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 (2-12)ص 
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 72/11/27تاریخ پذیرش قطعی:

 چکیده
تبیین سبک اشعار دینی نیمة دوم قرن دهم هجری است. برای دست یافتن به  این نوشتار در صدد

 سبک این دوره، اشعار شاعران از نظر مختصات فکری در چهار مبحث زیر بررسی گردید:

 الف. اعتقادات کالمی شیعه: با تکیه بر بحث شفاعت ، امامت ، قضا و قدر و جبر و اختیار

ل معصومین )علیهم الساّلم( و هدف شاعران از سرودن اشعار ب. اشعار منقبتی: نعت و ذکر فضای

 والیی

 ج. تقید به شریعت 

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

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

 اند.ر نیز مد نظر بودهمختصات زبانی اشعا. هو میزان فصاحت اشعار بررسی شد هعلم بدیع مطالعه گردید

 در این مقاله به نوآوریهای شاعران و بسامدهای به دست آمده از این مطالعات میپردازیم.

سبک اشعار والیی، منقبت، اعتقادات کالمی شیعه، شریعت، فلسفه ، عرفان.:کلمات کلیدی
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 مقدمه
ویژگیهای سبکی اشعار دینی شاعران نیمه دوم قرن دهم  بررسی میشود. از جمله در این مقاله 

اند، عبارتند از: محتشم کاشانی، عرفی شیرازی، شفایی اصفهانی شاعرانی که در این دوره اشعار دینی سروده

 .( استمو زاللی خوانساری .از مهمترین موضوعات اشعار دینی ذکر فضایل و تعزیت ائمة معصومین )ع

تحولی در سرودن اشعار دینی به « باز این چه شورش است » محتشم کاشانی با سرودن ترکیب بند 

 خصوص دربارۀ واقعة کربال ایجاد کرد.

جمال الدین محمد فرزند زین العابدین متخلص به عرفی از شاعران قرن دهم هجری  عرفی شیرازی

و تا سال  سب ادب و بعضی مقدمات علمی پرداختهجری در شیراز به دنیا آمد و در همانجا به ک 369سال 

، به مدح مستحکم و روان خوددر قصاید . ی در زادگاه خویش زندگی کرد سپس راهی هند گردیدهجر 383

 و منقبت حضرت محمد )صلی اهلل علیه و آله( و حضرت علی)علیه السالم( پرداخته است .

ق.( فرزند مال محمد حسین در  2193تا  366شرف الدین حسن متخلص به شفایی اصفهانی )

اصفهان متولد شد. با مطالعة آثار شفایی تسلط او بر ادب فارسی و گفتمانهای مطرح در ادبیات دیده میشود. 

که به پیروى از حدیقة الحقیقه سنایى سروده است مقلد « نمکدان حقیقت»برخی شفایی را به خاطر مثنوی 

 اند.سنایی تصور کرده

ای آن اند که عدهساری را در فهرست نویسی کتابخانة مجلس محمد حسن ذکر کردهنام زاللی خوان

ن اشعار، را صحیح نمیدانند. او به میرداماد ارادت داشته و در اشعارش این مطلب نمایان است. عالوه بر دیوا

نامه ، محمود و  گلوسوز،  شعلة دیدار، میخانه، ذره و خورشید، آذر و سمندر، سلیمانمثنویهایی به نام حُسن 

 ایاز از او برجای مانده است.

برای مشخص شدن سبک اشعار دینی نیمه دوم قرن دهم هجری اشعار شاعران یاد شده در سه 

مبحث مختصات فکری ، مختصات ادبی و مختصات زبانی مطالعه شد که مهمترین بحثهای آن مطرح 

 میشود. 

 

 مختصات فکری
دوره چهار موضوع اصلی مورد توجه قرار گرفته است که در بررسی محتوای فکری اشعار این 

معصومین )علیهم الساّلم(، تقید  عبارتند از : بررسی اشعار از جهت اعتقادات کالمی شیعه، در نعت و منقبت

 یا عدم تقید به شریعت وگرایشهای عرفانی و فلسفی.

 الف. اعتقادات کالمی شیعه

 .شفاعت2

 در منقبت حضرت فاطمه زهرا )س(

 درروز جزا عام کشد خوان شفاعت

 

  تا خاص نسازند سراسیمه اعم را

 (181/ 13)زاللی خوانساری،

 یعنی امام جعفر صادق که صبح وار

 شش درگشای دین که دو صبح اناملش 

 

 نور جبــین دینش به هر انجمن رسد

 فریاد من رسد در دستخون حشر به

  (213/2391)زاللی خوانساری،
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گاهی در اشعار شاعران سخن از شفاعت بی قید و شرط است که با اخبار و احادیث رسیده مطابقت 

 ندارد.

 ترسم شوی چو گرم شفاعت به روز حشر

 

 چشم عدوت نیز نبیند جحیم را

 (22/ 162نی،)شفایی اصفها
 . قضا و قدر1

( توسل مشاعران در مبحث قضا و قدر برای دوری از پیشامدهای ناخوشایند به ائمه معصومین )ع

( والیت تکوینی دارند. به این معنی ممیجویند. چون معتقدند بر اساس اعتقادات شیعی، چهارده معصوم )ع

 نند در تمام امور هستی تصرف کنند.که به اذن و قدرت الهی میتوا

 در نعت رسول اکرم )ص(

 بر شست توتیر قضا نامه

 مرهم ریش جگرا! دلبرا!

 

 سست قدر، آستی دست تو 

  روز جـــزا شور شفاعتگرا

 (  239/261)زاللی خوانساری، حسن گلوسوز،

 بن ابیطالب )ع( در مدح حضرت امام علی

 ای که دیوان قضا قائم به دیوان شما

 

 تابع حکم خدا محکوم فرمان شما

 (8/ 913)محتشم کاشانی،
 . امامت9

 الف. در باب نص و تعیین: دوازده امام به دستور خداوند و پیامبر اکرم )ص( به امامت رسیده اند.

 ملک دین را پادشاه از نصب سلطان رسل

 

 مصطفی را جانشین از نصب قرآن مبین

 ( 3/ 912)محتشم کاشانی،

 از انّما ولیّکم اهلل نوشته اند

 

 برهان التناهی جودش بر آفتاب

 (29/  91)شفایی اصفهانی،
 شناخت شاعر از امام و والیت تکوینی ائمه )ع(ب. 

 امام چارمین سر دفتر ایمان که احکامش

 

 به دیوان قضا حکم قدر را مژده می آرد

 (33/2298)زاللی خوانساری،

 هژبر بیشة مردی علی که بی امرش

 

 زند به دلی پنجة قدر ناخننمی

 (26/  293اصفهانی، )شفایی

 ج. در بیان علم و تدبیر امامت 

 درمنقبت حضرت امیرالمومنین)ع(

 السالم ای عالم اسرار رب العالمین

 

 وارث علم پیمبر فارس میدان دین

 (2/ 912)محتشم کاشانی،

 او ورای نبی علیم علم لدنی کز

 امین گنج الهی که راز خلوت غیب

 

 همین یگانه خداوند اعلم است علم

 تمام گفته به او مصطفی به وجه اتم

 (232/2)محتشم کاشانی،

 در منقبت حضرت مهدی )عج( 
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 رای تو مصباح در مجاری ارواح

 اهیلطف تو چون فیض عشق نامتن

 

 حزم تو ملّاح بر بحار زبرجد

 علم تو چون جود واجبی به در از حدّ

 (44/8)شفایی اصفهانی،

 موج دین، باقر دریای علوم

 

