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چکیده
شمس الشعراء سروش اصفهانی ،از سرآمدان شعر و ادب دوره قاجاریه و از ارکان اربعۀ
قصیده در عهد ناصری و در سبک شاعری ،پیرو استادان کهن به ویژه فرخی سیستانی و
امیر معزی است .از جمله مضامین برجسته و پر بسامد در شعر سروش ،بیان مناقب آل
اللّه علیهمالسّالم در واالترین سطوح بوده است .شیوۀ بیان و عرضه این گونه مناقب
حاکی از حضور تفکر ویژهای در دربار ناصرالدین شاه قاجار است .این واقعیت در این
مقاله به طور مشروح نشان داده شده است.

واژههای کلیدی :اهلالبیت علیهمالسّالم ،تولّی ،شعر و ادب و سروش اصفهانی.

رایانامۀ نویسندۀ مسئول:

drahmadi14@gmail.com
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مقدّمه
میرزا محمد خان متخلّص به «سروش» ملقب به شمس الشعراء فرزند قنبر علی سِدِهی
اصفهانی در سال  8221هجری قمری چشم به جهان گشود و در سال  8211هجری
قمری در سن  15سالگی درگذشت.
پرورش شعری و تربیت دینی سروش را باید مرهون تدبیر تقدیر دانست که یکی از بزرگان
عالمان شیعه را در مسیر حیات وی قرار داد و موجب ترشیح تدیِن و شاعری وی گردید.
سروش قصیدهای در مدح سید شفتی بیدآبادی یکی از بزرگترین عالمان آن روزگار
انشاء کرده به محضر وی در مجمع افاضل فروخواند که موجب حیرت سخنشناسان و
مورد تحسین و اعجاب سیّد گردید.
بنا به نوشته استاد همایی (سروش اصفهانی :8431 ،ص  )6 -3قصیده مزبور نخستین
چکامهای بود که از سروش شنیده شد و سبب شهرت و قرب و منزلت او در دستگاه
سید رشتی بیدآبادی گردید و سید او را مشمول انعام و ترشیح خود ساخته برای او راتبه
و وظیفه برقرار کرد و به تحصیل خط و سوادش تشویق فرمود.
هندسة شاعری سروش اصفهانی
به نظر میرسد در آثار نقّادان ادبی معاصر ،منزلت شعر و شاعری سروش چندان مورد
توجه نبوده است .البته به گمان نگارنده ،مقدمۀ پر نکته و عالمانۀ استاد دین و ادب
استاد جاللالدین همایی (ره) بر دیوان سروش ،بهره کافی و وافی به خواننده آن
میدهد و عمالً او را در این زمینه از پژوهش بیشتر بی نیاز میسازد .این استاد گرانمایه
در باب خصوصیّت دوره و مقام شاعری سروش اصفهانی چنین مینویسد:
« ...ناصرالدین شاه خود مردی شعر دوست و سخن شناس و اهل ادب و هنر بود
و از این رهگذر در رعایت احوال گویندگان و هنرمندان میکوشید و در حق
این طـایفه از هیچگـونه تشویق و قـدردانی کـوتاهی نمیکرد» (همان ،ص .)86 -81

استاد همایی ،در پی این گفتار به بررسی آثار سروش اصفهانی ،رابطه او با شاعران
معاصر وی و آثار او پرداخته و در نهایت ارزیابی خویش را از شاعری سروش چنین اعالم
میدارد (همان ،ص :)33 - 34

« ...خالصـه این کـه چـون عهـد قاجـاریه در واقع دورۀ بازگشت ادبـی و تجدید سبک
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شعرای باستان بوده است ،اگر هر کدام از گویندگان این عهد را به یکی از اساتید سلف
مانند کنیم ،چنان که مثال «صبا» را به «عنصری» و «وصال» را به «سنایی» و
«نشاط» را به «حافظ» و «هما» را به «سعدی» و «قاآنی» را به «المعی» و
«انوری»؛ بی شبهه «سروش» را هم باید به «فرّخی» تشبیه کرد و او را مجدد سبک
فرخی شمرد».

دین و تولّی در شعر سروش اصفهانی
کالم معجز ن شان والی ملک عصمت علیهالسّالم« ،المَرهُ مَخبُوءٌ تَحتَ لسانه» (نهجالبالغه،

حکمت  )831در کالم سروش اصفهانی ،به کمال ،مصداق می یابد و تَوَغَلی در سخن شمس
الشعرای دربار ناصری ،اندازۀ معنوی و شخص یت اعتقادی وی را به خوبی باز مینماید.
برای درک و دریافت بهنجارتر شخصیت سروش ،ابتدا یادگارهای ادبی وی را فهرست
میکنیم .آثار برجای مانده از سروش اصفهانی را چنین گفتهاند (سروش اصفهانی:8431 ،

ص :)21 - 85

 .9مثنوی موسوم به روضه األسرار؛ این کتاب بر وزن بحر رمل مسدّس محذوف
مقصور دارای  8811بیت در مقتل و مراثی حضرت خامس آل عبا سیّدالشّهداء علیه
السّالم با مطلعِ ذیل:
«دارم اندر دست خونین خامهای

