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 نقد محتوایی و بررسی سبکی اشعار آیینی شفایی اصفهانی
 فاطمه ابوحمزه

 ی زبان و ادبیات فارسیدکتر

 نیا نوری اعظم

 ارشد زبان و ادبیات فارسی کارشناس

 چکیده

مختصات فکری و مختصات زبانی   این نوشتار در صدد تبیین جایگاه اشعار آیینی شفایی اصفهانی از طریق تحلیل مختصات ادبی،

ر تحلیل مختصات د. ها و مختصات ادبی در سه سطح بیان، بدیع و معانی بررسی شده استنوآوری در تحلیل مختصات ادبی. است

اشعار، تحلیل محتوایی اشعار نیز در  تحلیل مختصات فکری زبانی به بررسی نکات لفظی و دستوری پرداخته شده و در بخش

 :چهارمبحث اصلی زیر بحث گردیده است

 .با تکیه بر بحث امامت و شفاعت: اعتقادات کالمی شیعه. الف

 .، هدف شاعر از سرودن اشعار آیینی( ع)عصومینم ذیل مباحث نعت و ذکر فضایل: اشعار منقبتی. ب

 .گری، جبرگراییدر سه مبحث حکم شرعی غیرمعقول، اباحه: شریعت. ج

 .های عرفانی و فلسفی شاعرواکاوی نشانه: فلسفه و عرفان. د

 .تحلیل بالغی، اعتقادات کالمی شیعه، اشعار منقبتی، شریعت، عرفان: هاکلیدواژه

 

 مقدمه. 4

مورد توجه و اهتمام ویژه  دوره صفویه شود اما در می در ادوار مختلف شعر فارسی دیده ( ع)در فضایل ائمه معصومین منقبت سرایی

 .گردد می سبب تفاوتهایی در اشعار منقبتی دوران پیش از صفویه با اشعار منقبتی دوره صفویه و پس از آن گیرد و می شاعران قرار

. شد می محدود (ع)و حضرت امیرالمومنین (ص)ه بیشتر به ذکر فضایل و مناقب حضرت رسول اکرممنقبت سرایی تا پیش از این دور

اگرچه در دوره صفویه هم شاعرانی چون عرفی شیرازی وجود دارند که به ذکر فضایل این دو بزرگوار بسنده کرده اند اما اکثر 

 .بسرایند شعر ( ع)شاعران سعی کرده اند در منقبت و فضایل همه ائمه اطهار

سیر منقبت سرایی چه از لحاظ کمّی و تعداد اشعار و چه از لحاظ کیفی و رویکرد شاعران به ذکر فضایل خاص هر یک از اهل بیت 

بسیاری از شاعران دوره صفویه مانند زاللی  .رسد می در قرن دوازدهم به تکامل و توجه به وقایع زندگی ایشان ( ع)عصمت

اهلی شیرازی از شاعران قرن دهم و یازدهم حجم اشعاری که در فضایل خاص هر یک از ائمه  خوانساری، عرفی شیرازی،

شعر در بزرگداشت مقام ایشان  منظور از مدایح عام این است که .سروده اند بسیار کمتر از مدایح عام ایشان است ( ع)معصومین

تواند توصیف و  می نشده است بلکه شامل مضامینی است کهدر اشعار ذکر  ( ع)است اما خصوصیت ویژه و بارز هر یک از معصومین

برای مثال در زمان بسیاری از . گاه ویژگی یک یا چند امام برای تمام امامان به کار رفته است. تمجید هر فرد دیگری نیز باشد

یا قسمت طوالنی از عمر خود  امامان شیعه شرایط جامعه به گونه ای بوده است که جنگ و پیکار بر علیه باطل صالح نبوده است و

را در زندان به سر برده اند و دست به قبضه شمشیر نبرده اند؛ اما زاللی در مدح همه امامان از جنگاوری ایشان سخن گفته است 

 . شخصیتی که در دوره امامتشان نمود پیدا کرده است؛ سخن بگویدهای  توانست از ویژگی می حال آنکه

در  ( ع)هم با روی آوردن شاعران به منقبت سرایی و ذکر مضامین مناسب درباره هریک از اهل بیت عصمتاین نقص در قرن دوازد 

 .شود می قرنهای پیشین و نیز افزایش معارف شیعی شاعران در دوره صفویه برطرف

یا تبریک  ( ع)ناقب ائمه هدیسبب گردید در بسیاری از اشعار، شعر با ذکر م ( ع)توجه پادشاهان صفویه به ذکر مناقب امامان شیعه

 .و تهنیت میالد ایشان و یا اعیاد اسالمی شروع شود و به مدح پادشاه ختم گردد

نویسندگان این مقاله حدود چهل دیوان از شاعران دوره صفویه را بررسی کرده اند؛ از جمله شاعرانی که توجه خاص به منقبت 

توان از صباحی  می درت شاعری بیشتری نسبت به دیگر شاعران برخوردار هستندداشته اند و از توان و ق ( ع)سرایی ائمه اطهار
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و زراندود  (ع)به مناسبت نصب ضریح امیرالمومنین (ع)و حضرت سیدالشهدا (ع)بیدگلی که اشعاری در منقبت حضرت امام علی

سروده است، نظیری نیشابوری، شفیعای  زیبایی درباره واقعه غدیرهای  دارد، نجیب کاشانی که رباعی (ع)کردن گنبد امام حسین

 . فضولی بغدادی یاد کرد  اهلی شیرازی، فیاض الهیجی، نظام استرآبادی، زاللی خوانساری،آذر بیگدلی و  شیرازی،

 :پردازیم می در این مجال به معرفی و نقد اشعار آیینی شفایی اصفهانی

او طبیب و ملک . فرزند مال محمد حسین در اصفهان متولد شد( .ق 4193تا  366)حسن متخلص به شفایی اصفهانی  الدین شرف

 .الشعرای دربار و مورد توجه خاص شاه عباس اول صفوی بود

شفایی، عالوه بر اینکه مقام قابل قبول در میان شاعران زمان خود و شاه عباس داشت، یکی از ارکان ادبیات و شعر عهد صفوی به 

 .شود می مطرح در اشعار او دیدههای  ایی تسلط او بر ادب فارسی و گفتمانبا مطالعة آثار شف. رود می شمار

قة یروى از حدیکه به پ« قتیدان حقکنم»برخی شفایی را به خاطر مثنوی . مضامین عرفانی و غنایی در آثار او نمود بیشتری دارد

 .ى سروده است مقلد سنایی تصور کرده اندیقه سنایالحق

مخالف است عقیده اش دربارة شفایی چنین ( هندی)ا طرز فکر و شعر امثال صائب وپیروان مکتب اصفهانی آذر بیگدلی که اصوالً ب

 :است

 (33، 4996آذربیگدلی، )«.طبع خوشی دارد و صاحب دیوان است اما اشعارش با هم بالنسبه تفاوت بسیار دارد»

نبض »ائب که از فقدان شفایی متأسف بود از وی با عنوان میرزا ص .ى از شاعران منتخب دوران صفوى شمردکید یاو را به حق با»

 :یاد کرده و گفته است« شناسی سخن

 کنون که نبض شناس سخن شفایی نیست     در اصفهان که به درد سخن رسد صائب  

چهارذمثنوی به ترجیع بند، قطعه، رباعی، شهرآشوب و ، غزل، ترکیب بند، پانزده هزار بیت شامل قصیده: آثار شفایی عبارتند از

به پیروی از )نمکدان حقیقت ، (در برابر خسرو و شیرین)مهر و محبت ( بر وزن و به پیروی از مخزن االسرار)نامهای دیدة بیدار 

 (4133، 2/3، 4931صفا، )« (.به استقبال از تحفه العراقین خاقانی)، مجمع البحرین (الحقیقه سنایی حدیقه

 بررسی سبک شعری شفایی. 1

 ختصات ادبیم 4-1

 علم بیان 4-4-1

 تشبیه 4-4-4-1

زیرا تشبیه ابهام کمتری دارد و قصد شاعر . در اشعار آیینی از تشبیه بیش از استعاره و کنایه و دیگر صور خیال استفاده شده است

