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  ي مذهبی شاعران برجستۀ شیعه در سدة نهم هجريها ارزیابی سروده

  1محمود آیتی

  :چکیده

حاضر سعی بر آن است تا وضع شعر مذهبی شاعران برجستۀ شیعه در سدة نهم هجري  مقالۀدر 

و اهمیـت و  » عرفـان و تصـوف  «در ادامه نیز به دلیل رواج چشـمگیر   ،قمري مورد بررسی قرار گیرد

تأثیر آن در افکار مذهبی شاعران این دوره، بحثی مبسوط درباره عرفان و تصوف ایـن دوره صـورت   

 هکــه دربــار ندســتهشــعرهایی چیست؟اشــعار مــذهبی  ر مــذهبیاشــعامنظــوراز مــا ا ،گرفتــه اســت

در واقع پیش از این قرن هم اشعار مذهبی فراوانی سروده شـده   ،ندا سروده شده )علیهماالسـالم (معصومین

است اما بایدتوجه داشت که این اشعار عمدتاً از سوي شاعران سنی مذهب سروده شده و نیز بیشـتر  

تـوان گفـت کـه از قـرن نهـم       باشد و می می) ع(و خلفاي راشدین و حضرت علی) ص(درباره پیامبر

ده و ویژه بهمدح و منقبت اهل بیت پرداخته و در سوگ حادثـه  است که شاعران شیعه به طور گستر

این رونـق و شـکفتگی در سـرودن اشـعار مـذهبی توسـط        ،پردازند سرایی می عظیم عاشورا، به مرثیه

شاعران شیعه مذهب باعث ایجاد روندي مؤثر در تاریخ ادبیات مذهبی ایران گردید که تـا بـه امـروز    

 ،هم ادامه دارد

  : ها کلید واژه

  ،مذهب، شیعه عرفان، سدة نهم، شعر فارسی،

                                                 
 Mahmood.ayati@gmail.com ،عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان -1



  

  

  پیشگفتار

این دوره کـه دورة  ،فرهنگـی خـاص اسـت   سدة نهم در تاریخ پر نشیب و فراز ایـران یـک دورة   

نظر اوضاع اجتماعی و مـذهبی   کشاکش وستیز و جنگ و گریز است،دورة تیموري نام دارد و از نقطه

 ،هاي خاصی دارد ویژگی

کـه خـوي    ـ   تیموریان اعم از سالطین یا شـاهزادگان ایـن سلسـله جـز تیمـور     ، به روایت تاریخ

مردمی معتدل و گاه مانند شاهرخ متدین و عـدالت پیشـه و فرهنـگ     ـ    غارتگري و خونریزي داشت

غارت ممالک نصیب تیمور و اوالد و احفاد  ۀدوست و ادب پرور بودند و ثروت فراوانی که در نتیج

وي شده بود،وسیلهخوبی براي توجه آنان به تجمالت درباري و آباد کردن شهرها و ایجاد دربارها و 

اعتقاد سالطین تیموري تا پایان عهدشان به مسائل دینی و ،دب و فرهنگ شددر نتیجه توجه به اهل ا

ترویج احکام و بزرگداشت شعائر دینی به تبع تزوکات تیموري است،چه بسیاري مطالب مربـوط بـه   

نشر دین و احترام سادات و علما و زهاد و گسترش قواعد شـریعت در تزوکـات تیمـوري تیمـوري     

مرتبه آل محمـد را از جمیـع مراتـب برتـر داري و     «:تزوکات آمده است توصیه شده است،چنانکه در

تعظیم و احترام ایشان به جاي آري و افراط را در محبت ایشان اسراف ندانی که هر چه از براي خدا 

  )209: 1342 تربتی،( »،باشد در آن اسراف نباشد

د و به عبارت دیگـر خـود را   طرفه آنکه تیمور براي خود رسالتی و مأموریتی در این باب قائل بو

هایش را عنـوان غـزو   کرد، تا آنجا که بعضی از فتوحات و جهانگشایی می دان دینقلمدادیکی از مجد 

داد و در این تظاهر به دین و نیز دعوي تجدید دین،تیمور از بیان مورخ مخصوصش نظـام الـدین    می

خود او صاحب کرامت و مخصوص به  و به دعوي اطرافیان او و شاید«شامی عنوان خالفت پناه دارد

مـذهبی  ۀ تیموري یک صبغ ةتأیید آسمانی و ملحوظ به نظر عنایت ربانی بود و این اعتقادات به دور

  )47: 1363صفا،(»،بخشید می خاص

در تزوکات تیموري هم مذهبی از مذاهب مورد قبول مسلمین بـر مـذهبی دیگـر برتـري نیافتـه      

کرد ودر جلوگیري از طعن و نکوهش  می دفاع نّنیت مذهب تساست،اگر چه دولت تیموري از رسم

شـاهرخ و جانشـینان او زیـارت    ،نمود مـی  گرفت،سـختگیري  می شیخین،که از سوي شیعیان صورت

 اثنی عشري نیز احترام بسـیار  هدانستند و نسبت به سایر ائم می را از فرائض خود) ع(مشهد امام رضا

  ،رفت می سالطین به تشیع گذاشتند، تا آنجا که تصور اعتقاد می

اثنی عشري از این فرصـت بـراي نشـر     هعهد تیموري براي ترویج تشیع موقع مناسبی بود و شیع

اعتقادات خود به خوبی بهره بردند،زیرا قدرتشان به آن حد رسیده بـود کـه از    هعقاید و اظهار آزادان
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تسنن و اثبات فساد عقیـدة آنـان از    انزوا و انخزال بیرون آیند و به حمالت پی در پی به مذاهب اهل

البته پادشاهان حنفی مذهب تیموري نیز از اظهار عناد با آنـان  ،راه سب شیخین و نظایر آن اقدام کنند

ابا نداشته، و این کشاکش لفظی و تبلیغی در آثار ادبی این دوره بویژه در اشعاروابیاتی که طـرفین در  

 هایـن مقـدار تسـامح وتسـاهل مـذهبی در اوایـل دور       ،تاند مشـهود اسـ   عیبجویی از یکدیگرسروده

تیموري خاصه احترامی که شاهرخ وجانشینان او نسبت به سادات داشتند موجب رواج ذکر مناقب و 

اطهار شد ونه تنها شعر شاعران شیعی مذهب یا متمایل به تشیع این  همئمدایح نسبت به آل پیامبر و ا

