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محمد حسن بهنام فر1

چکیده

ــه  ــراز عالیــق دینــی شــاعران ب مــدح و منقبــت در قالــب قصایــد مذهبــی، از عمده  تریــن روش هــای اب
اولیــای دیــن بــوده اســت. نازک اندیشــی و لطافــت بیــان در شــعر آیینــی وقتــی بــا ابــراز احساســات بــرای 
ائمــه اطهــارb تلفیــق می  یابــد، زیباتریــن منظومه هــای ادبــی را رقــم می  زنــد. شــیخ فخرالّدیــن حمــزة 
بــن علــی اســفراینی)784 - 866 ق.( متخلــص به آذری از مشــاهیر، مشــایخ و شــاعران قــرن نهم هجری، 
بخــش زیــادی از قصایــد او در منقبــت ائمــۀ اطهــارb ســروده شــده اســت. بــا مراجعــه بــه قصایــد دیــوان 
آذری، مــدح و ارادت بــه ائمــه اطهــارb و بــه طــور خــاص امــام رضــاg بــه ســبب حضــور ایــن شــاعر 
در خراســان قابــل توجــه اســت. ایــن مقالــه بــا بررســی و تحلیــل قصایــد رضویــه در دیــوان شــیخ آذری، 
بــرآن بــوده اســت تــا ویژگی  هــای سبک  شناســی و نوآوری  هایــی را کــه شــاعر بــه آن توّجــه داشــته، در ســه 
ســطح، زبانــی، ادبــی و فکــری واکاوی و جنبه  هــای زیبایی  شــناختی آن را شناســایی کنــد. آذری بــا بیانــی 
شــیوا و روان، موفــق شــده اســت قصایــد رضــوی را همــراه بــا صنایــع ادبــی و مفاهیــم عمیــق مذهبــی و 
تاریخــی بســراید. درون  مایــه و زبــان فکــری شــاعر بــا مفاهیــم آیینــی ترکیب یافتــه و شــاعر به خوبــی، ارادت 

خــود را بــا نگاهــی عرفانــی و بــا زبــان شــعر بیــان کــرده اســت.

کلیدواژه ها: امام رضاg، شیخ آذری اسفراینی، قصاید رضوی، سبک شناسی.
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1. بیان مسئله پژوهش

یکــی از میراث هــای فرهنگــی زبــان و ادب فارســی دیوان شــاعران گذشــته اســت. این ســخنوران 
ــه  ــه ب ــا توج ــته  اند و ب ــالمی داش ــی اس ــگ ایران ــه از فرهن ــی ک ــوان و دریافت ــدازۀ ت ــه ان ــک ب ــر ی ه
ــاس  ــا ذوق، احس ــق ب ــی و مطاب ــت دین ــورداری از معرف ــزان برخ ــادی و می ــری و اعتق ــی فک مبان
ــی  ــم آورده و باق ــه قل ــش ب ــروده  های خوی ــانb را در س ــت معصوم ــت و منقب ــود نع ــه خ و اندیش
ــان فارســی، شــیخ آذری طوســی اســفراینی)784 -  ــام زب گذاشــته  اند. یکــی از شــاعران خوش  ن
866 ق( اســت کــه در قــرن نهــم هجــری در قالــب شــعر و نوشــته  های عرفانــی، آثــار چنــدی1 از 
خــود باقــی گــذارده اســت. آذری در دوره  ای قــرار داشــت کــه بــه لحــاظ شــرایط خــاص سیاســی 
در آثــار فرهنگــی کمتــر بــه او توجــه شــده اســت. نابســامانی  هایی کــه پــس از تهاجــم مغــوالن در 
شــرق جهــان اســالم روی داده بــود، منجــر بــه زوال و بی  نظمــی فکــری و اندیشــه  ای شــده و فقدان 
دولــت مقتــدر مرکــزی، بی  ثباتــی سیاســی را شــکل داده بــود. در ایــن میــان سلســله  های محلــی 
ســر برآوردنــد و همــراه آن عقایــد مختلــف مذهبــی کــه خصوصــًا از مکتــب تشــیع اثنا  عشــری مایــه 
گرفتــه بودنــد و مدتــی اجــازه انتشــار نداشــتند، در ســرزمین های مختلــف شــکوفا شــدند. یکــی از 

1. شـیخ آذری را می تـوان از شـاعران و نویسـندگان پـرکار قـرن نهـم به شـمار آورد و آنچه از آثار منظوم و منثور شـیخ در دسـترس 
اسـت یـا ذکـر آن هـا در منابـع آمده، به این شـرح اسـت: 1. بهمن نامه: این مثنوی را شـیخ به درخواسـت سـلطان احمدشـاه بهمنی، 
در احـوال و آثـار ایـن سلسـله سـروده اسـت. ایـن مثنـوی در وزن متقارب بـه تقلید از شـاهنامۀ حکیم توسـی و اسـکندرنامه نظامی 
سـروده شـده و شـیخ در سـرایش این اثر، تحت تأثیر مسـتقیم آن ها بوده اسـت. ظاهراًً از این کتاب تاکنون نسـخه ای در فهرسـت ها 
و کتابخانه هـا دیـده نشـده اسـت. 2. عجایـب الغرایـب: ایـن منظومـه کـه در بحـر خفیف )فاعاتـن مفاعلن فع لن( سـروده شـده، در 
ذکـر عجایـب شـهرها، سـرزمین ها، کوه هـا، چشـمه ها، بناهـا و حیوانـات اسـت. مثنوی عجایـب الغرایب حـدود ۵300 بیـت دارد و از 
آن نسـخه های فراوانـی در کتابخانه هـای مختلـف موجـود اسـت. 3. سـعی الصفـا: این کتـاب که بنا به قول مشـهور بخشـی از مثنوی 
مـرآت شـیخ آذری اسـت حاصـل سـفر حـج شـاعر اسـت و آن را در مـدت یک سـال مجاورت خانۀ خدا سـروده اسـت. ایـن منظومه 
ظاهراًً دربارۀ تاریخ کعبه و آداب زیارت اسـت. از این مثنوی نیز متأسـفانه تاکنون نشـانی به دسـت نیامده اسـت. 4. مفتاح االسـرار: 
هنگامی کـه شـیخ آذری حـدود سـال ۸30 قمـری بـه همـراه مرشـد و پیر خویش شـیخ محـی الدین توسـی غزالی به حـج رفت، در 
برگشـت و هنـگام اقامـت در شـهر حلـب ایـن کتـاب را تألیـف کـرد. از کتـاب مفتاح االسـرار نشـانی بر جای نیسـت ولـی از آنجا که 
کتـاب جواهراالسـرار شـیخ، خاصـه  ای از آن اسـت، می توان با بررسـی آن کتـاب، دریافت که مفتاح االسـرار در چـه موضوعی تألیف 
شـده اسـت. ۵. جواهـر االسـرار: مفصل تریـن و مشـهورترین اثـر موجـود شـیخ آذری بـه نثر ایـن کتاب اسـت. این کتاب حدود سـال 
۸40 قمـری در اسـفراین تألیـف شـده اسـت)صفا، 13۸1، ج4: 32۵(. کتـاب جواهـر االسـرار یکـی از متـون اولیـه نقد و شـرح شـعر 
شـاعران، منبـع بسـیاری از نویسـندگان در قـرون بعـد بوده اسـت. از ایـن کتاب، چاپی سـنگی به سـال 1303 در تهـران و به همراه 
دو اثـر شـیخ جامـی و عزیـز الدین نسـفی صورت گرفته اسـت. نسـخ خطی فراوانـی از این کتـاب در کتابخانه  ها موجود اسـت که کار 
تصحیـح آن را سـاده تر می  کنـد. سـال 13۸۸ چاپـی غیـر مقابلـه  ای از آن به همت آقای احمد شـاهد در اسـفراین زادگاه شـیخ آذری 
انجـام گرفتـه اسـت. نظـر بـه اهمیـت موضـوع کتـاب و جامـع االطـراف بـودن آن، ضـرورت تصحیح انتقـادی از ایـن اثر شـیخ کامًا 
مشـهود اسـت. 6- طغـرای همایـون: دربـارۀ ایـن اثـر شـیخ به جز نـام در تذکره  ها چیـزی موجود نیسـت. ۷. دیـوان اشـعار: مهم ترین 
و ارزشـمندترین اثر شـیخ آذری دیوان اشـعار وی اسـت. دیوان شـیخ آذری که در دوران خود شـهرتی فراگیر داشـته حدود ۵000 

بیـت دارد)همان: 32۸(. 
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ایــن دولت هــا ســربداران بودنــد کــه موفــق شــدند بــا اتــکا بــه مذهــب تشــیع اثناعشــری بــه صورت 
یــک اندیشــه، حاکمیــت و قــدرت خــود را در جامعــه هدایــت کــرده و در خــالل نیــم قــرن، ســبب 
گســترش اندیشــه تشــیع و نفــوذ آن در منطقــه خراســان و ســایر نواحــی گردنــد و همچنیــن بــه 

نحــوی بــه ســلطه   سیاســی نظامــی مغــوالن پایــان دهند)آژنــد، 1363: 12- 16(. 