تا که بنویسم مصیبت نامهای»

 .8شصت بند در مرثیه عاشورا؛ ترکیب بندی دارای شصت لخت که حکم یک
منظومه مستقل دارد که آن را هم به نام ناصرالدین شاه و دعای او ختم کرده است.
 .0مثنوی موسوم به اردیبهشت؛ در بحر متقارب مثمن محذوف مقصور ،هموزن
شاهنامه فردوسی ،در سرگذشت احوال حضرت رسول اکرم و دوازده امام علیهمالسّالم،
مخصوصاً شرح غزوات حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السّالم که در عهد پیغمبر صلّی
اللّه علیه و آله و سلّم اتفاق افتاده است.
 .0قسمتی از اشعـار فـارسی کتـاب الف لیل؛ هم از سروش است که به چاپ
رسیده و پارهای از این اشعار ،ترجمۀ اشعار عربی اصل کتاب است و بعضی را هم
مناسب قصص و حکایات انشاء نموده است.
 .7مثنوی احتمالـی در تاریخ دولت قاجار تا زمان ناصرالدین شاه بـه اسلوب
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«شاهنامۀ فردوسی» و «شاهنشاه نامه صبا» که نسخهای از آن در دست نیست و
حدسی است که از نگاشتۀ صاحب کتاب «گنج شایگان» به نظر نویسنده رسیده است
(همان ،ص .)81
 .6شم المناقب در حدود دو هزار بیت از قصاید سروش است در مدایح و مناقب
پیغمبر اکرم و ائمه دین سالم اللّه علیهم اجمعین که جمعاً شصت و نه قصیده میشود.
 .5دیوان قصاید و غزلیات و قطعات و مسمّطات سروش که بزرگترین و مهم
ترین آثار اوست و در حدود سیزده هزار بیت است.
نگاهی دقیق به این آثار ،بی گمان شخصیّت عقیدتی و نگرش ویژه توالّیی سروش
اصفهانی را به خوبی نشان میدهد .ا لبته پس از این ،در توضیحی بیشتر ،از نزدیک این
دیدگاه را میکاویم .در تبیین علل و اسباب ایجاد این نگرش والیی ،موارد ذیل شایان
توجّه مینماید:
الف) وراثت و محیط تربیتی اولیه شاعر ،سه قریه معروف سِدِه از بلوک ماربین
در سه فرسنگی اصفهان ،که به گرایش به دین و تدین نام بردار است.
ب) حضور در محضر عالم بزرگ شیعه در آن سامان ،سیّد محمد باقر شفتی
بیدآبادی معروف به حجه االسالم ،و پرورش مادی و معنوی در سایه حمایتهای
همه جانبه این بزرگ از سروش.
ج) حضور در دربار قاجار و بهویژه دربار ناصری که از دورانهای مشعشعِ
پادشاهان شیعی مذهب و مروّج مذهب حق ،و محطّ رجالِ دین و ادب بوده است.
د) بر خالف آنچه استاد گرانمایه فقید جاللالدین همایی در مقدمه ممتع دیوان
بدان حکم داده اند ،عامل و سبب چهارم را باید آشنایی عمیق یا دست کم نسبتاً
عمیق شاعر با مفاهیم واالی والیی مکتب امامت به شمار آورد.
استاد همایی در باب مذهب و عقیده سروش چنین مینویسند (همان ،ص :)31 - 41
«به طوری که از ظواهر احوال و گفتههای «سروش» مستفاد میشود ،مردی نیک اعتقاد
بوده و در مذهب شیعه امامیه ،قدمی راسخ و عقیدتی جازم داشته است؛ دلیلش مناقب
غرّا و مراثی سوزناک اهل بیت عصمت است سالم اللّه علیهم اجمعین ...عقاید مذهبی
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«سروش» از حدّ تربیت اولیه خانوادگی تجاوز نکرده و نه به شکوک کالمی آمیخته
بود و نه به لطایف عرفانی ...اگر چه من گمان نمیکنم که «سروش» هرگز در این گونه
افکار و تردیدات اصولی و کالمی که مزلّه اَقدام متحریّان سست ایمان است غور کرده و
خود را در گرداب هایل اندیشههای حیرتزا و بحثهای عقلی و جدلی که غرقگاه

