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 چکیده

شمس الشعراء سروش اصفهانی، از سرآمدان شعر و ادب دوره قاجاریه و از ارکان اربعۀ 

کهن به ویژه فرخی سیستانی و  استادانیرو پ ،قصیده در عهد ناصری و در سبک شاعری

از جمله مضامین برجسته و پر بسامد در شعر سروش، بیان مناقب آل . امیر معزی است

شیوۀ بیان و عرضه این گونه مناقب . السّالم در واالترین سطوح بوده است علیهم اللّه

این واقعیت در  این. در دربار ناصرالدین شاه قاجار استای  حاکی از حضور تفکر ویژه

 .داده شده استنشان به طور مشروح مقاله 

 

 .سروش اصفهانی و ادب و السّالم، تولّی، شعرالبیت علیهماهل: های کلیدیواژه
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 مقدّمه

لی سِدِهی ملقب به شمس الشعراء فرزند قنبر ع« سروش»میرزا محمد خان متخلّص به 

هجری  8211هجری قمری چشم به جهان گشود و در سال  8221اصفهانی در سال 

 .سالگی درگذشت 15قمری در سن 

پرورش شعری و تربیت دینی سروش را باید مرهون تدبیر تقدیر دانست که یکی از بزرگان 

 . یدعالمان شیعه را در مسیر حیات وی قرار داد و موجب ترشیح تدیِن و شاعری وی گرد

بیدآبادی یکی از بزرگترین عالمان آن روزگار  شفتیدر مدح سید ای  سروش قصیده

 شناسان وافاضل فروخواند که موجب حیرت سخنانشاء کرده به محضر وی در مجمع 

 .مورد تحسین و اعجاب سیّد گردید

قصیده مزبور نخستین  (6 -3ص  :8431 ،سروش اصفهانی)بنا به نوشته استاد همایی 

دستگاه  بود که از سروش شنیده شد و سبب شهرت و قرب و منزلت او درای  هچکام

رشتی بیدآبادی گردید و سید او را مشمول انعام و ترشیح خود ساخته برای او راتبه سید

 .و وظیفه برقرار کرد و به تحصیل خط و سوادش تشویق فرمود

 

 هندسة شاعری سروش اصفهانی

ادبی معاصر، منزلت شعر و شاعری سروش چندان مورد در آثار نقّادان  رسد می به نظر

البته به گمان نگارنده، مقدمۀ پر نکته و عالمانۀ استاد دین و ادب . توجه نبوده است

     بر دیوان سروش، بهره کافی و وافی به خواننده آن ( ره)همایی الدین  استاد جالل

این استاد گرانمایه . سازد می نیازبی از پژوهش بیشتر دهد و عمالً او را در این زمینه  می

 :نویسد می در باب خصوصیّت دوره و مقام شاعری سروش اصفهانی چنین

   ناصرالدین شاه خود مردی شعر دوست و سخن شناس و اهل ادب و هنر بود ... »

     کوشید و در حق  می و از این رهگذر در رعایت احوال گویندگان و هنرمندان

 .(86 -81همان، ص ) «کرد میوتاهی نـدردانی کـتشویق و قونه ـایفه از هیچگـاین ط

روش اصفهانی، رابطه او با شاعران استاد همایی، در پی این گفتار به بررسی آثار س

 عالممعاصر وی و آثار او پرداخته و در نهایت ارزیابی خویش را از شاعری سروش چنین ا

 :(33 - 34همان، ص )دارد  می

 ی و تجدید سبک ـاریه در واقع دورۀ بازگشت ادبـد قاجـون عهـه چـه این کـخالص... » 
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شعرای باستان بوده است، اگر هر کدام از گویندگان این عهد را به یکی از اساتید سلف 

و « سنایی»را به « وصال»و « عنصری»را به « صبا»مانند کنیم، چنان که مثال 

و « المعی»را به « آنیقا»و « سعدی»را به « هما»و « حافظ»را به « نشاط»

تشبیه کرد و او را مجدد سبک « فرّخی»را هم باید به « سروش»ه ه؛ بی شب«انوری»

 «.فرخی شمرد

 

 دین و تولّی در شعر سروش اصفهانی

البالغه، نهج)« المَرهُ مَخبُوءٌ تَحتَ لسانه» السّالم،شان والی ملک عصمت علیهکالم معجز ن

یابد و تَوَغَلی در سخن شمس  می ی، به کمال، مصداقدر کالم سروش اصفهان (831حکمت 

 .نمایدیت اعتقادی وی را به خوبی باز میالشعرای دربار ناصری، اندازۀ معنوی و شخص

    برای درک و دریافت بهنجارتر شخصیت سروش، ابتدا یادگارهای ادبی وی را فهرست

: 8431سروش اصفهانی، )اند  آثار برجای مانده از سروش اصفهانی را چنین گفته. کنیممی

 : (21 - 85ص 

این کتاب بر وزن بحر رمل مسدّس محذوف ؛ مثنوی موسوم به روضه األسرار. 9

بیت در مقتل و مراثی حضرت خامس آل عبا سیّدالشّهداء علیه  8811مقصور دارای 

 :السّالم با مطلعِ ذیل

 «ایمصیبت نامهتا که بنویسم               ای  دارم اندر دست خونین خامه»

ترکیب بندی دارای شصت لخت که حکم یک شصت بند در مرثیه عاشورا؛  .8

 .منظومه مستقل دارد که آن را هم به نام ناصرالدین شاه و دعای او ختم کرده است

در بحر متقارب مثمن محذوف مقصور، هموزن مثنوی موسوم به اردیبهشت؛  .0

السّالم،  علیهم رسول اکرم و دوازده امامشاهنامه فردوسی، در سرگذشت احوال حضرت 

مخصوصاً شرح غزوات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّالم که در عهد پیغمبر صلّی 