 .آیینی ارائه تصویر روشنی از مضامین آیینی است

 در گرفت ن افالکخرمآهی کشید و  وح االمین به یاد لب تشنة حسینر21 229/6

 .گیرد می شود، آتش می کشیده( ع)ه به یاد لب تشنه حضرت امام حسینافالک به خرمنی مانند شده است که با آه سوزانی ک

 اخگر عقیق وارش رطب اللسان حسین که ساختی فرات مروتآن تشنة   221/1

 .فرات تشبیه شده است در خروشانی و زاللی به( علیه لسالم)مروت و جوانمردی حضرت امام حسین 

 تشبیه حروفی 4-4-4-4-1

 .شود می تشبیه حروفی از جمله تشبیهاتی است که در قرن دهم و یازدهم رواج زیادی یافت و در اشعار شفایی نیز دیده

 ( عج)در منقبت حضرت امام زمان

 شانة تشدید بر حروف مشدد  چین جبینت به روی مصحف خوبی 16/49

روی حضرت را به قرآن مانند کرده است که چین و خطوط روی . بیه حروفی دارای تشبیه مرکب نیز هستاین بیت عالوه بر تش

 .تشدید بر حروف شددی است که تشدید بر روی آن قرار گرفته استهای  هپیشانی چون دندان

 تشبیه مضمر 2-4-4-4-1
                                                           

 .شود در ارجاع ابیات ابتدا شمارۀ صفحه و سپس شماره بیت ذکر می  .
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 (ص)در مدح پیامبر اکرم

 دهینة آسمان بریبر س                                ین تو از هالل، نعلینعل 413/4

 .ه شده استیبه ماه تشب( ص)ن حضرت رسولینعل

 

 استعاره 1-4-4-1

 استعاره مصرحه 4-1-4-4-1

 از جویبار حسرت آخر زمان حسین  رده گلبنی که لب غنچه تر نکردپژم229/41

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

 گل گل ز خون آل علی الله زار شد  ود تن کشتگان که خاکب بر گل فتاده 221/42

تشبیه شده « گل الله»شود، کشتگان به  می استعاره از محل شهادت است، در ضمن تشبیه مضمر هم در این بیت دیده« الله زار»

 . اند

 (تشخیص)ه یاستعاره مکن 1-1-4-4-1

 ماتم ز سر گرفت ر شیوةیپ گردون  نوحه برگرفت دلماه محرم آمد و  229/4

خورد همانند این بیت که در  می ها هم به چشمها و تشبیهها در برخی حسن تعلیلجالبی دارد، این نوآوریهای  شاعر گاه نوآوری

 :کند می گونه توصیفآن غروب خورشید را این

 خورشید دست شرم به پیش نظر گرفت  ن سوار شدند اهل بیت اوبر ناقه چو 229/3

 .گیرددست شرم بر روی می (ص)رفته بر اهل بیت پیامبرهای  انسانی مانند شده است که از خجالت ظلم و ستم خورشید به

 کنایه 9-4-4-1

 در انتظار روی شهیدان کربال   چشم بهشت همچو گل صبح شد سفید 227/41

کربال و از اشتیاق به آنها آنقدر گریست تا  یعنی بهشت از داغ شهیدان. چشم بهشت از انتظار سفید شد کنایه تلویح از نابینایی است

 .نابینا شد

 ( ع)در منقبت امام رضا

 در گل نشانده اند ز ماه و خور آینه  ه ای که رأی تو یکره گذشته استدر کوچ 411/3

 . در گل نشستن کنایه از نهایت عجز و ناتوانی است

 مجاز 1-4-4-1

 .در این بیت صبح فاعل غیر حقیقی است. شود می سوباسناد فعل به فاعل غیر حقیقی، اسناد مجازی مح 

 (232، 4931شمیسا، .)گفتگو با طبیعت در حوزه اسناد مجازی است 

 

  (ع)اسناد مجازی و در تعزیت حضرت امام حسین

 چکد به خاک غریبان کربال می خون هنوز با همه سنگین دلی   دهر  چشم از  223/44

 با خاندان حیدر کرار کرده ای آنچه تو   گوید ف نج گوش   به  صبا ترسم 227/1

 از مقتل حسین حدیثی شنیده ای  زندت خون ز راه گوش می ل که جوشای گ 221/4

 بر کشتگان کوی شهادت وزیده ای   مگر   تو  دامان  ز   نسیم  چکد می  ونخ 221/2

 سیااار کارده ای آزار که بارای که ب کرده ای  خوار   کرا  که  ای فلک ر یادآو 226/42

 دشوار نیست بر توکه صدبارکرده ای   مدام تست  شغل  که    بیت  اهل  آزار  226/43

 خاک سیاه بر سر هر تااار کرده ای  خاکت به سر که گیسوی آن نور دیده را 226/41

 تمثیل 0-4-4-1
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 ( ع)در منقبت حضرت امیرالمومنین

 تحفه، پای ملخ آورده ام از من بپذیر     و سلیمانی و من مور تهیدست برتت 31/43

همانطور که مور به حضرت سلیمان پای . را به حضرت سلیمان مانند کرده است (ع)شاعر خود را به مور و حضرت امیرالمومنین

شد؛ شاعر نیز این  نمی ملخی که ارزشمندترین هدیه نزد او بود پیشکش کرد اما در برابر عظمت و شأن ایشان چیزی محسوب

ارزش در برابر عظمت حضرت کند اما این هدیه ای بس بی می (ع)ااار را به عنوان تحفه پیشکش درگاه حضرت مولی الموحدینشع

 .شود می محسوب (ع)علی بن ابیطالب

 بدیع 1-4-1

 بدیع لفظی4-1-4-1

 جناس4-4-1-4-1

  یجناس اختالف4-4-4-2-4-2

 ز خون آل علی الله زار شد لگل گ  فتاده بود تن کشتگان که خاک گِلبر  221/42

 جناس  مرکب مرفوّ 2-4-4-2-4-2

 باالی هم نهاد متاع زیان حسین    کربال     بازار  به  که  گر بال  سودا 46/ 229

 بدیع معنوی 1-1-4-1

 ایهام 4-1-1-4-1

 ایهام تناسب 4-4-1-1-4-1

 و سنان حسین  چون گل هزار چاک به تی  اللة غریب که در جان خسته داشتآن  43/ 229

ز که یدر ضمن الله ن. تواند مد نظر باشد می (معنی مورد نظر شاعر)و ناتوان ( تناسب با تی  و سنان چاک)خسته به دو معنی مجروح 

 .تواند اشاره داشته باشد می (ع)نماد شهید است  به امام حسین

 ایهام تبادر 4-4-1-1-4-1

 به نور دیدة حیدر کسی نکرد اریخو کردجز تو ستم به آل پیمبر کسی ن 223/9

 .آورد می کند و خار در دیده کردن را به ذهن می «خار»در بیت تبادر « خوار»

 حیتلم 1-1-1-4-1

 .تلمیح نقش برجسته ای در اشعار آیینی دارد ( ع)در اشاره به مناقب و فضایل حضرات معصومین

 ( ص)در نعت حضرت محمد1-1-1-4-1 -4

 کافری را های  هطغیانکد   ه روز میالدجده فکنددر س 419/41

 کسری به رواق کسری افتاد   روزی که والدت تو روی داد 419/43

مهم زرتشتیان خاموش شد و زوال حکومت های  هآتش در آتشکد( ص)تلمیح به این واقعة تاریخی که در روز میالد رسول اکرم

 (233/  3بحاراالنوار، ، مجلسی.)ساسانی آغاز گردید

 سرپنجة معجز تو بر ماه    پیراهن یوسفی دریده   411/1

 .دو نیم شدن ماه با اشاره انگشتان مبارک ایشان: از معجزات پیامبر یکیتلمیح به 

 (ع)در تعزیت حضرت سیدالشهدا1-1-1-4-1 -1

 انگشتری ز دست سلیمان کربال ردند دیو و دد پی فرماندهی برونک 42/  223

 (431 –433سید بن طاووس، . )و به غارت بردن انگشتری ایشان (ع)رک حضرت امام حسینتلمیح به بریدن انگشتان مبا

