
 فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی)بهار ادب(

 پژوهشی-علمی

 82شماره پیاپی-4931تابستان -شماره دوم-سال هشتم

 

ای و مقایسه هجری دوازدهم و سیزدهم هایبررسی سبکی اشعار دینی قرن

  قرنهای نهم تا یازدهمکوتاه با 
 (4-81)ص

 4فاطمه ابوحمزه
 70/79/4931تاریخ دریافت مقاله: 

 80/70/4931تاریخ پذیرش قطعی مقاله:

 

 چکیده

دوازدهم و سیزدهم هجری است. بدین  هایدر صدد تبیین سبک اشعار دینی قرن حاضر پژوهش

حزین الهیجی، فدایی مازندرانی، ، وفایی شوشتریسروش اصفهانی، از جمله  یمنظور اشعار شاعران

فواد کرمانی،  طرب اصفهانی، محمدکاظم صبوری، حیران یزدی، کیوان کاشانی،صباحی بیدگلی، 

 ه است.دشو مشکوه تبریزی بررسی  صفایی جندقی

 :شکل گرفته است زمینه مطالعه بر اساس دو محور

مختصات فکری شاعران شامل معارف شیعی، اعتقادات کالمی، مناقب ائمه معصومین )ع(، اول  

 .شریعت محمدی و عرفان 

علم بیان در چهار مبحث تشبیه، علم بدیع، علم معانی و مختصات ادبی اشعار در سه شاخه؛  دوم 

 .استعاره، کنایه و مجاز

مختصات فکری و صنایع ادبی خصوص از مباحث شعر دینی بدر این پژوهش سعی شده است 

 ی از این مباحث ارائه گردد.فهرستجمع بندی صورت پذیرد و دهم تا سیزدهم  هاینقر
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 مقدمه 

در این پژوهش به بررسی اشعار دینی قرنهای دوازدهم و سیزدهم میپردازیم. اشعار دینی در این 

اختصاص دوره مورد توجه قریب به اتفاق شاعران بوده و حجم زیادی از دیوان شاعران را به خود 

 اند.برخی از شاعران قرن سیزدهم تنها شعر دینی سروده .داده است

مورد مطالعه قرار گرفته است عبارتند از: سروش  در این پژوهشنها که اشعار دینی آشاعرانی 

طرب اصفهانی، حزین الهیجی، صباحی بیدگلی، مازندرانی،  یفدای، وفایی شوشتریاصفهانی، 

 محمدکاظم صبوری، حیران یزدی، کیوان کاشانی، فواد کرمانی، صفایی جندقی و مشکوه تبریزی.

دیوان اشعارش حاوی اشعار دینی است و شاید جزء تمام مشکوه تبریزی از شاعرانی است که  

وقایع معراج پیامبر اسالم )ص( را به تفصیل توصیف کرده  ومعدود شاعرانی باشد که معراجنامه ا

از کتابهای دیگر او کتاب یاقوت احمر ترجمه ارجوزه حضرات شهدای کربال و مثنوی راهبیه  .است

 معجزات از سر مطهر حضرت اباعبداهلل حسین )ع( میباشد. مسلمان شدن راهب بر اثر بروز آیات و

قبت ائمه معصومین )ع( مدح پادشاهان زمان خود را اشاعران قرن دوازدهم گاهی ضمن فضایل و من

مربوط به شواهد شعری و مباحث  خوریم.ن سیزدهم کمتر به این مورد  برمینیز گفته اند. اما در قر

 .مقاله گنجایش ذکر آن را نداشتاین که اندک صفحات طوری ببسیار زیاد بود ادبیات دینی 

وار ذکر نهم، دهم و یازدهم به طور فهرست رئوس مباحث مشترک این دوره با قرنهای بنابراین

 بررسی سبکی اشعار والیی نیمه دوم قرن دهم هجریبرای مباحث تفصیلی به مقاله های  .گردید

بررسی سبکی اشعار دینی قرن یازدهم هجری ( و 22شمارۀ شناسی نظم و نثر فارسی، رک: سبک)

رجوع  (22شناسی نظم و نثر فارسی، شمارۀ رک: سبکهجری ) آن با قرن نهم و دهم و مقایسه

 .شود

 زمان به بار نشستن اشعار دینی وقرنهای دوازدهم و سیزدهم صفویه و رواج فرهنگ شیعی از پس 

دوازدهم و های عر دینی قرنمختصات فکری مولفه اصلی ش .پرشکوهترین دوره ادبیات دینی است

شک مطرح شدن از فرم اهمیت داده شده است. بی شود و به محتوا بیشترمحسوب می سیزدهم

علت تعدد مطالب و محدودیت ب آرای کالم شیعی در غنی کردن این روند تأثیر بسزایی داشته است.

 عنوان بسنده کرده ایم.صفحات مقاله به یک یا دو شاهد مثال برای هر 

 مختصات فکری. 4

معارف های شعر دینی قرن دوازدهم و به خصوص قرن سیزدهم توجه به مباحث یکی از شاخصه

است و در  و زبانی ادبیدر اشعار این دو قرن مختصات فکری پر رنگتر از مختصات  ی است.شیع

 دانست.توان اشعار دینی این دو قرن را اشعار معنی گرا ینتیجه م



 

 

 

 

 

 

 3/بررسی سبکی اشعار دینی قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
 

از جمله مباحث محتوایی اشعار که ریشه در شیعه شناسی شاعران دارد و برای دفعات اول مطرح 

 وان از مباحث زیر یاد کرد:یزدهم شتاب بیشتری یافته است میتقرن س گردیده است و این روند در

 معارف شیعی 4-4

شود که در بین مردمان و شاعران مطرح می در این دوره مباحث جدیدی با گسترش معارف شیعی

 : از آن جمله میتوان به موارد زیر یاد برد 

 مضامین اشعار قرنهای گذشته به اگرچه دراشاره به معصوم بودن ائمه اطهار )ع(:  4-4-4

بر آن تاکید شده این دوره مضامین شعری شده است اما در اشاره معصوم بودن ائمه اطهار )ع( 

 است.

 از رجااس خلقی اات شااماراپاک کاارد کردگااار

 

 آیاااه تطهیااار از آن بااار آل اطهارآماااده    

 (141سروش،دیوان )

)ع( را از نور خداوند از مضامینی که در این دوره به کرّات ذکر شده ائمه معصومین  8-4-4

 :در منقبت حضرت امام حسین )ع(: دانسته اند

 ارض و ساماء تایم در  گفنور یزدان را کاه می 

 

 زجاااج اینااک ترامصااباح رخسااارآمده   باای

 (141فواد،دیوان )

 ذکر حروف مقطعه قرآن و اشاره به عروه الوثقی بودن حضرت امیرالمومنین )ع(   9-4-4

 چاون مان  « علی صراط حق نمساکه »گویم 

 

 خااااواهم ازصااااراط بااااه محشاااارگذرکنم

 (081،فداییدیوان )

 در اهمیت والیت حضرت علی )ع( و اهل بیت)ع( 4 -1-4

 ل لاوای تاو  ااتویی آنکه آمده انبیا به پناه ظ

 باه والی تاو   نشودقبول خدای تو احدی مگر

 

 دگر اولیا شده معتصم به قمیااص ذیل لوای تاو 
 متّقی همه خیمه گرد سارای تاو   اند مذنب وزده
 (011فواد،دیوان )

 اشاره به عرض سالم به ساحت حضرت امام حسین )ع( پس از نوشیدن آب  4 -4 -0

 نه لباان را کااه آب سارد بااه کاام اساات   تشا 

 

 برلباات ای تشاانه لااب هنوزسااالم اساات    

 (042فواد،دیوان )

 سجده بر خاک کربال و خواص تربت حضرت امام حسین )ع( 6-4-4

 گشت از خون تنات کربباااال دشات خاتن    

 سجده بر خاک تو شایساته باود وقات نمااز    

 

 اینک از تارباات او صورت من غالیه بو است 

 ای که ازخون جبینت به جبین آب وضوست
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 شمشیر ندیادم کاه بدوزناد باه تیااار     زخم 

 

 جااز جااراحات عاروق توکه اینگونه رواست

 (121فواد ، دیوان )

 ر روان دردمناادان ترباات پاکاات شفاساات باا

 ذکر دعاهای شیعه در ایام خاص 0-4-4

 ایاان موهباات مخصااوص ابرارآمااده  وز خاادا

 (121سروش،دیوان )

 درتهنیت میالد حضرت امیرالمومنین)ع(

 خلق در مسجد و محراب به صد عجز و نیااز 

 

 لااب اساات  ز ام داوود دعاهااا همااه را ورد 

 (25صبوری،دیوان )

