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  انعکاس تشیع در آثار عربی
  ادبا و علمای استان فارس در عصر فترت

  1سیّد امیرمحمود انوار
  2نسیم عربی

  :دهچکی
عصر فترت، از قرن هفتم تا دوازدهم هجری قمـری سـال هـای حکومـت مغـوالن                  

 -1148(، افــشاریان )1135 -906(صــفویان ) 900- 782(، تیموریــان )756 -651(
  .  به شمار می رود) 1193 -1179(، و زندیان )1160

ایران است که اگر علم در عصر فترت دچار رکودشد، اما           مایۀ مباهات تاریخ فرهنگ   
علما و شعرای   . ویژه مذهب تشیع و علوم مرتبط با آن رونق گرفت         دین و مذهب به   

 بـه عرصـۀ ظهـور       - شـیراز  -ذواللسانین بزرگی در استان فارس به ویژه در دارالعلم        
 سروده ها و تألیفات عربیِ خویش بیش از پیش بر افتخـارات فرهنـگ               رسیده که با  

اند که  مذهبی شیعه در این خطه از سرزمین ایران از عهد مغول تا عهد قاجار افزوده              
  .این مقاله درصدد بررسی انعکاس تشیع در آثار عربی تعدادی از آنان است

  
  .یعصر فترت، تشیع، استان فارس، زبان عرب :ها هواژ کلید

  
  مقدمه

وقـت شـیراز،    دلیـل اینکـه حـاکم     بـه . شهرشیراز مرکزاستان فارس درعهد ایلخانان است     
حکومت مغوالن را پـذیرفت، شـیراز را از آسـیب حمـالت مغـول درامـان نگـه داشـت، و                      
توانست جایگاه فرهنگی شیراز را حفظ نماید، لیکن با فتح شیراز توسط امیر تیمورلنگ ایـن   
                                                 

   دانشکده ادبیات دانشگاه تهراناستاد -1
  )س(مربی گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه الزهرا  -2
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و همچنین در عهد صفوی به امر شاه عباس دوم، شـهر            . ن سلب گردید  مقام تا حدودی از آ    
 هجری کریمخان زنـد آنجـا را تختگـاه          1180تا این که در سال    . شیراز دارالعلم لقب گرفت   

  .خود قرار داد و موجب رونق بیش از پیش آن گردید
عقایـد  در این سالها به سبب حوادث و شرایط نابسامان اجتماعی حاکم بر جامعۀ ایرانی،               

در میان عامـۀ مـردم   متصوفه، نظام خانقاهی، گرایشات مذهبی و مقدمات ظهور مذهب تشیع  
  .       گسترش یافت

  
  ظهور اسالم در ایران

با اضمحالل حکومت شاهنشاهی ساسانیان، اقتدار و مرکزیت ایران زمین از میان رفت و              
 دردمشق و زمانی دیگر     این سرزمین جزء قلمروی دولت اسالمی قرارگرفت که مرکزیت آن         

  .در بغداد بود
از اوایل قرن سوم هجری که حکومت های ایرانی مانند طاهریـان، صـفاریان و غیـره در                  

پیروزی اعـراب بـر     «. این مرز و بوم شکل گرفت، همگی تحت سلطۀ خلفای اسالمی بودند           
ـ              داخت و تـا   ایرانیان در اواسط قرن هفتم میالدی، دین زردشت و امپراطوری ساسانی را بران

نیمۀ قرن سیزده که حکومت خلفا، به دست لشکریان مغول و تاتار سـرنگون شـد، ایـران را                 
پـس از ظهـور دیـن     «و) 15بـراون،  (» .تا حد یکی از والیات تابعه حکومت خلفا تنـزل داد   

مبین اسالم و انقراض دولت ساسانی ملت و مملکت ایران در حدود نهصد سال از وحـدت                 
       )8 و 7هینتس، والتر، . (»م بود ملی محرو-سیاسی

  
  جایگاه مذهب در عصر ایلخانان مغول

-مغول دراوایل قرن هفتم، خوارزم، خراسان و عراق را به خاک و خون     هجوم چنگیزخان 

بالد مشرق  . نمودایلخانان مغول را تأسیس   کشید، و دولت خوارزمشاهیان را برانداخته، دولت      
هـا  شد، اما بعد از حملۀ مغول مصیبت       نقاط عالم محسوب می    اسالم، درآن زمان از آبادترین    

          )493/ 5ضیف، (. اسالم وارد آمدو مشکالت فراوانی بر سرزمین
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تاریخ دورۀ مغول نشان می دهد که اسالم در ایـران پـس از حملـۀ مغـول همچنـان بـه                      
وذ معنـوی دیـن     حیات خود ادامه داد و پادشاهان و امرای مغول رفته رفته تحـت تـأثیر نفـ                

اسالم و تبلیغ و تشویق وزرا و مشاوران خود و بزرگـان دیـن مبـین قـرار گرفتـه، مـسلمان              
نکتۀ قابل توجه در جستجوی علل این موضـوع یعنـی ادامـۀ قـوت اسـالم در دورۀ                   . شدند

تسلط مغول، نداشتن تعصب خاص مذهبی و عدم پیروی از سیاست دینی و ضـد اسـالمی                 
  .داف حکومتی خود بوده استبه منظور رسیدن به اه
ایلخانان، هیچ وقت به فکر تحمیـل  زمان چنگیزخان تا اواخر حکومت     پادشاهان مغول از  

مذهب و عقیدۀ خاصی به کشورهای تحت سلطۀ خود برنیامدند و خودِ چنگیزخان هنگامی              
ز شدن رعایا و سفرای خود درایران، سخت غضبناک شد و به قصد انتقام گرفتن اکه از کشته

شود و فـشار و تحمیـل       خوارزمشاهیان عازم ایران شد، فرمان داد آزادی مذهب به مردم داده          
  )185 و 184مرتضوی،  (.دورۀ حکومت های پیشین خاتمه یابد

  آنچه از مطالعۀ اوضاع مذهبی ایران در دورۀ ایلخانان بـر مـی آیـد چنـین اسـت کـه بـا                       
ت گرفته است که بـه بعـضی از آنهـا           ها، تغییراتی در روند حرکت مذهب صور       ظهور مغول 
   :شود اشاره می

  . برچیده شدن دستگاه خالفت عباسی و از بین رفتن نفوذ مرکز اسالمی بغدادـ1
 با از بین رفتن مرکز قدرت اسالمی بغـداد، آثـار ناشـی از وجـود آن مرکـز یعنـی                      ـ2

  . شدمرکزیت و اقتدار سیاسی و نفوذ مذهب سنت نیز از بین رفت یا الاقل ضعیف
در دورۀ او و    .  با اسالم آوردن غازان خان ایلخانی، دین حنیف مجددا قدرت یافت           ـ3   

