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چکیده 

وقایع سیاسی اجتماعی در قرن های نخستین اسالم از منظر شیفتگان امامت و اهل بیت b  انعکاس دهندۀ 
مظالم و فجایع حاکمان زمان است. واکنش اعتراضی به این مظالم و فجایع طی سال ها به اشکال مختلف 
بروز پیدا کرده و گاهی نیز در فضای اختناق آمیز و تیره و تار زمان با سرودن قطعات و گونه های ادبی به دو 
شکل ابراز توّلی و اظهار تبّری پایه ریزی شده است. با این پیش فرض، والیت نامه ها در بردارندۀ کامل ترین 
سروده هایی است که شاعران شیعه با اظهار ارادت به خاندان نبوت و امامت، میراث ادبی ماندگاری را در 
حفظ و انتقال معارف اهل بیت b ، معجزات، کرامات و فضایل ائمه b  ثبت کرده اند؛ به طوری که مهم ترین 
منبع مناقب خوانان و راویان دینی در بین مردم کوچه و بازار بوده است. این مقاله، با بررسی یکی از بهترین 
مصادیق »والیت نامه«ُسرایی، به روش توصیفی تحلیلی می کوشد منظومۀ طریق النجات خیالی اصفهانی را 
معرفی، توصیف و تحلیل موضوعی کند؛ با نگاهی به ساختار موضوعی کتاب که بر حمد خدا، نعت پیامبر 
اسالم و مدح و ثنای چهارده معصوم b استوار است، شاعر می کوشد با استناد به روایت های دینی، به 
خصوصیت های برجسته و جریان ساز شخصیت های دینی تاریخ تشّیع اشاره کند. با این هدف مضامینی 
مثل وقایع مهم و اعجازهای خاص پیامبر، عظمت چشمگیر مقام حضرت علی g مظلوم واقع شدن 
امامان شیعه g  واقعۀ عظیم کربال، علم گسترده و اخالق انسان دوستانه امامان، صبر و شکیبایی بر شداید و 
مصیبت های زندگی، از مهم ترین بخش های کتاب است که در این مقاله به ترتیب از نعت پیامبر تا حضرت 
قائم  توصیف و تحلیل شده است. زبان شعری پرفخامت و تعابیر ناب شاعرانه که به تناسب هر بخش، ابیاتی 
از آن انتخاب شده، گواه است که شاعر با بالغت کالم این منظومۀ غنی را جذاب تر و دل نشین تر کرده است.
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1. مسئله پژوهش

طریــق النجــات فــی احــواالت االئمــه االثنــی عشــر، منظومــه ای اســت 2617 بیتــی در قالــب 
مثنــوی و در بحــر متقــارب کــه طالب الدیــن محمدحســین متخلــص بــه خیالــی از شــاعران قــرن 
ســیزدهم قمــری در ســتایش چهــارده معصــوم b  ســروده اســت. اطالعــات تاریخــی مســتند 
ــارۀ  ــز درب ــان نی ــت. تذکره نویس ــت نیس ــی در دس ــی اصفهان ــات خیال ــد و وف ــال تول ــارۀ س درب
ــوان  ــه نقــل از مصحــح ایــن منظومــه می ت ــد. همین قــدر ب ایــن شــاعر ســکوت اختیــار کرده ان
ــه محمدشــاه و پســرش  گفــت کــه »او از شــاعران معاصــر دو تــن از پادشــاهان سلســلۀ قاجاری
ناصرالدیــن شــاه قاجــار اســت... شــاعری اســت گمنــام، امــا تقریبــا کثیرالتألیــف... و 10 اثــر از 
او بــه جــای مانــده اســت. شــگفت آن اســت کــه نامــی از او در هیــچ یــک از تذکره هــای ســدۀ 
ســیزدهم و چهــارم دیــده نمی شــود تــا جایی کــه در فهرســت نســخ خطــی کتابخانــۀ آیــت اللــه 
مرعشــی هــم عبــارت »متاســفانه بــه شــرح حــال ناظــم دســت نیازیدیــم« آمــده اســت«)خیالی 
ــات  ــق النج ــۀ طری ــح منظوم ــای مصح ــق یافته ه ــح، 1393: 9( طب ــۀ مصح ــی، مقدم اصفهان
کــه تمــام تذکرهــای موجــود و در دســترس مربــوط بــه قــرن 13 و 14 را از نظــر گذرانــده و 25 
تذکــره و نیــز منابــع تاریــخ ادبیــات و فرهنگ نامه هــای شــاعران را جســت وجو کــرده، هیچ جــا 
از زندگــی و احــواالت ایــن شــاعر عــارف مســلک شــیعی ســخنی بــه میان نیامــده اســت)همان(. 
شــاید بــه دلیــل اینکــه »او فــردی اســت کــه زیــر بــار منــت احــدی نبــوده و از اکابــر و ســالطین 
دری بــر رخ نگشــوده اســت... مناعــت طبــع، برکنــار بــودن از هیاهــوی شــاعران مــداح دربــاری 
ــی  ــن دوره یعن ــس ای ــن تذکره نوی ــی بزرگ تری ــه حت ــده ک ــث ش ــه گیری وی، باع ــۀ گوش و روحی
رضاقلــی خــان هدایــت، نامــی از او بــه صراحــت در آثــارش نیاورد«)همــان: 7( تنهــا جایــی کــه 
انــدک اطالعاتــی از خــود ثبــت کــرده در ترقیمــۀ نصایــح الصالحیــن اســت کــه: »اقــل الشــعراء 
ــاب  ــر کت ــزون ب ــی اف ــی«. خیال ــه خیال ــن محمدحســین المتخلــص ب ــب الدی و الســالکین طال
نصایــح الصالحیــن در ترقیمــۀ دیــوان اشــعارش کــه در زمــان ناصرالدیــن شــاه ســروده شــده، 
نســب خــود را ایــن گونــه بیــان کــرده اســت: »اللهــم اغفــر لحســین بــن رمضــان علــی بــن زیــن 

