
 

 

 اشعاری آیينهدر  )ع(چراغشاهحضرت 

 ( هشتم تاعهدقاجاری در اشعار شعرای مقيم شيراز از سده چراغشاهشخصيت و آستان ، بازتاب ویژگی) 

 1ضیامحمدرضا 

 2زارعسحر 

 : چکیده

 وجیود  .درخشدمی شیراز شهر قلب نگین همچون )ع(چراغشاه الکاظم موسی بن احمد حضرت مرقد

 شیعرا  و فضیال  ،حکومتی رجال ،علما از بسیاری توجهات کانون القدر جلیل یزاده امام این برکت با

 دلبسیتگی  دلیل به شیراز مقیم شعرای از برخی )ع(چراغشاه حضرت مرقد پیدایش از پس .است بوده

 و میدح  بیه  ،التکیریم  واجب یزاده امام این به شهر این اهالی و خود تاریخی و دار ریشه یعالقه و
 آن امیاکن  تیزیین  و کیاری  آیینه ،ساخت تاریخ ماده ذکر ،متبرکه بارگاه و گنبد و حضرت آن منقبت
 و میودت  )ع(بییت  اهل خاندان و حضرت آن به قلبی ارادت بیان ضمن کار این با واقع در اند.پرداخته
 تعیدادی  اشعار دیوان بررسی با تا است برآن مقاله این اند.داشته ابراز و اعالم آنان به را خود محبت

 را اشیعاری  ،آنیان  معرفیی  ضمن ،شیراز مقیم قاجاری عهد تا هشتم یسده نامی و سرآمد عرایش از
 را انید پرداختیه  حضیرت  آن هیای فضیلت و ویژگی ،شخصیت بیان و توصیف ،تمجید ،تکریم به که

 زمینیه  ایین  در گییری  نتیجیه  بیه  نهاییت  در و نماید بیان تحلیلی و توصیفی صورت به و استخراج

 . پردازدمی

  )ع(چراغشاه ،)ع(احمد بن موسی، مدح و منقبت: کلید واژگان

 
 دانشگاه آزاد واحد بوشهردانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی  1
 شیراز دوکارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر آموزش و پرورش ناحیه  2
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 : مقدمه -1

 )ع(فرزند بزرگیوار امیام موسیی کیاظم    ، و سیدالسادات االعاظم چراغشاهملقب به  )ع(حضرت سید امیر احمد

( ع)محمد بن موسیو  )ع(حضرت احمد بن موسی اند.بودهبنا به مشهور نوزده نفر  )ع(پسران امام هفتم. است

در فضیلت وی سخن بسیار گفته انید؛ از آن چیه کیه    . متولد گردیدند نام دارند؛ «ام احمد» که مادر یک از

، صیالح و پرهیزگیار  ، فاضیل ، شیجاع ، آید که وی شخصی کریممیبراند حضرت گفتهی گذشتگان درباره
 وصیی  وی. منزلتیی خیاص داشیته اسیت    صاحب ثروت و منزلت و بزرگوار و باعزت بوده و نیزد پیدرش   

 .بعد از پدرش بود و با قلم خود قرآن بسیار نوشت و در زمیان حییاتش هیزار بنیده آزاد سیاخت     ( ظاهری)
جهت بیعت به عنوان جانشین امیام بیه   ای عده )ع(پس از شهادت امام موسی کاظم( 23: 1391، عرفان منش)

ای مردم : بیعت گرفت و سپس بیان فرمودندها او نیز از آنکنند و با وی بیعت کردند و می ایشان مراجعه
پس از والیتعهیدی حضیرت   ( 42: همان) .هستم )ع(بدانید که من خود در بیعت برادرم علی بن موسی الرضا

با برادر بزرگوارشان حضیرت علیی بین    جهت دیدار ای به همراه عده )ع(حضرت احمدبن موسی )ع(امام رضا
توسیط کیارگزاران حکیومتی بیه میامون       )ع(چراغشاهحضرت خبر حرکت . عازم توس شدند )ع(موسی الرضا

شجاعانه در  )ع(احمد بن موسی. حضرت در نزدیکی شیراز با نیروهای حاکم فارس روبه رو شدند آن. رسید
بیه   )ع(احمید بین موسیی   : نویسندمی برخی از منابع. و به دفاع از خود پرداخت همقابل دشمن پایداری کرد

شیکافی در جایگیاه   ، او برنمیی آیید  ی دشمن چون دید از عهیده . تنهایی با لشکر انبوهی به نبرد پرداخت
و بیدن او در زییر    ؛سیپس خانیه را خیراب کیرد    . استراحت وی ایجاد کرد و از پشت بر سرش شمشیر زد

 ( 86-94: 1391، عرفان منش) .پنهان شد، در محلی که هم اکنون مرقد و بارگاه اوست، خاکهای توده

محمید میرادی در   . اخیتالف نظیر وجیود دارد    )ع(در مورد تاریخ پیدایش مدفن حضرت احمید بین موسیی   

زمیان اتابیک   ، شد االزار و هزار مزار، شیرازنامه، نزهه القلوب»: گویدمی پژوهشی این تاریخ راذکر نموده و

ی در فاصیله ، بر خالف متیون مقیدم  اند. دانستهابوبکر بن سعد در سده هفتم را تاریخ حقیقی کشف مرقد 
، بحر االنساب، کنزاالنساب، آثار احمدی، مانندها روایتی دیگر از برخی کتاب، یازدهم تا سیزدهمهای سده

-328) مطرح شده که تاریخ کشف مدفن را به زمان عضیدالدوله دیلمیی  ، سجع االعقاب و آثار االحمدیه

 ( 736: 1395، مرادی) .«نسبت داده اند( 372

: فرمایید اش میی بس که عالمه بحرالعلوم در منظومیه رجالییه   همین )ع(حضرت احمدبن موسیدر عظمت 

 هیزار  )ع(فرزند موسی بن جعفر چراغشاهکاظم اعتق الفأ سید االعاظمی؛ یعنی موسی الاحمد بن  چراغشاه»

 ( 114: 2ج، ق1405، العلومربح) .«برده در راه خدا آزاد کرد و سید و آقای بزرگان بود
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قُی  ي اَسیالَکُم علییه اَجیراً اي     »: فرمایدمی مودتی موسوم به آیه، شورای سوره 23ی قرآن کریم در آیه

، شیریفه ی التزام خود به این آیهشعرا با . داردمی را بیان )ع(محبت و مودت به اهل بیت «المَوده فی القُربی

