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Abstract 

In this study, the authors have tried to identify the types of exaggeration 
and study and analyze it in ritual poetry, the reasons for its entry and 
expansion in this literary genre in order to save poets and orators from 
falling into such a trap. Our target population in this study is a selection 
of ritual poets whose poems have had such damage more prominent; 
Attributing the special attributes and names of God to the Imams (as) 
and fabricating mythical stories and exaggerating in making people 
hope for the intercession of those great people are examples of content 
harms that in this research have been tried to deal with analytical-
descriptive method. 
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Extended Abstract 

1. Introduction 

Exaggeration is a phenomenon that has plagued various religious 
religions and sects throughout history; It is also one of the great plagues 
of the heavenly religions and one of the most important cognitive and 
epistemological harms of the Imams (as) from the beginning of the 
history of Islam. Throughout the history of Islam, the entities, with the 
goals and political aspects of the political news, and a group of uneasy, 
due to the love that they had to the Imams, al-Salam; Cheated and 
believed in the theme of the news and defended and promoted it; Of 
course, there are some early ritual poets with Sufi beliefs and the desire 
to be distressed by their ideas into the movement of the ritual poetry, 
and the later Shiite poets have been followed by their followers and 
published a way to promote and publish such ideas; Due to the findings 
of this research, most of these overwhelming news about the high 
character of the Prophet (AS) is sometimes called the poet or even 
explicitly, Ali Ali (AS), or the attributes of Allah Almighty to them 
Attributed; While the ritual poet, it is imperative that it is aware of all 
the stewardship and the willingness of this literary gone and tries to 
avoid such an unplanned news; Because it can mislead the hearts of the 
audience and undermine their beliefs and ultimately co-operate. In this 
study, this research has been tried to examine this important content 
damage in ritual poetry, of course, the purpose of the authors , There 
was no review of all ritual poets; It is based on a choice of a case among 
thousands of ritual poets, which has been used in particular in their 
poem, and in particular their poetry. 

Research Question(s) 
Question(s) that are raised in this research: 

1- What are the exaggerations of its types and what is its 
place in religious narrations? 

2- What is the role of exaggeration as an important content 
harm in ritual poetry? 

3- What are the consequences of exaggeration in ritual 
poetry? 

2. Literature Review 
we can also say about the rooting of the dramatic growth of the old,  
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especially in poetry 
    One of the important factors in increasing the growth of such 
unpleasant ideas and the influence of distortion from the perspective of 
Shahid Motahari, the same disposition and human desire to myth and 
legend (Shahid Motahari, 1987: 1/48) Some believe that the presence 
of reader in the early years of Islam's history was the reason for the 
growth and expansion of this kind of ideas; While this childhood was 
founded from the age of the Umayyan and Marbles; According to 
Qazvini's narrative, they gathered a fist of bad religion in order to falsify 
the anecdotes of lies and baseless myths in the right to Shahnameh, in 
order to ignore the courage of Ali (Qazvini Razi, 1912: 43-44) From 
the consequences of the dominant poetry, it can be falsified, lowering 
the dignity of the prophets and the divine parents, using the titles of the 
spokes, extremism in Raja and away from the authority, expressiveness 
of the law, expressive and prosperous. 

3. Methodology 
In this research, an analytical-descriptive method has been used to 
identify, introduce and analyze the damage of exaggeration and its types 
in ritual poetry, as well as its consequences in this field. 

 4. Results 
Poetry as a container to express love and the oppressed ardents of the 
ritual poets in the wisdom of Ali al-Salam has always been interested 
and there; As a huge part of our basic literature is devoted to ritual 
poetry; Hence, sometimes this excellent love and interest to the exhaust, 
and has led to a part of these contents, or that they are seen from divine 
traces and delegation in ritual poetry. While the Imams (AS) rejected 
heavily overwhelmed and controversial followers of the group, despite 
these, such as fake, lowering the dignity of the prophets and the divine 
parents to raise the position of one Another of the Imams Ali al-Salam, 
exaggeration and exaggeration, as well as the exaggeration of extremist 
regulations and rude in sin, accompanied by the heart of the intercession 
of the eq (AS) and away from the authority, ignoring the monotheism 
and neglect of the importance of being Imams Ali al-Salam, during the 
will of Allah Almighty, to express the lord of the Almighty in the right 
to be the right to one of the Imams (AS), and the use of all the trait and 
the divine tribes, even the names and the divine attributes for the 
Imams, as al-Asam, One of the Imams Ali al-Salam as the creator and 
the whole creation of creation, the determination of the brick and the 
division of the values, and also to turning to mythological and legendary 
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stories are among other cases that have led to many damage to the scope 
of this literary base. . Here, it is very necessary to note that if injuries 
are only in the linguistic or rhetorical division of the word; They will 
reduce the eloquence and rhetoric and the effect of the word; But the 
content of the content sector is directly related to the mind and language 
of the people and their beliefs and beliefs, and ignoring this issue will 
lead to false and oppose affairs, myths and mythological stories, 
uncommon narratives, exaggeration and plain And even the innovation 
in this literary looks will grow dramatically and provide distortion and 
distortion for future poets. Given the fact that the results of the study 
showed that this content damage in ritual poetry reflected a vast 
reflection; The present study aims to identify and analyze such injuries 
in ritual poetry to help poetry to resolve serious injuries in the content 
sector and help the richness of the ritual poetry and improve this literary 
poetry and, of course, In the first place in maintaining and protecting 
religion, people's beliefs and beliefs are also diligent; Because most 
people are only sponsored and transferred to the minds only in the circle 
and the refugees of the reading and the training and learning of what 
they get to mind and quickly transfer to others; So, the poet of this 
literary field attempts to raise the level of study, attention to the element 
of education and education, as well as pursuing the content in valid and 
valid and historical documents, and research and research in ancient 
Islamic texts. Determine the ceiling from Nazra, and reflects the results 
of their studies and research in the field of poetry to promote the truth 
among people and save the beliefs of the people from distortion, 
innovation and deviation; And provide the quality of this literary 
guidance. 
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 در شعر آیینی شاعران فارسی سرا وردپای غل

 ()از سدۀ ششم تا معاصر با تأکید بر شاعران کاشانی

 2؛ دکتر الهام عربشاهی کاشی*1دکتر رضا شجری

 3/5/1400 پذیرش مقاله:                 29/7/1399 دریافت مقاله:

 چکیده
شعر  ن درتحلیل آ اند ضمن شناسایي انواع غلو و بررسي ونگارندگان در این پژوهش کوشیده

ن و اعراآییني، دالیل ورود و گسترش آن را در این گونۀ ادبي بررسي کرده تا بتوانند ش
خبي ، منتجامعۀ هدف ما در این پژوهشسرایان را از افتادن در چنین دامي نجات دهند. سخن

اف اتص ها در اشعارشان جلوۀ بیشتري داشته است؛از شاعران آییني است که اینگونه آسیب
در  فراطاي اساطیري و هاصفات و اسماء ویژه خداوند به ائمه علیهم السالم و جعل داستان

این  ه درکهاي محتوایي است هایي از آسیبامیدوار ساختن مردم به شفاعت آن بزرگان، نمونه
 وصیفي، بدان پرداخته شود.ت-با روش تحلیليشده تا  يسعپژوهش 
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   . مقدمه1
ن دیني بوده و هاي گوناگواي است که در طول تاریخ، گریبانگیر آیینها و فرقهغلو پدیده

م از م السالاز مهمترین آسیبهاي شناختي و معرفتي ائمۀ اطهار علیهو به تبع آن هست؛ 
 براياه دوم ر در زمان خلیفۀبراي نخستین بار  ظاهراًآغازین سالهاي تاریخ اسالم است. 

فان ز مخالاهموار شد. زهري در شمار یکي در تاریخ اسالم ورود اسرائیلیات و رشد آن 
 . وي به نقل از کردميبه نفع خلفاي اموي جعل حدیث بود که حضرت علي )ع( 

 يرگرمراي سکه با اجازۀ عمر برا نخستین کسي دانسته  تمیم الداري ،السّائب بن یزید
وناگون ها و مذاهب گ. در عصر برخورد فرقه(4/77ه:1427ذهبي، )کردگویي ميقصه ،مردم

 نادقه وه و زهایي مانند غالت، جبرگرایان، مرجئه، معتزلدر زمان امام صادق)ع(، فرقه
ن ل دیدهم به دلی در عصر امام هادي)ع( و به نشر عقاید خود پرداختندبیشتر غیره 

دعت ه منطقي نسبت به چنین مسائلي به خرافات و بایشان و نداشتن توجیکرامات 
لهي روي آوردند و براي ارضاي امیال خود به اباحیگري و حالل شمردن محرمات ا

ه تند و بدوخ پرداختند و به اموال مردم بویژه وجوه پرداختي آنان به ائمه)ع( چشم طمع
 ع()ادي هه( امام علي بن حسکه قمي) یکي از سران این فرق براي مثالغلو پرداختند. 

ین به اعتقاد ا اند.آمدهبراي هدایت مردم که است پنداشته خدا، خالق و مدبر جهان  را
 رد)ع( امامو این در حالي است که  هیچ یک از فرایض الهي واجب نیست فرقه، انجام

  .(628: 1393)پیشوایي،  اندخواندهخود به شیعیان، آنان را کافر و منحرف  يهانامه
 ان وطلباخبار غلوآمیز توسط دشمنان ائمۀ)ع( و نیز اباحیگران و عشرت جعل  

لسالم، هم ادوستان دلباختۀ ائمه)ع( از دالیل عمدۀ پیدایش غلو است. محبان ائمۀ علی
.ما .. اند: که ایشان فرمودهدانستند؛ در حاليمي جهان مدبرخالق و ي)ع( را حضرت عل

ز اي)ع( سینکه عچنا؛ میزاریو ب يبر ؛برنديباالتر م ما را از حدمان ازغالیان، کساني که
  .(69-67: 1384 ،ينجف آباد يصالح) جست يزاریب ،او غلو کرده بودند ۀکه دربار ينصار
ر عصر لکه دبیه، ام ينه تنها در عصر بن ي،اعتقادات باطل وخرافاخبار غلوآمیز و   
. رشد تاسفراواني داشته ن طرفداراهمواره ، و قرون اعصار يط دیده شده وهم  يصفو

 ي داشتهاوانچشمگیر این گونه اخبار بین مردم، سبب شد تا در شعر آییني هم بازتاب فر
  ارد.باشد؛ زیرا این گونه موارد با ذهن و زبان مردم رابطۀ مستقیم و نزدیک د

 و م،ین حرگرفت دهیو ناد)ع( اطهار  ۀنسبت به مقام و منزلت ائم مجاهدي، ناآشنایي
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 اتیواقع فیتحر ،آنهادادن به  يریو حالت اساط ایشانذکر مصائب و مناقب  لغه درمبا
 ،يمجاهد)دانسته است  ينییشعر آ يساسا يهابیآس گریدغیره را از و  يخیمسلم تار

سبت به نخود  بیش از اندازهعشق  لیبه دل ينییاز شاعران آ يبرخهم  يگاه (.47: 1386
از  میر مستقیبه طور غ شوندي، سبب ميعمد چیه، ناخودآگاه و بدون )ع(تیاهل ب
 ۀرو ادا ،لقخخدا جهان را ، مفوضهبه اعتقاد  رایشود؛ ز يریگجهینت واگذاري ،شانکالم

ا از رمامان ا يکسدر حالي که اگر  هر دو واگذار کرده است ایامام  ای غمبریآن را به پ
 اگر .ستا تیشرک در خالق ،اندبد نیو آنان را خالق آسمان و زم بردفراتر ب يمقام بندگ