العابدیــن غفــر اللــه لهم...«)همــان: 11( .
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1-1. ضرورت و شیوۀ پژوهش

ــذاری  ــاخص و تاثیرگ ــای ش ــه نمونه ه ــه ب ــیعه، توج ــی ش ــراث ادب ــن از می ــخن گفت ــۀ س الزم
ــه الی  ــی الب ــده، ول ــروده ش ــان س ــاعران و ادیب ــای ش ــت توان ــه دس ــا ب ــول قرن ه ــه در ط ــت ک اس
ــی  ــف ادب ــای مختل ــه در گونه ه ــار ک ــن آث ــت. ای ــاده اس ــی افت ــه ُکنج ــناخته ب ــخه های ناش نس
شایســتۀ دســته بندی اســت، چنــان قابلیتــی دارد کــه بــا تحقیقــات جامــع و هدفمنــد، رونــق و 
غنــای افزون تــری بــه میــراث ادبــی شــیعی ببخشــد. به عنــوان مثــال، میــرزا عبداللــه افنــدی از 
کتاب شناســان برجســتۀ عصــر صفــوی معتقــد اســت کــه شــیخ حســن کاشــی، عالمــۀ حلــی و 
محقــق کرکــی در تشــیع ایــران نقــش بــارزی داشتند)کاشــی، 1388: 7( از میــان ایــن ســه تــن 
»شــیخ حســن کاشــی شــاعری اســت برجســته کــه تمــام ذوق و هنــر خــود را در ســرایش اشــعار 
در ســتایش امیرمومنــان g  ســپری کــرده اســت. ایــن شــاعر در عصــری وارد میــدان ادب شــیعی 
شــد کــه ســلطان محمــد خدابنــده نیــز تمایــل شــیعی خــود را آشــکار کــرده و نیازمنــد آن بــود تــا 
عالمــان و ادیبــان در دو بخــش فقــه و ادب بــه کمــک وی بشــتابند«)همان(. از قــرن نهــم و دهــم به 
بعــد جنب و جــوش عظیمــی در خلــق و ارائــۀ آثــار شــیعی پیــدا می شــود کــه امــروز ضــرورت دارد 
پژوهش هــای گســترده ای در ایــن زمینــه انجــام شــود. بــا چنیــن پژوهش هایــی می تــوان حلقــۀ 
واســطۀ مســتحکمی بیــن معــارف مذهــب تشــیع و ادبیــات شــیعی گذشــته و امــروز برقــرار کــرد. 
از ایــن رو، بــا درک ضــرورت و اهمیــت معرفــی آثــار شــاخص ادبیــات شــیعی بــه ســراغ منظومــۀ 
شــاعری شــیعی تبار و خوش ســخن بــه نــام ابوطالــب محمدحســین خیالــی اصفهانــی از شــاعران 
قــرن ســیزدهم رفتیــم تــا بــا اســتفاده از روش توصیفی تحلیلی و بــا درنــگ در موضوعــات گوناگون 

ایــن منظومــه، آن را معرفــی، توصیــف و تحلیــل کنیــم. 