 . دارندمی الفاظ بیانترین الطاف و ظریفترین خود را با لطیفی عالقه

آن عصر بودند که هیر ییک   های روزنامهی شاعران و سخنوران به منزلهتوان گفت که می با این دیدگاه 
، رساای و با زبانی ملثر و شیوهکردند می ساختند و از آن دفاعمی را مطرحای جهت گیری سیاسی و ویژه

، محیدثی ) .ساختندمی نمودند و دالیل رقبای خود را مردودمی دالئلی بر حقانیت گرایش سیاسی خود اقامه

1397 :104 ) 

و  )ع(برخی زبان به مدح و منقبت حضرت احمد بن موسیی ، برهمین اساس در میان سرایندگان مقیم شیراز
آنیان در اشیعار خیود    انید.  و اظهیار ارادت نمیوده  انید  آن حضرت گشیوده ی متبرکهی گاهی توصیف بقعه

... شیجاعت و ، شفاعت، کرامت، عدالت، تا مصادیقی از فضایل و خصایل آن حضرت را از جملهاند کوشیده
 . را بیان نمایند

 : بیان مساله -2

شهر ادبی کشور اسیت  ترین عبارتی شاخصبه . شهر شیراز به عنوان شهر شعر و ادب فارسی زبانزد است
با عنایت به این مساله و حضور نام آوران این عرصیه در  . که از دیرباز تاکنون دارای جایگاهی فاخر است

ایین   ،)ع(چیراغ شاهجلیل القدری مانند حضرت احمدبن موسی الکاظم ی شهر شیراز و وجود مرقد امام زاده
به مدح و منقبیت   کدام یک، یان خیل بی شمار شعرای این خطهگردد که در ممی پرسش در ذهن تداعی
هریک معطوف به چه ویژگی و صفاتی از آن حضرت و ی و بازتاب افکار و اندیشهاند؟ آن حضرت پرداخته

 ؟ شریف او بوده استی یا بقعه

که تنها هرچند تحقیقاتی وجود دارد . تاکنون در خصوص این موضوع پژوهشی جامع صورت نگرفته است
اهمیت و ضرورت این مساله میا  اند. بسنده کرده )ع(چراغشاهمدح و منقبت حضرت  به استخراج اشعاری در

های و رویکرد و راهنمایی برای پژوهش را برآن داشت تا در رفع این خلل و نقصان پژوهشی تالش کنیم
 . آتی فراهم آوریم

هشیتم تیا   ی رای نام آور و مشهور مقیم شیراز از سیده حاضر با بررسی دیوان اشعار تعدادی از شعی مقاله
؛ احصیا و  انید  و بارگاه نورانی وی سیروده  )ع(اشعاری را که در توصیف حضرت احمد بن موسی، عهد قاجار

 اشیاره شیده درایین اشیعار    هیای  تحلیلی به بررسی ویژگیی  –استخراج نموده و سپس به روش توصیفی 
 . پردازدمی
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 : پژوهشی پیشینه -3

انجام شده است کیه از   )ع(مرقد و شخصیت حضرت احمد بن موسیی بسیاری دربارههای تاکنون پژوهش
 : توان به موارد ذیل اشاره نمودمی آن جمله

سیاخت  ، چگیونگی آشیکار شیدن مرقید    ، در کتاب هدیه احمدی به شرح احوال( 1341) شاملی و سالحی
در ادوار گشته و هیم چنیین بیه بییان فضیایل و      ها تعمیرات و بازسازینخستین گنبد و بارگاه و مرمت و 

 اند. پرداخته )ع(چراغشاهشخصیت حضرت 

 ،)ع(در کتییاب آفتییاب شیییراز پیرامییون شخصیییت و مییدفن حضییرت احمییدبن موسییی( 1390) کالنتییری-
در گذر تیاریخ   چراغشاهی رکهبمتی بقعه، محل دفن، مسیر عزیمت حضرت به ایران، سیاسیهای فعالیت

 . پژوهش جامعی را انجام داده است

، اوضاع سیاسی عصیر میامون  ، شخصیت و فضایل، در کتاب چلچراغ شیراز نسب( 1391) عرفان منش -
آرامگیاه  ، پییدایش مرقید  ، چراغشاهزندگی مخفیانه و شهادت حضرت  )ع(والیتعهدی علی ابن موسی الرضا

 . پردازدمی )ع(و برادران امام رضا )ع(حضرت احمدبن موسی از قیامو به تحلیلی ، وی در گذر تاریخ

تیوان بیه کتیاب مرضییه و     میی  اندکی صورت گرفته است که از جمله آنهای پژوهش، ادبیی در زمینه
را تنها گیردآوری و  اند این اثر اشعاری را که در منقبت حضرت سروده. اشاره کرد( 1390) معصومه مرادی

 . نموده استمنتشر 

بیه بررسیی انعکیاس نیام و مرقید      ای در مقاله( 1395) تاریخ و ادبیات محمد مرادیی هم چنین در حوزه
 . پردازدمی هشتم تا دهمهای اشعار سدهی در آئینه )ع(احمد بن موسی

 شاعران -4

 : شاهداعی اب -1-4

 داعی در نیمه اول قرن نهیم هجیری در شییراز   متخلص به ( الداعی الی اهلل) نظام الدین محمود ملقب به
ایشان هم عالمی روحانی و هم پیری مبارک نفس و هم شاعری سخنور و هیم واعظیی   . زیسته استمی

ایشیان سییدی اسیت    . شیمارند میی  بلیغ بوده است ؛که مردم شیراز قبر او را زیارتگاه و او را از اولیاء حیق 
و از اوالد قاسیم بین   . شیود میی  ید بن علی بن حسین منتهیحسینی نژاد که نسبش با نوزده واسطه به ز

ناظر به همان نسبت و اصل خود بوده ( داعی اهلل) تخلص داعی و لقب. حسن ملقب به داعی الصغیر است
  (ید: ص، 1339، دبیر سیاقی) .است
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ابوالعزعبیداهلل  فصیحی در مدح سلطان ی به جر منظومه. شودنمی در دیوان وی مدح سالطین و امرا دیده
او در کتاب المناقب ترکییب بنیدی   . شاه نامه را تدوین کرده و به ظن غالب شاه نامه بایسنقری است، که

 )ع(در مدح و منقبیت احمید بین موسیی    ای بند و همین طور قصیده 5آل عبا مشتمل بر ی در مدح خمسه

