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سال هفدهم ،شماره « 68ويژه قرآن و حديث» ،پايیز  ،1399ص 60-36

مقدمه
فاضل ارجمند آقا میرزا فضلعلی مجتهد ايروانی تبريزی فرزند میرزا عبدالکريم،
معروف به مالباشی در جمادی االولی سال  1287قمری در تبريز متولد شد.
اشرف هجرت نمود .بعد از دريافت اجازة اجتهاد در سال  1307ق .به تبريز
بازگشت و پس از سالها فعالیت فرهنگی و خدمات اجتماعی در سال  1337ق.
پس از طی يک دوره درمانی در باکو و لنینگراد و لندن و برلین ،در نهايت در برلین
وفات يافت.

او صاحب کتاب «حدائق العارفنی اجلامع فی الوافی و البحار و الوسائل و املستدرک»

میباشد که در سال  1334ه.ق (زمان حیات مؤلف) به زينت طبع نیز آراسته گرديد.
(مطبعه االستاد الماهر آقا علی اصغر  8شعبان  1324قمری) .جلد اول کتاب را به
نموده است.

(الذريعه جلد  6ص 289و ج 12ص )271

مرحوم مالباشی اشعاری به زبان عربی و فارسی دارد که در جلد اول کتاب
مذکور به چاپ رسیده است .مهمترين آنها قصیدهای است معروف به المیة الُّتک يا

الس َفر .اين قصیده با مَطلعی آغاز میشود که نشانگر اشتیاق وصفناپذير شاعر
المیة َّ
به شهر نجف و دورانی است که در آن میزيسته؛ دورانی که با حسرت از آن ياد
میکند و آرزومند است با قافلهای ،مجددا ره بدان ديار و صاحب آن مضجع نورانی
بپويد .به عالوه اين ابیات نمايانگر قله رفیع اعتقادات او نسبت به مقامات و فضايل
امیرالمومنین 7میباشد.
نسخهای که نگارنده برای دستیابی به متن اصلی شعر از آن بهره جسته ،از جلد

اول و چاپ کتاب مذکور صفحات 15و 16میباشد که با شماره مسلسل 117114
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کتابخانه مرحوم آيت اهلل مرعشی ثبت گرديده است؛ نگارنده با ارائه اعراب صحیح
و دست يازی به ترجمهای بلیغ ،به شرح ابیات و مفاهیم اعتقادی نهفته در آنها
کوشیده است.
شیعی بدون هیچ مبالغه و اغراق موج میزده و در قالب شیرين نظم و نثر به جامعه
شیعی در دورههای مختلف عرضه میشده است.
برای اين منظور سعی شده از روش تحلیل گفتمان بهره گرفته شود .بنابراين اکثر
مضامین ابیات ،بصورت موضوعبندی محتوايی از داخل مجامع روايی شیعه تحقیق
گرديده و استناد علمی به منابع معتبر جهت اعتالبخشی به اصالت باورهای امامیه
صورت گرفته است.
فؤادی راحل

سال هفدهم /شماره /68پايیز  1399سفینه

 .1متن قصيده

الرکب العِر ِ
احل
 .1فؤادی مع َّ
اقی ر ٌ
ِ
الدموع فإن لی
ئت َدعنی و َ
َ .2و إن ش َ
 .3و کثرةُ َع ِ
ذل
العاذلنی شهادةٌ
َ
انفردت َعلَی َهوی
عت ِعذاری و
ُ
َ .4خلَ ُ
َ .5خلیلَ َّی ُعوجا ِِبلغَ ِر ِی فَإن لی
 .6فَلل ِه عصر لِ ِ
لصبی ُکنتُه ِِبا
ٌ
ِ
غ البال آمنا
کنت فیه فار َ
 .7لقد ُ
 .8و ما کان فی معناه عندی غری من
ِ
َّت ََشلَنا
صروف الدَّه ِر َشت َ
 .9فَ َکر ُ
فت ِِبَن قَد َح َّل فی تلکم الربی
َ .10حلَ ُ
ِ
 .11رح ِ
هجتی
ََ ُ
لت ِبُثمانی و لک َّن ُم َ

ِ
قائل
فَ ُقل عاذلی فی احلُب ما َ
أنت ٌ
لب ِمن َع ِ
َعلَی ال َق ِ
ذل العو ِاذل شاغِ ٌل
ِ ِ
کامل
علَی أننی فی شرعة احلُب ٌ
ذهب ٍ
و َم ِ
عشق مل تَنَلهُ األَوائِ ٌل
ُهناک َهوی َواهللِ ما ُه َو زائِ ٌل
أنت آئِ ٌل
أال ای َس َ
قاک اهللُ هل َ
وم َزوائِ ُل
َروح و ُ
أغدو َو اهلُُم ُ
أ ُ
ِ
َّهر الهٍ و غافِ ُل
أُحبر ُه ُم َو الد ُ
غد و ِ
صرت و حولی ُک رل و ٍ
ِ
جاه ُل
فَ ُ َ َ
َ
و جریةِ أ ٍ
عد ُهم لِ َی قاتِ ُل
ُنس بُ ُ
ََِت رن إلی ُسکانِکم ای َمنا ِزُل
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اين تالش در راستای بیان اصالت عقايد و باورهايی است که در میان آثار شعرای
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أهدی ذَا الفقا ِر و إّنا
 .35لَهُ اهللُ َ
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سالم علی تلک الربی َّإَّنا املنی
ٌ .12
ُ
الصبا! ُعج ِِبلغَری ُمبَلغا
سیم َّ
 .13نَ َ
 .14فَ َّ ِِ
الوری َعلَ َم الترقی
إن به َمولَی َ
ِ ِِ
الوحی و اهلُدی
 .15إلی علمه التَّفسریُ و ُ
ِ
تقی ٌّ
ٌّ .16
نقی زاه ٌد عابِ ٌد لَهُ
فرد وحی ٌد و ما له
.17کما ذاتُهُ ٌ
 .18جو ٌاد ُشجاع ِ
ک له
ک فاتِ ٌ
انس ٌ
ٌ
ِ
 .19هو السابِ ُق الغاایت فی ِ
کل َموط ٍن
قیس الکر ُام فَإنَّهُ
 .20إلیه َإلن َ
ین إال ُحبرهُ َو ِو ُ
دادهُ
 .21و ما الد ُ
ِ
َ .22خلیفةُ رب العاملنی و ظلرهُ
مقادیر العوامل تَنتَهی
 .23الیه
ُ
 .24یُبَ ِوءُ قَوما ِبجلِنان و ُعصبة
جبال َعلَی الثری
 .25فلواله ما قَ َّرت ٌ
کام بِقطرةٍ
 .26و لواله ما َس َّحت ُر ٌ
 .27لقد کان ِسرا للنبینی ِ
عاضدا
عد نُ ُشورهم
عاد اخلَ ِلق بَ َ
 .28الیه َم ُ
وده
 .29إلی ِعزهِ تُطوی
الرقاب ،و ُج َ
ُ
ر
أرشد ُهم ُهدی
الوری ََّنجا و ُ
 .30أدل َ
بعض نُعُوتِِه
َسفا َمن کا َن َ
 .31و وا أ َ
َ .32ه ِل املصطفی آخی ِسواهُ و هل له
 .33و هلُ َغریه ِبت ِ
اش بِلَیلَ ٍة
ر
الف
َ َ ُُ َ
َ
 .34و هل «الفَتی إال علِی» لِغَریهِ
َ ٌّ

و إن کا َن رغما َش َّد منها الرو ِ
اح ُل
ُ
َ
ِ
ٍ
َسالمی َعلی قَرب لَهُ اهللُ کاف ُل
و من ِع َ ِ
لم اهلُدی و الدَّالئِ ُل
َ
نده ع ُ
ِ
ِ
ِ
الکتاب أَوائ ُل
أتویل آایت
و ُ
َخصائِ ُل َخری ما هلُن أماثِ ُل
ِ
الوری و ُمشاکِ ُل
ٌ
نظری َو شبهٌ فی َ
ِ
ٍ
ِ
سام علی اإلسالم کاف و کاف ُل
ُح ٌ
حام و ِ
ِألل ِوی ِة االسالم ٍ
حام ُل
َ
ََساء املعالی و الکرام اجل ِ
ناد ُل
ُ َ
ُ
ِ
الل و ِبط ُل
ض ٌ
و ما َغ ُریهُ إال َ
األرض ِ
ِ
شام ُل
علی ساکِنِی اخلضر ِاء و
و ما هو عن أم ِر العوِامل ِ
ذاه ُل
َ
ِ
بِنا ِر َجحی ٍم و هو فی احلُک ِم عاد ُل
سال سائِ ُل
و ال سار َسی ٌار و ال َ
غاب آفِ ُل
َشس و ال َ
و ال طَلَ َعت ٌ
ِ
َّبی یو ِ
اص ُل
کماکان جهرا للن ِ ُ
ِ
ساب ِ
الناس فی احلشر آئِ ُل
الیه ح ُ
السحاب الساکبات اهلو ِ
اط ُل
ُ
ُُیا َکی َّ ُ
اذا أعضلَت للعالَمنی امل ِ
عاض ُل
َ
َ َ
ٍ
عاد ُل
ابن َحرب یُ َ
ُ
إمام ُهدی ،کیف َ
ِ
ِ
هر أو ََح ٌیم ُمواص ُل
کما هو ص ٌ
یُو ِاسی بِنَ ٍ
فس ما َعلَیها ُُماثِ ُل
و َهل « َهل أتَی» فَی َغ ِریهِ ُهو ان ِزُل
الصیاقِ ُل
هو َّ
یف َس ٌ
الس ُ
یف ما َجلَتهُ َ