  .اولجایتو در اجرای آیین و احکام شریعت اسالم کوششی به سزا رفت
 با از بین رفتن عوامل تعصب و خشونت و انحالل مراکز مذهبی و عدم بکارگیری                ـ4   

 و رافضی کشی از رونق افتاد، و آزادی در بحـث            سالطین از سیاست مذهبی، بازار تعصبات     
  . و مناظره بین علمای مذاهب مختلف، جانشین تعصبات خشن شد

 تمایل شدید غازان خان به خاندان رسول اکرم و تقویت تشیع از طرف سلطان محمد                ـ5
های مذهب شیعه محکم کرد و برای اولین بار تشیع به عنوان مـذهب دربـاری                خدابنده پایه 
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  .ن پذیرفته شد و مقدمه و زمینۀ غلبۀ تشیع  بر تسنن را در دورۀ صفویه آماده کردایرا
 توجه و تدین ایلخانان مغول بـه دیـن اسـالم، ایجـاد و توسـعۀ حـوزه هـای علمـی                       ـ6

اسالمی، وزرات وزرای ایرانی مسلمان، تشویق و احترام علما و متصوفه، ترویج فوق العـادۀ               
 غازان خان، اولجـایتو و ابوسـعید، همـه و همـه از توجـه                دانش و فرهنگ اسالمی در دورۀ     

بـه ویـژه    . ایرانیان به علوم اسالمی و اشتیاق آنان به زبان قرآن و زبان عربی حکایت می کند               
مردمان ادب دوست و هنرپرور استان فارس، پیش از عالمان هر خطه ای گـوی سـبقت بـه                   

 .ربـی از خـود برجـای گذاشـتند         ادبی بـی شـماری بـه زبـان ع          -دست گرفتند و آثار علمی    
  ) با تلخیص182-72 همانجا،(

یافـت و عـالوه بـر       در دوران مغول، تشیع، که تااین زمان دراقلیت بود، وسعت و قدرت           
شاعران شیعه مذهب، بعـضی از شـاعران اهـل تـسنن نیـز بـه آداب و سـنن شـیعه احتـرام                       

 مدح مناقب پیشوایان تـشیع  بدین سبب در دیوان این گروه از شاعران، اشعاری در  . گذاشتند
سنی شیراز در عصرتیموری ، شاعر و عارف داعی شاهمانند  . شودمیامامان شیعه دیده   و مرثیه 

 و   نبـی   بیـت   و اهـل  )  ع ( علـی امیرالمـؤمنین  ،  اسـالم  رسـول   طیبـه   ارواح   بـه   بادعاء و صلوات  
  خواهـد و بـه    می  مغفرت نان مسلما  همۀ از خداوند برایسپس  ،   می ستاید   پیامبر  گرصحابۀید

  : گویدد و میبر  از خطا تقاضا می  پوشی  عفو و چشم درگاهش
  

 و  اخْــتِمِ  األمــرَ  مثــلَ خــتمِ حــدیثِ    
 َصـــلوةیـــا    إلهـــی    علـــی   النَّبـــی  

ــدقٍ  ــاجِ    صِـ ــامُ   مِنهَـ ــیٌّ   إِمـ  وَ   عَلـ
ــاًً   ــصَحابَهِ    کُلّـ ــائرِ  الـ ــی   سـ  وَ   عَلـ

  

    خـــاتمِ   األنبیـــاءِالفـــاتِحِ  الخیـــرِ  
ــاءِ ــاً     بِـــال   إنتهـ ــاً     دایِمـ  فاتِحـ
ــاءِ  ــیدُ  األولِیـ ــقِّ   سَـ  کاشِـــفُ   الحَـ
 وَ أهـــلِ  بَیـــتِ النَّبـــی  وَ آلِ  عَبَـــاءِ

  )273شاه داعی،                               (          
  :  از او مدایح نبوی زیبایی برجای مانده است

ــالمَ  ــرأتُ    کـ ــهُ قَـ ــلَّ  جَاللُـ     اهللاِ   جَـ
ــبُهم  ــاءِ   خطیـ ــعِ   األنبیـ ــامُ    جَمیـ  إِمـ

ــدٍ      ــتِ   مُحَم ــی    بِنَع ــتِمُ أنفاسِ  وَ أُخْ
 و فــاقَ  بِمعــراجٍ    لــه  و  بِمَــصعَدٍ   
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 ِحکمــةٌعظــیمٌ    لــه خُلــقٌ و عِلــمٌ و    
ــیّدٌ   ــوهِ سـ ــهُ   روحُ   النُّبـ ــال    هَدْیُـ  عَـ

  

ــوَحیِ   ــاتمُ الْ ــیٌّ  خ ــولٌ  نب ــدٍرس   مُهتَ
 کــریمٌ    بِأنــسابٍ   شــریفٌ بِمَولِــدِ   

  )275همانجا، (                                         
وی . قطب الدین محمود، مکنّی به ابو الثناء، از علمای نامی قرن هشتم هجری می باشـد               

وی نـزد خواجـه نـصیر       . فاضلی حکیم و متکلمی محقق بود که در عصر خود بی مانند بود            
در بیان مـذهب وی روایـت        .سی و صدر الدین قونیوی و دیگر اساتید تلمذ نموده است          طو

و ) ع(از وی در میان جماعتی از اهل تسنن و شیعه، دربارۀ افـضلیت امـام علـی                : شده است 
   :اسخ دادپاو به صراحت . ابوبکر سوال شد

 خَیرُ الوَری  بَعدَ  النَبی  مَن  بِنتُـهُ  فـی  بَیتِـهِ                
  

 زیتِهِ  ی دُجی لیلِ العَمی ضَوءُ الهُدی فی      مَن ف   
 )4/472مدرس، (                                          

   معرفـی    رسـول    از حضرت    پس   انسان   را برترین  )ع(  علی   امیرالمؤمنین   بیت  شاعر در این  
   را بـه    اسـالم    چـراغ    و روشـنی    ، دوام    اسـالم    مکـرم    نبی   دخت   همسری   به  کند و با اشاره     می

  .داند  می  امیر منوط  حضرت وجود مقدس
 اسالم و تمایل ایلخانان به تشیع، تصوف را در این دوره تقویت کرد و در ایجاد و                   رواج

الـدین محمـود،      به اعتقاد قطب  اما  . ها و توجه به اهل تصوف مؤثر بوده است         توسعۀ خانقاه 
  :دارد ت پیامبر تناقض دارد و بیان میتصوف رایج در عصر و آیین های آن، با دستورا