  از دلش مهر علی شد مفهوم

 (933/136)زاللی خوانساری، ذره و خورشید،

 . جبر و اختیار3

شاعران به دلیل قرنها حاکمیّت تفکر اشعری بر شیعیان طبق تفکر جبری حاکم در اندیشة اشعری 

 اند. اعتقاد به جبر را در اشعار منعکس کرده

 ز سر کاله حکومت به دامن تو نهاد

 

  قضا که هست دو عالم به حکم او مجبور

 (21/93)زاللی خوانساری،

 خدا خوانا گناه من چه باشد

 من و تو هر دو معذوریم ناصح

 

 مرا چون نامسلمان آفریدند

 مرا این و ترا آن آفریدند

 (404/9)شفایی اصفهانی، 

 در تعزیت امام حسین )ع(

 ایای چرخ غافلی که چه بیداد کرده

 

 ایها بر این ستم آباد کردهوزکین چ

 (ا3/ 182)محتشم کاشانی،

 معصومین )علیهم الساّلم( ب. در نعت و منقبت
بعضی از شاعران این دوره مثل عرفی شیرازی فقط به منقبت و مدح حضرت محمد )ص( و حضرت 

تأثیرپذیری از شاعران اهل تسنن باشد. اما بیشتر شاعران  اند؛ که شاید ناشی از امیرالمومنین )ع( پرداخته

اند. بیشترین بسامد اشعار سروده شده برای معصومین ( یاد کردهماین دوره در اشعار خود از امامان شیعه )ع

( پس از حضرت محمد )ص( و حضرت امیرالمومنین )ع( اشعاری است که برای حضرت امام علی بن م)ع

ضرت صاحب الزمان )عج( سروده شده است. البته برخی از شاعران مانند زاللی موسی الرضا )ع( و ح

 ( جداگانه چندین قصیده سروده است. مخوانساری برای هریک از حضرات معصومین )ع

 .در منقبت و نعت پیامبراسالم حضرت محمد مصطفی )ص(  2
اند. که میتوان به اصی داشتهشاعران در نعت پیامبر اکرم )ص( به چند مورد از فضایل ایشان توجه خ

معجزات نبی مکرم اسالم )ص( و صدق پیامبری ایشان، در تعظیم و جاللت وجود حضرت رسول اکرم )ص(، 

 مردمان عادی اشاره کرد. ، همسطح ندانستن ایشان بادر غزوات، عدالت ، جنگاوری و دالوریمعراج جسمانی 

ــذر» ــم فانــــ ــعو« قــــ ــام مســــ  دشقیــــ

 

 مقــــــــام محمــــــــودش  « فتهجَّــــــــد 

 ( 182/216)زاللی خوانساری ، مثنوی میخانه،
 حدیث مخبر صادق قبول کن به درستی

 

 که صدق اوست به تصدیق سنگریزه مصدّق

 (3/  82)شفایی اصفهانی،

 شرح این معجزه پیامبر گرامی اسالم )ص( در خطبه قاصعه با بیان حضرت علی )ع( آمده است . 

 اگر نه شور او در آب و گل بود

 

  ز لذّت طینت آدم خجل بود

 (333/139)زاللی خوانساری، محمود و ایاز،
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 علی بن ابیطالب)ع( .در منقبت حضرت امیرالمومنین1
شاعران در بیان منقبت حضرت امیرالمومنین علی )ع( به مباحث کالمی دربارۀ امامت بالفصل ایشان 

اند که در مباحث اعتقادات کالمی شیعه بررسی گردیده است. جز این پس از پیامبر خدا )ص( اشاره کرده

امه مردم نسبت به مقام واالی مباحث به جنگاوری و عدالت و عظمت مقام ایشان و عدم معرفت ع

 امیرالمومنین)ع( نیز اشاره دارند.

 آراسته شد چو سوره از بسم

 

 از نام علی، هزار و یک اسم
 (133/ 943، آذر و سمند،زاللی خوانساری) 

 قدرید مؤید حیدر علی عالی

 عنان مهر ز مغرب کشنده تا نزند

 

 کننده  در  خیبر کننده در هیجا

 نماز کامل او خیمه در فضای قضا

 (8/ 213)محتشم کاشانی،

 نظر هر که از علی دور است

 هست در چاشنی گه افـــواه

 

 گر بود دیدۀ یقین کور است

 لـذت دین علـــی ولی اهلل
    (191/ 183)زاللی خوانساری،

 . در تعزیت حضرت سیدالشهدا)ع(9

 روح االمیـــن به یاد لـب تشنة حسیــن

 باال گرفت آتـــش و از بیـــــم سوختن

 چندان گریست عقل نخستین که آفتاب

 

 آهــی کشید و خرمــــن افالک درگرفت

 رفتخود هم به هر دو دست سر بال و پر گ

 صد لجه آب از نم مژگان تر گرفت
 (199/8)شفایی اصفهانی،

 روزی که دست صنع به کار سرشت رفت

 ز ایـــوان کربال صــف خیــل فرشته را

 تا از فــــرات، تشنه لبان باز پس شدند

  

 پای قلـــم چگــونه به این کار زشت رفت

 خشت رفت ینه کوفتن اثـر از سنگ ودر س

 زمزم به اشک کعبه فرو تا کنشت رفت

 (321/ 82)زاللی خوانساری،

  .در منقبت حضرت علی بن موسی الرضا )ع(4
 جلوه گاهت عــرش اعـــلی بود از آن بارگاه

 در امامت هشتمین نوبت که مخصوص تو بود

 

 ادنی زدند در جوار بارگاه عرش أو
  عرشیان بر بام این نه گنبد مینا زدند

 (3/ 913)محتشم کاشانی،

 جهتگیری نسبت به دشمنان ائمه معصومین )علیهم السالم(

 جهتگیری نسبت به خلفا در اشعار شاعران این دوره پررنگ نیست. 

 علی را چارمین داند خرد نغز

 

 ثالثی، پوچ پوچ و چارمین مغز

 (386/333)زاللی خوانساری، 

 مسخیانی که فسخ نسخ ویند

 

 شکل گردیدگان بغض ویند
 (183/196)زاللی خوانساری،

ر نفس انسان در عقیدۀ تناسخ اگر نفس انسان به بدن انسان دیگر منتقل شود آن را نسخ گویند. اگ

به روییدنی ها منتقل گردد فسخ نامیده میشود. اگر نفس انسان به بدن حیوانات منتقل گردد، مسخ نامیده 
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میشود. اگر نفس انسان به جمادات منتقل شود، رسخ گویند. زاللی دشمنان حضرت امیرالمومنین )ع( را از 

 و نباتات تنزل میدهد. انسانیت به دور دانسته است و مرتبة آنها را تا حد حیوانات

 (مهدف شاعران از سرودن اشعاری در منقبت معصومین )ع

( برخورداری ماغلب شاعران این دوره هدف خود را از سرودن اشعاری در مدح و منقبت معصومین )ع

 اند.از فیض الهی ، برآورده شدن حاجت و شفاعت بیان کرده

 ج. تقید به شریعت

و آن را عدل محور و دژ محکم الهی معرفی  دربارۀ شریعت محمدی سخن گفتهشاعران این دوره 

 اند.کرده

 من به یک جانب نمی افتم ز راه

 

  شرعش از هر سوی میدارد نگاه

 (191/212)زاللی خوانساری، شعله دیدار،

 حصن ظل اللهی، شریعت او

 