 معصومین )ع(اشاره به نامگذاری ایام هفته بر اساس ائمه  2-4-4

 در بااااااااب رساااااول و آل اکاااااااارام  

 سباااااات از نباااای و احااااد علاااای دان  

 رماااااز ثلثااااااا باااه ناااااص  ناطاااااق    

 آن چاااار کاااش اربعاااا مناااادی اسااات    

 دان تااااو خماااایس عسااااکری را  ماااای

 دان جمااااااعه تااااو حجاااات یقااااین را  

 ذکر ماده تاریخ وقایع خاص 3-4-4

 رمااااازی اسااات کاااه التعااااادوا االیااااام  

 اثناااااین حسااان و حساااین ولاااای دان   

 از عااااااابد و باااااقر اساااات و صاااااادق  

 موسااای و رضاااا و جاااواد و هاااادی اسااات

 سااااااردار خمیااااااااس ساااااااروری را 

 آن جاااااامع شااااامل اهااااال دیااااان را  

 (142فدایی،دیوان )

اندود تاریخ زر داخته است:صباحی بیگدلی در چندین قصیده به ذکر ماده تاریخ بازسازی عتبات پر

کردن گنبد منور حضرت امام حسین)ع(، تاریخ نصب آینه در حرم حضرت امام علی)ع(، تاریخ 

 مرمت دو گنبد حرمین شریفین کاظمین)ع(. 

 قدس حضرت امیرالمومنین )ع(ماده تاریخ نصب ضریح م

 افااروز ایاان باصاااره افااروز ضاااااریح فلاااک

 گشاات تمااام ازپاای آن کردصااباحی چااون 

 

 کااز خجلاات او مهاار فاارو شااد بااه ساایاهی 

 « مخاااازن االساااارار »برصاااافحه رقاااام  

 (121صباحی ، دیوان )

 در برتری مقام معصومین )ع( از مالیک و پیامبران دیگر )ع( 47-4-4

 پیامبر اکرم )ص( نعتدر 

 معنااای او دیاااد در گااال آدم ه ااااااافرشت

 

 صلصااال رتنبااود سااجده ماار او را بااه صااو 

 (411سروش،دیوان )

 حاصاال نشاادش معرفاات کاماال جبرئیاال  

 علاام از علاای و آل علاای بایاادت آموخاات   

 

 زانااو ناااازد از نااااازد وی از بهاار تعلاام     

 خیااره مطلااب بااوی خااوش عااود زهیاازم   

 (422سروش،دیوان )
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 اشاره به جد مادری حضرت سجاد )ع( 44-4-4

 ک نیااا شاایرخدا و یااک نیااا نوشاایروان   یاا

 

 سااو شاااه دنیااا ازدگرسااو شاااه دیاان  ازیکاای

 (422سروش،دیوان )

 در واالیی شأن زائران حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع( 4 -48-4

 اری افتاد از جوالنگااه زوار او اااااار غبااااا گ

 دتا از آن جیاب وگریباان را عبیارآگین کنا    

 

 برکف بادی نهادی که درباغ جنان داردعباور 

 حااورو میربایناادش زدساات یکاادگرغلمان  

 (121صباحی،دیوان )

 ذکر القاب حضرت صاحب العصر و الزمان )عج( در اشعار 4 -49-4

 صبوریحضرت امام زمان )عج( را مورد توجه قرار داده اند. از جمله « قائم»بعضی از شاعران لقب 

 کند. ه بن الحسن عسکری)عج( استفاده میبرای حضرت حج« قائم»در  اغلب موارد از لقب  که

 امااااام عصاااار کااااه ماااایالدش قااااائم

 کالم شیعی  8-4

 راساااااتوار کاااااارده پایااااااه ایمااااااان  

 (451صبوری،دیوان )

 امامت 4-8-4

تصریح بر والیت  ی چوندر قرون گذشته درباره امامت که مبحث خاص ادبیات شیعی است مباحث

در باب نص و تعیین امام از جانب خداوند، ، صدق والیت ایشان ،حضرت امیرالمومنین)ع( بالفصل

این دوره نیز در اشعار که  مطرح شده است شناخت امام و والیت تکوینی ائمه )ع( علم امام،در بیان 

 : شودمی دیده

 علم امامدر بیان  4-4-8-4

 در منقبت حضرت امام محمد باقر)ع(

 ود هاایی یااک از رمزهااا باار او مخفاای   نباا

 شاااد از علاااومش دشاااوار آفااارینش حااال

 

 او مکتااومنبااوده هاایی یااک از رازهااا باار    

 چنانکااه آهاان داود را بااه کااف چااون مااوم 

  (454سروش،دیوان )

 در معراج پیامبر )ص( و معرفت به مقام معصوم  8-4-8-4

 کاااه اینجاااا عقااال را شاااد پاااا شکساااته 

 ساااخن از گفتاااه معصاااوم حاااق اسااات  

 در ایااان گفتاااار بایااادکاااه حااارف حاااق 

 هماااه چاااااون و چااااارا را راه بستااااااه 

 جااز آن باشااد رهااین طعاان و دقّ اساات    

سخاااااان از گفتاااااه معصاااااوم شاااااید 

 کاااه صااااحبخانه بااار خاناااه اسااات داناااا 

 

 بمااااااا فااای البیاااات اهااال البیااات ادری

 (221مشکوه،دیوان )

 رجعتانتظار ظهور امام عصر )عج( و  9-4-8-4 
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 باارون از آسااتین  ت حااق آیااداااااکاااش دس
 د کاه جبرئیال اماین انادر هاوا     وقت آن آما 
 ز قبرهاا آیناد بیارون مردگاان    وقت شاد کا  

 یاجمال الحاقّ یاشامس الضاحی بدرالادجی    
 

 تا بکوبد فااارق این گردنکشااان سار گاران   
 بانگ جاءالحق برآرد پای کاوب و کاف زناان   

 خیاال زنادگان را در میاان   تا فرو گیااارند
 چنادمانی درحجاااب غیااب مساتور و نهااان   

 (55حیران،دیوان )

 جبر و اختیار 1-4-8-4
. فدایی کزازی قرن یازدهم کمتر به مباحث جبر و اختیار پرداخته شده است  هماننددر این دوره 
 کند:با توجه به احادیث شیعه بیان می این مسئله را

 هااام بناااده ناااه مساااتقل و تاااام اسااات  
 هرچیاااااز باااود باااه هفااات خصاااالت    

 هااام« قضاااا»دگااار « قااادر»باشاااد باااه 
 از احسااااااان خالقیاااااان شااااو آگاااااه  
 در کاااار چنیااااان باااه قاااول معصاااوم    

 

 ازایااان مااارام اسااات « ال حاااول»کاااافی 
 «مشی اااااات»و « اراده»یعناااااااای باااااه 

 باااای کاااام« کتاااااب»و «اجاااال»و«اذن»
 باااود ایااان، تباااارک اهلل حکااااام  ایااان  

 مناسااااب اساااات و معلااااوم «تفااااوی »
 (122،فداییدیوان )

 قادر را  شاعران این دوره همانند قبل باتوجه به والیت تکاوینی ائماه قضااو    :قضا و قدر 0-4-8-4
 آنان میدانند. فرمانبردار

 گ حجاات یاازدان ولاااای بارخاادای   ربااز
 قضااا مطاااوع یااک دساات او بااود لاایکن    

 شفاعت 6-4-8-4

 که هم وصی رسول است و هم بارادر اوسات  
 قاادر متااابع فرمااان دساات دیگاار اوساات     

 (14صبوری،دیوان )

مضمون شفاعت در قرن یازدهم به طور چشمگیری در اشعار شاعران گسترش یافت در این دوره 
که  گفته اندگاهی شاعران سخن از شفاعت بی قید و شرط نیز مورد توجه شاعران قرار گرفته است. 
 با اخبار و احادیث رسیده مطابقت ندارد.

 ایااااان پااااانج و دوازده کاااااه ماااااذکور 
 سااااوی تااااو شاااافیع کاااارده ام شااااان 

 

 ایاااان چهااااارده همااااه ز یااااک نااااور   
 شاااافع ایشاااان و چاااون تاااو رحماااان    

 (125فدایی، دیوان )

 تجلی صفات الهی در وجود پیامبر اکرم )ص(  0-4-8-4
 شاامسنااور زچااون ظهورظهورهسااتی از او

 تابااد یازد از ذات او همااااااافات ایااااااص
 کاه شاخص باا صاورت    شناخته چوناان شود

 

 هرآینااه گاااهرش مظهاار صاافات و کمااال   
 چنانکااه ماااه وسااتاره درآب صاااف وزالل   
 باادو شناااااخته گااردد مهااااایمن متعااال  

 (411سروش،دیوان )
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و  عقلای ، حسان و قابح   رؤیت خداوند، حادث یا قدیم بودن قارآن  درباره مسایلی ماننددر این دوره 

وعاد و وعیاد و    ،باداء  عدالت به علت اتفاق نظر در مباحث کالم شیعی بحثی صورت نگرفتاه اسات.  