 .1دل من ،همراه با کاروانی که به سوی عراق میرود( ،بیاختیار) در حرکت است.
پس ای سرزنشگر! درباره اين عشق و دلدادگی من هرچه میخواهی بگو!
 .2و اگر هم خواستی ،مرا با اشکهايم واگذار؛ چرا که قلب من اينک نسبت به
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سرزنشِ سرزنشگران بیتوجه است و مشغول (ديگری) است.
 .3و البته افزونیِ سرزنشگران ،خود گواهی است بر اينکه من در طريق عشقورزی،
کامل و بیعیب و نقص هستم.
 .4ريسمان ازگردن خود فرو افکندم و افسار خويش گسیختم ،و خود را منحصر
ساخته و وقف کردهام بر عشق و راه عشقی که پیشینیان بدان دست نیافتهاند.
 .5ای دوستان همسفر من! در ناحیة غریّ (نجف اشرف) فرود آيید که به خدا قسم
مرا در آنجا عشقی است پايدار و زائل نشدنی.
 .6آه و حسرت بر آن دوران کودکی که من در نجف ساکن بودم .ای دورة کودکی
 که خدا تو را لبريز و سیراب کند – آيا به سوی من باز میگردی؟ .7در آن دوران ،من آسوده خاطر بودم و ايمن از همة مشغلهها .شب و روز خود
را سپری میکردم ،در حالی که غمها از من فروهشته بود و اندوهی نداشتم.
 .8قصد من از اقامت در نجف ،چیزی نبود جز وجود کسانی که دوستشان میداشتم
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 .36أای مصدرا منه العوِامل أ ِ
ُصد َرت
َ َ ُ ُ
الوری
عض فی َ
 .37لقد َ
ض َّل بَ ٌ
ک ای َسی َد َ
أنت اهللُ ،و السُّتُ ُدونَه
 .38فقد قالَ :
ک صفات اهللِ ِ
ظاهَرةٌ و قد
 .39فَفی َ
ُ
 .40لَ َق َد م ََل َ ِ
ضائل
َ
اآلفاق منک فَ ٌ
ِ
ک ُمنیَتی
 .41أای ُح َّجةَ الرَحان فَضلُ َ
الم اهللِ ای غایَةَ املنی
 .42علی َ
ک ُس ُ
ُ
 .2ترجمه:

ِ
االجیاد ما شاء ِ
فاع ُل
و فی عامل
َ
نورک عن إدراک ُکن ِهک حائِ ُل
و ُ
فلو کشف األستار ،ما هو قائِ ُل
تَعالَیت عما ََتتَ ِو ِیه احلو ِ
اص ُل
َ َ
َ
َو َمل تَن َک ِشف لِلن ِ
اس إال قَالئِ ُل
ِ
الوسائِ ُل
قَد ان َقطَ َعت إالک َعنا َ
غدو ما تَ ِکر األصائِ ُل
روح و تَ ُ
تَ ُ

و روزگار هم از من غافل بود و سرگرم کار خويش.
 .9تا اينکه حملههای پی در پی حوادث و دگرگونیهای روزگار ،جمع ما را از هم
گسیخت (و ما را پراکنده کرد) و من به يکباره ديدم که اطرافم را تماماً افراد احمق
( .10روزی که میخواستم از نجف خارج شوم) سوگند خوردم به آن کسی که در
آن سرزمین بلند مرتبه فرود آمده است و نیز به آنان که انیس و همنشین من بودند
که (اکنون) دوری از ايشان ،قاتل جان من است...
 .11که هرچند که پیکر خود را از اين سرزمین بیرون میبرم ،اما ای منزلها! بدانید
که جان و روح من همواره به ساکنان شما ،اشتیاق و میل شديد دارد.
 .12درود بر آن اماکن بلند مرتبه باد که آنها آرزوی من هستند .اگرچه کاروانهای
ما علیرغم میل ما ،از آنجا بار سفر بستند و کوچ کردند.
برسان که خداوند ،حافظ و ضامن و سرپرست اوست.
 .14در آن سرزمین ،موال و سرور تمام مردمان و پرچم و رايت تقوا ساکن است،
و نیز همان کسی که دانش راهبری و راهنمايیها در نزد اوست.
 .15تمام تفسیر قرآن و حقیقت وحی و هدايت و باطن (تأويل) آيات قرآن ،همه
به سوی علم او باز میگردد.
 .16او پرهیزکار ،پاک نهاد ،بیرغبت به دنیا ،و در بندِ بندگی خداوند متعال است.
و ويژگیها و خصلتهای نیکويی دارد که برتر از آنها وجود ندارد.
 .17درست همان گونه که وجود مقدس خودش نیز يکتا و يگانه است و در میان
مردمان ،برای او همتا و مانند و هم شکلی نیست.
 .18او بخشنده مردی است دالور ،عبادت پیشه و کُشندة دشمنان دين( .خود)
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 .13ای نسیم صبا! به سرزمین غریّ (نجف اشرف) فرود آی و سالم مرا به قبری
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شمشیری است که به تنهايی برای اسالم کافی است و او سرپرست و نگهدارندة
اسالم است.
 .19او در هر عرصهای از همگان پیشی گرفته است و به نهايت هر چیز دست يافته
 .20اگر (قرار باشد که چنین قیاسی رخ دهد ،يعنی) تمام بزرگواران عالم با او
مقايسه شوند ،خواهی ديد که همه ايشان (شايد) تنها چون صخرههايی (به ظاهر
بزرگ) به نظر آيند ،اما در مقابل آسمان بلند مرتبگیهای او ذرهای به حساب
نمیآيند.
 .21دين خدا چیزی جز محبت و دوستیورزی با او نیست .و غیر از آن تنها باطل
و گمراهی است.
 .22او خلیفة پروردگار جهانیان و ساية او ست( .که خالفت و سايه گستریِ او)
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فراگیرندة تمام ساکنان آسمان و زمین است.
 .23سرنوشت تمام عوالم ،همه منتهی به اوست و هیچگاه نسبت به امور جهان
هستی ،به امر ديگری مشغول يا فراموشکار نیست.
 .24اوست که فردای قیامت ،مردمانی را در بهشت جای میدهد و گروهی را نیز
در آتش دوزخ میافکند؛ در حالی که در قضاوت خود کامالً عادل است.
 .25اگر وجود مقدس او نبود ،هیچگاه کوهها بر روی زمین آرام نمیگرفتند و
استقرار نمیيافتند؛ هیچ جنبندهای توان حرکت نداشت و هیچ سیالی ،امکان جاری
شدن نمیيافت.
 .26و اگر وجود مقدس او نبود ،هیچ ابری قطرهای باران بر زمین فرو نمیافکند و
هیچ خورشیدی بر نمیآمد و هیچ مهرو ماه و ستارهای غروب نمیکرد و برنمی-
نشست.
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است .اوست که پرچمهای اسالم را هماره حامل و حامی بوده است.

 .27او به صورتی رازگونه و پنهانی ،ياور و کمک کار تمام انبیاء الهی بود؛ درست
همان گونه که برای نبیخاتم آشکارا ياری خويش را ادامه میداد.
 .28بازگشت همه موجودات به سوی اوست ،پس از آنکه از قبر ،نشر (و پراکنش)
گردد.
 .29او کسی است که تمام گردنها در مقابل عزت و شکوه او خم میشوند و
ابرهای باران زایِ فروريزنده چون رگبار ،به جود او تشبیه میشوند.
 .30هرگاه دشواریها و معضالت ،جهانیان را به سختی و رنج و بیچارگی افکنَد،
اوست که بهترين دلیل راه مردمان و بهترين راهنما در طريق هدايت است.
 .31اسفا! اندوها! دردا! و فسوسا! چگونه مردمان ،فرزند حرب (معاويه بن ابی
سفیان) را نظیر کسی قرار میدهند که امام و پیشوايیِ هدايت ،تنها «يکی» از صفات
 .32آيا پیامبر برگزيدة خدا ،6کسی جز او را به برادری خود برگزيد؟ و آيا پیامبر
را داماد ديگری مانند او هست؟ و يا دوست و خويشاوند نزديکی که پیوسته در
ارتباط با او باشد؟
 .33و آيا جز او کسی بود که شبی را در بستر پیامبر اکرم 6بخوابد تا جان خود را
فدای شخصیتی کند که همتايی برای او نیست؟

 .34و آيا فضیلت «ال فتی اال علی» از آنِ کسی غیر اوست؟ و آيا سوره «هل أتی»
درباره کسی غیر از او هم نازل شده است؟
 .35خداوند متعال «شمشیر ذوالفقار» را فقط به او هديه کرد ،و همانا شمشیر واقعی،
خود امیرالمؤمنین 7است که درخشندگی و جالی آن به واسطة صیقل خوردنها
نیست!

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

او است؟!
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 .36ای سرچشمهای که تمام هستی از ناحیه او پديدار شده است و ای کسی که
در عالم وجود ،هر چه را بخواهد انجام دهد!...
 .37بعضی از مردم درباره تو ،ای ساالر مردمان! دچار گمراهی شدهاند و البته اين
 .38آن گمراه ،در حالی که پردهای جلوی چشمش را گرفته ،گفته است که «تو
خدا هستی!» ولی اگر پردهها کنار رود ،ديگر چنین سخنی نخواهد گفت.
 .39درست است که صفات خدای متعال در وجود تو تجلی کرده است ،اما تو
خیلی فراتر از آن هستی که حوصلهها توان گنجايش (مقامات) تو را داشته باشند.
 .40فضائلی از تو آفاق هستی را پر کرده است؛ و حال آنکه برای مردمان جز اندکی
از فضايل بیشمار تو آشکار نشده است.
 .41اينک ای حجت خدای رحمان! آرزوی من احسان و بزرگواری توست؛ چرا
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که تمام واسطهها و وسیلهها منقطع گرديده است ،مگر وجود مقدس تو.
 .42ای نهايت آرزوها! درود خداوند ،شبانه روز بر تو باد ،تا زمانی که شامگاهان
تکرار میشوند.
 .3توضيح کلی شعر
همانطور که در مقدمه آمد ،ابیات ابتدايی قصیده ( )12–1اشاره به عالقه وافر
شاعر به سرزمین نجف اشرف و نیز حسرت و اندوه او از دوری و فراق اين
سرزمین و يادکرد خاطرات گذشتگان و وابستگان او دارد ،که غالباً شامل مضامین
شورانگیز احساسی و قلبی شاعر است .در بیت سیزدهم اشاره به واژهای دارد که
برای سرزمین نجف به کار برده است« :غَریّ»؛ در روايات شیعی از اين نام به عنوان
منطقهای يادشده است که شامل محل دفن امیرالمؤمنین 7میباشد:
ِ
ت ِ
ت :أَیْ َن َم ْو ِض ُع قَ ِْرب أ َِم ِری
ص ٍر قَ َ
« َع ْن أ ْ
الر َ
ضا علیه السالم فَ ُق ْل ُ
الَ :سأَلْ ُ
ََحَ َد بْ ِن ُُمَ َّمد بْ ِن أَِِب نَ ْ
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شدّت نورافشانیِ توست که حائل ادراک حقیقت وجودی تو میشود.