 : کندمی قطعه این گونه بیاناو در این ( یح: 1339، دبیر سیاقی) .دارد چراغشاهملقب به 

 و خواسییتی کییه بییه رویییت شییود در دل بییاز

 اگر نه چون احمید موسیی الرضیا پنیاه بیری     

 بییه هییر مییراد کییه کییردی زیییارت قبییرش  
 

 امییام احمیید بیین موسییی وسیییلت سییاز     

 خیییراب بیییودی احیییوال میییردم شییییراز  

 رسی بیه حاجیت خیود از خیدای بنیده نیواز      
 

اشیاره دارد؛ و در   )ع(ساز بودن و گره گشا بودن حضرت احمد بن موسیی به وسیله ، در این ابیات ذکر شده
 : گویدمی ادامه

 بیییا از سییر اخییال  خییویش فاتحییه خییوان

 امییید بنییه چییو داعییی بییه فیییض اییین سییید
 

 در آن مییزار و بییه زار بگییوی بییا حیی  راز    

 به شرط آن کیه نهیی سیر بیه آسیتان نییاز      
 

مبیارک او را  ی این حضرت واال مقام واخالص بیه آسیتانه  در این قصیده ارادت خویش به  شاهداعی اهلل
 . کندمی بیان

 : میرزا احمد متولی باشی -2-4

ی فرزند میرزا محمد حسین عالی و نوه "روشن"متخلص به  (،ه ق) 1214میرزا احمد متولی باشی متولد 
دلگشیا  ی شییرازی در تیذکره  علی اکبر نواب . میرزا محمد کالنتر فارس در حکومت کریم خان زند است

بیا آن کیه در   . شوق تحصیلی کماالت در التهاب اسیت ی حال عنوان شباب و نایره»: گویدمی اوی درباره

 ( 572: 1371، نواب) «.ر والد عالی مقام استیطبع موزون پی سی درنهایت آرام و به واسطه، بدایت سن

ی جناب قدوه»: نمایدمی القاب و عناوینی خاص معرفیمیرزا حسن فسایی در جلد دوم فارس نامه او را با 

-5: 1318، فسیایی ) «.نیاظم دّر و مرجیان  ، زمانی نادره، سید سادات و مجمع سعادات، اسراری اخیار و زبده

. را پس از پدر و پدر بزرگش بر عهده داشیته اسیت   )ع(چراغشاهاو مدتی تولیت آستان مقدس حضرت ( 944
 1264میرزا احمد روشن در سال . اشعارش به این منصب چندین بار اشاره کرده استروشن در البه الی 

بیتی بیه وصیف و میدح     16وی در دیوان اشعارش در غزلی . سالگی بدرود حیات گفت 46در سن ( ق. ه)
 : پردازدمی )ع(چراغشاهحضرت 

 امییییر احمییید آن سیییبط پیییا  پیمبیییر   

 از روشینی و مهیر و ضییا   اش شهی کیه قبیه  

 تخیت جاللیش از رفعیت   ی کیه پاییه  شهی 
 

 کیییه لمیییع بیییود از نیییور حضیییرت بیییاری 

 خورشییید طعنییه تییاری ی زنیید بییه شییعله 

 بیییه دوش چیییرا بیییود از بلنییید مقیییداری
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 :  کندمی سپس به عدل و سخاوت حضرت اشاره

 شهنشییهی کییه ز عییدلش بییه روزگییار همییی

 خصیییو  کیییاا جیییالل سییی هر مینیییایی

 خطییا گفییتم ، غلییط، کجییا بییه ابییر بمانیید  
 

 رمیید ز آهییوی دشییتی پلنییگ کهسییاری     

 گیییدای فییییض نیییوالش سیییحاب آزاری  

 کییه ابییر را نبییود آن چنییان گهییر بییاری    
 

 : داردمی و در ادامه در بیتی امید و رجای خود را در شفاعت آن حضرت بیان

  ز بس که رافت او مای  گنه بخشی است
 

 میا بنیدگان گنیه کیاری    ی شده است شییوه  
 

را که به همیت ناییب    )ع(چراغشاهماده تاریخ آئینه کاری ایوان بارگاه حضرت ای هم چنین روشن در قطعه
 : ازاند برخی از ابیات آن عبارت. کندمی را بیان، االیاله فرهاد میرزا به انجام رسیده است

 آن سییبط پیغمبییر )ع(چییراغشییاهمییزار مرقیید 

 کجا چرا مرفع خوانمش؛ محض خطیا باشید  
 

 آرای سیییلیمانیبیییه طیییرز کیییاا وايی دل  

 چه نسبت روز روشن را به شام تیار ظلمیانی  
 

 : شیخ مفید -3-4

متولید  ( ق. ه) 1251او در سیال  . فرزند میرزا محمد نبی امام جمعیه اسیت   "داور"شیخ مفید متخلص به 
 .اصول و ریاضیات را از پدر و عموزادگان و دیگر بزرگان عصر فرا گرفیت ، فقه، عربی، گردید و علوم ادبی

وی پس از سیر انفس و آفاق به شییراز معیاودت نمیوده و پیس از اصیرار و التمیاس       ( 478: 1371طاووسی )
 .احمدیه به نماز جماعت قیام و به تدریس اقدام نمودی مبارکهی ناس از عوام و خواص در آستانهی عامه
 ( 48: همان)

 )ع(ه سبب ارادت خاصی که به اهل بیتاو ب. نمودمی شیخ مفید در قصیده و غزل به اشعار پیشینیان توجه

اشیعاری در وصیف و    )ع(داشته و مجاورت و امامت جماعت حرم مطهر حضرت احمد بین موسیی الکیاظم   
 : ستایش آن حضرت سروده است

 میییوه قلییب پیغمبییر اسییت    چییراغشییاه

 بییود، شییویمییی اراش جویییا زنییام نییامی 
 

 اسیت  )ع(فرزند بافخامیت موسیی بین جعفیر     

 نیییز نییام شییریف پیمبییر اسییتکییه  )ع(احمیید
 

 : کندمی اشاره )ع(در ادامه به فخر حضرت و نسبت برادری او با حضرت علی بن موسی الرضا

 فخرش همین بس اسیت کیه از جانیب پیدر    
 

 او را رضییا بییرادر بییا جییان برابییر اسییت     
 

 : کندمی اشاره )ع(چراغشاهسپس با اعتقاد و باوری که دارد به گره گشایی تربت حضرت 

 بییس دردهییا کییه یافتییه از تییربتش شییفا   
 

 گشیوده از آن قبیر اطهیر اسیت    ها بس عقده 
 

 امیامی جماعیت و تیدریس خیویش در ایین بارگیاه نیورانی       ، و در آخر این غزل در چند بیت به مجاورت



   125ی اشعاردر آیینه )ع(چراغشاه

 