 کمتر مورد توجه قرار گرفته است.در این دوره رجعت نیز از مباحث کالم شیعی است که 

 معصومین )علیهم الساّلم( تعزیت ائمه در منقبت و ذکر فضایل 9-4

 اسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  در نعت پیامبر 4-9-4

 از مباحثی نظیر در تعظیم و جاللت وجود حضرت رسول اکرم )ص(دوره شاعران این تا قبل از 

دلیل  ایشانوجود مبارک معجزات ایشان، خاتم پیامبران الهی بودن حضرت محمد )ص(،  ،معراج

نماد بی سایه نداشتن پیامبر )ص( ، «لوالک لما خلقت االفالک» اشاره به حدیثآفرینش جهان در 

 سخن گفته اند. همتایی ایشان

که در زیر برشمرده در این دوره همین مناقب در اشعار شاعران آمده است به اضافه مواردی  

 میشود:

 )ص( اشاره به خلق نیکوی حضرت محمد 4-4-9-4

زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصاال او من بی عقل بشر بود درجات عقل و کمال اوچو ورای 

 (041فواد،دیوان )یم بیان کند خبر صفات محمدیخلق عظ

جمله عرض ادب  )ص(؛ از عرض ادب پیامبران در معراج به ساحت پیامبر 8-4-9-4

 آسمان هفتمحضرت یوسف در

 بزماای کااه آنجااا چااه خااوش بزماای اساات  

 ال رخسااارااااااانااااا املااااح یکاای را خ  

 ل شاارف شاامس مالحاات  اااااایکاای اص

 وأماااااه تاااااصااباحت باااا مالحاااات گشت 

 

 نشاااایند ماااااه کنعااااان شاااااه بطحااااا  

 انااااااا اصاااابح یکاااای را ماااااه دیاااادار  

 یکااااای در  صااااادف مااااااه صاااااباحت  

 بااااه یکدیگربااااه باااازم حساااان هماااادم

 (214مشکوه تبریزی،دیوان )

 و وقایع پیامبر )ص( در صدر اسالم و امداد الهی اشاره به جنگها 9-4-9-4

 بااه امااااداد کااس کاای سااه آمااد هااازار     

 بااااه جااااز او کااااه را کاااارد حفاااا     

 بااه جااااز حاااب  آلااش کجااا حااب  کااس   

 

 ملااااااک از فلااااک غیاااار خیااااااراالنام  

 کاااه را غیااار او گشااات حاااامی حماااام   

 شااااااروط قباااااول صاااالوه و صاااایام    

 (482،فداییدیوان )

 در منقبت حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب)ع( 8-9-4

در قرون گذشته توسط شاعران مطرح شده و در که  از جمله مناقب حضرت امیرالمومنین)ع(

 توان بدین موارد اشاره کرد:پژوهشهای گذشته ذکر شده است می
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شناخت امام و  علم حضرت امام علی )ع(، امامت و جانشینی بالفصل حضرت امیرالمومنین)ع(، 

شجاعت و جنگاوری ایشان، معراج حضرت محمد )ص( و علو مقام حضرت ، والیت تکوینی ائمه )ع(

 .علی )ع( 

 در این دوره مورد بررسی این مناقب تکرار شده اما اختصاصاتی به آن اضافه گردیده است که

 عبارتند از:

 باشدبرخی از القاب برای اولین بار میکر ذو  القاب خاص ایشان  4-8-9-4

 امیرالمومنین و حیدر

 امیرالماااااومنین حیدرسپهسااااااالرپی مبر 

 یداهلل 

 عرصاه هیجاا  از وی قوی پشت نبای و که بود

 (2سروش،دیوان )

 خدا خواندسات پی مبار  ترا روز جدل دست 

 اسد اهلل

 گرت اندر نبای نفاس نبای خواناد ایزدیکتاا     

 (21حیران،دیوان )

 اساااداهلل علااای آنکاااه گااارش ورزی مهااار 

 ساقی کوثر

 جااای چااون مهاار باار ایاان گنبااددوار کناای 

 (555سروش،دیوان )

 گونه تااب تشانگی آن طرفاه قحاط آب     آن

 یعسوب الدین

 باار اهاال بیاات ساااقی کااوثر کجااا رواساات  

 (042، صفایی دیوان )

 یعسااوب جهااان، حیاادر کاارّار کااه نااامش   

 

 در کااام بااه شاایرینی جااان کاارده زبااان را  

 (510حزین،دیوان )

 مانده حضرت دارندفول برخی از شاعران اهتمامی در یادآوری القاب مغ 8-8-9-4

 کااارد قبااال از کبااار باااه حاااق تصااادیق 

 عمااار هفتااااد « لاااااوال عاااالی »گفااات 

 حساااانین نااااور و اوساااات ذوالنّااااورین  

 نااور زهاارا کااه شااد بااه نااور تااو ضاام        

 

 ز آنکاااه صاااد یق اکباااار اسااات علاااای    

 چاااون کاااه فااااروق اکبااار اسااات علااای  

 کاااش دو بااااادر ماااانو ر اسااات علااای    

 شاااد شااارف از تاااو مطلاااع النّااااورین     

 (041فدایی، دیوان )

 گردآوری فضایل آن حضرت و ذکر آن به صورت موجز   9-8-9-4

از مشخصه دیگر منقبت گویی این دوره گرد آوری مناقب ائمه )ع( به صورت موجز در چند بیت 

 )ع( را بدین صورت آورده است: است و فدایی کزازی القاب قرآنی حضرت امیرالمومنین
 اهللاهلل و وجااهاهلل و جناابحااب اهلل و ساارّاهلل وولاای

 از حااق« إنّمااااا» و« هاال أتاای»و « الفتاای»لدینااااا 

 

 خلیل اصل و پیمبر مثل و طااهر نسال و عادوان تان    

 به ضرب و قرب و زهد و جاودش آماد شااهد روشان    

                               ( 440فدایی ،دیوان )
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 ی نفااس پی مباار، ولاای خااااااالق اکبااروصاا

 همه در باء بسام اهلل جمعناد از الاف تاا یااء     

 امیاارالمومنااین حیادر ولای ملاک واالیای    

تو ای مجموعه کل، در حقیقات نقطاه باایی   

 اولاین حرفای  ل یا تویی آن نقطه که اندر تنز

 

 یاااییکااش اندرتصاااعدآخرینحاارفآنتااویی

 (204بروجنی،دیوان )

 ه در معرفت امام شناسی شاعر داردبرخی از مناقب ریش 1-8-9-4

 ال کااه رحماات آیتاای ز رحماات علاای بااود ا

 عنایات علای باود   بهشت و هرچه در انادر او  

 هماااه کتااااب انبیاااا حکایااات علااای باااود

اجااالّ نعاااامت خااادا والیااات علااای باااود

 (022فواد،دیوان )که هست اعظم نعم در این وال بگو نعم

 گیری نسبت به دشمنان ائمه معصومین )علیهم السالم(جهت 0-8-9-4
 خلاق اسات  حاب غفلات  ااس رخش در سااشم
 

  گااااانج تاااااوالش درطلسااااام تبااااارّا   

 (45فواد،دیوان )
 نعلیای  لی بشناس و گو منشین به جاز اعاالی  ع

در مرثیاااه حضااارت فاطماااه  9-9-4

 زهرا)ع(

که حب و ب   او آراست علیین و سجین را 

 ( 421فدایی ،دیوان )

 روزعاازاوفااات حضاارت صاادیقه اساات و    

 چنااان بااه خانااه زهاارا زدنااد آتااش کااین   

 دخات رساول   پااک بتاول و  پهلاوی  شکست

 

 دالبساااوز کاااه شاااد تاااازه روزعاشاااورا    

 کاااه زدزباناااه او باااه دشااات کااارب باااال  

 کااه ازشکسااتن او شااد شکسااته خاااطر مااا  

                        (501طرب،دیوان )

 علی)ع( در منقبت حضرت امام حسن بن 1-9-4
 پی مبر ت همچوأبه هی به صولت بود چون حیدر

 نیران ش باعث جنّات نه ب ضش موجباانه حبا

 در تعزیت حضرت سیدالشهدا)ع( 0-9-4

 شد دار  دین  و  ایمانولی حضاارت  داور،  ماا
 شدنیران ب ضش عینو  گشت جنّت مح  حبش که
(11وفایی، دیوان )

