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  تشيع در شعر شاعران ايراني عصر صفوي

  
  دكتر فريدون  طهماسبي  

  استاديار زبان و ادبيات فارسي     
 دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد شوشتر 

  :چكيده
ي شرايط و  كه نتيجه. ي مستحكم و ريشه دار اسالم است اي از پيكره تشيع پاره

و اتفاقات قرن اول ) ص(كرمعوامل و حوادثي است كه بعد از رحلت پيامبر ا
اجتماع سقيفه، كشته شدن خليفه سوم، اتفاقات جنگ صفين، و . باشد هجري مي

و پيدايش توابين از جمله حوادث ) ع(ظهور خوارج و همچنين شهادت امام حسين
ايرانيان از همان ابتدا به اين مذهب . اند مهم و مؤثر در شكل گيري تشيع بوده

هاي متمادي بعد از اسالم در برخي از  در طول قرن. ندي خاصي نشان داد عالقه
مناطق ايران تشيع فعال بود، تا اينكه در ابتداي قرن دهم با روي كارآمدن صفويان، 
شاه اسماعيل صفوي، تشيع را مذهب رسمي ايران اعالم كرد و آن را در اغلب 

ران شكل متناسب با اين شرايط خاص مذهبي كه در اي. مناطق ايران گسترش داد
ي آن در اين دوره موسوم به سبك  گرفت، ادبيات فارسي به ويژه شعر كه شيوه

ي  است، دچار تحوالتي شد كه يكي از آنها رواج مدح و مرثيه) اصفهاني(هندي
ائمه ي اطهار شيعه به عنوان موضوعي تازه در آن بود كه در ديوان اكثر شعرا كم 

قاله به بررسي اين پديده، يعني تاثير تشيع اين م. يا زياد اين موضوع ديده مي شود
  .پردازد در شعر شاعران ايراني دروة صفويه مي 

  

  تشيع، دوره ي صفويه، سبك هندي، شاعران ايراني: واژگان كليدي

                                                 
 -5/8/1389: پذيرش          3/6/1389:  تاريخ دريافت   

  ftftahmasbi07@gmail.com: پست الكترونيكي

 

  تحقيقات زبان و ادب فارسيوهشي پژنامة فصل
  دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد بوشهر

  پنجم: ، شماره مسلسل1389دورة جديد ـ شماره دوم، پاييز 
 161  تا 139از صفحة  
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  :مقدمه
دانند كه رويدادها و تحوالت  اي در جهان اسالم مي اكثر محققان، تشيع را پديده

اين مذهب، جزئي . زمان به شكل معين درآورده استسياسي و اجتماعي آن را به مرور 
ي طبيعي شرايط و عوامل و  مذهب، نتيجه. دار اسالم است از پيكره ي مستحكم و ريشه

و پيش از پايان يافتن نيمه نخست قرن ) ص(حوادثي بوده كه پس از رحلت پيامبر اكرم 
ها و  الل دگرگونيعلل پيدايش آن را از خ. اول هجري براي مسلمانان روي داده است

  .كنند جستجو مي روي داده است،) ص(حوادثي كه پس از رحلت پيامبر اكرم 
ترين  توان درباره آغاز پيدايش تشيع پيدا كرد كه به مهم چند مورد شاخص را مي

  :شود ها اشاره مي آن
و اجتماع سقيفه و ) ص(اي است كه پس از رحلت پيامبر اكرم   تشيع، پديده-1

  .ز آن به بار آمد، به وجود آمده استنتايجي كه ا
 تشيع را عبداهللا بن سبا در خالل رخدادهايي كه منجر به كشته شدن عثمان شد، -2

 .ساخته و پرداخته است

 . تشيع، بازتاب حكمت در جنگ صفين و ظهور خوارج است-3

 .و پيدايش توابين است) ص( تشيع، بازتاب شهادت حسين بن علي -4

  )19،ص1369معروف الحسني ،(
ي غدير خم رسيدند در  در آخرين سفر خود به حج هنگامي كه به منطقه)ص(پيامبر 

ي اختيارت الزم  اجتماعي كه مدت كمي قبل از رحلت آن حضرت تشكيل گرديد، همه
ي پيامبري به علي  را از نظر اداره امور و رهبري امت و مقام واالي معنوي جز مرتبه

شوراي سقيفه تشكيل گرديد و خالفت به ) ص(امبر اكرم اما بعد از وفات پي.داد) ص(
تصميمي كه آن شورا گرفت مورد تأييد گروهي از ياران و اصحاب . ابوبكر داده شد

 به خصوص حضرت علي و يارانش از قبيل عماربن ياسر، ابوذر غفاري،) ص(پيامبر 
گيري  وضعابن ابي كعب و ديگران نبود و باعث م سلمان فارسي، عباس عبدالمطلب،

  .ناميدند» شيعه«آشكاري شد كه بعدها پيروان و هواداران آن را 
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مقامي يكتا بر ديگر اعضاي خانواده و اصحاب ) ع(سجاياي امام علي  فضايل و
پيامبر را براي آن حضرت به وجود آورده بود دوستداراني را برايش فراهم آورد كه 

ل زندگي پيامبر نسبت بدو پيدا خود را با كمال اشتياق، توجه بخصوص، حتي در طو
كردند، شايد به خاطر اين دليل كه شيعه، مدعي وجود تشيع حتي در زمان زندگي پيامبر 

ترين اصحاب ملل ونحل صريحاً مي گفتند كه  سعداالشعري و نوبختي قديمي. است
  ) 16 – 38، ص1386ك جعفري، .ر( .ظاهر شده بود) ص(تشيع در زمان زندگي محمد

هاي عقلي و نقلي وآيات  ه براي اثبات اين حق از ديرباز متوسل به برهانعلماي شيع
اند كه  واحاديث متعدد شده اند و در اين مورد از منابع اهل تسنن هم استفاده كرده

. از متفكر بزرگ جهان اسالم، عالمه اميني است» الغدير«نمونه بارز آن، كتاب ارزشمند 
، امام امت اسالمي بعد از ايشان )ص(ريح پيامبر اكرمبنابر اعتقاد و تشيع بر طبق نص ص

همچنين شيعيان معتقدند كه . است و تعيين بقيه ي  ائمه بر همين اساس است) ع(علي
دشمني با امام، دشمني با پيامبر و . پيامبر و ائمه معصوم اند و خطا بر آنان جايز نيست

امام در نظر شيعه . هد داشتخدا نيز مي باشد كه عذاب و آتش و دوزخ را در پي خوا
از غيبت مطلع است و از ماكان و مايكون الي يوم الدين خبر دارد، او همچنين وارث 

  . است) ص(علم نبي 
شيعه در لغت به معني پيروان و ياران و تابعان شخص معيني است و چون شيعيان «

حضرت و به  پيروي از مكتب  روحاني آن ) ع(به واليت حضرت علي بن ابيطالب 
گفته اند، ) ع(يعني پيروان علي) ع(ي علي  اعتقاد داشتند، از اين جهت ايشان را  شيعه

را از آخر آن حذف كردند و ) ع(كه بعدها در اثر كثرت استعمال مضاف اليه، علي 
  ) 270، ص 1372مشكور، (. »معروف به شيعه شدند