، َوالـرَّقصِ   ِةَيِة النُّفوسِ الشََّهوانِ  َيَوَتقوِ} ِةَيانِيالِلح{وسِ  يَزمانِنا ِعباَرٌه َعن ُمتابَِعِه التُّ      التََّصّوُف ِفی «
ـ فـی مج  ) ص(ولِ اهللاِ ِة ، َو ُمخالَفَِة َرس    َيعِ األخالقِ اإلنسانِ  يَجم   ، َواإلنِسالخِ ِمن   ِةَيالنِيبِاحلََرکاِت املَ  عِ ي
  )191رحله ابن معصوم المدنی،مدنی، . ( »ِةَيانِميالَوظاِئِف اإل

سید قطب الدین، تصوف رایج در زمان خویش را نه تنها مخـالف بـا دسـتورات پیـامبر                   
  . دانسته، بلکه آن را به دور از اخالق انسانی برشمرده است) ص(اکرم 
  

  یمقدمات ظهور مذهب تشیع در عصر تیمور
ق حمالت خود را به ایـران شـروع         .ـ ه 782امیر تیمور گورکان از اهالی سمرقند از سال         
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 سپس سـمرقند را     . هجری ایران را تسخیر نمود     798 بغداد و در سال      795وی در سال    . کرد
بعد از تیمور، سهم امپراطوری او . پایتخت خود قرار داد و حکومت تیموری را تأسیس نمود

  ضـیف، . (ق هـرات را پایتخـت قـرار داد   . ه851وی در سـال    . یدبه فرزنـدش شـاهرخ رسـ      
  )497 و 5/496

از تفاوتهای تیموریان با چنگیزیان آنست که فاتح گورکان و همۀ اطرافیان او مـسلمان و                
در اعتقادات دینی و مذهبی خود راسخ و یا متظاهر به این امر بودند، و حتی تحکـیم مبـانی                   

امـا چنگیـز، نامـسلمانی آزاد       . و خونریزی نیز قرار می دادند     شرع مبین را بهانۀ جهانگشایی      
کردند و کمتر مـزاحم       منش بود، و سران و سربازانش تا مدتی اعتقادات اصلی خود را حفظ            

اما تیمور چنین نبود، او خـود را مـسلمانی مـسلمان تـر از               . اعتقادات محلی مردم می شدند    
اهان پیش از خود که به تحکیم مبانی شـرع          دیگران می دانست و مانند عده ای از خلفا و ش          

  پرداخته یا تظاهر کرده بودند، برای خود بـه رسـالتی و مـأموریتی در ایـن بـاب قائـل بـود                       
شـاهرخ، امیـر تیمـوری،      . کـرد  قلمداد مـی  » مجددان دین «و به عبارت دیگر خود را یکی از         

ه همـین سـبب اسـت کـه         مردی دیندار و معتقد به اجرای أوامر الهی و احکام نبوی بود و ب             
إنَ اَهللا  «به میان آورده و ادّعا کـرده اسـت کـه حـدیث              » مجدد دین «دربارۀ او هم صحبت از      

به حقیقت درحق او صـادق      » َنهايَجدُِّد لَها دِ  ُيبعثُ ِلهذِه األّمِة َعلی َرأسِ کُلِّ مائِة سنٍة َمْن          َيَتعالَی  
  .بوده است

آخـرین دوره هـای ضـعف خـود را در برابـر             با تمام این احوال مذهب تشیع در ایـران          
مذاهب اهل سنت گذراند و فرصتهای ذیقیمتی را که در قرنهای هفتم و هشتم فـراهم آورده                 

عهد تیموری برای ترویج تشیع زمان مناسـبی بـود کـه            . بود به خوبی مورد استفاده قرار داد      
یمـوری، شـیعه از     در اوایـل دورۀ ت    . شیعۀ اثنی عشری از این فرصت خوب اسـتفاده کردنـد          

حامیان دین محمدی و مفـسران وحـی الهـی و           «حسن اعتقاد به ادعای تیمور مبنی بر اینکه         
استفاده کردند و زمینـه را      » اند    حافظان شریعت احمدی ایشانند و وارث علوم انبیا و مرسلین         

  .برای رسمی کردن مذهب تشیع فراهم نمودند
رین حکیم شیرازی در پایـان عهـد تیمـوری    و این در حالی است که بزرگترین و نامدارت   
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که  جالل الدین محمد بن اسعد صدیقی دوانی، کتاب تفسیری الحجج الباهره را تألیف نمود             
در آن تفاسیری را که شأن نزول برخی آیات را أهل بیت عصمت و طهـارت عنـوان داشـته                    

» اإلنـسان «ه  ذیال بـه نظـرات او در تفـسیر آیـۀ هـشتم و اول از سـور                 . ت رد نموده است   اس
  .    پردازیم می

قـالوا    )8الـدهر، (» وَ یُطعِمونَ الطعامَ عَلی حُبهِ مِسکیناً وَ یَتیماً وَ أسیراً         «: و منها قوله تعالی   
فاطمـةُ   وَ الحسنِ وَ الحُسینَ رضِیَ اهللاُ عَنهم حِینَ مَرضا وَ نَذَرَ عَلیٌ وَ               فاطمةَنَزلَتْ فی علیٍّ وَ     
  أنْ یَصوما إنْ شَفِیا، فَصاما وَ تَصَدقا ثـالثَ لیـالٍ فُطورَهمـا عَلـی مِـسکینٍ وَ                  رَضِیَ اهللاُ عَنهُما    

  .یَتیمٍ وَ أسیرٍ
ال نِزاعَ فی نُزولِ القرآنِ بِمدحِ علـیٍ رَضِـیَ اهللاُ عنـه وَ مَجمـوعٍ مِـن أهـلِ البیـتِ وَ                       : قُلنا

فـسرینَ إلّـا قلـیالً، وَ فـی رَسـمِ           بِإتفـاقِ القُـرّاءِ وَ المُ     »  هل أتـی  «فَضلِهم، لکنْ هذه اآلیه فی      
 رَضِیَ اهللاُ عَنها، وَ أوالدِها الحسنِ و         بِفاطمةَ ، و عَلیٌ ما دَخلَ    ةٌي َمکّ المَصاحِفِ شَرقاً وَ غَرباً أنّها    

  )217و216دوانی،.(نِةيفی املَدالحسینِ إلّا 
  )33،االحزاب( » یُطَهّرَکُم تَطهیراإنّما یُریدُ اهللاُ لِیُذهِبَ عَنکُمُ الرِّجسَ أهلَ البیتِ وَ«: وَ مِنها
ه ياهللا عل   صلی(، أدخلَهم النبُی    ُنيالَعباِء، َوُهم علّی و فاطمُه و احلسُن و احلس          أهلِ  نزلْت فی : قالوا