 عیشرت يارو با واگذ دچار شده ریبداند به شرک در تدب تیو مم یيرا رازق و مح شانیا
را  د متعالاونتنها خد ،امامان يقیحق روانیگرفتار است؛ اما پ نیبه آنان به شرک در تقن

و  يلق تعاحداشتن احترام نزد  لیو امامان به دلمي دانند  خالق، مدبر و مشرّع عالم
ده دل )زن رندیبگ يو روز کنند يروز ياز او تقاضا تواننديمستجاب الدعوه بودنشان م

مام شاعران آییني نبوده؛ بلکه هدف این پژوهش، بررسي شعر ت (.63-53: 1392 ،يطرق
 عرشانشدر ها و بویژه غلو براساس انتخاب موردي از میان شاعران آییني این آسیب

 است.بیشتر استفاده شده 

  قیتحق ۀنیشیپ 1-1
 ،یيوال وي فرهنگ اسالم يهاآموزه جیدر نشر و ترو ينییشعر آ اهمیتتوجه به  با

 يدهایباو ن هادیو با فاتیتحر ۀدربارو  ،انجام زمینه نیدر ا يفراوان يتاکنون پژوهشها
 :است لیشده که به شرح ذ نیتدو يآثار زیآن ن

جامعه »، عبدالحمید ضیایي در(1366)« ينیحس ۀحماس» کتاب دري مطهرید شه
 ينییآ شعر »ۀزاده در مقال دیمحمدرضا وح چنین، هم(1385)« شناسي تحریفات عاشورا

 هیضمرو  (1392)« هیدفاتر غزل مرث ۀبه مجموع يآن با نگاه يو لغزشها یيعاشورا
 تحریف به (1392) «يعصر انقالب اسالم یياشعار عاشورا لیتحل»  ۀمحمدزاده در مقال

 .اندردهره کشناسي و ذکر شماري از بایدها و نبایدهاي این گونۀ ادبي ازجمله غلو اشا
؛ ناصري و (1384)« يعیغلو و اهل غلو در فرهنگ ش»  ۀهم در مقال يقاسم بستان

زاده  يحاج (؛1394) «به غلو در امامتامامان شیعه علیهم السالم  واکنش لیتحل» ولوي 
 «ریمحمد بن بش انهیغال دیبر عقا هیبا تک )ع(م کاظمغلو در عصر اما انیجر» در 

 يبررس ،نیبه موضوع غلو در د ينگاه »حاجي اسماعیلي و رحمان پور در ؛(1392)
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 يگونه شناس» یي در کچا ياحمد؛ (1396) «انیمستمسک غال ثیاز احاد یيهانمونه
« ایشانام با امیي ارویرو يامام صادق )ع( و چگونگ ۀانگار در دور تیالوه يهافرقه

؛ (1390)« سیرۀ اهل بیت علیهم السالم در مواجهه با غالیان» ؛ صادقي در (1393)
 «)ع(نیغالت و عملکرد آنها در عصر صادق»پایان نامۀ ارشد خود با عنوان  دريمیابراه

به بررسي چیستي غلو، تاریخچه، ریشه شناسي، گونه شناسي و عوامل مؤثر بر غلو 
هاي گوناگون غالت را تحلیل و بررسي کرده، بلکه عقاید فرقهپرداخته و نه تنها 

-ي رفتاري ائمۀ معصومین علیهم السالم را در رویارویي با آنان نیز واکاوي کردههاشیوه

اند. هر چند تاکنون دربارۀ غلو پژوهشهاي زیادي انجام شده، تاکنون در پژوهشي 
است. تنها نگارنده در رسالۀ  جداگانه به این موضوع در شعر آییني پرداخته نشده

تحلیل و آسیب شناسي شعر آییني شاعران کاشان از سدۀ ششم » دکتري خود با عنوان 
به صورت مفصل به این موضوع پرداخته و این نگاشته هم برگرفته از  (1398)« تا امروز

 این رساله است. 

 ینییشعر آ 2-1
ف معار ر ازو سرشا يقاخال ،يکمح ،ينید يهاآموزه تحت تأثیرمتعهد و  ،ينییشعر آ

شعر  »در ادبیات عرب، به جاي  د.رقرا دا ينید يزشهارخدمت ا راست که داسالمي 
 »کتاب در شود؛ چنانکه سیاحي نویسندۀ عرب زباناستفاده مي« ادب ملتزم»از « آییني

 در تعریف دقیق التزام گفته: « تیاالدب الملتزم بحب اهل ب
ه عدم تعلق ب ایعلق و ت يبندیپا يگرفته شده و به معنا زومزام در لغت از لالت ۀواژ              

، Obligation :همچون يالتزام، معادل الفاظ ۀواژ يسیدر زبان انگل .است يامر
Engagement ،Commitment  ۀذکر شود که واژ دیاست. با Commitment نیبرتر 

 در اقیص و شوق و اشتعنصر عشق، اخال رایالتزام است؛ ز ۀواژ يمعادل برا
ت که عنا اسم نی. التزام در اصطالح بدزنديموج م ،که التزام در آن است يالهأمس
قرار  نیمع هیه و قضئلمس کیو توان و افکارش را در خدمت  شهیاند ب،یاد
: 1387 ،ياحی)سکند... مي يمنف ایمثبت  يریله موضعگئو نسبت به آن مس دهديم

 . (25و  26
و معادل  برنديرا به کار م« تعهد»االصل  يعرب ۀواژ ،يدر فارس« التزام»معادل  يراب
که البته لزوماً  آورنديرا م« متعهد اتیادب» يفارس بیترک« االدب الملتزم» يعرب بیترک

شعر متعهد و ي، نییشعر آ ؛ به عبارت دیگر،ستین «ينییآ اتیادب» يوصف بیمترادف ترک
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ها و شاز ارز و گیردميقرار  ينید يو ارزشها يژدئولویاست که در خدمت ا يآرمان
مناجاتها،  ،پروردگار شیحمد و ستا مونهايرو مض نیاز ا مي گوید؛باورها سخن 

 زیو ن )ع(اطهار ۀائم ي، مدح و مراث)ص(امبرینعت و منقبت پ ،يعرفان يهاشعر
 محور که شوديم يبررس ينییشعر آ ۀهم در گستر يو شعر اخالق ينید يهاحماسه

ي ابزار تواندمي شعردرواقع،  .(15-11: 1393)خندان، مقدس اسالم است  نییآن آ ياصل
کشف  به آمال و اعتقادات انسان انیتعهد به ب ای دیني يدرخواستها قیکه از طر باشد

 يتجل يدر راستا يابزار توانديشعر م رایز ردازد؛بپ يالت اخالقمشک يبرا یيراهکارها
 ای هاز دست رفت ينیاعتقاد د يبرا ينیگزیجا ای یيغا قیقاکشف ح ياهتمام بشر برا

 .(371و  370: 1986 ل،ی)کرن اطرافش باشد يهاينظم يفرار انسان از ب يبرا يپناه

  یشناس بیآس 3-1
 ریغو  هیاپ ي،و انتزاع يعلوم، اعم از کاربرد يهارشته ۀدر هم يشناس بیآس اصطالح

 تیربتو  میو تعل يدر روانشناس ژهیو بو يانسان ریو غ يانسان ،يعیو طب يتجرب ه،یپا
 يب ۀبه مطالع هایو کجرو يکاربرد خاص خود را دارد و در بحث انحرافات اجتماع

 رتبار،ی)م زدپردايم يو نا بهنجار اجتماع مارگونهیب طیشرا نیز و درمان آنان و هایسازمان
  .(13: 1388 ،يلمو پور طو ي، احمد74: 1387 ،یير.ک: رضا زی؛ ن17و  18: 1395
 دیبه عقابیشتر است که  ينید يشناس بیها، آسبینوع آس نیاز مهمتر يکی

وجه  .(18-20: 1395تبار،  ری)ممربوط است  ندارانیعمل و رفتار د زیشناسان و ننید
 گسترۀو انحرافات در  هايشناخت مغالطات، کج فهم ي،شناس بیآسمشترک نقد و 

 بیآس يتهایلغزشها و آفات از اولوشناخت این  .تاس ينید ياعتقادات و باورها
و هر  خورديبا عشق و اعتقاد مردم گره م ينییشعر آ» رایاست؛ ز ينییشعر آ يشناس

 ،ي)شفاع «و هنر و فرهنگ تمام خواهد شد اتیادب انیز هبه آن وارد شود ب ياصدمه

مطابق با  ریو غ يباطل و خراف يهاشهیگواه حضور اند ،ينیمعرفت د خیتار .(56: 1387
به اصالح و حذف آنها  دیاست که با ينیمعارف د انیدر م يبه رأ ریو تفس ينیون دتم

 قتی. در حقکرد دوبارهتالش  ينید حیو کسب معارف صح يپرداخت و در بازفهم
و  بهایآس ۀمطالع ،يپژوهنید دیجد ۀشاخ گاهیدر جا يپژوهنید يشناس بیآس

 تیلااز فع يریشگیو کشف علل و عوامل ظهور و پ نید ۀدر عرص يمعرفت يهایناهنجار
کشف انواع  يبرا زیرسالت ن نیاست و ا دارپژوهان را عهده نید ينیآنها در مطالعات د
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 يجمع و يو رفتار فرد شهیاند ۀدر عرص ينیو انحرافات د هايمغالطات و کج فهم
اي اساسي  و مهم در حوزۀ غلو یکي از آسیبه (.22و  21: 1383؛)خسروپناه ردیپذيانجام م

 شود: شعر دیني یا آییني است که در این پژوهش بدان پرداخته مي

  ینید اتیآن در روا جایگاهغلو و  4-1
 ياهشهیاند ياست که با ظهور برخ يطوالن ايپیشینهبا  يتفکر انحراف ينوع ،«غلو»

ول ه و در طشکل گرفتي)ع( حضرت عل ژهیبو )ع(اطهار مهئا تیشخص ي دربارۀافراط
در  و را)ره(، غلدیمف خیداشته است. ش انیهمواره جر ،اسالم بینش پر فراز و خیتار

 ،يعالتچنانکه حق  اند؛گذشتن از حد و خارج شدن از اعتدال دانسته يلغت به معنا
ي که انهبه گو کرده يالسالم نه هیعل يسیحضرت ع ۀاز غلو کردن دربار زیرا ن ينصار

 و ال تقولوا یا اهل الکتاب التغلوا في دینکم»سورۀ نسا آمده است:  171در آیۀ شریفۀ 
و روح  لي مریمها اعلي اهلل  اال الحق انما المسیح عیسي ابن مریم رسول اهلل و کلمته القا

ران صاحبنظ قان ومحق«. منه فامنوا باهلل و رسله  و ال تقولوا ثالثه انتهوا  خیر لکم...
 ه حضرتو نبوت را ب تیاند که الوهالم نماها دانستهاز اس يغالت را گروهشیعي، 

مفوضه هم  اند.خارج شده تدالمتصف کرده و از حد اع شانی)ع( و امامان بعد از ا يعل
 شانیه ابرا  نشیآفر آفرینش امامان )ع(بعد از  يدر شمار غالتند و معتقدند که حق تعال

ن ماز  جان پس يعل ي: اندیمافريگروه م نیا ۀ)ص( دربارامبریواگذار کرده است. پ
ز ا يتو به سه گروه خواهند شد: جمع تیشخص ۀامتم از جهت نوع نگرششان دربار

 دیدتر وشک  روانیدر شمار دشمنان تو و آنان پ يگروه .منانندؤتو و آنان م انیعیش
 ندیداران ختو غلو و افراط خواهند کرد و آنان منک ۀاز آنان دربار ياهستند و دسته

از  يا ناشرغلو  ،ياعده .(67-69: 1384 ،ينجف آباد ير.ک: صالح زین؛ 82و  83: 1380،ي)رستم
که  ياه گونهانجامد بياند که ناخواسته به غلو مدر حق معشوق دانسته بسیار زیادعشق 

بالغه ه مباطهار)ع(  ۀمردم به خداوند متعال و ائم مانیا تیتقو يگاه واعظان هم برا
 شانیادن ادائمه)ع(، دخالت  بیبه دنبال اثبات علم غ شتری. غلو بدنآورمي يرو یيگو
ات ت، اثبمعجزات و کراما ي، انتساب برخزمان مرگ نییارزاق و تع میتقس نش،یآفر در

ان ، اثبات گمراهي ایشبه عکس یا)ص( امبریصحاب پ ۀهم يعدالت مطلق و رستگار
 .(88-40: 1384،ير.ک: بستان شتریب حیتوض ي)برا است
 یاترائیلاساست.ورود  عهیش يریتفس اتیدر روا عیشا يهابیآس در شمار زیغلوآم اتیوار
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ن از ودن آدر کشف و زد که باید ستیقابل انکار ن يا دهیپد يریتفس اتیروا ۀکریبه پ
 اریسب ينییشعر آ ۀدر حوز یيهاو افسانه اتیروا بازتاب چنین. دیکوش ينید ۀحوز نیا

شکار آیني ردپاي این پدیده در شعر بسیاري از شاعران آی به گونه اي که است ریچشمگ
  است.

