به بیان مضامین عارفانه پرداخته و طور را به 

 فنا تشبیه میکند:

 مستانه عنان هستی از دست بهل/  در طور فنا چو موسی از خود بگسل

 (714فریاد انا اهلل زند از آتش دل )/  تا از شجره طیبه وادی عشق

بخشی از مضامین دیوان اشعار اهلی شیرازی به منقبت امامان ارادت به ائمۀ اطهار و خاندان معصومین )ع(: 

معصوم و خاندان ایشان اختصای دارد و شاعر به مناسبتهای دونادون به یادكرد آنها پرداخته است. در دیوان او 

 از ابیات آنها اشاره میشود: هاییبیش از هفتاد قصیده با این موضوع وجود دارد كه به نمونه

 او درمورد حضرت شاهچراغ چنین سروده است:

 (115الرضاست )سید سادات عالم احمد موسی/  آن كه خاک آستانش كعبج صدق و صفاست

 (114بن علی مرتضاست )بن حسینكز علی/   بن جعفربن باقریاحمدبن موسی

 مام علی )ع( روی آورده است:اهلی در قصایدی با مطلعهای زیر، به مدح و منقبت ا

 (165پنهان ز نظر اما در دیدۀ جان پیدا )/  القدسی دویاای جان همه جانها، روح

 (165هر جا سری كه هست همه خاک راه اوست )/  شاه نجف كه هر دو جهان در پناه اوست

، 114، 167اهلی شیرازی: اشارۀ اهلی شیرازی به حضرت علی )ع( در اشعار او فراوان است )ر.ک: دیوان اشعار 

 و ..(. 554، 555

 در ادامه ابیاتی از این شاعر ذكر میشود كه در مدح و منقبت پیامبر اسالم و سایر ائمج اطهار سروده شده است: 

 (161خرم دلی كه مست وصال محمد است )/  است محمدما را چراغ دیده خیال 

 (144جت اهلل )به برهان قاطع بود ح/  كو مهدی صاحب زمانالهی به 

 (147هر ذره خاک را شرف آفتاب كن )/  و به باد ده حسینتن خاک كن به مهر 

 (566مشرق و مغرب منوّر ز آفتاب عسگری است )/  است عسگریچهرۀ مقصور چون زیر نقاب 

 (565آنچنان زهری كجا میریخت در كام حسن )/  حسندر فلک واقف شدی از تلخی كام 

اهلی شیرازی یکی از موفقترین شاعران شیعه است كه بخش مهمی از اشعارش  بال:انعکاس حوادث واقعۀ كر

ی داشته اتحت تأثیر اندیشه و تفکرات شیعی سروده شده است. در این میان او به توصیف وقایع كربال توجه ویژه

 و به ابعاد دونادون این واقعه پرداخته است.

 (163ذار شهیدان كربال )چون خاک رهگ/  این نقد دل نثار شهیدان كربال

 (164جان حسین خسته و بیمار كرده است )/  ای دیده! سیل اشک روان كن كه درد آب

 (169درد حسین در دل ما كار كرده است )/  آمد عشور و خاطرم افکار كرده است

 خون در درون نافج تاتار كرده است )همانجا(/  آغشته شد به خون سر و فرقی كه موی او

 (166جان حسین همی دزد تلخی زهر جانگزا )/   امانمیبرد تیزی تیغ بیحلق حسین 

 (135پیکان آبدار به مرهم درفته است )/   ناوک زدند بر دل طفلی كه از عطش
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در بخشی از اشعار دیوان شاعر، مضامین قلندرانه و مالمتی دیده میشود. تعداد این ابیات در مضامین قلندری: 

توجه نیست، اما بُعد دیگری از شخصیت اهلی را به نمایش میگذارد. او در این میان ، قابلمقایسه با سایر مضامین

 یپردازد.شویی مبه مباحثی مانند خوشباشی، آزاددی و عدم وابستگی به تعلقات دنیوی، رندی، شرابنوشی و خرقه

 (45می خور و در كنج دل ره مده اندیشه را )/  رهزن نقد حیات جز غم و اندیشه نیست

 (35هر كه عاقل بود در كوی بتان خود را فروخت )/  بندۀ خوبان ز ناز هر دو كون آزاده است

 (13خوش بود افتاددی و نیستی از هر كه هست )/  رندی از شاه و ددا در كوی خوبان عیب نیست

 (694ام )پیرم من و مرید شراب دوساله/  پیری به سال نیست به معنی بود یقین

 (319بفکن این بار غم از دوش و سبکبار نشین )/  سجاده نگنجد ای شیخدر صف میکده 

 (156باد است چون حباب درین خانه خرمی )/  می خور كه در سرای جهان نیست محکمی

هم است. در قرن ن« سگیه»یکی دیگر از مضامین پرتکرار در شعر اهلی شیرازی، اشعار مشهور به اشعار سگیه: 

اشعاری به وجود آمد كه در آنها عاشق موجودی محروم و بدبخت است، بطوری كه آرزو هجری و عهد شاهرخ شاه 

كوی معشوق « سگ»(. اینکه شاعر خود را 419: 4395میکند تا سگ كوی عشق یا معاشر آن باشد )شمیسا، 

ارها لی بخطاب میکند، نشانج اوج خاكساری او دربرابر معشوق و نیاز به كمترین مصاحبت و معاشرت با اوست. اه

 و بارها خود را سگ معشوق نامیده و به سگان كوی یار حسادت كرده است:

 (46كز خشم ادر رانی دهی از لطف بازآری مرا )/  من چون سگ كوی توأم خواهی بخوان خواهی بران

 (453شرم میدارد كه خود را داخل مردم كند )/  از سگان كوی او اهلی چو قدر خود شناخت

 (693كافرم در دو جهان را به شماری دیرم )/   امآن بت ترسابچهدر سگ خود شمرد 

 (694چون روز شود سر بنهم بیخبر افتم )/  شبها چون سگان در طلبت دربدر افتم

 (644در پیش خود نخوانی باری ز در مرانم )/  تو پادشاه خوبان، من كمترین سگ تو

 (374ای )ه مهجور كردهما را به سنگ تفرق/  آخر سگ توأیم چرا از آستان وصل

یکی از مضامینی كه در دیوان اشعار اهلی تکرار شده است، شکایت از نداری و فقر است؛ تا فقر و تنگدستی: 

ای در مدح معزالدوله اند. برای نمونه او در قصیدهها وضعیت مالی او را نامطلوب دانستهجایی كه در برخی تذكره

 میگوید:

 به خانه نیست جوی آذق زمستانش/  ددا چون موربه جان آصف دوران كه این 

 (174غالم ماست ازین بیشتر مرنجانش )/  به روزدار بگو كاین فقیر سردردان

 و در جایی دیگر چنین میسراید:

 بر اهلی مسکین فکن از لطف نگاهی/  ای نجم سعادت اثر ای كوكب مسعود

 (557نبود برگ دیاهی )با آنکه به دستم /  خواهند جو و كاه خران از من درویش

 یکی را جوی نیست چندانکه زیست/  یکی را جهان میدهی سر به سر

 (516یکی بهر یک لقمه نان خون دریست )/  یکی قاف تا قاف خوان میکشد

 

 گیرینتیجه

اهلی شیرازی از شاعران قرن نهم و دهم هجری است كه در شیراز متولد شد. از او آثار متعددی به نظم موجود 

كه دیوان شعر او با حدود بیت یکی از مهمترین آثار اوست. در زمانج اهلی، سبک هندی در حال نضج و  است
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شکلگیری بود و هنوز به قوام نرسیده بود. شاید از این است كه شعر اهلی بیش از هر سبک و مکتبی، به سبک 

بان كهن فارسی، بندرت در آن دیده عراقی نزدیک و شبیه است. زبان شعری اهلی ساده و روان است و ویژدیهای ز

بر سر فعل ماضی. همچنین از كلمات عربی ثقیل « ب»میشود: مواردی مانند رای فک اضافه، جهش ضمیر، حرف 

و غیررایج در زبان فارسی، در شعر اهلی خبری نیست. از نظر ادبی تشبیه بویژه تشبیه مفصل، تشبیه بلیغ و تشبیه 

آرایی در فنون بالغی در كالم اوست. در بخش صنایع لفظی نیز انواع جناس و واجتفضیل به ترتیب پربسامدترین 

كاردیری فنون بالغی است. او از صناعاتی مانند تضاد، صدر قرار دارند. دیگر ویژدی شعر اهلی در الیج ادبی، تنوع به

العارف بهره برده است. از آمیزی، تنسیق الصفات، التفات، و تجاهلپارادوكس، اسلوب معادله، حسن تعلیل، حس

ت. اصلیترین بنمایج او بویژه در غزلیات اس« عشق»دونی است. باوجوداین نظر فکری نیز دیوان او دارای تنوع و دونه

عشقی كه او از آن سخن میگوید كامالً مرتبط و منطبق با ویژدیها و خصوصیات عشق در سبک عراقی است. داه 

توجهی ندارد، اما دویای بُعدی دیگر از شخصیت عار او دیده میشود كه بسامد قابلنیز مضامین عرفان قلندری در اش

های اوست. او در رباعیاتش به اندیشج خیامی نزدیک شده و به كوتاهی دنیا، اغتنام فرصت و شادباشی و اندیشه

ان شیعه و یا سرودن تأكید میورزد. یکی از وجوه مهم شعر اهلی، پرداختن به مضامین شیعی و مدح و منقبت امام

 بندی دارد كه در آن به ترتیب پیامبرمرثیه برای آنها بویژه در سوگ امام حسین )ع( و وقایع كربالست. او تركیب

 ،«اسداهلل»، «یاعلی»دانه را ستایش نموده است. همچنین اشعاری با ردیفهای اسالم )ی( و تمامی امامان دوازده

 این مدعاست. دواه« اهل بیت»و « شهیدان كربال»

درمجموع میتوان دفت شعر اهلی شیرازی از حیث پرداختن به موضوعات و مضامین مختلف از عشق زمینی و 

ت. توجه اسمعشوق مذكر درفته تا اشعار سگیه، عرفان قلندری و مضامین مذهبی و شیعی و حوادث كربال، قابل

 ز دیگر ویژدیهای سبک شعری اوست.دور از پیچیددی نیز اهمچنین زبان ساده و بالغت واضح و به

 

  نویسندگان مشاركت

دانشگاه آزاد اسالمی واحد  علوم انسانیدانشکده  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی زادهآقای دكتر عبدالرضا مدرس  است.شده استخراج كاشان

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوانسركار خانم پروانه بادینلو اند. بوده مطالعه این

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل دادهاصغر دادبه اند. آقای دكتر نقش داشته

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه  علوم انسانیپژوهشی دانشکده  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهكاشان آزاد اسالمی واحد 

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای
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 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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