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 چکیده

قرن یازدهم هجری است. برای دست یافتن به  دینیاین نوشتار در صدد تبیین سبک اشعار 

فیض  ،نجیب کاشانی نظیری نیشابوری، له فیاض الهیجی،از جم یسبک این دوره، اشعار شاعران

از نظر مختصات ادبی طالب آملی، کلیم همدانی و محمدقلی سلیم تهرانی  ،کاشانی، جویا تبریزی

در سه شاخه؛ علم بیان در چهار مبحث تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز، علم معانی و علم بدیع 

مطالعه گردید و میزان فصاحت اشعار بررسی شد و مختصات فکری در چهار مبحث زیر بررسی 

 گردید:

 المی شیعه: با تکیه بر بحث شفاعت، امامتالف. اعتقادات ک

 ب. اشعار منقبتی: نعت و ذکر فضایل معصومین )علیهم السّالم( 

 ج. تقید به شریعت 

 د. فلسفه و عرفان: واکاوی نشانه های عرفانی و فلسفی در اشعار

و دهدم  سپس بسامدهای به دست آمده از این مطالعات تحلیل شدده اسدت و بدا قدرن نهدم      

 مقایسه گردیده است. 

 

، فلسدفه ،  قدرن یدازدهم  نی، منقبت، اعتقادات کالمی شیعه، دیسبک اشعار : کلمات کلیدی

 عرفان.
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 مقدمه

. میپردازیمشاعران قرن یازدهم هجری  ینیدویژگیهای سبکی اشعار به بررسی در این مقاله 

برخی از شاعران هم اثر قوی و دیوان شاعران این دوره کمتر تصحیح شده و به چاپ رسیده است. 

از جمله شاعرانی که در این دوره میتوان به اند. قابل توجهی در این موضوع از خود بر جای نگذاشته

 فیض ،فیاض الهیجی نیشابوری، کاشانی، نظیری نجیب از عنوان شاعران والیی سرا نام برد عبارت

در  شعاریتهرانی نیز ا سلیمهمدانی و محمدقلی  کلیم ،طالب آملی .هستندکاشانی و جویا تبریزی 

 این باره سروده اند.

با اشعار شاعران این قرن مقایسه میشوند  ینی آنهاداشعار  شاعران قرن نهم و دهم که

عبارتند از: اهلی شیرازی، نظام استرآبادی، زاللی خوانساری، محتشم کاشانی، عرفی شیرازی و 

در مقاله ای به شرح ویژگیهای سبکی اشعار نیمه دوم قرن دهم پرداخته ایم که  شفایی اصفهانی.

نتایج آن تحقیق استفاده کرده و از ذکر مجدد مطالب در اینجا برای پرهیز از اطاله کالم از 

مناقب و به رغم اهمیت این قرن در شکل گیری  (22 -1، 1932)ر.ک. ابوحمزه،  خودداری میکنیم.

معصومین )علیهم السالم( که چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کمی در شعر  مدایح خاص ائمه

دینی شاعران قرن دوازدهم و نیمه اول قرن سیزدهم تکامل یافته و به اوج میرسد؛ در بین اشعار 

سلیم، طالب آملی مدح عام بیشتر شاعران نامبرده قرن یازدهم از جمله فیاض الهیجی، محمد قلی 

ر فضایل معصومین )علیهم السالم( دیده میشود. در قرن نهم و دهم نیز در اشعار از مدح خاص و ذک

با  .دیده میشودزاللی خوانساری و اهلی شیرازی مدایح عام به وفور  شاعرانی چون عرفی شیرازی،

مرتبط با معارف خاص  اشعاریافزایش معارف شیعی پس از استقرار حکومت صفویه در این دوره 

در ادامه  گردد.میمطرح کاشانی و نظیری نیشابوری ن شعری شاعرانی چون فیض شیعه در مضامی

اشعار دینی قرن یازدهم میپردازیم. به علت تعدد مطالب و محدودیت به بررسی ویژگیهای سبکی 

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

 مختصات ادبی .3 

 بیان 3-3

 تشبیه 1-1-1

 تشبیه موکد 1-1-1-1

  در نعت حضرت علی بن موسی الرضا )ع(

 پر نور اوست دود شمع روضهعنبرافشان 

 تشبیه مشروط 2-1-1-1

 بهشددددت جدددداودان در روح مالیددددکجلددددوه 

 ( 696)نجیب،

  (ع)باقر محمد امام حضرت  نعتدر 



 
 
 
 
 
 
 
 

 3/بررسی سبکی اشعار دینی قرن یازدهم هجری و مقایسۀ آن با قرن نهم و دهم هجری 

 نظیر اوست مجرد اگر بود خورشید

 تشبیه مضمر 9-1-1-1

 (55 ،فیاض)قرآنرشودشبیه اوست مجسم اگ

 

 در نعت حضرت امیرالمومنین)ع(

 دل که برخیزد ازین کو بر فلدک نایدد فدرود   

 (943 ، فیاض)

 تابددد شددکوه ایددن کبددوتر هددی  بددام  یبددر نم

 .مانند شده است دل به طور ضمنی به کبوتر

  تشبیه مرکب4-1-1-1

 ری)ع(کدر نعت امام حسن عس

 گه اوآسمان صفّ نعالیست ز محفل

 حروفی تشبیه5-1-1-1

 تددا کسددی را بددا شدده مددردان برابددر نشددمری 

 

 (33)فیداض، صدرنشینى به زحلسدکه درین صف نر

 

 کرده قطدع ایدن سدخن مقدراض الی الفتدی     

 (3 )کلیم ،

میباشد. شاعرانی  و نهم بسامد استفاده از تشبیه حروفی در قرن دهم بسیار بیشتر از قرن یازدهم

این نوع تشبیه بسیار از شاعران قرن دهم از چون نظام استرآبادی و زاللی خوانساری و شفایی 

 استفاده کرده اند.

 استعاره 2-1-1

 معاویدده کدده سددبب گشددته حددرب صددفین را

 (432)نظیری، 

 صدددف غدددزال بددده چنددده غضدددنفر آورده 

 غضنفر استعاره از حضرت امیرالمومنین )ع(

 استعاره مکنیه 1-2-1-1

 تدیگددر غددم کدده گونددۀ خورشددید را شکسدد 

 
 ز ابدتالى کیسدت    بر روى مه خدرا  کلللدف  

 (962 )فیاض،

مصرع دوم لکه های ماه را خراشی بر دانسته است کده   .شودهایى که بر روى ماه دیده مىکلف، لکه

در بیتابی عزای حضرت امام حسین)ع( ماه بر روی خود کشیده است. هر دو مصرع اسدتعاره مکنیده   

 دارند.

 در نعت حضرت امیرالمومنین)ع(

 به پیمودن جاه تو برآید عقلگر 

 بسوزد چو بپرّد اندیشهو پر   بال

 استعاره تمثیلی 2-2-1-1

  بدددر کنگدددرب عدددر  بماندددد ز سدددفر بدددر 

 (94،فیداض )بر اوج جالل تو به پدرواز  نظربدر  

 

 در نعت حضرت امیرالمومنین )ع(
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 بده گدل تددوان انددود    چگونه ندددور کسدی را  

 بده خداک اندداخت   چگونه قول کسی را توان 

 

 کددده آفتددددداب فدددرو رفددددته را بددددرآورده  

 که سدنه ریدزه گرفتده اسدت و گدوهر آورده     

 (439)نظیری، 

  استعاره تبعیه 9-2-1-1

 نیز که تا یک نفس رساند خون خورد تیغ

 کنایه 9-1-1

 (962،فیداض )آبى به حلق تشنۀ سلطان کربال

 

 )ع( علی بن ابیطالبدر نعت حضرت 

 بدده حکددم خدددا دیگددر مجددو گشددایش از در

 