 حصار طینت او « کنت کنزاً»
 (182/212)زاللی خوانساری، مثنوی میخانه،

ــرعت   ــنج شــــ ــدل ســــ ــة عــــ  در کفــــ

ــد   ـــان نگوینــــــ ـــت باستـــــــ  از ملــــــ

 

 بســـــیار کـــــم اســـــت ســـــنگ برهـــــان

ــو داد  داد داده  ــدل تـــــــ ــا عـــــــ  تـــــــ

 (288/1)شفایی اصفهانی،

با اینکه شاعران در ابیاتی بر تقید به شریعت تاکید میکنند اما هنگامی که چاشنی عرفان وارد 

گری با طرح . اباحه1.حکم شرعی غیرمعقول 2اشعارشان میشود، به سه شکل از شریعت فاصله میگیرند:

 .شکستن حریم مقدسات و سبک شمردن حج و کعبه. 9عشق الهی  

 د. گرایشات عرفانی و فلسفی

از بین شاعران بررسی شده در این تحقیق، زاللی خوانساری و شفایی اصفهانی با گرایشهای عرفانی 

 اند.به منقبت معصومین )ع( پرداخته

که در این نوع اکرم )ص( از افالک سخن گفته  معراجیه های زاللی بیشتر دربارۀ صعود پیامبر

 داشته است.  االسرارتوصیفات نظری بر معراجیه نظامی در کتاب مخزن

 زاللی در این بیت معراج پیامبر را واقعة عظیمی میشمارد و چنین میسراید:

 هرکسی شایستة معراج نیست

 

 کار هر بافنده و حالج نیست
 (283/ 932)زاللی خوانساری، مثنوی شعله دیدار،

خداوند را در حد وصفهای انسانی به توصیف  وی شعله دیدارزاللی خوانساری در معراجیة مثن

میکشد. برای  وصف شأن و عظمت پیامبر )ص( در نزد خداوند بلند مرتبه ، خداوند را در حد یک معشوق 

زمینی پایین میآورد و به اصل ماجرای معراج پیامبر )ص( خدشه وارد میکند و عظمت معراج، مقام پیامبر و 

 مغفول میماند.حد عروج ایشان 
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 حلقة دیده به در زد جبرئیل

 ناز جانان انتظارت میکشد

 

 کای مربّی رحمت ربّ جلیل 

 نشئة ساقی خمارت میکشد

 (193/286)زاللی خوانساری، مثنوی شعله دیدار،

ای که زاللی در مثنوی محمود و ایاز سروده تنها با ذکر سیاحت افالکی پیامبر )ص( با در معراجیه

 ای از حقایق معراج پیامبر بیان شود؛ به پایان میرسد. این ابیات مبهم بدون اینکه گوشه

 ز سرمستی چنان گم کرده جا بود

 شبه بالیـــدن هنـــوزش ناز بالـ

 

 که دستار و کله بالین پا بود

 که بستر را ز پهلو داد مالش

  (386/363)زاللی خوانساری، مثنوی شعله دیدار،

شاعر با گسترش و توسعه اندیشة وحدت وجودی به این موضوع اشاره دارد که وجود حقیقی یک 

م پرستی و کعبه و بتخانه و صومعه و دیر همه رو چیز بیش نیست و مظاهر آن متعدد و متکثر است پس صن

فتوحات «)سبحان من أظهراالشیاء و هو عینها»به خداپرستی دارد و یادآور این سخنان ابن عربی است که 

(. بسیاری از فقها و متکلمین این 282/ 3)اسفار ، « کلّ ما یتصوّر المتصور فهو عینه ال غیره( »323/ 1مکیّه،

اند و در تباین و تناقض با فرمایشات ائمه )علیهم السّالم( پنداشته اند. از جمله ا نپذیرفتهسخنان ابن عربی ر

«) یا من دلّ علی ذات بذاته و تنزّه عن مجانسه مخلوقاته»اند:حضرت علی)ع( در دعای صباح فرموده

 (  993/  83بحاراالنوار، 

 باشتنظاهر و باطن تمام از صمــد  ان

 به هوس باختن ذره ندادن به کس سر

 

 همچـو  بـرهمن همان پاس صنم داشتن

 از هنر است این چنین بخل و کرم داشتن

 (23/  228،)شفایی اصفهانی

در عین اینکه زاللی خوانساری و شفایی اصفهانی از اصطالحات فلسفی استفاده میکنند؛ گاه موافق با 

شاعران پیش از خود مانند سنایی، خاقانی، نظامی، مولوی، جامی و دیگر شعرا به نقد و رد فلسفه در عقیدۀ 

 اشعار خود پرداخته اند:

 )شفایی اصفهانی(سحر فالطون کجا معجز فرقان کجا فلسفه را سفله دان حکمت یونان مخوان 23/  3

 فلســــــــــفی مشــــــــــــمار فلســــــــــفی را

ــایی» ــدام   «مشّـــــــ ــی اقـــــــ  را  ز  مشـــــــ

 را خمـــــــش نگـــــــون کـــــــن«اشـــــــراقی»

ــر   ــه برگیـــــ ــخ از میانـــــ ــخ  و مســـــ  نســـــ

 اقلیــــــــــــــــــدس را در حـــــــــــــــرم زن

 وســـــــواس مجســـــــطی از رصـــــــد ریـــــــز

ـــان  ــان گریبــــــــ ــش ز گرفتشـــــــ  درکـــــــ

ــز   ـــفی در آویـــــــ ــن مصطــــــــ  در دامـــــــ

 

ــفی را  ـــف مکاشـــــــ ـــوت کشــــــــ  تابــــــــ

 در خـــــــون پـــــــی غلــــــــط، روان  گـــــــام

 دل در نظـــــــر پیــــــــاله خــــــون  کــــــن    

 کرانـــــــه مپـــــــذیرفســــــــخ و رســــــــخ از 

ــنم زن  ـــر صـــــ ـــارش بـــــــر ســــــ  آشکــــــ

ــز  ــدد ریـــــــ ـــطرالب دل از عـــــــ  اســــــــــ

ــیبان     ــی نصـــ ــد بـــ ــن حقنـــ ـــز دیـــ  کــــــ

ــز   ــای او ریــ ــه پــ ــن بــ ــه تــ ــو همــ ــان شــ  جــ

 (288/ 931)زاللی خوانساری، 

 مختصات ادبی
 بیان 

 الف.تشبیه
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شاعران اشعار دینی را در فضای خالی از ابهام و پیچیدگی میسرایند. زیرا هدف اصلی از سرودن این 

نوع اشعار درک کامل آن در اذهان مخاطب میباشد. بدین ترتیب در اشعار این دوره از تشبیه بیش از 

 استعاره استفاده شده است. 

 ی از اجزای تشبیه کارکرد آیینی دارد.یکی از نوآوری شاعران استفاده از تشبیهاتی است که یک

 گلیست در چمن صنع شکل قبه او

 

 رش داشته بر دور او، ز کنگره خارکه ع

 (93/6،)عرفی شیرازی

 است.شکل قبه حضرت پیامبر اکرم )ص( به گل مانند شده است. به کار بردن این مشبه ابتکاری و بدیع 

ــین     ــان حسـ ــا  جنـ ــادۀ بـ ــا فتـ ــرو ز پـ  سـ

 

 شـــاخ گـــل شـــکفته ز بـــاد خـــزان حســـین 

 (119/21)شفایی اصفهانی،

 ( از مشبه های جدیدی است که در اشعار والیی دیده میشود.ممشبه قرار دادن ائمه معصومین )ع

تشبیه بلیغ در رسته انواع تشبیه از نظر حذف یا ابقای وجه شبه در اشعار دورۀ مورد بررسی بسامد 

از دیگر انواع آن بیشتر است. در رسته تشبیه به اعتبار محسوس یا معقول بودن طرفین تشبیهات معقول به 

محسوس بسامد بیشتری دارد که نشان میدهد شاعر سعی میکند معنای موجود در ذهن خود را از طریق 

مخاطب منتقل کند. تشبیه مضمر و تشبیه حروفی از انواع دیگر تشبیه بسامد بیشتری وصف و توصیف به 

 دارد.