 .اللّه علیه و آله و سلّم اتفاق افتاده است

به چاپ ه هم از سروش است ک؛ اب الف لیلـارسی کتـار فـقسمتی از اشع .0

 بعضی را هم ت و ۀ اشعار عربی اصل کتاب اساز این اشعار، ترجمای  و پارهده رسی

 .قصص و حکایات انشاء نموده استب مناس

 ه اسلوب ـب هی در تاریخ دولت قاجار تا زمان ناصرالدین شاـمثنوی احتمال .7
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از آن در دست نیست و ای  که نسخه« شاهنشاه نامه صبا»و « شاهنامۀ فردوسی»

 به نظر نویسنده رسیده است« گانایگنج ش»حدسی است که از نگاشتۀ صاحب کتاب 

 .(81، ص همان)

در حدود دو هزار بیت از قصاید سروش است در مدایح و مناقب  شم المناقب .6

 .شود می پیغمبر اکرم و ائمه دین سالم اللّه علیهم اجمعین که جمعاً شصت و نه قصیده

 که بزرگترین و مهمدیوان قصاید و غزلیات و قطعات و مسمّطات سروش  .5

 . ترین آثار اوست و در حدود سیزده هزار بیت است

نگاهی دقیق به این آثار، بی گمان شخصیّت عقیدتی و نگرش ویژه توالّیی سروش 

ا لبته پس از این، در توضیحی بیشتر، از نزدیک این . دهد می اصفهانی را به خوبی نشان

، موارد ذیل شایان ییوال در تبیین علل و اسباب ایجاد این نگرش. کاویم می دیدگاه را

 :نماید می توجّه

سه قریه معروف سِدِه از بلوک ماربین  حیط تربیتی اولیه شاعر،موراثت و  (الف

 .در سه فرسنگی اصفهان، که به گرایش به دین و تدین نام بردار است

حضور در محضر عالم بزرگ شیعه در آن سامان، سیّد محمد باقر شفتی  (ب

های  ، و پرورش مادی و معنوی در سایه حمایتاالسالم بیدآبادی معروف به حجه

 .همه جانبه این بزرگ از سروش

های مشعشعِ که از دورانویژه دربار ناصری حضور در دربار قاجار و به (ج

 .پادشاهان شیعی مذهب و مروّج مذهب حق، و محطّ رجالِ دین و ادب بوده است

همایی در مقدمه ممتع دیوان لدین ا بر خالف آنچه استاد گرانمایه فقید جالل (د

عامل و سبب چهارم را باید آشنایی عمیق یا دست کم نسبتاً بدان حکم داده اند، 

 . عمیق شاعر با مفاهیم واالی والیی مکتب امامت به شمار آورد

: (31 - 41ص  ،همان)نویسند  می استاد همایی در باب مذهب و عقیده سروش چنین

شود، مردی نیک اعتقاد  می مستفاد« سروش»های  وال و گفتهبه طوری که از ظواهر اح»

بوده و در مذهب شیعه امامیه، قدمی راسخ و عقیدتی جازم داشته است؛ دلیلش مناقب 

عقاید مذهبی ... غرّا و مراثی سوزناک اهل بیت عصمت است سالم اللّه علیهم اجمعین



 09/ سروش توالّ

به شکوک کالمی آمیخته و نه  از حدّ تربیت اولیه خانوادگی تجاوز نکرده« سروش»

هرگز در این گونه « سروش»کنم که  میاگر چه من گمان ن... بود و نه به لطایف عرفانی

افکار و تردیدات اصولی و کالمی که مزلّه اَقدام متحریّان سست ایمان است غور کرده و 

عقلی و جدلی که غرقگاه های  زا و بحثحیرتهای  خود را در گرداب هایل اندیشه

که با همان  بلکه ظاهر این استان ناپروای بی دلیل است در افکنده باشد؛ سبّاح

عقاید و تعلیمات که از آغاز کودکی در روح وی رسوخ کرده بود، همچنان دست 

 .نخورده تا آخر عمرش باقی مانده است

کرد،  میدر عین این که معتقدات مذهبی او از سطح افکار عامیانه تجاوز ن... 

 «...ام، مقلد متعصّب نبودمانند سایر عو

 .نشینیم می این دیدگاه را به مطالعه و نقدبخش اخیر 

 

 نمایِ نزدیک

در حدود هفتاد قصیده در  –آید  می آن چنان که از دیوان وی بر –سروش اصفهانی 

 مناقب آل اللّه علیهم سروده است؛ به ترتیب کثرت؛

 .للّه علیه و الهقصیده مدحیه در منقبت حضرت امیرالمؤمنین سالم ا 31

 . قصیده مدحیه در نعت حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله 86

 .قصیده مدحیه در منقبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف 6

 .قصیده مدحیه در منقبت حضرت فاطمۀ معصومه سالم اللّه علیها 3

 .للّه علیهقصیده مدحیه در منقبت حضرت ثامن الحجج امام رضا سالم ا 2

قصیده مدحیه در منقبت حضرت امام سجاد، امام باقر؛ امام کاظم سالم اللّه علیهم  4

 (برای هر یک از حضرات یک قصیده)

شخصیت والئی سروش، چهل قصیده مدحیّه وی را تر  نگارنده در مسیر درک دقیق

کاویده  در مناقب و فضایل موالی اهل یقین حضرت امیرالمؤمنین سالم اللّه علیه را

 :شود می حاصل این کاوش ذیالً عرضه. است

 افت شاهانه ـاید، غدیریّه است؛ یعنی در جشن و ضیـانزده قصیده از این سلسله قصـپ

 . ذیحجه، سروده شده است 81برای برگزاری عید غدیر در سالروز این بزرگ ترین عید، 
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جشن و ضیافت سیزده قصیده از این سلسله قصاید، مولودیّه است؛ یعنی در * 