: قُلنـا  .تی فَأذِهْب َعنـهم الـّرجسَ     ياللهم هؤالء أهلُ ب   :  َنزلْت َتحَت الکَساِء لَه، و قال      نيح) و سلم 
ُدلُّ َعلَی ذلَک ما قبلَها و ما       َيهن َنزلْت، َو    يو ف ) ه و سلم  يصلی اهللا عل  (ساُء النَّبیِ    نِ يِةَسبُب ُنزولِ اآل  
ِت هو ُهّن، َو إنّ املَقصوَد بِإرادة اِهللا َتعالَی إذهـاُب الـرِّجسِ هـو               ياِت، َو إنَّ أهلَ الب    يبعَدها ِمَن اآل  

  )218و217دوانی، (. هو لَهنَّريَِعنهّن، َو املراُد بِالتطه
ولی بعدها بـه مـذهب شـیعۀ        . انی در اوایل عمر، سنی مذهب و بر طریقۀ اشاعره بود          دو

نورالهدایه نوشت و    امامیه پیوست و پس از تمایل به این مذهب بود که رسالۀ خود را به نام               
  .تشیع خود را اعالن نمود

مـرۀ  قاضی نوراهللا در کتاب خود مجالس المؤمنین به این معنی تصریح کرده و او را در ز                
و شـیخ آقـا بـزرگ        فضالی شیعۀ امامیه آورده ، چنانکه سید محسن امین در اعیـان الـشیعه             

 .انـد  تهرانی در کتاب خـود الذریعـه در ضـمن نقـل تألیفـات او ایـن نکتـه را متـذکر شـده                       
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  )5/142و ،481و 4/331 ،36  و2/33 ،1/92 هرانی، ط؛43/289امین،(
  

  رسمی شدن مذهب تشیع
از نام نیای بزرگشان شیخ صفی الدین اردبیلی مأخوذ است توسط           صفویه که نسبت آنها     

شاه اسماعیل اول با شعار خونخواهی مظلومان اهل بیت و ترویج مذهب تشیع تشکیل شـد                
 تـا   906سالطین صفوی که از حـدود سـنۀ         . و مذهب امامیه مذهب رسمی حکومت او شد       

 عاقبت در نتیجۀ ضعف و سستی       ق به طور مستمر در ایران فرمانروایی کردند و        .ه1135سال  
و اختالف امراء و ارکان دولت صفویه افغانی ها بر ایران مسلط شـدند و بـه دنبـال سـقوط                     

  )5/498 ضیف،(.اصفهان پایتخت سلسلۀ صفویه، دولت صفویه نیز منقرض شد
انتساب صفویان به خاندان رسالت، و اعتقاد بسیار شدیدی که پیروان صفویه به مـشایخ               

ن خود داشتند، و ادعای ارتباط معنوی و روحانی شاه اسماعیل بـه ائمـۀ اطهـار، و                  و پیشوایا 
تعصب سختی که علیه اهل سنت در او بود، همگی وسایل قاطعی برای درگیری سخت بین                
سلسلۀ سلطنتی جدید با اهل سنت شد و به سبب وجود همین عوامل بود که جهـان جـوی                   

ست و مـذهب تـشیع را آیـین رسـمی کـشور             نوخاستۀ صفوی در تبریز برمسند شاهی نشـ       
  )394زرین کوب،. (خویش کرد

  از اواسط قرن سوم به بعد چند سلـسله سـالطین در ایـران پیـدا شـدند ماننـد صـفاریها         
و سامانیها و دیالمه، مطیع دربار خالفت بودند و خـود را از جانـب خلیفـۀ اسـالمی، نائـب                     

م به ایران تا عصر صفویه از امـرا و ملـوک            در حقیقت بعد از ورود اسال     . خلیفه می خواندند  
ایران آنان که ایرانی نژاد بودند نتوانستند تمام ایـران عهـد ساسـانی را زیـر فرمـان خـویش                     

  نژاد بودند و هم سرتاسر ایران عهد ساسـانی را پـس             پادشاهان صفویه هم ایرانی   . درآوردند
   از تمـام سـایر ممالـک ممتـاز          از نه قرن تحت حکومت واحد قرار دادند و ایران را به کلـی             

ایرانیان از آغاز اسالم مایل به تشیع       . و استقالل ایرانیان را در مقابل سایر ملل بدست آوردند         
   بودند و در زمان دیالمه هر چند مذهب تـشیع طرفـداران قـوی               )ع (و طرفداری از آل علی    

  دولـت خلفـا  مـستقال    پیدا کرد، اما هیچگاه ایرانیـان نتوانـستند مـذهب شـیعه را در مقابـل           
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  .معرفی کنند
عمدۀ وقت صفویان صرف تبلیغات مذهبی می شد و علمـا و فقهـا را بـی حـد تقویـت            

کردند و فقها و مجتهدین عهد صفویه تماماً وقت خود را صروف علوم شرعیه کرده، لـذا             می
در در این عهد شعر و فلسفه و عرفان رو به انحطاط رفت و آنانکه دم از حکمت و فلـسفه                     

ایران می زدند مانند میرداماد و مالصدرای شیرازی و غیره، اصول فلسفه را با موازین شرعی           
تطبیق کردند از همین جاست که علوم شرعی و اخبار و احادیث و آیات قرآنـی آمیختـه بـا                    

شعرا و ارباب ذوق هم رسـالت داشـتند مـدایح ائمـه و              . مسائل حکمت و فلسفه شده است     
   )282همایی،. ( ی اهل بیت را بگویندبزرگان دین و مراث

شاهان این دوره به علت مقاصد سیاسی خود و ضدیتی که با امپراطوری عثمانی داشـتند             
براون، (.بیشتر قوای خود را صرف اشاعه آیین تشیع کردند تا به ایران وحدت مذهبی بدهند              

پیرو عقیدۀ او نبودند،    در این میان جمعی از ادبا و علمای نامی ایران که به حق و ناحق                 )41
ای هم از ایران گریختند، چنانکه دانشمندان خراسان بـه   هیا کشته شده و یا تبعید شدند و عد 

هندوستان رفته و دانشمندان آذربایجان به خاک عثمانی پناه برده و عدۀ کثیری از دانشمندان               
به نام بسیاری از   فارس و کرمان و خوزستان به عربستان رفته و به همین جهت در قرن دهم                

از . دانشمندان ایرانی نژاد بر می خوریم که در این کشورها بوده و در همان جا در گذشـتند                  
آنجا که اکثریت مردم در ایران پیش از این سنی بودند تعداد دانشمندان شیعه بـرای رسـیدن                  