سبّاحان ناپروای بی دلیل است در افکنده باشد؛ بلکه ظاهر این است که با همان
عقاید و تعلیمات که از آغاز کودکی در روح وی رسوخ کرده بود ،همچنان دست
نخورده تا آخر عمرش باقی مانده است.
 ...در عین این که معتقدات مذهبی او از سطح افکار عامیانه تجاوز نمیکرد،
مانند سایر عوام ،مقلد متعصّب نبود»...
بخش اخیر این دیدگاه را به مطالعه و نقد مینشینیم.
نمایِ نزدیک
سروش اصفهانی – آن چنان که از دیوان وی بر میآید – در حدود هفتاد قصیده در
مناقب آل اللّه علیهم سروده است؛ به ترتیب کثرت؛
 31قصیده مدحیه در منقبت حضرت امیرالمؤمنین سالم اللّه علیه و اله.
 86قصیده مدحیه در نعت حضرت رسول اکرم صلّی اللّه علیه و آله.
 6قصیده مدحیه در منقبت حضرت ولی عصر عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.
 3قصیده مدحیه در منقبت حضرت فاطمۀ معصومه سالم اللّه علیها.
 2قصیده مدحیه در منقبت حضرت ثامن الحجج امام رضا سالم اللّه علیه.
 4قصیده مدحیه در منقبت حضرت امام سجاد ،امام باقر؛ امام کاظم سالم اللّه علیهم
(برای هر یک از حضرات یک قصیده)
نگارنده در مسیر درک دقیقتر شخصیت والئی سروش ،چهل قصیده مدحیّه وی را
در مناقب و فضایل موالی اهل یقین حضرت امیرالمؤمنین سالم اللّه علیه را کاویده
است .حاصل این کاوش ذیالً عرضه میشود:
پـانزده قصیده از این سلسله قصـاید ،غدیریّه است؛ یعنی در جشن و ضیـافت شاهانه
برای برگزاری عید غدیر در سالروز این بزرگ ترین عید 81 ،ذیحجه ،سروده شده است.
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* سیزده قصیده از این سلسله قصاید ،مولودیّه است؛ یعنی در جشن و ضیافت
شاهانه برای برگزاری عید والدت حضرتش ،سیزدهم رجب المرجّب ،سروده شده است.
* دوازده قصیده باقی نیز مدحیّه محضاند که ظاهراً در مناسبتهای دیگری به
سلک شعر در آمده است.
* بیش از هشتاد درصد قصاید چهل گانه مزبور با مقدمه سازی شاعرانه قصیده یا
تشبیب و نسیب و  ...آغاز گردیده و بقیه بدون مقدمه.
نمای نزدیکتر
مضامین برجستۀ معرفتی در باب امامت و والیتِ فرمانروایان ملک عظیم عصمت و
طهارت علیهم السّالم ،در اشعار والیی سروش چنان وفوری دارد که با غور در آنها ،محقق
آشنا با این مضامین ،شاعر را نمایندۀ اعتقادی واال و ژرف مییابد که قطعاً از سطح عقاید
عوام و بلکه حتی برخی از خواص دینداران و دینمداران فراتر است؛ اعتقادی که تنها در
منظومههای واالی والیی ،خطبه و خطابه ها؛ ادعیه عمیق ،احادیث و اخباری سترگ
قابل دست یابی است و از اندازۀ ادراک و ظرف فهم بسیاری از مدّعیان ،بیرون.
مضامین برجسته و عمدة توالّیی و معرفتی شعر سروش از این قرار است:

 .9تولّی و محبت آل اللّه علیهمالسّالم و تبرّی از دشمنانشان ،میزان و محک
ایمان است و ارج یا بی قدری هر چیز و هر کس ،با قبول یا عدم قبول امامت و
والیت و حبّ و بغض ایشان ،نسبت دقیق و بی گمان دارد و حقیقت هدایت و
ضاللت را با این معیار باید عیار زد
نمونههایی از ابیات:

بیت  81و ( 81قصیده :)8
«دانی که چه چیزست رستگاری؟
و اندر دو جهان مایه سعادت

بـر حـیـدر و بـر آل او تـوالّ
از دشمـن او داشتـن تبرّا»

بیت ( 311قصیده :)86
قسیم جنّت و نار است و حق از حبّ و بغض او
منوّر کرد جنّت را و مُظلم ساخت نیران را
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بیت  181و ( 181قصیدۀ :)41
ایـزد بـدو سپـرده در جنّت و جحیـم

بر دوستان مبارک و بر دشمنان بالست...

بر خلق از او رضا و سخط گردد آشکار

ایزد منزّه از سخط و فـارغ از رضاست...

بیت ( 4218قصیده :)881
«در روز رستـخیـز بـه حبّ او

مـؤمـن شنـاختـه شـود از کـافر»

بیت ( 6186قصیدۀ :)814
«دو راه بـاشد حـبّ وی و عداوت وی

یکی به سوی نعیم و یکی به سوی سعیر»

بیت ( 112قصیده :)411
«اگر به دوستی اش متفق شدندی خلق

خدای خلق نکردی در آن جهان سجّین»

بیت ( 81185قصیده :)412
ز تـو روند بـه دوزخ ز تو روند به خلد

از آن که معنی میزان و رستخیز و پُلی»

بیت ( 88214قصیده :)463
«نـدهـد فـایده اقرار بـه توحید تو را

گر نه بر فضل وی و آل وی اقـرار کنی»

 .8تقدم وجود نوری حضرات آل اهلل علیهمالسّالم بر همه موجودات
بیت ( 83قصیده :)8
«جسمش پسر آدم است لیکن

جـانـش پـدر آدم اسـت و حـوّا»