 : پردازدمی

 صیلوه و خوانییدن قیرآن و درس علییم  ذکیر و  

 تا حال مدتی است کیه در جنیب روضیه اش   
 

 او مقیییرر اسیییتی مقدسیییهی در روضیییه 

 اسیت  «داور»مکان کمیین بنیده   ، از فض  ح 
 

بیه برخیی از صیفات و     انید، سیروده  )ع(هم چنین در غزلیاتی دیگر که در توصیف حضرت احمد بن موسی
آزاد کیردن  ، که در روایات نیز به آن اشیاره شیده  ها این ویژگییکی از . حضرت پرداخته استهای ویژگی

 : بندگان است

 هیییزار بنیییده شییید از یمییین همیییتش آزاد
 

 چییراغشییاهدمییی کییه بییود بییه گیتییی مجییال  
 

 : کندمی وی در غزلی دیگر همین مضمون را به عبارتی دیگر بیان

 اییین بارگییاه اوسییت کییه از دور او شییدند   
 

 بنیییدگی رهیییااز ، از همیییتش هیییزار تییین 
 

 : کندمی نیز در ادامه به ساجد و عابد بودن آن حضرت اشاره

 هییر شییب ز بهییر طاعییت دادار چنیید بییار   
 

 شیید او سییوامییی از خوابگییاه خییویش همییی 
 

 : پردازدمی ودر نهایت به شهادت حضرت به نقل از گذشتگان

 گوینیید نییاقالن کییه چییو آبییای خییود نمییود  
 

 اشیییقیادر  شیییهادت از سیییتم و جیییور   
 

 : ( راز) سید ابوالقاسم شریفی -4-4

ی حکیم و عارف برجسته"راز "و متخلص به ( میرزا بابا) معروف به، میرزا ابوالقاسم حسینی شریفی ذهبی
 ( 11:1383محمودی ) .ذهبیه استی قرن سیزدهم و سی و پنجمین رکن سلسله

بازار مرغ شیراز از وی بیا ایین القیاب    ی محلهناصری در جلد دوم در معرفی افراد ساکن در ی فارس نامه

طیاهر  ، ظاهر االحساب، ذوی القلوبی اولی النفوس و اسوهی قدوه، سید مرشد و شیخ موحد»: بردمی نام

ی مشهور به میرزا بابای درویش ذهبی متولی آسیتانه ، االنساب میرزا ابوالقاسم شریفی حسینی راز تخلص

 ( 947:1388، فسایی) «...و شیخ طریقه سلسله ذهبیه و چراغشاهمبارکه حضرت 

در ی مرآت الفصاحه به نقل از طرایق الحقیایق و حدیقیه الشیعرا دربیاره    ی هم چنین شیخ مفید در تذکره

در . رحلتشان در حدود سال هزار و دویست هشتاد و شیش هجیری بیود   »: گذشت او این گونه آورده است

، شرف شده در مراجعت قدری در تهران توقف و بعد عزم شیراز کیرده وقتی که به زیارت مشهد مقدس م
نعش شریفش را به اصفهان آوردند و در سر قبر آقیا بیه امانیت    ، در راه مورچه خورت بدرود جهان فرموده
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کیه از اییوان   -گذاردند و بعد از دو سال حمل به ارض مقدس رضوی نموده در صحن نو فتحعلی شیاهی  

 ( 1371: 224، مفید) «.به خاکش سپردند –طال داخل شوند 

او اشیعاری در میدح و منقبیت حضیرت     . بیود  )ع(چیراغ شیاه راز سالیانی را عهده دار تولیت آستان حضرت 
 : این استها آنی سرودهاست که از جمله

 سید امییر احمدکیه او پیور شیه میردان بیود      

 شییاا امامییت را ثمییر، بیییخ نبییوت را شییجر
 

 ش زان لقب گو بر شیهان سیلطان بیود   چراغشاه 

 زان فخر انس و جان بود، موسی بن جعفر را پسر
 

ابوالحسن کان احمد بن موسی کریما جلیال ورعا و کان »: گویید می در کتاب نفیس ارشاد مرحوم شیخ مفید

احمد بن موسی  اعت  الف مملوکه؛ )ع(انه: له ضیعته المعروف بالیسیره و یقال هبیحبه و یقدمه و و )ع(موسی
 او را بسییار دوسیت   )ع(بزرگوار و جلیل القدر و فوق العاده با تقوا بود و پدرش ابوالحسن موسیی بین جعفیر   

 شمرد و آن حضرت مزرعه خود را که معروف به یسیره بیود بیه او بخشیید و گفتیه    می داشت و مقدممی

 ( 245: 2ج، 1380، مفید) .«برده را خرید و آزاد کرد هزار( از آن مزرعه) شود حضرت احمد بن موسیمی

ملک دربان و فرمانده کیهیان  ، را پادشاهی )ع(چراغشاهحضرت ، میرزا ابوالقاسم راز با اشاره به این موضوع
 : نمایدمی معرفی و در ادامه اشاره به آزاد کردن بندگان توسط آن حضرت

 آمیید ملییک دربییان او، شیییراز شیید ایییوان او

 ملیک عجیم  ، کهف منیع، پیر عجم، میر عرب

 چ  بنیده از کید یمیین   ، آزاد کرد آن میر دین
 

 چون فرّش از یزدان بود، جبرئی  مدحت خوان او 

 فرمانیده کیهیان بیود   ، سلطان بیا طبی  و علیم   

 عاجز از آن سحبان بود، مدحش فزون آمد از این
 

  :کندمی اشارههم چنین در غزلی دیگر به این موضوع این گونه 

 هییزارش بنییده آزاد آمیید از مییال حییالل از آن
 

 که اندر راه ح  مبذول بودی مال و هم جانش 
 

 : نمایدمی داند و این شهر را حصن حصینی معرفیمی وجود بارگاه منور او را در شیراز غنیمت و

 شیراز شد حصن حصین، از تربت آن پیر دین
 

 بوذر و سلمان بیود چون ، در خا  او خاصان مکین 
 

 : گویدمی کند ومی خود بر آن آستان( تولیت) سپس اشاره به خادمی

 از چیاکران حضیرتش  ، راز آمده در خیدمتش 
 

 پرورده اندر نعمتش روزی خوران خیوان بیود   
 

 : پردازدمی اوی و در شعری دیگر با این مطلع به مدح آن حضرت و بارگاه متبرکه

 ز اعزاز و ز رفعت حاملین عرش در بانش  که شیراز است ایوانشامیر احمد ، شه کیهان

 نماید و آن را رشک جنتمی اشاره )ع(چراغشاهدر جایی دیگر به صحن و سرای آستان کبریایی حضرت 