ن ماننـد   به این هدف کافی نبود، به ناچار عدۀ زیادی از پیشوایان شیعۀ کشورهای عربی زبـا               
بحرین و لحساء و جبل عامل و نواحی دیگر دمشق و سوریه را به ایران آمدند و چون آنهـا                    
با زبان فارسی آشنایی نداشتند تالیفات خود را به زبان عربی می نوشتند و نتیجه این شد که                  
زبان عربی مجددا به واسطۀ این دانشمندان عربی زبان، زبان علمی و مذهبی ایران شد و این                 

  .اوضاع تقریبا تا اوایل قرن دوازدهم باقی بود
. مدراس شیراز و مراکز علمی این شهر به زودی بر محور علوم تـشیع بـه گـردش افتـاد                  

معـارف  . مدرسین، حکما، و علماء اساس افادات خود را بر مـسلک شـیعی تطبیـق نمودنـد                
 نقد و انتقاد و بحث و       خانواده نبوت و فرزندان پیامبر اسالم و ائمه هدی علیهم السالم مورد           
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فقه و اصول و حکمت و کالم همه بر مذهب پیروان خالفت بال فـصل               . قیق قرار گرفت  تح
مبتنی گردیده و همه مراکز علم و دانش به صـورت مکتبـی از جعفـر      ) ع(علی بن ابی طالب   

یکـی از محققـین     . که مؤسس اصول علمی این مـذهب بـوده اسـت، درآمـد            ) ع( محمد   بن
در این موقع نویسندۀ دربار شاهنشاه بزرگ ایران شاه عباس دوم و بنا به رعایت               «: نویسد می

میل و اراده  شاهنشاه از این مناسبات استفاده کرده، عنوان شیراز را از یک جمله که موجب                  
نـة العلـم و علـی       يانا مد  «مباهات شیعیان است و از احادیث پیامبر اسالم است و آن حدیث           

یع ایـران معرفـی نمـوده       نموده و به این عنوان شیراز را مرکز معارف تش         است، اقتباس   » باهبا
و چون هر شهری به منزلـۀ خانـه ای مـی باشـد و شـیراز آن روز مرکزیـت معـارف                        .است

اسالمی و علوم محمدی را داشته و دخول هر شـهری مـستلزم عبـور از آن در اسـت، پـس            
به این مرکـز دانـش محمـدی محبـت          عنوان دار العلم گویی خواسته چنین بگوید که ورود          

   )59محالتی شیرازی،. (»و قبول مذهب تشیع است) ع(علی
با قیام شاه اسماعیل و رسمی شدن مذهب شیعۀ دوازده امامی، تشیع برای بیشتر ایرانیـان        

بیشتر علمای شیعه مثل ابن طاووس حلی و محقق حلی          . به منزلۀ مذهبی نو و بی سابقه بود       
مۀ حلی و پسرش فخر المحققین حلـی، و شـهید اول شـمس الـدین                و ابن فهد حلی و عال     

عاملی و ابن میثم بحرانی و شمار زیادی از دانشمندان شیعه در سرزمین های عربی به ویـژه                  
حساء، بحرین، جبل عامل و چند شهر از عراق ظهور کرده و هر کدام شـهرهای خـویش را                   

و نکتـه  . دوازده امامیان مبـدل سـاختند  به مرکزهای اصلی تحقیق در علوم اسالمی و مذهبی         
با این وصف، وقتی سخن     . مورد توجه آنکه همگی آنان از اصل عرب و غیر ایرانی بوده اند            

از نشر تشیع در ایران به میان آمد، دست نیاز ایرانیـان بـه سـوی آن مرکزهـا دراز شـد و از                        
شویق شاهان صفوی   همان روزگار به بعد، علمای عرب زبان شیعی نخست به دعوت و به ت             

سپس به قصد بهره مندی از امکانات مادی، پیاپی با خاندان خود به ایران روی آوردند و در                  
تمام آنچه این علمای عرب زبـان تـألیف نمودنـد و            . شهرهای بزرگ ایران سکونت گزیدند    

زبـان  نزدیک به تمام آنچه فرزندان و شاگردان ایرانی یا ایرانی شدۀ آنان تألیف کرده اند بـه                  
عربی است و این حرکت فرهنگی روی هم رفته در زنده کـردن زبـان و فرهنـگ عربـی در                     
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   )4/127،128صفا،. (ایران تأثیر بسیار داشته است
  

  انعکاس تشیع در میان آثار عربی ادبای استان فارس در دورۀ فترت
 و بـه  )ق. ه908(استان فارس در قرن نهم و سدۀ دهم در پرتو وجود جالل الدین دوانی              

سبب تربیت شاگردان مشهوری که زیردست خود داشت و نیز بـر اثـر کوشـش هـای امیـر                    
در نشر علوم و تربیت طالبان علم       ) ق. ه 903( صدرالدین محمد بن ابراهیم دشتکی شیرازی       

حکمت و کالم، و همچنین با وجود عالمان و ادیبان دیگر اهمیـت و ارزشـی را کـه از اوان                     
ود، همچنان ادامه داد، و در قرن دهم چون نوبـت بـه امیـر غیـاث                 حملۀ مغول کسب کرده ب    

این ارج  . الدین منصور پسر صدر الدین محمد رسید بر میزان این اهمیت فلسفی افزوده شد             
و مقام علمی و ادبی شیراز مدت ها بعد و حتی در عهد سلطنت قاجاریـان بـاقی بـود و در                      

ی و استقرار حـوزۀ تعلـیمش در شـیراز ایـن            این میان با ظهور صدرالمتألهین صدرای شیراز      
  ) 110تمیم داری،.(اهمیت به مرتبۀ اعالی خود رسید

در قرن یازدهم و دوازدهم تألیف کتب تفسیری در شکل گسترده ای ادامـه یافـت، زیـرا       
دوران حکومت صفویان عصر اوج گیری فعالیت های مذهبی و بستر مناسـب تـالش هـای                 

رآن الکریم یا تفسیر مالصدرا، اثر صدر الدین شیرازی بـه زبـان     تفسیر الق . فرهنگی شیعه بود  
در این عهد دو مرکـز اصـلی شـیراز و اصـفهان             . عربی در هفت مجلد به چاپ رسیده است       

برای آموختن علوم مذهبی شیعه به ویژه حکمت و طبعا پدید آوردن آثار و تألیفـات عربـی                  
ر دوران بعـد میـدان را بـه مرکزهـای           وجود داشته است و همین دو مرکز اصلی بودند که د          

  . جدیدی مانند مشهد و تهران سپردند
ای در مـدح     آخوند محمد مسیحای فدشکویی، از فقها و شاعران قرن دوازدهـم، قـصیده            

  :شود گفته است که بخشی از آن نقل می) ع(حضرت امیر المومنین علی 
  

ــهُ  علـــیٌّ  المُرتَـــضیَ  الحـــاویِ   مَدائحُـ
     بِـــشماللٍ   و  ال قِـــدَمٍمَـــا   أسْـــتعیِنُ