بیت  482و ( 484قصیده :)81
«انـدر جهـانِ گـلِ ،پدر و مادر

بـایـد شنـاخـت آدم و حـوا را

و انـدر جهـانِ دل پدر و مادر

مشناس جز که حیدر و زهرا را»

بیت  3122و ( 3124قصیده :)811
«حـجـت داور زمـان و زمـیـن

بـوده و هسـت در همـه ادوار

نـورش از مشـرق ازل رخشیـد

شـد پـدیـدار از او دگـر انـوار»

بیت ( 81511قصیدۀ :)436
«اولین گوهر امیرالمؤمنین حیدر که هست

گوهـر پاکش یکی بـا گوهـر پیغمبری»
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بیت ( 88382قصیدۀ :)461
«فهم دانا حادث است و گوهر پاکت قدیم

خارجی از فهم دانشور نمیدانم که ای»

 .0حجّت حق مدار آفرینش و به مثابه کُلّ است که انبیاء و اولیاء علیه و
علیهمالسّالم اجزاء اویند .بازگشت همه به اوست و اوست دستگیر همة اولیاء و
معلّم ایشان و مالئکه اللّه .معجزات أنبیاء علیهمالسّالم جمله به دست او صورت
پذیرفته .مایه عذاب امم عصیانگر ،اوست
بیت  21و  21و ( 21قصیدۀ :)8
«خــاتــم را آمــوزگــار مــلّــت

آدم را آمـــوزگـــار اســمــا ...

ای آن کـه همـه انبیـا کـه و مـه

مـوجنـد و بـود گـوهـر تـو دریــا

ســوی تـو بـود بـازگشـت ایشـان

چونان که به کل است بازگشت اجزا»

بیت  812و ( 814قصیدۀ :)4
«تو بودی انبیا را درگـه درماندگی یـاور

تو بودی اولیـا را درگـه بیچارگـی ملجـا

تو گفتی مر زمین را تا تن قارون بیوبارد

تو بردی ناقه صالح برون از صخرۀ صمّا»

بیت ( 6122قصیدۀ :)814
«فرشتگان را بر چرخ از او بود تعلیم

ستارگان را بر فرش از او بود تأثیر»

بیت  6831تا ( 6818قصیدۀ :)815
«انبیا را همه بر دامـن او دست امید

اولیـا را همه بـر درگـه او روی نـیـاز

چنـگ انـدر رسـنِ دوستی حیدر زد

تـا بـرون آمد یوسف ز چه سیصد باز

نام فرخندۀ او را به در گردون خواند

گشت بر روی پیمبر در نُه گردون باز»

بیت ( 81441قصیدۀ :)443
«انبیـا و اولیـا را اوست مبـدای وجـود

الجرم هر چیز را جنبش سوی مبداستی»

سروش توالّ 07/

بیت  81182و ( 81184قصیدۀ )412
ایـا ولـیّ خـدا و وصی پـیـغـمـبـر

تـویـی کـه فـارس بدر و مبارز جَمَلی

گهی به خضر شده رهنمای در ظلمات

به گفت و گوی گهی با کلیم در جَبلی

 .0آل اللّه علیهمالسّالم اسماء حسنای حضرت حق و چشم و گوش و روی و
 ...و دست اویند و وسائط فیض حق و حجت بر تمام خلقند و شناخت آنها
شناخت خداوند است سبحانه و تعالی
بیت  842و ( 844قصیدۀ :)3
«محیط آفرینش گـوهر او بوده و باشد

محـیط گـوهـر او گـوهـر دادار بـی هـمتـا

علی و عترتش اسماء دادارند و قائم دان

برایشان عرش و فرش و آنچه در پستی و در باال»

بیت  411و ( 413قصیدۀ :)81
«دسـت خــدا عـلـی وصـی احـمـد

کـافـراشـت هـفـت گـنـبـد خـضـرا را

روی حـق اسـت و بـهـر چـنیـن رویـی

آیــیـنـه دان تـمـامــت اشـیـا را»

بیت ( 1215قصیدۀ :)858
«بدو شناخته گردد خدای عزّ و جلّ

که اوست مصدر افعال و مظهر آثار»

بیت  6215تا ( 6211قصیدۀ :)218
«خدای آینهای خواست بهر جلوۀ خویش

نمود خویش بکلی درو چو دید صفاش

ازو وجـود بـود جـمـله آفـریـنـش را

ز بهر آن که همه آفرینشاند اجزاش

عـلـی و آلـش اسـمـاء پـاک یـزدانند

جـواب یـابی خوانی اگر بدین اسماش»

بیت  6356و ( 6355قصیدۀ :)215
او راست روی بر حق و ما را بدوست روی

در خلقِ خویش واسطه کرده است داورش

یک روی سوی خالق و یک روی سوی خلق

گیرنده از حق است و دهنده به حق ورش»

 .7حجّت حق علیه السّالم علت مادّی آفرینش است
بیت  14و ( 13قصیدۀ :)4
«گرفته گرد بر گرد همه امکان وجود او

چنانچون گرد بر گرد زمین را گنبد خضرا

به سوی او بود مر آفرینش را همه جنبش

بلی البد به سوی کل بود جنبیدن اجزا»
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بیت ( 822قصیدۀ :)3
عیان از گوهر او شد تمامی گوهر اشیا»

«پدید از بازوی او شد تمام نیروی ایزد

بیت ( 415قصیدۀ :)81
اوج سـپـهـر و مـرکــز غـبـرا را»

«ذاتش فـرو گـرفتـه ز سـر تـا بُن

بیت  4351و ( 4314قصیدۀ :)886
«مـشـتـق ز وجـود وی آفـریـنـش

چون فعل که مشتق بود ز مصدر...