فرقه از ميان فرق غير از فرق بسيار كم اهميتي كه در شيعه وجود دارد، چهار «
  ) 280همان، ص(. » غالت– اسماعيليه – اماميه –زيديه : ترند كه عبارتند از مهم

و فرزند ارجمند ايشان، امام جعفر صادق، كه فقه ) ع(تا زمان حضرت امام محمد باقر
جعفري منسوب به اوست و موفق شد نظم وترتيبي به شيعه بدهد وفقه شيعه را ترتيب 
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ولي از زمان اين امام بزرگوار، شيعه جنبه مذهبي . ر جنبه سياسي داشتنددهد شيعيان بيشت
ي صفويه تشيع به  هر چند در دوره. پيدا كرد و در مقابل سنت و جماعت قرار گرفت

عنوان مذهب رسمي كشور اعالم شد، اما بايد دانست كه حوادث و اتفاقاتي كه رخ داده 
رسول . ل هجري تا قبل از قيام صفويان داردهاي شيعي از قرن او نشان از رشد گرايش

جعفريان براي سير تدريجي نفوذ تشيع در ايران  چند مرحله را در نظر گرفته است كه به 
  : ترتيب به قرار زير مي باشند

  ايران در عراق » موالي«مرحلة اول، در ميان «
  مرحلة دوم، نفوذ تشيع در بعضي از مناطق مركزي ايران 

  وسعة گرايشات شيعه با روي كار آمدن بني عباس مرحلة سوم، ت
  مرحلة چهارم، فتح طبرستان به دست علويان 

  مرحلة پنجم، برپايي حكومت آل بويه 
  مرحلة ششم، پس از حمالت مغول ها 

  ) 11،ص 1368جعفريان ،(» مرحلة هفتم، روي كارآمدن دولت صفويه
ه به عراق رفتند و در آنجا با همان ايرانياني ك» موالي«در قرن اول هجري، وجود 

ي نفوذ تشيع در ميان ايرانيان  تشيع آشنايي پيدا كردند را يكي از عوامل مهم و عمده
ي حضور مبارك امام هشتم شيعيان، امام  دانند هر چند در ادامه بايد از نقش برجسته مي

  .  رضا در ميان ايرانيان براي گسترش تشيع ياد كرد
قيام هاي . ويه از ديگر عوامل گسترش تشيع در ايران بودنددر قرن چهارم هم آل ب

بعد از .  برداشتيهاي اسماعليان و باطنيان هم در ادامه تا حدودي در اين مسير گام
ي مغول هم، كساني مانند سيد اشرف الدين نامي در فارس، قيام سربداران به  حمله

ت مازندران به رهبري شيخ خليفه و بعدها شاگردش حسن جوري و نهضت سادا
رهبري سيد قوام الدين مرعشي، سادات گيالن به رهبري سيد اميركيا و همچنين قيام 
غالت در دورة تيمور در حويزه توسط سادات مرعشي كه بعدها در ادامه آن قيام 
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شيعيان شروع شد و تا دوران صفوي ادامه داشت، در گسترش گرايشات شيعي بي تأثير 
  )  43، ص 1383نيازمند، : ر ك(. نبود

اين عصر در تاريخ ايران زمين . عصر صفوي از ادوار خاص در تاريخ ايران است
پادشاهان صفوي موفق به تشكيل سلسله اي . متمايز از دوره هاي ديگر تاريخ ماست

آنها با اتخاذ شيوه . شدند كه سراسر ايران را با درايت خاصي به كنترل خود در آوردند
 مدتي از فروپاشي حكومت خود جلوگيري كردند، بلكه هاي خاص نه تنها براي

  . توانستند آن را به حكومتي واحد تبديل كنند
هايي در اين زمينه  هاي شيعي مانند آل بويه تالش هر چند قبل از صفويان، حكومت

چون تا . انجام داده بودند اما در مقايسه با اين دوره هرگز چشمگير به نظر نمي رسد
اي از تاريخ ايران بعد از اسالم يكسان سازي فكري ايرانيان به  چ دورهاين پايه در هي

ي شاهان  راجر سيوري ضمن اشاره به استفاده. اندازه دورة صفويه پيشرفت نداشته است
  : ها براي اجراي نيات خود مي گويد صفوي از قزلباش

ي شاهان صفوي از شعائر ديني براي حفظ  يك مورد مهم ديگر از استفاد«
مشروعيت، مورد شعيره صوفيگري يا به اصطالح رفتار در خور يك سردار وبزرگ زادة 

اين شعيره با شاه صفوي به عنوان  مرشد كامل يا اعال پيشواي روحاني . قزلباش بود
 مريدي ميان صوفي و -اين شأن همانند رابطه پير. فرقه ي صوفيان صفوي هميشه بود

. ون از اوامر پير را از شاگرد يا مريد طلب مي كردرابطه اي كه اطا عت بي چ. شيخ بود
ي نخست  در وهله: اما صفويان اين رابطه را از دو طريق بسيار مهم بسط و توسعه دادند

با سود جستن از اين تقارن خوش كه شاه صفوي نه تنها مرشدكامل، كه پادشاه يا حاكم 
 باطني ميان پيرو سالك طريق دنيوي نيز بود، رابطه اي را كه در آغاز پيوندي مذهبي و

بدين سان سر پيچي از اوامر مرشد كامل، كه در فرق . تهذيب بود سياسي كردند
خيانت به پادشاه و خيانت به پادشاه و . صوفيانه با توبه يا طرد از فرقة كيفر داده مي شد

  . )170، ص1387سيوري، (» جنايت برضد دولت شد كه ممكن بود كيفرش مرگ باشد
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مبارزه . دهند و به غازياني جنگجو مبدل مي شوند ه صوفيان تغيير چهره ميباالخر
ي  عليه كافران انگيزه خاصي به جنگجويان داد كه خلوت خانقاه و سكون ذكر و خلسه

  . درويشان و رقص و سماع را فراموش كنند و وارد ميدان نبرد شوند
او در ابتدا تالش . ردشاه اسماعيل مؤسس اين سلسله دو هدف عمده را دنبال مي ك

كرد با رسمي كردن مذهب تشيع در برابر آق قويونلوهاي تركمن عرض اندام كند و به 
  . سرعت آنها را از صفحه ي بي رحم تاريخ محو كند

هدف ديگر شاه صفوي اين بود كه با رسمي كردن تشيع، راهكارهايي براي مبارزه و 
چون . مپراطوري عثماني، جستجو كندمقابله با همسايه ي سني قدرتمند خود يعني ا

سالطين عثماني تمام تالش خود را براي تقويت مذهب تسنن و استفاده از آن براي 
و در صدد بودند پا جاي پاي خلفاي . سيطره برجهان اسالم اختصاص داده بودند

  . هاي اسالمي به دست آورند عباسي بگذارند و نفوذ بالمنازع آنان را در سرزمين
اي براي حكومت سياسي نداشت، صفويان با تغيير جهتي   كه تصوف، تجربهاز آنجا