 . تشبیه معقول به محسوس2

 که ساختی فرات مروتآن تشنة 

 تپدکه می محیط شهادتآن موجه 

 

 اخگر عقیق وارش رطب اللسان حسین

 سان حسیندر فتنه خیز حادثه سیماب

 (113/9صفهانی،)شفایی ا

 چو آدمیان را صال زدند خوان غمبر 

 

 اول صال به سلسلة انبیا زدند

 (22/  182)محتشم کاشانی،

 . تشبیه بلیغ                            1

 ظهور کن که شود بر مخالفان روشن

 دل را سوختن کربالی سینهتشنه لب در 

 

 ز تو بودست در جهان روشن شمع دینکه 

 قلزمی را پای در زنجیر مژگان داشتن

  (263/21)شفایی اصفهانی،

 . تشبیه مضمر9

 جمال صدر نشینان ز نور چهره او

 

 چو انجم از اثر شاه اختران مستور

 (38/23 )عرفی شیرازی،

در نهان شاعر جمال پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( را به آفتاب و اطرافیان ایشان را به ستارگان تشبیه کرده 

 است.

 در معراج پیامبر

ــی  ــو از هـــــــالل، نعلـــــ ــین تـــــ  نعلـــــ

 

ــده   ــمان بریـــــ ــینه آســـــ ــر ســـــ  بـــــ

 (282/2)شفایی اصفهانی،

 نعلین حضرت رسول به طور ضمنی به ماه تشبیه شده است.
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ــد     ــز شـ ــی ریـ ــراج ، پـ ــوی معـ ــان سـ  چنـ

 

 کـــه مـــه ، عطســـة نعـــل شـــبدیز شـــد     

 (213/ 313)زاللی خوانساری،

 زاللی ماه را به رد پای مرکبی که پیامبر )ص( را در شب معراج به آسمان برد، مانند کرده است.  

 . تشبیه حروفی 3

 مــــیم احمــــد ز میــــان مهــــره فکنــــد    

 

 شکل احمد به احد شد مانند

 (113/ 931)زاللی خوانساری، مثنوی ذره و خورشید،

 مدح حضرت امام زمان )عج(  در

ــوبی   ــحف خـ ــه روی مصـ ــت بـ ــین جبینـ  چـ

 

 شــــانة تشــــدید بــــر حــــروف مشــــدد    

 (36/29)شفایی اصفهانی،

 ب. استعاره 

در اشعار والیی این دوره بسامد استفاده از استعاره مکنیه بیش از انواع دیگر استعاره است. گاهی 

 اند.شاعران از استعاره مصرحه و استعاره تحکمیه نیز  بهره جسته

 . استعاره مکنیه2

 در منقبت حضرت صاحب الزمان )عج(

ــاد      ــو نه ــن ت ــه دام ــت ب ــاله حکوم ـــر ک  ز سـ

 

ــور   ــه حکــم او مجب ــالم ب ــه هســت دو ع  قضــا ک

 (21/93)عرفی شیرازی،

 تعزیت حضرت امام حسین )ع(در 

 نخل بلند او چو خسان بر زمین زدند

 

 طوفان به آسمان ز غبار زمین رسید

 (9/ 181)محتشم کاشانی،

ــوز    ــی هن ــنگین دل ــه س ــا هم ــر ب ــم ده  از چش

 

 چکـــد بـــه خـــاک غریبـــان کـــربال خـــون می

 (113/22)شفایی اصفهانی،

 . استعاره مصرحه1

ــر نکــرد      ــه ت ــه لــب غنچ ــی ک ــرده گلبن  پژم

 

ــین    ــان حسـ ــر زمـ ــرت آخـ ــار حسـ  از جویبـ
 (119/24)شفایی اصفهانی، 

 استعاره از حضرت علی اصغر )ع( است. « غنچه»در این بیت، 

معصومین و وابستگان به معصومین چون حضرت امام حسین )ع( و حضرت علی استفاده از اسامی 

 اصغر )ع( از مستعارهایی است که فقط در اشعار دینی به کار گرفته شده است.

 ج.کنایه  

 بسامد استفاده از مکنی به فعلی در کنایه های شاعران این دوره بیشتر از انواع دیگر آن است. 

:در نعت حضرت امام رضا )ع( 

 در کوچه ای که رأی تو یکره گذشته است

 

 در گل نشانده اند ز ماه و خور آینه

 (233/3)شفایی اصفهانی،
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 در گل نشستن کنایه از نهایت عجز و ناتوانی است. 

 تا نعت تو آمد ز مشیّت بنوشتن

 

 نگرستن بشد از یاد قلم راباال 

 (21/3)عرفی شیرازی، 

 باال نگریستن قلم کنایه از اینکه نعت پیامبر )ص( آنقدر زیاد است که قلم از روی کاغذ برداشته نمیشود.

 د. مجاز 

 بر ناقه چون سوار شدند اهل بیت او

 

 نظر گرفت خورشید دست شرم به پیش

 (119/3)شفایی اصفهانی،

 نظر به معنای دیده و هم مجاز به عالقة الزم و ملزوم یا مجاز به عالقة آلیه است. 

 اند گوهر تو که برون داده نفساز آن 

 

 بکنج صنع نمانده تعلق گنجور

 (21/6)عرفی شیرازی،

 به معنی دم و لحظه است. به عالقه الزم وملزومکلمه نفس 

 فهرست نکردند افسرتا نام ترا 

 

 شیرازۀ مجموعه نبستند کرم را

 (26/ 3)عرفی شیرازی،

  و ابتدا است. کلمه افسر به عالقه ذکر محل اراده حال به معنی باال

 اسناد مجازی

 ای گل که جوش میزندت خون ز راه گوش

 خون میچکــد نسیم ز دامان تو مگر

 

 تل حسین حدیثی شنیده ایاز مقــ

 هادت وزیده ایبر کشتگان کوی ش
 (118/2،)شفایی اصفهانی

 ای بخت چنان مکن که آخر

 

 اثر کنم دعا راممنون 

 (22/3،)عرفی شیرازی

 ایای چــرخ غــافلی کــه چــه بیــداد کــرده     

 

ــاد کــرده  ــن ســتم آب  ایو زکــین چــه هــا در ای

 (3/ 182)محتشم کاشانی،

 

 معانی
در مسایل علم معانی چند موضوع بسامد باالیی در اشعار این دوره دارد. در مبحث اطناب؛ ایضاح بعد 

ندا با اغراض متفاوت نیز از بسامد باالیی برخوردار و  تقدم و تأخرها بالغیاز ابهام و تکرار بسامد باالیی دارد. 

 است.