   127ی اشعاردر آیینه )ع(چراغشاه

 

 بر پاسبانی این حریم کبریایی سیخن  -خادم و نگهبان بهشت-ملک رضوان ی شمارد؛ و از مفاخرهمی
 : گویدمی

 رواقش رشک قصر و ساحت جنیت بود صحن و 
 

 تفیاخر کیرده رضیوانش   ، به دربانی آن روضه 
 

 را که برگرفته از پدر و اجدادش است؛ اشیاره  )ع(سپس به انوار قدسی وجود مبارک حضرت احمد بن موسی
نام پیدر بزرگیوارش   ی را به واسطه چراغشاهکند و آن آستان را به وادی طور برای اهل دل و حضرت می

 : کندمی تشبیه )ع(به حضرت موسی کلیم اهلل )ع(امام موسی کاظم

 تراب کیوی او آمید بیه معنیی طیور اهی  دل      
 

 چو نور از جد و باب او گرفتیی پیور عمیرانش    
 

 : شوریده شیرازی -5-4

در سن هفت سالگی دو چشم او به مرض آبله نابینا شیده و او شیاعری مشیهور و    ، حاج محمد تقینام او 
تحصیل کمال کرده و سفری به تهران رفته و ادراک حضور ناصر الدین شاه را نموده . معروف حکام است
 ( 1371: 318، شیخ مفید) .سپس به شیراز مراجعت کرده است، شده "فصیح الملک"و در آن جا ملقب به 

در جلید دوم فیارس نامیه ناصیری در معرفیی سیاکنین       ، میرزا حسن فسایی که از معاصران شوریده است

مقبیول اولیی   ، مجمیع آداب : از اعیان ایین محلیه اسیت   »: گویدمی اوی درباره، سنگ سیاه شیرازی محله

مخترع ، ناظم درّ و آللی، اهالینادره ، مالک زمام نظر و نثر، فرید عصر، لسان زمان و سحبان بیان، االباب

طینتش از صیدق  . تخلص «شوریده»حاجی محمد تقی ، زین محافل و زینت مجامع، محبوب طبایع، بدایع

با کمی عمر به بسیاری هوش معروف و با نداشتن ، و صفا سرشته و در مزرع خاطرش جز تخم وفا نکشته
تیا پیای   ، فکرتش از نه سپهر جسته، است اگر چه چشمش از جهانیان بسته. بصر به نور بصیرت موصوف
در انشیاء قطعیات و   ، روح حکیم رودکی و شیخ ابو العالی معّری را شیاد داشیته  ، در دایره شاعری گذاشته

قصائد طرحی خوش انداخته است و صورت تنقالت خود را به آن عبارت برای نگارنده ایین فیارس نامیه    

ین سرای سپنجی شدم و در هفت سیالگی هیر دو جهیان    زحمت افزای ا 1274در سال »: فرستاد، نگاشته

از هشت سالگی مشیغول تحصییل   . بی فایده افتاد، آن چه کسانم در معالجه کوشیدند، بینم را آبله پوشید
درگذشت و گاهی چنید شیعری   ، طومار زندگی را نوشته، والد ماجدم 1285مراتب کمالیه گشتم و در سال 

گفیت درنسیب نامیه    می از او شنیدم که از پدرش. نمودمی ود تخلصگفته است و به نام خود که عباس ب
با خال ستوده حال خود به مکیه   1288شد و در سال می شاعر شیرازی منتهی "اهلی"دیدم که نسبم به 

 ( 1388: 1078، فسایی) .«معظمه و مدینه طیبه مشرف شدم

اشعار متعددی از وی که در مدح و ، دراین دیوان. شیرازی دیوان مفصلی به جای مانده استی از شوریده
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هیا  آنی از جملیه . خیورد میی  سروده است؛ به چشیم  )ع(چراغشاهستایش حضرت احمد بن موسی الکاظم 
 : شودمی است که با این بیت آغازای قصیده

 ای آن که از تو شد چو راغ جهیان ! شه چراغ
 

 چییرا از را تییو نورسییتان ی چییراغ خانییه  
 

ی جلیوه ی پردازد و آن را چراغ بارگاه توحیدی و آئینیه می چراغشاهسپس به توصیف این بارگاه نورانی و 
 : نامدمی ایزدی

 شییه چراغییی و مشییکات مشییکوی توحییید  
 

 ییییزدانی میییه مضییییئی و میییرآت جلیییوه 
 

 : کندمی ین در کیهان معرفیترین ذات در دو گیتی و ستودهتردر ادامه حضرت را دارای کامل

 بییه ذات اکمیی  و اکمیی  ز هییر چییه در گیتییی
 

 بییه نییام احمیید و احمیید ز هرکییه در کیهییان  
 

و  کیوس پادشیاهی  ی کنید کیه دبدبیه   می را به بارگاه پادشاهی تشبیه )ع(چراغشاهشوریده آستان حضرت 
 : اورنگ قهرمانی او از نه طاق ایوان آسمان برگذشته استی پایه

 پادشییاهی تییوکییوس ی تییویی کییه دبدبییه 

 اورنییگ قهرمییانی تییو ی تییویی کییه پایییه 
 

 رسیییده تییا در اییین بییر کشیییده شییادروان   

 گذشییته از سییر نییه طییاق اییین بلنیید ایییوان 
 

 : ستایدمی این چنین او رای قدر و مرتبه، سخاوت، هم چنین جود

 صالی جیود تیو بگذشیته از مکیان و مکیین     

 گوشییوار گییوش فلییک ، نعییال خییادم تییو 
 

 رفتییه از زمییین و زمییان لییوای قییدرتو بییر   

 توتیییای چشییم شییهان ، غبییار درگییه تییو 
 

رشیته   12شیرازی به آن اشاره نمود مسط مخمسی است که در ی توان از شوریدهمی از دیگر اشعاری که
 : گرددمی این مسمط با مطلع ذیل آغاز. سروده است )ع(چراغشاهدر مدح و منقبت حضرت 

 بیییییاز برآمییییید ز دل آوای مییییین

 اسیت ای بیت زیبیای مین    ناز بیس  
 

 پییر شییده آفییاق ز غوغییای میین     

 خیییز و بیییا هییان بییه تماشییای میین 
 

 ای وای میین، ار نشیینوی، وای میین 
 

 

دانید و سیپس حضیرت احمید بین      میی  شاعر وجود غنی حضرت را باعث بی نیازی و استغنای از دیگران

ولیه  »: اعیراف ی سیوره 180ی آیهوی بنابر . خواندمی فیض الهیی را مظهر حق و آئین و نشانه )ع(موسی