 حسن تعلیل9-1-1-4-1

 در چشم آب سرمه شود خاک پای او  نه جان سپرد به خاک آنکه تا ابد  لب تش 221/43
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شط فرات به چشم و خاک  . لب تشنه جان سپردند تا خاک کربال چون سرمه ای باشد که در کنار شط فرات( ع)حضرت سیدالشهدا

 . اما شاعر این تشبیهات را با دلیل هنری مطرح کرده است. کربال به سرمه مانند شده است

 تی  شعاع بر سر و رو در عزای او   زند می این ماتم کسی است که خورشید 223/4

 .مانند کرده است (ع)ام حسینشاعر تصویر شعاع خورشید بر اطراف قرص آن را با تی  بر سر زدن خورشید در عزای ام

 نعلی به سینه از مه نو از برای او  است که گردون بریده است  این ماتم کسی 2/ 223

 اسلوب معادله 1-1-1-4-1

 (ع)در تعزیت حضرت امام حسین

 یا غنچه ای به شاخ گلی سرفراز شد      نیزه خونچکان سر آن دلنواز شدبر  221/41

 ذم شبیه به مدح 0-1-1-4-1

 بر خویشتن ببال که این کار کرده ای  اری است بس شگرف نیاید ز دیگریک 223/2

 .این بیت عالوه بر این که صنعت بدیعی ذم شبیه به مدح دارد، در بردارنده نوعی تعریض هم هست

 یمعان 9-4-1

  (ص)ندا با غرض ثانویه تعظیم و بزرگداشت در نعت رسول اکرم 9-4-1 -4

 وی بعثت تو مقطع رساالت    تعیّن ای ذات تو مطلع 436/2

 بالیده چو دل به سینة علم    ای سینة خزینة علم 436/41

 (ع)در تعزیت حضرت سیدالشهدا یسوال بالغ 1-9-4-1

 کنند؟ می با آن سپند آتش حسرت چه کنند؟ می با قاتلش به روز قیامت چه 22/3

 ؟یروزه زندگی، اینها کند کسدر یک دو       کند کسی؟ قصد حسین بر سر دنیا  223/46

شاعر و مخاطب به دنبال جواب برای آنها نیستند بلکه جهت برجسته کردن اثر . سوالهای مطرح شده در بیت سوالهای بالغی است

 .سخن و هدف شاعر کالم به صورت سوالی مطرح شده است

 ایضاح بعد از ابهام 9-9-4-1

 ون در حریم خسرو دین پرور آینهچ  طرم به یاد تو فرش است آفتابدر خا 419/49

 از خاکروب در گهش اسکااندر آینه  یعنی علی موسی جعفر که یافته است 419/41

 .نماید می کند و سپس او را معرفی می گوید که ابتدا صفات و نشانی هایی از او بیان می شاعر از فردی سخن

 بدل بالغی 1-9-4-1

 شاخ گل شکفته ز باد خزان حسین سرو ز پا فتادة باغ جنان حسین 229/42

 چون تعریف دوباره ای از سرو ز پا فتادة باغ جنان و شاخ گل شکفته ز باد خزان محسوب. حسین در این بیت بدل بالغی است

 .شود می

 عروض و قافیه 1-4-1

 :شود از جمله آنها بیت زیر است می برخی اشکاالت وزنی در اشعار شفایی دیده: اشکال وزنی

 م                             از هر دو طرف حضرت عشق است جد ماینیب الطرفید عشاق و نجیما س236/1

 عیوب قافیه 4-1-4-1

 :توان در قوافی اشعار شاعر به آن اشاره کرد بیت زیر است می از جمله عیوبی که

ل پیشوندهایی همراه کرده که گاه معنای دیگری به را ردیف قرار داده است و با این فع« گرفت»شاعر در یک بند فعل : قافیة معموله

 : به عنوان نمونه( به تناسب معنای بیت)فعل داده اند 

 آهی کشید خرمن افالک در گرفت      ح االمین به یاد لب تشنة حسینرو 229/6
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تجزیه یک کلمه پدید آمده  در واقع یک کلمه است به معنای آتش گرفت و قافیه از «درگرفت»قافیه در حالیکه : در ؛ردیف: گرفت

 .است

 فصاحت 0-4-1

کمتر در . شود بیت در ذهن خواننده تأثیر بگذارد می روانی و سهل ممتنع بودن کالم شاعر سبب. بیشتر اشعار شفایی فصیح است

 .کنیم می شود که به ذکر نمونه ای بسنده می ابیات تعقید و پیچیدگی مشاهده

 نوشته نام ترا آفتاب بر ناخن  ظر ناخنی ز چشم توام نور در نزه 49/4

 مختصات فکری 1-1

 اعتقادات کالمی 4-1-1

 امامت 4-4-1-1

 . ای گردیده استها و انشعابات درون فرقهاصل امامت در شیعه، سبب جدایی این فرقه از دیگرفرقه

این . سازدها این گروه را از دیگران متمایز میها دربارة مسألة امامت بر چند نکته استوار است و همین نکتهدیدگاه دوازده امامی»

آگاهی از غیب و . غیبت امام دوازدهم  ه. عصمت د. نص و تعیین  ج. وجوب وجود امام در هرزمان ب. الف: عبارتند ازها  هنکت

 (221 -222، 4913/ 1، صابری)«.تفویض

 :گردد می شفایی به برخی از این مفاهیم اشاره کرده است که ذکر

 در باب نص و تعیین 4-4-4-1-1

و به دستور خداوند به امامت رسیده اند؛  (ص)شاعران در اشعار خود به این موضوع که همة دوازده امام به نص و تعیین پیامبر اکرم

 .توجه کرده اند و اشعاری را در این باره سروده اند

 (ص)از پیامبرو تصریح والیت بالفصل ایشان بعد  (ع)در منقبت حضرت علی 4-4-4-4-1-1

 برهان التناهی جودش بر آفتاب   ز انّما ولیّکم اهلل نوشته اندا 49/  91

این «  عُونَکاةَ وَ هُمْ راکؤْتُونَ الزَّیمُونَ الصَّالةَ وَ یقینَ ینَ آمَنُوا الَّذیمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذکیإِنَّما وَلِ»سوره مبارکة مائده  33آیة اشاره به

 .نازل شده است (ع)ن حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالبآیه در شأ

 دارد به خط خیل ملک، محضر آفتاب  ذات او  در انحصار وصف والیت به 41/  91

 و صدق والیت ایشان و بغض دشمنان  (ع)در منقبت حضرت علی 1-4-4-4-1-1

 ساعیربغااض اعدای تو دامن زن نیاران  صدق موالی تو مفتاح در خانة خلد21/  13

 ماایه از گااارد رهت دادی گاه تخمیاار ر نه خبّاز قضا آب و گل عالم راگ 24/  13

 قرص هر بی نمک و گردة خورشید فطیر داع بروناز تناااور فلک آوردی اباا 4/ 31

ن تشبیه فلک به در بیت دوم ضم. کند می بیان( ع)شاعر در بیت اول خمیرمایة هستی را گرد راه و وجود حضرت امیرالمومنین علی

گویا این دو بیت آراسته . را پدید آورنده ماه و خورشید دانسته است( ع)تنور و ماه به نان و خورشید به فطیر حضرت امیرالمومنین

ا نْتُ أَنَک: قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله. شود می مضمون این ابیات دیده( ص)در حدیثی از پیامبر. به صنعت مذهب کالمی باشد

ءٍ  یشَ یفِ یخْلُقَ اللَّهُ آدَمَ بِأَرْبَعَةَ عَشَرَ أَلْفَ عَامٍ فَلَمْ أَزَلْ أَنَا وَ عَلِیقَدِّسُهُ قَبْلَ أَنْ یالنُّورُ وَ  کسَبِّحُ اللَّهَ ذَلِینِ الْعَرْشِ یمِینُوراً عَنْ   یوَ عَلِ

 (31مناقب إمام األبرار،  یون صحاح األخبار فیق، عمدة عین بطراب).صُلْبِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ یوَاحِدٍ حَتَّى افْتَرَقْنَا فِ

 و صدق والیت ایشان شرط مسلمانی( ع)در منقبت حضرت علی 9-4-4-4-1-1

جدا کرد و حتی در درون مکتب کالمی خردگرای معتزلی مایه جدایی و ها  هیکی از اصولی که در آن شیعه راه خود را از دیگر فرق»