 بدده گددل بددرآورده کدده غیددر بدداب علددی را   

 (432)نظیری، 

 نگدین تسدت چشدم عدالمی    گرچه بر فدیض  

 (962)جویای تبریزی، 

 از نگین انگشترین چشم بر دست تو دارد

 چشم بر دست داشتن کنایه از امیدوار بودن

 )ع(ریکسعدر نعت حضرت امام حسن 
 خواست در زمین بوس تو گردون ز قضا سبقت

 (33 )فیاض،
 روز اول کدده شددد آرامگهددت ایددن م رج ددل    

 ا.مرجل، نوعى چادر یمنى، کنایه از دنی

 اسناد مجازی 4-1-1 

 نجف جذبی که بسدیار آرزومنددم بده تدو    ای 

 

 ی مدیندده شددفقتی بددی تددو ندددارم صددابری ا

 ( 433)نظیری،

 تمثیل 5-1-1

 دو  مبددارکش  و ردددددى بددددد نبدددداز مرق

 گم گشت بدوى پیدرهن از مدرز و بدوم مصدر     

 ن ز گددرد قبددر رضددا سدداخت دیددده راددددروش

 

 ون از تددن عزیددز جدددا پیددرهن فتدداد ددددددچ

 آمد بده طدوس و در حدرم بدو الحسدن فتداد      

 وار هرکدده بدده بیددت الحددزن فتددادوبدددددیعق

        (556)نظیری، 

 بدددی کددده معجدددزه مددداه دو پیکدددر آورده ن

 از منبددر یددوم ال دددیر ایددن رمددز اسددت   فددر

 

 مثال نور خود و نور حیدر آورده

که سر ز جیب محمد علی برآورده 

       (431)نظیری،

قرنهای نهم و دهم به علم بیان توجه بیشتری کرده اند و از  شاعران نسبت بهشاعران قرن یازدهم 

  آرایه های پیچیده تری چون استعاره تمثیلی، کنایه و تمثیل استفاده کرده اند.

 بدیع5-3
 بدیع معنوی 3-5-3

 تلمیح 1-1-2-1



 
 
 
 
 
 
 
 

 5/بررسی سبکی اشعار دینی قرن یازدهم هجری و مقایسۀ آن با قرن نهم و دهم هجری 

 تلمیح به آیات قرآن

 امامت ایشان در نعت حضرت امیرالمومنین )ع( و اثبات

   دعوى  امددداتم   ادیثدددداح  از   ر دددددددددگ           ات مطلبددددددددرآن کنم اول اثبدددددز ق

 وى که ایمىددددداهد به سدددددددددش   «ی تلوه»ز   «یُطلهِّر»ه بود و دددددبه شأن ک«ذهِبددلِیُ»

  چددددرا کددددرد عتبددددى « ب لددددغ»نبددددى را ز   از چه مُنزلل «هل التى»زیل شد ددددددبه تن

 (42)فیاض، اِعطى  کرد انگشترى  که   به سائل             ایزد    ودددمقص   بود  «اددداِنّم»  ازکه   

سوره مبارکه دهر و   اول ،هودهفدهم سوره مبارکه  ، احزابتلمیح  به آیات سی و سوم سوره مبارکه 

 در بیت دوم ایمی ممال ایما است. پنجاه و پنج سوره مبارکه مائده.

 تلمیح به حدیث

صفحات مقاله تلمیحاتی را که به احادیثی اشاره دارند که در در این بحث به علت محدود بودن 

 دوره های قبل ذکر نشده یا بسیارکم آورده شده است به عنوان شاهد مثال می آوریم.

 در نعت حضرت محمد )ص(

 عشق بازی بین که بهر یک شجر دهقان صنع

 

 هشددت خضددرا آفریددده هفددت غبراسدداخته    

 (434)نظیری،

مِدنْ شلدج رلبٍ    و  خُلِقْدتُ ألنلدا و  ع لِدی     -إ نَّ اللَّه  خلللقل الْألنْب ی اء  مِنْ ألشْج ارٍ شلدتَّى »بیت تلمیح به حدیث 

ایدن تلمدیح    ( دارد.229/ 2، حسکانی) «و  الْح س نُ و  الْحُس یْنُ ثِم ارُه ا -و احِد بٍ، فلألنلا ألصْلُه ا و  ع لِیٌّ فلرْعُه ا،

در شعر قرون گذشته دیده نمیشود.

 زده« النبددی بعدددی »بددر معانددد فددن الف  

 

 ندددزل احبدددا سددداخته« مدددا اندددا اال بشدددر»

 (433)نظیری،

 « ب عْدِی. ألنْت  مِنِّی ب م نْز للۀ  ه ارُونل مِنْ مُوس ى إ لَّاألنَّهُ للانلب ی »واقعه غدیردر)ص(پیامبرسخن این  به تلمیح

 وبدده شددأن کدده جبریددل شددد ال فتددى گدد 

 گفددتر از بددراى کدده مددى دبدده روز غدیدد

 ادرددددود اینکدده گردیددد صددددبددراى کدده ب

 امامددت المدددددر سددددددرد امددددرا کددددچ

 کداین فضدائل مدر او راسدت ثابدت     کسى 

 ر سددابقدددددامت ز هددر غیددددددبددود در ام

 یقددین محددض جهلسددت و عددین شددقاوت

 

 ه گفددت انددت منّددىدر بددراى کدددددددپیمب

 ددددتُ اولى للسدددددبدده بدداالى منبددر نب  

 در م شدددودیثدددى کددده نقلسدددت در طیددد

 ب قُددربددددد حُدغ شدددددددچددرا اجددر تبلی

 مجددرى هسددتاودر ین دالیددلکسددی کدد

 رىددددر الحدالفت ز هددر غیدددبددود در خدد

 مسددداوىنمدددودن بددده او دیگدددرى را   

 (42 )فیاض،
 دارد :تلمیح به احادیث زیر در اثبات والیت حضرت امیرالمومنین )ع( این ابیات 

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Text/15680/2/39#footnote87
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ج بْرلئِیلل علیه  آله إ لىفلنلظلرل ر سُولُ اللَّهِ صلى اهلل علیه و »ألبُو ع بْدِ اللَّهِ علیه السالم:  فلقلاللبیت اول: 

« إ لَّا ع لِی  إ لَّا ذُو الْفلقلار ، و  للا فلتى کُرْسِیٍّ مِنْ ذله بٍ ب یْنل السَّم اءِ و  الْألرْض  و  هُو  ی قُولُ: للاس یْف  السالم ع لى

 (15/252)الکافی ، 

 «مْ مِنْ ألنْفُسِکُمْب کُ أوْلى أ للستُ»سخن پیامبر اکرم )ص( در خطبه غدیر : بیت دوم: 

بیت چهارم اشاره به سخن پیامبر دارد که پس از نازل شدن جبرئیل در روز چهاردهم ذی الحجه و 

رفته به  آوردن لقب امیرالمومنین برای ایشان  به اصحاب امر فرمودند نزد حضرت علی )ع(

 29همچنین مصرع دوم به آیه  (1936،46بگویند.)انصاری، « السالم علیک یا امیرالمومنین»ایشان

 سوره مبارکه شوری دارد.

 از سلونی تا اقتلدونی بسدی فدرس اسدت فدرس     

 

 باز کن چشدم بصدیرت، او کجدا یداران کجدا     

 (3)کلیم، 

بده سدخن    (433، 1965/ 4،)ابن بابویه « قبل أن تفقدونی سلونی»اشاره به سخن حضرت علی )ع( 

تلمیحهای مربوط به والیدت حضدرت امیرالمدومنین)ع( در ایدن      «.اقیلونی: مرا واگذارید»خلیفه اول 

                قرن روند افزایشی داشته است.