ــه  ــوری علی ــن ج ــیخ خلیفه و شیخ حس ــم ش ــروی از تعالی ــه پی ــری ب ــال 736 قم ــربداران، س س
ظلــم و جــور حاکمــان محلــی و بازمانــدگان دولــت ایلخانــی برخاســتند و نخســتین دولــت مردمی 
بودنــد کــه بــا اندیشــۀ شــیعی مطــرح شــدند. از طریــق دولــت ســربداران، شــاعران و نویســندگانی 
نیــز ترغیــب شــدند کــه بــا آثــار خــود بــه توســعه و پیشــرفت اندیشــه و ادبیــات یــاری و کمــک کنند. 
ترویــج فضایــل ائمــه اطهــار و اندیشــه امامــانb در دولــت ســربداران به عنــوان دولتــی شــیعی 
وجــود داشــت کــه بــدون شــک ایــن امــر در شــکوفا شــدن اندیشــه  های افــرادی چــون آذری تأثیــر 
زیــادی داشــته اســت. شــیخ آذری همچنیــن بــا دولــت بهمنیــان هنــد نیــز تعامــالت و ارتباطاتــی 
داشــته اســت و بــه تأکیــد منابــع در ترویج تشــیع در هنــد تأثیر بســیار زیــادی از خود به جــای نهاد. 
 bایجــاد بســترهای گفتمانــی بــرای ابــراز عقایــد دینــی مخصوصــًاً مــدح و ارادت بــه ائمــه اطهــار
ــد شــیخ  ــن بزرگــوار در خراســان در قصای ــه حضــور ای ــا توجــه ب و به طــور خــاص امــام رضــاg ب
آذری اســفراینی قابــل بررســی و تحلیــل اســت. آذری مســلمانی شــیعه مذهــب اســت، او قصایــد 
متعــددی در توحیــد، نعــت پیامبــر و مناقــب ائمــه اطهــارb ســروده و عالقــۀ خــاص بــه حضــرت 
علــی و امــام رضــا  نشــان داده اســت. ســروده  های آذری ســاده و بی  تکلــف بــوده و مهم تریــن 
اثــر او دیــوان1 اســت. دیــوان او شــامل 35 قصیــده، 480 غــزل، تعــدادی ترجیع بنــد، ترکیب بنــد، 
رباعــی و قطعــه اســت. از 35 قصیــده موجــود در دیــوان او، نــه قصیــده در توحیــد، چهــار قصیــده 
در نعــت پیامبــر، 14 قصیــده در منقبــت حضــرت علــیg، پنج قصیــده در منقبت امام هشــتم، 
یــک قصیــد در منقبــت امــام دوازدهــم، یــک قصیــده دربــارۀ پیامبــران و امامــان و یــک قصیــده هم 

1. دیـوان آذری سـال 13۸۹ بـه اهتمـام محسـن کیانی و عباس رسـتاخیز و توسـط کتابخانه و مرکز اسـناد مجلس شـورای اسـامی 
چـاپ شـده اسـت. البتـه ایـن اثـر از روی نسـخۀ خطـی موجـود در کتابخانه ملّـی ملک و نیـز از روی چنـد جنگ و مجموعه شـعری 
فراهـم آمـده اسـت. آنچـه در ایـن تحقیـق انجـام گرفتـه، بررسـی قصاید رضویـه در دیـوان فـوق و مقابله با نسـخه های دیگر اسـت. 
نسـخه  های دیگـر بـه این شـرح اسـت: نسـخۀ خطـی دیـوان آذری، دانمـارک، کپنهاک سـلطنتی، با شـمارۀ 212۷0. نسـخۀ پاریس، 
بـا شـمارۀ p 3۹4، کـه میکروفیلـم آن در مرکـز اسـناد دانشـگاه تهـران بـا شـماره 1313 موجود اسـت. بادلیـان، 32۹ الیـوت، فیلم 
آن در دانشـگاه تهـران بـا شـماره ۸۷۸ موجـود اسـت. مـوزه بریتانیـا، بـا شـماره Add 2۵۸21، فیلم آن در دانشـگاه با شـماره، 2۸۹ 
موجود اسـت. کتابخانه ملّی ملک، با شـمارۀ ۵۹3۸ موجود اسـت. هند، با شـماره psc 606 در انجمن آسـیایی کلکته موجود اسـت.
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بــا عنــوان بهاریــه آمــده اســت. بــا توجــه بــه مــدح و ارادت آذری بــه امــام رضــاg در قصایــد خــود، 
در ایــن مقالــه برآنیــم تــا شــاخصه  های ارادت شــاعر بــه امــام رضــاg در قصایــد دیــوان را واکاوی 

 . کنیم

1-1. اهداف، ضرورت و روش تحقیق

پژوهــش دربــارۀ آثــار مهــم آیینــی ادب فارســی کــه کمتــر شــناخته شــده  اند و در دوره  هایــی 
بوده انــد کــه اجــازه ابــراز اندیشــۀ مذهبــی خــود را نداشــتند، اهمیــت بســزایی دارد؛ به خصوص 
ــا  ــا و دلنشــین و ب ــان زیب ــا بی ــوزون ب ــب کالم م ــاعرانی همچــون آذری در قال ــه ش ــا ک آنج
پیونــد گفتمان  هــای عرفانــی، بــا ائمــۀ اطهــارb ارتبــاط برقــرار می  کننــد. از آنجــا کــه آذری 
خــود اســفراینی و خراســانی بــوده، بــا مراجعــه بــه دیــوان اشــعارش در ارادت و دوســتی امــام 
ــر قصایــد رضــوی کــه موضــوع ایــن تحقیــق  ــد. عالوه ب رضــاg هیــچ شــکی باقــی نمی  مان
اســت، حســن مطلــع غزلیــات دیــوان اشــعار آذری1 نیــز ارادت بــه امــام رضــاg اســت. هــدف 
از ایــن پژوهــش شناســایی بیشــتر میــراث ادبــی و زنــده نگه  داشــتن معــارف اهــل بیــتb و 
به طــور خــاص امــام رضــاg در قصیده  هــای دیــوان آذری اســت. آنجــا کــه شــعر در انتقــال 
ــه شــناخت فضــای فکــری و فرهنگــی کمــک  ــد ب ــم نقــش برجســته  ای دارد، می  توان مفاهی
ــوان چــاپ شــده و  ــر دی ــا تکیــه ب ــا رویکــردی توصیفــی تحلیلــی و ب کنــد. ایــن پژوهــش ب
مطالعــۀ نســخه  های خطــی، ضمــن ارزیابــی قصایــد رضویــه شــیخ آذری بــه تحلیــل شــکلی و 

ــردازد. ــا می  پ ــی آن ه مفهوم

1-2. پیشینۀ پژوهش

ــای  ــه و جنبه  ه ــی پرداخت ــاg در ادب فارس ــام رض ــل ام ــه فضای ــیاری ب ــان بس ــروزه محقق ام
شــخصیتی، علمــی و اخالقــی ایشــان در آثــار شــاعران را واکاوی کرده  انــد؛ امــا پژوهــش در آثــار 
ــاg در  ــام رض ــوع ام ــه موض ــه ب ــات ک ــی تحقیق ــود. برخ ــده می  ش ــر دی ــفراینی، کمت آذری اس

1. الهـی امـن و ایمـان بخـش مـا را / وفـا کـن عهـد و پیمـان بخـش مـا را/ زتـاب جهـل بـس پژمـرده رنگیم / بـه آب معرفـت جان 
بخـش مـا را / ز بـی دردی خـود داریـم دردی / چـو دردی هسـت درمـان بخـش مـا را / امامان سربه سـر پاکنـد و معصـوم / خداوندا 
بدیشـان بخـش مـا را / جهانـی جـرم داریـم آذری وار / بـه سـلطان خراسـان بخـش مـا را )آذری، 1389: 107( در بیت سـوم به آیۀ 

تطهیـر اشـاره بسـیار زیبایـی می کند.
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ــد  ــته  اند مانن ــه آذری نداش ــار و اندیش ــه آث ــاره  ای ب ــته، اش ــز داش ــی تمرک ــاعران فارس ــعر و ش ش
شــهیدی)1365( در مطلبــی ســتایش و ســوگ امــام رضــاg در شــعر را واکاوی کــرده و 
ــی  ــا جام ــنایی ت ــی از س ــعر پارس ــاg را در ش ــام رض ــیمای ام ــی س ــادی)1388( در پژوهش ه
بررســی کــرده، اســمی از آذری نیاورده  انــد. همچنیــن تحقیقاتــی کــه به تازگــی در دیــوان شــیخ 
ــالمت آذر)1391(  ــته  اند: س ــاره  ای نداش ــد اش ــوع قصای ــه موض ــوز ب ــه، هن ــورت گرفت آذری ص
بــه »مقایســه  را تحلیــل کــرده و شــکاکی)1399(  »سبک شناســی غزلیــات شــیخ آذری« 
سبک شناســی ترکیــب بنــد آذری اســفراینی و محتشــم کاشــانی« پرداختــه اســت. از ایــن نظــر، 
ــه لحــاظ  ــوده و ب ــدی ب ــوان آذری تحقیــق جدی ــد دی ــر قصای ــه تمرکــز ب ــا توجــه ب ــن پژوهــش ب ای
موضــوع، می  توانــد دریچه هــای جدیــدی از انعــکاس معــارف اهــل بیــتb و امــام رضــاg در 