1-2. پیشینۀ پژوهش

ــت.  ــمار اس ــده و انگشت ش ــیار پراکن ــۀ آن بس ــیعی و تاریخچ ــعر ش ــه ش ــوف ب ــات معط تحقیق
از محققــان تــراز اول کــه آغازگــر سلســله تحقیقــات معتبــری در ایــن حــوزه بوده انــد، می تــوان 
بــه آئینه ونــد، مختــاری و شــیخ الرئیــس کرمانــی اشــاره کــرد کــه اشــعار شــاعران مطــرح صــدر 
اســالم را جمــع آوری و فقــط شــرح لغــوی و معنایــی کرده انــد. آئینه ونــد)1359( بــا مبنــا قــرار 
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ــد شــیعی کوشــیده اســت شــعر 10 شــاعر اصلــی و چنــد شــاعر  دادن موضــوع ادبیــات متعّه
دیگــر بــا عنــوان »شــیرزنان ســخنور« را از قرن هــای نخســتین اســالم یعنــی ســال 69 هجــری 
تــا آغــاز قــرن چهــارم بــا ذکــر زندگــی و منزلــت شــاعران و گزینــش و ترجمــۀ اشعارشــان معرفــی 
کنــد. مختــاری)1384( نیــز بــا الگوگیــری از کتــاب آئینه ونــد، بــه تاریخ و تحلیل اشــعار شــاعران 
برجســتۀ شــیعه پرداختــه کــه به نوعــی تعــداد شــاعران بیشــتری را مــد نظــر قــرار داده اســت. 
شــیخ الرئیــس کرمانــی)1388( حــوزۀ تحقیــق خــود را بــه شــعر شــیعی و شــاعران شــیعه عصــر 
اول عباســی بــا توضیــح مفــردات و مرکبــات متنــی متمرکــز کــرده اســت تــا مواضــع فکری شــیعه 
را در متــن اشــعار نشــان دهــد. ایــن آثــار بیشــتر بــه معرفــی، ارائــه و ترجمــۀ اشــعار پرداخته انــد 
ــد. از  ــت آورن ــه دس ــیعی ب ــعر ش ــگامان ش ــه داران و پیش ــی از طلیع ــناخت کاف ــان ش ــا مخاطب ت
ســوی دیگــر، امــروزه بــه مــدد پژوهش هــای روشــمندی کــه در گونــۀ ادبــی »والیت نامــه« انجــام 
شــده و نســبت بــه آثــار گذشــتگان، ارزش تحقیقــی درخــوری دارد، می تــوان امیــدوار بــود کــه 
آثــار غنــی ادبیــات شــیعه بــه مطالعــۀ دقیــق و روشــمند گرفتــه شــود. از آن جملــه می تــوان بــه 
ــا بررســی والیت نامــه به عنــوان یــک گونــۀ خــاص شــیعی در  کفــاش)1394( اشــاره کــرد کــه ب
ــم  ــرن نه ــاعران ق ــازی ش ــا گفتمان س ــی ب ــۀ ادب ــن گون ــۀ ای ــه رابط ــد ب ــالش می کن ــم ت ــرن نه ق
بپــردازد. همچنیــن نادعلــی زاده)1394( و بــزرگ بیگدلــی و کرمــی)1398( گونه شناســی شــعر 
ــه لحــاظ تاریخــی، محتوایــی و ســاختاری بررســی  ــۀ ادبــی »والیت نامــه« را ب شــیعی و نیــز گون
ــن  ــا ای ــد. ب ــی کنن ــنهاد و گونه شناس ــی پیش ــوع ادب ــک ن ــوان ی ــه را به عن ــا والیت نام ــد ت کرده ان
ــی  ــات، خیال ــق النج ــان طری ــۀ درخش ــه«، از منظوم ــی »والیت نام ــۀ ادب ــمار گون ــال در ش ح
ــی  ــن اثر)چرمگ ــاپ ای ــح و چ ــس از تصحی ــه پ ــت ک ــغ اس ــای دری ــده و ج ــت ش ــی غفل اصفهان
عمرانــی،1393( و نیــز تصحیــح دیــوان خیالــی اصفهانی)حیدریــان، 1395( و ســپس تصحیــح 
مثنــوی خیبرنامه)ســادات بحرینــی، 1396( حتــی یــک اثر پژوهشــی دربــارۀ این شــاعر و آثارش 
ــوان  ــه به عن ــن مقال ــت ای ــد اس ــت. امی ــی اس ــینۀ پژوهش ــه پیش ــر گون ــد ه ــه و فاق ــام نیافت انج
نخســتین اثــر پژوهشــی، آغازگــر پژوهش هایــی درخــور بــه منظــور شناســایی، معرفــی و بحــث و 

تبــادل آرا دربــارۀ ایــن شــاعر و منظومــۀ ارزشــمند و شــایان توجــه طریــق النجــات باشــد. 