 .شاهانه برای برگزاری عید والدت حضرتش، سیزدهم رجب المرجّب، سروده شده است

دیگری به های  که ظاهراً در مناسبتاند  دوازده قصیده باقی نیز مدحیّه محض* 

 . سلک شعر در آمده است

بیش از هشتاد درصد قصاید چهل گانه مزبور با مقدمه سازی شاعرانه قصیده یا * 

 .آغاز گردیده و بقیه بدون مقدمه... و نسیب و تشبیب 
 

 ترنمای نزدیک

مضامین برجستۀ معرفتی در باب امامت و والیتِ فرمانروایان ملک عظیم عصمت و 

محقق  ،السّالم، در اشعار والیی سروش چنان وفوری دارد که با غور در آنها علیهم طهارت

یابد که قطعاً از سطح عقاید  می اال و ژرفآشنا با این مضامین، شاعر را نمایندۀ اعتقادی و

برخی از خواص دینداران و دینمداران فراتر است؛ اعتقادی که تنها در حتی عوام و بلکه 

واالی والیی، خطبه و خطابه ها؛ ادعیه عمیق، احادیث و اخباری سترگ های  منظومه

 .بیرون ،ناز اندازۀ ادراک و ظرف فهم بسیاری از مدّعیاو قابل دست یابی است 

 :مضامین برجسته و عمدة توالّیی و معرفتی شعر سروش از این قرار است

السّالم و تبرّی از دشمنانشان، میزان و محک  علیهم تولّی و محبت آل اللّه. 9

ایمان است و ارج یا بی قدری هر چیز و هر کس، با قبول یا عدم قبول امامت و 

ی گمان دارد و حقیقت هدایت و والیت و حبّ و بغض ایشان، نسبت دقیق و ب

 لت را با این معیار باید عیار زدضال

 :ی از ابیاتهای نمونه

 (:8قصیده ) 81و  81بیت 

 دانی که چه چیزست رستگاری؟»

 و  اندر  دو  جهان  مایه  سعادت
 

  

 بـر حـیـدر و بـر آل او تـوالّ

 «از دشمـن او داشتـن  تبرّا
 

 (:86قصیده ) 311بیت 

 و نار است و حق از حبّ و بغض او قسیم جنّت

 منوّر کرد جنّت را و مُظلم ساخت نیران را            
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 (:41قصیدۀ ) 181و  181بیت 

 ...بر دوستان مبارک و بر دشمنان بالست         م  ـحیجو  رده در جنّتـدو سپـب زدـای

 ...ارغ از رضاستـایزد منزّه از سخط و ف        بر خلق از او رضا و سخط گردد آشکار  

 (:881قصیده ) 4218بیت 

 در روز رستـخیـز بـه حبّ او»
 

  

 «افرـود از کـه شـاختـن شنـؤمـم
 

 (:814قصیدۀ ) 6186بیت 

 «یکی به سوی نعیم و یکی به سوی سعیر          بّ وی و عداوت ویـاشد حـدو راه ب»

 (:411قصیده ) 112بیت 

 «یندای خلق نکردی در آن جهان سجّخ  اگر به دوستی اش متفق شدندی خلق»

 (:412قصیده ) 81185بیت 

 «از آن که معنی میزان و رستخیز و پُلی       زخ ز تو روند به خلد   ه دوـو روند بـز ت

 (:463قصیده ) 88214بیت 

 «رار کنیـگر نه بر فضل وی و آل وی اق         ـه توحید تو را  ایده اقرار بـد فـدهـن»
 

 السّالم بر همه موجودات علیهم وجود نوری حضرات آل اهلل تقدم. 8    

 (:8قصیده ) 83بیت 

 جسمش پسر آدم است لیکن»

 (:81قصیده ) 484و  482بیت 

 لِ، پدر و مادرـانِ گـدر جهـان»

 انِ دل پدر و مادرـدر جهـو ان

 (:811قصیده ) 3124و  3122بیت 

 نـیـان  و  زمـت داور  زمـجـح»

 دـزل رخشیرق اـورش از مشـن
 

  

 «وّاـت و حـدر آدم اسـش پـانـج

 

 وا راـحـت آدم و اخـشنـد ایـب

 «مشناس جز که حیدر و زهرا را

 

 ه ادوارـت در همـوده و هسـب

 «وارـر انـدار از او دگـدیـد پـش
 

 (:436قصیدۀ ) 81511بیت 

 «ر پیغمبریـا گوهـر پاکش یکی بـگوه           اولین گوهر امیرالمؤمنین حیدر که هست»
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 (:461قصیدۀ ) 88382بیت 

 «دانم که ای میخارجی از فهم دانشور ن        انا حادث است و گوهر پاکت قدیم   فهم د»

 

 حجّت حق مدار آفرینش و به مثابه کُلّ است که انبیاء و اولیاء علیه و .0

و  بازگشت همه به اوست و اوست دستگیر همة اولیاء. السّالم اجزاء اویند علیهم

السّالم جمله به دست او صورت  علیهم معجزات أنبیاء. معلّم ایشان و مالئکه اللّه

 اوست ،مایه عذاب امم عصیانگر. پذیرفته

 (:8قصیدۀ ) 21و  21و  21بیت 

 ـتــلّـار مـوزگــم را آمــاتــخـ»

 هـه و مـا کـه انبیـه همـای آن ک

 انـت ایشـازگشـود بـو بـوی تـسـ

 

 (:4قصیدۀ ) 814و  812بیت 

 تو بودی انبیا را درگـه درماندگی یـاور»