 (222، 4913صابری، )« .دیگران شده مسألة امامت استتمایز میان شیعه و 

 داند و ترک والیت ایشان را همسنگ کفر می را نشانة ایمان به خداوند (ع)شفایی طبق اصول شیعه اعتقاد به امامت حضرت علی

 .شمارد می

 گر همه روح امین است کنندش تکفیر  هرکه اخالص تواش مایة ایمان نبود 3/  31
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انّ اهللَ جلَّ جالله جعل علیّاً علماً بین االیمان و النفاق فمن : قال رسول اهلل ص. شود می احادیثی نیز در کتب شیعه دیدهدر این باره 

 ( 31، 4122حافظ برسى،/  211 - 213، 4936صدوق،)اَحَبَّهُ کانَ مومناً و من أبغَضَهُ کان مُنافقاً 

رُونَ لِفَضْلِهِ الْمُظَاهِرُونَ أَعْدَاءَهُ خَارِجُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ کالْمُنْ (ع)یةَ عَلِیونَ وَلَاکلتَّارِا :فرماید می (ص)در حدیث دیگری حضرت رسول خدا

را ترک کنند فضیلت او را منکر شوند و پشتیبان دشمنان او باشند، از دین  (ع)کسانی که والیت علی .کمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ عَلَى ذَلِ

 (291/  23، 4119لسی، مج. )اسالم خارج هستند

 ( ع)شناخت شاعر از امام و والیت تکوینی ائمه 1-4-4-1-1

 قضا و قدر فرمانبر رسول خدا و شرع دین ایشان 1-4-4-1-1 -4

شفایی . شودقضا و قدر از مباحث گفتمانی است که از قرون اولیه اسالم تا حدود قرن هفتم و هشتم به طور وسیع در اشعار دیده می

. دانندمی ( ع)و ائمه معصومین (ص)قضا و قدر را تحت نفوذ و فرمان پیامبر ( ع)اعران آیینی با توجه به والیت تکوینی ائمهو دیگر ش

 :  ابیات زیر در اشاره به این معنا است
 آمر حکم ترا، سرعت جریان قضا  دیرنااااهی شرع ترا، پنجه حکم تقاا 3/  3

 نمی زند به دلی پنجة قاادر ناخن  رشلی که بی امهژبر بیشة مردی ع 46/ 491

  (ع)در منقبت حضرت امام رضا

 شیفتة این، قدر دلشدة آن، قضا بی کم و کیف حکم تو قاطع چو سیفامر تو  24/  41

 (عج)در منقبت حضرت امام مهدی

 واله فرمان تو مرکّب و مفرد   طافح احسان تو عناصر و افالک  3/  13

 بیر امامت در بیان علم و تد 9-4-4-1-1

برای برعهده گرفتن امر خطیر امامت اشاره  (ع)در خطبه غدیر به علم جامع حضرت امیرالمومنین (ص)همانطور که پیامبر اسالم

از خطا و اشتباه تضمین شده است؛ علم و تدبیر امامت یکی از  (ع)کرده اند و در کنار این خصیصه معصومیت و مصونیت ائمه

 :ی مورد توجه شاعران قرار گرفته استمسایلی که در مباحث کالم

  (ع)در منقبت امام رضا

 دارد به مهر مهر به کف محضر آینه  رای تاو گر سفااال در خویااااش خوانااادش 144/5

 در گال نشانده اند ز ماه و خور آینه   در کوچه ای که رأی تو یک ره گذشته  است 3/ 411

 بی پرتو ضماایر تو چون عبهر آینه  نیستست باز مانده که هیچش فروغ چشمی ا144/10

 ( عج)در منقبت حضرت مهدی

 حاازم تااو ملّاح باار بحار زبرجاااد اری ارواحدر مجاا  مصباح رای تو  1/  13

 علم تو چون جود واجبی به در از حدّ لطف تو چون فیض عشق نامتناهی 3/  13

 شفاعت 1-4-1-1

شرایطی مطرح گردیده است که فرد در صورت  ( ع)در آیات و احادیث رسیده از ائمه.شفاعت یکی از اعتقادات کالمی شیعه است

آورده است با توجه به کرامت و عطوفت ( ص)شفایی در چند بیتی که سخن از شفاعت پیامبر.شودداشتن آن شرایط شفاعت می

بحث شفاعت کننده و شفاعت شونده نیز در این مباحث به صورت افراطی در .کندایشان احتمال شفاعت تمام انسانها را مطرح می

 .متون صوفیه مطرح گردیده است
 ریزند مااتاع سود و خسران   محشر      سوی   چار   به    که  فردا  1/  414

 تقصایر بیاار خاالد و بستان   گوید        تااو     شفااااعت    دالل  3/  414

 از پهلوی تو ثااواب و عصیان   شیندن     نمد  یک    به   که    ترسم   6/  414

 چشم عدوت نیز نبیند جحیم را  ترسم شوی چو گرم شفاعت به روز حشر44/ 263

 ( ع)در نعت و مناقب ائمه معصومین 1-1-1
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    (ص)در نعت پیامبراسالم حضرت محمد مصطفی  4-1-1-1

 .اشته استبه چند مورد از فضایل ایشان توجه خاصی د( ص)شفایی در نعت پیامبر اکرم

 و صدق پیامبری ایشان  (ص)معجزات نبی مکرم اسالم  4-4-1-1-1

 که صدق اوست به تصدیق سنگ ریزه مصدّق دیث مخبر صادق قبول کن به درستیح 3/  13

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

 به یک اشارة سبّابه قرص ماه کند شقّ  جزه سازیو خارق عادت به رسم معشود چ 1/  13

: اکثر مفسران در تفسیر آیات اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَر ذکر کرده اند. دارد (ص)این بیت تلمیح به معجزه شق القمر پیامبر اکرم

کردند حضرت به ماه اشاره فرمودند و به  سورة مبارکة قمر نازل شد که قریش در مکه از آن حضرت معجزه طلب 2و4هنگامی آیات

 (931، 4119/ 43، مجلسی – 4111،914/ 2قمی، : برای مطالعة بیشتر. )قدرت حق تعالی به دو نیم شد

 (ص)معراج جسمانی پیامبر  1-4-1-1-1

 وی ما صدق وجود مطلق  ای جلوه گه تجلی حق 6/  412

 قاز مجمل رتبة تو مشت  تفصیل مراتب کماالت 3/  412

 پیراهن هفت ال مخَرَّق  معراج تو بر تن  فلک کرد 1/  412

 در غزوات( ص)جنگاوری و دالوری پیامبر اکرم  9-4-1-1-1

 جان داده دلت دالوری را  ای حملة فتح صفدری را   41/ 419

 محور بگذاشت محوری را  با نیزة خطی جهادت 41/  419

 بود جوهری را هر مایه که  خاک در تو به بحر پس داد43/  419

 (ص)در تعظیم و جاللت وجود حضرت رسول اکرم  1-4-1-1-1

 گردی ز ره تو تااودة خاک  ودت افالکای بالعرض وجااا  6/  411

 دست و دل کبریای تو پاک   از گرد و دخان خاک و گردون  3/  411 

 لااوالک لما خلقت االفالک  ت خلق و حجّت اینکتو غایاا44/  411

 وی هر دو جهان مکرّم از تو  ظم از توکون و مکان معاااای  4/  433

 آغاشاااتة ناااور آدم از تو   ود فرشته گشت، چون بودمسج 2/  433

 . داند می (ص)سوره مبارکه بقره دلیل سجده مالئکه بر آدم را آغشته بودن او به نور حضرت محمد 91شاعر با مدنظر قرار دادن آیه 

 .مضامین ذیل را یادآور شده است (ص)یم و جاللت وجود حضرت رسول اکرمهمچنین شفایی در در تعظ

 (ص)تسبیح تمام موجودات هستی و صلوات بر پیامبر 4-1-4-1-1-1

 صلوات ترا خواص مسواک  در کام و دهان آفرینش 41/  411

ره به این مطلب است که وجود هرچند که تشبیه زیبایی نیست صلوات چون مسواک دهان را پاکیزه کند اما از نظر معنایی اشا