ــرآنِ     ــاتُ   ق ــل آی ــهِ  ب ــفارَ   تَورت  أس
ــانیِ  ــوبی لِأجف ــاحَتِهِ ط ــربِ س ــن  تُ  مِ
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 الـــدینُ   مُنـــتظمٌ   و  الـــشَّمْلُ    مُلْتَـــئِمٌ
ــمٍ    ــی ظُلَ ــولِ   اهللاِ   ف ــدیَ   بِرس ــدِ اقْتَ  قَ

  

ــانیِ  ــیفِهِ الق ــن سَ ــدِمٌ  مِ ــرُ   مُنْهَ  و الکف
ــوفٌ  ــراً  عَک ــاسُ طُُ ــانِو الن ــدَ أوث   عن

  )1/4آدمیت،                               (             
   را چنـان   همـام   امـام    آن  سازد و جایگاه     می  آرام)   ع (  علی   امیرالمؤمنین  مدح        به  شاعر دل 

   و جـن     انـس    پـدر بـر گـردن        واالتر و برتـر از حـق         حقی   را صاحب    ایشان  داند که   واال می 
 افتخـار و      را مایـۀ     حـضرت    آن   آسـتانِ پـاک      تربـت    بـه    چشمان  سایی  شاعر سرمه  .خواند  می

   همـه    کـافران    کفر و نابودی     و ویرانی    مسلمانان   و همدلی    دین   برقراری  خواند که    می  مباهات
 امیر در     حضرت   جستن   پیشی   به  اشاره .  پیکارهاست   دلیر عرصۀ    امام   آن   وجود مبارک   از یمن 
 بودنـد،     کفـر غـرق     پرستیدند و در سیاهی      می   بت   همگان   که   گاه   خدا، آن    رسول   به  گرویدن

  .رساند  می  پایان شعر شاعر را به
سید علی خان مدنی از مفاخر فارس در قرن یازدهم در رثای امام حـسین علیـه الـسالم                   

   : سروده است
  

ــورا    ــومَ  عاش ــل    ی ــشرِ ال بَ ــهَ  الحَ  ألیل
ــ ــومٌ  ب ــزنٍ ی ــن حُ ــرشُ  اهللاِ  مِ ــزّ ع  ه  اهْتَ

ــفاً   ــال  أسَ ــمسُ الع ــسِفَتْ  ش ــه  کُ ــومٌ ب  ی
 ُ    فاطمـــةَیـــومٌ       ذَهَبَـــتْ     أبنـــاء 

ــا  ــةَی ــیً َوقع ــوبَ أس ــدْتِ القل ــفِ خَلّ   الطّ
ــا  ــةَی ــاً  َوقع ــونَ  دم ــتِ الجف ــفِ أبکی   الطّ
ــا ــةَ ی ــویً وقع ــارَ جَ ــرْتِ ن ــم أضَ ــفِ کَ  الطّ
  

 فـثَ  مَـصدورٍ      الـصّورِ ال بـل نَ       َنفخةَو    
ــدورٍ  ــولِ    اهللاِ      مَه ــی دمٍ    لِرس  عل
 وأصبحَ الـدینُ   فیـه   کاسـفُ   النـورِ              
 لِلبَینِ   ما   بَـینَ    مَقتـولٍ  و  مَأسـورٍ                 
 کأنما    کـلُّ    یـومٍ     یـومُ  عاشـورٍ                   
 وَ رُعْتِ   کـلَّ فـؤادٍ      غیـرَ  مَـذعورٍ                 
 فی کلِّ قلـبٍ  مِـنَ األحـزانِ  مَـسجورٍ           

  )5/177،شبّر،10و8،الدرجات الرفیعه،همو(         
  کنـد و تمامـت       روز عاشورا آغاز می      وقایع   خود را با وصف      قصیدۀ   مدنی   خان  سید علی 

 و   مـدح  .دهـد    می  ، اختصاص   ، سرور شهیدان  ) ع (  علی   بن   حسین   امام   رثای   را به    سروده  این
)  ع (  از حـسین     و شـرافت    بزرگی:   شاعر است   بعدی   ابیات  مضمون)   ع (  حسین   امام  ستایش
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   الهـی    نـص   تردیـد ایـشان      بـی   اند و والیت     برخاسته   ایشان   شهیر از مکتب    های   و چهره   است
  کنـد و واقعـۀ       کربال را یاد مـی       بر خاک    واال شهید افتاده     تشنۀ   و لبان    عریان   بدن  مدنی.  است

   امـام    و نورانی    تابناک  های  شاعر چهره  .خواند  ها می    دل   اندوه  و   حزن   جاودانگی  کربال را مایۀ  
  .  است  گشته  را موجب  کربال افولشان  فاجعۀ داند که  می هایی  را ماه و یارانش

هنگام ورود بـه نجـف اشـرف     ) ع(از اشعار دُرربار شاعر مدنی، مدح امیر المومنین علی          
  .می باشد

 حمــــدُنفــــسُ  الّنبــــی  المُــــصطَفیَ  أ
 إنَّ     علــــیّ     بْــــنَ     أبیطالــــبٍ  
 لــــوالهُ    لــــم تُخلَــــقْ  ســــماءُ  و ال
 وَ ال عَفـــــیَ    الـــــرّحمنُ  عـــــن آدمَ
 هـــذا    أمیـــرُ المـــؤمنینَ      الّـــذی   

  اهللاِ     الّتـــــیِ      نورُهـــــاَو ُحجَّـــــةُ
  

 وَ صِــــنْوُهُ      وَ الــــسّیدُ   األرؤسُ   
ــنِ    اهللاِ    ال یَط ــارُ     دیـ ــسُمَنـ  مِـ

ــؤُسٌ  ــیَ  و   ال أبــ  أرضٌ و  ال نَعمــ
 و ال نَجَــا    مِــن   حوُتِــهِ   یــونسُ   
ــرَسُ  ــه    تُحـ ــرایعُ     اهللاِ       بـ  شـ
ــبلَسُ  ــیَ  و ال یُـ ــصبحِ   ال یُخفـ  کالـ

  )11الدرجات الرفیعه، مدنی، ؛5/184شبر، (        
   حضرت   آن   والیت  ، به   ن امیرالمؤمنی   نژاد نیک    بر وجود پاک     و صلوات    سالم  شاعر در پی  

   و سـتایش    مـدح .  مـی خوانـد      خداوندی   نور هدایت   حامل   را منبعی   نماید و ایشان     می  اشاره
  ، کـریم     عـالم   همزاد پیـامبر، سـرور سـروران       :  شاعر است    بعدی   ابیات   مضمون  امیرالمؤمنین