به خدا سیوگند اسیماء حسینی    »: فرمایندمی که )ع(و روایت حضرت امام صادق «اَسما  الحُسنی فَادعوه بِها

بیه ایین   ( 2: 103ج ، 1373، عروسیی حیویزی  ) «.ماییم و خدای عزّوجل جز از طریق معرفت ما شناخته نشیود 

 : داندمی خودکند و ناظر اعمال و شافع می موضوع اشاره



   129ی اشعاردر آیینه )ع(چراغشاه

 

 آییییت فییییض الیییه، مظهیییر حییی 

 حییال مییرا در همییه حییالی گییواه    
 

 آن بیییه همیییه پادشیییهان پادشیییاه 

 شیییاهد امیییروز مییین بیییی گیییاه   
 

 هییم بییه گنییه شییافع فییردای میین   
 

 

دانید و او را  میی  عارفی راکه مطلوب و به مرادش نایل شده را متصل به حیق ، ابو علی سینا در اشارات
و به عبارتی . نمایدمی کند معرفیمی درخشان در مقابل حضرت که حق در آن تجّلیای هم چون آیینه

از ایین   )ع(هر چند که اهل بیت. نمایدمی را بیان( سفر الحق بالحق) دیگر همان سفر چهارم اسفار اربعه
احمد بین  شیرازی با عنایت به این مطلب حضرت ی مقامات مذکور بسی باالتر و برتر هستند؛ شوریده

ضیمن ایین کیه    . داندمی را به دلیل ملحق و متصل بودن به حضرت باریتعالی حق و حقیقت )ع(موسی
انت الحق ، مقابل انالحقی زند و نقطهمی دراین ابیات گریزی در رد شطیحات و الف معروف متصوفه

 : داردمی را بیان

 در دهیین میین سییخن مطلیی  اسییت 

 اسیت به وجود اسیب   ، ح  ز انا الح 
 

 که انت الح  اسیت ، يف انا الح  نه 

 آن که به ح  ملح  است؟ ح  که بود
 

 مییويی میین ، حضییرت میییر احمیید  
 

 

بیت به  15این بارگاه نورانی را در ، شوریده در شعری دیگر که به مناسبت آئینه کاری آستان سروده است
 : شودمی نماید که ابیات آن این گونه آغازمی زیبایی توصیف

 لوحش اب زین مبار  بقعه که اندر این سینه 

 جبهه ساید آسمان ایین بقعیه را بیر آسیتان    
 

 سییجده آرد آفتییاب اییین روضییه را از روزنییه  

 از همایون ساحتش تا کیاا میه شید هیمنیه    
 

 : وقار -6-4

پرداختیه انید؛ مییرزا احمید      )ع(چیراغ شیاه از دیگر شعرایی که به مدح ومنقبت حضرت احمدبن موسی الکاظم 
کیه  ... ضبط کرده است 1234تولدش را ، و داوری 1232سال تولد او . فرزند وصال است، "وقار"متخلص به 

سیالگی   8بعد از . گذاشتسالگی او را به مکتب  5پدرش در . غلط استی یک محاسبهی قول داوری نتیجه
مییزان شیعر و   ، آموزگاری او را به عهده گرفت و فن خوشنویسی را تعلیم کرد و چون طبعش را موزون دیید 

چیون حیدیث وصیل    اش چونان که خطش چون خط خوبان نغز و دلکش گشت و گفتیه . قافیت بدو آموخت
معانی و بیان و صرف و نحو و جز آن آنان خوش ؛ و هم چنین از آداب و رسومش آگاه و به تحصیل علوم از 

چیون  . تشویقش کرد و گهگاه فلسفه آموخت تا این که طبعش سرکشی و بلند پیروازی نمیود و گمیراه شید    
تا آن چه با فیلسیوفان بیا منطیق و    ، چنان دیدش؛ پس چاره این گمراهی را دریافت که بدو عرفان بیاموخت

 ( 1335: 288، نوابی) .نهش نبردند؛ بی سختی ببیندبلند پروازی و استدالل و سفسطه وجدال پی به ک
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گوید و جسدش را در می جهان را بدرود، برادر 3سال زندگی و دیدن مر   66پس از  1298وقار در سال 
 ( 303: 1335، نوابی) سپردند به خاک "سکوت"پهلوی پدر در جوار پیر بزرگوار  )ع(چراغشاهبقعه 

این گونه  )ع(چراغشاهین اثر او دیوان وی است که در یکی از قطعات ارادت خود را به حضرت ترمهم
 : داردمی بیان

 است کیه او  )ع(بقعه سید امیر احمد بن موسی
 

 اربییاب نیییاز ی اهیی  دل و قبلییه ی کعبییه 
 

 : سازدمی و در جای دیگر آن حضرت را قطب اصحاب یقین و چشم و چراغ مردم شیراز تشبیه

 آن کیه بیود   چیراغ شیاه قطب اصحاب یقیین  
 

 مرقیید او شییرف و چشییم و چییراغ شیییراز    
 

توسیط   )ع(بقعه و در نقره فام حرم حضرت احمید بین موسیی   ( تعمیر) به ساخت، در جای دیگر این سروده
 : کندمی ناصرالدین شاه قاجار اشاره دارد و بیان

 فیام ی بهتر آن بقعه دری ساخت هم از نقیره 

 "وقییار"اتمییامش فرمییود بییدین بنییده بهییر 
 

 تا از آن در بیه حقیقیت برسیند اهی  حجیاز      

 سینجیده بسیاز  ی که به تیاریخ یکیی قطعیه   
 

 : شعاع الملک -7-4

 ین اثیر آن تیر از شعرا و نویسیندگان شییرازی اسیت کیه معیروف      "شعاع الملک"محمد حسین متخلص به 

 ( 19:1380،طاوسی) .کندمی است؛ که شرح زندگانی یکصد و شش تن از شاعران را بیان «شعاعیهی تذکره»

او در دوران تولیت سید محمد حسیین شیریفی در توصییف و تیاریخ بنیای اییوان رواق آسیتان حضیرت         
 : سروده است که برخی از ابیات آن بدین گونه استای قطعه )ع(چراغشاه

 ؟ سراسیت این بارگاه کیست که با چرا هیم  
 

 ؟ با چرا هم سراست وز افیال  برتیر اسیت    
 

که به اعتقاد پیشینیان در آسمان چهارم جیای  -سپس در درخشندگی و تابندگی این بارگاه را به خورشید 
 : کندمی تشبیه -دارد