كه بسيار زيركانه انجام گرفت، از موقعيت تاريخي موجود در عصر خود استفاده كردند 
برخي از صاحب نظران . و مذهب تشيع را به عنوان مذهب رسمي خود اعالم كردند

ر تثبيت و سازماندهي هويت تصوف نتوانست نقش مؤثري د«معتقدند در اين زمان 
سياسي جديد بر عهده بگيرد، از اين رو به تدريج از ساختار قدرت بيرون رفت و در 
ميان خانقاه و ارشاد صفويان و از كار جلي و خفي محصور گرديد و در مقابل اين نقش 
را به مذهب و انديشه اي وانهاد كه از نيروي واليي در ساخت حكومت و جامعة شيعي 

   )96، ص 1384بهرام نژاد ،(  .» مند بودبهره
عصر شيخ صفي و پس از او عصري است كه در «به اعتقاد داريوش رحمانيان، 

انديشة سياسي صفويان تصوف پرخاش و تصوف رزمنده، امكان شاه شدن شيخ وجود 
 – شيخ، آرماني بود كه در خأل وجود خالفت اسالمي – شاه يا شاه –آرمان شيخ . دارد

ز سقوط بغداد مي توانست پايه اصلي داعيه هاي سياسي مشايخ صوفيه قرار ناشي ا
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 به ويژه از نوع –به ويژه نزد آن دسته از مشايخ كه خود پيروانشان به تشيع . گيرد
  ) 388،ص 1384رحمانيان،( .» باور داشتند–غاليانه اش 

 آل  پادشاهان سلسله صفويه، ضمن گسترش مباني حكومت، تعاليم شيعي و فقه
ي  را نيز در جامعه رواج دادند؛ تا پادشاه عالوه بر مقام مرشد كامل، وجهه) ص(محمد

در اجراي چنين سياستي بود كه پاي علماي ديني به . مذهبي و ديني عام پيدا كند
حكومت باز شد و نه تنها عالمان و فقيهان ايراني بلكه علماي جبل عامل نيز به منظور 

دربار صفوي، دو صفت متمايزي است كه در ابتداي قرن دهم پر كردن خأل فقاهتي به 
ترين تحول را در ايران بعد از اسالم موجب گرديد كه در دوران حكومت  هجري بزرگ
هاي دين و  گيري پديد آمد كه بر عرصه هاي اجتماعي و فكري چشم آنان دگرگوني

تنها شعر و ادبيات همزمان با رسميت پيدا كردن تشيع، نه  .دانش و ادب تأثير گذاشت
چون سربازان . خوش دگرگوني شد بلكه بسياري از عوامل فرهنگي و فكري نيز دست

صفوي از ميان ترك زبانان انتخاب شده بودند و به علماي مذهبي هم توجه فراواني 
شد و عرصه را براي تاخت و تاز علماي عرب زبان باز گذاشته بودند، به دو زبان  مي

دوران صفوي، دوران مساعدي براي «. ز زبان فارسي توجه كردندتركي و عربي بيش ا
ادب فارسي در ايران نبود، بر اثر توجهي كه در قلمرو دولت عثماني و به وسيلة  زبان و

اران زگ روايان هند و فرمان ايرانيان ترك و مغول آسياي مركزي به ويژه به همت فرمان
و  سده هاي دهم و يازدهم. شد ويان ميدر آن سرزمين شبه قاره، به پارسي و پارسي گ

توان  هاي رواج و روايي اين زبان در آسيا مي دوازدهم هجري را يكي از بهترين دوره
هاي نويسندگان و شاعران ياوري  ها و سروده دانست و طبعاً همين امر به فرواني نوشته

 براي ادب هاي تاريخ بسيار نمود و سبب شد كه دوران صفوي يكي از بارورترين دوره
اينكه پادشاهان  صفوي به زبان فارسي توجه . )422 ص 5، ج1373صفا، (فارسي شود 

  . چندان نداشتند، در آثار محققان برجستة معاصر بازتاب خاصي پيدا كرده است
با قيام شاه اسماعيل كه خود و «: عبدالحسين زرين كوب در اين باره گفته است

بودند، و به زبان فارسي اظهار عالقه قبايل همراهش ترك گوي و ترك خوي 
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از طرف ديگر . بسيار كند و محدود شد) توسعه زبان فارسي(اين توسعه . كردند نمي
ي پادشاهان صفوي، مجالي براي شعر و مرثيه  توجه بيش از حد به علما از طرف همه

خصوص كه علما و فقهاي شيعه در اوايل اين عهد، اكثر  سرايي فراهم نمي كرد، به
داري  عرب ها و اهل لبنان يا بحرين و يا جبل عامل بودند و به اقتضاي تعصب و دين

با ذوق عرفان و تصوف كه اساس عمده پيشرفت شعر گذشته بوده است، مخالف و 
  )254،ص1369زرين كوب، (. »حتي مغايرت داشتند

  :اين محقق توانا در بخش ديگري از اثر ارزشمند خود آورده است
دهد كه عامل اصلي تأثير و نفوذ زبان عربي،  ندات تاريخي نشان ميشواهد و مست«

به . هاي حاكمان صفوي به خصوص شاه اسماعيل نهفته بود ها و سليقه در سياست
ها ملزم بودند حرمتي بيش از اندازه براي علما و فقهاي شيعي مذهب  اقتضاي اين روش

 مستعدان زمانه، از شعر و شد كه اكثر اين مسأله سبب مي. عرب زبان قائل باشند
شاعري باز آيند و به فقه و علوم مذهبي روي آورند و حتي كساني مانند شيخ بهايي و 

البته شاعراني مانند . گفتند، از تظاهر بدان ابا كنند مير داماد كه عارفانه و فقيهانه شعر مي
 مدح محتشم كاشاني، وحشي بافقي و مسيح كاشاني و ديگران احياناً قصايدي در

يافتند، ليكن اساساً شعر را  سرودند و جوايز و صالتي هم مي سالطين و امرا و حكام مي
هم در دربار و بين علما جايي نبود و آنان حشمت و مقام شاعران سابق را نداشتند و 

  . )255همان، ص(» شد از جهت تشنيع آنان بود اگر هم گاهي به آنها اعتنايي مي
 صفوي بي عالقگي خود را نسبت به شاعران و شنيدن نخستين كسي كه در دوران

كه از اين راه، شاعران را متوجه سرودن . مدح آنان ابراز كرد شاه تهماسب صفوي بود
شعر در منقبت و مرثيه ي امامان ساخت، وجود اين محبوبيت علما و قدرت فقها و بي 

ه نمي داد كه دربارها توجهي يا كم توجهي آنان نسبت به مسائل ادبي زبان فارسي، اجاز
همانند گذشته براي شاعران، محل امن و مطلوب باشد و پادشاهان ارزش و اهميت 

ي اين شرايط موجب شد كه شاعران اين  مجموعه. خواه را براي آنان قائل شوند دل
عصر جدا و مستقل از ديگر قشرهاي جامعه علمي و فرهنگي آن روزگار تشكيل دادند 
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ي خود، طبقه ويژه خاصي را  علما و فقها و حتي فرهنگ پربار گذشتهو با قطع رابطه با 
تشكيل دهند كه در تاريخ ادب پارسي سابقه نداشت و مسيري را ترسيم و تعيين كنند 