ــاید.  ــی بازگش ــار ادب فارس آث

1-3. زندگی و زمانۀ شیخ آذری

ــفراین و  ــور در اس ــکریان طغاتیم ــربداران و لش ــای س ــگ و گریزه ــوی جن ــیخ آذری در هیاه ش
ــود)رازی، 1378، ج2: 828(.  ــان گش ــه جه ــم ب ــری چش ــا 784قم ــال های 782 ت ــدود س در ح
دولتشــاه شــیخ آذری را این گونــه معرفــی می کنــد: »شــیخ آذری خواجــه علــی ملــک از بــزرگان 
ــی  ــد الزمج ــن محم ــد ب ــوة احم ــب الدع ــن صاح ــن الدی ــه معی ــت او ب ــه پش ــرداران ک ــت س دول
الهاشــمی المــروزی می  رســد کــه در وقــت ســربداران در اســفراین صاحــب اختیــار بود«)دولتشــاه 
ســمرقندی، 1318: 399( تاریــخ فرشــته مــاه تولــد شــیخ را آذرمــاه می  دانــد و می  گویــد: 
شــیخ آذری در پاســخ الــغ بیــگ میــرزا گفتــه چــون در مــاه آذر زاده شــده، خــود را آذری نامیــده 
ــی شــیخ،  ــع تاریخــی از کودکــی و نوجوان است)فرشــته، 1301، ج1: 629(. در تذکره  هــا و مناب
مطلبــی دیــده نمی شــود. برابــر قرایــن و شــواهد وی روزگار کودکــی خویــش را در اســفراین 
گذرانــده و علــم آموختــه اســت، در جوانــی بــه شــعر و شــاعری مشــغول شــد و در ایــن راه شــهرت 
 ،gیافــت. شــیخ آذری ســفرهای متعــددی بــرای زیــارت بــارگاه منــور علــی بــن موســی الرضــا
امیرمؤمنــان علــیg و امــام حســینg داشــت. وی ســه نوبــت بــه حــج رفــت و حتــی بــه زیارت 
قــدس شــریف نیــز مشــرف شــد. در میــان ایــن ســفرها همچنیــن بــا دانشــمندان، علمــا و بــزرگان 
زیــادی دیــدار کــرد. برابــر ســخن دولتشــاه، آذری بعــد از طــی مراحــل ســلوک و پــس از دومیــن 
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زیــارت کعبــه و اقامــت در مکــه، در بازگشــت از آن دیار بــه هندوســتان رفت)فروزانفــر، 1383، ج4: 
325(. تاریــخ ایــن ســفر بایــد در ســال های 832 تــا 834 قمــری باشــد. شــیخ در هنــد بــه حضــور 
احمدشــاه بهمنی)ســلطنت 825 تــا 838ق( از ســالطین بهمنــی دکــن رســید)بافقی، 1340، ج 
ــیخ آذری در  ــود. ش ــق ب ــفتگان راه ح ــیفتۀ آش ــایخ و ش ــتداران مش ــاه از دوس ــن پادش 3: 54(1 ای
مالزمــت ایــن پادشــاه قــرار گرفــت و مقــام ملــک الشــعرایی دربــار او را بــه دســت آورد. فعالیت هــای 
ــی و  ــان فارس ــت زب ــد و تقوی ــه رش ــر ب ــان، منج ــت بهمنی ــدر2، پایتخ ــیخ آذری در بی ــی ش فرهنگ
ــی ســرانجام، رخصــت  فرهنــگ شــیعی در دکــن شد)فرشــته، 1301، ج1: 326( و پــس از مدت
ــای قناعــت در  ــه وطــن »پ کــوچ از هندوســتان را گرفت)همــان: 320( شــیخ پــس از بازگشــت ب
دامــن همــت کشــید و از ســیاحت عالــم ملــک بــه تماشــای عالــم ملکــوت ســر بــه جیــب تفکــر فرو 
بــرد و 30 ســال بــر ســجادۀ طاعت نشست«)دولتشــاه ســمرقندی، 1318: 45(. اوضاع نابســامان 
خراســان بعــد از شــاهرخ از عوامــل اصلــی گوشــه  گیری و انــزوای شــیخ آذری بــوده اســت. او تــا 

پایــان عمــر در زادگاه خــود بــه نظــم اشــعار و ســرودن قصایــد و غزلیــات مشــغول بــود. 

2. تحلیل سبکی و فکری

2-1. تحلیل سبک  شناسی

شــعر از بهتریــن ابزارهــای تأثیرگــذاری بــر افــکار آدمــی اســت و شــاعران می  کوشــند اندیشــه  ها 
و عقایــد خــود را بــا ایــن ابــزار بــرای مخاطبــان بیــان کننــد. شــعر مدحــی کــه در ســتایش بــزرگان 
از جملــه امــام رضــاg ســروده شــده نیــز مبیــن اندیشــه  های شــاعران اســت. علــی بــن 
موســی    الرضاg بــه دلیــل شــرایط خــاص سیاســی و اجتماعــی دوران خــود و همچنیــن شــهادت 
در غربــت، یکــی از چهــارده معصومــی اســت کــه شــاعران پارســی  گوی، بــه ایشــان توجــه ویــژه  ای 
داشــته  اند. موضوعــات آیینــی و مذهبــی در شــعر فارســی اگرچــه از ابتــدا وجــود داشــته؛ امــا از 
قــرن ششــم بــه بعــد مشــخص  تر و بارزتــر شــده و شــاعران بــه مــدح ائمــه اطهــارb  روی می  آورنــد. 

1. ملـوک بهمنـی )حـک: 748-934ق( به عنـوان اولین حاکمان مسـتقل مسـلمان در دکن، محسـوب می شـوند. اقدامـات و عملکرد 
برخـی از آنـان زمینه هـای رونـق و شـکوفایی تشـّیع در دکـن را فراهـم کـرد. ایـن امـر از طریـق حمایـت از علمـا، صوفیان، سـادات 
و شـیعیان و جـذب آنـان از مناطـق گوناگـون اسـالمی صـورت گرفـت. چنان کـه در سـال های پایانـی حکومـت ِ آنـان، تشـّیع در 

بخش هایـی از دکـن توسـط برخـی فرماندهـان نظامـی به عنـوان مذهـب رسـمی اعالم شـد. 
2 . Bidar
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ایــن پژوهــش بــر اســاس روش سبک  شناســی متون شمیســا)1375: 153-182( و در ســه ســطح 
زبانــی، ادبــی و فکــری قصایــد رضویــه شــیخ آذری را بررســی می  کنــد. 

2-1-1. موسیقی بیرونی: 

منظــور از موســیقی بیرونــی شــعر، جانــب عروضــی و وزن شــعر اســت کــه بــر همــه شــعرهایی 
کــه در یــک وزن ســروده شــده اند، قابــل تطبیــق است)شــفیعی کدکنــی، 1368: 391( آذری در 
قصایــد رضویــه خــود از اوزان مشــهور شــعر فارســی بهــره بــرده اســت. اوزان شــعری قصایــد رضویه 

آذری بــه شــرح زیــر اســت:

قصیده 
:17

َطف ِارحم َعلی ِعباِدَک ِباٌللطف و الَلّ
َجف یا ُبقعَة الِوالیِة یا ِشحَنة النَّ

مفعول فاعالت 
مفاعیل فاعلن

مضارع مثمن اخرب 
مکفوف محذوف

قصیده 
:26

ای بر ایوان تو چون قندیل در خور آسمان
عود سوز روضه ات را گوی مجمر آسمان

فاعالتن فاعالتن 
فاعالتن فاعلن

رمل مثمن محذوف

قصیده 
:27

شه فلک چو درآید به بارگاه خراسان
نخست بوسه دهد آستان شاه خراسان

مفاعلن فعالتن 
مفاعلن فعلن

مجتث مثمن محذوف

قصیده 
:28

هر صبح که در پرده شود خسرو هندو
 بر اوج رسد کوکبه چتر هالکو

مفعول مفاعیل 
مفاعیل فعولن

هزج مثمن اخرب مکفوف 
محذوف

قصیده 
:29

ای حریمت کعبه اهل خراسان آمده
خطه ملک امامت را تو سلطان آمده

فاعالتن فاعالتن 
فاعالتن فاعلن 

رمل مثمن محذوف
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2-1-2. موسیقی کناری:

ــی ظهــور آن در  ــر اســت، ول ــی اســت کــه در نظــام موســیقیایی شــعر دارای تأثی منظــور عوامل
سراســر بیــت یا مصــراع قابل مشــاهده نیســت و آشــکارترین نمونۀ آن قافیــه و ردیف اســت)همان: 
319(. از مجمــوع پنــج قصیــدۀ رضویــه شــیخ آذری، ســه قصیــده دارای ردیــف و دو قصیــده بدون 
ــه  ــه صــورت فعلــی و در چهــار قصیــده ب ردیــف آورده شــده اســت. ردیــف در یــک قصیــدۀ وی ب
صــورت اســمی اســت. آذری بــا اســتفادۀ صحیــح از ایــن موســیقی کنــاری بــه اشــعار خــود زیبایی 

ــد.  ــی می بخش خاص

2-1-3. موسیقی درونی:

ــا در  ــت و مصوت ه ــاد صام ــا تض ــابه ی ــا تش ــدت ی ــذر وح ــه از رهگ ــت ک ــی اس ــور هماهنگ منظ
کلمــات یــک شــعر پدیــد می آید)همــان: 392(. بــه عبــارت دیگــر، بــه وســیلۀ صنایــع بدیــع لفظی 
از قبیــل انــواع ســجع، موازنــه، ترصیــع، تضمیــن المــزدوج، انــواع جنــاس، و تکــرار هــم حرفــی 
ــه آذری،  ــد رضوی ــه وجــود می آید)شمیســا، 1375: 153(. از ویژگی هــای قصای ــی ب و هــم صدای

توجــه وی بــه موســیقی درونــی اســت. بخشــی از آن هــا بــه ایــن شــرح اســت:

جنــاس: آرایــه جنــاس، آوردن دو کلمــه یــا کلماتــی اســت کــه ظاهری شــبیه هم داشــته باشــند؛ 
امــا در معنــا بــا هــم تفــاوت داشــته باشــند. جنــاس یکــی از زیباتریــن آرایه   هــای لفظــی اســت کــه 
ــد و از  ــیقی در کالم می   کن ــاد موس ــو ایج ــاس از یک س ــع، جن ــازد. در واق ــین می   س کالم را دلنش
ســوی دیگــر، ســبب تداعــی معانــی مختلــِف لفــظ واحــدی می    شــود و در نتیجــه، بــه گســترش 
تخیــل و ایجــاد کشــش و جلــب توجــه شــنونده می  انجامــد و ایــن از عوامــل زیبایــی و هنــر اســت.