اهللا ولی،محشـون از مناقـب وفضـایل خانـدان      دوره چون ابن حسام، کـاتبی، بابافغـانی، شـاه نعمـت    

است،بلکه در اشعار شاعر سنی مذهب متعصبی چـون جـامی آن مایـه احتـرام و تبجیـل نسـبت بـه        

  ،آور است خاندان شگفت

دیـن   هذکر مناقب پیامبر و ائمـ بر گویان این دوره مبتنی  در بسیاري از قصاید قصیدهشعر مذهبی 

آمیز شعرا همراه است،چنانکه  است که معموال با غلو در ذکر اوصاف و مناقب و بیان اعتقادات مبالغه

ابن حسام یک دیوان کامل از قصاید و ترجیعات و ترکیبات در توحید وسـتایش حضـرت رسـول و    

توان از اهلی شـیرازي،کاتبی،فغانی   دارد و از شاعران دیگر این نوع مدایح یا مراثی دینی می اهل بیت

  ،شیرازي،برندق خجندي و حتی جامی سنّی مذهب نام برد

 هشیوع وحکومت این نـوع شـعري دردور   ۀتوان مقدم این دوره رامی ویژه شیعیِ شعر مذهبی و به

واختالفـات   گرفتهرنگ دینی  ،خاصه دراین عهد ،فودیگرآنکه ازجایی که تص هنکت ،صفوي دانست

چـه تمیزمیـان متشـرعه     افتـد،چنان  هاي پیشین میان صوفیه و متشرعین به ندرت اتفاق می بزرگ سده

ــبغ   ــعرعرفانی نیزص ــت،بنابراین ش ــن دوره دشواراس ــت درای ــحاب طریق ــت   هواص ــه اس ــی یافت دین

  ،وشطحوطامات واباحیگري درآن رنگ باخته است

یابیم آنچه قسـمت مهمـی از    ر مید کنیم، جستجو میرا گوي  وین شاعران بزرگ پارسیوقتی دوا

در بررسـی احـوال و آثـار    ،اسـت  ادبیات منظوم ما را به خود اختصاص داده،مناقب و مدایح مـذهبی 

اي  کارنامـه  هشود،بنابراین هر یک براي ارائ اعتقادي ایشان محسوب می هشاعران،مدایح مذهبی کارنام

از آنجا که در قـرون اول زبـان عربـی زبـان شـعر و ادب بـوده اسـت،آثار        ،کنند تر تالش می درخشان

هاي مدایح مـذهبی در شـعر    ارزشمندي از این دوره در مدح اهل بیت به عربی باقی مانده،ولی نمونه

و باشـد   ترین آثار در این زمینـه مـی   فارسی تقریباً از قرن چهارم دیده شده است که در شمار شایسته

پس ،شود کسایی مروزي است،که از شعراي درجه اول شیعه محسوب می طبع شاعر گرانمایه، هزایید

 ،خالی است )ع(و حضرت علی )ص(دیوان کمتر شاعري از منقبت اهل بیت به ویژه پیامبر از این دوره،

ـ     ه در قرون پنجم و ششم با توجه به تسلط ترکان غزنوي و سلجوقی که مردمـی متعصـب و پایبنـد ب
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معموالً بدون آشکار شدن نام شاعران بر  )ع(معصوم هتسنّن و مخالف سرسخت شیعه بودند،مدایح ائم

گشودند،در معرض آزار و اذیت  زبان می )ع(مه به خصوص علیئها بود،چون کسانی که به مدح ا زبان

شـجاعت   یتبا این همه شاعرانی بودند که در نها،گرفتند قرار میشدید و گاه خطر مثله شدن و قتل 

و جسارت یا رندي و زیرکی،با توجه به مقتضاي زمان،زبان به سرودن اشعاري در مـدح و منقبـت و   

از جملـه  ،شـد  گشودند و در واقع این کار برایشان نوعی عبادت و جهاد محسوب می امامان می ۀمرثی

  ،نام برد ،،،توان از ناصرخسرو،قوامی رازي و این روزگار می هشعراي برجست

  :اشعار مذهبی يهنر -ییگاه ادبجا - 2

هاي عالی انسانی و اخالقی و صفات پسندیده و ممتاز بشري  در مناقب وشعرهاي مذهبی اندیشه

توان مناقب مذهبی را بخش اعظمی از ادبیات تعلیمی دانست و آن را قدم  شود، بنابراین می مطرح می

ار به اصول مذهب شیعه،تاریخ اسـالم  اشارات بسی،مهمی در پراکندن بذر اخالق عملی به شمار آورد

بینــی شــعراي شــیعه و ارزش و اهمیــت  و تــاریخ انبیاء،گذشــته از اینکــه نشــانگر آگــاهی و روشــن

المعـارفی   هـاي مـذهبی،دایره   خصوص حماسـه  اندوزي در بین ایشان است،از مجموع مناقب،به دانش

  ،معتبر براي عالقمندان به تاریخ و اصول تشیع ساخته شده است

انـد   با توجه به اینکه ارزشمندترین آثار هنري آنهایی هستند که از سرِ عشق و اخالص خلق شده

تـرین و مـؤثرترین زبـان خـود را در      پردازان با عشق و خلـوص تمـام،پرحرارت   و از آنجا که منقبت

هنـري نـاب   ة برند و گفتارشان جوششی درونی و زالل اسـت،نتیجه آن یـک پدیـد    مناقب به کار می

گشاید و شعر او جوالنگاه جانی مشـتاق   دنیایی،زبان به مدح می هشاعر بدون طمع صله و انگیز،تاس

  ،است

ترین  یابیم که اشعار مذهبی در شمار بهترین و قوي در پی بررسی دیوان شاعران مورد نظر در می

کلمـات  هاي ایشان است و نهایت حسن سلیقه را در انتخاب وزن و ردیف و قافیه و آرایـش   سروده

آري از ترکیب عقاید مذهبی با عشق و هنر،بی تردید اثري بـی نظیـر و جـان شـکار     ،اند به کار گرفته

  ،تبلیغ و ترویج یک اندیشه است ۀترین و مؤثرترین وسیل آید که شایسته پدید می

 :عرفان و تصوف درسده نهم - 3

جریان شعري از آغـاز   این«،ي ماندگار شعر فارسی استها بی شک جریان شعر عرفانی از جریان

حـال، قـال   :توان آن را به سه دوره می ،،،پیدایی تاکنون سه مرحله عمده را پشت سر گذاشته است که