 تلمیح به حوادث تاریخی

 قددوی بدده ذریددت خددویش دیددده فهددر علددی 

 

 آورده پیمبددر  شددب هجددرت بدده بسددتر   

 (432)نظیری، 

 کرده اند.  نبه این موضوع اشاره گذشته قرنهای . شاعران  المبیت هاشاره به واقعه لیل

 کددده بدددود آنکددده بدددا او بددده فرمدددان ایدددزد

 مدددأمور  ددبددده رد برائدددت کددده گردیددد   

 

 نبدددى شدددد مباهدددل بددده قدددوم نصدددارى   

 اِعطددداى رایدددت کددده را کدددرد اِنهدددى بددده  

 (42 )فیاض،

و به همراه بردن اهل بیت به واقعه مباهله پیامبر اکرم )ص( با یهودیان نجران  تلمیحت نخست یب

بازستاندن بیت دوم اشاره به شاعران قرنهای نهم و دهم به این موضوع اشاره نکرده اند.  .دارد ایشان

 .دارد حاجیان در عید قربان به توسط حضرت علی )ع(از ابوبکر و رساندن آن برائت آیات 

 تو الیقدى بده خالفدت ز روى عقدل و قیداس     

 ارى از زبددان رسددولددددتددویى کدده جددابر انص

 

 تددویى سددزاى امامددت بدده حجددت و برهددان  

 سدددالم داده تدددرا بعدددد قرنهدددا ز زمدددان    

 (53 )فیاض،

و نقدل  مالقات جابر انصاری حضرت امام باقر)ع( و رساندن سالم آن پیامبر به ایشان  واقعه تلمیح به

شداعران قرنهدای نهدم و     ن یک یک امامان به اسم و نشان در آن ذکر شده اندد. آحدیث جابر که در 

 دهم به این موضوع اشاره نکرده اند.
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 غرض ز بیت به غیر از فهدور معندی نیسدت   

 ز بندددگان دگدددر خانده زاد ممتددداز اسدت    

 

 چددو معنددی آمددده بیددرون علددی ز بیددت اهلل  

 کسددی بدده نسددبت او نیسددت در حددریم اهلل  

    (945)فیض، 

 در خانه کعبهاشاره به میالد حضرت امیرالمومنین )ع( 

 زار شدداهد عددادل بدده مجمددع اسددالم   دددده

 بددرجم نسددا  «لددو ال علددی »ز قددول ثابددت  

 خ لک یا علددی موالییدددددددبد خدددندای بد

 آورده« ا صددددیق اکبدددردانددد»بددده دعدددوی 

 بددده فضدددل خدددویش مثدددالی مقدددرر آورده 

   (432نظیری،)آوردهگواه نص والیت به محضر

پیامبر ینی برتری حضرت علی )ع( بر صحابه برای جانشاشاره به وقایع صدر اسالم در اثبات 

 . شاعران دوره های قبل به مضمون ذکر شده توجه خاصی نکرده اند.)ص(اسالم

بود به عنوان تلمیحاتی که در دوره های قبل ذکر نشده به علت محدود بودن صفحات مقاله تنها 

مضامینی چون اشاره به شکسته شدن دندان پیامبر اسالم )ص( در جنه  .شاهد مثال ذکر گردید

احد و تلمیح به واقعه فتح مکه و بر دو  پیامبر قرار گرفتن حضرت علی )ع( و شکستن بتهای 

 کعبه در این قرن نیز مانند قرنهای قبل دیده میشود. 

 تنسیق الصفات

 زهرا )ع(حضرت نقبت در م

                      نهددال گلشددن عصددمت گددل حدیقددۀ دیددن  

                     ن و حسددندگرانبهددا صدددف گددوهر حسیدد  

                     در او زادندددددددداج قداى کدده ز انتدد نتیجدده

 دى عشددر ز روى شددرف ددددپددى نتددایج اح 

 

 خدددا  ولدددددرس  کینددۀبددى سددینۀ  سددرور 

 قیددددداس  منتبدددددج  قددددددر  ائمددۀ واال   

 نتددایج کددرم و علددم و فضددل و جددود و سددخا 

 علددددى مقدمددددۀ کُبری سددددت و او صدددد رى

 (42)فیاض،

ائمه در قرن نهم و دهم تنسیق الصفات از شگردهای ادبی است که شاعران برای نعت و ذکر فضایل 

 .اند کردهه از آن استفادبیشتر از دوره های پیش قرن یازدهم شاعران  آنو با رواج شود دیده می
 اسلوب معادله

 ر بدر چدرد داندی چده بدود      صورت شق القم

 

 شدت بشکسدتش نگدین   گکرد در انخاتمی می

 ( 545)نظیری،

 علدی زنده ام از فیض مهدر شداه دیدن پدرور     
 استثنای منقطع

 گددر وجددودی ذره را باشددد بددود از آفتدداب   

(921)جویدددددددددددددددددددددددددددددددا ، 

 خورندد آبى که دیو و دد همه چون شیر مدى 
 تجاهل العارف

 خورنددددد شمشددددیرمى  آل پیمبددددر از دم

 (962)فیاض،
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 کنددان از بددراى کیسددت عددالم تمددام نوحدده 

 چراسددت خیمددۀ نُدده تددوى آسددمان   نیلددى 

 

 دوران سددیاهپو  چنددین در عددزاى کیسددت   

 اى کیسددتددددجیددب افددق دریددده ز دسددت جف

 (962)فیاض،

 حسن تعلیل 
 در نعت رسول اهلل )ص(

 از چه شد شدق القمدر داندی ز شدوس روی او    

 

 دری وقدت پیدرهن  سینه را مه چداک زد در  

 ( 433)نظیری،

 چشیده اندد ز خدوان عطدایش شدیر و جدان     

 

 از آن همیشدده سرانگشددت میمکنددد اطفددال 

 (951 )جویای تبریزی،

 امیرالمومنین )ع( و تهنیت عید غدیر حضرت در منقبت 

 دددددیرخم تا حشدر در تمددددام زمیددددن غ   

 انگشت شداهدی اسدت بدرآورده سدر زخداک     

 

 رویدددد بدده جددای سددبزه زبانهددای عددذرخواه 

 بددر صدددس ایددن روایددددت آن روز هددر گیدداه 

    (556)نجیب،

 در تعزیت حضرت سیدالشهدا)ع( 

 یخمیدددده قدددد مددداه ندددو بلددداز بدددار غدددم 

 

 هددا خمسددتپشددت سددپهر نیددز ازیددن غصدده 

 (961 )فیاض،

 خددون شددد دل مالیددک و افددالک را ز چشددم 

 

 خونی است این شفق که به دامان فتاده است

 (461 )فیض،

 حضرت امام رضا)ع(نقبت در م

 ریدزد آسدمان هدر شدب    یشهاب نیست که م

 صاحب الزمان )عج(حضرت در منقبت 

 (53)فیاض،ز نقد خویش برین بارگاه بهر نثار

 

 شددد دهددر را سددپیده نشددان چشددم انتظددار  

 پارادکس و تضاد

 (123آملدی، )طالب تا صبح وار از افقی سر برآوری

 

 مدح حضرت امیرالمومنین)ع(در 

 بسدتۀ کدام ندیم پدیش تدو بدا دعدوى عشددق       

 گرچه از ذرّه کمم در دو جهان لیک چه غدم 

 

 رواسدت  ناکامیم اینک ز تدو صدد کدام   که به 

 نماسددت ذرّب خورشددیدکدده دل از مهددر تددوام 

 (25)فیاض،

 در تعزیت حضرت سیدالشهدا)ع(

 شدددده خسدددانزمانددده اسدددیر   شاهنشددده

 

 اسدددت فتدددادهو سدددلطان  بلندددد گشدددتهلشدددکر 

 (461)فیاض،



 
 
 
 
 
 
 
 

 9/بررسی سبکی اشعار دینی قرن یازدهم هجری و مقایسۀ آن با قرن نهم و دهم هجری 

  بدل بالغی

(151آسددتین بددر جهددان بیفشددانی)طالب آملددی،              کدده بددر یدداد   علددیشددمع ایمددان ، 

 ( 962 فیاض، ) رسیدب دشت بال حسین نو  مهمان            حسینکربال،   معرکۀ   شهسوار    آن 

 ایهام

 شاعر شرح فضایل معصومین)ع( است.زیرا قصد  شودایهام استفاده چندانی نمی در اشعار دینی از

 ایهام تبادر

 در منقبت حضرت مولی الموحدین علی بن ابیطالب )ع(

 چدده تیددغ لمعدده برقددی کدده از سددهام نیددام  

 