 و اهمیت آن ینییغلو در شعر آ بیآستحلیل و بررسی . 2
نانکه د؛ چافزایاغراق و مبالغه و غلو درشمار صنایع ادبي است که بر زیبایي شعر مي

 شود ويم ترعلماي ادب معتقدند اغراق و مبالغه هرچه در شعر افزونتر باشد، شعر زیبا
در  هرگاه اند:تعریف آن گفتهدر  به همین دلیل در شمار مسائل زیباشناختي شعر است.

 وافراط شود و از حد معمول بگذرد  يکس ای يزیچ کوهشو ن شیصفت کردن و ستا
قل ه در عبرسد ک اي دو به درجه نیهرگاه ااغراق و مبالغه است و  ،باشد زیشگفت انگ

و  هدیفرد در اظهار عق يعنیغلو خواهد بود؛  ،باشد ينو عادت ممکن و باورنکرد
: 1389 ،یي)هما خارج باشد ينشان دهد که از حدعاد يمسلک چنان تعصب و افراط

 اي دیني و مبتني برفزوني غلو، آن هم در حوزۀ ادبیات آییني با محتو .(171-173
که  سي استآسیبهاي محتوایي اسا اي بس خطرناک و در شماراحادیث روایي، پدیده

تداران دوس و انیعیش مي تواند انحراف اذهان و گمراهي را به دنبال داشته باشد. تجمع
 کندشد ر آسانيبه سرعت و  ينییشعر آاست  سبب شدهیران ا ۀ اطهار)ع( درائم حقیقي

 ۀمعشق مفرط به ائ .شودفراهم  يفرهنگ علو گسترشو  شاعرانگردآمدن  زمینۀو 
 ايونهبه گ کشانده زیغلو آم اتیرواسوي به را  ينییان آاز شاعر يبرخ )ع(،اطهار

 یيحتوام يهابیاز آس يکبسیار زیاد است. ی ينییدر شعر آ یيمحتوا بیآس نیبازتاب ا
د ه خوک يخر و معاصر است تا حدأدر اشعار شاعران مت زیغلوآم لئطرح مسا، عاشورا
ه است ک يدرحال نیند و ااقلمداد کرده مانند اینهاو  يالله نبیز ،يالله نیرا حس

 اندهکرد خود را از آنان اعالم يزاریو ب ،برخورد را با غالت نیدتریامامان)ع( شد
 . (116-92: 1368 ان،یر.ک: جعفر شتریب حیتوض ي؛ برا253و  254: 1392محمدزاده،)

سیاسي به جعل چنین اخبار  با اهداف و اغراض اسالم، جاعالن خیدر طول تار
 همیکه به ائمه عل يبه علت عشق هیمالوحان کماز ساده يگروهدند و غلوآمیزي دست ز

 دهیعق نیاخبار معتقد گشتند و از ا نیو به مضمون ا ندخورد بیفر ،السالم داشتند
کردند. البته گاهي هم شاعران آییني متقدم با اعتقادات صوفیانه و  جیآن را ترو و ،دفاع
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به پیکرۀ شعر آییني وارد کردند و شاعران  هاي خود راتمایل به اباحیگري، اندیشه
هایي را هموار رو ایشان شدند و راه ترویج و نشر چنین اندیشهشیعي متأخر، دنباله

هاي این پژوهش، بیشتر این اخبار غلوآمیز دربارۀ شخصیت واال کردند. باتوجه به یافته
به صراحت،  اي که گاهي شاعر به کنایه یا حتيقدر حضرت علي)ع( است به گونه

حضرت علي )ع( را خدا نامیده یا صفات خداوند متعال را به ایشان نسبت داده است 
ۀ ادبي، آگاه گون نیا يدهایو نبا دهایتمام باي، ضرورت دارد به نییکه شاعر آ يحالدر 

تواند گمراهي اذهان باشد و بکوشد از ذکر چنین اخبار غلوآمیزي بپرهیزد؛ زیرا مي
پي  آمیز را دردار کردن باورهاي آنان و در نهایت برداشتهاي شرکمخاطبان و خدشه 

باشد. در این پژوهش، سعي شده است بازتاب این آسیب محتوایي در شعر آییني  داشته
 تحلیل و بررسي شود.

 غلو و اقسام آن در شعر آیینی 1-2
و تا برخي از شاعران آییني در تکریم و بزرگداشت امامان معصوم)ع( افراط کرده 

مرحلۀ اله انگاري پیش رفته و بسیاري از افعال و صفات خداوند متعال را به ایشان 
و ي)ع( نسبت به عل عهیاست که ش يغلو در محبت نیالبته اساس ااند. نسبت داده

و تحت فشار « نییعلو»با « هیاميبن» دیشد تیضد زیآن ن ۀشیاوالدش داشته است و ر
 هیعل يدر لعن عل يشتریسماجت ب هیاميهر چه بنبعدها  .گذاشتن آنها بوده است

 ان،ی)جعفرشد  شتریافراد ب نیبر مقام ا آنها انیعیاصرار ش ،السالم و فرزندانش کردند

با وجود این استدالل نمي توان مجوزي مشروع براي غلو درحق . (109و  108: 1368
نقل )ع( م ششمصدوق از اما خیکتاب خصال شاي که در ائمه)ع( صادر کرد به گونه

الحال شخص مجهول يکی :خواند دیکه پشت سر سه کس نماز جماعت نبااست شده 
صفات مخصوص  ،ائمه يکه برا  يو شخص غال يدانيکه مذهب و عدالت او را نم

که آشکارا مرتکب فسق  يکس يگریمذهب باشد و د عهیاگرچه ش ؛ل استئخدا را  قا
 متصف نباشد )ع(نسبت به ائمه ينیو و بدبباشد و به غل دهیخوش عق گرچها؛ شوديم

و  نیبه د رفتارو  دیعقا ينسبت دادن برخ گر،یبه عبارت د ؛(1/161: 1381 ،يقم هی)بابو
 هايآموزهو  نیو چون و چها کردن در مورد د ياز مقام بشر نید يایبرتر داشتن اول

 دهیشتگان، عق)ص( و فر امبریاساس به پيب از کارهاي يکتاب خدا و نسبت دادن برخ
و فراتر  نینامعقول و ناحق درباره د يو قضاوتها ينینصوص د أيبه ر ریو تفس يتراش
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انحراف و  يبه نوع ينیو افراط و خروج از حد اعتدال در اعمال د يرفتن از حدود اله
 ذکر این نکته ضروري است که. (146: 1389،يسامان یي)نکو شوديشمرده م نیغلو در د

و  شیگرام تی)ص( و اهل بامبریپ يالودگیو ن ياعتقاد به عصمت، پاک ائمه)ع(، میتکر
کماالتشان  ۀکه آنان با همنیمعجزات و کرامات آنان و در کنار آن اعتقاد به ا قیتصد زین

و اصول مسلم و عقل  يدتیعق يبانهمه و همه جزو م ،شندیپروردگار خو ۀو بند دهیآفر
در برابر آن از هرگونه  ر عین حال شیعیان؛ دروديبه شمار م نیراست انیعیش ریپذ
 عهیالوش» لف کتابؤمانند م ياحال عده نیبا ا ؛ندیجويم يزاریب ضیغلو و تفو شهیاند

 انیعیو غلو، ش میمرز تکر زیعدم تم لیبه دل يمانند ذهب يو کسان «عهیالش دینقد عقا يف
و  میتکر نیب يگر مرزهاپس ا؛ (88و  89)همان: اندکردهمتهم و غلو  يگريرا به افراط

 .شد میرو به رو نخواه ينیینوع در شعر آ نیاز ا یيهابیبا آس گریغلو شناخته شود، د

 السالم همیعل نیمعصوم ۀائم یاله انگار 1-1-2
ن در آ پي درو  ينید اتیاست که در ادب ياله انگار ،ينییغلو در شعر آ هايقااز مصد 

 ۀهم دیازد کهدر حالي  کرده است دایالم راه پاس خیتار يسالها نیاز آغاز ينییشعر آ
ز نظر ه اعالم است ک يقیفقط خداوند متعال، کارگردان حق ،يعیش ریو غ يعیمتکلمان ش

 نیدر ا يشود و اگر کسياو اداره م ریبه تدب هاتن يهستجهان )ع( هم  نیمعصوم ۀائم
 يلوشرک است؛  قائل شدن به ينوع قتیدانسته شود درحقخداوند متعال  کیامر، شر

رط به ق مفعش لیبه دل ای فیضع ثیبا استناد به احاد ينییاز شاعران آ يسفانه برخأمت
 دبررا م امامآنان، از  يرا به ائمه)ع( نسبت داده و برخ يائمه)ع( ، صفات خاص اله

ر ال دو مشاور خداوند متع کیمصدر نبوت، شر ،ياله امبرانیپ ۀعالم، مبعوث کنند
وارد ماین  يتمامکه در حالي اندگر هفت چرخ و شش جهت دانستهشنیو آفر آفرینش

ارۀ رود. شایان ذکر است که بیشتر اشعار غلوآمیز دربشمار ميزمرۀ شرک بهدر 
اي که بیشتر صفات خاص شخصیت برجستۀ حضرت علي علیه السالم است به گونه

لوآمیز یني غاز اشعار آیهایي اند. در جدول ذیل به نمونهالهي را به ایشان نسبت داده
 شود:دربارۀ ایشان اشاره مي

انگاری دربارۀ حضرت انواع اله ردیف
 علی)ع(

 های غلو در شعر آیینینمونه

         هفت چرخ و شش جهت از امر او بر پا شده       هفت چرخ و شش جهت ندۀنیآفر 1
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 ستیو ماه و خور و اختر عل  ينور و کرس

 (1/89: 1350و قنادزاده،  يجر)مش                  

2 

                                           نظام               ردیگياو عالم نم ریتدبيب مدبر جهان آفرینش
 شاخ را برداشتن اردیحکمش نيآن که ب