 . شود می انسان با صلوات تطهیر

 دربارة کامل شدن عقل تحت پرورش اسالم  1-1-4-1-1-1

 اطفال عقول پروریده  در مهد نبوّت تو یک یک 43/  411

 (ص)دربارة عدالت حضرت محمّد 9-1-4-1-1-1

 در سایة عدلت آرمیده  چه معدن و چه نبات و حیوان 9/ 413

 و مردمان عادی( ص)هم سطح ندانستن پیامبر 1-1-4-1-1-1

 یای تردیدی نشناخته از یای ندا   در دبستان علوم ازلش اخفش عقل3/1

 (ع)در منقبت حضرت امیرالمومنین علی بن ابیطالب 1-1-1-1
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را مورد ( ص)یامبربیشتر مباحث کالمی از قبیل نص و تعیین ایشان از جانب خداوند و پ (ع)شفایی در بیان منقبت حضرت علی

جز این مباحث به جنگاوری و عدالت و عظمت مقام . اهتمام قرار داده که در مباحث اعتقادات کالمی شیعه بررسی گردیده است

 .ایشان اشاره دارد

 و جنگاوری ایشان (ع)در منقبت حضرت علی 4-1-1-1-1

 تی  بر خصم کافر اندازد  در غزا چون مقااااارن تهلیل  3/  12

 بااانااگ اهلل اکبر اندازد  غلغل اندر صماخ نه گردون 41 / 12

 و عدالت ایشان  (ع)در منقبت حضرت علی-1-1-1-1

 به عمد کاهد از اعضای شیر نر ناخن  به عهااااد عدلش کلک مصور ارحام43/  491

 مهابتش ز کف گرگ کینه ور ناخن  ز پای میش کشد خار از آن برون نکند 4/  493

 (ع)عظمت مقام حضرت علی در 9-1-1-1-1

 بو که در پای حیدر اندازد  سر خورشید در کف فلک است 3/  14

 که به پایش فلک سر اندازد  ولی   علیّ  مرتضی  کل،  عقل 6/  14

 به امتحان قلم نقطه ای است بر ناخن  کرد کلک قدرت و شب  می سواد قدر تو 2/  493

در ضمن این کار نوک قلم نی را پس از فرو . نویسند می کنند کلمات را کراراً روی کاغذ می خطاطان قبل از نوشتن خط سیاه مشقی

شاعر در این بیت . زنند که شکاف نوک قلم باز شود تا مرکب در روی کاغذ به راحتی روان گردد می بردن در مرکب سیاه به ناخن

ر قدر و منزلت تو سیاه مشقی کند و در این تمرین شب نقطة خواست که د می قلم قدرت الهی: فرماید می (ع)خطاب به حضرت علی

 (336، 4962شفایی،. )سیاهی است برای امتحان قلم بر ناخن زده است

 (ع)در تعزیت حضرت سیدالشهدا 9-1-1-1

ز مقام سروده است در بسیاری از ابیات با مضامین مختلف ا (ع)شفایی در ترکیب بندی که در تعزیت حضرت سیدالشهدا امام حسین

 .گوید می سخن (ع)واالی سیدالشهدا

 آهی کشید و خاارمن افااااالک درگرفت حسین              تشنة  لب   دیا  به  روح االمین 1/ 229

 خود هم به هر دو دست سربال و پر گرفت            وختن ساا  بیم  از  و آتش   گرفت  باال  3/ 229

 اجه آب از نام مژگان تر گرفتصد لا    ه آفتاب         ت عقل نخستین کچندان گریس41/ 229

برد که چرا در روز عاشورا با قدرت الیتناهی و  می شاعر پس از اشاره به سنگینی مصیبت عاشورا گویا به خداوند متعال شکایت

 : دسرای می صفات جاللی با این قوم ستمگر و دشمنان خاندان نباوت برخورد نکرده است و این بیت را

 از خلق کائنات ندامت خدای او   کشد می این جرم چون نتیجة هستی است 46/  221

 : اما در چند بیت قبل، جواب این بیت را سروده است

 ظاهر نگشت حوصلة حلم کردگار  روزگار  خلق  دل  نکرد  ستم  این  تا   1/  221

 ب گناهش گناه نیستشرک ابد به جن  قاتلش به حشر کسی رو سیاه نیستبا  43/  223

و خاندان ایشان رفته نیست شاعر برای نشان دادن  (ع)شاعر پس از بیان این مطلب که هیچ عقوبتی معادل ظلمی که بر امام حسین

در حالی که در چند آیه از قرآن خداوند متعال فرموده اند که گناه . شرک به خداوند را گناهی نپنداشته است، مصیبت عظیم عاشورا

لِمَنْ  کغْفِرُ مادُونَ ذلِیبِهِ وَ کشْرَیغْفِرُ أَنْ یإِنَّ اللَّهَ ال»:فرمایدمی 11خداوند در سورة مبارکة نساء آیه . شود نمی آمرزیده شرک هم

 «.ماًیإِثْماً عَظ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرى  کشْرِیشاءُ وَ مَنْ ی

 :کند می تشبیه ( ع)اما در بین این ابیات گاه شاعر خود را به ائمه

 ناید فزون ز لبچش یک موی کوثرم  من تشنه لب حسین بیابان حسرتم 46/  31

 مشتی یزیدیان چو یهاااودان خیبرم   کنند نفیمن صفدر کالم و به غیبت  49/  36

 چون ذوالفقار کین به فناشان بارآورم  ا قبول فتدشان ز بیم جان دین وفاااا 41/  36
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 کااو شاااد فلاک ز نعرة اهلل اکباارم  معنی همی کنم ا به کافراز بس غااز 43/  36

مانند کرده است و داعیة حق خواهی ( ع)و ذوالفقار حضرت علی (ع)، حضرت علی(ع)شاعر در ابیات باال خود را به امام حسین

 . شود می ابیاتش را به غزا و جنگهای پیامبر تشبیه کرده است که نامعقول قلمداد

 (ع)حضرت علی بن موسی الرضادر منقبت  1-1-1-1-1

 وز خادمان رای تو یک چاکر آینه  ز مقبالن کوی تو یک ذره آفتاب ا  42/  411

 دارد به کف سپهر ز هر اختر آینه  تا پرتو تو سر به یکی آورد فرو 49/  411

 بارد ز ابر قطره صفت دیگر آینه   ضمیر تو ترکند گر لب ز جویبار 41/  411

 (عج)ت حضرت حجه بن الحسن العسکریدر منقب 0-1-1-1-1

 یک به یک آغشته دفتریست مجلّد  دیده خوبان به نصف چشم سیاهت 41/  16

 یاد تااو بلقیس و دیده صرح ممرّد  وادی ایمن درد تو موسی و سینه 43/  16

 علم علی دارد و کمال محمد  صاحب عالم محمد بن حسن آنکه  3/  13

 . استفاده شود و نام واالی ایشان برده نشود و شاعر رعایت نکرده است( عج)القاب حضرت مهدی در روایات ذکر شده است که از

خْفَى عَلَى النَّاسِ ی یالْقَائِمُ هُوَ الَّذِ  قَالَ (ع)یعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِ یمِ الْحَسَنِیعَنْ سَهْلٍ عَنْ عَبْدِ الْعَظِ یعَنِ الْأَسَدِ یالسِّنَانِ الدین مالکإ

 (34/99، 4119، مجلسی).هُ الْخَبَرَینِکرَسُولِ اللَّهِ وَ  یتُهُ وَ هُوَ سَمِیهِمْ تَسْمِیحْرُمُ عَلَیوَ   بُ عَنْهُمْ شَخْصُهُیغِیلَادَتُهُ وَ وِ

 جلوه گری در یمان هر دو مردّد   ای به لباس فرشته روح مجرّد  1/ 16

 : آمده است «فضائل آل محمد یائر الدرجات فبص»جلد اول کتاب  41حدیثی مطابق این مضمون درصفحة 