ِِ
ال :الْغَ ِری»( .سید ابنطاووس ،فرحة الغری ،ص99؛ ابنقولويه ،کامل الزيارات ،ص)37
نی علیه السالم؟ فَ َق َ
الْم ْؤمن َ
ُ

اما از بیت سیزدهم به بعد ،اشارات اعتقادی شیعی در شعر نمايانتر است که به
برخی از مهمترين آنها (در قالبی غیر از ترتیب ابیات شعر و به صورت موضوعی)
سرودهها میآوريم.
 .4مفاهيم اعتقادی ابيات
 .4-1حقانيت و فراگيری فضایل

اميرالمؤمنين7

در اين بخش به اصل فضايل حضرت علی 7در شعر و اينکه حقیقتاند و
بیپايان ،اشاره میکنیم.
در کلمات خود حضرت بدين باور توجه داده شده است که کسی به بلندای

به زيبايی به نظم کشیده است.
شانزدهمین فراز اين ابیات ،دارا بودنِ ويژگیهای نیکويی را برای حضرت بیان
میکند که نسبت به ديگران بیمانند است و اين مدعا در روايات فراوانی اثبات
ِ
ِ
ِ
اخر َعلِ َّی بْن أَبِی طَالِ ٍ
ب؛
ب فَ َق َ
ال النَّبِ ری (ل َعلی) :فَاخ ِر الْ َعَر َ
َ
شده است .از جمله« :إ َّن َر ُجال فَ َ َ
ت أَ ْكَرُم ُه ْم ابْ َن َع ٍم َو أَ ْكَرُم ُه ْم نَ ْفسا َو أَ ْكَرُم ُه ْم َزْو َجة َو أَ ْكَرُم ُه ْم َولَدا َو أَ ْكَرُم ُه ْم أَخا َو أَ ْكَرُم ُه ْم
فَأَنْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اه ْم
َس َخ ُ
َعما َو أ َْعظَ ُم ُه ْم ح ْلما َو أَ ْكثَُرُه ْم ع ْلما َو أَقْ َد ُم ُه ْم س ْلما َ -و فی َخ ٍَربَ -و أَ ْش َج ُع ُه ْم قَ ْلبا َو أ ْ
ِ
ضال»( .مناقب آل أبیطالب( :البن شهرآشوب) ،ج ،2ص)170
ض ُل أ َُّمتِی فَ ْ
ت أَفْ َ
آخَر -أَنْ َ
َكفا َ -و فی َخ ٍَرب َ
هفدهمین بیت به بیهمتا بودنِ خود حضرت اشاره دارد که مفهومی فراتر از
بیت پیشین است .اين ويژگی در پیامبر نیز مشاهده میشود .لذا بین پیامبر و حضرت

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

وجودی من نمیرسد و گويی ديگران در مقابل قلة فضايل من ،همچون دامنهاند.
السْی ُل َو َال یَْرقَى إِلَ َی الطَّْریَّ( ».نج البالغة ،خطبه سوم (شقشقیه) ،ص  (48اين انعکاس
«یَْن َح ِد ُر َعنِی َّ
در بیت بیستم به خوبی ديده میشود که با الهام از کالم حضرتش اين حقیقت را
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امیر (علیهما و آلهما السالم) به جهت همین خصیصه (نظیرِ هم بودن) ،مواخات
برقرار گرديد.

ِبلنصوص و املعجزات ،ج ،3ص )93

در هجدهمین بیت ،عالوه بر شجاعت و دالوری ،تذکار به اين وصف را میبینیم
که امیر مؤمنان 7را شمشیری خطاب میکند که برای اسالم و اهل آن کافی است.
اين دقیقاً اشاره به آيهای از قرآن و تفسیر ذيل آن دارد.
«و َك َفى َّ ِ
عزیزا») .األحزاب)25 :
ننی الْ ِق َ
تال َو كا َن َّ
اهللُ قَ ِواای َ
اهللُ الْ ُم ْؤم َ
َ
امام صادق 7ذيل اين آيه فرمود« :و َك َفى َّ ِ ِ
تال ،بِ َعلِ ِی بْ ِن أَبی طَالِ ٍ
ب َو قَ ْتلِ ِه
نی الْ ِق َ
اهللُ الْ ُم ْؤمن َ
َ
عْب َد و ٍد»( .المناقب ،ج  ،3ص (134
َع ْمَرو بْ َن َ َ
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ابیات سی و هفتم تا سی و نهم میرساند :هم آنانی که او را خدای پنداشتند
غلط فهمیدند ،و هم آنان که او را پايینتر از حدّ آوردند به بیراهه رفتند ،چنانکه
ِ
ب َغ ٍال و م َق ِ
صر»( .امالی صدوق :ص
ك فِ ِیه اثْنَ ِ
ب لَهُُُِ :م ٌّ
پیامبراکرم 6فرمودَ « :و َسیَ ْهل ُ
َ ُ
انَ ،و َال َذنْ َ
 )197دو دستهاند که در مورد حضرت امیر 7به هالکت و گمراهی میافتند :غالی و
مقصر؛ که هر دو نیز ،از فهم جايگاه حضرت ناتواناند و بدين سوی ناصواب
گرايش میيابند .عقول و افهام در شناخت مقام امام ،حیران و سرگردانند.

ف َد َر َجتَنَا أ َْو یَ ْش َه ُد
در همین زمینه امیرالمؤمنین 7فرمود« :فَ َم ْن ذَا یَنَ ُ
ال َم ْع ِرفَتَنَا أ َْو یَ ْع ِر ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
یما أَقُ ُ
اب َو الْعُ ُق ُ
ول .تَ َ
َكَر َامتَنَا أ َْو یُ ْد ِرُك َمْن ِزلَتَنَا؟! َح َارت ْاألَلْبَ ُ
ول َو ََت َهت ْاألَفْ َه ُام ف َ
صا َغَرت الْ ُعظَ َماءُ
ِ
و تَ َق ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص َحاءُ َو
رعَراءُ َو َخ ِر َست الْبُلَغَاءُ َو لَكنَت ا ْخلُطَبَاءُ َو َع َجَزت الْ ُف َ
اصَرت الْ ُعلَ َماءُ َو َكلَّت الش َ
َ
َ
ف شأْ ِن ْاألَولِیاءِ.
ِ
ِ
ض َو َّ
ص َ
تَ َو َ
الس َماءُ َع ْن َو ْ
اض َعت ْاأل َْر ُ
َْ
اع َج َال ِل الْ ِك ِْربَای ِء َو
َو َه ْل یُ ْعَر ُ
ف أ َْو یُ ْعلَ ُم أ َْو یُ ْف َه ُم أ َْو یُ ْد َرُك أ َْو ُيُْلَ ُ
وص ُ
ك َم ْن ُه َو ُش َع ُ
ف أ َْو یُ َ
اص ِفنی و نَع ِ
السم ِاء؟ جلَّ م َقام ِآل ُُم َّم ٍد صلی اهلل علیه وآله عن وص ِ ِ
ف ْاأل َْر ِ
ت
َشَر ُ
َ
ف الْ َو َ َ ْ
َْ َ ْ
ض َو َّ َ َ َ ُ
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ِ
اج ِرین ،أُخ َّوَة ال ِدی ِن .و َكا َن ی ؤ ِ
اهللِ (صلَّى َّ ِ ِِ
اخي
آخى َر ُس ُ
َُ
اهللُ َعلَْیه َو آله) بَ ْ َ
صا ِر َو الْ ُم َه َ ُ
« َ
نی ْاألَنْ َ
ول َّ َ
َ
ِ ِ
ال :ه َذا أ ِ
َخ َذ بِیَ ِد َعلِ ِی بْ ِن أَبِی طَالِ ٍ
َخی»( .إثبات اهلداة
(علَْی ِه َّ
نی َّ
ب َ
بَ ْ َ
الس َال ُم) فَ َق َ َ
الر ُج ِل َو نَظ ِریهُُ ،ثَّ أ َ

فضايل حضرت که آفاق را پر کرده ،تنها اندکی از دريای بیکران فضايل موالست؛

47

تا جايی که پیامبر خوف اين را دارند که اگر بیش از مقدار مذکور را بازگويند مردم
به همان آزمايشی مبتال شوند که امت عیسی 7بدان گرفتار آمد.
ول فِ َ ِ
ف ِم ْن أ َُّمتِی
ال لَهُ النَّبِ ری صلی اهلل علیه و آلهَ :ای َعلِ ری! لَ ْو َال أَنَّنِی أُ ْش ِف ُق أَ ْن تَ ُق َ
فَ َق َ
یك طََوائ ُ
یح ِعیسى اب ِن مرَي ،لَ ُق ْل ِ
ِ
ِ
ِ
یك الْیَ ْوَم َم َقاال َال َتَُر ِِبٍَََل ِم َن الن ِ
َّاس إَِّال
تف َ
َّص َارى فی الْ َمس ِ َ ْ َ ْ ََ
ُ
َما قَالَت الن َ
الُّتاب ِمن ََْت ِ
ك( .بحار األنوار ،ج ،21ص )79
ت قَ َد َمْی َ
أَ
َخ ُذوا رَ َ ْ
 .4-2فضایل تشریعی و هدایتی
دانشهای دينی که حضرت دارای آنها هستند ،اشاره میشود.
در بیت چهاردهم با اوصاف و تعابیری مواجه میشويم که از واژگان زيارت نامة
امیرالمؤمنین 7انعکاس يافته است؛ و گويای هدايتگری ايشان و «پرچمدار بودن
ك َای َعلَ َم ا ْهلَُدى َو َمنَ َار التر َقى َو الْ ُع ْرَوةُ الْ ُوثْ َقى».
تقوای االهی» است؛ « َّ
الس َال ُم َعلَْی َ