                                                     نیمتق يشوایهم پ نیمنؤالمریام هم
 و مهتر داشتن ریم دیکه او ما را نشا جز

 (65: 1378 شاه،ی)عبدعل                            

3 
                                                                             يرا تو مبعوث کرد ایهمه انب مصدر بعثت پیامبران الهی

 تو یيایباعث بعثت انب يبل

 (17: 1349 ،يکاشان ي)فراه                           

4 
                                                کتب را                 يسماو يتو نازل نمود مصدر نزول کتابهای آسمانی

 یيارض و سما جادیاه تو علت ب

 (17: 1349 ،يکاشان ي)فراه                           

5 
 ياز ظاهر پرستان گفتم دمینه بهراسگر  مصدر مهر نبوت 

 تو شد مهر نبوت آشکار ياز کف پا
 (1/61: 1375،  يدگلی)وصاف ب                    

6 

 مشاور خداوند در آفرینش
 
 
 
 

 آن مصدر امکان يملک جان، عل يدارا يعل
 کن أتو مبد نیرزّاق انس و جان به مدحش ه يعل

 انسرا بست نیکجا معمار صنع افکند طرح ا
 انشا کن يخلق دونیگر اشارت از توکا ينبود

  1(64: 1378،يکاشان شاهیعبدعل)

7 
عرش و عامل  ۀبرقرارکنند

 عقل  یداریپا
                                           افتخار کائنات و اعتبار ممکنات             

 و عرش از او بر قرار داریعقل از او پا
 (  1/60: 1375 ،يدگلی)وصاف ب                          

8 
 و  دد ویقاسم ارزاق  خلق و مار و مور  و د قاسم االرزاق 

 ستیمن شاه اژدر  در عل  مشیسزد  گر گو يک
 (1/90: 1350 ،يو قنادزاده کاشان ي)مشجر

9 
                                                 چونست                يب يمهندس ذات خدا يعل مهندس ذات الهی

 آمد ایشهنشه ابرار و اول يعل
 (107: 1383 ،يآران ي)داع                                

10 
                                                       يدر مملکت دو کون داراست عل محض  اله انگاری

 يصفات وذات و اسماست عل يمعن
واپس                                                                يدینه اگر عنان کش عقلم
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 يگفتم پس ال اله الّا ست عل
 (1/30: 1375 ،يدگلیوصاف ب)                          

 يخواندم تیخدا ينخواندند يلق اگر غالخ
 ز آنکه کردار تو نبود جز صفات کردگار

 (1/61: 1375،  يلدگی)وصاف ب                         

 يهابیسآ شتریششم تا امروز، ب ۀاز سد ينییشاعران آ وانید يهابراساس جدول و داده
ي ائجالسالم است تا  هیعل يواالقدر حضرت عل تیشخص دربارۀغلو  ۀمربوط به حوز

ول در نزمصدر نور نبوت، عامل بعثت، مص ،يخالق کل جهان هست را نه تنها شانیا که
 اتیبااز  يسطح هم اکتفا نکرده و در برخ نیبلکه به هم ،اندانستهد يآسمان ابهايکت

 کیو در  يو مشاور حق تعال کیشر ،يچون اله يخود، حضرت را مهندس ذات ب
 . اندکلمه، خدا برشمرده

ر ائمه)ع( ذک يرا برا يخاص اله باتیصفات و ترک از شاعران هم اسما، يبرخ
ات صف واسما  نیتوان از تک تک ا يم يعرفان يرهایو تفس لیاند؛ هرچند با تأوکرده

 دیااعر بشها اغلب عموم مردمند، سروده نیمخاطب ا نکهیکرد با توجه به ا یيرمزگشا
 شود؛مخاطبان ن ۀشیتا باعث انحراف اند بگوید نسخ يشتریب يشیبا دقت و ژرف اند

 :مثال يبرا
 خدا نیذات و صفات و نام توع يا

 دمانن يوندار یيخدا مانند
 

 يو حق اعل يعل يجز آنکه تو هست 
 گفته گوا  نیکمثله بر ا سیشد ل

 

 (212: 1378 ،يکاشان شاهیبدعلع)                                                                              
ر ب دیخداوند زاصفات او است و صفات  نیذات خداوند عاینکه  لیذ تیدر ب ای

  ار راویژگي مختص ذات الهي و  مربوط به حوزۀ توحید صفاتي پروردگ ذات نیست، این
 گوید:است و مي به امام نسبت داده

 يذات پاک حق به صفات اندر آمد گر
 اميو کافر ندان ياگر نخوان يغال

 

 آثار ذات بود يگفتمش که ذات ويم 
 صفات بود نیکه ذات او همه ع میگو

 (72: 1387 ،يرازیاز طرب ش به نقل يانسان)                                                                
و وابسته به وجود  يو وجود عرض است پا را فراتر گذاشته ينییآ هم شاعر يگاه 

 زین یيضایب بی. ادردگیيم دهیناد يموجودات هست دیگرالوجود امام را همانند واجب
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در  است دانسته فیالسالم را خارج از کم و ک هیعل نیخود، ذات امام حس یۀدر بهار
 :روديکتا به کار میذات خالق  يتنها برا يفیتوص نیکه چن يحال

 و کم فیز ک  رونیکه ذات  اوست ب يشاه
 ماز وجود  باالتر از عد واالتر

 عاشقان  لیسپاه  سر خ يسلطان ب... 
 

 قدم  هیهمسا  ریز د  يحادث ول 
 را فلک خدماست  او  ياو را ملک  ره

 معبود ما خلق  مقصود کن  فکان
 

 (98-1/97: 1350 ،و قناد زاده يجرمش)                                                                           
 يلدر حا جوهر قائم بالذات دانسته يامام را نوع يوجود عرض شاه،یعبدعلچنین هم

 ف،یکم، ک يعنیجوهر و  نه عرض  کیکه شامل  ،(165: 1357 ،ي)جرجانکه مقوالت عشر
؛ اردصداق ندم يدر مورد ذات الهاصالً  ،فعل و انفعال است له، وضع، اضافه، ،ي، متنیأ

 ص را بهخا يژگیو نیاما شاعر ا شد؛ لقائ رهیو غ فیکم و ک او يتوان براينمیعني 
 :است يکه از مخلوقات اله امام نسبت داده

 او چو درک ذات حق باشد محال    ذات درک         
 میبرهان کن ۀا سخرر شتنیخو دیپس نشا                                                        

 است  يو مت نیاز حد و جهات و فارغ از أ يخال         
 میسان کن نیکه هست ا توان آن سان يدرک ذاتش ک                                                  

 (51: 1378 اه،شی)عبدعل                                                                      

 ین)ع(قائل بودن به واگذاری آفرینش به ائمۀ معصوم 2-1-2
، )ع(تیخود نسبت به اهل ب دوستي بسیار زیاد لیبه دل ينییاز شاعران آ يبرخگاهي 

ایشان نسبت داده و این گونه، ناخواسته، دچار را به  ياز صفات و حق تعال يبرخ
آن را به  ۀو ادار ،جهان را خلق، خداوند متعال، مفوضهبه اعتقاد  رایزتفویض مي شوند؛ 

: غالت کافرند و ندیفرمايم)ع( رضا مهر دو واگذار کرده است. اما ایامام  ای غمبریپ
 يزیچ ایبا آنان غذا بخورد  اید کن زشیآم ایکه با آنان مجالست  يکس. مفوضه مشرکند

 ایبا دخترشان ازدواج کند  ایبه آنان دختر دهد  ای کند و رابطه برقرار وندیپ ایبنوشد 
 دیآنان بگو ياریکلمه در  کی ای کند قیسخنانشان را تصد ایکند  نیام يآنان را بر امانت

 ،ثیحد نیت. اخواهد رف رونیب غمبریپ تیما اهل ب تیو وال شرسول خدا و تیاز وال
در اند. قائل شده کیخدا شر يجهان برا ۀچون در اداراست؛  مفوضه را مشرک خوانده

 ،امام ای غمبریکه پاند. آنان معتقدندمفوّضه قرار گرفتهنقطۀ مقابل در ت غال ثیحد نیا
شاعران  کهدر حالي (73: 1384 ،ينجف آباد ي)صالح از جهان است يبعض ایخالق جهان 
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و از  ،فیرا توص)ع(معتبر و مستند، ائمه  ثیاحادآیات قرآن کریم و تناد به با اس دیبا
را در ذهن عوام  يگمراههایي ؛ زیرا چنین سرودهکنند زیپرهافراط در این زمینه هرگونه 

 اتیکه در روا درک و فهم از دین،سطح  نیاپي خواهد داشت؛ به عبارت دیگر، تحمل 
خاص  يهایژگیبا و دهیبرگز يمخصوص بندگان، شدهیاد 2«صعب مستصعب»با عنوان 

متهم  ينیبه غلو و بدب لهمسأ نیبه ا معتقدان و ستین فهمقابل کس همه  يبراو است 
آل  ۀسور 49 یۀآ ریهم در تفس یيعالمه طباطبا. (167: 1394 ات،یو ب یي)وفا خواهند شد

بِآیَۀٍ مِنْ رَبِّکُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَکُمْ مِنَ الطِّینِ  إِسْرائیلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُکُمْبَني وَ رَسُوالً إِلى» عمران
و  حیبه طور صر ای «يالموت یيو اح» عبارت :ندیفرمايم «بِإِذْنِ اللَّهِ ... ... وَ أُحْيِ الْمَوْتى

 يتعال يمستند به خدا ي)ع، سیاز ع يامعجزهبیانگر « بإذن اهلل»جمله  اقیسر اساس ب ای
توهم الوهیت و استقالل آن تکرار کرد تا  فهیشر یۀجمله را در آ نیو اذن اوست و ا

ي)ع( براي سیعچنین حضرت حضرت در خلق و زنده کردن مردگان برطرف شود؛ هم
الهي و اذن  تیکالم خود را به مشي، ابعد از هر معجزه جلوگیري از گمراهي مردم،

بازتاب غلو و الوهیت در شعر  . با وجود این،(313 /3: 1388 ،یيطباطبا)کرده است  دیمق
 شود:آییني قابل توجه است. در جدول ذیل به شماري از اقسام غلو در این زمینه اشاره مي

اقسام خالق پنداری ائمه علیهم  ردیف
 السالم

 نمونه اشعار آیینی غلوآمیز

 بوديکه گل آدم بسرشت عل يدست سرشتن گل آدم و نگاشتن لوح 1
 بود ينوشت علکه به لوح اندر ب يکلک

 (604: 1371،يکاشان يبانی)ش                                   
 بود يخشت عل نینخست افکن ا يبنا اول آفریننده و بنّای نظام هستی 2

 بود يگان کشت علهم نیدهقان ازل کا
 (604: 1371،يکاشان يبانی)ش                                

 خلقت بلکه خود خالق خلق جادیعث ابا خلّاق و آفرینندۀ خلق 3
 پرتو  پروردگار تیمش نیدست حق ع

 (1/60: 1375،  يدگلی)وصاف ب                             
 انیواضح ترش سازم ب نیترسم از دونان کز ا خداوند داور، جهاندار و جهانبان  4

 ستیعلداور پس  ندیمردمان گو يریچون نص
 (1/90: 1350 ،از عرب کاشانيبه نقل  و قنادزاده ي)مشجر

 مقصود ۀکه بود خاک درش قبل يشاه
 جهاندار و جهانبانکاندر دو جهان است 
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 حق يو  زوج  بتول و ول ينب صهر
 و فرمانده مطلق  يهر دو سرا  وال در

 (199-200: 1388 ،ي)غبارکاشان                             

 محور است: بر دو ياز نگاه نب دیتوح خداپنداری محض 5
 نی:حس «نینستع..»،ياست عل«نعبد.. اکیا»