جناس )ِوالیت و َوالیت(

ای به عهدت روضه مشهد گلستان آمدهکرد نوغان ِوالیت از َوالیت شهر طوس

)آذری، 1389: 76(

ــا نویســنده،  ــه اســت کــه شــاعر ی ــی، بدین گون ــه واج آرای ــا آرای ــه نغمــۀ حــروف ی واج آرایــی: آرای
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ســخن خــود را بــه گونــه  ای بیــان کنــد کــه در ســخن او، یــک »حــرف« یــا بیشــتر، بیــش از دیگــر 
حــروف تکــرار شــود و برجســتگی بیشــتری داشــته باشــد، به گونه  ای کــه نوعــی نغمــه و موســیقی 
در ســخن ایجــاد کنــد. ایــن تکــرار حــرف، ممکــن اســت در یــک عبــارت، یــک مصــراع یا یــک بیت 

یــا بیــش از یــک بیــت باشــد.

واج  آرایی »چ« و »ش«

شق شود از شقه  های آن دالور آسمانچاک گردد از چکاچاک دم تیغش زمین 

)همان: 71(

واج  آرایی »ش«

هر شبی باالی این فیروزه ایوان آمدهبهر استشراف تشریف تو اشراف ملک 

)همان: 78(

مراعــات نظیــر: یــا تناســب از لــوازم اولیــه ســخن ادبــی اســت. یعنــی در مکتــب قدیــم ســخن 
نظــم و نثــر وقتــی ارزش پیــدا می  کنــد کــه مابیــن اجــزای کالم تناســب و تقــارن وجــود داشــته 

باشــد)همایی، 1372: 259(.

تناسب بین »خورشید، چرخ، کیوان، شهاب و فلک«

رام  فرشـته  و  ضمیـر  چـرخ  و  رای  کیوان رکاب و رمح شهاب و فلک هدفخورشـید 

)آذری، 1389: 76(

عرش اعظم بادبان او و لنگر آسمانحب اهل البیت در دریای فطرت کشتی است

)همان: 69(
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ایهام:

آیتی در شان ما از آل عمران آمدهدر خراسان صورت احکام و تنزیل تو هست

)همان: 75(

بیــت ایهامــی بســیار زیبــا دارد. تنزیــل بــه معنــای قــرآن آمــده و هــم معنــی لغــوی آن بــه معنــی 
فــرود آمــدن اســت و نیــز آل عمــران بنابــر تفســیر ابوالفتــوح رازی عمــران نــام ابوطالــب پــدر امــام 
اســت کــه آل عمــران در معنــی حقیقــی ســورۀ قــرآن بــه کار رفتــه و آیــۀ مــد نظــر اشــاره بــه آیــۀ 
مباهلــه دارد و از طرفــی بــا معنــی امــام علــی g آل عمــران یعنــی ابوطالــب حســاب می شــود نیز 

تناســب دارد.

ــده  ــن دوران دی ــاعران ای ــول ش ــد معم ــعر آذری در ح ــی در ش ــارات عرب ــات و عب ــه کلم ــه ب توج
می  شــود. از آنجــا کــه شــاعر بــه آیــات و روایــات اشــاره دارد، کاربــرد کلمــات و عبــارات عربــی در 
شــعر آذری بــه عنــوان یک شــاخصه ســبکی نیــز می  تــوان در نظــر گرفــت. مخصوصًا وقتی ســخن 
از مــدح امــام رضــاg اســت: ماننــد قصیــده 17 شــروع شــعر بــا بیــت عربــی اســت و در تمــام 

قصایــد رضویــه از کلمــات عربــی اســتفاده شــده اســت. در ادامــه برخــی از آن هــا را می آوریــم.

دیــن آفتــاب  و  ســلطنت  ســپهر  ســلطان بــارگاه پرانــوار َمــن َعــَرفمــاه 

)همان: 51(

در این بیت، به حدیث »َمن َعرف َنفسه َفَقد َعرف َرّبه«)آمدی، 1410ق: 588( اشاره دارد. 

آسـمانعکس اسرار ضمیرش تافت بر مرآت شب توانگـر  شـد  لیالـی  اللـی  از 

)آذری، 1389: 69(

بر امید آورده از هر سو بدین در آسمانیـا کریم ابن کریـم این خلـق حاجتمند را

)همان: 72(
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ــاه خراســانتــو بحــر رحمــت مایــی به هفــت کشــور عالم ــن آب از می ــه مرحمــت ای رود ب

)همان(

ســوبیــت الحرمت کعبه شــاهی اســت از آن روی هــر  ز  روی  حرمــت  گــرد  بــه  آرنــد 

)همان: 74(

چون نســیم از هر طرف افتان و خیزان آمدهیــا امــام المتقیــن خلقــی بــه خــاک درگهــت 

)همان: 80(

واژه هــای ترکــی: آذری در دیــوان و قصایــد خــود از واژگان ترکــی کــه در پــاره ای مــوارد مغولی هم 
بوده، ســود جســته اســت.

برآیــد صبــح  نایــره  از  ســحر  پیچــان به هوا چون نفــس از لولو یرغوآه 

)همان: 73(

در خیل و ســپاهش همه افتاد هیاهوچون تــرک خطایی زختن تاختــن آورد

)همان(

کــو بیضــه زر مــی بــرد از بــال تخاقــوخاکســتر شــب بــر دهــن صبــح بریزنــد

)همان(

آل منشــور تــو ســلطان خراســان آمدهحکم هر آلی به طغرایی موشح کرده  اند

)همان: 75(

کاربــرد کلمــات عامیانــه: در شــعر آذری، واژه  هــا و ترکیب  هــای عامیانــه بــا توجــه بــه خراســانی 
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بــودن آذری، کاربــرد فراوانــی دارد. ایــن ویژگــی ســبکی در قصایــد رضویــه آذری دیــده می  شــود.

بـه مـاه مـی رسـد از فخـر تـو کاله خراسـانتـو تـاج اهـل خراسـان و نـور چشـم جهانـی

)همان: 73(

ــده کــه دیدنــش موجــب روشــنی چشــم و  ــور دی ــز و گرامــی، ن ــور چشــم: وجــود بســیار عزی ن
ــت. ــر اس ــاط خاط انبس

ــد ــتر جاوی ــو در بس ــم ت ــواب رود خص ــا خ نانــوت در مهــد ســقر مــی زنــدش هاویــه 

)همان: 74(

نانو: ذکری را گویند که در وقت جنباندن گهواره زنان بگویند تا اطفال به خواب روند. 

ای تو همچون عقل کل سر تا قدم جان آمدهچشـم جان روشـن به نور توست اهل عقل را

)همان: 76(

ملــک اســما و صفاتــش بــاغ و بســتان آمــدهبــود در هــژده هــزاران عالمــش بگشــاده در

)همان: 78(

در بخــش دیگــر، ســطح بالغــی، شــیوه ها و رویکردهــای بیانــی و صــور خیــال همچــون تشــبیه، 
اســتعاره، کنایــه و تشــخیص بررســی می شــود. تشــبیه کــه اثبــات صفتــی اســت از مشــبه بــه در 
وجــود مشــبه، مشــبه غــرض کالم اســت و مشــبه بــه ابــزاری در خدمــت آن غــرض. تشــبیه وضــوح 
معنــا را می افزایــد و بــر آن تأکیــد می کند)فتوحــی، 1389: 90(. قصایــد رضویــه آذری به زیبایــی 

تشــبیهات را بــه کار بــرده اســت.

ــدفدریــای حلــم و گوهــر علمــی و معرفــت ــون ص ــه چ ــو را روض ــی و ت ــو ُدر قیمت ت

)آذری، 1389: 52(
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همچو مرغابی در آن دریا شناور آسمانچیست دریای کمالت بیکران بحری که هست

)همان: 69(

اســتعاره، در واقــع تشــبیه فشــرده  ای کــه یک طــرف آن حذف شــده باشــد. اســتعاره کارآمدترین 
ابــزار تخیــل و به اصطــالح ابزار نقاشــی در کل در کالم است)شمیســا، 1373: 142(.

ــوهــر صبــح کــه در پــرده شــود خســرو هنــدو ــِر هالک ــه چت ــد کوکب ــر اوج رس ب

)آذری، 1389: 73(

خسرو هندو استعاره از ماه و چتر هالکو استعاره از خورشید

کنایــه: در تصویــر آفرینــی کنایــه گفته  انــد از آنجــا کــه کنایــه بــر رســیدن از یــک ســطح بــه ســطح 
ــی  ــری و ادب ــه هن ــد، جنب ــاد می  کن ــب ایج ــر و غای ــوی حاض ــن دو س ــاط بی ــت و ارتب ــر اس دیگ
دارد)شمیســا، 1375: 236(. کنایــه در شــعر آذری و در قصایــد رضویــه او بارهــا به کار رفته اســت. 

بــر دوش حضرتــت ــلفبــادا ســپهر غاشــیه  ــه س ــعادت و ای قبل ــر س ای اخت

)آذری، 1389: 52(

سپهر بر دوش، آسمان بر دوش کنایه از بار سنگین وظایف

پهلوی خویــش داد مقامی زهی ُلَطفهــم لطف توســت اینکه بداندیــش خویش را

)همان(

ــارگاه مبــارک امــام  ــه قبــر هــارون الرشــید دارد کــه در طــوس و کنــار ب ــه ب ایــن بیــت آذری کنای
ــت.  ــاg اس رض

هر شـبی بندد به مروارید زیور آسمانبهـر تشـریف تـو ایـن سـقف سـرای کـون را

)همان: 69(
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مروارید زیور آسمان، ستارها: کنایه از آراستن، به یاد بودن و منتظر بودن

تشــخیص: نســبت دادن صفــات جانــداران بــه چیزهــای بی جــان یا صفات انســانی بــه حیوانات 
یــا دیــدن اشــیای بی جــان به صــورت یــک جانــدار نــه صرفــًا انســان را آرایــۀ تشــخیص می گوینــد. 