(بحار األنوار،

ج  ،97ص )332

در بیت سیام نیز بدين موضوع تأکید شده است که نجات بخش از هالکت و
تشنگیِ گمراهی و نیز راهنما به مسیر هدايت ،همانا امام است؛ امام رضا 7فرمود:
ِ
« ِْ
َّار َعلَى الْیَ َف ِاع،
ب َعلَى الظَّ َمِإ َو الدَّا رل َعلَى ا ْهلَُدى َو الْ ُمنْ ِجی ِم َن َّ
اإل َم ُام الْ َماءُ الْ َع ْذ ُ
الرَدىْ .اإل َم ُام الن ُ
احلار لِم ِن اصطَلَى بِِه .و الدَّلِیل فِی الْمهالِ ِ
كَ ،م ْن فَارقَهُ فَ َهالِك»( .الکافی ،ج  ،1ص )200
َْ َ ْ
ََ
َ
َ
ُ
بیت پانزدهم تأکید دارد بر علم و احاطه امیرالمؤمنین 7نسبت به تفسیر و تأويل
آيات کتاب و ريشهدار بودن همه آنها در نزد ايشان؛ چنانکه در حديث

نبوی6

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

در اين بخش به مواردی در زمینة هدايتگری دينی ،مقام خالفت الهی و نیز
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ِ
َّاعتِنی و أَ ْن ی َقاس ِبِِم أَح ٌد ِمن الْعالَ ِمنی؛ َكیف؟! و هم الْ َكلِمةُ الْعلْیاء و الت ِ
ضاءُ َو
َّسمیَةُ الْبَْی َ
الن َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ
ِ
ِ
ِ
اهللِ ْاأل َْعظَ ُم ْاأل َْعلَى؛ فَأَیْ َن ِاال ْختِیَ ُار
اب َّ
الْ َو ْح َدانیَّةُ الْ ُك ْ َربى الَّتی أ َْعَر َ
ض َعْن َها َم ْن أ َْدبََر َو تَ َوََّّلَ ،و ح َج ُ
ت؟» (بحار األنوار ،ج  ،25ص )171
ِم ْن َه َذا؟ َو أَیْ َن الْ ُع ُق ُ
ول ِم ْن َه َذا؟ َو َم ْن َذا َعَر َ
ص َ
ص ْف ُ
ف َم ْن َو َ
ف أ َْو َو َ
بیت چهلم :نتیجه نهايی در بیان فراگیری فضايل ايشان ،آنکه همین مقدار از

اعتقادی تأکید شده که محبت و بغض نسبت به ايشان ،رقم زنندة ايمان و دين از
يک سو ،و گمراهی و کفر از سوی ديگر میشود .به اين حقیقت دقیقاً در روايات
اشاره شده است« .قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و اله :ح ر ِ
ك ْفر» (أمالی
ضهُ ُ
ب َعل ٍی إُِيَا ٌن َو بُ ْغ ُ
ُ
صدوق ،ص )89

شاعر در بیت بیست و دوم بدين نکته اشاره میکند که امام ،خلیفه واقعی

سال هفدهم /شماره /68پايیز  1399سفینه

احلَس ِن ِ
ضا علیه
الر َ
خداست بر زمین؛ و اين از اعتقادات مسلّم شیعه است« .قال أَبو ْ َ
ِ
اهللِ عَّز و ج َّل فِی أَر ِ
ض ِه( ».الکافی ج ،1ص  )194بعالوه گسترة اين خالفت
ْ
السالمْ :األَئ َّمةُ ُخلَ َفاءُ َّ َ َ َ
اهللِ
بر همه عوالم ،از نکاتی است که پیشینه روايی در متون شیعی داردَ « .ع ْن أَبِی َعْب ِد َّ
ال :إِ َّن َِّهللِ عَّز و ج َّل اثْنَی عشر أَلْف عاٍَمل؛ ُكلر عاٍَمل ِمْنهم أَ ْكرب ِمن سب ِع ََساو ٍ
ات َو
علیه السالم قَ َ
ْ َ ََ َ َ
َ َ َ
َ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ َ
ِ
نیَ ،ما تََرى َعا َملٌ ِمْن ُه ْم أ َّ
علَْی ِهم»( .الخصال ،ج،2
َن َِّهللِ َعَّز َو َج َّل َعالَما َغ ْ َریُه ْمَ .و أ ََان ْ
َسْب ِع أ ََرض َ
احلُ َّجةُ َ ْ
ص )639

 .4-3فضایل تاریخی
در اين بخش به بازشماری فضیلتهايی از حضرت میپردازيم که در تاريخ صدر
اسالم و – خصوصاً -سیره پیامبر اکرم 6نقل شده است.
بیت نوزدهم دست بر اين نقطه خاصّ گذارده که سبقت داشتن حضرت

امیر7

نسبت به ساير امت است؛ حقیقتی که در آيات بسیاری از قرآن بدان اشارت رفته
و در تفاسیر نیز بدان تأکید شده است.
ول َِّ
اهللُ َعلَْی ِه َو آلِِه) َسابِقا َو َوقَاهُ بِنَ ْف ِس ِه،
َّق أَبِی َر ُس َ
صلَّى َّ
صد َ
اهلل ( َ
«قال احلسن علیه السالم :فَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ول َِّ
یدةٍ یُْرِسلُهُ ثَِقة ِمْنهُ َو
ُُثَّ َملْ یََزْل َر ُس ُ
صلَّى َّ
اهللُ َعلَْی ِه َو آل ِه) فی ُك ِل َم ْو ِط ٍن یُ َقد َمهَُ ،و ل ُك ِل َشد َ
اهلل ( َ
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خطاب به حضرت امیر 7اين گونه آمده است« :ای علِی! تُعلِم النَّاس َأتْ ِویل الْ ُقر ِ
آن ِِبَا َال
َ َ ر َُ َ َ ْ
ِ
اهللِ؟ قَ َ ِ
َّاس ِِبَا أُ ْشكِ َل َعلَْی ِه ْم ِم ْن
ك بَ ْع َد َك َای َر ُس َ
یَ ْعلَ ُمو َن .فَ َق َ
ول َّ
ال َعلىَ :ما أُبَل ُغ ِر َسالَتَ َ
الُُ :تْربُ الن َ
َأتْ ِو ِیل الْ ُقر ِ
آن»( .بصائر الدرجات)195 :
ْ
در بیست و يکمین فراز از فضايل حضرت (در اين قصیده) ،به اين نکته مهم

آفريدگان ،باالخص بنی امیه در مقابل حضرت امیر 7چارهای ندارند جز سر خم
اهللِ َعَّز َو َج َل «إِ ْن نَ َشأْ نُنَ ِزْل َعلَْی ِه ْم ِم َن
کردنَ .ع ْن أَبِی َج ْع َف ٍر علیه السالم قَ َ
الَ :سأَلْتُهُ َع ْن قَ ْوِل َّ
َّ ِ
الَُ « :تْضع َهلا ِرقَاب بنِی أُمیَّةَ ،قَ َ ِ
ِِ
ك َِب ِرٌز عِْن َد
نی»5قَ َ
الَ :ذل َ
السماء آیَة فَظَلَّ ْ
ت أ َْعناقُ ُه ْم َهلا خاضع َ
َُ َ ُ َ َ
ِ
ال :و َذ َاك َعلِ ري بْن أَبِی طَالِ ٍ
الش ْم ِ
َّم ِ
س
اهللِ َو َس َال ُمهُ َعلَْی ِه ،یَ ْربُُز ِعْن َد َزَو ِال َّ
ات َّ
صلَ َو ُ
ب َ
َزَوال الش ْ
ُ
س ،قَ َ َ
وس الن ِ
َعلَى ُرءُ ِ
َّاس َح َسبَهُ َو نَ َسبَهُُُ .ثَّ قَ َ
اعة َح ََّّت یَ ْ ُربَز َو ْج ُههَُ ،و یَ ْع ِر ُ
ال :أ ََما إِ َّن بَنِی أ َُمیَّةَ
َّاس َس َ
ف الن ُ
 .1سورة الواقعة.11 ،10 :
 .2سورة الحدید.10 :

 .3سورة الحشر.10 :

 .4سورة التوبة.100 :
ّ
 .5الشعراء.4 :

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…
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ص ِِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ
صلَّى َّ ِ ِِ ِ
اهللِ َو
نی ِم َن َّ
ب الْ ُم َقَّربِ َ
یحته َّهلل َو َر ُسوله ( َ
اهللُ َعلَْیه َو آله)َ ،و إنَّهُ أَقْ َر ُ
طُ َمأْنینَة إلَْیه ،لع ْلمه بنَ َ
ك الْ ُم َقَّربُو َن»َ 1و َكا َن أَبِی َسابِ َق
َر ُسولِِهَ ،و قَ ْد قَ َ
ال َّ
السابُِقو َن َّ
اهللُ ( َعَّز َو َجلَّ)َ « :و َّ
السابُِقو َن أُولئِ َ
اهللِ (عَّز و ج َّل) و إِ ََّل رسولِِه (صلَّى َّ ِ ِِ
السابِِق َ ِ
نی ،فَ َق ْد قَ َ
ال َّ
َّ
ب ْاألَقْ َربِ َ
َ
اهللُ َعلَْیه َو آله) َو أَقْ َر َ
نی إ ََّل َّ َ َ َ َ َ ُ
اهللُ
ك أ َْعظَ ُم َد َر َجة» 2.فَأَبِی َكا َن أ ََّوَهلُْم
(تَ َع َ
اَّل)« :ال یَ ْستَ ِوي ِمْن ُك ْم َم ْن أَنْ َف َق ِم ْن قَ ْب ِل الْ َفْت ِح َو قاتَ َل أُولئِ َ
ال
اهللِ َو َر ُسولِِه ِه ْجَرة َو ُحلُوقا َو أ ََّوَهلُْم َعلَى ُو ْج ِدهِ َو ُو ْسعِ ِه نَ َف َقة ،قَ َ
إِ ْس َالما َو إُِيَاانَ ،و أ ََّوَهلُْم إِ ََّل َّ
َّ ِ
جاؤ ِمن ب ع ِد ِهم ی ُقولُو َن ربَّنَا ا ْغ ِفر لَنا و ِِإلخوانِنَا الَّ ِذین سب ُقوان ِِبِْإل ِ
ُيان َو ال
ْ َ ْ
َ ََ
ین ُ ْ َ ْ ْ َ
َ
( ُسْب َحانَهُ)َ « :و الذ َ
ِ ِِ
ِ
ف رِحیم»3فَالنَّاس ِمن َِ
َجی ِع ْاأل َُم ِم یَ ْستَ ْغ ِفُرو َن لَهُ بِ َسْب ِق ِه
ین َآمنُوا َربَّنا إِن َ
ُ ْ
َّك َرُؤ ٌ َ ٌ
ََْت َع ْل فی قُلُوبِنا غ اال للَّذ َ
ِ
اإلُيَا َن بِنَبِیِ ِه (صلَّى َّ ِ ِِ
ك أَنَّه َمل یسبِ ْقه إِ ََّل ِْ ِ
إِ َّای ُهم ِْ
َح ٌدَ ،و قَ ْد قَ َ
ال َّ
اهللُ َعلَْیه َو آله)َ ،و َذل َ ُ ْ َ ْ ُ
َ
اإلُيَان أ َ
اهللُ
ْ
السابُِقو َن ْاأل ََّولُو َن ِمن الْم ِ
هاج ِرین و ْاألَنْصا ِر و الَّ ِذین اتَّبعوهم ِبِِح ٍ
سان» 4فَ ُه َو َسابِ ٌق
(تَ َع َ
اَّل)َ « :و َّ
َ َ َُ ُ ْ ْ
َ َ
َ ُ
ِ
ِِ
اهلل (عَّز و ج َّل) فَضَّل َّ ِ
َجیع َّ ِ
ِ
ِ
نی ،فَ َك َما أ َّ
ك
ین ،فَ َك َذل َ
نی َعلَى الْ ُمتَ َخلف َ
السابِق َ
السابِق َ
َن ََّ َ َ َ
َ َ
نی َو الْ ُمتَأَخ ِر َ
َ
السابِِقنی علَى َّ ِ
ل)»( .األمالی للطوسی ،ص )563
نیَ ،و قَ ْد قَ َ
ال َّ
اهللُ ( َعَّز َو َج َّ
َّل َسابِ َق َّ َ َ
السابِق َ
فَض َ