بررسي ادبيات عصر «. هاي مبهم و ناشناخته كشاند كه در نهايت شعر پارسي را به وادي
ر خالف ادوار گذشته، نه حكيم بودند، دهد كه اكثر شعراي اين دوره، ب صفوي نشان مي

گونه مسؤوليتي را در قبال مسائل  نه فيلسوف، نه عالم، نه فقيه و نه عارف آنها هيچ
اجتماعي و فرهنگي به شدت تشتّت زمانه احساس نمي كردند و در ارتباط با هيچ دين 

 بر خياالت ديدند و تنها با تكيه و آيين و گروه و فرقه و جرياني، خود را متعهد نمي
هاي متعددي را منتشر  هاي مبهم خود، دفتر و ديوان هاي مضمون پيچيده و لفظ تراشي

كردند كه هر چند از جهت كميت و حجم فوق العاده است، ولي چنان خالي از محتوا 
يكي . اي از ادوار شعر سابقه نداشته است ي در خور توجه است كه در هيچ دوره و مايه

ي كثيري از شعراي  ي مايگي شعر اين دوره را بايد مهاجرت عدههاي اساسي ب از علت
اين مهاجرت باعث شد اين شعرا به كلي با فرهنگ گذشته . عصر به هندوستان دانست

و حال خود قطع رابطه كنند و قدم به اقليمي بگذارند كه از نظر زبان و فرهنگ، از هر 
  )72،ص1385طغياني ،( .»جهت با  آنان بيگانه بود

هايي از قبيل كسب حال و رسيدن به عزت و احترام و فرار از   هر حال انگيزهبه
اي كه حاكمان صفوي فراهم كرده بودند، موجب شد تا بسياري از  گيرانه محيط سخت

هاي  گيري سخت. شاعران اين زمان، راه مهاجرت به نواحي ديگر را در پيش گيرند
داد كه اين مهاجران، نيم نگاهي  اجازه نميي دولت عثماني و شيعه آزاري آنها، متعصبانه

به آن ديار داشته باشند؛ ولي ثروت بي پايان و آب و هواي سازگار و مطلوب و 
هاي متعصبانه سبب شد، شوق وافر  گيري هاي مذهبي و عدم سخت همچنين آزادي

  .شاعران براي عزيمت به هندوستان در آنها تشديد شود
 .ص خود است كه آن را جذاب كرده استهاي خا  داراي ويژگي،سبك هندي

شايد بتوان بيشترين بسامد آن را در آثار .  تمثيل است،بازرترين ويژگي برجسته آن
ويژگي هاي ديگري از قبيل ايجاد فراوان، تشخيص، جستجوي . صائب تبريزي جست
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معني بيگانه، به كارگيري الفاظ كوچه و بازار، كاهش به كارگيري آيات و احاديث به 
ات روزمره، تناقض گويي، د، دقت در مشهو شاعرانجهت بي سوادي يا كم سوادي

، تقليد و زياده گويي را از )استقبال از شاعران گذشته( اغراق، نظيره گويي ،مبالغه
  . اختصاصات اين سبك معروف به حساب آورده اند

ن  مفاهيم و موضوعاتي كه شاعران به آي  حوزه،ي كدكنيع شفيمحمدرضابه نظر 
 ممسكانه كالسيك، شعر شد كه شاعران واردپرداختند گسترش پيدا كرد و موضوعاتي 

 خصلت عاشقانه خود را از دست مي دهد، وصف اخالقيات، ، غزل.به آن مي پرداختند
 در سبك هندي .كند ف، خودنمايي ميوانتقاد اجتماعي، ستايش مي، فلسفه، الهيات، تص

اي  ن است در بيت نخست يك غزل انديشهرسد كه ممك تناقض فكري به جايي مي
علت آن است كه آنچه شاعران در . عرضه گردد و بي درنگ در بيت دوم نقض شود

  .)53- 52، ص1378شفيعي كدكني، ( »ذهن دارند، چگونه گفتن است، نه چه گفتن
در تحليل محتوايي » ي صفويه تفكر شيعه در شعر دوره«اسحق طغياني در كتاب 

  :ته استشعر اين دوره گف
ي  شايستهوليتي باشند كه ؤل رسالت و مسمتوانستند حا شاعران عصر صفوي نمي«

ي به فرهنگ عمومي و گذشته در سطح گسترده، به هتوج  بي،يك شاعر واقعي است
 ي ضايعه و تشيع، اسالمرين فوليت آؤداشتن فرهنگ سازنده و مسنخصوص در نظر 

 براي بزرگ و جبران ناپذير  ر شد و ضربهر شعراي اين روزگايگ بزرگي بود كه گريبان
شعر فارسي وارد كرد كه اگر چنين نمي شد، قطعا شعر پارسي در اين عهد از كيفيتي 

 مسائلعدم آگاهي از . گرفت متعالي برخوردار مي شد و در مسيري ديگر قرار مي
از تفاوتي نسبت به امور،  تاريخي و سياسي و اجتماعي و حتي مسائل مذهبي و بي

هاي شعر اين دوره است كه آن را در همه آثار شعري اين دوره   ترين مشخصهروشن
  :گويد ي از شعراي قرن يازدهم مينمي توان ديد، چنانكه رمزي كاشا

 آنم كه نه حاصلي نه كشتي دارم
  

 » كار به كار خوب و زشتي دارمهن  
  

  )78 ، ص1385طغياني( 
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 اعتقادي مسائلخصوص  هالمي ب رواج علوم اس،با روي كار آمدن دولت صفوي
 هر چند علوم اسالم تا . اين سلسله قرار گرفتپادشاهان سياست صدرتشيع  در 

 اما به تناسب آن نظم و ثمر اين دوره نه تنها از رشد ؛حدودي رشد قابل توجهي داشت
علوم اسالمي بهره اي نبرد بلكه نسبت به دوره هاي قبل بازتاب مسائل ديني بويژه 

  .شيع براي اين دوره قابل توجه نيستفرهنگ ت
 اطهار تشيع و ي ائمه ي كه ازويژه احاديث ه از آيات و احاديث بيعدم تاثيرپذير

 بايد از ويژگي خاص بسياري از شاعران اين ، ناشيانهشكلي به  راپرداختن به مدح ائمه
ريبا ادي تقاعتقدهد كه از لحاظ   بررسي غزليات اين شاعران نشان مي.دوره دانست

  .شود تغييري نسبت به شعر دوره هاي گذشته ديده نمي
 شاعراني مانند فياض الهيجي، مال محسن ، شعردر بين شاعران ايران عصر صفوي

 از لحاظ اطالع از مباني مذهب تشيع و اشاره به آيات قرآن بهاييفيض كاشاني و شيخ 
 شاعران مذكور به .تاطهار قابل توجه اسي و احاديث نبوي و روايت منقول از ائمه 

. نه از مذهب تشيع صحبت به ميان آورده اندها آگا،سبب تحصيالت ديني و شيعه بودن
كارگيري آيات و احاديث كه نشان  ه صفويه از لحاظ بي اما در كل بايد اذعان كرد دوره