 . ایضاح پس از ابهام 2

 شــــهی کــــه غالمــــی کاینــــاتنعــــت شهن

 یعنــــی محمّــــد عربــــی جــــلّ اســــمُهُ    

 

 در رســتة خریــدن بــی چــون و چنــد شــد     

ــد شـــد      ــتم نبـــوت بلنـ ــش آفتـــاب خـ  کـ

 (19/132)زاللی خوانساری،
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ــر  ـــد اثــــ ــه کلیـــــ ـــه اول کــــ  بوســــــ

ــرین  ــنج آفــــــ ــانی گــــــ  در گهرافشــــــ

 

ــدا  ــنج بــــ ــه در گــــ ــ عیزد بــــ  رـگهــــ

ــود محمـــــــــد گهــــــر  اوّلــــــین     بــــ

 (1/ 939،)عرفی شیرازی

 . تکرار با غرض تأکید بر مطلب1

 توشه گیر انتفاع از ریزش جود تو، جود

 

 خوشه چین جود ارتفاع از مزرع جاه تو جاه

 (292/3)عرفی شیرازی،

 تکرار می شود که مفید تحبیب، تعظیم و اعزاز است. « حسین»در ابیات زیر 

 آن اللة غریب که در جان خسته داشت

 

 چون گل هزار چاک به تیغ و سنان حسین

 (23/ 119)شفایی اصفهانی،

 آن شهسـوار دشـت امامت که تاختی

 بهشــت که اقطاع مرحمتآن مالـــک 

 

 چون آفتــاب یک تنه بر دشمنـان حسین

 زیر نگین اوست جهان در جهان حسین

 (23/ 118)شفایی اصفهانی،

 . تقدم و تأخرها با غرض بالغی9

 وز تیشــــة ســــتیزه در آن دشــــت کوفیــــان

 

ــد  ــا زدنـ ــه ز گلشـــن آل عبـ ــا کـ  بـــس نخلهـ

 (26/ 182)محتشم کاشانی،

ــان  ــد کوفیــ ـــایقه کردنــ  از آب هــــم مضــــ

 

ــربال    ــان کـ ــت مهمـ ــتند حرمـ ــوش داشـ  خـ

 (21/ 181)محتشم کاشانی،

 تأخر فاعل )کوفیان( به منظور اذالل و  خوار داشت.

 . ندا با غرض تعظیم، تحبیب و بزرگداشت 9

 ای ز روی نســـبت ذاتـــت والیـــت را شـــرف   

 

ــاه  ــر ســـایة جاهـــت نبـــوت را پنـ  وی بـــه زیـ

 (293/1،)عرفی شیرازی

 . ندا با غرض استغاثه و فریادخواهی3

ــاد داد    ــن زیــ ــول ز ابــ ــعة الرســ ــا بضــ  یــ

 

 کــــو اهــــل بیــــت پیــــامبر بــــه بــــاد داد 

 (29/ 983)محتشم کاشانی،

 

 بدیع

سرای نیمه دوم سدۀ دهم هجری بسامد صنایع بدیع لفظی انواع : در اشعار شاعران والییبدیع لفظی

 آرایی و مراعات نظیر بیشتر است.جناس، واج

شانی میباشد. او از از شاعران این دوره که بیشترین بهره از صنایع بدیع لفظی برده است، محتشم کا

صنایعی چون انواع جناسها، مراعات نظیر، تضاد و تکرار در بیش از پنجاه در صد ابیات خود بهره جسته است 

 به طوری که سبب آهنگین شدن اشعار و نفوذ در اذهان به علت تکرار گردیده است.

 .جناس2

 جناس تام
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 امآورده روانخاک طوس! اشک  روانای 

 

ــاروان آورده   ــان کـ ــوی بدخشـ ــن سـ  اماز یمـ

 (236/2663)زاللی خوانساری،

 جناس اختالفی

ــوی    ــدم ســ ــتم و آمــ ــی گفــ ــاکعلــ  خــ

 

ــوم نــــزد   ــویم و بــــر شــ ــاکعلــــی گــ  پــ

  (298/ 321)زاللی خوانساری،

  حسین )ع( در تعزیت حضرت امام
ــر  ــه خــاک  گــلب ــن کشــتگان ک ــود ت ــاده ب  فت

 

 ز خـــون آل علـــی اللـــه زار شـــد گـــل گـــل

  (113/21)شفایی اصفهانی،
 جناس خط

ــبض ــاد    قـــ ــزدور بـــ ــه مـــ ــرا نامیـــ  تـــ

 

ــو از  ــا  تــ ــیضبــ ــاد  فــ ــور بــ ــو معمــ  تــ

 (311/1)عرفی شیرازی،

 جناس مرکب مرفوّ 

ــودا  ــال سـ ــر بـ ــازار    گـ ــه بـ  کـــربالکـــه بـ

 

ــین     ــان حسـ ــاع زیـ ــاد متـ ــم نهـ ــاالی هـ  بـ

 (26/ 119)شفایی اصفهانی،

 جناس افزایشی

ــرد     ــام ک ــه ش ــم رو ب ــل ال ــه خی ــه ز کوف  وانگ

 

ــت     ــل گف ــه عق ــوعی ک ــتن ــام قیام ــرد قی  ک

 (3/ 189)محتشم کاشانی،

 آرایی. واج1

 در منقبت صاحب الزمان )عج(

 این کشته فتاده به هامون حسین توست

 

 وین صید دست و پا زده در خون حسین توست

 (26/ 189)محتشم کاشانی،

 . مراعات نظیر9

ــو  ــه گــوش نجــف گویــد آنچــه ت  ترســم صــبا ب

 

ــرده ای    ــرّار کــ ــدر کــ ــدان حیــ ــا خانــ  بــ

 (113/2)شفایی اصفهانی،

مراعات نظیر بی نظیری در این بیت به چشم میخورد. شاعر خطاب به فلک که آن را مقصر اصلی  

ای به نجف به گوش واقعة کربال میداند میگوید میترسم خبر ظلم و بیدادی که با خاندان حیدر کرّار کرده

م صفات حضرت حضرت امیرالمومنین علی)ع( برسد که در این صورت در امان نخواهی بود. شاعر از تما

 علی)ع(، حیدر کرّار را که معرف جنگاوری بینظیر اوست، بر میگزیند. 

 بدیع معنوی
در اشعار شاعران دورۀ مورد بررسی بسامد صنایع بدیع معنوی تلمیح، تنسیق الصفات، التفات، 

تعلیل، تجاهل العارف و حسن طلب بیشتر از دیگر صنایع بدیع معنوی است. گاهی شاعران از حسن

ع گامی کارگیری این صنایاند که باشعار خود استفاده کردهحسامیزی، اسلوب معادله و بدل بالغی هم در 

 است که به سوی سبک هندی برداشته میشود. 

 . تلمیح2
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تلمیح از صنایع بدیع معنوی جایگاه خاصی در اشعار والیی دارد. یکی از علل آن این است که در 

ضمن اشاره به مضمونی فضایل اختصاصی معصومین برجسته میشود. در اشعار شاعران نیمه دوم قرن دهم 

یرود که عبارتند از: تلمیح به آیات قرآن، تلمیح به احادیث، تلمیح به واقعة تلمیح در سه شاخه به کار م

 تاریخی.

 الف. تلمیح به آیات قرآن 

 بیشترین بسامد در این حوزه به آیاتی که مربوط به معراج حضرت پیامبر اکرم )ص( است.