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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2. مبانی نظری تحقیق

2-1. شکل گیری شعر شیعی 

ُســرایش شــعر شــیعی و اســاس شــکل گیری آن در دوره هــای مختلــف تاریخــی، معلــول 
ــه شــکوفایی رســیده  ــا تمــام محدویت هــا ب ــوده و ب حــوادث سیاســی اجتماعــی عصــر خــود ب
و حــوادث زمانــه را بازتــاب داده اســت. از ایــن میــان »عصــر اول عباســی)از ســقوط بنــی امیــه 
در ســال 132قمــری تــا آغــاز خالفــت متــوکل در ســال 232قمــری از دوران هــای مصیبت بــار 
تاریــخ شــیعه اســت و در آن زمــان، لــب بــه مــدح و ثنــای اهــل بیــت b  گشــودن و دفــاع از حریــم 
آنــان کــردن و بــر غاصبــان و ظالمــان تاختــن، کار آســانی نبــوده است«)شــیخ الرئیــس کرمانــی، 
ــان یافتــن  ــب اســتقالل و پای ــی اســت کــه »مــردم خراســان طال 1388: 19(. در چنیــن فضای
ــه ای می جســتند.  ــن آرزوهــا را از راه جداگان ــه ای ــد و هــر گروهــی رســیدن ب ــری عــرب بودن برت
اهــل قلــم و اندیشــه هــم هــر یــک بیــان کننــدۀ مســیر فکــری جداگانــه ای بودنــد. ناحیــۀ مــرو از 
همــان آغــاز ورود مســلمانان از مراکــز ناراضیــان بــود و نفــرت از اعــراب بنی امیــه و بنی عبــاس 
ریشــه های کهــن داشــت و بــه دالیــل مختلــف تمایــل بــه تشــیع فــراوان بود«)ریاحــی، 1375: 
ــت و روزگاران  ــران را برافراش ــی ای ــۀ مل ــد حماس ــاهنامه، کاخ بلن ــرودن ش ــا س ــی ب 27(. فردوس
ســرافرازی ملــی را بــه یــاد ایرانیــان  مــی آورد. کســایی نیــز بــا بیــان مناقــب و مصائــب خانــدان 
پیامبــر کــه هــدف آزار و ســتم بنی امیــه و بنی عبــاس قــرار گرفتــه بودنــد، همــدردی مــردم 
ــن  ــداد را دام ــگان بغ ــه خلیف ــی ب ــرت عموم ــد و نف ــاز می گوی ــاک ب ــدان پ ــا آن خان ــران را ب ای

 )29: می زند)همــان 

گونــۀ ادبــی ســوگنامه را هــم در ایــن حــوزه می تــوان بررســی کــرد و خاســتگاه اصلی آن بــه   نوعی 
واکنــش سیاســی اجتماعــی برمی گــردد و تاریخچــۀ آن نشــان می دهــد »ســنت سوگنامه ســرایی 
در فرهنــگ ایرانــی مــردم خراســان و مــاوراء النهــر ســابقۀ دیرپایــی داشــت و از داســتان های ملــی 
و اســاطیر باســتانی سرچشــمه می گرفت«)همــان: 37( در ایــن میــان کســایی نخســتین شــاعر 
مرثیه ســرای مذهبــی بــه زبــان فارســی اســت کــه قصیــدۀ او کهن تریــن ســوگنامه کربــال قلمــداد 

می شــود. 