 (67: 1393ده،)محمد زا                                      
 شدم يآگاه يسرخوش از صهبا

 شدم يالله نبیز نجایا گرید
 (298: 1387 ،ي)انسان                                            

 نیاست حس میسه ياسودر خلقت م شریک در آفرینش ماسوی 6
 نیاست حس میدر نزد خدا ذبح عظ

 (3: 1387 د،یبه نقل مو ي)انسان                                 
نمایندۀ تام االختیار شمردن در  7

 تمام کارها
 و تخته ت وسطه يونداریروز محشر تو م

 يجا به تو خدات عل هیده  يم اراشویاخت
 (90: 1392 ،يان)انس                                              

 کائنات و اعتبار ممکنات فتخارا مدبر و گردانندۀ جهان هستی 8
 و عرش از او بر قرار داریعقل از او پا

 (1/60: 1375 ،يدگلیوصاف ب)                                 
 ودت فرمودت خداوند ودگف تقدیم ذاتی بر خداوند 9

 نبود يتو خداوند يگر نبود
 رموز آموز علم من لدن يا
 تو مقصود و مراد  از امر کن يو
 صبر وبیا يعشق و ا نیحس يا

 کرّار بدر دریح ن،یاحمد د
 (335: 1387 ،يانسان)                                            

ي طور که مالحظه شد، شاعر نه تنها آفرینش جهان، بلکه حتدر جدول، همان
مر ین افوظ و سرشتن گل آدم را به امام نسبت داده است درحالي که انگارش لوح مح

ند هرچ هاي دین مبین اسالم و خود آن بزرگان مغایر است. شایان ذکر استبا آموزه
ونه گینپردازد، ااین پژوهش به بررسي آسیب غلو در شعر آییني از سدۀ ششم مي

ور ي، نانکه ناصرخسروقبادیانآسیبها در شعر قبل از سدۀ ششم هم سابقه داشته؛ چن
 ه تعالي را حاصل نور حضرت محمد)ص( و حضرت علي )ع( و اوالد ایشان دانستحق
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 است:
 تو بروني با امامت  زین نظار اي ناصبي  نور یزدان از محمد و ز علي و اوالد اوست

 (537: 1384)ناصرخسرو قبادیاني،     

 امام جواد)ع(را از حشمت  يحشمت اله ۀسرچشمبیت ذیل،  چنین شاعر درهم
 است: که این مسئله کفرآمیز دانسته

 شوکت تو دی ي اهللسوما
 

 از حشمت  تو يحشمت اله 
 

 (206: 1376)خباز زاده،

 ستیاعتقاد به قاسم االرزاق بودن موجودات ه 3-1-2

دات ارزاق موجو ۀکنند میتقسلي علیه السالم را حضرت ع ي،نییاز شاعران آ يبرخ
هر  .تاس متعالفقط مخصوص خداوند « رزاق » اسم  ایصفت  که يدر حالند ادانسته

ان و معاند گیريي پرهیز از خردهبرا در ارادت خالصانۀ شاعران آییني شکي نیست چند
 ثال:معیب جو، باید در شعر آییني با تأمل بیشتري سخن گفته شود؛ براي  مغرضان

 مکان آن مصدر ا يملک جان، عل يدارا يعل        
 تو مبدا کن نیحش هرزّاق انس و جان به مد يعل                                               

 ( 64: 1378 ،يکاشان شاهی)عبدعل

 هیامام صادق عل به»که مده است به نقل از عبداهلل بن مسکان آ يثیحد در حالي که              
د ام فرمو. امدیکنيم ریاق بندگان را تقدشما ارز دیگويم يالسالم خبر دادند که فالن

به  جایحتاخود  ۀخانواد يهمانا من برا .کندينم ریتقد ياز خدا کس ریرزق ما را غ
رفت  را گقوت خانواده مرا ف شهیطعام داشتم و به خاطر آن دلتنگ شدم و فکر واند

دم کر دایمن بر طرف شد و آرامش پ يقوت آنان را فراهم کردم و دلتنگ نکهیتا ا
 .(71: 1384 ،ينجف آباد ي)صالح

 هستي علي )ع(، قاسم االرزاق موجودات با این حال در شعر آییني باز هم حضرت
 اند:شمرده شده

 و  دد  ویقاسم ارزاق  خلق و مار و مور  و د         
 ستیله اژدر  در عمن شا  مشیسزد  گر گو يک                                                  

 (1/90: 1350 ،يو قنادزاده کاشان يشجر)م
 آفرینش، در السالم علیهم ائمه دخالت خود، مقالۀ در بستاني خالف این ابیات، بر
 یشانا ومناقب فضایل در غلو شمار در را بندگان تعیین فرمان مرگ و ارزاق تقسیم

  (.1384 بستاني،) است دانسته
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 شعرآیینیریشه یابی رشد چشمگیر غلو بویژه در .3
 دیهش هدگایاز د فیو نفوذ تحر زیغلوآم دیعقا نیرشد چن شیاز عوامل مهم افزا يکی

؛ است يسازو افسانه يسازبشر به اسطوره لی)ره(، همان اغراض دشمنان و تمايمطهر
 يهاقهرمان ۀهست که در اثر آن دربار يپرستحس قهرمان يچون در بشر همواره نوع

ضور حمعتقدند که  يبرخ .(1/48: 1366 ،يمطهر دی)شهکند يم يسازافسانه ،ينیو د يمل
 دیقاع گونهنیرشد و گسترش ا لیاسالم، دل خیتار نیآغاز سالهاي در خوانانمناقب

 نامه آمده است: يعل ۀبوده؛ چنانکه در مقدم زیغلوآم
نقل  يراز ينیقزو لیکه بر دست عبدالجل ،لف بعض مثالب الروافضؤاز لحن تند م              

شته و مناقب خوانان دا نیاز ا يکه اهل سنت چه دل پر خون دانستتوان يشده م
 ریبت اماند که در بازارها مناقب خوانان گنده دهان فرا داشته که ما منقگفته

 وندند خوايو امثال او م يپسر بنان رافض يهادهیو همه قص میخوانيم نیمنؤالم
اسالم و  يخلفا وصحابه پاک  عتیوق شوند و همهيجمهور و روافض  جمع م

راست جل جالله و  يکه خدا هیو صفات تنز خوانندياست که م نید انیغاز
السالم و قصه معجزات که الّا  همیراست عل يصفت عصمت که رسوالن خدا

ند بنديبوطالب م يخوانند و به عليرا نباشد به شعر کرده و م يخدا غامبرانیپ
  3.(و دو  ي: س1388 ع،ی)رب

د بد فراا يشد و مشت يگذار هیپا انیو مروان انیبدعت از عصر امو نیکه ا يدر حال
 اساس در حق يب يهایسازدروغ و اسطوره اتیرا جمع کردند تا با جعل حکا نید

 رندیبگ دهید)ع( را نا يحضرت عل يفراهم کنند تا شجاعتها اينهیپهلوانان شاهنامه، زم
ه ا از رارائف طو گریالناس و کودکان د واماقب خوانند تا عهمه من نیا انیرافض» نکهیو ا

ه دشمن ه همنبود و صحاب يآدم چیمقدور ه ،کرده است يکه آنچه عل ندیببرند و فرا نما
سب ک انیو فضائل انیاست و غرض مناقب میعظ يظاهر و بهتان يدروغ ،«بودند يعل

عصوم م ناماما ۀدربار زیوآماخبار غل .(44و  43ه.ش: 1331 ،يراز ينی)قزومقصود باشد 
 يراطق افو عش يدوست ياز رو ای ياسیبا اغراض س انیغال ياز سو ژهیالسالم بو همیعل

ن توايم يخیتار يباتوجه به گزارشها .ستیجرگه مستثنا ن نیالسالم از ا همیبه ائمه عل
 السالم درک کرد. هیعل يحضرت عل ۀدربار را زیاخبار غلوآم يفراوان لیدل

 مدهای غلو در شعر آیینی پیا. 4
 جعل و وضع   1-4

 م سالا یيروا راثیم ریاست که دامنگ ياز جمله آفات ثیحد يوضع، جعل و دروغپرداز
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ند. کيم اردخدشهرا  اتیاز روا ياریدار بودن آن، اعتبار بس شهیر لیبه دلو  است شده
ن ب نیبه حس)ع(  رضاچنانکه امام ؛ است از اسباب وضع و جعل يکی ، غلوگمانيب

 اتیوار انیالغمانا پسر خالد ه يا: خالد انّما واضع االخبار عنّا الغالۀ ابنیخالد، فرمود: 
ک ضوع مشترآنجا که محور و مو زامتأسفانه دهند. يو به ما نسبت م اندرا وضع کرده

ع نو لسالم وا مهیعل تیاهل ب ان،یغال يو پنداشتها شهیبا اند نیراست ۀعیش ياعتقاد يمبان
 از سخنان ياست نفوذ برخ ، سبب شدهاشتراکوجه  نیآنان بوده ا ۀنگرش دربار

  يافالکدر . (87: 1380،ي)رستم ردیپذ تآسانتر صور عهیش يثیبه جوامع  حد زیغلوآم
 ۀو ائم يدر حق حضرت عل هیاز صد آ شیب  ریمتضمن تفس، تیروا 96به  بیقر

 انیراو رشتیب و است يقرآن ۀویل الفاظ و شآنها  به دور از مدلو شتریب کهاست )ع( اطهار
 يهاسانهافچنین ؛ هم(56: 1384 ،ي)بستانند اهل غلو و متهم به وضع و کذب ،فیآنها ضع

ز ا ا راگي آنههمبستاني نقل شده که )ع( امامان معصوم بارۀ دوران کودکيدر ياریبس
 مه)ع(ي ائنوران ۀچهر حیوتقب بیتخر ۀزیدشمنان اسالم به انگ و انیغال يهاساخته
 وهام رااز درک و باالتر اي فراتر از عقل ثیاحاد، اطهار )ع( ۀائم ؛ زیرا خوداستدانسته 

 اتیروا گونهنیخذ اأمنبع و م نی. بهتر(59 همان:) اندو محدثان آنها را لعن کرده ،انکار
ت. اس ياز باذل مشهد يدریحمله حو  خیناسخ التوارهمچون   یيکتابها شتریبهم 
 است تان کشتن اژدها در مهد توسط حضرت علي )ع( در شمار داستانهاي مشهوريداس

 ياهل و يهاتف اصفهانکه بازتاب وسیعي در شعر آییني داشته است و شاعراني مانند 
.. نیز .و يجندق يغمای ،ينیمشتاق نائ ،يعاشق اصفهان ،يقاآن ،يصحبت الر ،يرازیش

 نیز ازو  يقلن لیاز نظر دال. البته (32: 1393 ،يودگرمار ي)ر.ک: موسو اندکردهاشاره بدان 
که  يمنبع نیتريمیقد .آن را احراز کرد يدرست توانينم ومرسل است ي، سند ثیح
»  و يریمد« وانیالح اهیح»در .ابن شهر آشوب است مناقب ،داستان در آن نقل شده نیا

؛ 2/288: 1379آشوب، )ر.ک: ابن شهر هم بدان اشاره شده است ينهاوند« انوارالمواهب

رواج آن از  و(. به رغم شهرت فراوان این داستان 206؛ نهاوندي، بي تا: 1/389دمیري، بي تا: 
ر دقرن پنجم، هیچ مستند تاریخي از آن در دست نیست و ممکن است نخستین بار 