 تو گفتی مر زمین را تا تن قارون بیوبارد

 

 (:814قصیدۀ ) 6122بیت 

 فرشتگان را بر چرخ از او بود تعلیم»

 

 (:815قصیدۀ ) 6818تا  6831بیت 

 انبیا را همه بر دامـن او دست امید»

 چنـگ انـدر رسـنِ دوستی حیدر زد

 و را به در گردون خواندنام فرخندۀ ا

 

  

 ...آدم را آمـــوزگـــار اســمــا 

 مـوجنـد و بـود گـوهـر تـو دریــا

 «چونان که به کل است بازگشت اجزا

 

 

 تو بودی اولیـا را درگـه بیچارگـی ملجـا

 «تو بردی ناقه صالح برون از صخرۀ صمّا

 

 

 «ستارگان را بر فرش از او بود تأثیر

 

 

 بـر درگـه او روی نـیـازاولیـا را همه 

 تـا بـرون آمد یوسف ز چه سیصد باز

 «گشت بر روی پیمبر در نُه گردون باز

 

 (:443قصیدۀ ) 81441بیت 

 «الجرم هر چیز را جنبش سوی مبداستی      ود     ـدای وجـا را اوست مبـا و اولیـانبی»



 07/ سروش توالّ

 (412قصیدۀ ) 81184و  81182بیت 

 غـمـبـرایـا ولـیّ خـدا و وصی پـیـ

 گهی به خضر شده رهنمای در ظلمات
 

 تـویـی کـه فـارس بدر و مبارز جَمَلی 

 به گفت و گوی گهی با کلیم در جَبلی
 

السّالم اسماء حسنای حضرت حق و چشم و گوش و روی و  علیهم آل اللّه. 0

و دست اویند و وسائط فیض حق و حجت بر تمام خلقند و شناخت آنها ... 

 است سبحانه و تعالیشناخت خداوند 

 (:3قصیدۀ ) 844و  842بیت 

 اـمتـی هـر دادار بـوهـر او گـوهـیط گـمح              وهر او بوده و باشدـمحیط آفرینش گ»

 «االعرش و فرش و آنچه در پستی و در ببرایشان               علی و عترتش اسماء دادارند و قائم دان

 (:81قصیدۀ ) 413و  411بیت 

 مـدـلـی وصـی احــدا عـخ تدسـ»
 یـن رویـنیـچ ـرهـت و بـق اسـروی ح

 (:858قصیدۀ ) 1215بیت 

 بدو شناخته گردد خدای عزّ و جلّ»

 (:218قصیدۀ ) 6211تا  6215بیت 

 ای خواست بهر جلوۀ خویشخدای آینه»
 ازو وجـود بـود جـمـله آفـریـنـش را
 عـلـی و آلـش اسـمـاء پـاک یـزدانند

 

  

 را راـضـد خـبـنـت گـفـهـت اشرـافـک
 «یـا راـاشــت تـمـامآیــیـنـه دان 

 

 «که اوست مصدر افعال و مظهر آثار

 

 نمود خویش بکلی درو چو دید صفاش
 اند  اجزاش ز بهر آن که همه آفرینش

 «جـواب یـابی خوانی اگر بدین اسماش
 

 (:215قصیدۀ ) 6355و  6356بیت 

 در خلقِ خویش واسطه کرده است داورش  وست رویاو راست روی بر حق و ما را بد

 «گیرنده از حق است و دهنده به حق ورش  یک روی سوی خالق و یک روی سوی خلق
 

 یه الساّلم علت مادّی آفرینش استحجّت حق عل .7

 (:4قصیدۀ ) 13و  14بیت 

 چنانچون گرد بر گرد زمین را گنبد خضرا گرد بر گرد همه امکان وجود او هگرفت»

 «بلی البد به سوی کل بود جنبیدن اجزا ه سوی او بود مر آفرینش را همه جنبشب
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 (:3قصیدۀ ) 822بیت 

 پدید از بازوی او شد تمام نیروی ایزد»

 (:81قصیدۀ ) 415بیت 

 ا بُنـر تـه ز سـرفتـرو گـذاتش ف»

 (:886قصیدۀ ) 4314و  4351بیت 

 شـنـق ز وجـود وی آفـریـتـشـم»
 اـت دریـد و اوسـوجنـه مـم همـالـع
 

  

 «عیان از گوهر او شد تمامی گوهر اشیا

 

 «ـز غـبـرا راـپـهـر و مـرکـاوج س

 

 ...چون فعل که مشتق بود ز مصدر
 ـرـوهــت جـــرض و ذات اوسـآدم ع

 

 علیه الساّلم علّت صوری هستی استحجت کبرای حق  .0

 (:8قصیدۀ ) 81بیت 

 «ن حدیث، شعیاـه رمز ایـگفته است ب        ر    ـان، ذات اوست ظاهـدر کون و مک»

 (:3قصیدۀ ) 841بیت 

 ایا در هر زمان ظاهر چه در اول چه در آخر »

 «ه در عقبیـه در دنیا چـایا در هر مکان حاضر چ  

 (:218قصیدۀ ) 6214بیت 

 ور هستی و بس   ـن اوست نـر آسمان و زمیـب

 «شاـروغ ضیـان فـن و آسمـیـه زمـتـرفـرو گـف   

 (:443قصیدۀ ) 81441بیت 

  زنده موجـچیست ذات او یکی دریای انگی»

 «ستیاعرش و فرش و لوح و کرسی، موجِ آن دری   

 

 ه السّالم، علّت غایی آفرینش استصاحب عصمت کبری، حجّت خدا علی .5

 (:4قصیدۀ ) 11و  13بیت 

 ل بود جنبیدن اجزاـه سوی کـلی البد بـب    ه سوی او بود مر آفرینش را همه جنبشـب»