تشــخیص یکــی از صورت هــای بالغــی اســت کــه در خیال انگیــزی ســخن بســیار مؤثــر اســت. 

ناالن بودن کوه، گریان بودن دریا و غلتان آمدن ابر:

کوه ناالن، بحر گریان، ابر غلتان آمدهاز غم آن کوه حلم و بحر علم و ابر فیض

)همان: 77(

2-2. تحلیل فکری

شــعر فارســی از دیربــاز یکــی از مجــاری طــرح اندیشــه  های عارفــان بــوده اســت به گونــه  ای 
کــه از قــرن هفتــم بــه بعــد »شــاعری را نمی  تــوان یافــت کــه کــم و بیــش بــه ایــن رشــته 
نپرداختــه باشــد و در ســخن او نشــانه  های عرفانــی دیــده نشود«)شمیســا، 1380: 94( در ایــن 
میــان، ســدۀ نهــم در تاریــخ پرفــراز و نشــیب ایــران، دورۀ   فرهنگــی خاصــی بــه شــمار مــی  رود. 
عرفــان و اندیشــه  های متصوفانــه کــه از دوره  هــای قبــل وجــود داشــت، در ایــن دوره نفــوذ و 
گســترش پیــدا کــرد و بــه فضــای فکــری ایــن دوران هویتــی بخشــید؛ در نتیجــه شــاهد ظهور 
ادیبــان شــیعی، گســترش مضامیــن عرفانــی، ترویج احکام و بزرگداشــت شــعائر دینی هســتیم. 
در ایــن دوره زیــارت مشــهد و بــارگاه امــام رضــاg از فرایــض محســوب شــده و به خصــوص 
ــه دیگــر ائمــه اثناعشــری نیــز  ــه امــام رضــاg نســبت ب در دورۀ شــاهرخ و جانشــینان او ب
احتــرام بســیار می  گذاشــتند تــا آنجــا کــه تصــور اعتقــاد ســالطین بــه تشــیع می  رفــت. نفــوذ 
جریانــات عرفانــی و تســامح و تســاهل مذهبــی ایــن دوره، موجــب رواج ذکــر مناقــب و مدایــح 
دربــارۀ آل پیامبــر و ائمــۀ اطهــارb در میــان شــاعران شــیعی مذهــب شــد. شــعر مذهبــی در 
ــر ذکــر مناقــب پیامبــر و ائمــه دیــن  بســیاری از آثــار قصیده  گویــان ایــن دوره مبتنــی ب
اســت کــه معمــوالً بــا مفاهیــم عرفانــی ترکیــب می  یابــد. شــفیعی کدکنــی از آن هــا به عنــوان 
ــی و  ــگ عرفان ــش از فرهن ــای خوی ــا انباشــتن غزل  ه ــه »ب ــرده ک ــاد ک ــرا ی شــاعران عرفان گ
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ــان را  ــا عرف ــد ی ــنجاق می  زنن ــان س ــه عرف ــش را ب ــعر خوی ــوف، ش ــاص تص ــات خ اصطالح
ــی  ــای عرفان ــن دیوان  ه ــن مضامی ــی، 1378: 60(. مهم تری ــه شــعر خویش«)شــفیعی کدکن ب
ــن دوره، وحــدت وجــود اســت کــه از ارکان معنــوی تصــوف محســوب می شود)یارشــاطر،  ای
1334: 164( نکتــۀ جالــب در شــعرهای عرفانــی ایــن قــرن، آن اســت کــه عرفــان منطقی تــر، 
ــره  ــی روزم ــا زندگ ــادی ب ــدار زی ــه مق ــوده و ب ــای گذشــته ب ــر از دوره  ه ــر و تجربی  ت معتدل  ت
همســانی و نزدیکــی پیــدا می  کنــد. از میــان مقوله  هــای متعــدد عرفــان آنچــه بیــش از همــه 
در شــعر ایــن قــرن بــدان پرداختــه شــده اســت، عشــق عرفانــی و حقیقــی اســت و طبیعــی 
اســت کــه معشــوق ایــن عشــق ذات مقــدس خداونــد اســت)واردی، 1384: 98( ســدۀ نهــم 
از نظــر پیشــرفت و ترقــی شــعر مذهبــی، به  ویــژه در آثــار شــاعران شــیعه، از درخشــان  ترین 
 gو مــدح امــام علــی دوره  هــای تاریخــی و ادبــی اســت. گذشــته از نعــت رســول اکــرم
ــان اشــعار و  ــام رضــاg در می ــام حســینg و ام ــژه ام ــارb به وی ــای دیگــر ائمــۀ اطه ثن

ــان مالحظــه می  شــود.  ــن زم ــد ای به خصــوص قصای

درون مایــه و فکــر اصلــی مســلط بــر قصایــد رضویــۀ شــیخ آذری، تنهــا مــدح و ســتایش امــام 
رضــاg نیســت، بلکــه ایشــان بــا مهــارت شــاعرانگی و بــا بیانــی مــوزون، اوج ارادت و عشــق 
ــن موســی  الرضاg اعــالم می  کنــد. همچنیــن  ــی ب ــه ائمــۀ اطهــارb و عل قلبــی خــود را ب
ظرافــت کار در آنجاســت کــه بــا واکاوی و بررســی نــکات مهــم عرفانــی و فکــری از ایــن ابیــات 
مســتخرج می  شــود. ســبک ســخن و گزینــش واژگان در قصایــد رضویــۀ شــیخ آذری به نحــوی 
اســت کــه مفاهیــم عمیــق و زالل تشــیع را نیــز در آن جــای داده اســت. از ویژگی  هــای قصایــد 
رضویــۀ آذری، اســتفاده او از اشــاره  های تاریخــی و داســتانی، اصطالحــات عرفانــی، اشــاره  های 
دینــی و قرآنــی، اشــاره  های اســاطیری، اصطالحــات علمــی و فلســفی، اصطالحــات نجومــی و 
اصطالحــات موســیقی اســت کــه بیشــتر در تأییــد مدایــح اهــل بیتb و امــام رضاg اســت. 

2-2-1. مضامین عرفانی

ــوص  ــاعران و به خص ــان ش ــی در می ــن عرفان ــی  ترین مضامی ــن و اساس ــد از مهم تری توحی
شــاعران آیینــی بــوده اســت. آنجــا کــه شــاعر بــه راز و نیــاز می  پــردازد و بــا بیــان دلنشــینی 
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بــه مــدح بــزرگان دیــن نیــز روی مــی  آورد. آذری عــالوه بــر اینکــه در قصایــد متعــدد خــود 
توحیــد را همــواره بیــان می  کنــد، به طــور ویــژه نیــز دو قصیــده در توحیــد و یــک قصیــده بــا 
عنــوان عروجیــه در حکمــت و عرفان)قصیــده 14( دارد کــه بیانگــر نــگاه عرفانــی شــاعر اســت.

بــر ذات تــو هــر ذره بــه توحیــد گواهــیبــر نــام تــو هــر نقطــه بــه تحقیــق دلیلی

)آذری، 1389: 82(

آنجا که شاعر عشق باری تعالی را فراتر از عقل می  داند:

گفت وگوی ما همه جایی و تو جای دگرای برون از عقل ما عشِق تو را جای دگر

)همان: 38(

مفاهیم دیگر عرفانی، پارسایی و بندگی در قصاید آذری دیده می  شود. 

ــر ــه اگ ــو رضــا ک ــورم از پرت ــان من ــالچن ــد از قیف ــور آی ــه ن ــد هم ــم زنن رگ

ــل ــردِم نااه ــه م ــِت او ب ــث معرف همــان حکایِت آب اســت و قصــۀ غربالحدی

ــا ــن آذری ــدا ک ــدی اقت ــان ه ــه هادی مبــاش پیــرو آن هــا که می  کننــد اخاللب

)همان: 55(

مجمــِع جمعیــت مشــِت پریشــان آمدهروضه پاِک تو همچون زلف خوبان عجم

)همان: 75(

نـار در دل دود در سـر سـوز در جـان آمـدهجان مؤمن را چو شمع از حیرِت شب تا به روز

)همان: 76(
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g2-2-1-1. امامت و والیت امام رضا

ــه مســائل بســیار مهــم اســالمی اســت کــه شــیعیان به عنــوان یکــی از  مســئله امامــت از جمل
اصــول دیــن تأکیــد زیــادی بــه آن دارنــد. یکــی از مهم تریــن مضامینــی که شــاعران فارســی هنگام 
مــدح امــام رضــاg بــدان پرداخته  انــد، حقانیــت امامــت آن حضــرت بــوده اســت و بــا اســتناد بــه 
منابــع بــر حقانیــت امامــت ایشــان تأکیــد می  کننــد. ایــن موضــوع وقتــی اهمیــت پیــدا کــرد کــه 
بــا پیشــنهاد مأمــون و حضــور امــام در خراســان همــراه شــد. بــا مراجعــه بــه قصایــد، آذری امامــت و 

ــم. ــاهده می  کنی ــی مش ــت را به خوب والی

ــدهای حریمــت کعبــه اهــل خراســان آمــده ــلطان آم ــو س ــت را ت ــک امام ــه مل خط

)همان: 75(

ای تـو در بـاب والیـت چـون سـلیمان آمـدهبوده  ای چون جد و باب خود امام جن و انس

)همان(

امــام  ایــا  جهانــی  خلــق  مــراد  چــون آمدنــد جملــه از ایــن در ز هــر طــرفبهــِر 