نَ وَ یینَةِ عِلِّیا أَبَا الْحَجَّاجِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ مُحَمَّداً وَ آلَ مُحَمَّدٍ مِنْ طِی( ع)أَبُو جَعْفَرٍ یقَالَ لِ: الْحَجَّاجِ قَالَ یسَى عَنْ أَبِیحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِ

عَتِنَا مِنْ أَبْدَانِ آلِ ینَ فَقُلُوبُ شِیینَةِ عِلِّینَ وَ خَلَقَ قُلُوبَهُمْ مِنْ طِیینَةٍ دُونَ عِلِّیعَتَنَا مِنْ طِیوَ خَلَقَ شِ کةِ فَوْقِ ذَلِنَیخَلَقَ قُلُوبَهُمْ مِنْ طِ

نِ ینٍ دُونَ طِیعَتَهُمْ مِنْ طِیوَ خَلَقَ شِ کنٍ أَخْبَثَ مِنْ ذَلِینٍ وَ خَلَقَ قُلُوبَهُمْ مِنْ طِینِ سِجِّیمُحَمَّدٍ وَ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ عَدُوَّ آلِ مُحَمَّدٍ مِنْ طِ

 .حِنُّ إِلَى بَدَنِهِیلُّ قَلْبٍ کوَ  کنٍ فَقُلُوبُهُمْ مِنْ أَبْدَانِ أُولَئِینِ سِجِّینٍ وَ خَلَقَ قُلُوبَهُمْ مِنْ طِیسِجِّ

 هدف شاعر از سرودن اشعار آیینی 9-1-1

کند  می بوده بیان ( ع)و ائمه معصومین (ص)را که مشوق وی در سرودن اشعاری در مناقب رسول اکرم شفایی در چند بیت اهدافی

در . حاجت روا شدن و گاه با حسن طلبی چشمداشت خیر و نیکویی از این خاندان  است، که از آن جمله برخورداری از فیض الهی

 .دهند می ا شفاعت قرارحالی که بعضی از شاعران آیینی سرا هدف نعت و منقبت خود ر

 (ص)غرض شفایی از نعت رسول اهلل 4-9-1-1

 کام شیرین کنم از نعت رسول دو سرا  ین بر سر آنم که به تغییر مذاقبعد از ا41/  6

 آنکه ممدوح خداوند بود جلّ و عالّ  ایمان سخن تازه به مدح شه دین کنم44/  6

 (ع)هدف شاعر از منقبت حضرت علی 1-9-1-1

 ساختستم که از این فیض شوم عالم گیر اها به مدیحت دو سه ناقص مصراع پادش 1/ 31

 شریعت  1-1-1

 .شوددر برخی از اشعار او تقیّد به شریعت دیده می.شفایی درچند بیت دربارة شریعت سخن به میان آورده است

 .داند می ستاید و عدل محور می شفایی شرع محمدی را

شود، به سه شکل از  می کند اما هنگامی که چاشنی عرفان وارد اشعارش می ابیات بر تقید به شریعت تاکید با اینکه شاعر در برخی از

 .گیرد می شریعت فاصله

 حکم شرعی غیرمعقول.4

 از عفو چاره نیست خدای کریم را  بری می چه! از گناه عشق شفایی بیم 41/  263

 زنّار کم از سُبحه اسالم نباشد  بگیرد   تو  گر دست صنم دامن زلف 44/  113
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 اباحه گری با طرح عشق الهی. 1

 نه عاشقی است که آیین آن و این دانستکار شفایی به کفر و دین در عشق      مرا چه46/   911

ری از گیرد که بسیا می نشئتشود و این از آنجا  می در باب سبک شمردن حج و زیارت خانه خدا سابقه ای در ادبیات عرفانی دیده

کردند بنا بر این صوفیه اهتمام چندانی به اجرای دقیق دستورهای شریعت نداشتند و طریقت را راه رسیدن به فنای فی اهلل تلقی می

 .توجه چندانی به احادیثی که در باب زیارت خانه خدا آمده نشده است

 ل گذشته ایم که ز منز! بر گرد ساربان  به را به گام نخستین گذاشتیم ما کع  46/  613

 فروز در میخانه ماستکعبه قندیل  ماست گوشة میخانة   کنصاف می توبه 1/  913

 گراییجبر 0-1-1

. شیعه طبق احادیث رسیده به امربین االمرین اعتقاد دارد. جبر و اختیار یکی از مسایل مهم مطرح در مباحث کالمی و ادبیات است

ةٍ، یتَهُ عَلَى مَعْصِیمَثَلُ رَجُلٍ رَأَ کذَلِ»: نِ؟ قَالَینَ أَمْرَیوَ مَا أَمْرٌ بَ: لَ لَهُیفَقِ« نِینَ أَمْرَیضَ، بَلْ أَمْرٌ بَیلَا تَفْوِ لَا جَبْرَ وَ»(: ع)قَوْلُ الصَّادِقِ

االعتقادات، شیخ )« ةِیأَمَرْتَهُ بِالْمَعْصِ ینْتَ أَنْتَ الَّذِکهُ تَکفَتَرَ کقْبَلُ مِنْیثُ لَا یسَ حَیةَ، فَلَیالْمَعْصِ کتَهُ فَفَعَلَ تِلْکنْتَهِ، فَتَرَیتَهُ فَلَمْ یفَنَهَ

 (33صدوق، 

به دلیل قرنها حاکمیّت تفکر اشعری بر شیعیان برخی از اعتقادات تفکر اشعری در ذهنها نقش بسته و توجهی برای اصالح این 

داشتن مذهب شیعه به طور ناخودآگاه اعتقاد به جبر را در  بسیاری از شاعران دورة صفویه و بعد از آن با. اندیشه صورت نگرفته است

 .کنند می اشعار منعکس

 بستان لب خندان ز من و چشم ترم ده  ناخوش راضی نیم ای چرخ به این قسمت 6/  613

 ایمان مرا مژده کنشت آوردند  آوردند    سرنوشت باااارات   که وزی ر 9/  321

 رفتند نسیمی از بهشت آوردند  خواست می ات شکفتنآن صبح که غنچه 1/  321

 پیشش فکنم فضل و زری بستانم  بستانم    هنری  گردون     ز  چند  تا  44/ 321

 شااااید که ازین خوبتری بستانم  باز دهم    آسمان    به   ببرم  را  خود42/  321

 آفریدند مرا چون نامسلمان  باشد      چه   من    گناه   خوانا   خدا 9 / 113

 مرا این و تاارا آن آفریدند  ناصح    معذوریم   دو  هر   تو   و  من 1 / 113

 

 فلسفه و عرفان 6-1-1

تقابل : از جمله مباحثی که شاعر به آنها توجه کرده است عبارتند از. شفایی در اشعار خود به مباحث فلسفی و عرفانی پرداخته است

ایی در برابر ابوعلی سینا، نظر شاعر در بارة فلسفة اشراق و تاثیر پذیری شاعر از عرفان ابن عقل و عشق، نقد فلسفه، جهت گیری شف

 .عربی

 تقابل عقل و عشق 4-6-1-1

دانند اما فیلسوفان عقل را برای شناخت حقیقت  نمی عرفا با تکیه بر عشق، شناخت حقیقت را ممکن دانسته اند و تنها عقل را کافی

مشرب عرفانی شفایی از اشعاری که دربارة ترجیح . برتری عشق بر عقل همواره در ادبیات عرفانی مطرح استبحث . دانند می کافی

 .عشق بر عقل سروده نمایان است

 بودمی گر عقاال، چیز دیگرم درباستی      میالودی حکیگر سر انگشتی به کام من ن 46/ 461

یة تخمیر عقلش جوش این سوداستیما خرد   فان نبودی گر خامساااوز آتش عار4/  464   

 دست به تو کجا رسد عقل شکسته پای را   را  کبریای  ر از گمان خیمة ای زده برت 41/  232

 نقد فلسفه 1-6-1-1

مولوی و جامی و دیگران گاهی به نقد و رد فلسفه در اشعار ، نظامی، خاقانی، شفایی مطابق با عقیدة شاعران پیش از خود سنایی

 :ته استخود پرداخ
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 .کند می شاعر ضمن نعت حضرت ختمی مرتبت حکمت یونان و فلسفه را رد 4-1-6-1-1