 «تجلّی کرد سیمایش گهی در سینه سینا    سوی خود خواند موسی را گهی در وادی ایمن
 

 (:86قصیدۀ ) 182بیت 

 «امیرالمؤمنین حیدر که مقصود است امکان را          بپرسیدم زنامش جبرئیلم گفت در پاسخ »



 05/ سروش توالّ

 (:851قصیدۀ ) 1151و  1161بیت 
 بـی خـالفنـورش بــود مـشیـت دادار 

 ای آن که ز آفرینش، مقصود، بودِ توست

 

  
 گردید از این مشیت، موجود، نور و نار

 چونان که از صدف گهر و از درخت بار

 

و السّالم،  اهل بیت عصمت و طهارت، محمّد و آل محمّد علیهم الصلوه .2

 علّت فاعلی خلقت اند

 (:4قصیدۀ ) 811و  812تا  811بیت 
 برایشان عرش و فرش و آنچه در پستی و در باال ائم دانـاء دادارند و قـلی و عترتش اسمـع»

 ابلساـا و جـابلقـه جـاری بـو جـام تـا احکـای ه گردون و هفت اختره نٌـایا فرمان تو نافذ ب

 ...ویی آن قول را مبداـویی آن فعل را مصدر تـت زهر کس فعل نیک و قول نیک اندر وجود آید

 «رداـود فـو بـه دست تـبکـلید جـنت و دوزخ،          امروز روزی، مؤمن و کافر خورند از خوانِ تو

 

 (:3قصیدۀ ) 834و  824بیت 
 ...مدبّر اوست در امکان چه در سرّا چه در ضرّا       مؤثر اوست در کیهان چه در پیدا چه در پنهان»

 «ا عنقاـو از پشّه تـور تـأمـان مـدگـرّنـهمه پ       ا ذرّهـر تـو از مهـهورِ تـقـان مـدگـهمه جنب

 

 (:31قصیدۀ ) 8331و  8332و  8341و  8345بیت 

 بـدو رسد مـدد از آفـریدگـار، نخست»

 ها نـامش فـرو نبشت خـدایبـر آسمان

 در آشکـار و نهان حکم حکم او جاوید

 بدوست گردون گردنده چون به قطب رحا

 

 ددوزو هـر آیـنـه بـر جمـله کـائنـات مـ 

 ...از آن بـه پـای بود جـاودان به غیر عمد

 ...در آسمان و زمین دست دست او سرمد

 «بدوست گیتی پاینده چون به روح جسد

 

 (:814قصیدۀ ) 6124تا  6128و  6181بیت 

 در آفرینش تدبیر او کند همه وقت»*

 بـود بـزرگتریـن آیـت خـدای بـزرگ

 فرشتگـان را بـر چرخ از او بـود تعلیم

 نـوشته بـودش بـر خـاتم سلیمان نام
 

 بدان صفت که خرد در بدن کند تدبیر 

 وصیّ بـر حـق بـاشد بـه زیر چرخ اثیر

 ستارگـان را بـر فـرش از او بـود تـأثیر

 «شدند از آن پری و آدمیش حکم پذیر
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 (:815قصیدۀ ) 6836و  6831بیت 

 لک خداوند نشیب است و فرازآنچه در م    دست یزدان اسداللّه که در طاعت اوست»

 «مظهـر ذات خـدای است و ندارد انباز    مصـدر فعـل خـدای است و ندارد مانند
 

 (:216قصیدۀ ) 6332تا  6341بیت 

 گردد مشیتِ ملک العرش از او پدید           از بهـر آن کـه اوسـت مـحـلِ مشیّتش

 «با  دست   صنعتشهر صانعی  نماید     دست خدا و صنع خدا زو شود پدید
 

 (:435قصیدۀ ) 81582بیت 

    دست یزدان است و گردد صنع یزدان زو پدید»

 «...کردۀ او دان پس این چرخِ بدین پهناوری      
 

 السّالم علل اربعه آفرینش اند علیهم آل اللّه .1

 (:412قصیدۀ ) 81181تا  81182بیت 

 ارز جملیـدر و مبـارس بـه فـک وییـت    رـغمبـیـی پــدا و وصــیّ خـا ولــای»

 یـا کلیم در جبلـی بـوی گهـه گفتگـب    گهی به خضر شده رهنمای در ظلمات

 مثلیتر  ان را بزرگـر خدای جهـه مـک    راـال تـان مثـهـدای جـد خـریـافـیـن

 ان و هر محلیـو روی اویی در هر مکـت    خدای گفت کجا رو کنند، روی من است

 یـنفصلـه مـی و از او نـتصلـه مـدونـب    خواندن توانم و نه خداینه جز خدایت 

 از آن که معنی میزان و رستخیز و پلی    و روند به خلدـه دوزخ زتـد بـو رونـزت

 ر زحلیـر مشتری و بـر بـؤثـو مـه تـک    انـرِ سعد و نحس در کیهـو اثـود زتـب

 چهار گون عللیرا  تو آفرینش حق    راچهـار علت بـایست آفـرینش 
 

السّالم فوق ادراک و تمنّای همه خلق حتی  علیهم مقام و منزلت آل اللّه .81

 انبیاست و حضرات توصیف ناپذیرند اولیا و

 (:4قصیدۀ ) 811تا  11بیت 

 سوی خود خواند موسی را گهی در وادی ایمن»