 545-525حـدود  ،ف(و احتیال تقسیم کرد؛ دوره حال شعر صوفیانه و عرفانی فارسی تقریباً از سنایی

آن، دوره بعـد از مولـوي، یعنـی     دوره قـال  ،شود و نقطه اوج و انجام آن با مولوي است می آغاز) ق
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 831-730(شاه نعمت اهللا ولـی : ي هشتم و نهم هجري قمري و شاعران برجسته آن عبارتند ازها سده

 897-817(وعبدالرحمان جامی) ق 837-757(، شاه قاسم انوار)ق 810ف (، محمد شیرین مغربی)ق

عـوالم عرفـانی و    رسـیدن بـه  ، و دوره احتیال دوره ایست که برخی از شـاعران و صـوفیه بـراي    )ق

بـه عـالوه    ،جوینـد  مـی  سـود » مکیفـات «یا به تعبیر بیدل دهلوي از » ها رسان یاري«شهودي از برخی 

شـود و بـه طـور     می قدرت معنوي برخی پیران و مشایخ صوفیه، ابزار کسب قدرت سیاسی در ایران

  )52:1383عباسی، (»،گراید می کلی تصوف به احتیال و نیرنگ بازي

خاصی ة ز درون جریان زهد اسالمی که خود محصول شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادي دورا

این اتفـاق مبـارك زمـانی روي داد کـه اکسـیر       ،بود، جریانی جدید به نام تصوف و عرفان پدید آمد

عشق با مس زهددرآمیخت و اندك اندك از جنبه ناري آن کاسته و بر سایه روشـن جنبـه نـوري آن    

شاعران عارف توانستند بـا   ،افزوده شد، تا آنجا که شعر عرفانی از بطن شعر زهد و اخالق متولد شد

کم لطیف و هنري کننـد و بـه زبـان نـوري و و     کیمیاگري خویش زبان ناري و خشن زاهدان را کم 

اي هـر دو زبـان نـار و نـور در کنـار هـم        هنري بدل سازند، چنانکه در آثار سنایی غزنوي، تا انـدازه 

  ،حضور دارند

در این که دوره طالیی شعر عرفانی زبان پارسی حـد واسـط دو چهـره نامـدار؛ یعنـی سـنایی و       

یی در این حوزه بوده که ها اما یقیناً پیش از سنایی تجربه مولوي است، قولی است که جملگی برآنند،

 سمت و سوي خاصی ببخشد و سنّت بدیعی بـه نـام   ها او با نبوغ شگرف خود توانسته به این تجربه

 ،تبدیل شود) 9:1372شفیعی کدکنی،(ي »ساز شخصیت دوران«شعر عرفانی را بنیان نهد و به 

ي نسـبتاً بـی   هـا  تازه در قالـب ۀ واي جدید و معنا و اندیشنوآوري سنایی در وارد کردن حال و ه

او بسیاري از قالبهاي مستعمل و دست سوده دیگران را گرفتـه،حال و  ،جان و رایج شعر فارسی است

هوایی جدید در آنها وارد کرده و توانسته است از این طریق شعر ماندگاري خلق کند و زمینـه سـاز   

ن خاقانی در حوزه لفظ و قصـیده و عطـار و مولـوي در حـوزه     ظهور شاعران بزرگ و نام آوري چو

  ،غزل و مثنویهاي عرفانی شود

الـدین رومـی و چنـد تـن      متأسفانه پس از قرن هشتم هجري و بعد از ابن عربی، عطار و جـالل 

افکار به وجود نیاورد، اگر چه بـه ظـاهر وسـعت و      دیگر، تصوف، ظاهراً چیزي نو و اصیل در زمینه

افت، ولی تنها با تکرار سخنان گذشتگان و افکار ایشان زنده مانده بود و به مرور زمان رو به انتشار ی

ي درویشان بیش از پیش و بـه طـور روزافـزون بـه     ها بدین ترتیب تصوف در سلسله ،انحطاط رفت

و هاي مبتذل و پرستش اولیاء و شیوخ زنده و مـرده و مراقـد    نمائی فساد گرائیده و به صورت معجزه

ي صوفیان و درویشان و خانقاهها مرکز پرستش و بزرگداشـت ایـن گونـه    ها طریقه،آثار ایشان درآمد
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   ،شیخان و منبع خرافات گوناگون و غالباً تعصبات مذهبی و گمراه کننده گردید

خویش   کردند و بیشتر در امور زندگی روزمره مؤمنان کمتر به فلسفه تصوف ابراز عالقه می  عامه

افزایش نفوذ و پرستش شیوخ صوفیه و طرائق به ثروتمند شدن  ،طلبیدند ان معجزه و یاري میاز شیخ

و  هـا  کرد، و مؤمنان فئودال و شهریان، پول و کاال و چیزهاي بهادار و غالت و گلّه می ها کمک خانقاه

معافیـت از  هـاي   کردند و پادشاهان و خوانین، زمین وقفـی و فرمـان   می ها اراضی موقوفه نثار خانقاه

درویشان خانه به دوش و جهانگرد کـه از لحـاظ وضـع اجتمـاعی خـویش       ،داشتند می مالیات تقدیم

اي که هیچ رابطه و نسبتی بـا   اي از گدایان حرفه تفاوتی با اوباشان و عیاران نداشتند به تدریجبه توده

  ،شدند می ند، مبدلافکار واالي تصوف نداشتند و بیشتر اوقات فاقد هرگونه دین و ایمانی بود

یـا   هـا  یکی دیگر از اَشکال انحطاط و فساد تصوف در این دوره ایـن بـود کـه برخـی از طریقـه     

ي لشکري و گروههاي دسته جمعی آشوبگر تبدیل یافتنـد و بـه   ها اي از سلسله ي آن به گونهها شاخه

را پیش » ر راه ایمانجهاد د«ي تعصب آمیز ها جاي افکار صوفیانه یعنی کسب کمال روحانی، اندیشه

یی را بـه راه انداختنـد و در بعضـی مواقـع باعـث      هـا  کشیدند به این بهانه دسته بنـدیها و غـارتگري  

  ،اغتشاش و ناامنی شدند

 ،ي عمده شعر استها با این وجود در نیمه دوم سده هشتم و سده نهم هم شعر عرفانی از جریان

نعمـت اهللا ولـی، قاسـم انـوار، محمـد شـیرین مغربـی و        شاه : این جریان عبارتند ازۀ شاعران برجست

شمارند، امـا   می اي این جریان اگر چه اکنون چندان مورد توجه نیست و آن را جریانی حاشیه ،جامی