دیده میشود.  این دوره مرثیه سرایی برای حضرت اباعبداهلل حسین )ع( در آثار تمام شاعران شیعی

)علیهم ظلمهای وارد آمده بر اهل بیت پیامبر کامل توضیحو  این دوره  شرح اثیصات مرتاز مخ

 است: السالم(

 بیااتپهلااوی شاااه باای کااس و همااراه اهاال 

 ان مقایم ها باه پااس شاه هماه بار آسات      تن

 هااا گااواه حساارت ساارهای تشاانه لااب تاان

 

 ها باه خااک خفتاه و سارها باه ره دوان     تن

 ساااارها بااه سرپرسااتی اهااااال حاارم روان

 سااارها نشاااان پیکااار مجاااروح کشاااتگان 

 (415صفایی ، دیوان )

 باریک اندیشی شکل گرفته است نظر یابرخی از مضامین مرثیه که با امعان  4-0-9-4
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 جستجوی کشتگان پس از عصر عاشورا

 مانااده بااه هرطاارف نگااران چشاام حساارتی 

 

 درجسااتجوی کشااته خااود تااا کجااا فتاااد   

 (154صباحی،دیوان )

پس شد عیان باه محمال زیناب سرحساین     

 خاون ریخات کهزد خودمحملبهنسرچناپس

 بر نیااازه خواناد آیااااااه کهاف و رقایم را    

 

 از ساار قااران نی اار و خورشااید و ماااه شااد    

 پناااه شاادگفتااااا ببااین کااه زینااب تااو باای

 ورقاایمش گااواه شااد کهاافکااهایزاعجوبااه

        (801فدایی ،دیوان )

              

 سیدالشهدا)ع(تصویر تیر باران حضرت  0-9-4 -8
 ساو ازهر زمان چون غیث هاطلّ ریخات غوث برآن

 پهلاو  یکی شمشیر بار  ش به پهلو زد،اایکی رمح

 ارشاااا مار اهلل گفت نباااودی غیااار تسلاایما ال 

 

 به یکبار از غاامام قااوس اعدا ناااااوک صاد پار   

 اش خنجار دلش پیکان یکی بار ساینه  یکی زد بر 

در آن ساعت که میزد تیرها بر پیاااکرش نشتاار   

 (114فواد،دیوان )

 )ع( قبل از شهادت گفتگوی امام حسین با حضرت سجاد 9-0-9-4

 تند کشته چون هماه انصاار  اهال بیات    گش

 خماوش م یااران و لاب   ادل پرخروش از غا 

 بگذاشاتش باه بار   تر و ااا برداشت سار ز بس 

 ند اقربااا همااه در خااون خویشااتنااااااخفت

 دت نصاایب مااارفااتم کنااون کااه بااود شااها 

 اشاره به اربعین حسینی 1-0-9-4

 شاد نوباااات شاهادت سااااالر اهال بیات    

 آمد به خیااامه بر سااار بیمااار اهال بیات    

 کای بعد من معیااان و ماددکار اهال بیات   

 زین پس تویی به محنت و غم یاراهال بیات  

 بیااااااتخدانصاااااایرونگهداراهلسپااااااا

 (048صفایی ،دیوان )

 توصیف جنّت در اربعین

 جهااان پاار نالااه و پرشااور شااین اساات      

 برهناااه سااار شاااه بااادر و حناااین اسااات 

  

 نباای را گشااته گریااان هاار دو عااین اساات  

 خاااادا امشااااب عزادارحسااااین اساااات  

 (111مشکوه،دیوان )

 در منقبت سرایی و تعزیت یاران حضرت امام حسین )ع( 0-0-9-4

برخی از یاران برای و  ییاران حضرت امام حسین )ع( برای دفعات ابتدایاز برخی برای  در این دوره

کیوان کاشانی در دیوان از رخدادهای  .سروده شده است مراثیمنقبت و  بسامد بیشتری ایشان با

پس از ورود حضرت مسلم به کوفه و سپس واقعه عاشورا و شهادت یاران امام حسین )ع( و گرفتار 

شخصیتهایی که در مراثی عاشورایی مورد توجه  از جملهشدن طفالن مسلم سخن گفته است. 
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 ،، حضرت قاسم، حضرت مسلمحضرت زینب، حضرت ابوالفضل: شاعران قرار گرفته اند عبارتند از

 دیگر یاران حضرت سیدالشهدا.عون و محمد فرزندان حضرت زینب و 

 هااجر او راجاریااه  لایالی دشات ماریاه صاد    

 شاابه نباای مصااطفی، شاابل علاای شاایرخدا 

 

 کاای هاااجر اسااماعیل او ماننااد اکباار آمااده 

 از دوده خیرالنّساااا وز نسااال شااابیر آماااده

  (11وفایی، دیوان )

 ا دشامن و اطفاال تاو هرساو باه فارار      از قف

 ال میگفااتاااار دل لیااااااکب ه در خاام طاارّ

 چون کبوتر که به قهر از پی او شاهین اسات 

سفرم جانب شاااام و وطانم در چین اسات 

 کاه سار نعاش پادر    دختری را به که گاویم  

 ه بگاویم باه امام   شد غیارت دیانم کا   اامیک

 

 تسلیت سیلی شمر و سار نی تاسکین اسات 

 این جفا بر نبای از امات بای تمکاین اسات     

  (125فواد،دیوان )

بر مراثی سروده شده تأثیر  ...اهل بیت و )ع(، کربال، با استفاده از ردیفهای خاصی مانند حسین

 است.  افزایش یافتهدر تعزیت حضرت سیدالشهدا )ع( مخاطب 

 زین العابدین امام سجاد )ع( حضرت مرثیهدر 6-9-4
 اردکااه باردآساامان خااون باار زمااین آن دجااای

 د از جاااافای کوفیااان و شااامیان آنچااه  او دیاا

 نگار دیادی سارپاک حسای    گاه بار نای جاالوه   

 از عبااادت کااارد کاااری در ره معاااابود پاااک  

 

 در عااااازای سااید سااجاد زیاان العااااابدین    

 چناین این افرم گر هیچکس دیده اسات ظلمای  ک

 گاااه خاااااوردی تازیانااه از غالمااان حصااین    

 کااز ملااک آمااد خطااابش اناات زیاان العاباادین  

 (518طرب،دیوان )

 محمدبن علی باقر)ع(امام در منقبت حضرت  0-9-4

 م پنجااااام تاااااااج ساار همااه انجااماماااااا

 رسول گفات باه جاابر چاو دیادیش برساان      

 

 محم ااااد بن علای بااااقر تمااااام علااوم     

 موسااوملقاابباادینوکااردشز ماان تحی اات 

 (454سروش،دیوان ) 

 در منقبت حضرت امام جعفر صادق)ع( و اشاره به مذهب جعفری 2-9-4

 بگیاار مااذهب جعفاار نااه مااذهب سااقراط   

 گاارت ز آل پیااامبر شاافاعت اساات امیااد    

 

 درخاااات طااااوبی بشااناس آخاار از زقّااوم  

 چااه پااویی از پاای قس اایس در کنیسااه روم 

 (454سروش،دیوان )

 در منقبت حضرت امام علی بن موسی الرضا )ع( 3-9-4

رضا )ع( در این دوره و قرن یازدهم به طور چشمگیری افزایش ال علی بن موسی اماممنقبت حضرت 

 سروده اند.)ع( یافته است به طوری که بیشتر شاعران چندین قصیده در فضایل حضرت امام رضا 
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 خجل خوار کرد وجز او به مجلس مأمون که 

 

 مجااااوس مقاااادمان نصااااارا و موباااادان 

 (051سروش،دیوان )

 زاده موساااای جعاااافر علاای عااالی قاادر    

 بوالحساان کنیااه علاای نااام امااامی کااه بااود 

 

 که رضاااا نامااش و راضای باه قضاای داور    

 مادرش فاطماه جاد احماد وحیادرش پادر     

  (548طرب،دیوان )

 و ذکر فضایل ایشان زمان )عج(توجه به دوران ظهور حضرت صاحب عصر و  47-9-4

 کندظهور کاه راشارح ایان حادوث حاوادث     

 لااااق منتاااااقم  ناصاار حقیقاای داور بااه خ

 اده تاااج والیااش بااه فاارق عیساای مااریمنهاا

 «جنااادنا هاام ال الااب»ر اااابااه شاااهیش اث

 

 دهد قدوم کاه را ماااژده ایان وقاوع وقاایع     

 ناافع به طاغی و به تقای دافاع اسات و هام     

 نشسته منتظااار وی باه تخات طاارم راباع     

 ز جبهااه اش شااایع« نصاار ماان اهلل»شااعاع 

   (412،فداییدیوان )