  . است يكي از ضعيف ترين دوره هاي شعر فارسي استاسالمياز توجه به فرهنگ 
 در اين دوره بايد گفت كه اگر مقايسه اي صورت گيرد يني و ديندرباره شعر آيي

 از روي آگاهي و ، كه قبل از دوره صفوي سروده شدهيمشخص مي شود كه شعرهاي
 شعر شاعران اين دوره نشان مي دهد كه ي  چون مطالعه. سروده شده استنيتپاكي 

 حضرت ،و بيشتر نام مبارك امام اول شيعيان) ع(اشعار مدحي و مرثيه به ذكر نام ائمه 
  .هاي ظاهري و باطني او منحصر شده است ويژگيو ) ع(علي 

كه اند شيعه پرداخته ي  به ذكر منتقبت و فضايل ائمه  بنا به رسم زمانهبيشتر شاعران
دي مي باشد در حالي كه در اين دوره كه تشيع رسمي شده و داراي حكومت بيشتر تقلي
در حد همان گسترش پيدا كرده، ي عو علوم اسالمي و شيمقتدري است، سياسي 

 . در شعر دوره هاي قبل متوقف مانده است اميرانن وهاستايش هاي مرسوم پادشا

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 )5:م.ش( ، 2 ـ دوره جديد، شماره المي ـ واحد بوشهرنامة تحقيقات زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد اسفصل    150

 و با كمك از هاي متعدد وصف كرده اند ت ممدوحان خود را به صور،شاعران
 اطهار پرداخته اند در حالي كه  يمهئشگردهاي ادبي و اغراق هاي شاعرانه به توصيف ا

   :انديشه و آرمان و اهداف اين بزرگان فراموش شده است
ي ندارد و بيشتر همان اعتقادات ع نشاني از عمق تفكر راسخ شي،شعر اين دوره

 كه سياست هاي روز و كوبيدن عمومي در بين مردم در آن انعكاس پيدا كرده است
 اهل شيرازي در مدح ائمه ..شود مي كند و شعر به شعار نزديك مخالفان را دنبال مي
  .چنين سروده است

  يا رب سگ كوي مقبلي ساز مرا

 اقبال جهان مرا جوي نيست قبول
  

  عشق منجلي ساز مرا آيينه ز  

  مقبول محمد و علي ساز مرا

  

  )685 ص،ديوان اهل شيرازي( 
ذكر شد برخي از شاعران آگاهانه و عالمانه به مدح ائمه و بازگو كردن كه گونه  اما همان

 فياض الهيجي از .است اين شاعران بسيار كم  شماري مي پردازند كهعبنيادنهاي تفكر شي
  :كه در شعر خود بر لزوم آگاهي از امام زمانه تاكيد دارد؛ جمله اين شاعران است

   كيستگفت آنكه بگو امام تو

 آنكه بي او نماز نيست درست
 چون نبود از امامت آگاهيش
 چون امامت نبود در دينش

 خبرشچون نبود از امام دين 
  

   فخر و احترام توكيستايةم  

  عاشقان را نياز نيست درست

  كندتر شد زبان به همراهيش

  نشـلقيـكرد تـن نلقّـزان م

  زد همان گرز آتشين بر سرش

  

  )407 صديوان فياض الهيجي،( 
  :سروده است) ع( در لزوم تسليم در برابر ائمه  نيزكاشانيفيض مال محسن 

  بر ما چو تنيدند زما دست مداريد

اناز دامن ما دست مداريد محب 
 گفتيم چنين است سمعنا و اطعنا

  

  مـناديـاد رس روز تـهار كه فريـزن  

  معاديـمباداهللا و ما فوز ـوث عـما غ

  ده، نهاديمبرديده و جان منت اين مژ

  

  )383ديوان فيض كاشاني، ص( 
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از مضاميني است كه در شعر اين دوره به آن پرداخته ) ع(دوستداري و محبت ائمه 
  :شده است

  :شفايي اصفهاني در اين زمينه سروده است
  لي كه بي محبت اوعي مابه مرتض

  

   از ايمانبهترهزار مرتبه كفر است   

  

  )124 ص،ديوان شفايي( 
  :ي هم گفته استفياض الهيج

  دوستدار اهل بيت و عترت پاك توام

 زند  عترت الف ايمان ميمهرهر كه او بي 
  

  سروريديگري اليق ندانم در سري و   

  پيش من فرقي ندارد از جهود خيبري

  

  )16ديوان فياض، ص( 
 مساله دشمنان و ،رح شده استطاز ديگر موضوعاتي كه در شعر اين دوره م

 كه شاعران اين دوره به اشكال مختلف و با ادبيات متفاوتي به مخالفان اهل بيت است
  :آن پرداخته اند

  :سروده است) ع(مال محسن فيض كاشاني در مدح امام علي 
  آن جماعت كه حق او بردند

 نت برو و يارانشع لدبا
  

  ...سعي كردند در جفاي علي  

  دم به دم قدر ارتقاي علي

  

  )423ديوان فيض، ص( 
  :ر اين زمينه گفته استفياض الهيجي د

  عدوانچه تدبير كردن ارباب 

 و ليكن زمشت غباري كه خيزد
  هاي سرد سوداگران بدگو دم ز

  

  كه قدرش كنند از جهان جمله اخفي  

  د مخفيـاق خورشيـد در آفـنمان

  ياروـاب تـور او در نقـد نـنش

  

  )39ديوان فياض الهيجي، ص( 
ا ادبيات و لحني متفاوت بر مخالفان ائمه  شيرازي بيبرخي از شاعران از جمله اهل

  :دنمي تاز) ع(
  دن علي خوش نفسان مي جوشمهربر 

 ل استنحل به مير نحانس مگس 
  

  كسان مي جوشند بر غير علي هيچ  

  خر خرمگسان مي جوشند... بر

  

  )728ي شيرازي، صلهاديوان ( 
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نتظار فرج  مساله ا،ي و مطرح شده در شعر اين دورهعاز ديگر مضاميني خاص شي
  :سروده است) عج(فيض كاشاني در مدح امام دوازدهم مال محسن  .است) ع(امام زمان 

  دوستان در هم و پريشانند

 بي تو راهي نمي برند به حق
 در فراق تو تيره شده برمن
 چشم بر درگه تو دوخته ام

  

  زاشتياق شما جعلت فداك  

  خوش برا رهنما جعلت فداك

  اكما جعلت فدسهم زميني، هم 

  به اميد لقا جعلت فداك

  

  )349ديوان فيض كاشاني، ص( 
  :ي اين دوره گفته استعزاللي خوانساري ديگر شاعر شي

  !هين! ارتبي آدم واي يكه تاز ارد

  شهودةاز شهر بند غيب به هنگام
 امان برقع از طرف چهره برفكند

  

  !وي فارس الحجاز به راه عراق هين  

  انتيغ دو سرهم كن و دلدل برون جه

  شانندست كليم را به دو زانو فرو

  

  )154اللي خوانساري، صزديوان (
  : اين موضوع چنين مي گويددري نيز قوحشي باف

 خوش آن كه پشت بر اهل زمانه كرد چوما

  