ي شاعران آنها نـه تنهـا در   ها ي بعد سخت مورد توجه بوده است و سرودهها در آن روزگاران و دوره

ري داشته، که در میان مردم طبقات مختلف اجتمـاع نیـز مخاطبـان    ي صوفیه هواخواهان بسیاها حلقه

با این وجود شعر شاعران این دوره کاستیهایی هم داشته که باعث شـده در   ،قابل توجهی داشته است

توان به نداشتن ابتکار و تقلیدي  می ي بعد چندان توجهی بدانها نشود که از جمله این کاستیهاها دوره

  ،اشاره کرد ،،،رم و محتوا، مصداقی بودن شعر وبودن، عدم وحدت ف

) ق 638-560(هاي خویش از فرهنگ عرفانی ابن عربـی  گراي، باانباشتن غزل این شاعران عرفان«

زننـد یـا عرفـان را بـه شـعر       مـی  و اصطالحات خاص تصوف او، شعر خویش را به عرفان سـنجاق 

خورد که شواهد از  می شته باشد به درد آنخویش، و دیوانهاي ایشان بیش از آن که ارزش عرفانی دا

  )60-59: 1378شفیعی کدکنی،(»،آن استخراج شود براي فرهنگ اصطالحات صوفیه

اهللا ولی و محمد شیرین مغربی و قاسم انوار از رهگذر شریعت و علم کسبی  هر آنچه شاه نعمت

عرفانی و عشقی جـذب جـان   ۀ بآن را از طریق تجراند  درباره خدا، جهان و انسان آموخته و نتوانسته

خود سازند و در ضمن هیجانات روحی خود آن را به عاطفه تبدیل کنند یا به قولی قال را بـه حـال   
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تبدیل سازند، به همان صورت قال مانده است و به همین دلیل شعر آنها از دقائق شعر دوره گذشـته  

براي اثبات این امـر   اند، د جستهایناناز ظرف غزل براي سرودن رساله عرفانی محض سو ،خالی است

کافی است که مفاهیم و مضامینی را که در غزل آمده با مضامینی کـه در مثنویهـا و آثـار منثـور آنهـا      

ي عرفـانی  هـا  آمده، قیاس کنیم و در یابیم که مضمون اغلب این غزلها همان مضامین شایع در رساله

  ،وحدت وجود: است یعنی

مهمترین مضمون غزلیات عرفانی این دوره، وحدت وجود است «: یدگو یار شاطر در این باره می

اي دارد و شـاعران عرفـان سـراي ایـن      که از ارکان معنوي تصوف است ودر شعر فارسی نیز سـابقه 

چنانکه اگر وحـدت وجـود و    اند، دوره، آن را به صور گوناگون و در جامه تعبیرات مختلف ادا کرده

یار ( »،ماند نمی زل مغربی و شاه نعمت اهللا ولی بردارند، معنی قابل تأملیمضامین متفرّع از آن را از غ

  )164: 1334 شاطر،

گذشـته کـه از اصـطالحات عرفـانی برهنـه اسـت، آکنـده از        ة غزل این دوره برخالف غزل دور

اصطالحات فنّی تصوف است، به ویژه فرهنگ عرفانی ابن عربی و اصطالحاتی کـه خـاص تصـوف    

ي هـا  ین اصطالحات صوفیانه چندان است که سبب شده تا اگـر شـاعر انـدك تجربـه    شمار ا ،اوست

 ،حالی نیز داشته باشد، در میان خیل غزلهاي مملو از اصطالحات متأثر از عرفان ابن عربی گـم شـود  

ایـن   ،توان از آنها فرهنگ اصطالحات صوفیانه ترتیب داد می ازدحام این اصطالحات چندان است که

، باعـث  ،،،خرابـات، عشـق، شـراب، جـام جـم و     : اصرار بر تکرار اصطالحات و رموز عرفانی ماننـد 

گفتنی است که تعـدادي   ،متکلّف شدن سخن آنان و فاقد جوش و جذبه شاعرانه شدن آن شده است

از این اصطالحات و رموز عرفانی در شـعر حـافظ نیـز کـاربرد زیـادي دارد، امـا حـافظ بـا قـدرت          

  ،اي به آنها بخشیده است گري خود حیات دوبارهکیمیا

العادة تصـوف و توسـعه بسـاط فقـر و درویشـی و       از ممیزات مذهبی این دوره یکی شیوع فوق

در حقیقت دشوار است که در این دوره اصحاب طریقت را از اصحاب شریعت  ،هاست ازدیاد خانقاه

نی و مضامین صوفیانه و مشـرب درویشـی   رسد که معانی عرفا می چنین به نظر ،با قاطعیت جدا کرد

بهـره   توان یافت که از ذوق عرفان بـی  عمومیت داشته، و کمتر شاعر یا دانشمندي را در این دوره می

قـرن نهـم بـه    «: نویسد می استاد صفا در تاریخ ادبیات خود ،باشد و در این راه قدمی چند نرفته باشد

هـاي مسـاعد بـراي     به مشایخ صوفیه، یکـی از دوره سبب اعتقاد شدید شاهان و شاهزادگان تیموري 

خاصه که تصوف در این عهد تـا حـدودي رنـگ دینـی      ،رواج تصوف و نفوذ روزافزون صوفیه بود

یافته بود و این امتزاج شریعت و طریقت سبب شد که مشایخ صوفیه در شمار متصدیان امـور شـرع   

از  ،ظار را داشته باشند که از عالمان شرع داشـتند درآیند و مردم از آنها در رفتار و کردارشان همان انت
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سوي دیگر از قرن هفتم به بعد که رفته رفته اصول تصوف و عرفان در کتابهاي علمی و درسی وارد 

شد، این مشرب به تدریج از انحصار متصوفه بیرون آمد و اهل مطالعه و صاحبان ذوق بر بسـیاري از  

هاي درویشانه به مردم عادي سرایت کرد، تـا   درویشی و اندیشههاي آن آگاهی یافتند و کم کم  دقیقه

هـایی از عرفـان    یابیم که جلـوه  هاي نهم و دهم کمتر شاعر و نویسنده یا عالمی را می آنجا که در قرن

  )41:1363صفا،(» ،در آثارش دیده نشود

حمایـت و   پیداست که احوال سیاسی ایران و هرج و مرج دائمی و تواتر شکست و ناکامی و نیز