 در معراج پیامبر« ما زا  البصر و ما طغی»سوره نجم  29تلمیح به آیه 

 ســــــطر قــــــرآن، بنفشــــــة بــــــاغش   

 

 « مــــــــــازاغش»دا  دل، ســـــــــرمه دان  

 (189/232)زاللی ، مثنوی میخانه،

 «فَکانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنىی ثُمَّ دَنا فَتَدَلَّ»سوره نجم  3و  8تلمیح به آیه 

 «و مـــا ارســـلناک »لطـــف قاســـم مائـــدۀ  

 

ــت    ــرم منزلـ ــین حـ ــوش نشـ ــی»خـ  «اَو اَدنـ

 (6/21)شفایی اصفهانی،

 نعلین تو تاج قاب قوسین

 

 تمکین توشأن آفرینش

 (36/2،)عرفی شیرازی

 )زاللی خوانساری(دو عالم را دهان تیری انگاشت  راه برداشت« قاب قوسین» به سوی  383/331

 توان به موارد زیر اشاره کرد. شاعران دورۀ مورد بررسی دیده میشود، می از دیگر آیاتی که در اشعار

 وَ الصَّالۀَ یُقیمُونَ الَّذینَ آمَنُوا الَّذینَ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّهُ وَل یُّکُمُ إِنَّما»سوره مائده:  22آیه تلمیح به آیة 

 «راک عُونَ. هُمْ وَ الزَّکاۀَ یُؤْتُونَ

ــتٌ» ــا آیـــ ــودت« انمـــ ــآن خـــ ــه شـــ  بـــ

 

 هـــــم نشـــــان خـــــدا نشـــــان خـــــودت 

 ( 188/2)زاللی خوانساری،

 تَعالَوْا فَقُلْ الْع لْمِ م نَ جاءَکَ ما بَعْد  م نْ فیه  حَاجَّکَ فَمَنْ» سوره آل عمران: 62تلمیح به آیة مباهله 

 «الْکاذ بینَ. عَلَى اللَّه  لَعْنَتَ فَنَجْعَلْ نَبْتَهِلْ ثُمَّ أَنْفُسَکُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ ن ساءَکُمْ وَ ن ساءَنا وَ أَبْناءَکُمْ وَ أَبْناءَنا دْعُنَ

 ای وجود اقدست روح و روان مصطفی

 

 مصطفی معبود را جانان، تو جان را مصطفی

 (919/2،کاشانی)محتشم 

 ...«اهلل نور السموات و االرض مثل نوره کمشکوه فیها مصباح » سوره مبارکه نور 92تلمیح به آیه 

 در مدح حضرت رسول اهلل)ص(

 مشـــــکات نبـــــوت اســـــت و جمهـــــور   

 

 بردنــــــد چــــــو دود شــــــمع از او نــــــور

 (968/213،)زاللی خوانساری

 ب. تلمیح به احادیث
که گویا در منابع « الفتی اال علی ال سیف اال ذوالفقار»و « لوالک و ما خلقت االفالک»دو حدیث 

در ابتدا آمده است؛ بسامد بیشتری نسبت به دیگر احادیث در « السیف اال ذوالفقار»متقدم حدیثی عبارت 

 سرا دارد. بین شاعران والیی

 «لوالک و ما خلقت االفالک» تلمیح به حدیث 
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 ز او نهج شرع گرانمایه طرز

 

 جامه لوالک  بر او تنگ درز

 (933/26،)عرفی شیرازی

ــود    ــل بــ ــور او در آب و گــ ــه شــ ــر نــ  اگــ

 

  ز لــــــذّت طینــــــت آدم خجــــــل بــــــود

 (333/139)زاللی خوانساری،

 پــــیش از امکــــان شــــمرده بــــر خــــویش 

ــان را  ـــی، جهـــ ـــایت هستیـــــ ــو غــــ  تـــ

 مفتــــــــــاح وجــــــــــودت ار نبـــــــودی

 

ــل ــمان مفصّــــــــــــ  راز دل آســــــــــــ

ــه تــــــو معلــــــل   ایجــــــاد همــــــه بــــ

ــل  ــتی مقفـــــــ ــودی در نیســـــــ  بـــــــ

 (283/1،)شفایی اصفهانی

فَنَظَرَ رَسُولُ اللَّه  صلى اهلل »أَبُو عَبْد  اللَّه  علیه السالم:   فَقَالَ»ابیات زیر تلمیحی به این حدیث دارد.

إِلَّا ذُو  کُرْس یٍّ م نْ ذَهَبٍ بَیْنَ السَّمَاء  وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ یَقُولُ: لَاسَیْفَ جَبْرَئ یلَ علیه السالم عَلى علیه و آله إِلى

 (22/131)الکافی ، « إِلَّا عَل یٌ الْفَقَارِ، وَ لَا فَتى

ــت  ــداوت داشــ ــن عــ ــه تــ ــدا بــ ــر اعــ  ســ

 

ــتادی  ــی فرســـــــ ــر ال فتـــــــ  مظهـــــــ

 (238/29،)عرفی شیرازی

ــار  ــد اهــــل روزگــ  الفتــــی اال علــــی گوینــ

 

ــار  ــیف اال ذوالفقــ ــمان ال ســ ــاکنان آســ  ســ

 (238/29)محتشم کاشانی،

 دیگر احادیثی که در تلمیحات دوره مورد بررسی به آن اشاره شده است عبارتند از :از 

 (391)تحف العقول ، « أَنَا مَد ینَةُ الْع لْمِ وَ عَل یٌّ بَابُهَا فَمَنْ أَرَادَ مَد ینَةَ الْع لمِ فَلْیَأْت هَا م نْ بَابِهَا»حدیث 

 الم الغیوبنزد شهر علم از نزدیک ع

 ای تو شهر علم را در آن که در عالم نکرد

 

 چون رسیده جبرئیل از ره تو را در یافته

 سجده  در  پایت  نبوسید آستان مصطفی

 (23/ 911)محتشم کاشانی،

 ج. تلمیح به واقعة تاریخی
)ص( و فتح مکه و شکستن بتها بسامد تلمیحات به واقعه تاریخی شق القمر معجزۀ پیامبر اکرم 

  توسط حضرت علی )ع ( بیشتر از دیگر اتفاقات تاریخی می باشد.

 تلمیح به معجزه شق القمر پیامبر اکرم )ص(
ــالود دســــت  ــفره نیــ ــر ایــــن ســ  بــــر ســ

 

 از ســـــر انگشـــــت قمـــــر را شکســـــت   

 (236/116)زاللی خوانساری،

 ن یوســـــــــفی دریـــــــــده پیـــــــــراه

 

 ســـــرپنجة معجـــــز تـــــو بـــــر مـــــاه    

 ( 283/8)شفایی اصفهانی،
ــدَر   ــاب بِـــــ ــا! نقـــــ ــدنی برقعـــــ  مـــــ

 

ــر     ــرص قمـ ــو قـ ــت همچـ ــک انگشـ ــه یـ  بـ

 (183/239)زاللی خوانساری، مثنوی میخانه،

 تلمیح  به واقعة تاریخی فتح مکه
ــد   ــه پاشــــ ــی، برهنــــ ــر دوش نبــــ  بــــ

 

ــد    ــا شـــ ــاف کبریـــ ــه قـــ ــیمر  بـــ  ســـ

 ( 936/131)زاللی خوانساری،

 تلمیح به واقعه تاریخی شکستن دندان پیامبر در جنگ احد
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ــون گ ــاد چــ ــم گشــ ــال تبسّــ ـــرش فــ  هـــ

 یــــک دو ســــه بــــرگش ز شــــکوفه پریــــد

ــد    ـــار شـ ـــدگهران یـ ــا بـــ ــو بـ ــنگ چـ  سـ

 