  رخ طلب به ره صاحب الزمان دارد  

  

  )175ديوان وحشي بافقي، ص( 
 عدم پذيرش آن از از ديگر مباحث مهم كه نقش فراواني در تاريخ تشيع دارد و

 و ي سزاوار، باعث مسائل بسياري در بعد از رحلت پيامبر گرديد،طرف مخالفان
ي دوره صفويه به آن عبراي امامت است كه شاعران شي) ع(شايستگي بر حق امام علي

  .پرداخته اند
  :فياض الهيجي در اين باره مي گويد

  يعناي امامت به صورت وبه مزس

  

   و موليست اعلي ولي آنكه شاه  

  

  )37ديوان فياض الهيجي، ص( 
  امامت كسي را سزا شد كه دارد

  

  يفضل و از رذايل تخلّبه تجلي   

  

  )28 همان ص(
  : مهم مي گويدي بابا فغاني شيرازي درباره اين مساله
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  چون و صدر بدر امام قسم به خالق بي

  خدا و قول رسولحكمامام اوست به 
  

  ين حيدرست امامنكه بعد سيد كو  

   كالمنصكه مستحق امامت بود به 

  

  )45ديوان بابا فغاني، ص( 
  :نويد شيرازي هم گفته است

  پس از مصطفي اوست مسند نشين

 به نص حديث و به نص كالم
  

  حديث غدير است شاهد بر اين  

  پس از مصطفي اوست دين را امام

  

  )13نويد شيرازي، ص( 
  :فيض كاشاني اعتقاد دارد

  دمحاز به خدا در جهان پس ا

  

  نشود هيچ كس به جاي علي  

  

  )423ديوان فيض كاشاني، ص( 
ويژه در شعر  هو سجاياي واالي آن حضرت در شعر فارسي ب) ع(شخصيت امام علي 

 علم و دانش امام، ،شاعران . گرفته استردوره صفوي بسيار مورد توجه شاعران قرا
شجاعت و دالوري او را در سخاوت و كرم وي، عدالت آن حضرت كه بسيار زبانزد بوده، 

  .شود  در ادامه به نمونه هاي برجسته اي از آن اشاره مي.دان آثار خود توصيف كرده
  ضياي ديده دانش صفاي سينه عقل

  

  ...فروغ ناصيه دين علي ولي ا  

  

  )95ديوان طالب آملي، ص( 
  ل دادامام اوست كه انگشتري به ساي

  

  ضا بر لب و نخورد طعامرنهاد مهر و   

  

  )45، صفغانيديوان بابا ( 
  ش خار ظلم راتاز ريشه كنده، معدل

  

  ان دهديشآگنجشك را چنگل باز   

  

  )142زين الهيجي، صح( 
   فتح صفدري راي اي حمله

  

  است دالوري رادلت جان داده   

  

  )183 ، صشفاييديوان ( 
از ديگر مسائل بسيار مهم مربوط به مذهب تشيع قيام كربال و شخصيت مظلوم 

 به جاي گذاشته شيعه و اسالماست كه نقش فراواني در تاريخ ) ع(، امام حسين شيع ت
و مدح او جايگاه ) ع( در شعر اين دوره بعد از شخصيت امام علي آن بزرگوارو. است
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هاي متعدد از جمله  شاعران اين دوره در قالب. بعدي را به خود اختصاص داده است
 پرداخته اند و شهيدن امام آ به مرثيه و مدح ها هستندآنترين  مبند كه مه قصيده و تركيب

  : اهلي شيرازي مي گويد.گوشه هاي از قيام خونين او را به تصوير كشيده اند
  ما را حسين تشنه لب چون ياد آيد

 آيا فلك اين تحملش بود كزو
  

  از هر بن موهزار فرياد آيد  

  بر آل علي اين همه بيداد آيد

  

  )728 صديوان اهلي شيرازي،( 
  : گفته است نيزصائب تبريزي

  مظهر انوار رباني حسين بن علي

  

 شفاسترا  آن كه خاك آستانش دردمندان  

  

  )3589ديوان صائب، ص( 
و ) ع( خود با تاثير از قيام امام حسين ل فرزند و اه، برادررثاينظيري نيشابوري در 

  :دشت كربال سروده استن خونين بود
 ز مژگان منخون دشت كربال مي جوشد ا

  

   منحرمان ةداغ زهرا تازه شد در كلب  

  

  )464ديوان نظيري، ص( 
  : دردها گفته استي خود به كربال يو صائب تبريزي با تشبيه سينه

 غوطه زد در خون خود دردي كه پا در وي نهاد

  

  سينه ما دردمندان كربالي دردهاست  

  

  )486ديوان صائب، ص( 
جايي ديگر مخاطب خود را به استفاده بهتر از اين شاعر برجسته دوره صفوي در 

  :گويد خواند و مي مي  فرا)ع(ايام سوگواري امام حسين
  بود ده روز موسم اين دانه افشاني

  

  ز غفلت مگذران بي گريه ايام محرم را  

  

  )198همان، ص( 
  : مومنان در ايام محرم گفته استنمال محسن فيض كاشاني نيز با اشاره به گريان بود

   محرم تا كه چشم مومنان گريد آمدردگ

  

 دگر آمد محرم تا كه ما را جسم و جان گريد  

  

  )63فيض كاشاني، ص( 
از ديگر موضوعاتي كه با مذهب تشيع ارتباط دارد و استفاده شاعران اين دوره از 

با توجه است، كه عناصر مرتبط با مذهب تشيع براي توصيف و مدح ممدوحان خود 
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 ممدوح خود با عناصر تشيع را ن شاعر اين دوره توصيف كرد،ع مذهب تشيجبه روا
  .دانسته است ها موثرتر از ساير توصيف

  :فياض الهيجي در مدح شاه عباس دوم گفته است
 اي از حوض كوثر پر شراب جام بزمش كاسه

  

   ذوالفقارر از چشم ساجدوليتيغ رزمش   

  

  )116ديوان فياض الهيجي،ص ( 
  : ديگر در مدح شاه عباس دوم سروده استاين شاعر در قصيده اي

   كج نبينيريز اوبه شمشير خون 

  

  كه با ذوالفقارست در همزباني  

  

  )130صهمان، ( 
  : آن گفته استأييدو در آخر اين قصيده در دعاي ت

  الهي تو بر تخت عيش و عدالت

  از پرده بيروندكه صاحب زمان آي
  

  به اقبال و تاييد چندان بماني  

  ه دولت به دولت رسانيتو باشي ك

  

  )همان( 
  : مدح اين پادشاه صفوي سروده استدرصائب تبريزي هم 

  رواح مذهب اثنا عشر بر عهده توست

  

 داربرست از اين شيوه ستوده و دبكوش   

  

  )3554ديوان صائب، ص( 
  :و در جاي ديگر خطاب به شاه عباس دوم مي گويد

  از رسوخ اعتقادت آسمان بنياد شد

  

 ج آسماني مذهب هشت و چهاروچون بر  

  

  )3559همان، ص( 
  :وي گفته استفسلطان حمزه ص، محتشم كاشاني در مدح شاهزاده شهيد
 آسياهايي به خون آورده در گردش كه حق