 چو ندور او علدم افراخدت رنده ندار شکسدت      

 (333)سلیم، 

 کند.را به ذهن تبادر می )ع( امیرالمومنینواژه ع للم، عِلم حضرت 

 امام حسین)ع(حضرت  منقبتدر 

 بدده خددون عدددو  لددبتشددنهمتددابع تددو بددود  

 

 زبددان وحددی بیددانی، کجاسددت تددا کدده کددنم 

 

 شدددود ز فدددرات احتیددداج او ممندددوننمدددى

 (52 )فیاض،

 حسددنعلددی بدده وجدده  حسددینثنددا و مدددح 

 (955)جویا تبریزی،

 دریده است چدو گدل، صدبر، پیدرهن در تدن     

 

 نمددوده اسددت دلددم شددمع االمددان روشددن   

 ( 552)نجیب، 

 گل  صبر پیرهن دریده است: بی طاقت شده است، گل پیرهن دریده است: شکوفا شدن

 معانی 1-3

 ایضاح بعد از ابهام

            بود ام مشدرس و م درب کده آفتداب بلندد     ددام

 وم کده هسدت  ددد د بن علدى بداقر العل  ددمحم

 

 و ذره در جددوالندددددر  چدددددبدده پرتددو مه

 بلنددد رایددت علمددش سددتون ایددن ایددوان     

            (55 )فیاض،

                 ضددیای دیددده دانددش، صددفای سددینه عقددل  

 اهدان قدسددی رادهمددان کدده سلسددله شدد   

 

 فدددروا ناصدددیه دیدددن، علدددی ولدددی اهلل    

 عبیدددر بدددو کندددد از خددداکروبی درگددداه    

                   (39)طالب آملی، 

 تعریف دوباره

 گویددا مصددیبت همدده دلهدداى مبتالسددت     

 سوال بالغی 9-9-1

 (962)فیاض،یعنى عزاى شاه شدهیدان کربالسدت  
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    دانددی ز کیسددت تخددت والیددت قددوی اسدداس

       دانددی بدده کارخددددانه قددددددرت بریددده انددد  

 

 «انّمدددددا»دانددی ز کیسددت زیددب ده تدداج   

 «هددل أتددی»بددر قامددت کدده خلعددت زیبددای  

       ( 939 )جویا تبریزی،

 ندا با اغراض بالغی 4-1-3

 ندا با غرض بزرگداشت و تکریم

                                       بددر فددرس مهدددددر و مدداه بددود تدداج افتخددار   

 کندددوس کددوی تددو پددرواز می دروحددم ز شدد 

 نعلدددین خادمدددان تدددو یدددا مرتضدددی علدددی

                        (625)نجیب، زائران تو یا مرتضی علیبر گرد

 در منقبت حضرت صاحب الزمان )عج(

           روج دیدددن پی مبدددریدشدددرع تدددو مددد ای 

 دعددوای غددبن عمددر کننددد اهددل روزگددار    

ر روزگار ب زیب از تو یافته رو  شرع گستری

 (123) طالب آملی، داوری به   نشینی  چون

 ندا با غرض است اثه

 طدوف نجدف  یا امیرالمومنین خواهم پدس از  

 

 همچو گنجم در زمدین کدربال سدازی دفدین    

 (962)جویای تبریزی، 

 یا امیرالمومنین درماندده ام در کدار خدویش   

 

 باز کن این عقدده را ای سدرور مشدکل گشدا    

         (5 ،همدانی)کلیم 

استفاده از ندا با اغراض بالغی به علت استفاده شاعران در اشعار دینی شاعران قرن یازدهم 

به طور کلی عالوه بر محتوای شعر دینی در قرن  .قرون گذشته در بین شاعران رواج یافته است

 یازدهم شاهد ابیات قویتری از لحاظ ادبی نیز در شعر این دوره هستیم. 

 . مختصات فکری5

 کالم شیعی 3-5

 امامت  

 در باب نص و تعیین

  جدرم سدپر بدر    مشکل که بده کدف جلدوه کندد     ر از او دیدددر دست در  خیب لوه کهداین ج

  ل را بدده کمدداالت و هنددر بددر دددددداالر رسدددددس او کیست  اد و پسددر عمّ و برادر بجزددددام

  مر بدر دور جدز بده قد   ددد ق نبدود مسدند خ  دددالی نشیند   شیند کهدددبر جددداى نبددى او نن

  یّت وى بسددته کمددر بددردددددددندده ملددک بدده نفس ى بود و  برادردددذاتدددى که پسددر عمّ نبد

  ماالت بشددر بددردب کدددددددبددیش از همدده در جی ش از همه گددردیده به اسالم مشرفددددپی

 منصددوص بدده قددرآن و خبددر بددره دددددبدا ایددن هم  هم خویشى و هم پیشى و بیشى به کماالت

 (94 )فیاض،
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 و صدس والیت حضرت علی )ع( والیت بالفصلبر تصریح 

                      بدددده او کددددرده در مشکدددددددالت وقددددایع

                     بددددود جمددددددع در وى شددددروط امامددددت

                     بدددددرد اسددددتقامتامامددددت ز عصمددددددت 

                     نصدددددوص طهددددارت بددددر او هسددددت وارد

                     ز آیددددددات ناطدددددددق احادیددددث صددددادس

 ردددددبه حد توات«  ب لِّدددددغ»ادیث ددددددداح

 همددددده غاصبدددددددان خالفدددددات رُجعدددددى 

 بدددده ندددددددصّ صدددددددریح کدددددالم الهددددى 

 بددده ندددص امدددر عصدددمت پدددذیرد تمدددامى    

 بددددراهین عصددددمت درو هسددددت جددددارى   

 کددده مطلدددب ز هدددر یدددک پدددذیرد تقدددوّى   

                  (93 )فیاض،روى معنىهم از روى لفظ و هم از

 علم امام

  ضىددددد مى که داده بود محمّد بده مرت دددعل

 پدرور    لقدددددد خ دل   بود  غیب گنجور 

 در علم و زهد و جود ز انس و ملک گذاشدت 

 

 اب داددب مند دددد ن محمّدد نای ددد ایزد بده ای 

 ون کددن فکددان بدده دم مسددتجاب داددددددمکن

 تقددىّ جددواد  خطدداب داد  حددق زان جهددت

 (555)نظیری، 

 مفترض الطاعه بودن امام بر حق 

 ی، زوج بتدول ددددد پسر عمّ نب ر یزدان ،ددشی

 

 هست کافر به یقدین آنکده بده او دارد شدک    

 (945)جویای تبریزی،

  طاعت بده جدز محبدت او کدی شدود قبدول      

 

 فدددرع والی شددداه بدددود صدددحت اصدددول   

 (931 )جویای تبریزی،

 شناخت امام و والیت تکوینی ائمه )ع(

 در نعت حضرت امام حسین)ع(

       شماسدت آنچه ایمدددن از تزلزل باشدد ارکدددان            رد از صور فنا ارکان خلقددزلزل گیددچون ت

 هاى آسددددمانى جملده در شدددان شماسدت    نامهنه که قرآنست در وصددددف شما گویا و بس        

 دا خوانندد عندددوان شماسدت   آنچده را علدم قضدد            از شما بیدددرون نباشد سددرندوشت کائنات

 فرمدان شماسدت  آسدمان از روز اول بندده   چده شد     اه ار شدق شدد  دآفتدددداب ار بازگشددددت و م

 (943)فیاض،

 (لیهم السالمتأکید بر معصوم بودن ائمه هدی )ع

 در نعت حضرت فاطمه زهرا)س(

 بدود ز غایدت عصددمت بده ذات پداکش خددتم    

 

 چنانکددده خدددتم نبدددوت بددده خواجدددۀ دو سدددرا 

 (49)فیاض،

 جهتگیری نسبت به دشمنان اهل بیت )علیهم السالم(

 در منقبت حضرت فاطمه زهرا )س(

http://www.noorlib.ir/View/fa/Book/BookView/Image/19452#footnote3701
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                     بددددده درگددددداهی  ءجادددددددرم التدددددددمیب