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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درنــگ در دوره هــای مختلــف تاریــخ ادبیــات شــیعه مــا را بــه ایــن حقیقــت ســوق می دهــد کــه 
ــان)645-744ق.(  ــه دورۀ ایلخان ــوان ب شــکل گیری اساســی و قــوام پایــدار شــعر شــیعی را می ت
نســبت داد؛ همچنان کــه تحقیقــات نشــان می دهــد »پــس از ســقوط بغــداد، در زمــان حکومــت 
پادشــاهان غیرمســلمان مغــول، شــیعیان توانســتند بــا تکیــه بــر تســامح مذهبــی آن هــا، شــرایط 
ــه  ــه دســت آورده، ب ــو آزادی عمــل ب فراهــم آمــدۀ پیــش از ســقوط بغــداد را حفــظ کننــد و در پرت
تبلیــغ اندیشــه های خــود بپردازند«)جعفریــان، 1388: 710( ایــن مقطــع تاریــخ ایــران آبســتن 
ــت  ــا وجــود آنکــه دول ــرات و تحــوالت مهمــی از نظــر مذهــب تشــیع اســت، به طوری کــه »ب تغیی
ــه قــدرت  ــدک مذهــب شــیعه رو ب ــدک ان ــاع می کــرد، ان تیمــوری از رســمیت مذهــب تســنن دف
می نهــاد و برخــالف عالقــه ای کــه حکومــت تیمــوری بــه مذهــب ابوحنیفــه نشــان می داد، تشــیع 
ــود، اســتفاده کــرد.  از فرصت هــای ذی قیمتــی کــه در قرن هــای هفتــم و هشــتم فراهــم آمــده ب
ســادات و منســوبان بــه خانــدان رســالت و والیــت مــورد احتــرام بودنــد و در تــزوکات تیمــوری بــه 
برتــری مرتبــۀ آل محمــد از جمیــع مراتــب اشــارت رفتــه بــود. شــیعه از ایــن فرصــت بــرای نشــر 
عقایــد خــود اســتفاده کــرد و بــر منابــر، خطبــه بــه نــام دوازده امــام b  خواندنــد و اســامی خلفــای 
راشــدین را از منبرهــا حــذف کردند«)صفــا، 1379: 35( ایــن مقــدار آزادی عمــل در مقایســه بــا 
دوره هــای تاریخــی خفقان آمیــز گذشــته، کافــی بــود تــا زمینــۀ مناســبی بــرای هنرنمایــی شــاعران 
در گونــۀ »والیت نامه«ُســرایی آمــاده شــود. همچنان کــه می تــوان پیش بینــی کــرد »در متن هــای 
ــی  ــانه های فراوان ــی نش ــی و تبلیغ ــاکش های لفظ ــه کش ــن گون ــن دوره از ای ــی ای ــی و تاریخ ادب
راه یافتــه و مشــهود اســت. ذکــر مناقــب آل رســول و ائمــه طاهریــن g  در اشــعار ایــن عهــد 
امــری رایــج اســت و نــه تنهــا شــاعران و گوینــدگان و نویســندگان شــیعی بلکــه حتــی ســخنوران و 
سخن ســرایانی از مذاهــب اهــل ســنت ماننــد عبدالرحمــان جامــی هــم از اظهــار احتــرام و ارادت 

نســبت بــه اهــل بیــت خــودداری نداشــتند«)همان: 36(

2-2. توّلی و تبّری

بیــان معــارف و مراتــب واالی پیامبــر و ائمــۀ اطهــار، طــی قرن هــا بــه ســنت ادبــی تثبیت شــدۀ 
شــاعران و ســخنوران متعهــد شــیعه تبدیــل شــده اســت. بــا همــۀ بی مهری هــا و بی اعتنایی هــای 
منتقــدان عــرب زبــان، ایــن ســنت اساســًا خاســتگاه حق طلبانــه و اعتراض جویانه داشــته و بــا ادای 