الر ُجل ِمْن ُهم إِ ََّل َجْن ِ
ولَ :ه َذا َر ُج ٌل ِم ْن بَنِی أ َُمیَّةَ فَاقْ تُلُوهُ».
لَیَ ْختَبِ َ َّ
ب َش َجَرةٍ فَتَ ُق ُ
نی َّ ُ ْ

(مختصر البصائر ،ص

482؛ أتویل اآلایت الظاهرة ،ص )384

بیت سیام :نقل شده است که پیامبر اکرم در روز احد در اوج سختیها بدين
حقیقت اشاره کردهاند که هر همّ و غمّی با واليت امیرالمؤمنین 7برطرف میشود

(بحار األنوار  ،ج ،20ص )73
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اين حقیقت در مورد هر امام 7هم بصورت کلی بیان شده است که موجبات رفع
ِ
ِ
ت أ َّ
س ا ْهلََّم َو
َن َّ
هرگونه همّ و غمّ از بندگان خداستَ « .و قَ ْد تَیَ َّقْن ُ
اهللَ َج َّل ثَنَ ُاؤهُ ب ُك ْم یُنَف ُ
ِ ِ
ِ
ِ
الزم ِ
ف الْ َكر ِ
ِ
ان الْ َكلِ ِ
ب») .تهذيب األحکام ،ج ،6ص )60
ب ُك ْم یَكْش ُ ْ َ
ب َو ب ُك ْم یُبَاع ُد َان َع ْن َانئبَات َّ َ
ابیات سی و دوم و سی و سوم :در روز شورای پس از قتل عثمان ،حضرت
امیر 7از تک تک حاضران گواهی میگیرد که آيا کسی غیر از من برادر رسول
خداست؟ آيا کسی غیر از من همسر دختر اوست؟ آيا کسی غیر از من نزديکترين
فرد به اوست؟ آيا کسی غیر از من بر بستر او آرمید و جانش را فدای او نمود؟...و
همگی اعتراف میکنند :نه (غیر شما کسی واجد اين برتریها نیست).
اخلَمسةُ أَ ِمْن ُكم أَخو رس ِ
اهللِ صلی اهلل علیه و اله َغ ِْریی؟ قَالُوا َال
«قَ َ
ول َّ
ال :أَنْ ُش ُد ُك ُم َّ
ْ ُ َُ
اهللُ! أَیر َها ْ ْ َ
ِ
… قَ َ ِ
ِ ِ ِ ِ
ت رس ِ
اهللِ صلی اهلل علیه و اله َسیِ َدةِ نِ َس ِاء
ول َّ
َح ٌد لَهُ َزْو َجةٌ مثْ ُل َزْو َجتی فَاط َمةَ بْن َ ُ
ال :أَ مْن ُك ْم أ َ
ِ
ِ ِِ
ه ِذهِ ْاأل َُّم ِة؟ قَالُوا َال .قَ َ ِ
احلُس ْ ِ
نی ِسْبطَ ْی َه ِذهِ ْاأل َُّم ِة
َ
ال :أَ مْن ُك ْم أ َ
َح ٌد لَهُ سْبطَان مثْ ُل َولَد َ
ي ا ْحلَ َس ِن َو ْ َ
ِ
اهلل صلی اهلل علیه و اله َغ ِریی؟ قَالُوا ال… قَالُوا َال .قَ َ ِ
اب نَی رس ِ
َح ٌد َكا َن أ َْعظَ َم َغنَاء
ول َّ
ْ
ال :أَ مْن ُك ْم أ َ
ْ ْ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ت
َع ْن َر ُسول َّ
اهلل صلی اهلل علیه و اله منی َح ََّّت ْ
ت َعلَى فَراشه َو َوقَ ْیتُهُ بنَ ْفسی َو بَ َذلْ ُ
اضطَ َج ْع ُ
ُم ْه َجتِی َغ ِْ
ریی؟ قَالُوا ال …» (الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،ج ،2ص )412
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و اوست که در تمام سختیها ياور جهانیان است.
ِ
ِ ِ
ي فِی َه َذا الْیَ ْوِم
«إ َّن النَّب َّی صلی اهلل علیه و آله نُود َ
ك ِِف النَّوائِ ِ
َان ِد َعلِیا َمظْ َهر الْ َع َجائِ ِ
ب
ب
ََِت ْدهُ َع ْوان لَ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ك َای َعل ری َای َعل ری َای َعل ری»
ُك رل َغ ٍم َو َه ٍم َسیَْن َجلی
ب َوَالیَت َ

بیت سی و چهارم :در مصرع دوم اشاره دارد به نزول سوره دهر که با عبارت

51

همچنین در مصرع اول ،از خصايص حضرت امیر در روز احد ،طنین افکن شدن
ندايی آسمانی در «خطاب شدن انحصاری ايشان به فتوت و يگانگی شمشیرشان
ذوالفقار» بود.

ج ،20ص )73

بیت سی و پنجم :ذوالفقار هديه خداوند از آسمان بود که توسط جبرئیل به زمین
فرو فرستاده شد .اين بیت که اشاره دقیقتری به نحوه نزول اين شمشیر دارد،
برگرفته از رواياتی است که ضمن بیان کیفیت نزول آن به زمین ،بر وجه تسمیه
واژه «ذوالفقار» نیز پرداختهاند.
ِ
ِِ
ال« :إَِّّنَا َُِسی سی ِ
اهللِ علیه السالم أَنَّهُ قَ َ
أَبِی َعْب ِد َّ
َ َْ ُ
ف أَم ِری الْ ُم ْؤمن َ
نی علیه السالم ذَا الْ َف َقا ِر ،ألَنَّهُ
ِ ِ
ِِ
ِ
كَ .و َكا َن َسْیفا نََزَل بِِه
َكا َن فی َو َس ِط ِه َخطَّةٌ فی طُول ِه تُ ْشبِهُ بَِف َقا ِر الظَّ ْه ِر ،فَ ُس ِم َی ذَا الْ َف َقا ِر ل َذل َ
جربئِیل علیه السالم ِمن َّ ِ
الس َم ِاءَ :ال
ت َحلْ َقتُهُ فِضَّةَ ،و ُه َو الَّ ِذی َان َدى بِِه ُمنَ ٍاد ِم َن َّ
الس َماءَ ،و َكانَ ْ
َ
َ َْ ُ
ِ
ی( ».معانی األخبار ،ص )63
ف إَِّال ذُو الْ َف َقا ِر َو َال فَ ََّت إَِّال َعل ٌّ
َسْی َ

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

در حديث امام صادق 7آمده است که در آن روز ،جبرئیل بین آسمان و زمین ندا
ف إَِّال ذُو الْ َف َقا ِر َو َال فَ ََّت إَِّال َعلِ ٌّی( ».الکافی ،ج ،8ص )110امیرالمؤمنین 7خود
برآوردَ« :ال َسْی َ
به اين فضیلت اشاره میکند.
ِ
ال لِی النَّبِی صلی اهلل علیه و اله ی وم أ ٍ
ك
الس َال ُم قَ َ
َع ْن َعلِ ٍی َعلَْی ِه َّ
ُحد :أَ َما تَ ْس َم ُع َمدُیَ َ
ال« :قَ َ َ ر
َْ َ ُ
ِ
ِ
ی»( .بحار األنوار،
الس َم ِ
اء؟ إِ َّن َملَكا ْ
فِی َّ
اَسُهُ ِر ْ
ف إَِّال ذُو الْ َف َقا ِر َو َال فَ ََّت إَِّال َعل ٌّ
ض َوا ُن یُنَادیَ :ال َسْی َ
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«هل اتی  »...در آيه اول آغاز میشود از فضايل منحصر به فرد حضرت و خاندان
اهلل لَ ِ
اوست« .فَهب َ ِ
آخ ُذ َای
ك .قَ َ
یل فَ َق َ
ك فی أ َْه ِل بَْیتِ َ
الَ :ای ُُمَ َّم ُد! ُخ ْذ َما َهیَّأَ َُّ َ
ال َو َما ُ
ََ
ط َج ْ َربئ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الَ :هل أَتى َعلَى ِْ
َّه ِرَ ،ح ََّّت إِ َذا بَلَ َغ :إِ َّن هذا كا َن لَ ُك ْم َجزاء َو كا َن
اإلنْسان ح ٌ
نی م َن الد ْ
یل؟ قَ َ ْ
َج ْ َربئ ُ
كورا» (أمالی صدوق ،ص)260
َس ْعیُ ُك ْم َم ْش ُ

همچنین شاعر اساساً خود حضرت را شمشیری میداند که شمشیر خداست (که
در بیت هجدهم نیز بدان اشارت رفت) و اين واقعیت انعکاس يافته از آموزههای

بیت بیست و هفتم :يکی از پیچیدهترين اسرار و شگفتیهای وجودی امیر
المؤمنین 7که در روايات فريقین بدان اشاره شده است ،همراهی ايشان با انبیای
پیشین به صورت غیبی و البته نصرت و ياری پیامبر خاتم به صورت علنی و ظاهری
است.