)همان: 52(

مقبولیتـش حسـن  والیـت  طـور  در  هست چون در روی خوبان نکته گویان آمدهآنکـه 

)همان: 77(

می  کشد هر شب به سوی شام لشکر آسمانتـا کشـد کیـِن امـام از خیـل عباسـی لبـاس

)همان: 70(

آذری در اینجــا هنرمندانــه بــه والیــت حقیقــی امــام رضــاg و سیاســت  های عباســیان، لبــاس و 
شــعار آن هــا اشــاره کرده اســت.
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2-2-2. اشاره های تاریخی و داستانی

یکــی از مهم تریــن اعتقــادات شــیعیان، بحــث جانشــینی پیامبــر اکــرم اســت کــه بــه ناحــق 
از خانــدان پــاک ایشــان گرفتــه شــد. شــیعیان ایــن موضــوع مهــم را ســبب انحــراف دیــن و از بیــن 
 ،bرفتــن ســنت و آییــن رســول الّلــه دانســته  اند. از ایــن رو، شــاعران هنــگام ســتایش اهــل بیــت
بــه ایــن مضمــون کــه ایــن بزرگــواران از ســالله پــاک نبــوی هســتند، اشــاره می  کننــد. اصالــت و 

نســبت امــام بــه خانــدان رســول از مفاهیــم برجســته در شــعر رضــوی اســت.

کز رشک طلعتش مه و خور خورده  اند َتفسـلطان مسـند نبـوی، هشـتمین امـام

)همان: 52(

ــر را  ــاب کف ــو ارب ــه ت ــهی ک ــد آن ش از ضــرب ذوالفقار همی کشــت در مصففرزن

)همان(

ــد ــق ان ــم خل ــاه عال ــی انتب ــران زپ بــس اســت امــام ورا بهــر انتبــاه خراســانپیمب

)همان: 73(

سـوره نحـل از علو شـانش در شـان آمدههست فرزند امیرالنحل1 یعنی آنکه هست

)همان: 77(

ــا ــگام قض ــه هن ــری ک ــژاد آن اولواالم بازگشــت از امر او از ســوی خاور آســمان2 از ن

)همان: 71(

1. امیرالنحـل یکـی از القـاب امـام علـیg اسـت. ابـن جـوزی می گوید: مؤمنـان به زنبور عسـل مانند زیرا زنبور عسـل چیـز پاکیزه 
می خـورد و چیـز پاکیـزه می نهـد و علی امیرمؤمنان اسـت)ابن جـوزی، 1418ق: 5(

ُسـوَل َو أُولِی الْْمـِر ِمْنکْم.«)نسـاء، 59(؛ ای  َِّذیـَن آَمُنـوا أَِطیُعـوا اهللَ َو أَِطیُعوا الرَّ 2. بـه آیـۀ معـروف اطاعـت  اشـاره می کند: »یـا أَیَها ال
کسـانی کـه ایمـان آورده ایـد: اطاعـت کنید خـدا را و اطاعـت کنید پیامبر خـدا را و صاحبـان امر را. 
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زیــاره قلبــی  قبــرک  عنــد  جــاء النــدا الــی فادخــل و التخــفاذجــاَء 

)همان: 52(

 ــر ــه پیامب ــل ب ــخن جبرئی ــراء و س ــار ح ــتان غ ــه داس ــاره ب ــف اش ــث التخ ــزی در بح مقری
.)28 دارد)مقریــزی، 1420: 

عرش اعظم بادبان او و لنگر آسمانحب اهل بیت در دریای فطرت کشتی است

)آذری، 1389: 69(

ایــن مضمــون در حدیــث مشــهور »ســفینه« و دربــارۀ منزلــت اهــل  بیــتb نقــل شــده اســت. 
در ایــن حدیــث، رســول خــدا بــه ابــوذر غفــاری می  فرماینــد:»إنَّ َمَثــَل أهــِل َبیتــی فیُکــم َمَثــُل 
ــَف َعنهــا َغِرق« )طوســی، 1414ق: 60( َمَثــل  َســفیَنِة نــوٍح ِمــن َقوِمــِه؛ َمــن َرِکَبهــا َنجــا، وَمــن َتَخلَّ
اهــل بیــت مــن در میــان شــما، چونــان کشــتی نــوح در میــان قــوم اوســت. هــر کــه بــر آن ســوار 

شــد، نجــات یافــت و هــر کــه از آن بــاز ماْنــد، غــرق گشــت.

2-2-2-1. شیر پرده

بود شـیر پرده بر قول تو برهان آمدهدشمن سگ را چو پرده می درند از این کمال

)آذری، 1389: 77(

ایــن داســتان در کتــاب عیــون اخبــار الرضــا چنیــن آمــده اســت: حاجــب مأمــون کــه مأمــور 
بــود در مجلــس، امــام رضــاg را تحقیــر کنــد بــه آن حضرت گفــت: مــردم برای تــو معجزاتی 
ــد. گویــی معجــزه  ای  ــو اثبــات نکرده  ان ــرای احــدی از مــردم غیــر از ت اثبــات می  کننــد کــه ب
ماننــد معجــزه حضــرت ابراهیــم کــه مرغــان کشــته شــده را زنــده کــرد آورده  ای؟ اگــر راســت 
می  گویــی پــس امــر کــن بــه ایــن دو شــیر و آن هــا را زنــده کــن و بــر مــن مســلط گــردان و 
مقصــود حاجــب دو صــورت شــیری بــود کــه روبــه روی هــم بــر مســند مأمــون نقــش کــرده 
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بودنــد. حضــرت بــه غضــب در آمــده و بــه آن دو صــورت صــدا زدنــد بگیریــد ایــن فاجــر را ... 
آن دو شــیر جســتند و آن مــرد را پــاره پــاره کــرده و طعمــه خــود قــرار دادنــد. مــردم تماشــا 
می  کردنــد و همــه در حیــرت و تحیــر فــرو رفتــه بودنــد. پــس از آن ]شــیرها[ خدمــت حضــرت 
ایســتادند و عــرض کردنــد ای ولــی خــدا در روی زمیــن آیــا امــر می  کنــی بــا مأمــون نیــز ایــن 
عمــل را انجــام دهیــم؟ مأمــون از اســتماع ایــن ســخن غــش کــرد و حضــرت فرمودند بایســتید 
و آن هــا بــه حــال خــود برگشــتند)ابن بابویه، 1378، ج2: 167- 172(. ایــن داســتان در مناقــب 

ــا تفاوت هایــی آمــده اســت.  ابن  شــهر آشــوب نیــز ب

حجـت لـوالک را شـاهد بـه قـرآن آمـدهصاحب بیت چنین پیغمبر است و اهل بیت

)آذری، 1389: 79(

ــوان  ــر اســالم و اهــل بیــتb را به عن ــث قدســی اســت که وجود پیامب »لوالک« حدی
ــُت الْْفــالَک« در توضیــح ایــن  ــا َخلَْق َــْوالَک لََم هــدف آفرینــش هســتی معرفــی می کنــد. »ل
احادیــث بیشــتر به آیــات قرآن اســتناد شــده اســت؛ بــر ایــن اســاس، گفتــه شــده طبــق آیــات 
قــرآن هــدف از خلقــت کل عالــم، انســان و انجــام بهتریــن عمــل اســت1 کــه بــه بهترین شــکل 
در وجود انســان کامل محقــق خواهــد شــد؛ انســانی کــه از هــر جهــت بــر تمامــی موجــودات 
و آســمان و زمیــن برتــری دارد و او کســی نیســت جــز حضــرت محمــد کــه بــه همیــن 
دلیــل خداونــد در حدیــث لــوالک، او را علــت خلقــت تمامــی آفرینــش معرفــی می کنــد. طبق 
ایــن تحلیــل، خلقــت تمــام عالــم مقدمــۀ ظهــور انســان به طــور عــام و انســان کامل)پیامبــر 

اســالم ( به طــور خــاص اســت)طباطبایی،1390ق، ج10: 152(.

آذری یعنـی  تـو  مـداح  المعصـوم  آنکه در احسان مدحت همچو حّسان آمدهایهـا 

)آذری، 1389: 79(

ــاز دوره  ــالم و در آغ ــل از ظهور اس ــرب قب ــاعران ع ــن ش ــت، از بزرگ تری ِ ــن ثاب ــان ب َحّس

ماواِت َو ما فِی الْْرض «)لقمان،20(. َر لَُکْم ما فِی الَسّ 1. »لَِیْبُلَوُکْم أَیُُّکْم أَْحَسُن َعَماًل«)ملک،2( و »أََنّ اهلَلَ َسَخّ
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اسالمی اســت. وی را جزو صحابه رســول خــدا بــه شــمار آورده انــد. حّســان اشــعار 
 ،برجســته بســیاری دارد)آمــدی، 1411ق: 89(. اشــاره بــه حــوادث تاریخــی، دفــاع از پیامبر
اســتفاده از صنایــع بدیــع و حجــم زیــاد اشــعار، از وجــوه اهمیــت اشــعار اوســت. حّســان بیــان 
توانمنــدی داشــت و بــا هجــو مشــرکان و دفــاع از پیامبــر، مــورد احتــرام و مایــۀ آرامــش آن 
ــه  ــته اند ک ــه، 1967، ج1: 305( نوش ــن قتیب حضــرت بود)ابن ســالم جمحــی،1952: 181؛ اب
ــتۀ وحی برخوردار  ــت فرش ــان از عنای ــود حّس ــرد و می فرم ــد می ک ــرم او را تأیی پیامبراک

اســت)مفید: 95(.

g2-2-3. فضیلت  های اخالقی امام رضا

شــعر متعهــد فارســی مملــو از تعابیــری اســت کــه بــه بیــان خصیصه  هــا و ســجایای اخالقــی 
 gپرداختــه اســت. در ایــن میــان اشــعار زیــادی در خصــوص امــام رضــا bائمــه معصومیــن
و آن هــم بــه ســبب حضــور مبــارک ایشــان در ایــران و خراســان، بــه یــادگار مانــده اســت کــه 
هــر مصــرع و بیــت آن می  توانــد ابعــاد گوناگــون شــخصیتی آن بزرگــوار را تبییــن کنــد. شــعر 
ــرای نســل امــروز  ــد، شــخصیت امــام رضــاg را ب ــات و نقــل تاریخــی می  توان در کنــار روای
بازگــو کنــد. یکــی از پربســامدترین مضامیــن مطرح شــده در مدایــح رضــوی، بیــان فضیلت  های 
اخالقــی امــام رضــاg اســت. مهربانــی، رأفــت، عدالــت، علــم، ســخاوتمندی، بخشــندگی و 

رضــا کــه لقــب آن حضــرت نیــز اســت.