                       زهدددددرا فی دددددددمصط  قدددددره العدددددین

 تیددددر طعددددنم بدددده جانددددب خصددددمش 

 کددددده مطددددددداع پیددددددمبران  باشدددددد 

 کددددده شفیدددددددع جهددددددانیان  باشدددددد 

                      (925،)جویاان به تن روان باشددددود جددتا ب

                     آن جماعدددددت کددددده حدددددق او بردندددددد

 یدددددارانش   او  و لعندددددت بدددددر   بددددداد

 شفاعت 5-3-5

 سدددددعی کردندددددد در جفدددددای علدددددی  

 (429 )فیض،بدده دم قدددر ارتقدددای علددی دم 

 

 گیری اشعاری با مضمون شفاعت توسط ائمه هدی )علیهمدر قرن یازدهم به طور چشمشاعران 

 برای السالم( میسرایند اگرچه بعضی از  محتوای اشعار مطابق با روایات رسیده برای حصول شرایط

 حدی حاکی از رشد معارف شیعی در بین شاعران دارد.  شفاعت نیست اما این مطلب تا

 رسول اهلل )ص(حضرت در نعت 

 از کمددال مهددر و شددفقت در محددل احتضددار 

 

 امت امت گفته جان را تسدلیم مدوال سداخته   

 ( 433، نظیری)

 منقبت حضرت زهرا )س(در 

                   درحمایدددت بددده خلدددق عرصددده حشدددر    

                    از چددددددددددراا وجددددددددددود او دایددددددم

 در شفدددددددداعت بددددده امدددددت پددددددر 

 

 مهدددربانتدددددددر ز مددددددددادران باشددددددد  

 روشددددن ایددددن تیددددره خاکدددددان باشددددد 

 بددددس کدددده دلسددددوز و مهربددددان باشددددد 

 (925،تبریزیی )جویا

 رجعتانتظار ظهور امام عصر )عج( و  1-3-5

عدادی از شاعران رواج یافته یکی از مضامینی که با اعتالی فرهنه شیعی در قرن یازدهم در بین ت

ه انتظار فهور امام عصر )عج( و رجعت میباشد که در اشعار دینی و والیی دوره های گذشته سابق

 نداشته است.

 هر که امروز از فراس روی او سوزد چو شدمع 

 رتش امروز دارد انتظدار ددددر نصدددهر که به

 

 بی گمدان فدردای رحلدت موسدم احیدای اوسدت      

 شدددهید معرکددده فدددردای اوسدددتدرحقیقدددت او

    (262)فیض،

  ظارددددانتببینددد هرکسددى بددى   امت راددددتددا قی باال کا  آید در خرامت این سرو ددددقام

  شددیعه را قسددمت بددود در عهددد او عمددر دو بددار  کندر عاشق قیامت مىددب  وسدجلوب معش

 (34)فیاض،مدار کىگر مخالف منکر رجعت بود با         معنى رجعت همین باشد به پیش شیعیان

کمتر  « قضا و قدر» و  «تیارجبر و اخ»مضامین  گذشتهن ور این قرن برخالف شاعران قرد

دانند. به در را تحت فرمان ائمه معصومین میخورد. گاهی شاعران در ابیاتی قضا و قبه چشم می
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مانند امامت و مباحث کالمی آن، شفاعت، انتظار مضامینی که پایه در اندیشه های شیعی دارد 

 ته شده است. بیشتر پرداخفهور منجی موعود )عج( و حتی رجعت 

 معصومین )علیهم الساّلم( و ذکر فضایل منقبتدر  5-5

 در نعت پیامبراسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  3-5-5

 در تعظیم و جاللت وجود حضرت رسول اکرم )ص(
 ذرّات پیدا ساخته تو  ور ددن  از  وددددداى وج

              گشدته روح شده بر عقل طالع  فایض   تو  نور

              فیض این نورت به تسلیم مالیک کرده خداص 

 لت خوانده ندام ددددرئیددد اوالد آدم جبدددسیّ

 

 ا سداخته دل را پرتو ذات تدو بیند  ددل کددددعق

 ا سداخته دش دنید دده بر نقد ددو وارد شددنور ت

 فیض این نورت به جنّ و اندس مدوال سداخته   

 سداخته  یت حدق تعدال   «اللمیندددر حم ۀً لِلع»

 (453)نظیری،

                   مددنم کدده بددر سددر اقبددال خددویش زده ام     

 شددفیع امددم، حبیددب خدددا   مطدداع خلددق، 

 

 گدددل اطاعدددت سدددلطان یثدددرب و بطحدددا  

 خواجددده دو سدددرارسدددول خدددالق کدددونین،

 (915 )جویای تبریزی،

 معراج پیامبر )ص(

             پای از افدددالک بدر رفدددرف نهداده همدتش    

           دل شدب داشدته   « اوحی الی عبدده »زنده از 

 حدق نهداده بدر سدر     « لعمرک»تاج تکریم 

 

 بددر سددر ره همددتش جبرئیددل را جددا سدداخته

 نددددزل احیددا سدداخته« ابیددت عنددد ربددی» از

   بده بداال سداخته   «لدوالک » خلعت تعظیم

                (436)نظیری، 

 عاشقانه مدح

افهار ارادت عاشقانه به ساحت ائمه معصومین )ع( و استفاده از اصطالحات و تعبیرات عاشقانه در 

اشعار فیاض الهیجی دیده میشود. اغلب شاعران تا این دوره  سعی کرده اند با حفظ شأن و مقام 

 ائمه هدی به اینگونه تعبیرات روی نیاورند.  

        عاشقى فیاض و پس صدبر و شدکیب   الف عشق و

 ددداست تابى کجعاشقى و دورى از معشدوس بیددد  

 عشق اهل البیت اگر دارى ز حسرت خدون گدرى  

          (16 )فیاض،از معشوس باشد کافرىعاشقان را صبر

 در منقبت حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب)ع( 5-5-5 

 حضرت علی )ع( و جنگاوری ایشان شجاعتدر 

طالب آملی در منقبت موالی متقیان از ردیف شمشیر برای تاکید بر رشادت و دالوریهای ایشان 

 استفاده کرده است:

           ی اعلددی هژبددر بیشدده دیددن  دددددی عالددددعل

           غضددنفری کدده بدده سددر پنجدده شددجاعت او  

 دن بددود یکسددردال تددا بددر بددددددددمحود ددددب
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 که در کفلش بدود از قدددرت خدددا شمشدیر    

 به روز معرکه چدون گدددردد آشدنا شمشدیر    

 شود چو گوهر خود از کلفلدش جددا شمشدیر   

 (1219)طالب آملی،

 کرده است. استفاده «و لرزد»ردیف از حضرت امام علی)ع( برای نشان دادن شجاعتفیاض الهیجی 

  و لرزد  فلک گدایى رفعت ز آستانش          ى کز علوّ قدر نمایدده شهدددددددرتبدددبلن

  ه گر چاشنى لفظ تو یابدد ددددح ناطقدددصیف

 و در دلش قرار گرفتسدت ا فلک چه هیبت از

 

 سخن گره شدود از شدرم بدر زبدانش و لدرزد     

 نشدیند بدر آسدتانش و لدرزد     که چدون غبدار  

 (23 )فیاض،

 علی )ع(امام حضرت لم در ع

 فهددم کسددى  زددرک کنهددت نشددود دسددت

 

 گه علم خداستاین عروسیست که در حجله

   (26)فیاض،

 حددوض کددوثر  م نبددی سدداقی ددددددوارث عل

 هم بده قددر تدو مگدر نسدبت قددر تدو دهدم        

 

 فدداتح قلعدده خیبددر شدده مددردان حیددددر     

 کدده از او مرتبددده ای نیسدددت دگدددر بددداالتر 

 (949)جویای تبریزی،

 )ع( امیرالمومنیندر عظمت مقام حضرت  

 روز محشددددر حسدددداب جددددن  و بشددددر  

 قسدددددیم بهشدددددت و دوزد ماسدددددت  او 

 