1

«هذا الذی أید اهلل به النبینی سرا ،و أید به ُممدا (صلى اهلل علیه و آله) جهرا ،ألنه كلمة اهلل

سال هفدهم /شماره /68پايیز  1399سفینه

الكربى التی أظهرها اهلل ألولیائه فی ما شاء من الصور ،فنصرهم ِبا ،و بتلك الكلمة یدعون اهلل
فیجیبهم و ینجیهم ،و إلیه اإلشارة بقوله :و ََْنعل لَ ُكما س ْلطاان فَال ی ِ
صلُو َن إِلَْی ُكما ِِبایتِنا».
َ
ُ
َ َُ
اين مطلب در منابع شیعی آمده و شواهد تاريخی آن ذکر شده است.

(ر.ک .تفسیر

البرهان ،ج 4ص 226به بعد؛ االنوار النعمانیه ج  1ص 30به بعد؛ مدینة املعاجز ج  1ص 142به بعد؛ با کمی اختالف:
نفس الرحمان ،محدث نوری ،ص)27

قشیری از علمای شافعی نیز در کتاب خود (احسن

الکبائر) به اين حقیقت اشاره کرده و نمونهای نیز بعنوان شاهد ذکر میکند.

ض َد َك ِِبَخیك»
درباره ياری پیامبر خاتم به صورت آشکارا نیز ذيل آيه « َسنَ ُش رد َع ُ
(قصص )35 ،در تفاسیر ،روايات زيادی آمده است؛ از جمله اين حديث:
ِ ِ
ال" :ر ِ
ب ا ْشَر ْح لِی
وسى َسأَلَ َ
«قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله :اللَّ ُه َّم إ َّن أَخی ُم َ
ك؛ فَ َق َ َ
 .1البته این مطلب یبارتباط با عنوان بعدی نیست ،اما در ردیف فضایل تاریخی جای گرفته تا

نزدیکی بیشرتی به دوران ابنیای گذشته داشته باشد.
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شیعی است که حضرت را شمشیر خدا نام بردهاند.
ِ
عن رسول َِّ
اهللِ یَ ُسلرهُ َعلَى
اهللُ َعلَْی ِه َو آلِِه)َ « :علِ ٌّی آیَةُ ْ
ف َّ
صلَّى َّ
احلَ ِقَ ،و َرایَةُ ا ْهلَُدىَ ،عل ٌّی َسْی ُ
اهلل ( َ
َُ
ِِ
ِ
نی ،فَمن أ ِ ِ
ضنِی أ َْو
ضهَُ ،و َم ْن أَبْغَ َ
ضهُ فَبِبُ ْغضی أَبْغَ َ
َحبَّهَُ ،و َم ْن أَبْغَ َ
َحبَّهُ فَب ُحبی أ َ
الْ ُكفَّا ِر َو الْ ُمنَافق َ َ ْ َ
جةَ لَهُ( ».األمالی للطوسی ،ص )506
ض َعلِیا لَ ِق َی َّ
اهللَ ( َعَّز َو َج َّل) َو َال ُح َّ
أَبْغَ َ

لقواعد التفضیل ،ج  ،1ص (230
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 .4-4فضایل تکوینی و آفرینشی
هر آنچه ذيل موضوع خلقت و موارد فراتشريعی نسبت به وجود مبارک حضرت
امیرالمؤمنین 7در ابیات آمده ،در اين بخش به صورت مستند تحقیق شده است.
به عنوان مثال ،شاعر در بیت بیستم اين فرض را مورد بررسی قرار میدهد که اگر
قرار بر مقايسه بین کريمان عالم و کرامت و بزرگواری حضرت علی مرتضی باشد،
نتیجه معلوم است .خود شاعر هم میداند که اين قیاس محال است ،اما با ظرافت،
مورد بررسی اين ابیات نیست؛ بلکه قابل قیاس بودن يا نبودن آنها موضوع اصلی
است .لذا در ذيل فضايل تکوينی دستهبندی گرديد.
اين اصل اعتقادی که اهل بیت با ديگران قابل مقايسه نیستند ،بارها در روايات
شیعه بیان شده است؛ از جمله اين حديث:
الََْ « :نن أَهل الْبی ِ
ت َال ی َق ِ
َح ٌد؛ فِینَا نََزَل الْ ُق ْرآ ُن َو فِینَا َم ْع ِد ُن
َع ْن َعلِی ٍی علیه السالم قَ َ
ُ ْ َ َْ
اس بنَا أ َ
ُ ُ
ِ
سالَ ِة») .عیون أخبار الرضا ،7ج ،2ص (66
الر َ
همچنین در بخش اول مقاله ،بدين روايت اشاره شد که امیرالمؤمنین 7فرمود:
ِ
ت الْعظَماء ....أَ ْن ي َقاس ِبِِم أ ِ
ِ
نی( .»...بحار األنوار ،ج  ،25ص )171
َح ٌد م َن الْ َعالَم َ
«تَ َ
ُ َ ْ َ
صا َغَر ُ َ ُ
يعنی شأن اهل بیت :باالتر از اين است که مورد مقايسه قرار گیرند .لذا شاعر در
بیت سی و يکم ،جمله مشهوری را نقل میکند؛ سپس به نقد و افسوس و تأسف

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

میکوشد آن را به تصوير بکشد .لذا موضوع کرامت که فضیلتی اخالقی است،
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ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
هارو َن
احلُ ْل عُ ْق َدة م ْن لسانی یَ ْف َق ُهوا قَ ْولی َو ْ
ص ْد ِری َو یَس ْر لی أ َْم ِری َو ْ
َ
اج َع ْل لی َوزیرا م ْن أ َْهلی ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َد َك
"سنَ ُش رد َع ُ
أَخی ا ْش ُد ْد به أ َْزری َو أَ ْش ِرْكهُ فی أ َْم ِری" [طه]36–25 ،؛ فَأَنْ َزلْ َ
ت َعلَْیه قُ ْرآان َانطقاَ :
ِ
ِِب َِخیك" [قصص .]35 ،اللَّه َّم و أ ََان ُُم َّم ٌد نَبِیرك و ِ
ص ْد ِری َو یَ ِس ْر لِی أ َْم ِری
صفیر َ
َ
ُ َ َ
ك؛ اللَّ ُه َّم فا ْشَر ْح لی َ
َ َ َ
ش ُد ْد بِِه أ َْزِری»( .تأويل اآليات ،ج ،1ص 415؛ شواهد التنزيل
اج َع ْل لِی َوِزیرا ِم ْن أ َْهلِی َعلِیا أ َِخی ،ا ْ
َ ...و ْ

میرسد از اين بی عدالتی در اذهان مردم ،که حضرت امیر 7را با معاويه قیاس کنند.
اين حکايت مشهور که گويا حضرت از روزگار شکايت میکنند مبنی بر اينکه کار
به جايی رسید که مردم ايشان را در رديف معاويه قرار میدهند ،در افواه بصورت
اما صرف نظر از صحت صدور آن عبارت مشهور 1،بايد با صراحت عنوان کرد
که به هر روی اين مقايسه اصال جايی ندارد همانگونه که خود حضرت در نامهای
به معاويه علت اين عدم برابری را ذکر میکنند .شاعر نیز مطابق همین حقايق ابراز
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افسوس از نادانی مردم میکند.
ِ
ِ ٍ
ِ
ِ
ب َك َعْب ِد
ك إِ َّان بَنُو َعْبد َمنَاف ،فَ َك َذل َ
« َو أ ََّما قَ ْولُ َ
س أ َُمیَّةُ َك َهاش ٍم َو َال َح ْر ٌ
ك ََْن ُن؛ َو لَك ْن لَْی َ
ِ
الص ِریح َكاللَّ ِ
ِِ
ِ ٍِ
ِِ
ص ِیق َو َال الْ ُم ِح رق
الْ ُمطَّلب َو َال أَبُو ُس ْفیَا َن َكأَبی طَالب َو َال الْ ُم َهاجُر َكالطَّلیق َو َال َّ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِِ
ف یَْتبَ ُع َسلَفا َه َوى فِی َان ِر َج َهنَّ َمَ .و فِی
س ْ
ف َخلَ ٌ
اخلَلَ ُ
َكالْ ُمْبطل َو َال الْ ُم ْؤم ُن َكالْ ُم ْدغلَ .و لَبْئ َ
ِ
ضل النربُ َّوةِ الَّتِی أَ ْذلَلْنَا ِِبَا الْ َع ِز َیز و نَ َع ْشنَا ِِبَا َّ
ب فی ِدینِ ِه
الذلِ َ
یلَ .و لَ َّما أ َْد َخ َل َّ
اهللُ الْ َعَر َ
َ
أَیْدینَا بَ ْع ُد فَ ْ ُ
أَفْ واجا و أَسلَمت لَه ه ِذهِ ْاأل َُّمةُ طَوعا و َكرهاُ ،كْنتم ُِمَّن دخل فِی ِ
الدی ِن ،إِ َّما َر ْغبَة َو إِ َّما َرْهبَة َعلَى
َ َ َْ ْ َُ
ْ َ ْ
ُْ ْ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضل ِهم؛ فَ َال ََْتعلَ َّن للشَّیطَ ِ
ِ
نی فَ َاز أ َْهل َّ ِ ِ ِ
یك نَصیبا
ان ف َ
حَ
ْ
َ
ب الْ ُم َهاجُرو َن ْاأل ََّولُو َن ب َف ْ ْ
السْبق ب َسْبقه ْم َو َذ َه َ
ُ
الس َالم»َّ( .نج البالغة ،نامه  ،17ص )375
ك َسبِیال َو َّ
َو َال َعلَى نَ ْف ِس َ
 .1باید به این اصل وتجه داشت که «ر ّ
ب مشهور ال اصل له» .چنانکه عبارت «الدهر أنزلین مث أنزلین

حیت قیل ]یقال[ معاویه و یلع» نیز از مشهورایت است که تا قرن دمه در هیچ یک از کتب روائی شیعی نقل

نشهد ،و در این قرن ،مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب "حدیقة الشیعه " ج 1ص  208برای نخستنی بار
آن را نقل رکده است.