ــده  ــز دی ــزرگ نی ــاعران ب ــعر ش ــیعیان در ش ــی ش ــادات اساس ــی از اعتق ــر1 یک ــۀ تطهی آی
می  شــود. بــر ایــن اســاس، اهــل بیــتb از هــر گناهــی پــاک هســتند. آذری نیــز در قصایــد 
خــود بــا بهره گیــری از آیــۀ تطهیــر ایــن نکتــه را در خصــوص امــام رضــاg بیــان می  کنــد.

آسـتانت بوسـه گاه اهـل ایمـان آمدهقبه االسـالم دین شد روضه پاکت که هست

)آذری، 1389: 75(

َرُکْم تَْطِهیراً)احـزاب، 33(؛ بی گمان، خدا اراده کرده اسـت تـا آلودگی را  ْجـَس أَْهـَل الَْبیـِت َو یَُطِهّ 1. إِنََّمـا یُِریـُد اهلُل لُِیْذِهـَب َعْنُکـُم الِرّ
از شـما اهـل بیـت ]پیامبـر[ بزداید و شـما را پاک و پاکیـزه گرداند.
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از آنجـا کـه امامـان معصوم به عنوان اسـوه  های عدالت مشـهورند، مـردم از جـور حاکمان به محضر 
آن هـا پنـاه می  برنـد. آذری به خوبـی و بـا بیانـی ماهرانـه، عدالت امـام رضاg را در شـعر خـود آورده 

است. 

دایر است آری همه بر خط محور آسمانآسـمان شـرع را عدل تو خط محور اسـت

)همان: 70(

امامـان معصـومb همـواره در زندگـی سرمشـق دیگـران بودنـد و بـه مـردم درس زندگـی 
می آموختنـد. آن هـا خـود را از مـردم جـدا نمی  کردند، بـه روش جباران زندگی نکرده، به کسـی 
بی  اعتنایـی نمی  کردنـد. شـیخ صـدوق از قـول ابراهیـم بـن عبـاس، چنیـن می  نویسـد: »هرگز 
ندیـدم کـه امـام رضاg در سـخن به کسـی جفـا ورزد و سـخن کسـی را پیش از تمام شـدن 
قطـع نمایـد. حضـرت در حضور دیگران پایـش را دراز نمی  کرد)آیت اللهـی، 1374: 4( فروتنی و 
وقـار امـام رضاg نیز از جمله اخالق اجتماعی ایشـان قابل سـتایش اسـت و ابن  شهرآشـوب از 
آن بـه نیکـی یـاد می  کنـد و داسـتان هایی آورده است)ابن شهرآشـوب، ج4: 362(. اشـعار متعهد 
نیـز به خوبـی بـه آن پرداختـه اسـت. چنین الگـوی رفتاری بازتـاب روشـنی از این آمـوزه دینی 
اسـت کـه تمـام انسـان ها بـا یکدیگر برابر هسـتند و برتـری تنها با معیـار تقوا به دسـت می  آید. 

مثل شود ز تمکن چو کوه کاه خراساننسـیم فیـض وقار تـو گر ز بـاد کند فهم

)آذری، 1389: 73(

خورشـید بـرج مرحمت و ماه لوکشـفسرچشـمه حیـا و سـپهر سـخا و لطـف

)همان: 52(

هرچــه آن در حیطــه پــرگار دوران آمــدهچیست از یک حرف دیوان کمالت نقطه  ای

)همان:77(

یکــی از صفــات برجســته امــام رضــاg مواســات و همــدردی بــا محرومــان جامعــه بــود؛ و طــی 
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زیــارت آن حضــرت ایــن خصیصــه بــزرگ اخالقــی او مطــرح شــده و بــه ایشــان چنیــن خطــاب 
ْرُض ُخَراَســاَن ُخَراَساَن1«)مجلســی، 

َ
ــِه أ ــْن َصــاَرْت ِب ــاِن َو َم ْهَف ــاَلُم َعَلــی َغــْوِث اللَّ می  شــود. »السَّ

ــت: ــن آورده اس ــوان چنی ــدۀ 27 از دی 1403، ج99: 53( آذری در قصی

شـوند جملـه آفـاق در پناه خراسـانحـدود ملـک خراسـان چـو در پنـاه تـو باشـد

بـرد نجوم فلک نور از جباه خراسـانجبال اهل خراسان چو بر زمین تو سوده است

)آذری، 1389: 73(

2-2-4. علم  آموزی و دانش امام

در میـان احادیـث و سـخنانی که از امام رضاg گردآوری شـده اسـت، علم جایگاه ویـژه ای دارد 
و ایشـان بـرای علـم ویژگی  ها و مسـائلی را برمی  شـمرند که از جمله مشـخصه  های تکوین گفتمان 
علمـی امـام رضـاg اسـت. وجـوب طلـب علـم و فریضـه بودن)طوسـی، ۱4۱4ق: 488( بیانگر 
اهمیـت و شـیوۀ علـم آمـوزی بـوده اسـت و اینکه بـرای فهم دانـش بایـد آن را طلب کـرد و همچون 
فریضـه  ای بـه دنبـال آن بـود. نکتـۀ دیگـر کـه در این سـخن امـام نهفته، آن اسـت که طلـب علم بر 
طلـب مـال برتـری داشـته و براسـاس آیات قـرآن، خداوند عادل، تقسـیم مـال را تضمین کـرده و به 
وعـده  اش در ایـن بـاره وفـا می  کنـد،2 امـا علم در نـزد صاحبـان آن ذخیره بـوده و به مردم امر شـده 
کـه آن را از اهلـش طلـب کنند)حـر عاملـی، ۱4۰9ق، ج27: 25(. بر این اسـاس، رسـیدن به علم 
زحمـت بیشـتری دارد. تشـویق امـام رضـاg بـه خسـتگی ناپذیری از طلـب علـم در طـول عمر و 
برشـمردن آن از جمله خصوصیات ده گانه اسـت که موجب کمال عقل انسـان می  شود)مجلسـی، 
۱4۰3ق، ج 75: 33۶( از جملـه دالیـل توجـه امـام رضـاg بـه علـم، آن اسـت کـه ایشـان علم را 
گمشـدۀ مؤمن دانسته)مجلسـی، ۱4۰3ق، ج۱: ۱۶8( و طلب علم هرچند نزد مشـرک، تشـویق 
کردند)طوسـی، ۱4۱4ق: 488(. عصـر امـام رضـاg و ارتبـاط بـا تمدن  هـای دیگـر در آن زمـان، 

1. درود بر چاره ساز و فریادرس بیچارگان و آن کسی که سرزمین خراسان به برکت وجودش به  سان خورشید تابان جلوه گر شده است.
نَْیـا َوَرَفْعَنـا بَْعَضُهْم َفْوَق بَْعـٍض َدَرَجاٍت لَِیتَِّخـَذ بَْعُضُهْم  َک نَْحـُن َقَسـْمَنا بَْیَنُهْم َمِعیَشـَتُهْم فِـی الَْحیَاِة الدُّ ِـّ 2. »أَُهـْم یَْقِسـُموَن َرْحَمـَت َرب
ـا یَْجَمُعوَن«)زخـرف،32( آیـا آناننـد کـه رحمت پـروردگارت را تقسـیم می کنند ما ]وسـایل[  َک َخْیـٌر ِممَّ ِـّ بَْعًضـا ُسـْخِریًّا َوَرْحَمـُت َرب
معـاش آنـان را در زندگـی دنیـا میان شـان تقسـیم کرده  ایـم و برخی از آنـان را از ]نظـر[ درجات باالتـر از بعضی ]دیگر[ قـرار داده  ایم 

تـا بعضـی از آن هـا بعضـی ]دیگـر[ را در خدمـت گیرنـد و رحمت پـروردگار تـو از آنچه آنـان می  اندوزند، بهتر اسـت.
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بـدون شـک ایـن امر را برای مسـلمانان ملموس  تر می  کرده اسـت که دانـش و علم را از نـزد دیگران 
فـرا بگیرنـد، امـا در سـخنی دیگـر از امام رضاg به لـزوم دریافت علـم از افرادی شـده که اهلیت و 
شایسـتگی الزم را داشـته باشـند)همان( و این امر به دلیل فعالیت  های دسـتگاه خالفت عباسـی 
در آن روزگار بـود کـه شـکل  گیری حجـم انبوهـی از سـؤال  های اعتقـادی، کالمـی و معرفتـی بیـن 
عـوام و خـواص جامعـه را منجـر شـده بـود. بـر ایـن اسـاس، شایسـتگی و اهلیـت دو ویژگی مهمی 
اسـت کـه امـام بـه آن تأکید داشـته اسـت. حضـرت، اخذ علـم از اهـل بیـتb  و آمـوزش آن ها به 
دیگران را تشـویق کرده است)مجلسـی، ۱4۰3ق، ج2: 3۰( به لحاظ دانش علمی و گفتمان  های 
فکـری کـه امـام رضـاg در دوران خـود مطـرح فرمودند هیچ شـکی باقـی نمی ماند که ایشـان از 
پایه  گـذاران جریانـات فکری و مسـائلی چون مناظره و بحث  های آزاداندیشـی بوده  انـد. امام از نظر 
دانـش، برتریـن انسـان عصـر خـود بود و در مجالسـی کـه مأمون بـرای زیر سـؤال بردن دانـش امام 
با حضور دانشـمندان بزرگ تشـکیل می  داد، بخشـی از وسـعت علم آن حضرت بر دیگران آشـکار 
شـد. علـم امام رضاg از دیگر مضامین مورد سـتایش شـاعران فارسـی بوده اسـت کـه در قصاید 

آذری نیـز به آن اشـاره می  شـود.