 وا گددددددددذارد خددددددا بدددددرای علدددددی  

 ایددددن خبددددر آمددددد از خدددددای علددددی   

                        (424)فیض،

 دمر نددام عددلی مذکور باشدد بدا عظید   بیشتد

 رتبه این اسم اعظم بین که در هفت آسدمان 

 

 در کددالم حددق ببددین تعظیددددم شدداه اولیددددا

 ویان را عدین ندامش گشدته محدراب دعدا     عل

 (3) کلیم، 

 مدح عاشقانه  

اغلب برای معشوس به کار گرفته در نعت حضرت امیرالمومنین)ع( عباراتی به کار رفته است که 

)ع( از به کار بردن این ائمه معصومین مقام و عظمتبرای پاسداشت شود و تا قبل از این می

 صیفات خودداری شده است.تو

 گونه نگدارم دددد ال بوسۀ آن لب بده دل چ خی

    وشدى را چگونه در کمر آرم دو دسدت شدود  

 انى تصددور و آنگده  دز هیدد  خددامه کند مد 

 

 دتانش و لدرزد بددرد لب مددن نام آسد که مى

 که زلف خیره کند دست در میدانش و لدرزد  

 شدد صدورت دهدانش و لدرزد    به لددوح ذرّه ک 

 ( 25)فیاض،

 حضرت امیرالمومنین)ع( بهوالیت اختصاص در 
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 مبعدددوث بدر والیددت او بدود هدر نبددی     

 احمددد از وجددود علددی خدداتم الرسددل    

 نبدددی ز بعدددد نبدددوت وصدددی شددددند  

 

 سدددرّ علی به هدی  پیمبدر عیدان نبدود    

 تا او عیان نگشدت حقیقدت عیدان نبدود    

 ین رتبدددده بدا مالیکده آسدمان نبدود    اک

 (552)نظیری، 

 (1، 1429/ 26،)بحاراالنوار)ع( نسبت به نورانیتمیرالمومنینبرحدیث معرفت ا شرحیاین ابیات 

از ابتدای آفرینش والیت مخصوص حضرت علی بن ابیطالب)ع( بوده  کهبدین مضمون ،میباشد

 مبران یاری رسانده است.است و او به همه پیا

 در معراج حضرت محمد )ص( و علو مقام حضرت علی )ع( 

        ندداطق نگشددت تددا بدده علددی قلددب مصددطفی 

 شدددنیدعلدددی کددده در شدددب معدددراج می  

 

 مندزل و نطدق و بیدان نبدود    معراج و وحی و 

غیدددری بددده جدددز حقیقتشدددان در میدددان   

 (552نبود)نظیری، 

اهلی شیرازی، نظام استرآبادی و شفایی تعدادی از شاعران قرن دهم مانند این مضمون در شعر 

)ع( در شب  حضرت امیرالمومنین از همراهی وجود دارد و آنها)ص( عراج پیامبر اصفهانی درباره م

با صدای آنچه منقول است این است که در معراج خداوند )ص( سخن گفته اند.با رسول اهلل  معراج

 .)ص( سخن گفته است)ع( با پیامبر اکرم  حضرت امیرالمومنین

 در منقبت حضرت فاطمه زهرا)س( 1-5-5

       چشددم نسددبسددیادت از شددرف اوسددت نددور 

        اجرددددز بندددگان وفددایش چدده سدداره چدده ه

      عهدکدده بددود جددز وى بنددت الرسددول و البضدد

      یردت حددوا نگشدته بدود خمدد  ددددد هندوز طین 

 بدود ز غایدت عصددمت بده ذات پداکش خددتم    

 

 و عددال عددزّب اوسددت تدداج ددددرافت از نسدشدد

 … وادم و حد درید ددرایش چده م دز دایگان س

 ول و العددذرادالبتددب دز اوسددت لقددددددکددرا ج

 رورى نسددادته سددددددکدده بددود نددامزد  گش

 ام نبددوت بدده خواجددۀ دو سددرددددچنانکدده خت

           (49)فیاض،

 در منقبت حضرت امام حسن بن علی)ع( 4-5-5

 چون راسدت شدد بده قدد حسدن جامده بدال       

 سددددددریر خالفتدددش اول بدده اقتدددددددار  

 و آخدددددر بدده احدددترام مقددددام شددهادتش  

 

 گل بانده تهنیدت ز سدمک تدا سدماء زدندد      

 بددر گدددددو  عددددر  طنطندده اسددتوا زدنددد

 زدنددد« قددد اجتددددبا»در صددددر خلددد نعددره 

 (559)نظیری،

 در تعزیت حضرت سیدالشهدا)ع( 2-5-5

 ندامت بدده بدداا دیدد دددددار امددددگلدسددتۀ به

       برئیلددددو بدده ندداز کددردب آغددو  ج دآن خدد

 ىدددد مرتض را وددددور دیدددب دل زه ددددآن ن

         آن خواندددب بدده رغبددت و افکندددب بدده جددور  
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 از کوفددددیان نددداکس و از شدددددامیان دون  

         گددر صددرف مدداتم شدده دوران شددود کمسددت 

 

 پددرور لطددف خدددا حسددین  نخددل تددازه  آن

 آن پدددارب دل و جگدددر مصدددطفى حسدددین 

 ن مجتبددى حسددین  ددددیعنددى بددرادر حس 

 در دسددت کوفیددان دغدددا مبددتال حسددین    

 در کدددددربال نشددانۀ  تیدددر بدددال حسددین    

 اى کدده وقددف بددر اوالد آدمسددت هددر گریدده

     (962)فیاض،

 معصومین )علیهم السالم(در منقبت دیگر ائمه  6-5-5

در  آنها بیشتر مدح عام است که از آوردن که( را مدح گفته اند ع)برخی ازشاعران ائمه معصومین

 کنیم.خودداری می اینجا

 در نعت امام سجاد)ع(
 اددددددددد سجداد و سیددددددددددددعبّ  زیدددددن

 اتفنددددددود ذوالثدای شددددددده از سجدددددد
 العصددددیاننحددددن غرقددددی الددددذنوب و   

 

 فدددددداک  سدددددرور اتقیددددددددا جعلدددددت
 وی کثیرالبکدددددداء جعلددددددت فددددددداک  
 کددددن شددددفیعا لنددددا جعلددددت فددددداک  

 (943 )فیض،
 در نعت حضرت امام محمد باقر)ع(

 اگدددر ز چهدددرب علمدددش نقددداب برخیدددزد  
 فشانددرداى داندددددش او دامدددددن ار بیددددد 

 

 گددردد علددوم هددر دو جهددان   غبددار آیندده  
 بددده بددداد فندددا گدددردِ حکمدددتِ یوندددان     

 (55)فیاض، 
 درنعت حضرت امام صادس)ع(

 فر صددادس بنددا نمددود ددددرع جعدددددبنیدداد ش
 جاددددبددرد الت فه بدده اودن ابوحنیدددددددر دی

 دیددد در وضددو شست پددای از او دحنبددل ندد 
 زمددان و حجددت حددق در زماندده بددود قطددب 

 منصددددددور آن ستمددددددگر شدددوم دوانقدددی
 

 رسددددددم عبددددادت  نبدددی و آل وا نمدددود  
 در شدددددرع شدددافعی سدددخن او ادا نمدددود  
 مالددک نبسددت دسددت بدده او اقتدددا نمددود    
 بدددس معجددددددزات بدددر رو  انبیدددا نمدددود
 او را شدددهید از سدددر جهدددل و جفدددا نمدددود

  (555)نظیری،
 حضرت امام موسی بن جعفر)ع(در نعت 

 امام موسى کافم کده شدخص حلمدش اگدر    

 بسدددددددان کددورب تفسددیده رکنهدداى جحددیم

 تمدددددام مددددح ویسددت و مددددیح آبددایش   

 خاتدددم وى نقدش بدود امدام النداس      به فصّ

 

 ب دى زمدان   غدیظ نمدودى ز اهدل    نه کظددم 

 ز آتدددددش غضبددددددش برفروختدددى  دوران

 اگددر ز تدددددورات آگدده شددوى ور از قددددرآن 

 دمددى کدده بددود فهددور  نهفتدده در کتمددان 

             (65)فیاض،

 در نعت حضرت امام علی بن موسی الرضا)ع(
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 علدى بدن موسدى   امن دددد امن و ثدددد امام ض
 تبسمش به لب لطف و چین برابر وى خشدم 