تشویق زیاد از حد امرا و شاهزادگان تیمـوري از مشـایخ و عرفـا و علمـاي متصـوف، زمینـه بسـیار        

  ،مساعدي براي پیشرفت و توسعه تصوف در این دوره فراهم ساخت

عشق عرفانی به صورت مدون و شکل یافته، اولین بار به وسیله سنایی وارد شعر شد و تـا قـرن   «

هـاي   در قرن نهم، نخست به دلیل گـرایش  ،خود در شعر فارسی ادامه داد نهم نیز همچنان به حضور

در شـعر نمـود    "عرفـان "مذهبی شاعران و سالطین و سپس به دلیل رواج روزافزون تصوف، مقوله 

تـر،   چشمگیرتري دارد و نکته جالب در شعرهاي عرفانی این قـرن، آن اسـت کـه عرفـان آن منطقـی     

هاي گذشته بوده و به مقدار زیادي با زندگی روزمره همسانی و نزدیکی  تر از دوره تر و تجربی معتدل

هاي متعدد عرفان، آنچه بیش از همه در شعر این قرن بدان پرداختـه شـده    از میان مقوله ،کند پیدا می

  ،است و طبیعی است که معشوق این عشق ذات مقدس خداوند است» عشق عرفانی و حقیقی«است،

اند و از  هاي دیگر سروده شده بیشتر در قالب غزل و به ندرت در قالب شعرهاي عرفانی این قرن

اهلـی  » شـمع و پروانـۀ  «اهللا ولـی و مثنـوي    هاي شاه نعمت توان به برخی از رباعی میان این نوادر می

این مثنوي در ساختار معنایی، از مضـمون عرفـانی برخـوردار اسـت و در واقـع       ،شیرازي اشاره کرد

در شعرهاي عرفـانی   ،به و انجذاب طالب و مطلوب در طریقت عارفان و صوفیانتمثیلی است از جذ

هایی همچون دیر مغان، رند، مست، تجلی، مغبچه، میخانه، درد، خراباتی و هماننـد   قرن نهم نیز واژه

هـاي گذشـته اسـت و ایـن      خورد که در واقع این امر بازماندة سنن ادبی دوره اینها مکرر به چشم می

انـد، بـه کـار گرفتـه      اي که در قرن ششم تـا هشـتم داشـته    در شعر این قرن نیز به همان معنی ها واژه

 ،)98:1384واردي،(» ،شوند می

شـودکه بـه ترتیـب از     می یی از اشعار عرفانی شاعران این سده آوردهها در پایان این بحث نمونه

  :قاسم انوار،شاه نعمت اهللا ولی و جامی است
  

ــرابیم د  ــتان خ ــه مس ــا ک ــان م ــر مغ ــن دی   ر ای
  

ــان    ــر دار ام ــدیم دگ ــر ندی ــن دی ــر از ای   غی
  

  مســـتان بــه شــکایت آمـــد  ۀ عقــل از قصــ  
  

ـ     گفتم  مسـتان مسـتان  ۀ اي جـان جهـان قص  
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  گــر نکــو بنگــري، از دیــده عرفــان بینــی     
  

  عشق و معشوقه و عاشق همه جان اندر جان 
  

  در توفیـق و هـدایت همـه عشـق آمـد، عشــق     
  

ــد در     ــس را نگذارنـ ــک کـ ــانلیـ   در آسـ
  

ــم      ــر داری ــک س ــه ی ــقیم ک ــان ره عش   مفلس
  

  سر ببـازیم بـه سـوداي تـو،اي جـان جهـان       
  

ــاده ــتانند   ب ــه سرمس ــاق، ک ــه عش ــش ب   اي بخ
  

ــاد کهــاي ســاقی     !نهــا همــه در نعــره و فری
  

  قصـــه درمـــان طلبـــی رابگـــذار! »قاســـمی«
  

ــان   ــه عــالم درم ــن درد ندیــدیم ب   غیــر از ای
  

  )252: دیوان(   
  

ــاقی و   ــد س ــا  درآم ــراي م ــی ب ــام م   آورد ج
  

  منــور کــرد نــور او ســراي کــه؟ ســراي مــا  
  

  ي میخانـه، بـه مـا انعـام فرمودنـد     هـا  همه مـی 
  

  مـا  کـرده بجـاي   هـا  کرم بنگر که الطافش چه 
  

  مـی بردسـت   جام وما سرمست،ساقی خراباتست
  

ــابی از آن آب هــواي مــا     حیــات جــاودان ی
  

  در میخانــه بگشــادند و داد عاشــقان دادنــد   
  

  بحمـداهللا اجابــت شــد دعـاي کدخــداي مــا   
  

ــیم   ــی نوش ــدانیم و درد درد م ــف دردمن   حری
  

  بما ده دردي دردش کـه آن باشـد دواي مـا    
  

  عـالم ازو یابنـد   خوش ذوقیست ذوق ما کـه  چه
  

ــواي مــا     نــواي عــالمی بخشــد نــواي بــی ن
  

ــیم«گــداي « ــالم»نعمــت اله   ، ســلطان همــه ع
  

ــداي      ــام گ ــن ز انع ــاهی ک ــا و پادش ــابی   م
  

  )36 :دیوان(   
  

ــیح   ــن مس ــه در دی ــل ک ــان نق ــر مغ   دارم از پی
  

  باده چون نقل مباح است،زهی نقـل صـحیح   
  

ــن سـح شـــیوه علـــم نظـــر ورز کـــه العلـــم  
  

ــیح   ــاش کــه الجهــلُ قب   منکــر فعــل خــرد ب
  

  بردست تووهست زلطف است سرموي یک دهان آن
  

  یک سر موي تـو را برهمـه خوبـان تـرجیح     
  

  ملیحی است دلـم کشـته اوسـت   هر کجا شوخ 
  

  وآن لب جانبخش ملـیح  خوش چشم آن خاصه 
  

  وارد صــبح ز صـــوفی طلـــب و ورد صـــباح 
  

  و جام صبوح از کف سـاقی صـبیح  » جامی« 
  

  )235 :دیوان(   
  

 

  :ذکر مدایح و مناقب مذهبی در قرن نهم - 4

تـرین   شـیعه،از درخشـان  ویـژه در آثـار شـاعران     نهم از نظر پیشرفت و ترقی شعر مذهبی،بهه سد

هاي مذهب در شعر این دوره ازنظر تعدد شـاعران ونیـز کثـرت     جلوه،هاي تاریخی و ادبی است دوره