البته این سخن را ونیسنهد اهل تسنن قرن هفمت "ابن ایب الحدید " در شرح هنج البالغه ج 20ص 326رقم

ّ
 733نقل رکده و پیش از آن هیچ سابقهای در کتب فریقنی یافت نگردیهد و رد پایی از آن در مریاث
روایی اسالیم دیهد نشهد است.
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پرتکرار دهان به دهان نشر شده است.

همچنین در خطبه معتبر شقشقیه حضرتش با اشاره به اين مقايسه ناروا ،اين گونه

صرت اُ َقر ُن إلی هذه النظائر»
شکوه میکند« :حتی ُ

(نهج البالغه ،خطبه )3

شاعر از بیت سی و دو تا سی و پنج ،در صدد پاسخ به همین قیاس نامعقول
است – با ظرافت خاصی بیان میدارد.
در فراز بیست و سوم و نیز مصرع اول بیت بیست و هشت ،به اين نکته بر
میخوريم که شاعر تمام سرنوشتها و تقديرات را منتهی به امام 7میداند؛ اين
مضمون نیز در عباراتی که در زيارتنامههای موثق و مأثوره آمده ،نسبت به ائمه
الر ِ
كم» (الکافی ،ج ،4
ص ُد ُر ِم ْن بُیُوتِ ُ
ب فِی َم َق ِادی ِر أ ُُموِرهِ تَ ْهبِ ُ
بیان شده است؛ «إَِر َادةُ َّ
ط إِلَْی ُك ْم َو تَ ْ
ص )577

همان گونه که مسیر سرنوشت آفريدگان به او منتهی میشود ،ابتدای امور ايشان
امام 7مصدر تمامی عوالم و امور است؛ و اين نکته از عقايد مبرهن در روايات
است.
«و ِمنَّا مكْنُو ُن الْعِْل ِم و إِلَینَا م ِ
ص ُری ْاأل ُُموِر َو بِنَا تَ ْقطَ ُع ا ْحلُ َج ُجَ ،و ِمنَّا َخ َاتُ ْاألَئِ َّم ِة َو ُمْن ِق ُذ ْاأل َُّم ِة َو
َ ْ َ
َ َ
ُمور» (بحار األنوار ،ج  ،54ص )214
َغایَةُ النروِر َو َم ْ
ص َد ُر ْاأل ُ
بیت بیست و پنجم :در روايات شیعی بدين نکته توجه داده شده است که بقای
حیات تمامی موجودات زمین ،حتی استواری کوهها و ساير سیاالت ،و به عبارت

ديگر زمین بالجمله قائم به ذات امام است ،چنانکه در زيارت مأثور میخوانیمَ « :و
ِ
یخ ِِب َْهلِ َها َو بِ ُك ْم
بِ ُك ْم یَ ْفتَ ُح َّ
ث َو بِ ُك ْم یُْن ِزُل َّ
اهللُ َو بِ ُك ْم یُنَ ِزُل الْغَْی َ
الر َْحَةَ َو بِ ُك ْم ُيُْ ِس ُ
ض أَ ْن تَس َ
ك ْاأل َْر َ
ت ا َّهللُ ِجبَا َهلَا َعلَى َمَر ِاس َیها») .تهذيب األحکام ،ج ،6ص  ،)60يعنی اگر امام نبود از هم
یُثْبِ ُ

میپاشید و اهل را فرومیگرفت.

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

نیز از او صادر و پديدار گشته است .در بیت سی و ششم ،اشاره میشود به اينکه
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ال :لَو ب ِقی ِ
اهللِ علیه السالم :أَ تَب َقى ْاألَر ُ ِ ِ ٍ
ت
َع ْن أَبِی َحََْزةَ قَ َ
ت ِألَبِی َعْب ِد َّ
ال« :قُ ْل ُ
ْ
ْ
ض بغَ ِْری إ َمام؟ قَ َ ْ َ َ
ت»( .الکافی ،ج  ،1ص )179
اخ ْ
ض بِغَ ِْری إِ َم ٍام لَ َس َ
ْاأل َْر ُ

حتی تشبیه خود امام به باران ،در بیت بیست و نهم ديده میشود که دارای سابقه
السحاب الْم ِ
ِ
اطُر
اعتقادی در آموزههای روايی شیعی است .امام رضا 7فرمودْ « :اإل َم ُام َّ َ ُ َ
ِ
ِ
و الْغَی ُ ِ
اطل و الشَّمس الْم ِ
نی الْغَ ِز َیرةُ َو الْغَ ِد ُیر
ضیئَةُ َو َّ
ض الْبَسیطَةُ َو الْ َع ْ ُ
الس َماءُ الظَّلیلَةُ َو ْاأل َْر ُ
َ ْ
ث ا ْهلَ ُ َ ْ ُ ُ
ضة( ».الکافی ،ج ،1ص  )200اين تشبیه هم به صورت حقیقی معنا پیدا میکند( ،يعنی
َو َّ
الرْو َ
وساطت امام در نزول باران) و هم مجازاً يعنی حضور امام به عنوان باران رحمت
الهی در میان بندگانِ تشنه کامِ هدايت.

سال هفدهم /شماره /68پايیز  1399سفینه

همچنین نور زمین (که در ظاهر به واسطه خورشید و ماه است) در حقیقت

برگرفته از نور امام است .در میراث روايی در وصف امام آمده است« :فَنَ ْح ُن أَنْ َو ُار
َّ ِ
َرض( ».بحار األنوار ،ج  ،54ص )214
الس َماء َو أَنْ َو ُار ْاأل ْ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اإلمام َكالشَّم ِ ِ
ص ُار.
س الطَّال َع ِة الْ ُم َجللَ ِة بِنُوِرَها للْ َعاَِمل َو ه َی فی ْاألُفُ ِق ِِبَْی ُ
ث َال تَنَا ُهلَا ْاألَیْدی َو ْاألَبْ َ
« ِْ َ ُ
ْ
اطع و النَّجم ا ْهل ِادی فِی َغی ِ
الز ِاهر و النرور َّ ِ
ِ
ِ
اه ِ
ِ
َج َوا ِز
الس ُ َ ْ ُ َ
رجى َو أ ْ
ب الد َ
َ
اج َّ ُ َ ُ
ْاإل َم ُام الْبَ ْد ُر الْ ُمنریُ َو السَر ُ
ِ ِ
ِ
حار»( .الکافی ،ج  ،1ص )200
الْبُْل َدان َو الْق َفا ِر َو ُجلَ ِج الْب َ
اين نور به طور خاصّ هم در زمان ظهور تجلی عیان خواهد داشت.
ول فِی قَوِل َِّ
ِ
ب
ض بِنُوِر َرِِبا» [زمر ]69 ،قَ َ
اهللِ علیه السالم یَ ُق ُ
أَبو َعْب ِد َّ
الَ :ر ر
اهلل « َو أَ ْشَرقَت ْاأل َْر ُ
ْ
ال إِذا یست ْغنِی النَّاس عن ِ
َّم ِ
ض إِ َم ُام ْاأل َْر ِ
ْاأل َْر ِ
س َو نُوِر
ض .قُ ْل ُ
ت :فَِإذَا َخَر َج یَ ُكو ُن َما ذَا؟ قَ َ َ ْ َ
ُ َْ َ
ض ْوء الش ْ
اإلم ِ
ِ
ام»( .بحار األنوار ،ج  ،7ص )326
الْ َق َم ِر َو َْجیتَ ِزءُو َن بنُوِر ِْ َ

يادآوری اين نکته الزم است که نور عالوه بر جنبه حقیقی و تکوينی ،مجازاً
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بیت بیست و ششم :نزوالت جوی و بارش رحمت الهی در گرو وساطت فیض
السماءَ أَ ْن تَ َق َع َعلَى
امام است« .بِ ُك ْم فَتَ َح َّ
ك َّ
اهللُ َو بِ ُك ْم ََيْتِ ُم َو بِ ُك ْم یُنَ ِزُل الْغَْی َ
ث َو بِ ُك ْم ُيُْ ِس ُ
ْاأل َْر ِ
ض إَِّال ِبِِ ْذنِِه( ».تهذيب األحکام ،ج ،6ص )99

معنای هدايتگری هم دارد .لذا موارد ذکر شده در باال به نوعی جزو فضايل
تشريعی و هدايتی نیز ممکن است برشمرده شوند.
 .4-5مقام حسابرسی و شفاعت در قيامت
قیامت است ،يعنی عنوان «قسیم النار و اجلنه» که در روايات بدان اشارت رفته است.
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
الصاحلِِ َ ِ
نی َو
نی َو َسیِ ُد َّ
نی َو قَائ ُد الْغُ ِر الْ ُم َح َّجل َ
س الْ ُم ْسلم َ
نی َو َسیِ ُد الْ َوصیِ َ
«فَِإنَّهُ أَمریُ الْ ُم ْؤمن َ
نی َو فَار ُ
ولَ :ه َذا لِی و َه َذا لَك»( .بحار األنوار ،ج  ،38ص )68
قَ ِس ُیم ْ
اجلَن َِّة َو النَّا ِر ،یَ ُق ُ
َ
يعنی محبان و مبغضان حضرت به دستور ايشان و فرمانبری رضوان (فرشته

قیامت ،به سمت چه کسی است و توسط چه کسی صورت میگیرد؟ طبق روايات
شیعی ،اين مقام در شأن ائمه استِ .
عن ص ْفوا َن قَ َ ِ
الس َال ُم ی ُق ُ ِ ِ
ِ
اخلَلْ ِق َو َعلَْینَا
ب َه َذا ْ
ت أ ََِب ْ
الََ :س ْع ُ
ول« :إلَْینَا إ َای ُ
احلَ َس ِن َعلَْیهما َّ َ
َْ َ َ
ِ
حسابُ ُهم»( .من اليحضره الفقیه ج ،2ص612؛ بحاراالنوار ،ج  ،24ص )272
َ ْ
اين حقیقت در مورد امیرالمؤمنین 7بطور اختصاصی نیز وارد شده است ،به
گونهای که در پرسش مفضّل و پاسخ امام صادق 7میخوانیم.
ِ
ال :قُ ْلت ِألَبِی عب ِد َِّ
ِ
ِ
ِ
َّار
قَ َ
ُ
َْ
اهلل علیه السالم :إ َذا َكا َن َعلی ٌّی علیه السالم یُ ْدخ ُل ا ْجلَنَّةَ ُُمبَّهُ َو الن َ
اخلََالئِ ُق ُكلر ُه ْم یَ ْوَم الْ ِقیَ َام ِة ِِب َْم ِر ُُمَ َّم ٍد
س ْ
ض َوا ُن إِذا؟ فَ َق َ
،ه فَأَیْ َن َمالِ ٌ
ك َو ِر ْ
َع ُد َّو ُ
الَ :ای ُم َفض ُ
َّل! أَ لَْی َ