 د و شدددداب ز آمدددددددانۀ او آفتددددددددر آست
 و  زایدران در  ددد ر کده از ج ددددد نباشد اب

 

 کدده هسددت خدداک در  کحددل دیدددب ابددرار 
 زان و یکددى خددزان بهددارددددار خدددددیکددى به

 کنددد تکددرارر درس زیددارت نمددىددددددغیه بدد
 نشسددته چددرد بددرین را غبددار بددر رخسددار   

  (52)فیاض،
 محمدتقی )ع(در نعت حضرت امام 

      قددرب عددین رسددول چشددم و چددددراا بتددول  

 هددم شددرف بددو تددراب هددم خلددف بوالحسددن 
 

 فخددددددر نفددوس و عقددول نقددد علددى رضددا  
 هددم لقددب او را تقددى هددم صددفت او را تِقددا  

 (31)فیاض،
 امام علی نقی )ع(حضرت در نعت 

 قددولش بدده جددز اوامددر و احکددام دیددن نبددود 
 بددر دسددت جعددددفر متوکددل شددهید شددد    

 

 هددددرگاه لددب بدده کددددالم مبیدددن گشدداد   
 بددداب الخالفدددتش ولدددد جانشددددین گشددداد

 (555)نظیری، 
 امام حسن عسکری )ع(حضرت در نعت 

              نددور سددراج دیددن حسددن عسددکری نمددود   
 م عقددددد امامددددت بدددده نسددددل اوددددددخت

 بددا ایددن کمددال شددربت مسددموم معتمددد    
 

 دلهددای ضددال را بدده خدددا رهبددری نمددود    
 کدددو در امامدددت آیدددت پی مبدددری نمدددود  

 حنجدددر مبدددارک او خنجدددری نمدددود بدددر 
 (553)نظیری،

 در نعت حضرت صاحب العصر و الزمان )عج(
       مهدى هادى امام فاهر و بداطن کده هسدت   

          آن بصورت غایب و حاضر بمعندى ندزد عقدل   

          دل از فلدم سدتمکاران دیدن   دددکینه خواه ع

 دان بده نداحق ریختده   دددالب خون شهیددط
 

 قائددددددم آل محمددددددد حجدددت پروردگدددار
 آن بدده فددداهر در نهددان امددا ببدداطن آشددکار 

 از جهدل اهدل روزگدار    علدددم کدش   انتقام 
 مددرهم دلهدداى مجروحددان از مدداتم فگددار    

             (34)فیاض،
شدعر بسدرایند. در    سعی کرده اند در منقبت تمام ائمه معصومین )علیه السالم(در این قرن شاعران 

قرن دهم نیز زاللی خوانساری و اهلی شیرازی از جمله شاعرانی بودند که چنین کوششدی داشدتند   

 .استمدح عام  اشعارشاناما بیشتر 

 شریعت 1-5

عشق الهی از مدوازین شدریعت   شریعت محمدی را ستوده اند اما گاهی با طرح  شاعران قرن یازدهم 

   فاصله میگیرند.

 گددر چددراا شددرع پی مبددر نکددردی رهبددری   یک کس از کفر و ضاللت ره نیاوردی برون

 (433)نظیری،
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 اباحه گری با طرح عشق الهی
   پرسدت شدوى   به توبه دل منه اى دل که بت

  اگدددر به دیدب عدددددرفان نظر کندى زاهددد  

    بیدا به مکتدددب میخدددانه نزد پیدددر م دان  

 به پیدددش اهل والیت نمداز نیسدت درسدت  

 

 شددکنشددکن آمددد بهددار توبدده بیددا کدده بددت 

 پرسددتى و بددت پرسددتیدن  یکیسددت توبدده 

 کدده یددادگیرى از خویشددتن سددفر کددردن    

 ز شیشدده ندددارى طریددق خلددم گشددتن  اگددر

          (44 )فیاض،

 فلسفه و عرفان 4-5

 توجه به عرفان

 اشاره به احادیثی که بر مذاس صوفیه خو  نشسته

 «الفقر فخرى»اشاره به حدیث  در نعت رسول اکرم )ص(

 خورم زین خشک و ترمىنعمت الفقر فخرى 

 

 وال پادشدداه ملددک خشددکى و تددرى   داز ندد

 (14)فیاض، 

این روندد   پس از ابن عربی عرفان فلسفی رواج یافت و :مباحث فلسفیتوصیف طی طریق عرفانی با 

 در بین شاعرانی که به عرفان و فلسفه توجه دارند دیده میشود:
        بین وحیدران شدو  گر مىجمال نفس نطقى جلوه

        حسن نفدس کلدى دان  وزین یک پرده برتر شو ز

         تواندد شدد  ى بر تو فاهر مدى دددل کلددجمال عق

 زالى رادددد ال الیددددد تأمل کن به چشم سدر جم 

 

 چو ناز و عشوه و غنددددج  و دالل دلبدران بیندى   

 که گرد  در فدددلک یابى و ندور اختدران بیندى   

 به چشم عشق اگردر وجد وشدوس آسدمان بیندى   

 که عقل کل در او واله چددو عقل مردمدان بیندى  

                      (13 )فیاض،

 :تقابل عقل و عشق

 گردد.محسوب میو عشق معادل عرفان اغلب در این تقابل عقل معادل فلسفه  

  که این زنگار دل یابىّ و آن پ رداز جان بینى              ترا در عشق مردن به بود از زیستن در عقل

 تو پشت کار این بنگر که روى کار آن بینى      بافدالفد محمدد عشق مىفالطون عقدل مى

 (22 )فیاض،  

 توجه به فلسفه 5-4-5

شود و یکی از حات فلسفی دیده میدر به کارگیری مفاهیم و اصطالاین دوره روند افزایشی شعر در 

دالیل آن حضور فیلسوفان مشهوری چون مالصدرا است که از شاگردان او مانند فیض کاشانی و 

  میباشند.فیاض الهیجی 

 ائمه معصومین)علیهم السالم( ذکر منقبتاستفاده از اصطالحات فلسفی برای 

 رضا )ع(ال علی بن موسی در مدح حضرت امام
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 چددو حافظددان حددریمش کشددیده انددد سددرود

 ریر ددددددواز و فکددر تحآ ز حددس جددوهر و

 

 نمددددوده انددددد ترقددددی عقددددول اولددددی را 

 نمدددوده اندددد صدددور جدددوهر هیدددولی را    

 (933)نظیری،

 معجزات  منکر آن یلسوفانمعجزات پیامبر )ص( و جواب ف

فیلسوفان خرس افالک را ممکن نمیدانند بنابراین معجزه شق القمر پیامبر و معراج جسمانی ایشان 

شاعران شیعی و مسلمان از طریق پذیرفتن وحی و احادیث  از نظر فیلسوفان غیرممکن است.