 کیه از آسیتان او  ؟ این در چه درگهیی اسیت  
 

 ؟ خورشییید آسییمان چهییارم منییور اسییت    
 

 کنید و میی  آن را به سرزمین طور تشبیه )ع(امام موسی کاظم نام پدر بزرگوار حضرتو در ادامه با توجه به 
 : گویدمی

 اسیت   )ع(این خا  پا  مرقید فرزنید موسیی   
 

 ؟ یا طور موسی اسیت و تجلیی دیگیر اسیت     
 

 : میرزا محمد قدسی -8-4

از مقدمات را نزد ای پاره. پدرش از اهل دارابجرد است. نام او سید محمد و دعویش در خوشنویسی بی حد
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او در شیراز متولد شده و سپس به داراب و فسیا   (.1380: 422، طاووسی) شیخ مفید داور تخلص خوانده است
در سن هشتاد و هفت سالگی در شیراز بیدرود حییات    1361وی در سال ( 500: 1371، طاووسی) .رفته است
( ع)چراغشاهایل باصری برای آستان حضرت  قدسی در توصیف دری که توسط عسکرخان از خوانین. گفت

 : ساخته است شعری با مطلع زیر سروده است

 شییییاه را شیییید بییییاز از رحمییییت دری 

 کییه هسییت )ع(احمیید چییراغشییاهحضییرت 
 

 بیییا طیییراز ایییین در چیییو زیبیییا منظیییری  

 خیییییییر البشییییییر پیغمبییییییریی زاده
 

 : کندمی سپس به دستور عسکر خان بر ساخت این در اشاره

 پیییر دلیییی ، عشیییایرصیییولت و مییییر  

 خواسییت تییا سییازند اسییتادان بییه مهییر    
 

 زور آوری، صییییف شییییکن ، شیییییر اوژن 

 اییییین در سیییییم از زر نیییییک اختییییری 
 

 : فرهنگ -9-4

تارییخ تولدش را خود در . کرده استمی تخلص "فرهنگ"ابوالقاسم نام چهارمین فرزند وصیال است که 
، برادران نزد پدر به تحصیل علم و خط پرداخیت نوشته؛ فرهنگ نیز چون دیگر  1242فارس نامه ناصری 

گذشته از شعر و فنیون  . گرددمی پس از پدر نزد وقار برادر بزر  خویش به تکمیل علوم و ادبیات مشغول
وی چند سفر بیا وقیار بیه تهیران داشیته و بیه       . کشدمی در تحصیل و رمل و اسطرالب رنج بسیار، ادبی

گردد و مسئولیت وسرپرستی خانواده و فرزندان برادران فوت شده می همراهی حسام السلطنه به شیراز باز
وی در اشعارش سن . نوشته و درست است 1309عشرت وصال مر  وی را در سال . گیردمی را به عهده
 ( 1335: 432، نوابی) .سالگی یاد کرده است 67خود را 

مدح و ستایش بوده است؛ حضرت احمید بین موسیی    ی در میان کسانی که فرهنگ مدح گفته و الحق که شایسته
 :  شودمی با این ابیات آغازاند بیتی که فرهنگ در آن حضرت را ستایش نموده 26مثنوی . است )ع(چراغشاه

 بنیییای عیییالی ای بیییخٌ لیییک 

 ای کعبیییه صیییفت مطیییاف زوّار
 

 ای مهیییبط فییییض يیزالیییی   

 در صییحن تییو اعتکییاف احییرار  
 

 : ستایدمی حضرت را، وی در ادامه با ذکر نسب

 پییییا  آل یاسییییین ی از دوده

 فییرا گهییری سییتوده نسییلی   
 

 از گییییوهر خییییاتم النبیییییین  

 پییاکیزه نهییاد و پییا  اصیییلی   
 

حسیب   )ص(شیق القمیر پییامبر اکیرم    ی و معجزه )ع(او در ابیاتی دیگر با تلمیح به خیبرگشایی امیرالمومنین
 :  کندمی ونسب حضرت را یادآوری
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 نییژادش )ع(و علییی )س(از فاطمییه

 جدش که از اوست دین قوی پشت

 جیید دگییرش بییه یییک اشییاره  
 

 هرگونییه شییرف خییدا بییدادش   

 خیبییر بگشییاد بییا دو انگشییت  

 کیییرده میییه آسیییمان دوپیییاره 
 

 : داندمی را موجب فخر و ناز خاک شیراز و حسرت طور چراغشاهفرهنگ حضرت 

 جیییا دارد اگیییر زمیییین شییییراز 

 حسییرت ببییرد از تییو طییور سییینا
 

 تییو بییر فلییک کنیید نییازاز خییا   

 از تربییت احمیید بیین موسییی   
 

 : عبد الوهاب نورانی -10-4

 "روحیانی "فرزند مرحوم میرزا علی وصال میتخلص بیه    "نورانی "عبدالوهاب وصال شیرازی متخلص به
 1302در سیال  "وصیال "فرزند مییرزا محمدشیفیع میتخلص بیه      "یزدانی"فرزند عبدالوهاب متخلص به 
  (737:  4ج ، 1340، آدمیت، رکن زاده) .آمدشمسی در شیراز به دنیا 

اسیت کیه در میدح     -خاقیانی ی قصییده ی که تیداعی کننیده  -از جمله اشعار او غزل شور انگیز و زیبایی
 : سروده است )ع(حضرت احمد بن موسی

 زائران در این مقیام انیوار ییزدان دییده انید     

 تابیان و خورشیید جهیان افیروز را    ی چشمه
 

 جیان دییده انید   ی آستان را کعبهعارفان این  

 ایوان دییده انید  ، خاکبوسِ این به کیوان رفته
 

 : گویدمی کند ومی آستان حضرت را مطاف سالکان و در شرف همتای عرش پروردگار معرفی، شاعر

 موسییی بیین جعفییر را مییدام ی آسییتان زاده

 ویییین مشیییید بارگیییاهِ سییییّد السیییادات را
 

 ایمییان دیییده انییدخییود مطییاف سییالکان راه  

 در شرف همتای ساق عرش یزدان دییده انید  
 

 : نامدمی "کهف الوری"را  چراغشاهوی در بیتی دیگر مرقد حضرت 

 چهره جانان عیان در پرده جان دیده اند  وز سر صدق و صفا در کاا این کهف الوری

 : شودمی نورانی وصال در غزلی دیگر که با مطلع زیر آغاز

 سیروان سیری کیرده   ای بر سر 
 

 بییر تییار  چییرا افسییری کییرده 
 

حضیرت احمیدبن   ی به مدح و ستایش آن حضرت پرداخته و به تقوای آن بزرگوار که از صفات برجسیته 
 : داردمی است اذعان )ع(موسی