بازخوانی اعتقادی قصیدة «المیة الُّترک» ملّاباشی در مدح امام امیر…

خازن بهشت) و مالک (فرشته موکل بر جهنم) ،به جنان و دوزخ افکنده میشوند.
ان و قَ ِ
ال« :ای علِی! أَنْت ِ
اح ِ ِ
اس ُم النِ َری ِان .أََال َو إِ َّن
َع ِن النَّبِ ِی صلی اهلل علیه و اله أَنَّهُ قَ َ َ َ ر َ َ
ب ا ْجلنَ َ
ص ُ
ِِ
ِ
ِِ ِ
اجلَن َِّة َو النَّا ِرِ ،هبَة
یح ْ
ض َوا َن ََيْتِیَانِی َغدا َع ْن أ َْم ِر َّ
َمالكا َو ِر ْ
الر َْحَ ِن ،فَیَ ُق َوالن لیَ :ای ُُمَ َّم ُد! َهذه َم َفات ُ
ِ
ِمن َِّ ِ
ك؛ فَسلِ ْم َها إِ ََّل َعلِ ِی بْ ِن أَبِی طَالِ ٍ
اجلَن َِّة َو النَّا ِر یَ ْوَمئِ ٍذ بِیَ ِد َك،
یح ْ
ب ،فَأ َْدفَ ُع َها إِلَْی َ
ك؛ فَ َم َفات ُ
َ
اهلل إلَْی َ َ
ِ
شاء»( .بحار األنوار ،ج  ،27ص )313
تَ ْف َع ُل ِبَا َما تَ َ ُ
بیت بیست و هشتم ناظر به اين مطلب است که حسابرسی و معاد مردم در

Downloaded from safinahmagazine.ir at 14:08 +0330 on Tuesday March 9th 2021

بیست و چهارمین بیت ،بیانگر يکی از مشهورترين مقامات امیرالمؤمنین 7در

57

ال :فَ َعلِ ٌّی علیه السالم یَ ْوَم الْ ِقیَ َام ِة قَ ِس ُیم ا ْجلَن َِّة َو النَّا ِر ِِب َْم ِر
ت :بَلَى .قَ َ
صلی اهلل علیه و آله؟ قُلْ ُ
َمرُُهَا»( .بحاراالنوار ج  ،27ص313؛ امالی صدوق ص 35
ُُمَ َّم ٍد صلی اهلل علیه و الهَ ،و َمالِ ٌ
ك َو ِر ْ
ض َوا ُن أ ْ ُ

و 365؛ روضة الواعظنی ج ،1ص118؛ المناقب ج  ،3ص )230

بیت چهل و يکم :اين بیت مرتبط با عبارت زيارت جامعه کبیره است که اگر
استعانت و شفاعت دراز میکردم؛ اما در مقام امتناع و محال بودن ،گويی تمام
واسطه و وسیلهها در برابر ايشان منقطع است.
ٍ
ِِ
«اللَّه َّم إِنِی لَو وج ْدت ُش َفعاء أَقْ رب إِلَی َ ِ
َخیَا ِر ْاألَئِ َّم ِة ْاألَبْ َرا ِر َجلَ َع ْلتُ ُه ْم
ك م ْن ُُمَ َّمد َو أ َْه ِل بَْیته ْاأل ْ
ْ ََ ُ َ َ َ َ ْ
ُ
ش َف َعائِی( ».عیون أخبار الرضا ،7ج  ،2ص )277
ُ
شاعر نیز در پايان به امیرالمؤمنین 7متوسل میشود که مرتبط با همین معنی

است.

سال هفدهم /شماره /68پايیز  1399سفینه

نتيجهگيری
مقاله حاضر در سه بخش اصلی متن ،ترجمه ،مفاهیم اعقادی ابیات ارائه شد و
ترجمه روان و نزديک به واژگان زبان مبدأ صورت پذيرفت که پیش از اين در
مجامع علمی ارائه نگرديده بود .همچنین اين نوشتار در پی انعکاس پیشینه اعتقادی
ابیات قصیده در میراث روايی شیعه بود و اکثر ابیات –آنچه مرتبط با موضوع مقاله
بود  -توسط نگارندگان تحقیق شد و با روش تحلیل گفتمان به بررسی محتوای
فرامتنی اين قصیده پرداختیم .بعالوه استناد و اعتبار معانی شعر مذکور – بصورت
موضوعی و غیر ترتیبی -به نظر مبارک خوانندگان رسید .باورهايی در اين شعر
تبیین شده است؛ از جمله :بیمانند بودن امیرالمؤمنین 7در فضايل و يگانگی در
مراتب؛ نفی غُلوّ و تقصیر هالکت را از ساحت باورهای شاعر شیعی؛ حیرت
وصفکنندگان از توصیف امیرالمؤمنین 7و هدايتگری ايشان و صاحب علم کتاب
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شفیعانی نزديکتر از ائمه برای دستیابی به قرب خداوند میيافتم ،بدانها دست

بودن؛ معیار بودن حب و بغض نسبت به حضرت در سنجش دين و ايمان بندگان؛
سبقت جستن در اسالم و سرخم کردن همه مسلمانان پیشین و پسین در مقابل
سبقت ايشان در فضايل؛ رفع تمامی غمها و هموم به واسطه واليت ايشان؛ ياری
به پیامبر اکرم6؛ نزول القاب خاص در مورد ايشان و همچنین سورههای خاص در
شأن ايشان؛ قیاس ناپذير بودن حضرت در فضايل با ديگران؛ بقای تمامی مخلوقات
به وجود امام و وساطت نزول فیض الهی بر بندگان توسط حضرتش7؛ رسیدن
انتهای سرنوشتها و پايان امور به امام ،همان گونه که مصدر آغاز و شروع کار
خاليق از سرچشمه وجودی ايشان بوده است؛ مقام حسابرسی در قیامت و توسل
آفريدگان برای شفاعت در معاد نسبت به ايشان؛ همگی از مقاماتی است که در اين
نوشتار بدانها پرداخته شد.
سرچشمههای متقن و فوارههای بلند و ريزان عقايد شیعی سیرابی جسته و برتری
محتوايی خويش را به رخ کشیده است .تأکید مجدد اين نکته الزم است که اين
مقال در پی احصای تمامی شواهد روايی در هر زمینه نبوده است ،بلکه صرفاً
بصورت نمونهوار ،گلچینی از بلندترين و معتبرترين میراث روايی امامیه را به رخ
کشید .امید آنکه با نظر پدرانه موالی متقیان امیرمؤمنان 7امضا گردد.
منابع
قرآن کريم
َّنج البالغة؛ شريف الرضى ،محمد بن حسین ،تحقیق و تصحیح فیض االسالم ،قم ،هجرت 1414 ،ق،
چاپ اول.
آقا بزرگ تهرانی ،محمد محسن ،الذريعه الی تصانیف الشیعه ،بیروت ،دار االضواء 1403 ،ق.
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ابنبابويه (الصدوق) ،محمد بن على ،األمالی ،چاپ ششم ،تهران ،کتابچى.1376 ،
ــــــــــــــــــــــ ،الخصال ،تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری ،قم ،جامعه مدرسین1362 ،ش.
ــــــــــــــــــــــ ،عیون أخبار الرضا ،7تهران ،نشر جهان1378 ،ق.
ـــــــــــــــــــــ ،کتاب من ال يحضره الفقیه ،چاپ دوم ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
ـــــــــــــــــــ ،معانی األخبار ،تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری ،قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته
به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1403 ،ق ،چاپ اول.

ابن طاووس ،على بن موسى ،الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف ،تحقیق و تصحیح :علی عاشور ،قم ،خیام،

 1400ق ،چاپ اول.
البحرانی ،السید هاشم بن سلیمان ،البرهان فى تفسیر القرآنَ ،تقیق قسم الدراسات االسالمیة موسسة البعثة ،قم،
تهران ،بنیاد بعثت1416 ،ق.

ــــــــــــــــــــــ ،مدینة معاجز األئمة اإلثنی عشر ،قم ،مؤسسة املعارف اإلسالمیة 1413 ،ق ،چاپ اول.
جزايری ،نعمت اهلل بن عبداهلل ،االنوار النعمانیه فی بیان معرفة النشأة االنسانیة ،تبريز ،حقیقت ،بیتا.

الحر العاملى ،محمد بن حسن ،إثبات اهلداة ِبلنصوص و املعجزات ،بیروت ،اعلمى 1425 ،ق ،چاپ اول.

سال هفدهم /شماره /68پايیز  1399سفینه

الحسینى استرآبادی ،سید شرف الدين ،أتویل اآلایت الظاهرة فی فضائل العُّتة الطاهرة ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی،
1409ق.
الحلّی ،حسن بن سلیمان بن محمد ،مختصر البصائر ،قم ،مؤسسة النشر اإلسالمی1421 ،ق.

الصفار ،محمد بن الحسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد ،:چاپ دوم ،قم ،مكتبة آیة هللا املرعشی،

1404ق.
الطوسی ،محمد بن الحسن ،األمالی ،قم ،دار الثقافة للنشر1414 ،ق.
ــــــــــــــــــ ،تهذيب األحکام ،تحقیق :خرسان ،چاپ چهارم ،تهران ،دارالکتب اإلسالمیه1407 ،ق.
فتال نیشابورى ،محمد بن احمد ،روضة الواعظنی و بصریة املتعظنی ،قم ،رضی ،1375 ،چاپ اول.
الکلینی ،محمد بن يعقوب ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران ،دار الكتب اإلسالمیة1407 ،ق.

المازندرانى ،ابنشهر آشوب (محمد بن علی) ،مناقب آل ابیطالب ،:قم ،العالمة1379 ،ق.
المجلسى ،محمد باقر بن محمد تقى ،بحاراألنوار ،چاپ دوم ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی1403 ،ق.
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مدرسین حوزه علمیه قم1413 ،ق.
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