 ایش گهی در سینه سیناـرد سیمـلی کـجـت    



 01/ سروش توالّ

  در بـهـشت ار آرزو آدمتـش را ـردی رتـبـنـکـ

 هشت از آدم و حواـالی بـاودان خـنگشتی ج    

 زیـو چیـفتمی از وصف تـا او گـفت بـپیمبر گ

 ه خود آن چیز را من دانم و دادار بی همتاـک   

 ه اندر حقّ تو مردمـن گفتن کـولی ترسم از ای

 اـدر حقّ عیسی نبی ترسـانـویند کـان گـهم   

 زد بی چونـروهی ایـدش گاز گفتنـفت و بـنگ

 ود آن سرّ ناگفته تعالی خالق االشـــیاءـچه ب   

 م دانـد و قائـاء دادارنـمـترتش اسـی و عـعل

 «برایشان عرش وفرش وآنچه درپستی ودرباال   

 

 (:21قصیدۀ ) 518بیت 

 مگوی ربّ و بگوی آنچه اندر او خواهی
 

  

 «تر نبود در جهان از این مذهب ستوده
 

 (:31قصیدۀ ) 8338و  8346و  8341بیت 

 وی معراجـه سـر بـت پیمبـاخـون تـچ»

 شـی بـه رویـلـی جـز عـنـگشود کس

 وحـه نـکـه آدم و گـه شیث بود و گ

 ـق نــدانــد خــدای او راــلـتــا خ

 ت دریـاـه مـوجنـد و اوسـم همـعـال

 تـا راه نـمـایـد بـه ســوی واجـب

 مـکـه دانویم چنـان ـه نگـوصفش چ

 

 (:858قصیدۀ ) 1211تا  1215بیت 

 بـدو شنـاخته گـردد خـدای عز و جل»

 نه جز خدایش خواندن توانم و نه خدای

 گرش خدای نخوانم، مدیح گـردد پست
 

 بگـذشت ز نُه چـرخ و هفت اختر 

 ـه آســمــان اخــضــرـدروازه نُـ

 هـم آیــد و هـم آمــده مــکـرّر

 ه شکل دیگرزیـن شکـل بر آمد ب

 آدم عـرض و ذات اوسـت جـوهـر

 ...در کـسـوت امـکـان شده مصوّر

 «بـاللّه کـه دلـم بـر کـفیـد در بر

 

 

 کـه اوست مصدر افعـال و مظهر آثـار

 ندانمش که چه خوانم خدای را زنهار

 وگـر بخوانم بـایست کـردن استغفـار
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 (:851قصیدۀ ) 1151بیت 

 در بیان نه در حواسّ گنجد فضلت نه

 

 (:248قصیدۀ ) 5813و  5815بیت 

 در هـر صفتـی بـازنـدانیـش ز ایـزد»

 دیدند در او چون همه اوصاف خداوند
 

 (:411قصیدۀ ) 1125بیت 

 نه راه دربن ذاتش قیاس برده نه وهم
 

 «نه در قیاس سنجد بذلت نه در شمار 

 

 

 ...جز آن که منزّه بود ایزد ز تجسّم

 ...یش توهّمکردند گروهی بـه خدای
 

 

 «نه پی به کنه صفاتش گمان برد نه یقین
 

 استنتاج

سروش از منظر دینی و اعتقادی      آنچه از مجموعه آثار و مضامین برجسته شعری

 :توان دریافت دست کم دو نکته ذیل استمی

 آشنایی نسبتاً عمیق شاعر با معارف واالی والیی شیعه  (الف

آید شاعر از سر عقیده  می این جستار به دست عنوان منتخب 81همچنان که از 

 -که به قطع و یقین مطابق عقیده ممدوح قاجاری وی نیز هست  -جازم و راسخ خویش 

شاید . مفاهیمی سترگ از میراث فرهنگ شیعه را در جامۀ شعر به نمایش گذاشته است

معاصر سروش یا  از این معارف واال در برخی آثار عالمان شیعۀای  بتوان با ارائه نمونه

 .مقدم بر او هر دو نکته یاد شده را یکجا پذیرفت

نگاهی به آثار عالم و حکیم فرهیخته بزرگ شیعه در روزگار فتحعلی شاه، مرحوم 

و بررسی جایگاه امامت در منظومۀ فکری ایشان و  ،(8238-8866)شیخ احمد احسایی 

ت که اگر نگوییم سروش، خود، توان دریاف می مقایسه آن با شعر والیی سروش اصفهانی،

از این آثار مستقیماً بهره مند شده، دست کم باید پذیرفت که این منظومه فکری، 

 نخستیننگارنده . رایج در دربار قاجاریان و به ویژه دربار ناصری بوده استای  اندیشه

 ،بجنوردی)« احسایی»شاهد را از جلد هشت دائره المعارف بزرگ اسالمی ذیل ماده 

 :دارد می تقدیم (661 ،8454

 داده است که نمونه آن را در « امامت»ه مباحث ـود سهم شایانی بـار خـاحسایی در آث»



 59/ سروش توالّ

شاخص اندیشه . توان دید می نوشته است،« زیارت جامعه کبیره»شرح مبسوطی که بر 

 .دهد می تکوینی مقام امام نشانهای  وی در این زمینه، توجه خاصی است که به جنبه

الساّلم، برترین  علیهم این عقیده که پیامبر و امامانمله در بازگو کردن از ج

مخلوقات خداوند و واسطه فیض ویند، آنان را علل اربعه کائنات یعنی 

در فلسفه ارسطویی و  .کند می علتهای فاعلی، مادی، صوری و غایی، معرفی

نیازمندی پدیده  ازای  حکمت اسالمی، هر یک از این اقسام چهارگانه، گویای جنبه

احسایی به استناد مضامین حدیثی، کمال هر یک از چهار  .به علت است

 جنبه علیت را در وجود پیامبر و امامان صلوات اللّه علیهم اجمعین نشان

، 211-216، 61/4). گیرد که علل اربعه کائنات، ایشانند می دهد و نتیجه می

 «(.424، مجموعه، 56، 31-41/8: ، قس11-51؛ 35/3-31

در تشریح معارف گرانسنگ این « شرح الزیاره»در معروف ترین اثر شیخ؛ یعنی 

زیارت نامه بنیان ساز، همچنان که از دائره المعارف بزرگ اسالمی نقل گردید ایشان در 

از . مواضع متعدد بر علیّت ذات اقدس معصوم علیه السّالم در کائنات تأکید ورزیده است

 با تفصیلی نسبی «وارکانا لتوحیده» شریف در ذیل عبارت« رهشرح الزیا»جمله وی در 

: 8323 ،األحسائی) السالم تاکید و تصریح دارد علیهم اربعه ذوات مقدسه معصومین بر علیت