 سحر فالطون کجا معجز فرقان کجا             مخوان  یونان  را سفله دان حکمت  فلسفه 43/ 3

 قیاس اقترانی مقترن سازد به خذالنش  ای باطل منطقی را چون کند گمرهتصوره41/ 39

 اکنون که به دست توست میزان  را     دکان    کن   تخته   فلسفه    گو  9/ 414

 .گوید می شاعر در اشعار پراکنده سخن از بی اعتباری حکمت یونان 1-1-6-1-1

 دفتر دل روسیاه از حرف یونان داشتن  دانی چه کار آید ترا نمی علم ایمان چون43/  423

 صبا به خاک فشاند حکیم یونانی  در آن ریاض که طبعت گل شکفتة اوست41/  431

 چااراغ عقل به راه ملوک یونانی  فروخته اند   من آبای  که  گواست   ر هن 2/  433

سپس به . سازد می ابیاتی را در پیدایش جهان با تفکر فلسفی مطرح. دهد می شفایی گرایشی نیز به فلسفه و حکمت یونان نشان

فالسفه به خرق افالک اعتقادی . که با حکم و اراده آن حضرت جرم ماه به دو نیم شد کند می قسم یاد (ص)معجزة حضرت محمد

شاعر هرچند تفکر فلسفی دارد اما در . بنابراین از نظر فلسفی معراج جسمانی پیامبر و به دو نیم شدن جرم ماه ممکن نیست. ندارند

 . یابد می و احادیث رسیده از طریق وحی به حقیقت مطلب دست مسایلی که فالسفه پاسخی ندارند؛درنمی ماند و با ایمان به اخبار

 که کاینات همه مشتقند و او مصدر  به علاات العلل آن مباادأ مبااادی کل   43/  31

 به فااااقة عرض و بی نیازی جوهر  به اختالف مقااوالت در عروض وجود 41/  31

 خناه هیوالی جرم صلب قمرقبول ر  به حکم آن که ز انگشت معجز او کرد  43/  31

 جهت گیری شفایی در برابر ابوعلی سینا 9-1-6-1-1

گوید و این  مطلب متأثر از  می و آثار او به صورت متناقض سخن( فیلسوف شاخص فلسفة مشاء)شفایی در برابر ابوعلی سینا 

رتهای موجود در فلسفه با اصول اسالمی و اهل دین پس از رواج فلسفه به دلیل برخی از مغای. گفتمانهای رایج در ادبیات است

شفایی توجه و . این مباحث توسط شاعران مطرح شده است. احادیث به مخالفت با آن پرداختند و آن را کفر و الحاد شمردند

 .گرایشی به فلسفه و حکمت داشته اما این مباحث هم از دید او دور نمانده است

 به برهان الشفا بند است پای عقل برهانش  لی بفکن      ن جو نجات بوعنجات از داروی دی 49/  39

 :سراید می در ابیات دیگر برخالف این بیت چنین

 بر سپهر فضل از آنم داد فطرت برتری ی بوعلی دانی شفایی گشته اماز شفا 42/  431

 .داند می شاعر تخلص خود را برگرفته از کتاب شفای بوعلی سینا

 .کند می سی بن مریم را فاتحه خوان مزار بوعلی سینا معرفیدر بیت دیگری مسیح بن عی

 فاتحه خوان مزار بوعلی سیناستی  گر مسیح از حبس گردون پاره ای زیر آمدی 2/  461

پردازد ولی در نهایت مبانی عرفان و تصوف  می کند و به تعریف از فلسفه می شفایی در بعضی از ابیات از اصطالحات فلسفی استفاده

بحث و  شفایی که اشعار خود را پس ازسیر فکری بدین ترتیب با توجه به . کند می در قالب پند و اندرز برای مخاطب گوشزدرا 

 .حکمت اشراق تمایل داردتوان نتیجه گرفت که به کند، میفلسفه به عرفان و تصوف ختم می

 نظر شاعر در بارة فلسفة اشراق  1-1-6-1-1

 معنی از یونان حکمت سوزیان آورده ام   شراق و جان آورده اما رسم از عالم می 4/ 32

 پرتااااو مه را به دامان کتاان آورده ام  رسم می از ناور معانیخاطر نازک پر  2/  32

 تأثیر شفایی اصفهانی از ابن عربی 0-1-6-1-1

 :پردازیم می ونه ای از آنهاابن عربی است که به بررسی نمهای  هبرخی از اشعار شفایی اصفهانی متأثر از اندیش

 همچو برهمن همان پاس صنم داشتن           از صمد انباشتن  تمام  باطن  و ظاهر  41/  441

 از هنر است این چنین بخل و کرم داشتن          سر به هوس باختن ذره ندادن به کس 43/  441
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ه دارد که وجود حقیقی یک چیز بیش نیست و مظاهر آن شاعر با گسترش و توسعه اندیشة وحدت وجودی به این موضوع اشار

متعدد و متکثر است پس صنم پرستی و کعبه و بتخانه و صومعه و دیر همه رو به خداپرستی دارد و یادآور این سخنان ابن عربی 

/ 3اسفار، )« ال غیره کلّ ما یتصوّر المتصور فهو عینه»( 133/  2، فتوحات مکیّه)«سبحان من أظهراالشیاء و هو عینها»است که 

از .پنداشته اند ( ع)اند و در تباین و تناقض با فرمایشات ائمهبسیاری از فقها و متکلمین این سخنان ابن عربی را نپذیرفته(. 414

و  (993/  11بحاراالنوار،)« یا من دلّ علی ذات بذاته و تنزّه عن مجانسه مخلوقاته»:انددر دعای صباح فرموده( ع)جمله حضرت علی

سَ بِرَبٍّ مَنْ یالْأَوْهَامِ فَهُوَ خِلَافُهُ لَ ینَ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ مَا تُصُوِّرَ فِیءٍ مِنْ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِ یوصَفُ بِشَیلِأَنَّهُ لَا »:(ع)حضرت امام حسین

 (211، تحف العقول)«ینُونَةَ مَحْظُورٍ بِهَا عَلَیکائِنٌ لَا کاءِ یالْأَشْ یاءٍ هُوَ فِرِ هَوَیهَوَاءٍ أَوْ غَ یطُرِحَ تَحْتَ الْبَلَاغِ وَ مَعْبُودٍ مَنْ وُجِدَ فِ

 

 مختصات زبانی 9-1

مردم از . شوند، همیشه جزء اشعاری بوده اند که مخاطب عام داشته اند می سروده ( ع)اشعاری که در منقبت و مرثیه ستایش ائمه

 . کردندخواندند و گاه در مراسم مذهبی از آن استفاده   می می راهر قشر و با هر سطح سوادی، این اشعار 

ساده و از کلمات رایج در زبان ( فارسی و عربی)سروده از کلمات  (ع)برای نمونه در ترکیب بندی که شاعر در تعزیت امام حسین

نوحه، الوداع، روح االمین، محیط : مانند. تز بین فارسی زبانان رایج و جاری اسیکلمات عربی که به کار برده ن. استفاده کرده است

 . ، حرب، رشحه، ذوالجناح، خصم، سنان(به معنای دریا)

، (به معنای معامله کننده)گلخن، سوداگر: مانند. معنای کلمات فارسی استفاده شده کمابیش در ذهن فارسی زبانان حاضر است

 . شهسوار، اخگر، سیماب، آماجگاه، شگرف

ای خاص در واقعه یاین شعر، در سوگ و مرثیة سومین امام شیعیان سروده شده است و اشاره به فرد و گروه با توجه به این که

 :خوردیار به چشم میبس یخاص دارد، بنابراین دایرة واژگان شاعر بسته و محدود است و کلمات تکرار

 . گر، عزا، رخت کبود، وداعمحرم، نوحه، ماتم، مالل، داغ ج: کنند می کلماتی که بر غم و اندوه داللت

 .محرم، قحط آب، کربال، غریب و غیره: کنند می کلماتی که بر این واقعة خاص داللت

کند در بندهایی از ترکیب بند بررسی  می به فهم اشعار، کمک بسیار( از نظر دستوری)چینش واژگان در کنار هم  :تحلیل دستوری