شاعر قرن دوازدهم هجری در قصیده ای با اشاره به برقراری عدالت در جهان  لطفعلی آذر بیگدلی

مختلف درباره ظهور منجی اشاره کرده پس از ظهور حضرت صاحب الزمان )عج( به اعتقاد مذاهب 

 است:
 اع ملاال روزی در آخاار زمااان گااردداااابااه اجم

 اه فلااک جاااهیااا نشایند باار ساریر سااروری ش  

 و رسام دگار خوانادش   ولی هریک به اسم دیگر 

 ع نااامشااا یهاودش داناد از نساال یهاودا، ماشی   

 انش شامارد فااطمی یکسار ولای زیشاان     مسلم

 

 زلف خوبان تیره و آشافته  و  درهام  زمین چون 

 خارّم  که ازعدلش جهان گرددچو روی نوخطاان 

 زباااان عالااامی گااردان، به نام او مگاار ابکام  

 مجاااوسش زاده زردشات و ترساااا زاده ماریم  

 یام  همی گویند فوجی کان گهر باشد هماان در 

  (41آذر بیگدلی ،دیوان )

با اینکه توجه به منقبت سرایی و درخواست ظهور حضرت بقیه اهلل )عج( در اشعار به  در این دوره

شکل نگرفته است و شاعران به عنوان یک وعده الهی به « ادبیات انتظار»وجود آمده است اما هنوز 

 ظهور مینگرند.

  (فرزندان معصومین )ع اقبمنذکر  44-9-4

 در منقبت حضرت عباس بن علی)ع( 44-9-4 -4

 ساااقا ندیااادم و نشااانیدم باااه روزگاااار    

 

 از سااوز تشاانگی شااررش باار جگاار زنااد    

 (18وفایی،دیوان )

 در منقبت حضرت علی اکبر )ع(  44-9-4 -8

 محمااد رو و حیاادر دل و زهاارا طیناات  ای

 

 اسات پادر وحساینت عام  وحسان جاد  نبای که

 (41مشکوه،دیوان )
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 در منقبت حضرت معصومه)س( 44-9-4 -9

 ا مقاام دختار موسای بان جعفار قام بااود      تا 

 بناااات موسااای اخاات شاااه دیاان رضااااا   

 شریعت 4-4

 خاااک پااایش توتیااای دیااده مااردم بااود    

 ودآنکااه جاادش علاات ایجاااد اباان و ام باا   

 (100طرب،دیوان )

شاعران دوره های قبل شریعت محمدی را مطابق با عقل دانسته و آن را ستوده اند اما گاهی با 

اند. از مختصات متمایز این دوره اشاره برخی از شاعران به طرح عشق الهی از آن فاصله گرفته

 مذهب جعفری میباشد:

 در منقبت حضرت امام جعفر صادق)ع(

 اماااام جااان و بشااار شارساااان دیااان را در

 عرفان 0-4

 اوساات رسااومعلاامبااهراشاارع نباایتااازهکااه
 (411سروش،دیوان )

در اشعار این دوره برخی از شاعران گرایش عرفانی دارند اما مضامین و موتیفهای ادبیات دینی 

اشعار شاعران مباحث والیی از مباحث عرفانی استقالل یافته است.  شناخته شده است و تاحدی در

مضامین دینی شامل منقبت گویی حضرت رسول اهلل )ص(، معراجیه سرایی، استدالالت کالمی 

برای امامت و جانشینی حضرت امیرالمومنین)ع(، مسئله شفاعت، شرح واقعه عاشورا، مقایسه 

اشعاری در مناقب و فضایل سایر ائمه )ع( از جمله حضرت  مصیبت انبیای الهی با مصیبت عاشورا، 

 امام علی بن موسی الرضا)ع( و حضرت امام زمان )عج( میشود.

 مختصات ادبی. 2

 بدیع 4-8

 بدیع معنوی 4-4-8

 تلمیح 4-4-4-8

ادبیات دینی که نقش ارسال پیام شاعر به خواننده را  بی شک مهمترین صنعت بدیع معنوی در

 قابل بررسی است. بخش برعهده دارد تلمیح است که در چهار 

 تلمیح به آیات قرآن 4-4-4-4-8

گشته  تربسیار وسیع قرنهای قبلبه نسبت  در دوره مورد بررسی دایره آیاتی که به آن اشاره میشود

: یات مربوط به معراج پیامبرآ میتوان به ،اشعار به کار رفته استدر قرنهای قبل آیاتی که  از است.

سوره نجم، آیات مشهور مربوط به امامت و جانشینی  20و  4، 8آیات ابتدایی سوره اسراء و آیات 

یا أَیُّهَا »سوره مائده  51آیه ، «إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ...»سوره مائده  22آیۀ حضرت امیرالمومنین )ع( : 

سوره هل أتی )انسان(، آیه تطهیر  )علیهم السالم( مربوط به فضایل اهل بیت ، آیات«الرَّسُولُ بَلِّغْ...

ال تَقْنَطُوا مِنْ »و آیاتی چون  سوره نور 02آیه ، سوره آل عمران 51آیۀ مباهله  سوره احزاب، 00آیه 
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سورۀ مبارکۀ مدثر،   2آیه سوره اعراف،  20آیه  «ناقاال رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَ»سوره زمر،  20«  رَحْمَۀِ اللَّهِ

، «أَنْ یَبْعَثَکَ رَبُّکَ مَقاماً مَحْمُوداً  وَ مِنَ اللَّیْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَۀً لَکَ عَسى» سوره مبارکۀ اسراء 14آیه 

« الناسِ الیعلمونو ما ارسلناک االّ کافه للناس بشیرا و نذیرا ولکنّ اکثر »سوره مبارکۀ سبا  28آیه 

 اشاره کرد.

این آیات با بیانی زیبا و نوآورانه ذکر شده اند به عالوه آیات  یتمامقرنهای دوازدهم و سیزدهم در 

 دیگری نیز به این مجموعه اضافه شده است:

 ایمااااان همااااه حااااب اوساااات مااااردم 

 جاااااو ایااااان را« راشااااادون»از آیاااااه 

 

 «حبااااااااااّب الاااااااایکم»در آیااااااااه 

 یعنااااااای خلفااااااااای راشاااااااادین را 

   (145فدایی،دیوان )

فىِ کَثِیرٍ  وَ اعْلَمُواْ أَنَّ فِیکُمْ رَسُولَ اللَّهِ  لَوْ یُطِیعُکمُ »حجرات درباره اطاعت از پیامبر: 1به آیه  تلمیح

وَ کَرَّهَ إِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ  لْایمَانَ وَ زَیَّنَهُ فىِ قُلُوبِکمُمِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ لَاکِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَیْکُمُ ا

 «الْعِصْیَانَ  أُوْلَئکَ هُمُ الرَّاشِدُون

که به واقعه لیله المبیت بارها در این دوره و قرون قبل اشاره شده است اما آیه ای که پس از با این

)ع( نازل فرمود اشاره نشده است فدایی به این آیه  امیرالمومنینند در ستایش حضرت آن خداو

 اشاره میکند:
 رحمش به سائل قرص ناان بخشاد  « یهل ات»شهی کز 

 

 جاان بخشاد   عزمش به احماد نقاد  « ریمن یش»که از

 (424فدایی،دیوان )

 «وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْری نَفْسَهُ ابْتِ اءَ مَرْضاتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِباد»سوره بقره 211تلمیح به آیه  

 گاهی آیات را از دیدگاهی که تا به حال به آن نگریسته نشده بیان کرده اند:

 اکملاات لکاام روز غاادیر  مقصااد از الیااوم  

 «ثااام  نبتهااال»در کتاااب اهلل و در دیاااوان  

  

 و رضیت لکم االسالم دین پیداست کیسات  

 کیست  پیداستالمرسلینختمنفسبا نصاری

 (441فدایی،دیوان )

 .اشاره دارد سوره مائده و در بیت دوم به آیه مباهله 0در بیت اول اشاره به آیه 

 تلمیح به آیات احادیث 8-4-4-4-8

احادیث مطرح شده در این دوره تقریبا همان احادیث قبلی است و تعداد احادیث کمی به این 

این است که احادیث مرتبط را کنار هم آورده اند و به  نوآوری شاعران در .مجموعه اضافه شده است

  بار محتوایی اشعار خود افزوده اند.