بگــردد چــو  آیــد  کــم  موهــوم  نقطــۀ  ارســطواز  عقــل  دایــرۀ  بــر  تــو  پــرگار 

)آذری، 1389: 74(

ــدفدریــای حلــم و گوهــر علمــی و معرفــت ــون ص ــه چ ــو را روض ــی و ت ــو ُدر قیمت ت

)همان: 52(

ای تو همچون عقِل ُکل، سر تا قدم جان آمدهچشم جان روشن به نور توست اهل عقل را

)همان: 76(

پیش معنی کمالت سهل و آسان آمدهمشکالتی کان ز فهم عقل ما بیرون بود

)همان: 78(
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2-2-5. خراسان و زیارت حرم 

به ماه می رسد از فخر تو کاله خراسانتو تاج اهل خراسان و نور چشم جهانی

)همان: 73(

لولـودر خاک خراسان نه غریبی تو که هستند تـو  و  الال  همـه  خراسـان  اربـاب 

)همان: 74(

خطـه ملـک امامـت را تـو سـلطان آمدهای حریمـت کعبـه اهـل خراسـان آمـده

)همان(

چون کعبه با صفا شد و پر نور چون نجفگشـتی شـهید خاک خراسـان ز مرقدت

)همان: 52(

روضـۀ پاک تـو در وی روح و ریحان آمدهمشـهد توس از تو گشته جنت ناز و نعیم

)همان: 76(

2-2-5-1. زیارت امام رضاg کعبه فقیران 

در طواف روضه ات تا روز محشـر آسمانباد همچون حاجیان احرام بسته روز و شب

)همان: 72(

که آسـتان در اوست قبله گاه خراسانشـهید مشـهد دیـن میـر کعبـه اسـالم

)همان(

سـوبیت الحرمت کعبه شاهی است از آن روی هـر  ز  روی  حرمـت  گـرد  بـه  آرنـد 

)همان: 74(
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آمـده خطـۀ ملـک امامـت را تـو سـلطان آمـدهای حریمـت کعبـۀ اهـل خراسـان 

)همان: 75(

بلکـه بـا هفتـاد حج قبلـه، یکسـان آمدهیـک طـواف روضـه ات بـا هفـت حـج نافله

)همان(

توصیـف بـارگاه و مرقـد امـام رضـاg یکـی از شـاخصه  ترین درون  مایه  هایـی اسـت کـه شـاعران 
آیینـی در شـعر خویـش بـه آن توجـه کرده  انـد. آذری با اشـاره به صحـن گنبد و فضـای عرفانی، هر 

بیننـده  ای را محـو زیبایـی و عظمـت آن می  کند. 

سقف او چون سقف جنت عرش رحمن آمدهصحـن گنبد از حدود عقل بیـرون رفته بود

)همان: 78(

2-2-6. تولی و تبری

یکی از مضامین مشـهور و مهم در گسـترۀ اشـعار مدحی رضوی، بحث دوسـتی با دوسـتان اهل 
بیـتb  و دشـمنی بـا دشـمنان وی اسـت کـه از مباحـث اساسـی و در حـوزه فـروع دین به شـمار 

می  رود.

اوبــا آل نبــی هــر کــه دهــد زهــر در انگــور شــجر  نیــارد  بــار  ابــد  نــار  جــز 

)همان: 74(

این سـخن قول رسول و قول یزدان آمدههر که قومی دوست می دارد از ایشان می شود

)همان: 80(

بـاغ جنت را تو چون سـرو خرامان آمدهخصم کج رفتار گمراه تو در آتش فتاد

)همان: 77(
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2-2-7. توسل و شفاعت

توسـل بـه امـام رضـاg و شـفاعت خواسـتن وی بـرای روز قیامـت از دیگـر درون مایه های شـعر 
رضـوی اسـت؛ چراکـه بـرآوردن حاجـات و خواسـتۀ نیازمنـدان از الطـاف ائمـۀ هـدی بوده اسـت و 
همـواره بـارگاه و تربـت ایـن بزرگـواران حلقه  هـای ورود بـه درگاه کبریایـی الهـی قلمـداد شـده و 
شـاعران نیـز ایـن بزرگـواران و حجت هـای بالغـه الهـی را واسـطه قـرار می دهنـد و بر آن نیـز اعتقاد 
راسـخ دارنـد؛ چراکـه کالم آن بزرگواران اسـت کـه »هر یک از دوسـتانم مرا زیارت کنـد، درحالی که 
عـارف بـه حـق و مقام من باشـد، مـن در روز قیامت حتما شـفاعتش می  کنم«)ابن بابویـه، 1378، 
ج2: 258(. شـاعران شـفیع بودن امـام در حـق مؤمنـان و زائرانـی را کـه عارف به حق وی هسـتند، 
به خصـوص زائرانـی کـه عنایـت خاصـه امام، آنـان را هنـگام مرگ عـاری از گنـاه و آمرزیده مـی  دارد 

می  کنند.  مطـرح 

خراسـانبه روز حشر که خلقان کنند دعوی اسالم گـواه  بـود  کفایـت  تـو  عنایـت 

)همان: 73(

نگیـری بـاز  ازو  آنکـه  طمـع  از بـاب شـفاعت بـه قیامـت سـر یـک مودارد 

)همان: 75(

چــون شــود بــار عمل آنجــا به میــزان آمدهدارد امیــد شــفاعت از شــما یوم الحســاب

امـام یـا  پاکـت  اوالد  دامـن  و  مـا  چون شود با ما اجل دست و گریبان آمدهدسـت 

)همان: 80(
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3. نتیجه گیری

شــعر از بهتریــن ابزارهــای تأثیرگــذاری بــر افــکار آدمــی اســت و شــاعران می  کوشــند اندیشــه  ها و 
عقایــد خــود را بــا ایــن ابــزار بــرای مخاطبــان بیــان کننــد. شــعر مدحــی نیــز که در ســتایش بــزرگان 
از جملــه امــام رضــاg ســروده شــده، مبیــن اندیشــه  های شــاعران اســت. قصایــد رضویــۀ شــیخ 
آذری به خوبــی بیانگــر عقایــد دینــی شــاعر و ارادت وی بــه امــام رضــاg بــوده اســت. در ســطح 
ــا توجــه بــه شــرایط تاریخــی اســتفاده از لغــات عربــی، ترکــی و همچنیــن اصطالحــات  زبانــی ب
عامیانــه در حــد معمــول وجــود داشــته و در کاربــرد صنایــع ادبــی، روش میانــه را در پیــش گرفتــه 
ــد در تنــوع اوزان  ــه نداشــته اســت. در حــوزۀ موســیقی شــعر، قصای ــر مفهــوم غلب به طوری کــه ب
ــردن ســطح  ــاال ب ــر ب ــف عــالوه ب ــرار دادن ردی ــه ق ــا تکی ــه و شــاعر ب ــه کار رفت ــه اوزان روان ب و البت
موســیقی کالم، مانــع بــه هــم ریختگــی اجــزای جمله می  شــود. زبــان فکری شــاعر منســجم بوده 
و بــا توجــه بــه موضــوع مشــخص آن یعنــی در ســتایش امــام رضــاg اســتادانه توانســته اســت، 
مفاهیــم ارزشــمند قرآنــی را در شــعر جریــان دهــد و مســائلی چــون امامت و والیــت، تولــی و تبری، 
شــفاعت، خصائــل اخالقــی امــام رضــاg، داســتان ها و روایــات تاریخــی، زیــارت حــرم مطهــر، 
اشــاره بــه خراســان و مشــهد، بــا اســتفاده از ترفندهــای ادبــی و نگاهــی زیبایــی شناســانه حالــت 
معنــوی، نمایــان ســازد و دریافت هــا و معانــی عرفانــی خــود را بــا زبــان شــعر بیــان کنــد. درون مایــه 
و فکــر اصلــی مســلط بــر قصایــد رضویــه شــیخ آذری، تنهــا مــدح و ســتایش امــام رضاg نیســت، 
بلکــه ایشــان بــا مهــارت شــاعرانگی و بــا بیانــی مــوزون، اوج ارادت و عشــق قلبــی خــود را بــه ائمــۀ 
اطهــارb و علی  بن  موســی  الرضاg اعــالم می  کنــد. همچنیــن ظرافــت کار در آنجاســت کــه بــا 
واکاوی و بررســی نــکات مهــم عرفانــی و فکــری از ایــن ابیــات مســتخرج می  شــود. ســبک ســخن و 
گزینــش واژگان در قصایــد رضویــه شــیخ آذری به نحــوی اســت کــه مفاهیــم عمیــق و زالل تشــیع را 

نیــز در آن جــای داده اســت.
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