دراین دوره که به لحاظ تاریخی عصر تیموري نامیـده  ،اشعار اعتقادي و مذهبی بسیار چشمگیر است

احفـاد او و ایجـاد   هـا توسـط تیمـور و     ناشـی از غـارت سـرزمین    هآورد شود،به سبب ثروت بـاد  می

پروري برخی از امراي تیموري چون شاهرخ، شـعر    دوستی وادب فرهنگ ۀدربارهاي باشکوه و روحی
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گیري سالطین تیموري نسبت بـه   آسان هاز سوي دیگر به سبب روحی ،و شاعري رونق بسیاري یافت

وي داد ودر پرتـو  افکار و اعتقادات مذهبی اقوام دیگر،انقالب عظیمی در افکار و آراء اهـل عصـر ر  

شعر نیز راه یافت،خاصه شـاعران شـیعه کـه پـس از      هآزادي نسبی اختالف ادیان و مذاهب در عرص

طوالنی انزوا و انخذال فرصت را مغتنم شمردند ودر اشعار خود اعتقادات مذهبی خـود را   ةیک دور

این شـاعران از اهلـی    ۀاز جمل ،مخالف پرداختند هاظهار نمودند و گاه به طعن و رد و نکوهش عقید

تـوان نـام بـرد کـه دواویـن ایشـان مشـحون از بیـان          مـی  ،،،شیرازي، قاسم انوار، ابن حسام، کاتبی و

اعتقادات و مدح و منقبت پیشوایان دین خاصه ائمه اطهار است،تا آنجا که شـاعري چـون جـامی در    

کـامال دینی،خاصـه    هه صـبغ اینگونه است که شـعر ایـن دور   ،نامه دارد هاي خوداعتقاد یکی از مثنوي

  ،شیعی دارد

نه تنها در قصـاید غرّایـی از   که اطهار در اشعار این عهد امري است  هذکر مناقب آل رسول و ائم

اهللا نیشابوري،امیرشاهی،امیر حاج حسینی جنابدي،اهلی  شاعران این زمان مانند ابن حسام،کاتبی،لطف

ان متعصبی مانند جامی هم از اظهـار احتـرام وافـر در    ،بلکه حتّی سنیشود دیده میشیرازي و جز آنان 

امتناع نداشتند و این معنی در آثـار منثـور ایـن    » اهل بیت«اشعار و خاصه در مثنویات خود نسبت به 

هـاي   هـا همـه عالئـم و نشـانه     شود و ایـن  عهد هم،اعم از متون ادبی یا تاریخی به وفور مالحظه می

کـرد و   ماعت به تدریج به طـرف تشـیع و امامـان آن پیـدا مـی     تمایلی است که طرفداران سنّت و ج

  ،کوشیدند دانسته یا نادانسته به تقویت طرف مقابل می

 هاي بسیار مهم و ضروري است و آن اینکه سرودن اشعار در مدح و منقبت ائم در اینجا ذکر نکته

و،فردوسـی،قوامی  شیعه مختص به قرن نهم نیست،کما اینکه کسانی همانند کسایی مروزي،ناصرخسر

ـ    ،،،رازي،عطار،مولوي،سـعدي و حــافظ و  امامــان شــیعیان  ۀهـم اشــعاري در وصـف و مــدح و مرثی

اند،اما باید گفت که رواج واقعی این نوع اشعار  داشته )ع(ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی عشري به اثنی

یـن شـاعران خـود شـیعه     در همین عهد است که به دالیل آن قبل از این اشاره شد و نیز بسیاري از ا

،بـه ایـن   رود انتظار مـی اند و تنها از سر اعتقاد و ارادت،که از هر مسلمان آزاداندیش پاك منشی  نبوده

  ،اند کار اهتمام ورزیده

  :در قرن نهم مضامین شعر مذهبی - 5

مهمترین مضامین شعر مذهبی در این دوره حمد خداونـد و ذکـر وحـدت و عظمـت وي،نعـت      

و ذکـر  )ع(،مناجات،توبه و استغفار،رثاء ائمه خاصه امام حسین)ع(ه به ویژه حضرت علیپیامبر،ثناي ائم

  ،کربالست هواقع
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  : حمد خداوند -1- 5

شـود و ایـن    مثنویـات دیـده مـی    هحمد خداوند و ذکر وحدت و عظمت وي تقریباً در آغاز هم

توان ابیاتی  می عارفانه نیزدر بعضی غزلیات و رباعیات ،سرایی است قدیمی در مثنويرایج و اي  شیوه

  ،در تعظیم خالق و یکتایی و بزرگی او یافت

  :)ص(ثناي رسول اکرم -2- 5

ترین مضمون شعر مذهبی ایـن دوره اسـت و قسـمت عمـدة اشـعار دینـی بـه آن         این معنی مهم

شاعر از عظمت قدر و عزّت او نـزد خداونـد و شـرافت اسـالم و      )ص(در مدح پیامبر،اختصاص دارد

جود و سخا و دالوري و معجزات و کرامات او و عنایت او به عالم خلـق و نیـز معـراج وي سـخن     

  ،نماید گوید و غالباً به اخبار و احادیث و آیات قرآنی اشاره می می

نقـل   )ص(را در ثناي حضرت پیامبر در اینجا براي نمونه چند بیت از یکی از قصاید اهلی شیرازي

  :کنیم می
  

ــد    ــال محم ــده خی ــراغ دی ــا را چ ــتا م   س
  

  سـت ا خرّم دلـی کـه مسـت وصـال محمـد      
  

ــین    ــر زم ــش ب ــایۀ او نق ــبت س ــز نس   هرگ
  

  ســتا کــی نقــش بنــدد آنکــه مثــال محمــد 
  

ــاند    ــا رس ــه م ــدیت ب ــۀ اح ــه نام ــی ک   مرغ
  

ــد     ــال محم ــی مق ــمیر وح ــرغ ض ــتا م   س
  

  اوج هـواي عـرش  معراج قـدر بـین کـه در    
  

ـد      ســتا پــرواز جبرئیــل بــه بــال محمـ  
  

  نعلین اگر چه بر سـر و گـردون زنـد هـالل    
  

ــد   ــال محمـ ــف نعـ ــتا در آرزوي صـ   سـ
  

و مدح خلفاي راشـدین و امامـان    )ص(در بعضی از این گونه اشعار هم حمد خالق و نعت رسول