  

  در جهادش داده ميراث از امير المومنين  

  

  )162ديوان محتشم،ص( 
  :در مدح ممدوح خود سروده استنيز نظيري نيشابوري 

 كه در رزمش قفا دشمن نديدحيدر صفدر 

  

  ساختهجادر صف از تو جسته استظهار و مل  

  

  )488ديوان نظيري، ص( 
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 شاعر برجسته ايراني دوره صفوي كه در اين تحقيق شعر آنها از 15  ازدر بين بيش
 نام توان  چند شاعر را مي،ي مورد بررسي قرار گرفته استع شيي لحاظ بازتاب انديشه

 ي شيرازي، ازل و اهي، حزين الهيجساري زاللي خوان، فياض الهيجي.برد كه پر كارترند
 نامه با ي يك مثنوي ساق اشاره كرد كه فياض الهيجيتوان به ميشاعران جمله اين 

) ع( قصيده بلند در مدح امام عليشش ، بيت سروده324 در »ساقي كوثر مدديا «عنوان 
بند تركيب دو .  نظم آورده استبه) ص(اي در مدح حضرت فاطمه زهرا   قصيده ودارد

 در ، بند14ي در ت بي158 ي تركيب بند وخلق كرده است) ع( علي در ستايش حضرت
 معجره «ي به نامت بي232اي   قصيده،يع اين شاعر شي.واقعه كربال به نظم كشيده است

 بار 4 عرفي شيرازي به نظم آورده كه »ترجمه الشوق« ي  در جواب قصيده»الشوق
و خواهر ) ع(در آن به مدح امام هشتم شيعيان امام رضا و لع كرده تجديد مط

 داردهاي ديگر هم  دهياين شاعر قص. پرداخته است) س(رت معصومه ضبزرگوارشان ح
 شايد بتوان او را سر آمد شاعران شيعه دوره . ائمه را مدح گفته است ة هم،كه در آن

  .تسصفوي در مدح ائمه دان
ره كه مانند فياض الهيجي در مدح ائمه اشعار فراواني از ديگر شاعران اين دو

 قصيده در مدح 12 ، اين شاعر شيرين زبان عصر صفوي. زاللي خوانساري است،سروده
  در تركيب بندي.سروده است) س( قصيده در مدح حضرت زهرا 2 ،دارد) ع(امام علي 

در مدح امام چهارم،  قصيده 12 بيت در مرثيه امام حسين به نظم آورده، و به ترتيب 54
 قصيده در مدح امام 5 قصيده در مداح امام ششم 9 قصيده در مدح امام پنجم، 11

 26 يك قصيده  و، يك قصيده در مدح امام نهم)ع( قصيده در مدح امام رضا2هفتم، 
. ندارددر مدح امام دهم و يازدهم قصيده اي . بيتي در مدح امام دوازدهم سروده است

 كوتاه اقصايد اين شاعر اكثر.  داشته اما از بين رفته انديد قصايدكه احتمال مي رو
  . بيتي است18اي  قصيده) ع( بلندترين قصيده اش در مدح امام علي .هستند

ه به  ديگر شاعر برجسته اين دوره است كه اشعار فراواني در مدح ائم،اهلي شيرازي
ده در مرثيه و ماتم  قصي6 ،)ع( قصيده در مدح امام علي 10 .نظم كشيده است
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 اثنا عشر  يو ائمه) ص( رسول اكرم نعت تركيب بند در 2 قصيده و 1سيدالشهدا، 
.  اثنا عشر پرداخته است ي نيز به منقبت امام علي و ائمهحالل در مثنوي سحر .دارد)ع(

 بندي كه در رديف آن از نام ائمه استفاده 15 اثر او همان تركيب بند ترينقابل توجه 
 .از پركارترين شاعران اين دوره در مدح ائمه استيكي حزين الهيجي هم . ستكرده ا

  . قصيده در مدح امام هشتم سروده است3. دارد) ع( قصيده در مدح امام علي 20او
 مدح ر قصيده د3به نظم آورده، ) شاه چراغ( قصيده در مدح احمد بن موسي كاظم 1

 در مدح ائمه به نظم ت بي65خود هم هاي   در ابتداي مثنوي وامام زمان خلق كرده
  .كشيده است

از ديگر شعرايي كه آثار قابل توجهي در اين زمينه خلق كرده، مالمحسن فيض 
او را بايد . كاشاني است كه با آگاهي و دانش كافي به مدح ائمه اطهار پرداخته است

زندگي يكي از شعرايي دانست كه عالوه بر اطالع دقيق از چهارچوب فكري تشيع و 
او . ي اطهار از لحاظ تصوير پردازي و موازين ادبي موفق تر نشان داده است  ائمه

 بيتي در مرثيه امام حسين به 25سروده، قصيده اي » علي« بيتي با رديف 45قصيده اي 
او هنر . كه همخواني خاصي با موضوع دارد. است» فتاده«نظم آورده، كه رديف آن 

 بيتي در رثاي امام 55ترجيع بندي . ي نشان داده استشاعري خود را در آن به خوب
سروده كه هماهنگي رديف با موضوع و خلق تصاوير بديع » گريد«حسين با رديف 

 25مرثيه اي . همخوان با واقعه دردناك كربال، نشان از درك و دريافت باالي شاعر دارد
 بيت با 95يگر در قصيده اي د. بيتي ديگر در رثاي امام حسين به نظم درآورده است
 بيت در مدح رسول اكرم و 78موضوع مشايعت با اهل بيت و قصيده اي هم با 

شاعراني هم در بين شعراي دوره . و ائمه ي اطهار به نظم آورده است) ع(حضرت علي 
صفوي ديده مي شوند كه با خلق چند اثر در مدح ائمه در بين شاعران كثير االثر و كم 

ه از بين آنها مي توان به طالب آملي، بابا فغاني شيرازي، وحشي اثر قرار مي گيرند ك
شاعراني بزرگ هم در اين دوره هستند كه سهم . بافقي و شفايي اصفهاني اشاره نمود

شاعراني مانند كليم كاشاني، صائب . كمي از مدح ائمه را به خود اختصاص داده اند
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زي را از جمله ي اين شاعران تبريزي، نظير نيشابوري سليم تهراني، و عرفي شيرا
كه هر كدام دو سه قصيده يا تركيب بند در اين موضوعات . توان به شمار آورد مي

به . سروده اند كه در همان اثر هم تا اواسط آن، اثر و نشاني از مدح ائمه وجود ندارد
عنوان مثال شاعري مانند كليم كاشاني يك قصيده درمدح اميرالمومنين سروده كه تا 

و شاعر كثير االثري مانند .  آن به شكوه و شكايت از ابناي زمانه پرداخته است73يت ب
 بيت در مدح ائمه 250 هزار بيت است، كمتر از 70صائب تبريزي كه ديوان او بالغ بر 

شعر به نظم آورده كه براي چنين شاعري كه ملك الشعراي سه تن از شاهان شيعي 
اما در اين ميان وضعيت محتشم كاشاني كه . تصفوي بوده، آمار بسيار اندكي اس