)  ع (  ابیطالـب   ابـن    علی   شدۀ  معرفی   های   و ویژگی    صفات   از جمله    حاذق  سخاوتمند و طبیب  
داند و   می  خدا و مظهر آن  دین  و روز، جلوۀ  شب  را روشنایی  امام ،شاعر .  است   ابیات  در این 
   ایـشان    رفیـع    از دانـش    ای   را نـشانه     از جانـبِ حـضرتِ ایـشان         کـریم    تفسیر قـرآن    نگارش

   یادآورنـدۀ    بـه    تعبیـری   ، کـه    ست ا   خلقت   سرِ جهان    شاعر، امیرالمؤمنین   از نظرگاه . خواند  می
ـ ل  لـیٌ لـوال عَ  ، وَ   فـالکَ  األ  قتُلَماخَلَ  والکَلَ (:  است   قدسی  حدیثی ـ لَا خَ مَ   ةُفاطمـ لـو ال    ، وَ   کَقتُ

   اشـاره    یـونس    حـضرت    و نجـات     آدم   حضرت   توبه   پذیرش   به   شاعر در ادامه   .)ماکُقتُلَماخَلَ
   امیـر بـر درگـاه        حـضرت    از وجود مقدس     آنان  طلبی   شفاعت   را مرهون   ها همه   کند و این    می

  .بیند خداوندگار می
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    :صدر المتألهین در مناجاتی، اهل بیت را شفیع خود قرار داده، بیان می دارد
ــی    ــا   مُرتَجَ ــذنِبین   یَ ــاثَ    المُ ــا غِی  یَ
ــضَی  ــĤلِ    المَرتَـ ــشفَّعتُ      بِـ ــد   تَـ  قَـ

ــ   ــوبِی  یَ ــن  ذُن ــاوُز  عَ ــی   التَّج ــهفِ  ا  إلَ
  

 لَیْسَ    لِی    إلّا    بِبابِـک      إلتِجـاَء                      
 وَ   الرَّسولِ   المُـصطَفَی  خَیـرِ  الـوَرَی             
 إلتَجَأتُ    بِـالنَّبُِی    رُوحِـی      فِـداه                 

 )152،همو(                                              
 :ارس استو از سروده های زمزمی، دانشمند و شاعر یازدهم استان ف

ــزل   ــشبیبِ  وَ  الغَ ــنَ التَ ــفَی  مِ  اآلنَ   أش
ــم    ــامِ  ذی  حَکَ ــلِ  وَ األیت ــفُ  األرام  کَه
ــوَی  شــرفاً ــولیً  حَ  إمــامُ   أهــلِ التُقَــی مَ
ــد  ــی   لِغَ ــذیرِ  المُرتَجَ ــشیرِ  النَ ــنُ    البَ  إب
ــرَم   ــن کَ ــسانِ عَ ــرشِ  بِاإلح ــاهُ  ذوالعَ  کاف

  

 عَلِـی دائِی  بِمَـدحِی لِنَجـلِ المُـصطَفی           
 لَهُ   فَـضائلُ   أهـلِ الـسهلِ  وَ  الجَبَـل               
 مَسعُودُ     جَـدٍ   کَـریمٍ   سَـیّدٌ   بَطَـل                  

  البَـسَل  أشـرفُ  هـادِی  الطُهرُ المُصطَفَی
 أسدَی  وَ   بَلّغَ   ما یَرجُـوه  مِـن أمـل               

 )187مدنی، سالفه العصر،(                              
ی های روحی و جسمی را حب و والیـت امیرالمـؤمنین      شاعر شفای همۀ دردها و بیمار     

  :است)ع(طالب ابی بن علی المومنین امیر مدح در او اشعار جمله از .داند می
    

ــه   ــسیتَ  فیـ ــذِّی أمـ ــم  الـ ــسیَ الهَـ  عَـ
 و ال تَیْــــأسْ  فــــإنَّ   اللیــــلَ حُبلــــیَ
 وَحَــــسبُکَ فــــیِ النَّوائــــبِ و البَالیَــــا
 جَــــوادٌ  قبــــلَ  أنْ یُرْجــــیَ یُواســــیِ
 أمیــــرُ   المــــؤمنینَ     أبــــو  تُــــرابٍ
ــلٌ   ــنَّ   لیـ ــا  جَـ ــیِ   مـ ــه   تَحِیتـ  علیـ

  

ــبٌ    ــرجٌ قریــ ــونُ    وراءَهُ   فــ  یکــ
ــبٌ   ــأنٌ عجیـ ــا  شَـ ــونُ   لِیومِهـ  یکـ
ــوبٌ   ــولیً وَهـ ــزِعٌ   مَـ ــثٌ  مُفـ  مُغیِـ
ــبُ   ــدعیَ یُجیـ ــلَ  أنْ یُـ ــاثٌ قبـ  غِیـ
 لـــه یـــومُ   الـــوَغیَ   بـــاع رحیـــبٌ

  غَریـــبُوحَـــنَّ مِـــنَ النَّـــویَ دَنِـــفٌ
  )732،734قیس، ؛آل140و139 /5 شبر،(           

   منع   و شادی    را از غم    ها، مخاطب   ها و شادی     غم   بودن   زود گذر و فانی     شاعر با یادآوری  
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 و    صـبوری    و در سـایه      اسـت   ها بیهوده    آن   به   اعتنای   عمرند و الجرم     هر دو کوتاه    کند که   می
  . خواهد بود گشایشی   هر مصیبتی  در پی بردباری

  ای   مقدمـه   دارد و در پـی       برحذر می    و نومیدی    را از یأس     مخاطب   بعدی   شاعر در ابیات  
 و   ، سرور، بسیار بخشنده     فریادرس. کند  را آغاز می  )  ع (  علی   امیرالمؤمنین   مدح   طوالنی  چنین
  ابیطالـب    بی   علی   مدح  ۀ شاعر طلیع    که   است   صفاتی   و تکریم    در بخشش    گیرنده   پیش  کریمی

 و    را مـدح    ستاید و وجود مقدسـش       را می    قهرمانش   و یاران   شاعر امیرالمؤمنین . دهد  قرار می 
  .  شاعر است  مدیحۀ  بخش  دهر پایان  بلندای  به سالمی. گوید ثنا می

سید محمد حسینی شیرازی ملقّب به قطب الدین و قطب االقطاب از علمای برجـسته و                
عرفانی سلسلۀ ذهبیه امامیۀ قرن دوازدهم هجری، انساب پدری او جملگی از سادات             مشایخ  