 .(213 -214الجزء االول، 

تعبیر ( ره)علی الظاهر پیش از شیخ احسایی داند  می تا جایی که نگارنده

السّالم اطالق نشده و این  علیهم وات مقدّسه آل اللّهبه ذ« علّت و انواع اربعه آن»

این « معنا و مفهوم»ناگفته نماند  .تعبیر، به ایشان و پیروان ایشان اختصاص دارد

السّالم به وضوح  علیهم تعبیر در روایات فراوانی در باب حضرات خاندان عصمت و طهارت

باب والیانِ ملکِ والیتِ کُبری در « علل اربعه کائنات»شود ولی تعبیر فلسفی  می دیده

 . صلوات اللّه علیهم اجمعین، ظاهرً تعبیر متّخذ شخص ایشان از مفاهیم روایات است

توان میان و رهروان مسیر وی ان و پیروشاگرد در آثار ایشان نیز این تعبیر را پس از

 .یافت

 ،رشتیمرحوم سید کاظم  مشهورترین شاگرد مرحوم شیخ احسائی، در یکی از آثار

موسوم است، به اقتضای محتوای رفیع خطبه مزبور که « خطبه تُطُنجیّه»که به شرح 
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مشتمل بر بیان مقام و منزلت ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین است، به 

 توان بحث علّیّت همه جانبه وجود قدسی حضرات می تفصیل و در جای جای این شرح

 .(بیشتر صفحات کتاب: تابی ،رشتی) السّالم را به مطالعه نشست علیهم

نامورترین شاگرد مرحوم سیّد کاظم رشتی، مرحوم حاج محمّد کریم خان کرمانی 

فصیلی آنها را در است که آثار فراوانی در این عرصه عرضه کرده است که فهرست ت

از آثار مرحوم ابوالقاسم خان « فهرست کتب مشایخ عظام اعلی اللّه مقامهم» کتاب

 .توان دید می ،(411 -11: تا ببی ،ابراهیمی) یمی، نوه ایشانابراه

یم جکه ح –یکی از مشهورترین آثار فارسی مرحوم حاج محمد کریمخان کرمانی 

   را در زبان فارسی بدان منظومۀ فکریترین آنها نیز هست و حکم دائره المعارف این 

و دو مجلّد به چاپ رسیده  این کتاب در چهار جلد. است« ارشاد العوام»توان داد  می

در خصوص موضوع علیت اربعه حضرات آل این کتاب  جلد اول یکی از مواضع در. است

 .(411 -426: تا الفبی ،کرمانی) ارائه شده استی السالم بحثی تفصیل علیهم اهلل

نیز مباحث مفصّلی درهمین ( شامل جلد سوم و چهارم)در مجلد دوم این کتاب 

د و چون بنابر اختصار است؛ خوانندۀ محترم را به مطالعه کتاب مزبور توان دی می زمینه

البته ایشان در آثار دیگر خویش نیز به این امر پرداخته است؛ از جمله . دهیم می ارجاع

 : تا ببی ،الکرمانی)رساله است در دو جا  5که مشتمل بر  68در مجموعه الرسائل شماره 

السالم برای خلقت را وجهه  علیهم ل اربعه بودن ائمهوی توضیح عل (366 -368و  31 -21

 . همت خویش قرار داده است

اعتقاد مزبور، علیّت ذوات مقدسه معصومین سالم اللّه علیهم اجمعین در چهار گونۀ 

شود از جمله در اثری موسوم  می ثار متأخران این عرصه نیز دیدهآ، در برای آفرینش نآ

مرحوم حاج محمد کریم خان در نوه اسم خان ابراهیمی، از مرحوم ابوالق« فلسفیه»به 

اگر کسی بگوید امام، علت مادی و صوری و فاعلی »با این عبارت که  81پرسش شماره 

صفحه از کتاب مزبور به پاسخ  21حدود « و غائی عوالم وجود است، صحیح است یا نه؟

 .(218 -851: الف تابی ،ابراهیمی. ک.ر)است مثبت تفصیلی این امر اختصاص داده 

فرزند مؤلف یاد شده مرحوم عبدالرضا خان ابراهیمی نیز اساساً اثری مستقل با 

تبیین این امر که  برای (تمام کتاب: تابی ،ابراهیمی)« رساله علل اربعه و اصول دین»عنوان 
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ات پدید آورده است که در آن با آی« السّالم علل اربعه کائناتند علیهم محمّد و آل محمّد»

 . و احادیث متعدد به اثبات این امر پرداخته است

سیطرة فکری خاص شیعی با دو وجهه برجسته تولّی و تبرّی و حضور  (ب

 عالمان بزرگ مروّج مذهب حق در دربار قاجار به ویژه در دوران ناصرالدین شاه

حال با عنایت به دیدگاه مطروحه سابق الذکر و توجه پادشاهان قاجار به ویژه 

حعلیشاه و باالخص ناصرالدین شاه به مؤسس شیخیه و عالمان پیرو مرحوم شیخ فت

که شرح این توجه و اهتمام در کتب این عالمان از جمله کتاب  –ی یاحمد احسا

الدین  شرح احوال شیخ احمد بن زین»و رساله « فهرست کتب مشایخ اعلی اللّه مقامهم»