  ،شیعه توأم است که اینگونه اشعار غالباً از شعراي سنّی مذهب است

  ): ع(ثناي امام علی -3- 5

مدایحی کـه دربـارة امـام اول    ،اسـت )ع(ثناي امیرالمؤمنین آن در قسمت اعظم ،از میان مدایح ائمه

شیعیان سروده شده،نمایندة احساسات مذهبی و آرزوهاي قهرمانی گویندگان و هـم مسـلکان ایشـان    

ــن  ،است ــه در ای ــوتی ک ــی و ق ــعار اشــور و گرم ــعار مشــهود اســت در ســایر اش ــت ش ــی یاف  دین

هاي اسالمی و حمیت و غیرتی که اهل تشیع در تعلّـق   اختالف مذهبی شیعیان با دیگر فرقه،شود نمی

مضمون این مـدایح  ،فرصت بروز یافته است )ع(همه در مدایح امام اول علیاند، به کیش خویش داشته

او و کـرم اخـالق و   هاي او و صحت وصایت و والیـت   تعظیم و بزرگداشت امیرالمؤمینن و دالوري

ــت    ــدان اوس ــب خان ــوي او و مناق ــوري و معن ــن ص ــف  ،محاس ــن دوره لط ــعراي ای ــان ش اهللا  از می
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 )ع(در مـدح حضـرت علـی   دیگـر  ولی،و ابـن حسـام بـیش از شـعراي      اهللا نیشابوري،کاتبی،شاه نعمت

  ،اند اشعاري سروده

  :دیگر هثناي ائم -4- 5

و امـام   )ع(ویژه امام حسین شیعیان به ۀائمدیگر ،ثناي )ع(و مدح امام علی )ص(گذشته از نعت رسول

قصـایدي کـه در منقبـت    ،کنیم خصوص قصـاید ایـن زمـان مالحظـه مـی      را در میان اشعار به )ع(رضا

کربال و شـهادت آن حضـرت تـوأم اسـت،غالباً      هسروده شده و عموماً نیز با ذکر واقع )ع(سیدالشهداء

 هکیشـان را در جامـ   آالم و مصائب باطنی خـود و هـم   اج استادانه و تأثر برانگیز است و شعرا در آن

اهللا نیشـابوري   این گونه قصـائد در دیـوان لطـف   ،اند کربال آشکار ساخته هتأسف و سوگواري بر واقع

دارد کـه مطلـع    )ع(بنـدي در منقبـت امـام رضـا      اهللا نیشابوري قصـیده و ترکیـب   لطف،تر است فراوان

  :بند اینبیت است  آنترکیب
  

ــ  ــحر چ ــت س ــد وق ــوس برآم ــو ک   ون غری
  

ــد      ــوس برآمـ ــوه طـ ــا ز کـ ــت بیضـ   رایـ
 

  :ست با این مطلع اي از جمله قصیده،گانه دارد همو قصایدي در مدح ائمه دوازده
  

ــار الـــم     ــار العالمین،یـــا اختیـ ــا افتخـ   یـ
  

  یا انـت صـدر المتقین،یـا انـت بـدر االتقیـا       
 

الـدین معـروف بـه     محمد بن حسـام سراي این دوره یعنی   شاعر منقبت طور ویژه دراینجا باید به

خاصـه علـی بـن     )ص(حسام را یادآور شد که دیوانش سراسر مشتمل بر مدایح پیغمبر و آل رسول ابن

  ،شود سرایان استاد و تواناي این دوره محسوب می وي از قصیده،است )ع(ابیطالب 

تایش امــام ،قصــایدي در ســ)ع(و امیرالمــؤمنین و امــام حســین )ص(گذشــته از مــدایح پیغمبــراو 

مخمسـی در مناقـب آل عبـا و     )ع(و مدح امـام حسـن مجتبـی    )س(زهرا ه،ثناي حضرت فاطم)عج(زمان

  ،ملجم نیز سروده است اي در لعن ابن قصیده

شـاه و کـاتبی نیـز از     گذشته از شعرایی که نامشان ذکر شد،قاسم انـوار تبریـزي و موالنـا حسـن    

  ،اند شعراي شیعه و مادحین اهل بیت بوده

  : مناجات -5- 5

مناجات که از مضامین لطیف شعر فارسی است گاه در آغاز یا انجـام مثنویـات و گـاه در ضـمن     

اعتراف بـه خطـا و عجـز و    ،شود بعضی قصاید مذهبی و عرفانی و گاهی در سایر انواع شعر دیده می

و ائمه و ذکر عظمـت و   )ص(قصور خود و توسل به کرم و عنایت پروردگار و یا شفاعت رسول اکرم

ست از ابـن   اي ابیات زیر از قصیده،عفو و احسان حضرت باري تعالی از مضامین شایع مناجات است
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  :حسام در مناجات
  

  ها زنیم وقت است بعد از این که از این گفته
  

  در دامــــن عنایــــت او دســــت احتــــزاز 
  

ــو آورده   ــار تـ ــه زینهـ ــا رب بـ ــاه یـ   ام پنـ
  

  تـــو زینهـــاراز قهرمـــان قهـــر تو،یـــا رب  
  

ــی   ــس و ب ــت و مفل ــا تنگدس ــتطاعتیم م   اس
  

ــدوار       ــو امی ــرت ت ــه مغف ــه ب ــن هم ــا ای   ب
  

ــد     ــیئ نیازمن ــه ش ــا هم ــاز و م ــی نی ــو ب   ت
  

ــار      ــز و افتق ــر عج ــاده س ــاك ره نه ــر خ   ب
  

  )10: دیوان(   
  

گذشته از آنچه ذکر شد باید ذکر سوگواري محرم و ماه روزه و اعیاد مذهبی و بعضی از اصول و 

این قبیل مضامین ،دینی را که در اشعار آمده است را در زمرة مضامین اشعار مذهبی یادآور شدعقاید 

  ،توان یافت اهللا ولی می اهللا نیشابوري و شاه نعمت را بیشتر در دیوان ابن حسام،لطف

هایی که تا کنون از اشعار مذهبی ذکر شد،بیشتر از جنس قصیده بوده،امـا بایـد دانسـت کـه      مثال

در ابتداي مثنویات غالباً شاعر به حمد خدا و نعـت  ،گونه مضامین در مثنوي و غزل هم کم نیست این

نظامی و ،پردازد و این شیوه از قدیم در سرودن مثنویات معمول بـوده اسـت   و مناجات می )ص(رسول