ما عرفناک  سبحانک»، «کنت نبیا و آدم بین الماء و الطین»رون قبل از مضامین احادیثی مانند در ق

لوالک و ما خلقت » ،(211 -250، 1411، )کلینیحدیث جابر، ءحدیث کسا، «تکحق معرف

م حضرت علی احادیثی پیامبر )ص( درباره عظمت و واالیی مقا (.1414،285/ 2)مجلسی،« االفالک
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، 1410/ 25حدیث معرفت حضرت امیرالمومنین)ع( نسبت به نورانیت)بحاراالنوار، :)ع(بن ابیطالب 

، و روحک من روحی، و لحمی أنا مدینۀ الحکمۀ و أنت بابها... ألنّک منّی و أنا منک، لحمک»، (1

أنا و عَلی من ( »400، 1421)ابن طاووس ، ....« سریرتک من سریرتی، و عالنیتک من عالنیتی 

أَنَا مَدِینَۀُ الْعِلْمِ وَ عَلِیٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ ( »118)کلینی، « حده و سائر الناس مِن شجر شتّیشجره وا

(، التَّارِکُونَ وَلَایَۀَ عَلِیٍّ )ع( الْمُنْکِرُونَ لِفَضْلِهِ 401، ابن شعبه حرانى « )مَدِینَۀَ الْعِلمِ فَلْیَأْتِهَا مِنْ بَابِهَا

 (، 208/  21، 1410)مجلسی،  أَعْدَاءَهُ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِکَالْمُظَاهِرُونَ 

و دمک دمی و  لحمی لحمکأنت منّی و أنا معک سرّی و عالنیتی و أنت روحی التی بین جنبی، »

إِنَّ اللَّهَ »،( 221 ،1422،)حاف  برسی« ما أفرغ جبرائیل فی صدری حرفا إلّا و قد أفرغته فی جوفک

مِنْ شَجَرَۀٍ وَاحِدَۀٍ، فَأَنَا أَصْلُهَا وَ عَلِیٌّ فَرْعُهَا، وَ الْحَسَنُ  خَلَقَ الْأَنْبِیَاءَ مِنْ أَشْجَارٍ شَتَّى وَ خُلِقْتُ أَنَا وَ عَلِیٌ

الْحَقِّ لَا یَفْتَرِقَانِ حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ ، الْحَقُّ مَعَ عَلِیٍّ وَ عَلِیٌّ مَعَ (210/ 2)حسکانی، « وَ الْحُسَیْنُ ثِمَارُهَا

أَنْتَ مِنِّی بِمَنْزِلَۀِ »واقعه غدیر در )ص( پیامبر انسخنذکر  (251-224،  1052/ 2الْحَوْض )ابن بابویه،

درجنگاوری و رشادت «  من کنت مواله فهذا علیٌ مواله»و « بَعْدِی لَّا أَنَّهُ لَانَبِیَهَارُونَ مِنْ مُوسَى إِ

إِلَّا ذُو الْفَقَارِ، وَ لَا فَتَى  فَهَبَطَ جَبْرَائِیلُ فِی أَرْبَعَۀِ آلَافِ مَلَکٍ، کُلُّهُمْ یُنَادِی: لَا سَیْفَ»حضرت علی )ع( : 

 ( 048، 1412)طبری آملی، «إِلَّا عَلِیٌّ، غَیْرِی

 (228، 0/1082)مازندرانی« زددت یقینالو کشف ال طاء ما ا»علی )ع(:  امام ذکر احادیثی از حضرت

 (448، 1051/ 4)ابن بابویه ،« قبل أن تفقدونی سلونی»، 

 :در اینجا تنها به چند شاهد شعری بسنده میشود

 حدیث معرفت حضرت امیرالمومنین)ع( نسبت به نورانیتتلمیح به 

 رخواندناد ناام تاو باه آب انادر     کلیم وناوح ب 

 

 راویکای بنشااندطوفان  بشکافت آب دریاا یکی

 (01سروش،دیوان )

 :اشاره کردزیر  توان به مواردوجه شده است میبه آنها ت مورد مطالعه احادیثی که در دورهز جمله ا

 نااااااص ثقلااااااین و هاااااام ساااااافینه 

 حقیقااااات شااااایعه شاااااد محقاااااق   

 

 بااااا فرقااااه شاااادند چااااون قرینااااه    

 پااس هاار چااه باار اوساات شاایعه باار حااق  

 (121فدایی،دیوان )

فِای   مَثَلُ أَهْلِ بَیْتِی فِیکُمْ کَمَثَلِ سَفِینَۀِ نُوحٍ مَنْ رَکِبَهَا نَجَاا وَ مَانْ تَخَلَّافَ عَنْهَاا زُجَ    »: حدیث سفینه

 (21،  1018ابن بابویه،)« .النَّارِ

فراوانی مورد توجه ارباب کالم صاحبان کتابهای ملل والنحل قرارگرفته یکی از احادیثی که به 

اسرائیل  قد افترقت بنو:»حدیثی منقول از پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( است که فرمودند 

الیهود منهم علی احدی وسبعین فرقه کلّها فی النار اال واحده و افترقت النصاری علی اثنین 
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ی النار اال واحده و ستفترق هذه االمه علی ثالث و سبعین فرقه کلها فی النار وسبعین فرقه کلها ف

 (248، 1412/ 2)ترمذی،  «اال واحده 

إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمْ ثَقَلَیْنِ مَا إِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِمَا : » حدیث ثقلین: عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اهلل علیه و آله قَال

أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ وَ هُوَ کِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَ عِتْرَتِی  لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِی

)مجلسی، .« أَهْلُ بَیْتِی لَنْ یَفْتَرِقَا حَتَّى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا کَیْفَ تَخْلُفُونِّی فِی عِتْرَتِی 

20/1410 ،118 ) 

  تلمیح به حوادث تاریخی 9-4-4-4-8

 : نام بردموارد زیر  ازاشاره شده است میتوان قرن دوازدهم به آنها  قبل از ازجمله وقایع تاریخی که تا

دالوریهای حضرت امیرالمومنین در  ،(ابیات به واقعه تاریخی احد و شکستن دندان پیامبر اکرم )ص

 های مهم زرتشتیان در روز میالد رسول اهلل)ص(،خاموش شدن آتش در آتشکده  جنگ خیبر،

 مباهله پیامبر اکرم )ص( با یهودیان نجران، اشاره به والدت حضرت امیرالمومنین )ع( در کعبه،

بازستاندن آیات برائت از  ردُّ الشمس، واقعه لیله المبیت، واقعه غدیر خم، معراج پیامبر اکرم )ص(،

های فتح مکّه و بر شانهابوبکر و رساندن آن توسط حضرت علی )ع( به حاجیان در عید قربان، 

 گرفتن حضرت علی)ع( و شکستن بتها.  رسول اهلل )ص( قرار

 ذکر وقایع تاریخی این دوره در همین دایره است اما با نوآوریهای زبانی و بالغی مطرح شده است.

 نقاش از پاای علای اسات    بر سر مهر نباوت  

 

 علای اسات  ی رونق بازار دین در بیاع ساودا  

 (410فدایی،دیوان )

 از پای پی مبار گرفات ار زیاب و فار     نالمکا

 تلمیح به اساطیر    1-4-4-4-8

 دوش پی مبر ز پاای اوسات رشاک المکاان    

 (15وفایی، دیوان )

 خود برای انتقال معنا توجه در اشعار دینیهای ایرانی به اسطوره گذشته همانند قرنهایبرخی شاعر 

 اند:کرده

 در والدت صاحب الزمان )عج(

 نیااااروی خامااااه تااااو بااااه باااازم اناااادر

 بااااازوی قاااادرت تااااو بااااه رزم اناااادر  

 ایهام 8-4-4-8

 ساااااام نریماااااان را بشکساااااته نیااااازه،

 تابیاااااده پنجاااااه رساااااتم دساااااتان را 

   (8صبوری،دیوان )

در اشعار دینی و والیی از صنعت ایهام استفاده چندانی نمیشود زیرا قصد شاعر شرح روشن فضایل 

 معصومین)ع( است.