و همچنین میزان  –عه و بررسی است قابل مطال« ارشاد العوام»و مقدمه « احسایی

توان پذیرفت که بر خالف  می سروش اصفهانی در دربار قاجار، ،مقبولیّتِ شمس الشعراء

همایی در مقدمه ایشان بر دیوان، نه تنها معتقدات الدین  دیدگاه مرحوم استاد جالل

نسبتاً توان وی را صاحب شناختی  می سروش از سطح افکار مذهبی عامیانه گذشته بلکه

 .شود میعمیق از معارف واالی والیی دانست که در بسیاری از خواص هم دیده ن

توان بر آن پای فشرد همانا سیطرۀ مکتب فکری  می و نکته دیگری که مجدّداً

مرحوم شیخ احمد احسایی و پیروان وی بر جوّ مذهبی دربار قاجار و به ویژه دربار 

و شمس الشعرای آن، عیناً این سازمان اندیشه  ناصری است؛ چرا که ملک الشعرای دربار

گران از های  نماید وهمواره مورد ترغیب و تشویق و اعطای صله می رادر شعرخود باز

 .گردد می سوی پادشاه

توان عباراتی را از کتاب  می در تأیید این نکته و با بهره گیری از اسناد تاریخی،

حمد خان مجدالملک، از رجال و صاحب از میرزا م« کشف الغرائب یا رساله مجدیّه»

که متضمن شرح اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت  –منصبان مهم دربار ناصری 

مجد الملک در . ناصرالدین شاه قاجار و از اسناد تاریخی مهم این دوران است شاهد آورد

  :(21 -25: 8411 ،مجدالملک)نویسد  می این کتاب

ات تشیّع است، این اوقات یک علّت مُزمنی شده و مذهب شیخیّه که از مستحدث»

به جسد دولت و ملت ایران حلول کرده قوای ملت را مثل مزاج دولت علیل نموده 

پیشوایان ملت و پیشکاران دولت را مشغولیّت خاطر، از عالج این علّت نیز . است
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منسوبات قاصر نموده عن قریب ولی عهد دولت ایران را، تشویقات اندرونی و بیرونی 

یک شیخی مقتدر خواهد کرد و او را  عصبیّت این اند  امّی او که امّت معتبری شده

  «.دارد که از حوصله دولت و ملت خارج باشد می مذهب به عملی وا

 

 نتیجه

دهد که برخالف آنچه بررسی دقیق دیوان سروش اصفهانی به ویژه در قصاید نشان می

اند عقاید دینی سروش به خصوص در مناقب آل اهلل استاد همایی در مقدمه دیوان نوشته

علیهم السّالم نه تنها به هیچ روی عامیانه نیست بلکه با توجه به شواهد ارائه شده در 

در باالترین سطوح معرفتی است و این امر حاکی از نفوذ « مناقب»مقاله در موضوع 

 -آثار بازمانده از آنان  بر اساس -که در این عرصه است علمای شیخیه در دربار ناصری 

 . اندید طوالئی داشته

 

 منابع

 .، نهج البالغه، مفاتیح الجنانرآن مجیدق

 8461 رجب 83اتمام تحریر  ، چاپخانه سعادت کرمان،رساله فلسفیه ،الف (تابی) ،ابراهیمی، ابوالقاسم

 .218 -851صص  ،ق.هـ

 .411 -11صص  ،، چاپخانه سعادت کرمانامفهرست کتاب مشایخ عظ ،ب (تابی)، ابراهیمی، ابوالقاسم

چاپ اول، چاپخانه سعادت کرمان، اتمام ، رساله علل اربعه و اصول دین ،(تابی) ،خانابراهیمی، عبدالرضا

 .تمام کتاب ،ق.هـ8411 ذی حجه 22تحریر 

ول، دارالمفید ، الجزء االشرح الزیاره الجامعه الکبیره ،(ق.هـ 8323)، الدین األحسائی، الشیخ احمد بن زین

 .213 -214صص  ،لبنان، الطبعه االولی -للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت 

همایی و به اهتمام محمد الدین  با مقدمه استاد جالل ،دیوان شمس الشعراء ،(8431) ،اصفهانی، سروش

 .بیشتر صفحات کتاب ،جعفر محجوب، انتشارات امیر کبیر

  .661ص  ،، چاپ اول، تهران6، جلد المعارف بزرگ اسالمیةردائ ،(8454)بجنوردی، محمد کاظم، 

کتابخانه  61688نسخه خطی به شماره ثبت  ،شرح خطبه تطنجیه ،(تابی)، کاظمرشتی، حاج سید

 .بیشتر صفحات کتاب ،ق.هـ8251 پایان تحریر رجبدانشکده ادبیات دانشگاه تهران، 

 . طبع چهارم، چاپخانه سعادت کرمان ،العوامارشاد  ،الف (تابی) ،کرمانی، حاج محمد کریم خان
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من ( تشتمل علی سبع عشره رساله) 68مجموعه الرسائل  ،ب(تابی) ،الکرمانی، الحاج محمد کریم خان

 .366 -368و  31 -21صص  ،مصنفات العالم الربانی و الحکیم الصمّدانی موالنا المرحوم اعلی مقامه اللّه

اله ، با تصحیح و توضیح فضلکشف الغرائب یا رساله مجدیه ،(8411) ،میرزا محمدخانمجدالملک، 

 .21 -25صص  ،گرگانی، انتشارات اقبال، تهران