حسینی بودند و از سوی مادر هم موسوی نسب، که به امام همام حضرت موسی بن جعفـر                  
وی در مدح امیرالمؤمنین، سروده های عربی بسیاری را از خود            )469/ 4مدرس،   ( .منتسبند

   .گوید قصیدۀ عشقیه میبرجای گذاشته است از جمله در 
ــیّدُنا   ــولِ اهللاِ سـ ــورُ    رسـ ــشقُ    نـ  العـ
 العــشقُ    نــورُ    علــیٍ  بــل  والیتُــهُ    

  

  تَوْحیـدِه   العلیـا   کمـا    نَطَقـا               مرآةُ      
 فی  قلبِ  أحبابـهِ  طـوبی لمـن  رُزِقـا             

  )1/367؛تمیم داری،12و11نیریزی،(                 
   خلـق   را علـت    پـردازد و عـشق       می   عشق   واژۀ   تعریف   به  در این ابیات،     الدین  سید قطب 

 وجـود     بـه    از سـویی     کـه    دوسویه  کند؛ عشقی    را معنا می     حقیقی  عشقسپس    .بیند   می  جهان
   آن   محبـان    در دل    علـوی    نـور والیـت     و از دیگر سو بـه     )  ع (  و علی    رسول   حضرت  مقدس

  .  است  پیوند بسته حضرت
  : در تخمیس قصیده فرزدق شاعر علوی مذهب آورده استو موسوی حائری

 هَــذا  الَّــذِی  ضَــمنَ الفُرقــانُ  مِدْحَتَــهُ    
 هُـارُ مَنْحَتَـدُ  األمطَــذِی  تَحْسُـــَّذا  الــهَ

ــولَتَهُ   ــبُ اآلســادُ  صَ ــذِی تَرْهَ ــذا   الَّ  هَ
  اءُ وَطأتَهـرِفُ  البَطحَــذِی تَعْـَذا  الّـهَ

  فُهُ و الحِلُّ و الحَرَمُوَ البَیتُ یَعرِ
ــرِهمُ     ــدُنیا بِفَخ ــوُا ال ــنْ زَین ــنُ مَ ــذَا  ابْ ــبحِ    هَ ــی صُ ــاً ف ــحوُا دین ــمُ وَ أوْضَ   عِلمِه
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 لِّهمُــادِ  اهللاِ  کـرِ  عبـنُ  خیــْذاَ  ابــهَ  مُــوُدِهِـرِ جــی قُطـا فـواعَیشَنـصَبُـوَ أخْ
  هَذا  النَّقی التَقی  الطاهِرُ  العَلَمُ

  )5/275مدرس، (
  ، شـجاعت     اسـت    خوانده   قرآن   خود را ستودۀ     ممدوح   سروده   در این    که   حائری  موسوی

   در ایـن    شـاعر کـه   .  بیمناکنـد    در برابـرش     خصم   سپاه   و یالن    شیران  داند که    می   را چنان   وی
   حتـی   دانـد کـه      مـی   بخشنده و     کریم   را چنان   نماید، امام    می   را مدح    العابدین   زین   امام  ابیات

  . ندارد را  با ایشان  برابری  نیز یارای  و سخاوت بارانِ مظهر برکت
   معـروف    از قـصیدۀ     ابیـاتی    مخمـس    ایـن    و پنجم    چهارم  های   در مصرع    حائری  موسوی

 در بنـد    شـده    تـضمین   دو مـصرع  .   است   کرده   تضمین   شیعیان   چهارم   امام   را در مدح    فرزوق
   خانـۀ    جـای   خوانـد و جـای       آشنا می    امام  های   بطحاء را با گام      سرزمین   یا همان    مکه  خستن

  .داند  می خدا را آشنا با ایشان
  متولد را     خویش   ممدوح   بند خاندان    و شاعر در این      است   در مدح    مدح   مخمس  بند دوم 

 فخر وجـود      به   یافتۀ  عر دنیا را زینت   شا. نشیند   می   آنان   ستایش  خواند و به     می   امن   حریم  این
   و پـر برکـت       از وجـود آگـاه       یافته  تأ را نش    زندگی   و طراوت    علم  داند و روشنای     می  ایشان
  .بیند  می آنان

    ؛ ابیـاتی   اسـت   شـده   تـضمین   فـرزوق   از قـصیدۀ   ابیـاتی   بند پیـشین    بند نیز چون    در این 
ــه ــدان ک ــام  آن  خان ــام  ام ــق را بر  هم ــرینِ خل ــخص ت ــدا و ش ــام  خ ــسته  ام    و واال   را برج

  .نماید  می معرفی
و نمونه های بسیار دیگری از اشعار عربی شاعران شیعۀ استان فارس در مدح اهل بیـت                 
پیامبر، بیانگر تمایل عمیق ایرانیان به مذهب شیعه و عشق خالـصانۀ آنـان بـه ائمـۀ اطهـار و           

   .پیروی از والیت الهی آنان می باشد
  

 نتایج مقاله
 با از بین رفتن مرکز قدرت اسالمی بغـداد، آثـار ناشـی از وجـود آن مرکـز یعنـی                      ـ1
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  23 \ انعکاس تشیع در آثار عربی ادبا و علمای استان فارس در عصر فترت 

  .مرکزیت و اقتدار سیاسی و نفوذ مذهب سنت نیز از بین رفت یا الاقل ضعیف شد
در دوران مغول، تشیع، که تا این زمان در اقلیت بـود، وسـعت و قـدرت یافـت و                     ـ2

، بعضی از شاعران اهل تسنن نیـز بـه آداب و سـنن شـیعه                عالوه بر شاعران شیعه مذهب    
بدین سبب در دیوان ایـن گـروه از شـاعران، اشـعاری در مـدح مناقـب                  . احترام گذاشتند 

  .پیشوایان تشیع و مرثیه امامان شیعه دیده می شود
در اوایل دورۀ تیموری، شیعه از حسن اعتقـاد بـه ادعـای تیمـور مبنـی بـر اینکـه                      ـ3

  حمـدی و مفـسران وحـی الهـی و حافظـان شـریعت احمـدی ایـشانند و                   حامیان دین م  «
استفاده کردند و زمینه را برای رسمی کردن مـذهب تـشیع            » اند وارث علوم انبیا و مرسلین    

  .فراهم نمودند
اما این بـه معنـی      .  با قیام شاه اسماعیل صفوی مذهب شیعه در ایران رسمیت یافت           ـ4

شده است زیرا ایرانیان همواره در طول تـاریخ بـه        نیست که مذهب تشیع بر مردم تحمیل        
آل علی علیهم السالم ارادت قلبی داشتند  قصاید ومدایح علوی شاعران خود گواه بر این                

  .مسأله دارد که مردم ایران با اشتیاق به مذهب شیعه گرویدند
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