 دان از قضاااه ایجاااد جهااان فرمااود یاازچااگر

 

 رضااا  مااود  ازچااه فرایجاااد قضااا را ازداناای 

 (8صبوری،دیوان )
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 ایهام تبادر 9-4-4-8

 دهر ازحسین آورد فرزندی حسنبه سیمایی 

 استخدام  1-4-4-8

  درخصال آمدکه احسن احسن ازجان آفرینش

 (141سروش،دیوان )

 باااه روی دیااان پیمبااار اگااار باااود  آبااای

 

 اوسااات ذوالفقاااارکفااار ساااوز دم  نااااراز 

 (11صبوری،دیوان )

 ذوالفقار چون شمشیر آبد دیده و برنده، ذوالفقار چون آتش کفر سوز

 حسن تعلیل 0-4-4-8

 ان بااه ساار ناای از آن کنناادرساارهای ساارو

 الصفاتتنسیق  6-4-4-8

 کشااید انتظااار مااا   کااز ساامت حربگااه ن  

 (411، صفایی دیوان )

 ، امیااار بااادرمباااارز صااافین مااارد احاااد،

 بدل بالغی 0-4-4-8

 شاااجاعتش شاااهره در آسااامانها صااایت  

 (012سروش،دیوان )

 علاای ،اسااداهلل، نایااب مطلااق ،دساات حااق

 لف و نشر 2-4-4-8

 حااق وارث پی مباار مختااار بااود   کااه بااه  

 (125سروش،دیوان )

 را دشمن  که بخشید است سایل را و به جز حیدر
 

 خاتم و شمشیر در محاراب و میادانش   سانبدین
 (014سروش،دیوان )

 ین کند ایمان کناد ایقان کناد روشان     کند اب

 ن رااتکاالیف و براهیا  اویف و ااریف و مخا اتع

 اسلوب معادله 3-4-4-8

 رشادت باین، طهاارت بین،سایادت باین     شهادت بین،
 یاسااین را ر او والعادیااات و هاال أتی،طاهااا و  د

 (421،فداییدیوان )

 در منقبت حضرت ابوالفضل )ع(

 گ بااه اماار حسااین تشاانه جگاارنمااود جناا

 استثنای منقطع 47-4-4-8

 چااو باااب خااویش بااه فرمااان احماادمختار  

  (212بروجنی،دیوان )

 خاشااااک دشااات مااارهم اعضاااای کاااربال 

 

 خوناااب چشاام شااربت بیمااار اهاال بیاات   

 (088، صفایی دیوان )
 تشنه چون از شایرکین سایراب شاد   کودک لب 

 
 جاای شایرخونش میچکیاد   گلو وز لب به از 

 (110مشکوه ،دیوان )

 اب دیااو و دد همااه از آب کاارده نااوشساایر

 تجاهل العارف   44-4-4-8

 از نااوک نیاازه شااهد شااهادت غاازال مااا     

 (804،فداییدیوان )

 چکیاادخونابااه گلااوی وی از خااون ناای    

 

 ساانان یاااخون گریساات باهمااه آهاان دلی  

 (412صفایی،دیوان )
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 التفات 48-4-4-8

 وصااف کمااالش بااه سااوره سااوره تااورات   

 یاااا عااااالی ای آفتااااب کشاااور توحیااااد 

 

 مااادح جمااااالش باااه آیاااه آیاااه قااارآن  

 یااااااعلی ای شهساااااوار صااااافدرمیدان  

 (252بروجنی، دیوان )

 در دوره مورد بررسی کمتر به این صنعت توجه شده است.حس آمیزی: 49-4-4-8

 چکد خون ز صفیرمآن طایر قدسم که 

 بدیع لفظی 8-4-8

 ضااامیرمباااا درد و غااام عشاااق سرشتند  

 (511حزین،دیوان )

 جناس 4-8-4-8

 جناس مذیل 4-4-8-4-8

 ام بهشاات ماان علاای بااودبهشااتهرا  بهشاات

 جناس تام 8-4-8-4-8

 علیست آنکه از رخاش بهشات منجلای باود    

 (022فواد،دیوان )

 کنااد بینااداگر کااودک شاایر   دل آب شاایر

 جناس ناقص 9-4-8-4-8

 آب دم زوبااین اساات گلااوبااهششاایرجااای 

   (125فواد،دیوان )

 نُبااای در نباااینفاااس خاااودش خواناااد  

 جناس اشتقاق 1-4-8-4-8

 باارد چااو بااا خااویش بااه زیاار کساااش       

 (055سروش،دیوان )

 شامس الشااموس آل پیمبرحضاارت  شمساه 

 

 نور اکتساب کندگردون شمس بر فروغش کز

 (41صبوری،دیوان )

 و مادرش)ع( علی اصغر حضرت سوال و جواب از زبان آرایه  8-8-4-8

 ر عاادو ساااخته ساایراب ماارا  اااامااادرم تی

 م نخراشاام ز عطااش سااینه تااو   انخروشاا

 بااه باارش حرملااه بیاادارم کاارد بااودمتااهخف

 راب تااراااصاا را خااوب عاادو ساااخته سیاا  

 چااه شاادیخناادانگاال بااودیشاااخهغنچااه

 همرناااگ عقیاااق یمنااای  نجفااای در ی و 

 معانی  8-8

 نیست دیگر هاوس شیاااار و غاام آب مارا    

 کرده سیاااراب خادنگی باه کاف بااب مارا    

 چشم ازخواب و برفت از تان ودل تااب مارا   

 آب دادند عجاب  ای گااال شاااااداب تاارا    

 خار پیااااکان جگارت بارده ز دل تااب تارا    

ماه باااودی و شاااااده گااونه مهتااب تارا    

 (114مشکوه،دیوان )

 ندا با اغراض بالغی 4-8-8

 ندا به غرض اعزاز و بزرگداشت 4-4-8-8

 لاای مرتضاای مااراد اهاال بیاانش ای ع  ای 

 

 مصاااطفی ای چاااراغ آفااارینش ای وصااای

 (018فواد،دیوان )
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 خطاب به فلک درباره واقعه عاشورا()در  ندا به غرض تنبیه 8-4-8-8

 را باه بااد ساوختن دادی   خیاام آل عصامت   

 

 چرا نگرفته آتش در تو ای خرگااه ناه چاادر   

 (115فواد،دیوان )
 ی دل ز تشاانه کااامی آن روز غاام مخااور  ا

 حصر صفت بر موصوف   8-8-8

 کوثراسااتسااقایکااهعلاای اساات مااامااوالی

 (015،فداییدیوان )

 جاااااز شاااااایر خااااادا گزیاااااااده رب  

 سوال بالغی 9-8-8

 خیبااار کاااه گشاااود و کشااات مرحاااب   

 (8حیران،دیوان )

 ز تاان شااه دیاان روان رفاات چاون تشانه لاب 

 ت اوجامان گرفاااگ آه یتیااااااورنااه خدن

 له پااای کودکاااناست عکااس آبااااااگاار نی

 اطناب 1-8-8

 آب فارات دیگار از آن پاس روان چراسات    

 پشت فلک هماره دوتااچون کماان چراسات   

 گاون زاختاران چراسات    رخسارچرو آبلاااه 

 (0حیران،دیوان )

 ابهام زایضاح بعد ا 4-1-8-8

 عااارف زدسااتگاه جاللااش نگشاات کااس    

 اعااااالء کااه جبرئیاال  یعناای علاای عااالی  

 تکرار 8-1-8-8

 جز ذات ذوالجالل و باه جاز دسات کردگاار    

 از انتسااااااب بنااااادگیش دارد افتخاااااار 

 (00حیران،دیوان )

 تکرار به جهت تاکید 4-8-1-8-8

 کو بنگر کاه حاق ایان اسات و ایان اسات      ن

 

 طریاااق دیااان ره شااارع مباااین اسااات    

 (221مشکوه ،دیوان )

 تکرار به جهت تعظیم و بزرگداشت 8-8-1-8-8
 نظیار  ولی به جهان وزیر, علی ولی شه بای علی 

 رف شهی، یاد قادرت اساداللهی    ااااعلی ولی ش

 تتمیم و تکمیل مطلب 9-1-8-8

 اولیا امیر، به علّااو شاأن شه ولی خدا و به خلق

 که دلش چوآینه زآگهی شده مصفی صف اصافیا 

 (405فدایی ،دیوان )

 با را چارمین، مااه فلاک، شامع زماین    آل ع

 اض الفتای ااااا ا، سارو ری ااا هر انّمااماه سپ

 بیان  9-8

 مخدوم جبرئیل اماین، مختاار رب ذوالمانن   

 شمع حااریم هل اتی، قاائم مقاام بوالحسان   

 (122صباحی،دیوان )

 تشبیه 4-9-8

 در منقبت حضرت علی بن ابیطالب )ع(

 آسااامان انااادر هاااوای گنباااد زریااان او   

 

 روز و شب چون زیبق رجراج دارد اضاطراب 

 (01صبوری،دیوان )
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 تشبیه حروفی 8-4-9-8

 در مصیبت واقعه عاشورا

 اساااتروایاااتدل الفااای زیااانهآهرشاااعله

 

 اسات اشک خون نقطی زین حکایات هرقطره

 (415،صفاییدیوان )

رواج زیاادی  در اشعار دینی که در قرن دهم و یازدهم  تشبیه مضمر ، تشبیه مشروط وتشبیه حروف

 ندارد.یافته بود در این دوره رواج چندانی 

 تشبیه مرکب 9-4-9-8

 ااااارم شااد آشااکارالل محااااق هااااباااز اف

 تال تشانه لباان از نیاام چارو     نی نای باه ق  

 استعاره 8-9-8 

 باار چهاار چاارو ناااخن ماااتم شااد آشااکار   

 کام شدآشاکار  کام خونریزخنجری است کاه 

 (    085صفایی، دیوان )

 امیرالمومنین)ع(در منقبت 

 لازار ذات اوسات در وی یاازده گلابن    یکی گ

 

 گاوهر  یکی دریا وجود اوسات در وی یاازده  

 (252سروش،دیوان )

 .شودها دیده نمی در آرایه تمثیلو  استعاره تمثیلیدر اشعار دینی دوره مورد بررسی 

 اراده کل()ذکر جزء مجاز  9-9-8

 و شاایهه مرکااب  رو نهااادشااه بااه حاارم   

 کنایه 1-9-8

 در حاارم آمااد بااه گااوش حضاارت زینااب   

  (040فواد،دیوان )

 در منقبت حضرت امام محمد باقر)ع(، آفریده نار کنایه ایماء از شیطان است.