ساالر شهيدان مي باشد، ) ع(خصوص امام حسين  ي اطهار به شهرت خود را مديون ائمه
چون به اندازه اي كه شهرت كسب كرده است ،در مدح ائمه شعر . متفاوت است
و . دارد) ع(اين شاعر سه قصيده و يك تركيب بند در مدح امام علي . نسروده است

باز اين چه «سروده است وتركيب بند مشهور) ع(تركيب بندي در مدح امام رضا 
را كه در مرثيه ساالر شهيدان، نظم كشيده است، تنها آثاري هستند كه » ...شورش است 

در  رسد، ثبت شده است كه بسيار ناكافي به نظر مي) ع(در ديوان او به نام ائمه اطهار 
راوان به چشم مي خورد كه براي شاعري كه نامش با نام اشعار او متاسفانه عشق مذكّر ف

  .ائمه اطهار پيوند خورده، قابل قبول نيست
  

  :نتيجه گيري
هاي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ايران  دوره صفويه از ادوار تاثيرگذار در عرصه

در اين عصر با رواج تشيع و يكپارچگي ايران توسط خاندان صفوي، تحوالت . است
هاي متعدد به وقوع پيوست كه شعر فارسي هم از اين قاعده مستثني  ر زمينهفراواني د

شعر دوره صفويه به سبك هندي يا اصفهاني  معروف است كه در زمينه هاي . نبود
شاهان صفوي با عدم عالقه به شعر . هاي گرديد لفظي و محتوايي دچار دگرگوني

ند كه اين مساله باعث شد برخي عاشقانه، مدحي و عرفاني به رواج شعر آييني پرداخت
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ي  ي خاص به موضوع و برخي به سبب وظيفه از شاعران اين دوره به خاطر عالقه
رسد كه ببينيم اين  اين ادعا وقتي به اثبات مي. حرفه اي خود به اين موضوع بپردازند

هايي كه براي  ترين قالب مهم. موضوع در غزليات اين دوره كمتر تاثير گذاشته است
كه در اين ميان . بند و مثنوي است قصيده، تركيب. كاس شعر آييني استفاده شدهانع

برخي از شاعران با اطالع و آگاهي كافي به مدح و . بيشترين سهم از آن قصيده است
توان به فياض الهيجي،  ي آنها مي از جمله. اند و پر كارتر از بقيه مي باشند مرثيه پرداخته

برخي ديگر از شاعران هم كه شهرت . ساري اشاره كردفيض كاشاني و زاللي خوان
كه . ترين سهم را در مدح و مرثيه ائمه داشته اند اند، كم بيشتري در اين دوره كسب كرده

 5فقط (و صائب تبريزي ) يك قصيده در مدح ائمه(توان به كليم كاشاني  از آنها مي
ه اين نتيجه رسيده است كه اين تحقيق درباره محتشم كاشاني هم ب. اشاره كرد) قصيده

ي اطهار است؛ اما نسبت به بسياري از  هر چند بيشترين شهرت خود را مديون نام ائمه
شاعران اين دوره آثار كمتري دارد و در بررسي ديوان او به موضوعاتي بر مي خوريم 

 كه از جمله مي توان به عشق مذكر اشاره. ي اطهار نيست كه در شان و منزلت مقام ائمه
از بين شاعران اين دوره شاعراني مانند مالمحسن فيض كاشاني، شفائي اصفهاني و . كرد

ي ائمه از   نظيري نيشابوري از لحاظ مضمون سازي و تصوير سازي از مدح و مرثيه
  . ديگر شاعران سرآمدترند
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  ):فهرست منابع و مĤخذ(نامه  كتاب
  

  .ش حامد رباني، تهران، سناييديوان اشعار، به كوش) 1344(اهلي شيرازي، محمد
  .ديوان اشعار، تصحيح احمد سهيلي خوانساري، چ دوم، تهران، اقبال) 1353(بابا فغاني شيرازي

 چ –تشيع در مسير تاريخ، ترجمه سيد محمد تقي آيت اللهي ) 1386(جعفري سيد حسين محمد
  .چهارم، تهران، نشر وحدت اسالمي

  .ر ايران، چ سوم، تهران، علم، تاريخ تشيع د)1388(جعفريان رسول،
  .، تاريخ صفويه، تهران،  ققنوس)1387(خليلي نسيم

  . جلد، چ چهارم، تهران، امير كبير2، نقد ادبي، ) 1369(زرين كوب عبدالحسين
  .، ديوان اشعار، تصحيح، سعيد شفيعيون، تهران، مجلس شوراي اسالمي)1385(زاللي خوانساري،

  .، ديوان كامل اشعار، تصحيح رحيم رضا، تهران، ابن سينا)1349(سليم تهراني، محمد قلي،
  .ايران عصر صفوي،ترجمه كامبيز عزيزي، تهران، نشر مركز) 1387(سيوري، راجرمروين،

ديوان اشعار، تصحيح مقدمه و تعليقات لطفعلي بنان، تبريز، ) 1362(شفايي اصفهاني، شرف الدين، 
  .ارشاد اسالمي

،ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما، ترجمه حجت اهللا )1378(شفيعي كدكني، محمدرضا، 
  .اصيل، تهران، نشر ني

 ج، چ دوم تهران، 6، ديوان اشعار،تصحيح محمد قهرمان، )1375(صائب تبريزي، محمد علي، 
  .انتشارات علمي فرهنگي

  .وس ، چ هشتم، تهران، فرد1 قسمت 5تاريخ ادبيات در ايران، ج ) 1373(صفا ذبيح اهللا،
  .ديوان اشعار، به اهتمام و تصحيح جواهري چ دوم، تهران، سنايي) 1369(عرفي شيرازي 

 دانشگاه اصفهان و فرهنگستان -تفكر شيعه در شعر دوره صفويه، اصفهان) 1385(طغياني اسحاق، 
  .هنر

 -زاده ديوان فياض الهيجي، به اهتمام و تصحيح ابوالحسن پروين پريشان) 1369(فياض الهيجي 
  تهران، علمي فرهنگي

  . ج، تهران، اسوه3ديوان فيض كاشاني ) 1371(فيض كاشاني،مال محسن، 
  .ديوان محتشم كاشاني، به كوشش محمد علي گرگاني، تهران، محمودي) 1344(محتشم كاشاني،

  . فرهنگ فرق اسالمي، چ دوم، مشهد، آستان قدس رضوي) 1373(مشكور محمد جواد 
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 تصوف و تشيع، ترجمه سيد صادق عارف، مشهد، آستان قدس )1369(معروف الحسني،هاشم
  . رضوي

  . ديوان نظيري نيشابوري، مقدمه و تصحيح مظاهر مصفا،اميركبير و زوار)1340(نظيري نيشابوري
  .جوهر فرد، مسكو، دانش) 1976(نويد شيرازي، عبدي بيگ

  . قلم نويسشيعه در تاريخ ايران، تهران، نشر حكايت ) 1383(نيازمند، سيد رضا 
  . ديوان وحشي بافقي،ويراسته حسن نخعي، تهران، اميركبير) 1339(وحشي بافقي
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