آییني  عرانمتني نه چندان مهم ذکر شده و طي قرون متمادي از بین رفته باشد؛ اما شا
ه غبارکاشاني اند؛ چنانکبرده کار ن توجه به این امر بارها آن را در اشعار خود بهبدو

 آورده است:
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 جا کیبهر اصغا گشتند جمع  اصحاب
 بست قبل از هبوط آدم يم ویکه د يدست

 دریبطحا، بگرفت دست ح ریزآن پس ام 
 کرد در عهد مهد، اژدر يکه پاره م يدست

  (107: 1388 ،ي)غبار کاشان     
 تمساح کشديهم ریبه بحر و جزا يگه  ز هم ثعبان دردياو م تیبه طفل يگه

 (77: 1389 ،يکاش) 
 يزدیا قیتوفه دل که ب ریطفل ش آن

 

 ستیدر عهد مهد کرد شکار اژدها عل 
 

 (40تا:  يب ،يومدیفر نیمیابن ) 
 دیکش شتنیتو اژدها به دم خو غیت

 

 عصا به معجز اگر کرد اژدها يموس 
 

 4(64: 1378 ،يجیاله نیزح)

 بردن القاب و ی با به کاراله یایو اول پیامبرانآوردن شأن و منزلت  نییپا 2-4
  عنوانهای سخیف

لو غچار د یکي از ائمه)ع(،و بزرگداشت  میتکر يبرا ينییاز شاعران آ يهم برخ يگاه
ا غالم آنها ر وآورند يم نییرا پا ياله يایو اول پیامبران دیگرو شأن و منزلت  شوندمي

نه گو چیهآنان، پاک و اخالص  تیکنند. البته در نيو خادم، جاروکش و دربان خطاب م
 مثال يراب؛ کنند زیپره يموارد نیاز به کاربردن چن بکوشند تا دیاما با ست؛ین يدیترد
 .اندنستهداع( ي)تر از حضرت علنییرا پا ایو اول پیامبران ۀدرج ،ينییاز شاعران آ يبرخ

ران پیامبو  را بر مالئکهي)ع( عل ي،که رافضدر پاسخ به این مسئله، « النقض» ر کتاب د
راز ار بهتکبي ایاز انب کیهر  هیاصول ۀعیمذهب ش نهد، بیان شده است که درتفضیل مي

ند و وندخدا يهم نصّ و هم معصوم و هم اصحاب وح شانیا )ع(اند؛ زیرانیمنؤالم ریام
 قبول ،کثرت ثواب به دلیلاز مالئکه  ایشاناما  ست؛یه ندرج نی)ع( را ا يعلحضرت 
بل قاز  صّکه نبرترند )ص(  يبعد از مصطفاجماع شیعه بر وجوب طاعتشان مشقت و 

اعران شبرخي از  حال، نیبا ا ؛(338: 1331 ،ي)ارموها هستند خطا ۀخدا و معصوم از هم
ده کر شالي آن حضرت ذآییني با استناد به احادیث فراواني که در شأن و منزلت وا

لي که ر حااند داست، دیگر پیامبران بزرگ الهي را خادم و جاروکش ایشان معرفي کرده
 نمایلسحضرت چنین امري نزد شیعۀ امامیه پسندیده نیست؛ براي مثال، در بیت ذیل، 

  معرفي شده است: )ع(يکهتر و غالم حضرت عل ي)ع(،نب
 ياعلی مانیکهتر غالم درگهت صدها سل  یيوجه اهلل مطلق تو یيذات حق تو مرآت

 (  4: 1378،يکاشان ي)فراه  
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 :آورده است هایدر مدح حضرت زهرا سالم اهلل عل يکاشان يعشق جانیعل

 میخدمتگذارکاخ تو مر کمتر
 

 جرهاتو  يسرا کهتر جاروکش، 
 

 (1/92 :1350 ،يو قنادزاده کاشان ي)مشجر 

 مقام خوف در رجا و دور شدن از ییگراافراط 3-4

ر م دالسال همیاطهار عل ۀشفاعت ائم ۀألدر مس گرایيکوچک شمردن گناهان و افراط
عت، وقتي اعتقاد به شفا رایاست؛ ز يادب ۀگون نیا يبهایاز آس گرید يکیشمار 

ناه گشود تا فرد در ارتکاب اندیشیدن به گناه و معصیت را کمرنگ کند، سبب مي
د در ه فري از مسئلۀ شفاعت در شعر آییني یاد شود کاگستاخ شود؛ پس نباید به گونه

هي ، راگناه گستاخ شود؛ بلکه شفاعت ائمه)ع( و باالتر از همه، حضرت باري تعالي
صورات تاز  ي دیگرکچنین یبراي جلوگیري از ناامید شدن بنده از بارگاه الهي است؛ هم

 دیهش)ع( است که امام نیا ،وجود دارد )ع( نیشفاعت امام حس ۀمقول ۀکه دربار يباطل
 هدادالشیساعتقاد به شفاعت درصورتي که  گناهان امت باشد ۀکفار تشان،شدند تا شهاد

 حیحصهمه  یت)ع( و اشک ریختن براي ایشان،اهل ب تیارزشمند محبت و وال جینتا و
هل ا حبانماز  ياریبس است؛ یعني جانبه مطرح شدهکی يابه گونه لئمسا نیا ياست؛ ول

ادن حق پا نه ریو ارتکاب فسق و ز )ع(نیبر امام حس ستنیگر انیم يتعارض ،)ع( تیب
مام عت او باوجود غرق گناه بودن، تنها امیدشان به شفا ندانند فیالناس وترک وظا

 يراچون ب )ع(نیامام حس امیق ۀفلسف؛ به عبارت دیگر، (255: 1392)محمدزاده، است 
 نیسبن الح يبن عل دیبا قول جناب ز است، آنان نشده ریتفس يافراد بدرست يبرخ

 ه فاسقانکردند ک يکار نهایا يعنی« عفو اهلل يهوالء أطمعوا الفساق ف » -مرجئه ۀدربار
 نکه در آ يمراه و متفق شدند در حاله -در فسقشان گستاخ شدند يبه طمع عفو اله

نص  که همان بود عهیش دهیمرجئه بود و عق ۀدیمقابل عق ۀدر نقط عهیش ۀدیزمان، عق
صالح  هم عمل وست الزم ا مانی، هم ا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحات :قرآن است

 :شوداطي اشاره ميیي از این عقاید افرهادر اینجا به نمونه .(52: 1378 ،يو باقر ي)جهرم

 مرهون بهشت!  هیمقتول و ما از گر يشو تو          
 خواستميو از دادگر متقتل  يخلد را ب                                                           

  (50: 1381 ،يز حداد کاشان)رسول زاده به نقل ا                                                          

 زیعدل تو نبود ره گر شگاهیپ در
 

 زیبود روز رستخ عیچون احمدم شف 
 

 (84: 1376)خباز زاده، ناه باش تن بالکش من پر گ نیا گو
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 تجسیم  انگاری 4-4

تأویل  درستيکند که اگر بگاهي هم شاعرآییني در وصف ائمه)ع( از عباراتي استفاده مي
 وطیل اندیش به تجسیم و تشبیه و تعو توجیه نشود، ممکن است در ذهن منحرفان کج

 نتیجه در و دکنننمي يکاف واژگان از زبان مبدأ دقت يدر بازگردانغیره بینجامد؛ یعني 
 ،«ثار اهلل»عبارت  طالق خون خدا بهامثال،  يبرا ؛شوندمخاطبان مي يفهمکج سبب

ز ج يخونخواه ،یيو تنها تیکه از شدت مظلوم يکس يعنناصحیح است و ثاراهلل ی
 نیک يعنمدر زبان عرب در اصل به « ثار»  ۀواژ. (249: 1392)محمدزاده،  خداوند ندارد

که  هپنج وجه ذکر شد آن ۀدربار هست ودم و طلب دم هم  يو البته به معن يخواه
با  ترین معاني است که هیچ کس متعرض آن نشده در حالي کهپنجمین وجه آن وجیه

ضافه او است همان دم مطلوب  يبه معن« ثار»ذوقهاي سلیم سازگار است. در این وجه
 ،يان)تهر اوست يقیحق ياو و ولاست که مخصوص به مطالبه  دلیلبدان « اهلل»به 

ا ب «نیلمبالحق ا يال يالهاد ریتفس»هم در  يچنانکه صراف زاده کاشان ؛(1/363ه.ق: 1435
-114 :1385 ،يشجاع؛ نیز ر.ک:311و  310: 1378 ،ي)صراف زاده کاشانوجه پنجم موافق است 

119). 
  به سرودن مسئله، نیو شناخت ا نییبدون توجه به تب ينییاز شاعران آ يبرخ متأسفانه

است که  آورده نامه معراج در بیدگلي اند؛ چنانکه وصافشعر در این زمینه پرداخته
 اینها از باالتر حتي و دست ، چشم تن، جان، را( ع)امیرالمؤمنین آقا متعال، خداوند

ن ا از داشتراند. هرچند شاعر در ابیات آغازین، خداوند متعال دانسته خود زور و خون
یچ هبدون  د،خداون براي «خون» واژۀ ذکر ه اجزا وآالتي منزه دانسته در ادامه باهرگون

ت به ن اساي که ممکگونه تأویل و توجیهي، راه اذهان منحرف را باز گذاشته به گونه
 تجسیم بینجامد:

 کجاست در علي رب یا گفت بحق
 آلتم هر ز منزه چه اگر

 عاریم تن اعضاي و اجزا ز
 است من زور و دست علي لیکن و

 من مکنون اسرار هست ...علي
 

 خداست با علي را او آمد جواب 
 حاجتم خود نیست تن به آالت

 بیزاریم لذّات با آنهاست از
 است من بروز و ظهور محل
 تن و خون من و جان هست علي

 

 (1/317: 1375 بیدگلي، )وصاف
 مفاخرت به غلو  5-4

 ندارد؛ بایيوآمیز بودن سخن خود از ذکرآن اگاهي هم شاعر آییني با وجود آگاهي از غل
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ا ونه بگداند و اینزیرا این غلو را در شأن و منزلت مقدسترین مخلوقات الهي مي
 ينییرآشاعکند؛ درصورتي که مفاخرت خود به غلو، راه  شاعران متأخر را هموار مي

ا این ؛ بندر کتفاخ ممتاز ایشان تیو شخص ائمه)ع( يبیبه کرامتها، علم و دانش غ دیبا
ذیل  ر بیتدشود؛ براي مثال، شاعر هایي از این تفاخر در شعر آییني دیده ميحال رگه

 آورده است: 
 مباد يجز عل يمن به کس  ازین يرو

 رشاد میو ر خوان يبدان میگرغال
 

 المراد يبه درش مقض انیهستندغال 
 داده ام به باد نیو د دلمن بهر آن 

 

 است يکیدو جهان مکن که حاصل هر  بمیع
 (77: 1387،يکاشان يشرم)

 رشد چشمگیر غلو در این گونۀ ادبي سبب شده است تا شاعر براي جلب توجه
ه تنها نکه  مخاطبان و سبقت در غلو و بزرگنمایي ائمه)ع(، سخناني را بر زبان بیاورد

 شود؛ براي مثال: مدح نیست، بلکه موجب وهن هم مي
  خدا هم نیافریند مثال او راکسي  که دیگر خودٍ         

 ند بیان نماید خصال او راچون من حقیري کجا توا                                                    
 خدا خودش هم نداشت باور که کلک صنعش کند مصور      

 را نبیند مثال او کسي حشرمبه  قیامتي را که جز                                                         
 (383: 1389)صحتي سردرودي، 