 ناااورش آفریاااده نااااررد ساااجده باااه نکااا

 تمایزات ایجاد گردیده در قالبها 1-8

 رحمااات ملاااک العااارش زان محاااروم    ز

 (454سروش،دیوان )

 موضوعات دینی در قالب مثنوی

که با توجه به تعداد آنها و ایاتی از ائمه معصومین )ع( سروده فدایی کزازی مثنویهایی با موضوع حک

و در واقع جایگزینی برای داستانهای نقل شده  کاری هدفمند بوده است حکایاتات گزینش موضوع

حکایتهایی در ؛ . از جمله این موضوعاتشوداماتشان در ادبیات شیعی محسوب میاز صوفیان و کر

نظیر ایشان، شرح مبارزه صفین حضرت علی )ع(، حب  حضرت امیرالمومنین )ع(، قضاوتهای بی

توسط جبرئیل، گذشتن از سرزمین کربال در جنگ صفین و بازگو کردن شأن نزول دعای نادعلی 

درباره  و حضرت امام صادق )ع( و یارانش دربارهشرح وقایع کربال، در زهد حضرت امام سجاد )ع(، 

 باشد.امام محمد بن علی الجواد )ع( می حضرت
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از عصر عاشورا تا  صفایی جندقی مثنوی نسبتا بلندی به نام رقیه نامه سروده است و وقایع پس

 شهادت این فرزند حضرت سیدالشهدا را به تصویر کشیده است.

 هاار قاااادم جاااای تساالّی سیاااالی اش    

 میاااان نیناااااااوا تاااا بااااااب شاااااام از ز

 نیماااه شاااب از مشااارق آن طشااااات زر  

 و بااه سااار بنهااااد وگفااات ای وای بااااب ر

 یااا رب آن کاااااافر درون کاای باااود کااای  

 باار تااار وپااودش دل فروخاات    وششاامع

 بااود غساااااالش چااو صرصاار کااز چماان   

 کاارد چااااون پیراهنااااش از تاان باارون    

 آن باادن عضااوی سیاااه عضااوی کباااود    

 

 از طپاااااانچه رو چاااو برقااااع نیلااای اش 

 باااب جسااااتی زان اسیاااران گااام گااام     

 همچااو شااعرا باار غریبااااان تاخااات ساار   

 وه کااه کاارد ازخااون سرریشاات خضاااب    

 ن کااودکیکاااو یتیمااام ساااااخت در ایاا   

 ی تااا ساااار باای نفیاااار و نالااه سااوخت پااا

 فصاال دی بیااااارون باارد باارگ سماااان   

 گااونپاااای تااا سااار دیاادش از خااون اللااه 

 سااااق تاااا سااار یاااا ورم یاااا زخااام باااود  

  (482 -412صفایی ، دیوان )

در آن نیاورده و مطلب دیگری  مضامین احادیث مهم شیعی سروده است درحیران یزدی مثنویهایی 

. سرودن معانی و مضامین احادیث در قالب است که ابتکار و نوآوری این شاعر محسوب میشود

  دیده نشده است.  در اشعار شاعران قبال قابل مالحظه،تعداد  ین صورت هدفمند و بهمثنوی، بد

 «ضربت علی یوم الخندق افضل من عباده الثقلین»در مضمون حدیث: 

 از نااااص نباااای بااااه قااااول مطلااااق    

 بهتااااااااار باااااااود از ره اطاعاااااااات  

 

 یاااااک ضاااااربت او باااااه روز خنااااادق 

 از جااااان و بشااااار هرآنچاااااه طاعااااات

 (8حیران،دیوان ) 

 فواد کرمانی فضایل و مراثی حضرات معصومین )ع( را در چندین رشته مسمط بیان کرده است:

 علماااات ماادرس ایجاااد را آداب علاام  ای ز

 در صدف عقل تاو دارد گاوهر نایااب عشاق    

 رب  علام آماد کالمات در بار اربااااب علام    

 خواند از علم لدن تا شاهر علمات بااب علام    

 (011فواد،دیوان )ین باب است آفتابآسمان را حلقه زر 

 نتیجه گیری

را در از اشعار دیوانهای شعری ای وازدهم و سیزدهم بخش قابل مالحظهقرنهای دینی اشعار د

تصات فکری در این اشعار پربسامدتر . اشعار دینی این دوره معنی گراست بدین ترتیب مخبرمیگیرد

 . به برخی از صنایع ادبی مانند تلمیح، حسن تعلیل، اسلوب معادله و تنسیقاستاز مختصات ادبی 

 الصفات در بدیع معنوی توجه بیشتری شده است.

اسناد مجازی اغلب به شکل مخاطب قرار دادن فلک و روزگار به خاطر ظلم و ستم بر اهل بیت به 

 خصوص در واقعه عاشورا به کار رفته است.  
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با افزایش حجم مناقب خاص و ذکر فضایل معصومین)ع( از میزان تخی ل پردازی در اشعار دینی 

ضرات شده است. اغلب بسامد صور خیال در اشعار مدح عام بیشتر از اشعار مناقب خاص ح کاسته

 معصومین )ع( میباشد.

مانند نظر در کالم شیعی مطرح نشده است؛  کالم به علت اتفاق برخی از مباحثدر اشعار این دوره 

مباحث کالمی مانند برخی از  امکان رویت خداوند، حادث یا قدیم بودن قرآن، حسن و قبح عقلی. 

جبر و اختیار و قضا و قدر ظاهرا در گفتمان این دوره نقشی ندارند و کمتر از آنها صحبت شده 

 است.

تصریح بر جانشینی  مانندتمرکز است و مسایلی م «امامت»تمرکز اصلی بحثهای کالمی این دوره بر 

مفترض الطاعه  ن، علم امام،انتخاب امام بر اساس نص و تعیی بالفصل حضرت امیرالمومنین )ع(،

 بودن امام بر حق، والیت تکوینی ائمه )علیهم السالم( بررسی میگردد.

نیز در اشعار مطرح شده است اما هنوز ادبیات انتظار شکل  اره به رجعت و ظهور امام زماناش

 گرفته است و مولفه های آن در این اشعار برشمرده نمیشود.ن

مدح  دارند. ایشاناکثر شاعران این دوره اهتمامی در تبرّا از دشمنان ائمه معصومین )ع( و دفاع از 

عاشقانه ائمه معصومین)ع( و عرفان کمتر در آثار مورد بررسی قرار گرفته وجود داشته است. گویا 

 مباحث ادبیات دینی در این دوره برای شاعران مشخص گردیده است.

شعری ایجاد گردیده است. شاعران عالوه بر ترکیب بند و ترجیع بند برای ذکر تمایزاتی در قالب 

وقایع عاشورا و مباحث والیی از مسمط نیز استفاده میکنند. نوآوریهایی در مثنوی صورت گرفته 

است؛ فدایی مازندرانی وقایع زندگی ائمه )ع( را در این قالب ذکر میکند. که با توجه به حجم اشعار 

ت کاری هدفمند است و این وقایع را جایگزینی برای نقل داستانها و حکایات صوفیانه و موضوعا

صفایی جندقی در این قالب رقیه نامه در سرنوشت دختر  مطرح شده در ادبیات قرار داده است.

حضرت امام حسین)ع( را سروده است. حیران یزدی برخی از احادیث مهم شیعی را در قالب 

 ی میسراید که تنها به بیان مضمون این احادیث میپردازد.مثنویهای جداگانه ا

اشعار دینی در قرنهای دوازدهم و سیزدهم شکوفاترین دوران خود را چه به لحاظ کمی و چه به  

 لحاظ کیفی سپری کرده است.
 مآخذ
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