  کار فالسفه پاسخ میدهند.انبه این رسیده 
 دار یک انگشدددت اعجددازت بدود شدق القمدر   کد

 خلددرس گردون ممتنع داند اگر ندادان چده بداک   

 کنم اثباتِ ایدن مطلدب درسدت   من به برهان مى

 هسددت فنّ امتنداع  ذاتى اینجدا جهددل و بدس   

 و معجز عدین خلدرس عادتسدت    منع عادت هست

 ممتندع  هسددددت در حکمت بلى خدرس محددِّد  

 تر کدس نگفدت  فزوندد در شددب معراج از اطلس 

 یا رسددول اللّه خیدددر المرسلین ختددم الرسدل  

 

 اى از کددار معراجددت بددود گدددردون درىشمدددده

 ممتنع بایدد کده یابدد کدددار معدجددددز برتدرى      

 تددا نپنداردکسددى کدداین هسددت محددض شدداعرى

 خلدددرس از اعددددام آسانددتر بدود گددر  بنگدرى     

 خلددرس عددادت دعددوى پی مبدرى    کى توان بدى 

 غیدر از سدطح اطلددس را محددِّد نشدمرى     لیک 

 از احادیددددث شددددب معدددراج دانددددم مخبدددرى

 شدود عقدل حدرى   اى که دروصف تو حیران مدى 

 (16 )فیاض،

 و رد فلسفه یونان نقد فلسفه

 در نعت پیامبر اسالم )ص(

 فالطددونی مددن نسددبت فرهندده  دبددا معندد 

 

 راچاقی است ورم ی است به چون نسبت صور

         ( 913 ،)جویا

 کیست که پی ددام من جاندب یددددونان بدرد   

 هسددت حبیددب خددا، راهندددمای هددددی   

 نکتدده سددر بستددده ای سددوی حکیمددان بددرد 

انسدددان بددردصددورت انسددددان از او معنددی  

 حکمدددت او معدددرفت، خددمت او منقددبت    

 

 دانب یددددددزدان بددددرددوسددددی آل او جدددد

 (232 )فیض،

 نتیجه گیری .1

شعر دینی در قرن یازدهم راه کمال خود را پیموده و به جایگاه نسبتا قابل قبولی از نظر 

محتوا رسیده است. اما تعداد شاعران والیی سرا در این قرن کم میباشد که در قرن دوازدهم و 

مطالعات صورت گرفته در جامعه آماری مذکور نشان سیزدهم این نقیصه از شعر دینی رفع میشود. 

میدهد: در مختصات ادبی قرن یازدهم شاعران در مبحث بدیع بیشتر به بدیع معنوی توجه دارند و 

بیشترین بسامد مربوط به آرایه های تلمیح، تنسیق الصفات و حسن تعلیل میباشد. در حالی که در 
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حسامیزی و اسلوب معادله عالوه بر آرایه های اشاره شده  قرن نهم و دهم آرایه های تجاهل العارف،

نیز دارای بسامد باالیی هستند. به عالوه برخی از شاعران قرن دهم چون محتشم به بدیع لفظی 

 توجه بیشتری کرده اند. 

در مبحث بیان از جمله موارد قابل ذکر کم شدن بسامد استفاده از اسناد مجازی و تشبیه 

ن یازدهم میباشد. در مقابل استفاده از شگردهای پیچیده تری چون استعاره های حروفی در قر

 تمثیل و کنایه بسامد بیشتری یافته است.های تمثیلی، 

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مختصات سبک هندی در شعر دینی شاعران تاثیر گذاشته 

 است اما میزان مخیل بودن شعر دینی کمتر از اشعار دیگر است.

عران از قالبهای ترجیع بند و ترکیب بند برای ذکر مناقب و تعزیت معصومین)علیهم شا

 السالم( استفاده میکنند اما هنوز مانند قرن دوازدهم و سیزدهم عمومیت نیافته است.

با افزایش معارف شیعی پس از استقرار حکومت صفویه مباحث مربوط به کالم شیعی 

مضامین اشعار دینی میگردد و در مختصات فکری شاعران قرن یازدهم نمودار میشود که از 

. شاعران این قرن به تمام مباحث پراکنده ای که میباشدتوجه به مباحث امامت مهمترین آنها 

به آن پرداخته اند؛ اشاره کرده اند. به عنوان نمونه میتوان از تصریح بر شاعران قرن نهم و دهم 

مفترض  انتخاب امام بر اساس نص و تعیین، علم امام، جانشینی بالفصل حضرت امیرالمومنین )ع(،

 الطاعه بودن امام بر حق، والیت تکوینی ائمه )علیهم السالم( یاد کرد. 

ت که اکثر شاعران قرن یازدهم به آن اشاره کرده اند؛ شفاعت از دیگر موارد کالم شیعی اس

اما مباحث مطرح شده درباره شفاعت همچون مضامین شاعران قرن نهم و دهم گاهی با شرایط 

 الزم برای حصول شرایط شفاعت تفاوت دارد.

اشاره به رجعت که از اعتقادات شیعی است در این قرن توسط شاعران مطرح میشود.  

ن بیشتر از قرن نهم و دهم به مسئله فهور امام زمان )عج( توجه کرده اند و حتی به شاعران این قر

 برخی از مباحث کالمی چون برپایی عالم امکان به سبب وجود مقدس ایشان است، پرداخته اند.

اشعاری که در مناقب و فضایل ائمه اطهار )علیهم السالم( در قرن یازدهم سروده شده است 

 ز دارد:چند ویژگی متمای

)علیهم السالم( اول اینکه قریب به اتفاس شاعران سعی کرده اند در منقبت تمام معصومین  

شعر بسرایند حتی اگر محدود به چند بیت باشد. اگر چه منقبت سرایی در قرن نهم به تاثیر از 

ادبیات غیر شیعی در برخی از شاعران محدود به ذکر فضایل حضرت پیامبر اکرم )ص( و حضرت 

امیرالمومنین)ع( میباشد، برخی از شاعران قرن نهم و دهم مانند اهلی شیرازی و زاللی خوانساری 

به ذکر مناقب همه معصومین )علیهم السالم( همت گماشتند اما اغلب اشعارشان متضمن مدح عام 

)علیهم میباشد و این روند در قرن یازدهم تکامل یافته و از فضایل خاص هریک از معصومین 
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بیشتر سخن رفته است ولی هنوز هم تعداد ابیات مدح عام در شعر برخی از شاعران قرن سالم( ال

 یازدهم زیاد است.

دوم؛ با توجه به سابقه طوالنی ذکر مناقب پیامبر اکرم )ص( و حضرت امام علی )ع( در 

ختلف ادبیات فارسی، اشعار قرن یازدهم متضمن مناقب ایشان به صورت کاملتری در جنبه های م

میباشد اما معراج پیامبر )ص( در شعر قرن دهم بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و شاعرانی چون 

نظام استرآبادی، عرفی شیرازی و زاللی خوانساری معراجیه هایی جداگانه سروده اند و به معراج 

نجیب کاشانی  جسمانی پیامبر نیز تاکید کرده اند و از بین شاعران قرن یازدهم نظیری نیشابوری و

 به این مسئله توجه کرده اند.

شاعران قرن یازدهم اهتمامی در تبرّا از دشمنان ائمه معصومین )علیهم السالم( و دفاع از 

والیت حضرت علی بن ابیطالب )ع( داشته اند که از این جمله میتوان از نجیب کاشانی، فیض 

انی چون نظام استرآبادی، اهلی شیرازی، کاشانی و فیاض الهیجی نام برد. در دوره های قبل شاعر

 زاللی خوانساری به این موضوع توجه کرده اند.

برخی از شاعران قرن یازدهم از جمله فیض کاشانی و فیاض الهیجی در فلسفه و حکمت 

شاگرد مالصدرا بوده اند و در اشعارشان استفاده از اصطالحات فلسفی و ذکر فضایل ائمه 

. از بر اساس مبانی فلسفی وجود دارد که در این مقاله به آنها اشاره میشوداطهار)علیهم السالم( 

موضوعات قابل توجه دیگر اینکه شاعرانی همچون فیض کاشانی در حالی از اصطالحات فلسفی در 

اشعار خود استفاده میکند که فالسفه و فلسفه یونان را رد کرده و از کالمیان درخواست میکند تا 

 ا را بدهند و خود نیز به تشریح برخی نقایص موجود در فلسفه یونانی میپردازند.جواب شبهات آنه

مدح عاشقانه ائمه معصومین )علیهم السالم( به وضوح از این دوره آغاز میشود تا قبل از این 

قرن شاعران برای پاسداشت مقام واالی ائمه اطهار )علیهم السالم( از این قبیل مضامین خودداری 

فیاض الهیجی در ابیاتی با رویکردی عاشقانه به مدح ائمه اطهار)علیهم السالم( میپردازد.  میکردند.

همچنین ذکر مناقب معصومین )علیهم السالم( با رویکرد عرفانی و با استفاده از اصطالحات و تعابیر 

 خاص عرفانی نیز در شعر فیاض الهیجی دیده میشود.
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