 قرعـــــة دنـــــدان بـــــه شکســـــتن فتـــــاد

 دفتـــــر ســـــر بســـــتة امّــــــــت دریـــــد

ــهوار  ــوهر شــــ ـــن گــــ ــف شکــــــ  صــــ

 (236/113)زاللی خوانساری،

اند. شاعران برخالف بعضی از شاعران قرن یازدهم، تقریبا تمام شاعران قرن دوازدهم غدیریه سروده

 اند. ودهاین دوره دربارۀ واقعة غدیر اشعار زیادی نسر

 .تنسیق الصفات1
 ســلطان دیــن، وصــی نبــی، قهرمــان شــرع     

 

ــرم     ــدن کـ ــی، معـ ــی ولـ ــف، علـ ــاه نجـ  شـ

 (216/23)عرفی شیرازی،

 )ع(در مدح امام سجاد
 دیــــن پناهــــا! تــــاج بخشــــا! صــــاحب دال 

 

 شـــودگویـــا میاز تـــو نطقـــم تیـــغ عـــالمگیر 

 (216/2233)زاللی خوانساری،

 . التفات9
بسامد صنعت التفات در اشعار والیی به این دلیل که به شاعر این فرصت را میدهد؛ روی به امام 

 خویش کند و با او سخن گوید زیاد است و سبب برانگیختن عاطفة مخاطب میگردد.

 در نعت حضرت محمد)ص( 

ــا!    ــف الهـــ ــردۀ لطـــ ــر کـــ ــر و ســـ  ســـ

ــاله  ــر ســــ ــو دیــــ ـــار پهلــــ  ز موسیقـــــ

ــتیزد     ــر ســ ــکم بــ ــر سرشــ ــکم بــ  سرشــ

 ز نــــــیش زهــــــر حرمــــــانم بــــــرون آر

 

ــا!    ــن پناهـــ ــتگاها! دیـــ ـــاعت دســـ  شفـــ

ــه   ـــاله نالـــ ـــاله از دنبـــــ ـــم نــــ  دوانــــ

ــزد ــونش گریـــــ ــیرین و گلگـــــ  دود شـــــ

ــذار    ــخ مگــ ــخن را تلــ ــد ســ ــکر خنــ  شــ

 (  333/913)زاللی خوانساری،

 در منقبت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب )ع(

 حیــــــات کــــــوثرا! جــــــان بهشــــــتا!   

ــم    ــم درونـــ ــوی درت زخـــ ــس ســـ  ز بـــ

 

 تــــــــن آدم دال! خــــــــاتم سرشــــــــتا  

 چــــو دشــــت کــــربال دریــــای خــــونم     

 (383/331،)زاللی خوانساری

ــه   ــاها بـ ــو   شـ ــدیح تـ ــیض مـ ــایمردی فـ  پـ

 دارم امیـــــد آن کـــــه نســـــازی فرامشـــــم

 

ــاب   ــر آفتـ ــرا مظهـ ــخص رای مـ ــده شـ  گردیـ

ــاب     ــطر آفت ــد مض ــرب زن ــر ز غ ــه س  روزی ک

   (91/2 ،)شفایی اصفهانی

در منقبت حضرت علی بن مانند این شعر کند:امام خویش کرده و به او سالم می گاه شاعر روی به

 )ع( موسی الرضا

 الســـالم ای نایــــب پیغمبــــر آخــــر زمــــان 

 

 مقتـــــدای اولـــــین و پیشـــــوای آخـــــرین

 (2/ 912)محتشم کاشانی،

 حسن تعلیل. 3
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 چنـــان ســـوی معـــراج، پـــی ریـــز شـــد     

 

 کــــه مــــه عطســــة نعــــل شــــبدیز شــــد 

 (213/ 313نامه،)زاللی خوانساری،مثنوی سلیمان 

ماه اثری از رد نعل مرکب سبک سیر پیامبر اسالم )ص( در هنگام رفتن به معراج است که آسمان خودنمایی 

 میکند. 

 این ماتم کسی است که خورشید می زند

 ست که گردون بریده استا این ماتم کسی

 

 و در عزای او تیغ شعاع بر سر و ر

 نعلی به سینه از مه نو از برای او

 ( 112/2)شفایی اصفهانی،

 . تجاهل العارف4

 در بیان عظمت امیرالمومنین )ع( 

ــورده ای  ــر آب خـ ــور مگـ ــار نـ ــمه سـ  از چشـ

 

ــاب   ــر آفتـ ــدت بـ ــرو بلنـ ــت سـ ــآورده اسـ  کـ

 ( 13/22،)شفایی اصفهانی

 باز این چـه شـورش اسـت کـه در خلـق عـالم اسـت       

 بــاز ایــن چــه رستخــــــیز عظــیم اســت کــز زمــین 

 

ــاتم اســت   ــن چــه نوحــه و چــه عــزا و چــه م ــاز ای  ب

ــت       ــم اس ــرش اعظ ــا ع ــته ت ــور خاس ــخ ص ــی نف  ب

 (2/ 181)محتشم کاشانی،

 حضرت سیدالشهدا)ع( در تعزیت

 آه این عزای کیست که صاحب عزا خداست

 

 گویا که ماتم خلف صدق مرتضاست

 ( 119/22،)شفایی اصفهانی

 . حسن طلب3

حسن طلب در اشعار شاعران که گاهی به صورت دعای پایانی )شریطه( و گاه به صورت حسن مقطع 

 میشود؛ اغلب مجالی برای درخواست شاعر از معصومین )ع( است.ذکر 

 در مدح حضرت امام رضا )ع( 

ــو   ــر احســان ت ــده ب ــه کــف دی  آمــده ام جــان ب

 

ــن روا    ــن ک ــت م ــول حاج ــن قب ــن ک ــة م  تحف

 (26/  23)شفایی اصفهانی،

 در مدح حضرت امام حسن مجتبی )ع(

 شاها ز پی کسب سرافرازی شاهان

 ل امــل بنده و عرض کــرم توطـو

 

 کنان تاج کیان رابه درت سجـــدهآرم 

 ص همه این راشده، کامل همه آن راناق

 (338/ 69،)زاللی خوانساری

 . اسلوب معادله4

 خونچکـــان ســـر آن دلنـــواز شـــدبـــر نیـــزه 

 

 ای بــه شــاخ گلــی ســرفراز شــد    یــا غنچــه 

 (113/23،)شفایی اصفهانی

 آورد. ای بر شاخة گلی میشاعر بر نیزه شدن سر حضرت علی اصغر )ع( را معادل با شکفتن غنچه

ــان منســوخ   ــر قضــا چن ــو ام ــد حکــم ت ــه عه  ب

 

ــه از  ــور  کـ ــم زبـ ــد حکـ ــالم مجیـ ــزول کـ  نـ

 (21/93)عرفی شیرازی،
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 آراســـــته شـــــد چـــــو ســـــوره از بســـــم

 

ــم   ــک اســـ ــزار و یـــ ــی هـــ ــام علـــ  از نـــ

 (936/166)زاللی خوانساری، آذر و سمندر، 

 . بدل بالغی8 

ــرقین  ــور مشـ ــین نـ ــمان و زمـ ــید آسـ  خورشـ

 

ــول خــــدا ،   ــینپــــروردۀ کنــــار رســ  حســ

 (8/ 181)محتشم کاشانی،

 حســـین ســــــرو ز پـــا فتـــاده بـــا  جنـــان،

 

 حســـین شـــاخ گـــل شـــکفته ز بـــاد خـــزان، 

 (23/ 119)شفایی اصفهانی،

 مختصات زبانی
 .سطح آوایی 2

الف. موسیقی درونی: استفاده شاعران از انواع جناس، تکرارها درسطح تکرار واج ، آوا ، کلمه ، عبارت 

 و جمله سبب ایجاد موسیقی درونی گردیده است.