عـالـم همـه مـوجنـد و اوسـت دریـا

آدم عــرض و ذات اوســت جــوهــر

 .0حجت کبرای حق علیه السّالم علّت صوری هستی است
بیت ( 81قصیدۀ :)8
«در کون و مکـان ،ذات اوست ظاهـر

گفته است بـه رمز ایـن حدیث ،شعیا»

بیت ( 841قصیدۀ :)3
«ایا در هر زمان ظاهر چه در اول چه در آخر
ایا در هر مکان حاضر چـه در دنیا چـه در عقبی»

بیت ( 6214قصیدۀ :)218
بـر آسمان و زمیـن اوست نـور هستی و بس
فـرو گـرفـتـه زمـیـن و آسمـان فـروغ ضیـاش»

بیت ( 81441قصیدۀ :)443
«چیست ذات او یکی دریای انگیـزنده موج
عرش و فرش و لوح و کرسی ،موجِ آن دریاستی»

 .5صاحب عصمت کبری ،حجّت خدا علیه السّالم ،علّت غایی آفرینش است
بیت  13و ( 11قصیدۀ :)4
«بـه سوی او بود مر آفرینش را همه جنبش

بـلی البد بـه سوی کـل بود جنبیدن اجزا

سوی خود خواند موسی را گهی در وادی ایمن

تجلّی کرد سیمایش گهی در سینه سینا»

بیت ( 182قصیدۀ :)86
«بپرسیدم زنامش جبرئیلم گفت در پاسخ

امیرالمؤمنین حیدر که مقصود است امکان را»

سروش توالّ 05/

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

گردید از این مشیت ،موجود ،نور و نار

ای آن که ز آفرینش ،مقصود ،بودِ توست

چونان که از صدف گهر و از درخت بار

 .2اهل بیت عصمت و طهارت ،محمّد و آل محمّد علیهم الصلوه و السّالم،
علّت فاعلی خلقت اند
بیت  811تا  812و ( 811قصیدۀ :)4
«عـلی و عترتش اسمـاء دادارند و قـائم دان

برایشان عرش و فرش و آنچه در پستی و در باال

ایا فرمان تو نافذ بـه نٌه گردون و هفت اختر

ایـا احکـام تـو جـاری بـه جـابلقـا و جـابلسا

زهر کس فعل نیک و قول نیک اندر وجود آید

تـویی آن فعل را مصدر تـویی آن قول را مبدا...

خورند از خوانِ تو امروز روزی ،مؤمن و کافر

کـلید جـنت و دوزخ ،بـه دست تـو بـود فـردا»

بیت  824و ( 834قصیدۀ :)3
« مؤثر اوست در کیهان چه در پیدا چه در پنهان

مدبّر اوست در امکان چه در سرّا چه در ضرّا...

همه جنبـدگـان مـقـهورِ تـو از مهـر تـا ذرّه

همه پـرّنـدگـان مـأمـور تـو از پشّه تـا عنقا»

بیت  8345و  8341و  8332و ( 8331قصیدۀ :)31
«بـدو رسد مـدد از آفـریدگـار ،نخست

وزو هـر آیـنـه بـر جمـله کـائنـات مـدد

بـر آسمانها نـامش فـرو نبشت خـدای

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

در آشکـار و نهان حکم حکم او جاوید

در آسمان و زمین دست دست او سرمد...

بدوست گردون گردنده چون به قطب رحا

بدوست گیتی پاینده چون به روح جسد»

بیت  6181و  6128تا ( 6124قصیدۀ :)814
*«در آفرینش تدبیر او کند همه وقت

بدان صفت که خرد در بدن کند تدبیر

بـود بـزرگتریـن آیـت خـدای بـزرگ

وصیّ بـر حـق بـاشد بـه زیر چرخ اثیر

فرشتگـان را بـر چرخ از او بـود تعلیم

ستارگـان را بـر فـرش از او بـود تـأثیر

نـوشته بـودش بـر خـاتم سلیمان نام

شدند از آن پری و آدمیش حکم پذیر»
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بیت  6831و ( 6836قصیدۀ :)815
«دست یزدان اسداللّه که در طاعت اوست

آنچه در ملک خداوند نشیب است و فراز

مصـدر فعـل خـدای است و ندارد مانند

مظهـر ذات خـدای است و ندارد انباز»

بیت  6341تا ( 6332قصیدۀ :)216
گردد مشیتِ ملک العرش از او پدید

از بهـر آن کـه اوسـت مـحـلِ مشیّتش
هر صانعی نماید با دست صنعتش»

دست خدا و صنع خدا زو شود پدید

بیت ( 81582قصیدۀ :)435
«دست یزدان است و گردد صنع یزدان زو پدید
کردۀ او دان پس این چرخِ بدین پهناوری»...