بان زرا با  ينید هايباشد و آموزه نیاست که در خدمت د نیا ينیرسالت شعر د
 ایاف کند انحر دچار ایرا انکار  ينید هاياصل آموزه دیزبان هنر نبا يکند؛ ول انیهنر ب

ا ر آن وقرار دهد  الهي ۀرا در عرض قدرت و اراد ۀ ائمه علیهم السالمقدرت و اراد
اید بییني و سبب برداشتهاي کفرآمیز شود. شاعران آقائل  کیاو شر يمحدود کند و برا

 ي مافوقدرتهاي خلق به سوي حق هستند و نباید آنان را قبدانند بزرگان دین، راهنماها
ابع تکرد؛ بلکه شاعران آییني باید همگي ایشان را مخلوق و  يهدف معرفبشري و 
 بدانند. و ارادۀ الهي خواست

 نتیجه
شعر به مثابۀ ظرفي براي ابراز عشق و اردات خالصانۀ شاعران آییني به ائمۀ اطهار علیهم 

منظوم ما به  اتیاز ادب يمیبخش عظ السالم همواره مورد توجه بوده و هست؛ چنانکه
راوان به گاهي هم این عشق بسیار زیاد و عالقۀ ف رو، نیاختصاص دارد؛ از ا ينییشعر آ
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ها در زمینۀ محتوایي دچار آسیب غلو انجامیده و سبب شده است بخشي از این سروده
شود یا ردپاهایي از اله انگاري و تفویض در شعر آییني دیده شود در حالي که ائمه)ع( 

اند؛ با بشدت غلو و تفویض را رد کرده و پیروان این گروه را مورد نکوهش قرار داده
شأن و منزلت پیامبران و اولیاي  ي مانند جعل و وضع، پایین آوردنِوجود این، موارد

الهي براي باال بردن مقام یکي دیگر از ائمه علیهم السالم، اغراق و مبالغه و نیز غلو در 
مقولۀ رجاي افراطي و گستاخي در گناه همراه با دل بستن به شفاعت ائمه)ع( و دور 

توجهي به امر مهم قرار داشتن افعالي و بي شدن از مقام خوف، نادیده گرفتن توحید
ارادۀ ائمه علیهم السالم در طول ارادۀ خداوند متعال، قائل شدن به تجسیم پروردگار 
متعال به منظور غلو در حق یکي از ائمه)ع(، اله انگاري و به کار بردن همۀ صفات و 

م، برگزیدن یکي از اسماي الهي حتي اسما و صفات ویژۀ الهي براي امامان علیهم السال
ائمه علیهم السالم به عنوان خالق و باني کل آفرینش، تعیین زمان مرگ و تقسیم ارزاق 
و تفویض و نیز روي آوردن به داستانهاي اساطیري و افسانه از دیگر مواردي است که 
سبب شده است تا آسیبهاي فراواني به پیکرۀ این گونۀ ادبي وارد کند. ذکر این نکته 

ضروري است که اگر آسیبها تنها در بخش زباني یا بالغي یا موسیقاي کالم باشد، بسیار 
سبب خواهد شد تا از فصاحت و بالغت و شیوایي و اثر گذاري کالم کاسته شود؛ اما 

محتوایي به طور مستقیم با ذهن و زبان مردم و باورها و اعتقادات  بخش يبهایآس
ه این موضوع سبب خواهد شد تا امور باطل و توجهي بایماني آنها ارتباط دارد و بي

گویي و غلو و حتي سند، اغراقهاي اساطیري، روایات بيها و داستانخرافي، افسانه
بدعت در این گونۀ ادبي رشد چشمگیري کند و زمینۀ انحراف و تحریف شاعران بعدي 

محتوایي در  این آسیبکه  دادنشان  قیتحق جینتارا هم فراهم سازد. با توجه به اینکه 
ژوهش کوشید ضمن شناسایي و معرفي و پشعر آییني بازتاب وسیعي داشته است. این 

هاي جدي در بخش تا آسیب کمک کند انشاعردر شعر آییني به  هاتحلیل  این گونه آسیب
کمک  يادب ۀگون نیا يو اعتال ينییشعر آ يراه به غنا نیاز ا و برطرف،را محتوایي 

 زیمردم ن ياعتقادات و باورها ن،یحراست از د در حفظ و ياول قید و البته به طرنکن
 شنوايفقط  يو روضه خوان يدر مجالس مداح هااغلب مردم تن راید؛ زنکوشا باش

د و نسپرميبه ذهن  شونديمطالبند آنها آنچه را م يریادگیصرف و در حال آموزش و 
تالش کند تا با باال  يادب ۀحوز نیشاعر ا دیپس با؛ دهنديانتقال م گرانیبسرعت به د

مطالب  يریگیپ زیو ن زشو آمو تیو ترب میخود، توجه به عنصر تعل ۀبردن سطح مطالع
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 ،يکهن اسالم و پژوهش در متون قیو تحق يخیو تار یيدر منابع و اسناد معتبر روا
مطالعات و  جیدهد و با انعکاس نتا صیسره را از ناسره تشخو  ناراستاز راست را 

رساند و  ياریمردم  نیب قتیحقي و تعال جیشعر به ترو ۀخود در عرص ياپژوهشه
و زمینۀ ارتقاي کیفي  بدعت و انحراف نجات دهد ف،یاعتقادات مردم را از گزند تحر

 این گونۀ ادبي را فراهم کند.

 نوشتهاپی
ر د يعالتحق  ده)ع(را آمر و فرمان يفراوانش، حضرت عل ينشاندادن دوست ي، برااتیاب ر اینشاعر د. 1

را  يهست )ع(، جهانيحضرت عل ۀدانسته و معتقد است که خداوند متعال به اشار يجهان هست آفرینش
: (155: 1382 ،يکاشان ي؛ وحشت16: 1349 ،يکاشان ير.ک: فراه شتریب يهانمونه ياست) برا دهیآفر
 (1/36: 1386 ،ينژاد به نقل از تار ي؛ ناصر49

 ایل مُرسَ برامیپ ایما، سخت دشوار است و جز فرشته مقرّب  ثیحدده که نقل ش در اخبار متواتر.  2
ر و ر را جابخب نیا. "حمل آن را ندارد يارای يآزموده باشد، کس مانیکه خداوند، دل او را در ا يبنده ا

ان سلم و اببن م الخالق و محمّد بدو محمّد بن ع يشام عیو مسعدۀ بن صدقه و ابو رب يابو حمزه ثُمال
ز آنها، ا يرخبند که انقل کرده ياریاصحاب در اخبار بس گریو د لین عثمان و مرازم و محمّد بن فضب

-ش؛ نیز ر.ک: خو13/224ه.ق: 1406ست )مجلسي، موثّق ا يحَسَن و برخ گر،ید يو برخ حیصح
 (.119-117: 1389فر،

 -33: 1391،يسبحان. براي توضیح بیشتر ر.ک: 3

 .189-167: 1400شجري و عربشاهي کاشي، ر.ک:  شتریب حیتوض يبرا. 4

 فهرست منابع
اد استت  ؛«الس الم   همیعل   نیغالت و عملکرد آنها در عصر صادق»  (1391)؛صفدر ،يمیابراه

شتته  رارشتد   يسنامه کارشنا انیپا ها،ینژاد، استاد مشاور زهرا کاشان ستهیاکبر شا يراهنما عل
 ي.دانشکده علوم انسان یيارج دیشه ریدب تیدانشگاه ترب ثیعلوم قرآن و حد

متره  کزیر نظتر آیته اهلل    ؛خصال شیخ صدوق( 1381)؛ ابن بابویه قمي،ابوجعفر محمد بن علي
 اي، تهران: کتابفروشي اسالمیه.

م: قت  ،يجلتد  4 ۀدور ؛طالب یمناقب آل اب (1379؛ )يمحمد بن عل ،يابن شهرآشوب مازندران
  .نشر عالمه

 چ چهارم، تهران: جمهوري. ؛ددل سنگ آب ش( 1392)؛انساني، علي

دي، چ با مقدمه موسوي گرمارو ؛چراغ صاعقه)مرثیه از مدینه تا مدینه (  (1387)؛_______
 ششم، تهران: جمهوري.
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 يتانباست  ينعلیحست  حیبه تصتح  ؛یومدیفر نیمیاشعار ابن  وانید )بي تا(؛ يومدیفر نیمیابن 
 یي.کتابخانه سنا جا: يراد، ب

ادق )ع( صت امام  ۀانگار در دور تیالوه يهافرقه يگونه شناس»  (1393)؛ دیمج ،یيکچا ياحمد
پتانزدهم،   س ،اسالم خیتار یپژوهش-یفصلنامه علم ؛«شانیامام با ا یيارویرو يو چگونگ

 .60-33، ص59ش سوم، ش مسلسل
ن و عبتادت از منظتر قترآ    يشناست  بیآست »  (1388)؛ السادات ریمن ،يپورطولم مه؛یفه ،ياحمد

 .27-11، ص1 شس اول،  ،لنامه فدکفص ؛«ثیحد
نق ض   یالنقض معروف به بعض مثالب النواص ب ف    ه.ش(1331)؛نیجالل الد دیس ،يرموا

 .جايب چا،يب ؛لروافضا حیبعض فضا
 عهیش   و مذاهب و عرف ان:  انیاد ؛«يعیغلو و اهل غلو در فرهنگ ش»  (1384)؛ قاسم ،يبستان

 .35-68، ص 12س سوم، ش  ،یشناس
نگ ی  سیرۀ پیشوایان: نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فره(، 1393؛ )هديپیشوایي، م

 ، قم: مؤسسۀ امام صادق علیه السالم.31، چ امامان معصوم علیهم السالم
آورنتده  گرد ؛العاشورا ارهیشرح ز یشفاء الصدور ف ه.ق(1393/1435)؛ابوالفضل رزایم ،يتهران

 .محبت ي: طوباقم ،ياردستان يحامد فدو حیو تصح قیو تحق
بایي محقق مصطفي ال ؛التعریفات (1357)؛ جرجاني، علي بن محمد)مشهور به میر سید شریف(

 الحلبي، قاهره: بي نا.  
ازمان تهتران: ست   ؛یاز آغاز تا قرن هفتم هجر رانیدر ا عیتش خیتار (1368)؛ رسول ان،یجعفر
 ي.اسالم غاتیتبل

هلل ا تیآ دیاز منظر استاد شه ینید یشناس بیآس (1378)؛ محمد ،يباقر ؛يمهد دیس ،يجهرم
 .تهران: هماهنگ، 2چ ؛هیرضوان اهلل عل یمطهر

 ن؛یت به موضتوع غلتو در د   ينگاه»  (1396)؛ محمد رضا؛ رحمان پور، فرهاد ،يلیاسماع يحاج
-53س اول، ش دوم، ص  ؛ن ور  یصهبا ؛«انیمستمسک غال ثیاز احاد یيهانمونه يبررس

64.  
محمد  انهیالغ دیبر عقا هیبا تک)ع( غلو در عصر امام کاظم  انیجر»  (1392)؛ داهللیزاده،  يحاج

، 53، ش اول، ش مسلستل  14س ؛اس الم  خیت ار  یپژوهش  یفص لنامه علم    ؛«ریبن بشت 
  .125-105ص

هلل ا حیذبت  حیبه تصح ؛یجیاله نیحز وانید (1378؛ )طالب يبن اب يمحمد عل ،يجیاله نیحز
 تهران:سایه.صاحبکار، 

 .جا: سوره يب ؛اءیمرآۀ االول (1376)؛ اهلل بیزاده، حبخباز 
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، نتور  يمجالت تخصصت  گاهیپا ؛«ينیجامعه د يشناس بیآس»  (1383)؛ خسروپناه، عبدالحسین
 .22-21ص  ،41ش  ؛یخردنامه همشهر ۀمیضم

نما استاد راه ؛« یهند یرضا موسو دیس ینییاشعار آ یسبک شناس»  ( 1383؛ )خندان، سجاد
 اتیت بارشد گروه زبتان و اد  يکارشناس ۀنام انیپا ،يوکیا ينجف يو مشاور عل يفیمحسن س

 کاشان.ي خارج يو زبانها اتیادب ۀدانشکد يعرب
پژوهش ی  دوفص لنامه   ؛«معناشناسي روایات صعب و مستصتعب » ( 1389؛ )فر، محسنخوش

 . 128-110، ص 9و8ش  ؛حدیث اندیشه
م: نتور  قت  ،يآرانت  ياهلل ستلمان  بیت به اهتمام حب ؛دیقصا وانید ( 1383؛ )مالحسن ،يآران يداع

 .السجاد
  بی جا.  ؛حیوه الحیوان الکبری ( بي تا؛ )دمیري، کمال الدین محمد

قتاهره:   ؛سیر أعالم النبالء ( م2006ه.ق/1427؛ )ذهبي، شمس الدین ابوعبداهلل محمد بن احمتد 
 دارالحدیث.