اند استفاده از ردیفهایی است ب. موسیقی بیرونی و کناری: مهمترین شگردی که شاعران به کار برده

تحت تأثیر قرار میدهد و با تکرار در کل شعر نقش بسزایی در انتقال معنا ایفا میکند. که عاطفه مخاطب را 

بند شفایی در تعزیت حضرت سیدالشهدا )ع( کربال، حسین و تشنه به عنوان ردیف برای مثال در ترکیب

 اند.استفاده شده

ــنه    ــر تش ــم ت ــده چش ــاک درت مان ــی ز خ  زه

 

 چشـــمة  تیغـــت لـــب جگـــر تشـــنه بـــه آب 

 (232/2،)شفایی اصفهانی

 ز چشم دهر با همه سنگین دلی هنوزا

 

 خون میچکد ز خاک غریبان کربال

 (193/22،)شفایی اصفهانی

ها دارای عیوبی چون یز قافیهدر مبحث قافیه استفاده تکرار قافیه بسیار به چشم میخورد. گاهی ن

 ایطای خفی و قافیة معموله است.

 اغلب از اوزان کشیده برای مراثی استفاده میشود. اشکاالت وزنی نیز در برخی از ابیات دیده میشود.

ــو     ــراب ش ــالم خ ــه ع ــو هم ــین گ ــد از حس  بع

 

ــو    ــراب شـ ــو سـ ــک گـ ــون فلـ ــای نیلگـ  دریـ

 (8/  112)شفایی اصفهانی،

 . سطح لغوی 1

دایرۀ لغوی خاصی که  در اشعار استفاده شده به دو بخش واژگانی که بر تعظیم و جاللت معصومین 

 )ع( و واژگانی که به تعزیت و ماتم اشاره دارد ؛ داللت دارند.

. بسامد استفاده از نامهای اماکن بسامد استفاده از کلمات عربی بیشتر از اشعار غیر والیی است

مذهبی در اشعار برخی از شاعران مثل عرفی بسیار باالست. کلمات مهجور فارسی بسامد باالیی ندارد، سعی 

گویی است. شاعران از اصطالحات فلسفی و عرفانی استفاده میکنند. گاهی ترکیبات جدید شاعران در ساده

بسامد باالیی دارد. گاهی با کلمات ساده تصویرهای قوی ساخته شده دیده میشود. استفاده از اضافه تشبیهی 

 است. استفاده از افعال پیشوندی و به کار گرفتن یک فعل در معانی متفاوت در اشعار دیده میشود.
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 وانگــه ســرادقی کــه ملــک محــرمش نبــود     

 وز تیشــــة ســــتیزه در آن دشــــت کوفیــــان

 جگــر مصــطفی دریــد  پــس ضــربتی کــزان   

 

 کندنـــــد از مدینـــــه و در کـــــربال زدنـــــد

 بــــس نخلـــــها ز گلشــــن آل عبــــا زدنــــد 

ــد    ــطفی زدنـ ــف مصـ ــنة خلـ ــق تشـ ــر حلـ  بـ

   (22/ 182)محتشم کاشانی،

تصویر سازی بیت اول و استفاده از سه معنی فعل زدن: برپا کردن، قطع کردن و ضربت زدن قابل 

 توجه است. 

 میزان فصاحت ابیات
شاعر از کلمات ساده و متداول استفاده میکند. برخی ابیات دارای اشکال وزنی هستند که مخل 

گاهی به علت طرز جمله بندی یا ازدحام فصاحت میگردد. کمتر در ابیات تعقید و پیچیدگی مشاهده میشود 

 کنیم.که به ذکر نمونه ای بسنده می تصاویر، فهم بیت مشکل شده است

ــاخن  ــر نـ ــور در نظـ ــوام نـ ــم تـ ــی ز چشـ  زهـ

 

ــاخن   ــر نــ ــاب بــ ــرا آفتــ ــام تــ ــته نــ  نوشــ

 (29/2،)شفایی اصفهانی

   گیرینتیجه 
بررسیهای سبکی صورت گرفته در مختصات ادبی این دوره در مباحث تشبیه و استعاره، شاعران 

را در اجزای سازنده آن یعنی استفاده از عناصر دینی دارند. جهت تمایل به سادگی اشعار تشبیه نوآوریهایی 

بیش از استعاره به کار گرفته شده است و کاربرد استعاره مکنیه از انواع دیگر استعاره بیشتر است. در بحث 

 مجاز، اسناد مجازی بیشتر از دیگر انواع آن بکار رفته است.

ای که بیشتر از دیعی شاعران دورۀ مورد بررسی به دو دسته تقسیم میشوند. دستهدر بحث صنایع ب

اند. مانند محتشم کاشانی که تقریبا  پنجاه درصد اشعار او دارای صنایع صنایع بدیع لفظی استفاده کرده

. بدین متفاوت بدیع لفظی است و از صنایع ساده بدیع معنوی چون تناسب و تضاد بیشتر استفاده کرده است

ترتیب کاربرد این نوع صنایع سبب  آهنگین شدن اشعار شده و تکرار و تناسبات موجود سبب تأثیر اشعار در 

 اذهان گردیده است.

ای دارد. اگرچه مختصات در اشعار شاعران دسته دوم استفاده از صنایع بدیع معنوی جایگاه ویژه

و سبک هندی است، اما استفادۀ شاعران از برخی صنایع بدیع  واسط سبک عراقیسبکی شعر قرن دهم حد

معنوی مانند تلمیح، التفات، حسن تعلیل، تجاهل العارف، تنسیق الصفات، حسامیزی، اسلوب معادله و حسن 

طلب تا حدی سبب ایجاد مختصات سبک هندی در اشعار این دوره گردیده است. استفاده از صنعت تلمیح 

 دسته به سبب بیان مناقب و فضایل ائمه اطهار )ع( بسیار مغتنم میباشد.  برای شاعران هر دو 

در مختصات فکری توجه به اعتقادات کالمی شیعه جایگاه خاصی دارد و شاعران بحثهایی را دربارۀ 

امامت، شفاعت، جبر و اختیار و قضا و قدر در شعر میگنجانند که بعضی از این موارد به صورت گفتمانهای 

 ر ادبیات نیز مطرح بوده است.رایج د

اند. زاللی نیز در ابیاتی به این بیشتر شاعران به سرودن اشعار منقبتی دربارۀ معصومین )ع( پرداخته

 مطلب توجه کرده است.

بند در تعزیت گاه ابتکاراتی در قالب اشعار والیی از شاعران دیده میشود. مانند انتخاب قالب ترکیب

 حضرت  امام حسین )ع( .
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شاعرانی چون زاللی خوانساری و شفایی اصفهانی با گرایشهای عرفانی به منقبت معصومین )ع( 

اند. در عین اینکه این شاعران از اصطالحات فلسفی استفاده میکنند؛ گاه موافق با عقیدۀ شاعران پرداخته

در اشعار خود پرداخته  اصول فلسفه را با اصول دین مغایر میدانستند به رد فلسفه نکهقرن پنجم و پس از آ

سینا وجود دارد، در بیتی نجات را در دین میداند نه اند. همین طرز برخورد در اشعار شفایی نسبت به ابن

 کند، تخلص خود را از کتاب شفای ابوعلی سینا برگرفته است. می کتاب نجات ابن سینا و در بیت دیگر بیان
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