 .1آل اللّه علیهمالسّالم علل اربعه آفرینش اند
بیت  81182تا ( 81181قصیدۀ :)412
«ایــا ولـیّ خــدا و وصــی پـیـغمبـر

تـویی کـه فـارس بـدر و مبـارز جملی

گهی به خضر شده رهنمای در ظلمات

بـه گفتگـوی گهـی بـا کلیم در جبلـی

نـیـافـریـد خـدای جـهـان مثـال تـرا

کـه مـر خدای جهـان را بزرگتر مثلی

خدای گفت کجا رو کنند ،روی من است

تـو روی اویی در هر مکـان و هر محلی

نه جز خدایت خواندن توانم و نه خدای

بـدونـه مـتصلـی و از او نـه مـنفصلـی

زتـو رونـد بـه دوزخ زتـو روند به خلد

از آن که معنی میزان و رستخیز و پلی

بـود زتـو اثـرِ سعد و نحس در کیهـان

کـه تـو مـؤثـر بـر مشتری و بـر زحلی

چهـار علت بـایست آفـرینش را

تو آفرینش حق را چهار گون عللی

 .81مقام و منزلت آل اللّه علیهمالسّالم فوق ادراک و تمنّای همه خلق حتی
اولیا و انبیاست و حضرات توصیف ناپذیرند
بیت  11تا ( 811قصیدۀ :)4
«سوی خود خواند موسی را گهی در وادی ایمن
تـجـلی کـرد سیمـایش گهی در سینه سینا

سروش توالّ 01/

نـکــردی رتـبـتـش را در بـهـشت ار آرزو آدم
نگشتی جـاودان خـالی بـهشت از آدم و حوا
پیمبر گـفت بـا او گـفتمی از وصف تـو چیـزی
کـه خود آن چیز را من دانم و دادار بی همتا
ولی ترسم از ایـن گفتن کـه اندر حقّ تو مردم
همـان گـویند کـانـدر حقّ عیسی نبی ترسـا
نگـفت و بـاز گفتندش گـروهی ایـزد بی چون
چه بـود آن سرّ ناگفته تعالی خالق االشـــیاء
علـی و عـترتش اسـمـاء دادارنـد و قائـم دان
برایشان عرش وفرش وآنچه درپستی ودرباال»

بیت ( 518قصیدۀ :)21
مگوی ربّ و بگوی آنچه اندر او خواهی

ستودهتر نبود در جهان از این مذهب»

بیت  8341و  8346و ( 8338قصیدۀ :)31
«چـون تـاخـت پیمبـر بـه سـوی معراج

بگـذشت ز نُه چـرخ و هفت اختر

نـگشود کسـی جـز عـلـی بـه رویـش

دروازه نُـــه آســمــان اخــضــر

کـه آدم و گـه شیث بود و گـه نـوح

هـم آیــد و هـم آمــده مــکـرّر

تــا خــلــق نــدانــد خــدای او را

زیـن شکـل بر آمد به شکل دیگر

عـالـم همـه مـوجنـد و اوسـت دریـا

آدم عـرض و ذات اوسـت جـوهـر

تـا راه نـمـایـد بـه ســوی واجـب

در کـسـوت امـکـان شده مصوّر...

وصفش چـه نگـویم چنـان کـه دانـم

بـاللّه کـه دلـم بـر کـفیـد در بر»

بیت  1215تا ( 1211قصیدۀ :)858
«بـدو شنـاخته گـردد خـدای عز و جل

کـه اوست مصدر افعـال و مظهر آثـار

نه جز خدایش خواندن توانم و نه خدای

ندانمش که چه خوانم خدای را زنهار

گرش خدای نخوانم ،مدیح گـردد پست

وگـر بخوانم بـایست کـردن استغفـار
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بیت ( 1151قصیدۀ :)851
نه در حواسّ گنجد فضلت نه در بیان

نه در قیاس سنجد بذلت نه در شمار»

بیت  5815و ( 5813قصیدۀ :)248
«در هـر صفتـی بـازنـدانیـش ز ایـزد
دیدند در او چون همه اوصاف خداوند

جز آن که منزّه بود ایزد ز تجسّم...
کردند گروهی بـه خداییش توهّم...