  ،اند اند،همین روش را داشته سرایان این دوره امیر خسرو دهلوي که مورد تقلید مثنوي

اهللا ولی و قاسم االانوار تبریـزي بـه غزلیـاتی کـه روح مـذهبی و یـا اساسـاً         ان شاه نعمتدر دیو

  :کنیم می االنوار تبریزي را براي نمونه نقل مغزل زیر از قاس،خوریم مضمون مذهبی دارند،برمی
  

ــت   ــتعین اسـ ــت مسـ ــریعت در طریقـ   شـ
  

  شـــریعت راه فخــــر المرســــلین اســــت  
  

ــیو  ــریعت شـ ــت   ةشـ ــرد اسـ ــردان مـ   مـ
  

ــریع  ــت شــ ــتعین اســ ــاه راه مســ   ت شــ
  

  ســــتا شـــریعت حکمــــت مــــردان راه 
  

ــل    ــه حبـ ــریعت قصـ ــت  شـ ــین اسـ   المتـ
  

  ســـــت شــــریعت از امــــور اعتــــدالی   
  

ــم    ــارع علـ ــریعت شـ ــت  شـ ــین اسـ   الیقـ
  

  طریــق شــرع را خــوف و خطــر نیســت    
  

  و گـــر باشـــد هـــم از دزدان دیـــن اســـت 
  

ــن راه  ــن در ایـ ــی کـ ــتحقاق بیشـ ــه اسـ   بـ
  

ــ  ــت  و تـ ــین اسـ ــر روز واپسـ ــر فکـ   را گـ
  

ــم« ز ــخن » قاسـ ــن سـ ــرد  را ایـ ــاد گیـ   یـ
  

  دلــی کــو راســت دان و راســت دیــن اســت 
  

  )78: 1337 دیوان،(   
  

در اینجا بی مناسبت نیست از اشعاري که مضمون آنها مذهبی نیست ولی سبک بیان آنها مـذهبی  

آن ذکر آیـات قرآنـی را    هاهللا ولی است که در بیان معانی عاشقان غزل زیر از شاه نعمت،است یاد شود
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  :التزام کرده است
  

ــاد  ــو بـ ــۀ روي تـ ــاحبنظران فاتحـ   ورد صـ
  

  مــرز دو ابــروي تــو بــاد» قــل هــواهللا احــد« 
  

  اي شــاه چــو بنمــودي روي» جــاء نصــراهللا«
  

ــاد  آیــت  ــو ب ــذ دو گیســوي ت   الکرســی تعوی
  

  »واللیـل «روي تو آمد،سر زلفـت  » والضحی«
  

  آفرین بـر سـر زلـف تـو و ابـروي تـو بـاد        
  

  که بر جملۀ افالك شه است» والشمس«ترك
  

ــت   ــا«آی ــت تراب ــاد» کن ــو ب ــدوي ت   زد و هن
  

  : مراثی -6- 5

توان به دو نوع تقسیم کرد؛یکی مراثی دینی و مذهبی که بیشتر آنها در ذکر  مراثی این دوره را می

ین این نوع بهتر،است )ع(و مصائب اهل بیت و شهادت امام رضا )ع(کربال و شهادت امام حسین ۀواقع

به  )ع(ست در رثاء شهادت سیدالشهداءا اي از جمله قصیده،توان در دیوان ابن حسام یافت اشعار را می

  :این مطلع
  

  وفاسـت  آن سرخی شفق که بر این چرخ بی
  

  هر شـام عکـس خـون شـهیدان کربالسـت      
 

  :ست در همان معنی به این مطلعا اي و باز او راقصیده
  

ــران     ــاز ز هج ــرات ب ــم ف ــتچش   کربالس
  

ــت    ــان کربالسـ ــهید بیابـ ــنۀ شـ ــان تشـ   جـ
 

و دیگر مراثی عادي است که در مرگ امرا و بزرگان و اصحاب و یاران سـروده شـده اسـت کـه     

  ،منظور بحث ما نیست

  :گیري نتیجه

از نظر پیشرفت و ترقی ه سداین یابیم که  ضمن مطالعه و بررسی شعر فارسی در سدة نهم در می

هـاي   جلوه،هاي تاریخی و ادبی است ترین دوره آثار شاعران شیعه،از درخشان ویژه در به شعر مذهبی،

مذهب در شعر این دوره ازنظر تعدد شاعران ونیز کثرت اشعار اعتقادي و مـذهبی بسـیار چشـمگیر    

طوالنی انزوا و انخذال فرصت را مغتنم شـمردند ودر  ه خاصه شاعران شیعه که پس از یک دور،است

مخـالف   همذهبی خود را اظهار نمودند و گاه بـه طعـن و رد و نکـوهش عقیـد     اشعار خود اعتقادات

توان نام برد که  می ،،،این شاعران از اهلی شیرازي، قاسم انوار، ابن حسام، کاتبی و هاز جمل ،پرداختند

اطهـار اسـت،تا    هدواوین ایشان مشحون از بیان اعتقادات و مدح و منقبت پیشوایان دین خاصـه ائمـ  

گونه است که شـعر ایـن    این ،هاي خوداعتقاد نامه دارد شاعري چون جامی در یکی از مثنويآنجا که 

  ،خاصه شیعی دارد دینی، کامالً هدوره صبغ
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 هاي بسیار مهم و ضروري است و آن اینکه سرودن اشعار در مدح و منقبت ائم در اینجا ذکر نکته

 فردوسـی،  ناصرخسـرو،  سـایی مـروزي،  ک کما اینکه کسانی همانند شیعه مختص به قرن نهم نیست،

هم اشعاري در وصف و مدح و مرثیه امامان شـیعیان   ،،،سعدي وحافظ و مولوي، عطار، قوامی رازي،

اند،اما باید گفت که رواج واقعی این نوع اشعار  داشته )ع(ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی عشري به اثنی

اشاره شد و نیز بسیاري از ایـن شـاعران خـود شـیعه     در همین عهد است که به دالیل آن قبل از این 

آید،بـه ایـن کـار     اند و تنها از سر اعتقاد و ارادت،که از هر مسلمان آزاداندیش پاك منشی بر می نبوده

  ،اند اهتمام ورزیده

آخر اینکه مهمترین مضامین شعر مذهبی در این دوره حمـد خداونـد و ذکـر وحـدت و      هو نکت

،مناجات،توبه و استغفار،رثاء ائمه خاصه امام )ع(ویژه حضرت علی ناي ائمه بهعظمت وي،نعت پیامبر،ث

  ،کربالست هو ذکر واقع )ع(حسین
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