شاعر . وجود ندارد و تقریباً در تمام ابیات این بند، فعل در انتهای جمالت آمده است در هم ریختگی چندانی در ارکان جمله، شده

دستور تاریخی هم چون، رای فک اضافه یا استفاده از انواع خاص صرف فعل یا مواردی از این دست، های  هز از نشانیات نیاب یدر برخ

 .رسد می استفاده نکرده است و نحو شعر، سالم و امروزی به نظر

 نتیجه گیری.9

ایم، اما در نتیجه گیری تمام شواهد به دست در این مقاله به علت محدودیت تعداد صفحات به شواهد شعری اندکی بسنده کرده 

 شاعر با استفاده از اصول بالغت توانسته برخی از موضوعات را در شعر برجسته کند که به اختصار ذکر. آمده لحاظ شده است

 .شود می

 (ع)و ائمه (ص)اما در قالب ترکیب بند و غزل نیز به منقبت پیامبر اکرم. ینی شاعر بیشتر در قالب قصیده سروده شده استاشعار آی

 .پرداخته شده است

با تلمیح . پرداخته شده است( ع)و ائمه( ص)از طریق طرح سوال بالغی، ایضاح بعد از ابهام و ندا، به تعظیم و بزرگداشت مقام پیامبر 

خاص و شبه های  هبا استفاده از صنعت التفات و تکرار واژ. است اشاره کرده (ع)ایع تاریخی و آیات و احادیث، به جایگاه ائمهو به وق

 .بار عاطفی به اشعار داده است، جمالت
. ددر بخش محتوا اشعار شفایی ذیل چهار شاخصة اعتقادات کالمی، منقبت معصومین، شریعت و فلسفه و عرفان دسته بندی ش

 :نتایج به دست آمده به شرح ذیل است

به دستور خدا و  (ع)شاعر اطالعات وسیعی در زمینه کالم شیعه داشته و ابیاتی در مبحث امامت ازجمله نص و تعیین ائمه

یگاه از جا. گویددر ابیاتی از دشمنان حضرت و لزوم تبری از آنها سخن می. سروده است (ع)و والیت بالفصل حضرت علی (ص)پیامبر
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شفایی نسبت به شاعران هم عصر خود ابیات بیشتری را به . نیز سخن گفته است (ع)علم امام و والیت تکوینی ائمه اطهار، امام

مبحث بعدی کالمی که شاعر به آن . موضوعات کالمی اختصاص داده و در بحث امامت به اصلی ترین مسائل اشاره کرده است

داند که تمام گناهان اهل محشر  نمی در روز حشر بعید (ص)تکیه بر کرامت و بزرگواری پیامبرشاعر با . پرداخته مبحث شفاعت است

توان به قضاوت صوفیان در این باره و اعتقاد به نظام احسن و این قضاوت را می. نیزعذاب نبینند (ع)بخشیده شود و دشمنان ائمه

 .جبر نزدیکتر دانست

 (ع)را با مباحث کالمی و اشاره به آیات و احادیث مربوط به مقام واالی معصومین (ع)ینشاعر اشعار آیینی و ذکر مناقبت معصوم

البته بسیاری . کند می همراه کرده است و هدف خود را از سرودن اشعار آیینی برخورداری از فیض الهی و برآورده شدن حاجت بیان

 .اندرا شفاعت بیان کرده (ع)از شاعران هدف از منقبت ائمه

اما . شوددر برخی از اشعار او تقیّد به شریعت دیده می. شود، شریعت است می اعتقادی دیگری که در اشعار شفایی دیده شاخص

گیرد با حکم شرعی غیرمعقول، اباحه گری با طرح عشق الهی یا سبک شمردن حج از شریعت هنگامی که کالمش رنگ عرفانی می

 . گیردفاصله می

 .شود می رگرایی که نتیجة سالها حکومت تفکر اشعری بر شیعیان است دیدهدر برخی اشعار شفایی جب

داند نه کتاب  می در بیتی نجات را در دین. دربارة ابن سینا جهت گیری متناقضی دارد. شاعر با مباحث فلسفی و عرفانی آشناست

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

با توجه به سابقه مغایر دانستن اصول فلسفه با الهیات اسالمی و رد فلسفه در اشعار شاعران قرن پنجم به بعد از جمله خاقانی، 

 پردازد و به صراحت از بی اعتباری حکمت یونان سخنسنایی، نظامی، مولوی، جامی و دیگران؛ وی در ابیاتی به نقد و رد فلسفه  می

پردازد ولی در نهایت اشعار را با  می کند و به تعریف از فلسفهدر عین حال در ابیاتی از اصطالحات فلسفی استفاده می. گوید می

 این توجه او از طرفی به فلسفه و از طرفی به عرفان گرایش او به فلسفة اشراق را. رساند می اندرزها و پندهای عرفانی به پایان

وی از عرفان ابن عربی نیز تأثیر پذیرفته است که به . کند می مدعا ابیاتی است که شاعر از فلسفة اشراق تمجید شاهد این.رساند می

 .بررسی نمونه ای از آن در مقاله بسنده کرده ایم

 آخذم

 میقرآن کر

  د یخ مفینگره شک، ، قم(للصدوق)ةیإعتقادات اإلمام.(  ق 4141) ه، محمد بن علىیابن بابو

  تابچى ک،   ، تهران(للصدوق)یاألمال( 4936)ه، محمد بن علىیابن بابو

 ن یجامعه مدرس ، قم  نى هاشم،یمحقق و مصحح حس، (للصدوق)دیالتوح(  .ق 4931)محمد بن على  ه،یابن بابو

  یمناقب إمام األبرار، قم، نشر االسالم یون صحاح األخبار فیعمدة ع.(ق 4113)ى بن حسن یحی، قیابن بطر

 نیه و آله، قم، جامعه مدرسیتحف العقول عن آل الرسول صلى اهلل عل( 4969)، حسن بن علىه حرانىابن شعب

 آتشکده آذر،تصحیح،تعلیق وتحشیهحسن سادات ناصری، تهران، امیرکبیر (4993)آذر بیگدلی، لطفعلی بن آقاخان

،  روتیعلى عاشور، بمحقق ومصحح ،  ه السالمین علیرالمؤمنیأسرار أم ین فیقیمشارق أنوار ال(  .ق 4122)حافظب رسى، رجببنمحمد 

   یأعلم 

 91و  93نبض شناس سخن حکیم شفایی اصفهانی،فرهنگ اصفهان،پاییز و زمستان،شمارة ( 4916)رحیمی، کبری

س کلیات زاللی خوانساری، تصحیح و تحقیق سعید شفعیون، تهران، کتابخانة موزة و مرکز اسناد مجل( 4911)زاللی خوانساری، 

 شورای اسالمی 

 نبوغ ، قم، ترجمه علیرضا رجالی تهرانی، لهوف( 4913)سید بن طاووس

 شفق ، تبریز، مقدمه و تعلیقات دکتر لطفعلی بنان، تصحیح، اصفهانی ییوان شفاید( 4962)اصفهانی  ییشفا

 بیان، تهران، فردوس( 4931)شمیسا سیروس

 روت، اعلمىی، ب داة بالنصوص و المعجزات جلد اول إثبات اله  .( ق 4123)خ حر عاملى، محمد بن حسنیش

 سمت مرکز تحقیق و توسعة علوم انسانی، تاریخ فرق اسالمی، تهران( 4919)صابری، حسین 
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 فردوس، تهران، 2/3تاریخ ادبیات درایران ودر قلمرو زبان پارسی جلد(4932)صفا، ذبیح اهلل

وچه باغى، محسن بن ک محقق و مصحح ، همیائل آل محمّد صلّى اهلل علفض یبصائر الدرجات ف(. ق 4111) محمد بن حسن ،صفار

  یالنجف یة اهلل المرعشیتبة آکعباسعلى، قم، م

 ، جلد دوم، محقق و مصحح طیب موسوی جزایری، قم،دارالکتابیر قمیتفس .( ق4111)قمی، علی بن ابراهیم

اء یدارإح، 11و23، 43، 43هایلدرر أخبار األئمة األطهار جلدابحار األنوارالجامعة  (.ق 4119)مجلسى،محمد باقر بن محمد تقى

 .روتیب یالتراث العرب
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