 الر،دستا یومحمود ام يکدکن يعیرضا شفمحمد  ۀمقدم ؛کهن ۀنامه: منظوم یعل ( 1388؛ )عیرب
 .هیلیسسه مطالعات اسماعؤمکتوب م راثیم يتهران: مرکز پژوهش

 قم: علتوم و  ؛)ع(معصومان ریتفس یو روش شناس یشناس بیآس ( 1380؛ )اکبر يعل ،يرستم
 .میمعارف قرآن کر

 دهیبرگز مهیه ضمب یی: اشعار عاشوراهاهیها و گرروضه ( 1381؛ )جعفر (، رسول زاده)آشفته
 فیاهلل ش ر  بی  حب م ال یاهلل العظم   ۀی  هفتاد و دو مجلس از کتاب روضۀ الش هداء آ 

 .کاشان: مرسل ؛یکاشان
لوم ع ؛«يو راهبرد ينظر ،يمفهوم نیی: تبيفرهنگ يشناس بیآس»  ( 1387؛ )رضا يعل ،یيرضا

 .81-74 ص، س دوم، 18و17ش  ؛یفرهنگ ی: مهندسیاجتماع
 ضتا ریاستتاد راهنمتا عل   ؛«اتی  و نق د غل و در روا   یبررس»  ( 1392)؛ فتائزه  ،يزنده دل طرق

و  فلستفه  ۀارشد رشت يکارشناس ۀنام انیپا ،يشاهرود ينیحس يمرتض دیکهنسال، مشاور س
شتگاه  دان ،يمطهتر  دیشهيو معارف اسالم اتیگروه اله ،يفلسفه اسالم شیگرايکالم اسالم

 .مشهد يفردوس
، 12چ ؛)ع( یمنان عل  ؤم ریام یزندگان یلیتحل خیتار ،تیفروغ وال ( 1391؛ )جعفر ،يسبحان

 امام صادق )ع(. ۀسسؤقم: م
ن: نشتر  تهراچاپ سوم،  ؛علیهم السالم تیاالدبُ الملتزم بحبّ اَهل ب (1387)؛ صادق ،ياحیس

 .سمت
 یي.قم: مح چ پنجم، ؛حقیقیعزادار  ( 1385؛ )محمد ،يشجاع
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ره و نبترد بتا اژدهتا از استطو     يو بررست  لیتحل  (1400؛ )شجري، رضا؛ عربشاهي کاشي، الهام
 هیت عل يکشتن اژدها در مهد توستط حضترت علت    تیبر روا دی) با تأک ينییحماسه تا شعر آ

-167ص ؛31ياپیت پ ش - 1، ش 17دوره  ؛دوفصلنامه پژوهشنامه ادب حماس ی  ؛السالم(
189 . 

 يمته محستن حتافظ   و مقد حیبتا تصتح   ؛یکاشانیشرم وانید ( 1387؛ )محمد ،يکاشانيشرم-
 ي.روزیصبح پ جا: يبچ دوم،  ،يکاشان

مگز، ش نتور  ؛و زبانها: ش عر  اتیادب ؛« دید یۀاز سه زاو ينییشعر آ»  ( 1387؛ )آرش ،يشفاع
  .56تا  54ص ،63

 ؛یکاش ان  یبانیابو نصر فتح اهلل خان ش   وانید ( 1371؛ )ابونصر فتح اهلل خان ،يکاشان يبانیش
 .ما اتیسلسله نشر جا: يب

اهنمتا  راستتاد   ؛«انی  السالم در مواجهه با غال همیعل تیاهل ب رهیس»  (1390؛ )لیعق ،يصادق
و معتتارف  اتیتتدانشتتکده اله ،يلتتیوک ياستتتاد مشتتاور هتتاد ،يموستتو دیستت نیحستت دیستت

 .مشهد يدانشگاه فردوس يمطهر دیشهياسالم
 ؛نی  در د انی  لغا دی  بر افک ار و عقا  یغلو: درآمد (1384؛ )نعمت اهلل ،ينجف آباد يصالح

 .ریکو تهران:
 در پرتو خورشید.  قم: ؛محمد در شعر فارسی (1389)؛ صحتي سردرودي، محمد

 .دهیگزقم: دفتر نشر بر ؛نیالحق المب یال یالهاد ریتفس (1378)؛ حسن ،يکاشان ۀف زادصرا

 .ققنوس ۀتهران: هزار ؛عاشورا فاتیتحر یجامعه شناس (1385)؛ دیعبدالحم ،یيایض
 يستو محمتد بتاقر مو   دیمترجم س ؛زانیالم ریترجمه تفس (1388)؛ حسینمحمددیس ،یيطباطبا

 م.ق هیعلم ۀحوز نیمدرس ۀبه جامع وابستهيقم: نشر اسالم، 28چاپ ،يهمدان

عب د   وانی  د (1378)؛ موالنا حاج محمتد حستن قطتب    ؛(يکاشان ي)نطنز يکاشان شاهیعبد عل
 .مرسل کاشان: ،يحسن عاطف حیبه تصح ؛یکاشان شاهیعل

مقدمته   ؛«یغبار کاشان» اشعار  وانید اتیکل (1388)؛ يمحمد عل ( وانی)مبشّر د يغبار کاشان
 .و فهارس از خسرو طغرل، زنجان: دانش زنجان قاتیو تعل

ه چه ارد  یو مراث   حیاز خ رمن ادب: در م دا   یاخوش ه  (1349)؛ فراهي کاشاني، عزیز اهلل
 جتا: چاپخانته   يج اول، بت  ؛گ ر ید یعار مذهبو اش نیاجمع همیمعصوم پاک سالم اهلل عل

 .کتاب طبعيشرکت سهام
 کاشان: چاپ خانه کاشان نو ؛چاوش عزا (1378)؛ اهلل زیعز ،يکاشان يفراه
 ه.ش(1331)؛ الفضتل  يبتن ابت   نیالحست  ياب لیعبدالجل دیالرش ياب نیرالدینص ،يالراز ينیالقزو

  نیجالل الد حیتصح ؛ضنقض بعض فضائح الرواف یالنقض بعض مثالب النواصب ف
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 قم. کتابخانه ثیدارالحد ،يارمو ينیحس

تهتران:  چ دوم،  ز،یعبتاس رستتاخ   دیبه کوشش ست  ؛یحسن کاش وانید (1389)؛ حسن ،يکاش
 ي.اسالم ينشر کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورا

بانهتا:  زو  اتیت ادب ؛«يدر زبان فارست  ينییشعر آ انیک»  (1386)؛ يمحمد عل  ،()پروانهيمجاهد
 . )نورمگز(53-42، ص53ش  ؛شعر

مصتحح و   ؛روضه المتقین فی شرح م ن الیحض ره الفقی ه    ه.ق(1406؛ )مجلسي، محمتدتقي 
جلتدي، چ دوم، قتم: مؤسسته    14محقق حسین موستوي کرمتاني و اشتتهاردي علتي پنتاه،      

 فرهنگي اسالمي کوشانپور.
فلستفه وکتالم:    ؛«يقتالب استالم  عصر ان یياشعار عاشورا لیتحل»  (1392؛ )هیمحمدزاده، مرض

 229-262 ص، 67-68، ش 15س ؛ب نقدکتا
(، يج اول، )دو جلتد  ؛ییش عر عاش ورا   ۀنو در دانش نام  یطرح (1393)؛ هیمحمدزاده، مرض

 .هیریتهران: سازمان چاپ و انتشارات وابسته به اوقاف و امور خ
 .روزیخانه پج اول، قم: چاپ ؛کاشان یهانغمه (1350)؛احمد ،يکاشان ۀاحمد؛ قناد زاد ،يمشجر
 تهران: صدرا. ازدهم،ی چ ج اول و سوم، ؛ینیحماسه حس (1366)؛ يمرتض ،يمطهر

در ش عر  )ع( دری  ح نیالم ومن  ری  خ دا: ام  ۀنییآ (1393)؛ يمصتطف  دیس ،يگرمارود يموسو
 ر.قم: مرکز نشر هاج ؛یفارس

 ينگت فره ادیت م: نشتر بن قچا ششم،  ؛منتظر ۀجامع یشناس بیآس (1395)؛ محمد دیتبار، س ریم
 )عج(.  حضرت موعود
 تصتحیح مجتبتي مینتوي و    ؛دیوان حکیم ناصرخسرو قبادی انی  (1384؛ )ناصرخسرو قبادیاني

 مهدي محقق، چ ششم، تهران: دانشگاه تهران.
 ج اول، چ نهم، قم: نصایح.  ؛هاگلچین مولودی (1386؛ )ناصري نژاد، اعظم السادات

 ؛«مامتابه غلو در  یعه)ع(واکنش امامان ش لیتحل»  (1394)؛ دمحم يعل ،يطاهره؛ ولو ،يناصر
 ياپیت ، پ27، ش 25س  ؛دانشگاه الزه راء  رانیاسالم و ا خیتار یپژوهش -یفصلنامه علم

 .267-219، دانشگاه الزهراء تهران، ص 117
 .ابسسه بوستان کتؤقم: م ؛ینیو معرفت د نید یشناس بیآس (1389)؛ يمهد ،يسامان یينکو
 يفروشت جتا: انتشتارات کتاب   يبت  ؛یانوار المواه ب نهاون د  تا(  ي) ب؛ اکبر يعل خی، شدينهاون

 .يمحمود
 ،يعتاطف  نیافش حیتصح ؛یکاشان یوحشت وانید (1382)؛ نی(، حسي)جوشقانيکاشان يوحشت

 .کاشان: خاطرات قلم
 .68و 67ش ؛کتاب نقد ۀمجل ؛«آن  يهاو لغزش ينییشعر آ»  (1392)؛ محمد رضا دزاده،یوح
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 یي.ج اول، تهران: کسرا ؛یدگلیوصاف ب وانید (1375)؛ محمد رضا ،يدگلیوصاف ب
 ،«معاصتر  ينت ییسطوح درک مفهوم امامت در شتعر آ »  (1394)؛ رضا ات،یب ؛يعباس عل ،یيوفا

 143، ص(ISC)يپژوهش -ي، علم19شماره ؛ یکالم یاعتقاد یهافلسفه و کالم: پژوهش
 .)نور مگز(175تا 
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