بیت ( 1125قصیدۀ :)411
نه راه دربن ذاتش قیاس برده نه وهم

نه پی به کنه صفاتش گمان برد نه یقین»

استنتاج
آنچه از مجموعه آثار و مضامین برجسته شعری سروش از منظر دینی و اعتقادی
میتوان دریافت دست کم دو نکته ذیل است:
الف) آشنایی نسبتاً عمیق شاعر با معارف واالی والیی شیعه
همچنان که از  81عنوان منتخب این جستار به دست میآید شاعر از سر عقیده
جازم و راسخ خویش  -که به قطع و یقین مطابق عقیده ممدوح قاجاری وی نیز هست -
مفاهیمی سترگ از میراث فرهنگ شیعه را در جامۀ شعر به نمایش گذاشته است .شاید
بتوان با ارائه نمونهای از این معارف واال در برخی آثار عالمان شیعۀ معاصر سروش یا
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
شیخ احمد احسایی ( ،)8238-8866و بررسی جایگاه امامت در منظومۀ فکری ایشان و
مقایسه آن با شعر والیی سروش اصفهانی ،میتوان دریافت که اگر نگوییم سروش ،خود،
از این آثار مستقیماً بهره مند شده ،دست کم باید پذیرفت که این منظومه فکری،
اندیشهای رایج در دربار قاجاریان و به ویژه دربار ناصری بوده است .نگارنده نخستین
شاهد را از جلد هشت دائره المعارف بزرگ اسالمی ذیل ماده «احسایی» (بجنوردی،

 )661 ،8454تقدیم میدارد:
«احسایی در آثـار خـود سهم شایانی بـه مباحث «امامت» داده است که نمونه آن را در

سروش توالّ 59/

شرح مبسوطی که بر «زیارت جامعه کبیره» نوشته است ،میتوان دید .شاخص اندیشه
وی در این زمینه ،توجه خاصی است که به جنبههای تکوینی مقام امام نشان میدهد.

از جمله در بازگو کردن این عقیده که پیامبر و امامان علیهمالسّالم ،برترین
مخلوقات خداوند و واسطه فیض ویند ،آنان را علل اربعه کائنات یعنی
علتهای فاعلی ،مادی ،صوری و غایی ،معرفی میکند .در فلسفه ارسطویی و
حکمت اسالمی ،هر یک از این اقسام چهارگانه ،گویای جنبهای از نیازمندی پدیده

به علت است .احسایی به استناد مضامین حدیثی ،کمال هر یک از چهار
جنبه علیت را در وجود پیامبر و امامان صلوات اللّه علیهم اجمعین نشان
میدهد و نتیجه میگیرد که علل اربعه کائنات ،ایشانند،211-216 ،4/61( .
31-3/35؛  ،11-51قس ،56 ،31-8/41 :مجموعه».)424 ،

در معروف ترین اثر شیخ؛ یعنی «شرح الزیاره» در تشریح معارف گرانسنگ این
زیارت نامه بنیان ساز ،همچنان که از دائره المعارف بزرگ اسالمی نقل گردید ایشان در
مواضع متعدد بر علیّت ذات اقدس معصوم علیه السّالم در کائنات تأکید ورزیده است .از
جمله وی در «شرح الزیاره» در ذیل عبارت شریف «وارکانا لتوحیده» با تفصیلی نسبی
بر علیت اربعه ذوات مقدسه معصومین علیهمالسالم تاکید و تصریح دارد (األحسائی:8323 ،

الجزء االول.)213 -214 ،

تا جایی که نگارنده میداند علی الظاهر پیش از شیخ احسایی (ره) تعبیر
«علّت و انواع اربعه آن» به ذوات مقدّسه آل اللّه علیهمالسّالم اطالق نشده و این
تعبیر ،به ایشان و پیروان ایشان اختصاص دارد .ناگفته نماند «معنا و مفهوم» این
تعبیر در روایات فراوانی در باب حضرات خاندان عصمت و طهارت علیهمالسّالم به وضوح
دیده میشود ولی تعبیر فلسفی «علل اربعه کائنات» در باب والیانِ ملکِ والیتِ کُبری
صلوات اللّه علیهم اجمعین ،ظاهرً تعبیر متّخذ شخص ایشان از مفاهیم روایات است.
پس از ایشان نیز این تعبیر را در آثار شاگردان و پیروان و رهروان مسیر وی میتوان
یافت.
در یکی از آثار مشهورترین شاگرد مرحوم شیخ احسائی ،مرحوم سید کاظم رشتی،
که به شرح «خطبه تُطُنجیّه» موسوم است ،به اقتضای محتوای رفیع خطبه مزبور که
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مشتمل بر بیان مقام و منزلت ائمه معصومین صلوات اللّه علیهم اجمعین است ،به
تفصیل و در جای جای این شرح میتوان بحث علّیّت همه جانبه وجود قدسی حضرات
علیهمالسّالم را به مطالعه نشست (رشتی ،بیتا :بیشتر صفحات کتاب).
نامورترین شاگرد مرحوم سیّد کاظم رشتی ،مرحوم حاج محمّد کریم خان کرمانی
است که آثار فراوانی در این عرصه عرضه کرده است که فهرست تفصیلی آنها را در
کتاب «فهرست کتب مشایخ عظام اعلی اللّه مقامهم» از آثار مرحوم ابوالقاسم خان
ابراهیمی ،نوه ایشان (ابراهیمی ،بیتا ب ،)411 -11 :میتوان دید.
یکی از مشهورترین آثار فارسی مرحوم حاج محمد کریمخان کرمانی – که حجیم
ترین آنها نیز هست و حکم دائره المعارف این منظومۀ فکری را در زبان فارسی بدان
میتوان داد «ارشاد العوام» است .این کتاب در چهار جلد و دو مجلّد به چاپ رسیده
است .در یکی از مواضع جلد اول این کتاب در خصوص موضوع علیت اربعه حضرات آل
اهلل علیهمالسالم بحثی تفصیلی ارائه شده است (کرمانی ،بیتا الف.)411 -426 :
در مجلد دوم این کتاب (شامل جلد سوم و چهارم) نیز مباحث مفصّلی درهمین
زمینه میتوان دی د و چون بنابر اختصار است؛ خوانندۀ محترم را به مطالعه کتاب مزبور
ارجاع میدهیم .البته ایشان در آثار دیگر خویش نیز به این امر پرداخته است؛ از جمله
در مجموعه الرسائل شماره  68که مشتمل بر  5رساله است در دو جا (الکرمانی ،بیتا ب:

 31 -21و  )366 -368وی توضیح علل اربعه بودن ائمه علیهمالسالم برای خلقت را وجهه
همت خویش قرار داده است.
اعتقاد مزبور ،علیّت ذوات مقدسه معصومین سالم اللّه علیهم اجمعین در چهار گونۀ
آن برای آفرینش ،در آثار متأخران این عرصه نیز دیده میشود از جمله در اثری موسوم
به «فلسفیه» از مرحوم ابوالقاسم خان ابراهیمی ،نوه مرحوم حاج محمد کریم خان در
پرسش شماره  81با این عبارت که « اگر کسی بگوید امام ،علت مادی و صوری و فاعلی
و غائی عوالم وجود است ،صحیح است یا نه؟» حدود  21صفحه از کتاب مزبور به پاسخ
مثبت تفصیلی این امر اختصاص داده است (ر.ک .ابراهیمی ،بیتا الف.)218 -851 :
فرزند مؤلف یاد شده مرحوم عبدالرضا خان ابراهیمی نیز اساساً اثری مستقل با
عنوان «رساله علل اربعه و اصول دین» (ابراهیمی ،بیتا :تمام کتاب) برای تبیین این امر که
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«محمّد و آل محمّد علیهمالسّالم علل اربعه کائناتند» پدید آورده است که در آن با آیات
و احادیث متعدد به اثبات این امر پرداخته است.

ب) سیطرة فکری خاص شیعی با دو وجهه برجسته تولّی و تبرّی و حضور
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
فت حعلیشاه و باالخص ناصرالدین شاه به مؤسس شیخیه و عالمان پیرو مرحوم شیخ
احمد احسایی – که شرح این توجه و اهتمام در کتب این عالمان از جمله کتاب
«فهرست کتب مشایخ اعلی اللّه مقامهم» و رساله «شرح احوال شیخ احمد بن زینالدین
احسایی» و مقدمه «ارشاد العوام» قابل مطالعه و بررسی است – و همچنین میزان
مقبولیّتِ شمس الشعراء ،سروش اصفهانی در دربار قاجار ،میتوان پذیرفت که بر خالف
دیدگاه مرحوم استاد جاللالدین همایی در مقدمه ایشان بر دیوان ،نه تنها معتقدات
سروش از سطح افکار مذهبی عامیانه گذشته بلکه میتوان وی را صاحب شناختی نسبتاً
عمیق از معارف واالی والیی دانست که در بسیاری از خواص هم دیده نمیشود.
و نکته دیگری که مجدّداً می توان بر آن پای فشرد همانا سیطرۀ مکتب فکری
مرحوم شیخ احمد احسایی و پیروان وی بر جوّ مذهبی دربار قاجار و به ویژه دربار
ناصری است؛ چرا که ملک الشعرای دربار و شمس الشعرای آن ،عیناً این سازمان اندیشه
رادر شعرخود باز می نماید وهمواره مورد ترغیب و تشویق و اعطای صلههای گران از
سوی پادشاه میگردد.
در تأیید این نکته و با بهره گیری از اسناد تاریخی ،میتوان عباراتی را از کتاب
«کشف الغرائب یا رساله مجدیّه» از میرزا محمد خان مجدالملک ،از رجال و صاحب
منصبان مهم دربار ناصری – که متضمن شرح اوضاع ایران و حوادث نیمه اول سلطنت
ناصرالدین شاه قاجار و از اسناد تاریخی مهم این دوران است شاهد آورد .مجد الملک در
این کتاب مینویسد (مجدالملک:)21 -25 :8411 ،
«مذهب شیخیّه که از مستحدث ات تشیّع است ،این اوقات یک علّت مُزمنی شده و
به جسد دولت و ملت ایران حلول کرده قوای ملت را مثل مزاج دولت علیل نموده
است .پیشوایان ملت و پیشکاران دولت را مشغولیّت خاطر ،از عالج این علّت نیز
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قاصر نموده عن قریب ولی عهد دولت ایران را ،تشویقات اندرونی و بیرونی منسوبات
امّی او که امّت معتبری شدهاند یک شیخی مقتدر خواهد کرد و او را عصبیّت این
مذهب به عملی وا میدارد که از حوصله دولت و ملت خارج باشد».
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