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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احتــرام و ابــراز مــودت و توّلــی بــه پیشــگاه بــزرگان دیــن و مذهــب و نیــز اظهــار تبــّری از غاصبــان و 
ظالمــان زمــان ســروده می شــده اســت. شــاعران شــیعه در فحــاوی کالم خــود، زمینــۀ فراخــی برای 
انعــکاس و بازگویــی اقــوال، احادیــث، معجــزات، کرامــات و بیــان دیدگاه هــای دینــی خــود ایجــاد 
می کننــد. از ایــن رو برخــی معتقدنــد »در تاریــخ اســالم، شــیعه بــه دو صفــت ممتــاز و بــه دو عاطفــه 
مشــهور بــوده اســت. آن دو صفــت کــه پیوســته شــیعه را در توفان هــای حــوادث نلغزانــده و از پــای 
نیفکنــده اســت، عصیــان اســت و اطاعــت و آن دو عاطفــه کــه شــیعه را در موضــع گیــری اعتقــادی 
سیاســی، نیکوتریــن مــددکار بــوده اســت، تولــی اســت و تبــری. عصیــان شــیعه همیشــه متوجــه 
ائمــۀ کفــر و جــور و غاصبــان و ناصالحــان اســت«)آئینه وند، 1362، ج2: 9( دو صفــت عصیــان و 
اطاعــت و دو عاطفــۀ تولــی و تبــری چهارچــوب فکــری منظومه هــای ادبی شــیعه را ترســیم می کند 
و نوعــی احســاس تعهــد اجتماعــی را انتقــال می دهــد کــه از آن بــا عنــوان »ادبیــات متعهــد« یــاد 
می شــود. شــاعرانی مثــل فــرزدق، کمیــت، دعبــل، دیــک الجــن، ســید حمیــری، مهیــار دیلمــی، 
ــار  ــه اقــرار ادیــب بــزرگ عــرب، جاحــظ اولیــن ب ســید رضــی و ابوتمــام پایه گــذار آن هســتند و »ب
شــاعران شــیعه بودنــد که تعهــد را پذیرفتنــد و ادب متعهــد را پــی ریختند«)همــان، ج1: 8(. همین 
چهارچــوب فکــری شــاعران متعهــد شــیعی بــود کــه طــی قرن هــای بعــدی مبنــای الهام بخــش 

بســیاری از شــاعران در پــرورش معانــی، مفاهیــم و مضامیــن ادبــی قــرار گرفــت.

2-3. حقانّیت امامت شیعه

عمده تریــن مفاهیمــی کــه در اشــعار شــاعران اولیــه مشــهود اســت، تاکیــد بــر اســتمرار امامــت 
شــیعه و حقانیــت آن اســت؛ ادبیــات شــیعی مجــال مغتنمــی اســت بــرای حقیقت جویــان و بیــدار 
کــردن ذهــن و ضمیــر کســانی کــه وقایــع و حــوادث سرنوشت ســاز تاریــخ اســالم را پیــش چشــم 
ــۀ ادبــی، باورهایــی برگرفتــه از قــرآن اســت همچنان کــه »دعــوت  ــد. منشــأ اصلــی ایــن گون دارن
روحــی و یــاری دیــن کــه بــه وســیلۀ شــعر انجــام می گرفــت و از تاییــد قــرآن و حدیــث هم برخــوردار 
بــود، در زمــان ائمــۀ طاهریــن نیــز چــون زمــان رســول خــدا برقــرار بــود و مــردم و مجتمــع آن روز از 
ــه  ــا جان شــان آمیخت ــب ب ــق مکت ــخر می شــد و حقای ــت، قلوب شــان مس شــعر شــعرای اهــل بی
می گشــت، پیوســته شــعرا از نقــاط دور بــا حقایــق مذهبــی و چکامه هــای دینــی خــود بــه 
خدمــت ائمــه b  مشــرف می شــدند و مــورد تفقــد و اکــرام ایشــان واقــع می شــدند«)امینی، ج3 

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

16

ِبُعُهــُم  ــَعَراُء َیتَّ :35(؛ شــعر و شــاعری در مکتــب شــعری شــاعران شــیعی بــا اســتناد بــه آیــۀ »َوالشُّ
اْلَغاُووَن«)الشــعراء، 224( رویکــرد متعهدانــه می یابــد و مشــی و مســیری مســتقل می پیمایــد. در 
شــعر شــیعی عواطــف و احساســات شــخصی و محــدود بــه عقایــد و باورهــای دینــی و مذهبــی 
تغییــر ماهیــت می دهــد. از طــرف دیگــر، شــعر شــیعی در بطــن خــود فریادگــر نوعــی طغیــان 
و اعتــراض عقیدتــی، سیاســی و اجتماعــی بــه حاکمیــت جبــاران و غاصبــان اســت کــه خفقــان 
ــت  ــع، اقلی ــی آورد. در واق ــرزه در م ــه ل ــاس را ب ــه و بنی عب ــت بنی امی ــی خالف ــی اجتماع سیاس
شــیعه زیــر بــار سیاســت های تحقیرآمیــز و تبعیض نــژادی حاکمیــت زمــان نمی رفتــه و »قیام هــا و 
نهضت هــای متعــدد مذهبــی و سیاســی، جلوه هــای گونه گــون خشــم و نفــرت ایرانیــان بــود. در 
چنیــن جــوش و خــروش احساســات و افــکار، طبیعــی اســت کــه گروه هایــی از راه همــدردی بــا 
خانــدان علــی g  کــه هــدف ظلــم خلفــای دمشــق و بغــداد قــرار گرفتــه بودنــد، بــه تشــیع تمایــل 
ــت  ــی اس ــی و حساس ــگ و تاریک ــای تن ــن فض ــند)ریاحی ، 1378: 28-29( در چنی ــه باش یافت
کــه شــعر شــیعی، تیــغ تنــد اعتــراض خــود را متوجــه حاکمــان زمــان می کنــد و رســالت نقــد و 