 ای کشییتی خانییدان عصییمت را 

 بر چیرا بلنید عصیمت و تقیوی    
 

 با تقیوی خیویش لنگیری کیرده     

 با شیه ردل سیبک سیری کیرده    
 

 :  کندمی او هم چنین توصف زیبایی از بحر علم حضرت
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 ماننییید نییییا محمییید بیییاقر   

 اسییرار نهییان دییین احمیید را   

 در جنییب شییکوه بحییر علییم تییو
 

 در کشییف علییوم بییاقری کییرده  

 سینه دفتیری کیرده  ی در صفحه

 علییم همییه خلیی  فرغییری کییرده
 

 : افزایدمی کند ومی و در ادامه نیز به عرفان ایشان اشاره

 تشیینه لبییان وادی عرفییان بییر 

 برخییییا  در تییییو اولیییییا  اب
 

 از فیییض وجییود کییوثری کییرده  

 چون پییش نبیی ابیاذری کیرده    
 

و سید  )ع(نورانی وصال در ذکر شجاعت و ظلم ستیزی ایشان را به اجداد بزرگوارش حضرت امیر المومنین
 : گویدمی تشبیه کرده و )ع(شهداء امام حسین

 از گیییوهر پیییا  حییییدر کیییرار

 ماننیید حسییین سییرور احییرار    
 

 در دین همه فیتح خیبیری کیرده    

 در عرصییه دییین ديوری کییرده 
 

 :  نتیجه گیری

، به این سو )ص(در میان افراط و تفریط سرگردان بوده تا بعد از بعثت پیامبراسالمهایی اصل شعر در دوران
از این راه هم احساسیو  . بستنددل بر ستایش اهل بیت ... دعبل و، کمیت، فرزدق، شعرایی همچون حسان

 )ع(رفته رفته ستایش اهیل بییت  . خود یافتندهای عواطف خود را بیان نمودند و هم راهی برای نشر دیدگاه

مالحسیین  ، کسیایی میروزی  ، ناصرخسیرو ، اخر رازیفی شد و در زبان فارسی افیرادی چیون ابوالم   ترجدی
ی اعظمی از اشعار خود را به مدح و منقبت و مرثیهگرایش غالبی بر این مهم داشتند و بخش ... کاشفی و
 . اختصاص دادند )ع(اهل بیت

بیان و نشر دیدگاه از عوامل مدح و ستایش بزرگیان دیین و رجیال مملکتیی     ، اظهار عالقه، ماندگاری نام
: گویید میی  شیاعری ی عروضی سمرقندی در کتاب چهارمقاله در مقالیه . کندمی است که شاعر را ترغیب

پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقای اسم او را ترتیب کند و ذکر او را در دواوین و دفاتر ثبت پس »

او آثار نماند و نام او ی از لشکر و گنج و خزانه، کند؛ زیرا که چون پادشاه به امری ناگزیر است مامور شود

باید این نکته اضافه نمود که نام شیاعر و  ( 45: 1381، عروضی سمرقندی) «به سبب شعر شاعران جاوید بماند

برای شاعر غیر از صلت و هدایایی اسیت کیه   ای شود و این انگیزهمی اثر او در کنار نام پادشهان جاودانه
 است که حضرت امام صیادق  )ع(مدح و منقبت خاندان اهل بیت، از این افضل و احسن. نمودندمی دریافت

 بگویید  شیعر  بییت  ییک  میا  درباره کسی هر -الجنة فى بیتا له اب بنى شعر بیت فینا قال من»: فرمایدمی

این مقام و جایگاهی بهشتی اسیت کیه    ( 81: ق 1404، صدوق) .«سازدای میخانه او برای بهشت در خداوند

از سر صدق و صفای باطن به مدح وستایش اهل ، آنان با اعتقاد راسخ. نصیب این عده از شعرا خواهد شد
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مقیام و منزلیت ایین شییوه را     ، میال انیدوزی  ، پرداخته اند؛ بدون هیچ چشمداشیتی بیرای تکسیب    )ع(بیت
 اند. برگزیده

و از سویی اند پس با این تفاسیر از یک سو شاعران جاودانگی نام خود در کنار نام بزرگان دین را رقم زده
که برگرفته از بیاور و  -الهی است و نشر آن های که منبعث از آموزه )ع(ایل اهل بیتبا بیان فضایل و خص
را در هیدایت و نجیات   هیا  موجبات تاثیر گذاری برکات این مدح و منقبیت اند کوشیده -اعتقاد شاعر است

 )ع(شیراز نیز با مدح و سیتایش حضیرت احمیدبن موسیی    ی به تبع آن شعرای خطه. بشریت فراهم سازند

عالوه بر بیان عشق و ارادت خالصانه و خاضعانه خود به آن حضرت؛ جاودانه ساختن نام خود در کنار نیام  
زیرا که وجود این آستان بلند آسمان . دین خود را به خاندان رسالت ادا نماینداند ؛خواسته چراغشاهحضرت 

 . حصن حصینی برای این شهر و منزل و مامنی برای مردمان آن بوده است

ی بیه هیر دو جنبیه   ( بیه جیز وقیار و شیعاع الملیک     ) هشت شیاعر ، از ده شاعر بررسی شده در این مقاله
و به توصیف صفات بارگاه نورانی ایشان نظر  )ع(چراغشاهفضایل و خصایل حضرت ، شخصیتیهای ویژگی
حسب ، آزادکردن بندگان، شفاعت، سخاوتمندی، چون حاجت دهندگیهایی در این میان ویژگیاند. داشته

در بیان و توصیف ویژگیی  . ی در اشعار آنان داشته و بر آن تاکید شده استترو نسب حضرت بازتاب بیش
آن بارگاه را با صفات و مترادفیاتی  ، قریب به اتفاق این ده شاعر )ع(حضرت احمدبن موسیی آستان و بقعه

طیور  ، طور سیینا ، اهل دلی کعبه، جانی کعبه، کعبه، رضوان دربان، ملک دربان، هم چون ملک پاسبان
از دو شاعری که متولی اند. چشم و چراغ شیراز و حصن حصین شیراز معرفی نموده، طور اهل دل، موسی
بیر حسیب و    تیر بییش ( میرزا احمد متولی باشی و میرزا ابوالقاسم راز) اندبوده )ع(چراغشاهحضرت ی آستانه

، آستانهای ویژگی تنها به توصیف( وقار و شعاع الملک) هم چنین دو شاعراند. نسب حضرت تکیه داشته
 اند. رواق و تاریخ بنای آن بسنده کرده، ایوان
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