ــه را نکوهــش می کنــد.  ــر صــدر می نشــاند و مــدح و چاپلوســی مزوران روشــنگری را ب

3. ساختار کتاب

طریــق النجــات منظومــه ای دینــی اســت در مــدح و ثنــای چهــارده معصــوم b  که در گونــۀ ادبی 
»والیت نامــه« می گنجــد. شــاعر در بیتــی بــه وجــه تســمیۀ کتــاب نیــز اشــاره می کنــد:

ز مهر نبی سرور کاینات                     مسّمی بشد بر طریق النجات

)خیالی اصفهانی، 1393: 40: ب 62(1

کتــاب طریــق النجــات بــا »فــی النعــت النبــی« آغــاز می شــود و بــه ترتیــب نعــت حضــرت علــی 
g  ســپس دختــر گرامــی پیامبــر حضــرت فاطمــۀ زهــرا  ، امــام حســن g  و دیگــر امامــان 
شــیعه را تــا امــام دوازدهــم بــا عنــوان »فــی مــدح حجــت بــن الحســن القائــم بالحــق صاحــب 
الزمــان بــه جــا مــی آورد. شــاعر در هــر بــاب، ســاقی نامه ای در حکــم براعــت اســتهالل ســروده 

1. ارجاعات ابیات و شواهد شعری بعدی با همین مشخصات و به شمارۀ بیت کتاب خواهد بود. 

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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و بــا تعابیــر عرفانــی و شــاعرانه بــه اســتقبال ذکــر خصــال ممتــاز و واالی چهــارده معصــوم b  رفته 
ــن  ــبکی ای ــات س ــد از اختصاص ــرایی را بای ــۀ والیت نامه س ــاقی نامه در گون ــدن س ــت. گنجان اس
ــروده  ــورانگیز س ــی و ش ــوای عرفان ــال و ه ــذاب و در ح ــین، ج ــرز دلنش ــه به ط ــمرد ک ــاعر برش ش
اســت. نکتــۀ مهــم و ارزشــمند دربــارۀ محتــوای کتــاب، اطالعــات تاریخــی و دینی شــاعر اســت که 
بــا اســتناد بــه احادیــث و راویــان »تقریبــا 70 تــا 80 اشــاره تلمیحــی و تاریخــی را در ضمــن مــدح 
ائمــه معصومیــن b  بــه نظــم کشــیده اســت. شــاعر در ضمــن مــدح هــر یــک از ائمــه اطهــار، دو 
ســه کرامــت و داســتان از زندگــی پربرکــت آنــان آورده اســت«)همان: مقدمــۀ مصحــح، 16-15( .

3-1. تحمیدیه

ــت و  ــال اس ــد متع ــرد خداون ــوم، یادک ــنت مرس ــق س ــات طب ــتین ابی ــاب و نخس ــه کت تحمیدی
صفاتــی کــه جلوه هــای جــالل و جمــال را می ســتاید. شــاعر نــگاه جمال شــناختی خالقانــه ای 

ــد:  ــاره می کن ــق اش ــزال ح ــدرت الی ــر ق ــا ب ــن پدیده ه ــۀ ای ــی دارد و در هم ــش اله ــه آفرین ب

ســپهر    و  ارض  خداونــد  نــام  کــه قرصــی اســت از خــوان او مــاه و مهــربــه 

ــن  ــن عالمی ــرف ک ــه از ح ــی ک بنــا کــرد بــا ایــن هــم زیــب و زیــنخدای

شــودبــه امــرش دو قطــره دو جــا چــون فتــد   نمایــان  گوهــر  زیبنــده  دو 

بشــر  بطــن ســازد  گوهــریکــی قطــره در  نمایــد  دریــا  بــه  را  یکــی 

نژنــد خــاک  بــه  را  حبــه ای  بلنــدیکــی  نمایــد  نخلــی  تنومنــد   

حیــات آب  همچــو  میوه هــا  کاینــاتوزان  هــم  کام  بــه  رســاند   

کثیــف  پلیــد  آب  قطــره  یــک  ظریــفز  دلربایــی  می کنــد  عیــان   

دهــد  نــازش  ســرو  از  بهتــر  دهــدقــدی  طــرازش  عنبــر  گیســوی  دو   

)خیالی اصفهانی: ب8-1(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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شاعر در خاتمۀ تحمیدیۀ خود با تعابیری فروتنانه، به انگیزه تالیف خود اشاره می کند:

پرگنــاه  بنــدۀ  کمیــن  ایــن  بعــد  دین پنــاهو  شــه  گــدای  »خیالــی«   

داشــتم   فــزون  اشــتیاق  ســر  می کاشــتمبــه  امیــد  تخــم  دل  بــه 

بصــر  هــر  بخشــیدن  نــور  عشــرپــی  اثنــی  امامــان  مــدح  ز 

آن  فیــض  تــا  کــه  کتابــی  دوســتاننــگارم  اکثــری  عایــد  شــود   

)همان: ب51-48(

3-2. نعت پیامبر

ســاقی نامه ای کــه شــاعر در مقدمــۀ نعــت پیامبــر می ســراید، مخاطــب را بــه ســیر در عالــم 
معنــا و سرمســت شــدن از »ُخــم محبــت« و »میخانــۀ معنــوی« دعــوت می کنــد و ســپس پیامبــر 
خاتــم را بــه ســه صفــت ممتــاز می ســتاید؛ یــاور درمانــدگان و ضعیفــان، راهنمــا، نجات بخــش: 

خوش خــرام  گلــرخ  ســاقی  ایــا  جــام  بــه  مــی  نمــا  محبــت  ُخــّم  ز   

بیــار  مــی  معنــوی  میخانــۀ  بیــار...ز  پیاپــی  تــو جــام  بــه مجلــس   

نمــا  بی حــد  جــود  دلشــده،  ایــن  نمــابــه  احمــد  آییــن  راه  مــن  بــه   

جهــان  دو  هــر  موجــود،  کــه  نهــانرســولی  و  آشــکار  او  بهــر  از  شــد   

ســلف انبیــای  از  خلــفمقرب تــر  کروبیــان  ز  مقــدم   

راســتینبــه هــر ورطــه بــر دوســتداران معیــن   و  صــادق  همــه،  مغیــث 

و جــود   از فضــل  بیچــارگان چــاره  قعــودبــه  و  نــوم  یــار  درمانــدگان  بــه   

)ب66-67 و 125-120(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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میــالد پیامبــر و اعجازهــای خــاص آن حضــرت ماننــد: شکســتن طــاق ایــوان کســری)ب133(، 
ــدن  ــک ش ــماوه)ب136( خش ــدن آب در وادی س ــاری ش ــا)135(، ج ــت ه ــادن ب ــن افت ــر زمی ب
آب دریاچــۀ ســاوه)ب 137(، خامــوش شــدن شــعله های آتشــکده فــارس)ب140( نــکات 
ــا ابیــات تاثیرگــذار توصیــف کــرده اســت. درواقــع، معجــزات  اعجاب انگیــزی اســت کــه شــاعر ب
پیامبــر و ائمــه b  بــه منظــور تصدیــق و تاییــد ســخن و ادعایشــان اســت. بــه همیــن دلیــل 

ــدی، 1409ق، ج1: 18( ــن راون ــته اند)قطب الدی ــص دانس ــوی از ن ــزه را اق ــانی معج کس

 فضایل و مکارم بی شمار پیامبر تا بدانجا می رسد که:

شــأن و  عــّز  همــه  بــا  خــدا  چنیــن خواســت از خالــق إنــس و جــانخلیــل 

نبــی دوســتدار  جملــۀ  از  نبــیکــه  کــردگار  کنــد  حســابش 

ــود ــل و ج ــع فض ــم از آن منب ــه گوی نبــودچ حیــدر  غیــر  او  همتــای  کــه 

اســت عاجــز  او  اعجــاز  ز  کــه او را فــزون از شــمر معجــز اســتزبانــم 

)ب182-179(

معــراج)ب183-198(، ســایه نداشــتن)199-206(، شــّق القمــر)ب208-209(، شــهادت 
دادن ســنگ ریزه ها در دســت)ب 210( از جملــه تلمیحاتــی اســت کــه شــاعر در توصیــف فضایــل 
پیامبــر مــی آورد. نکتــۀ جالــب توجــه، ابیاتــی اســت که شــاعر از قــول پیامبــر دربــارۀ والیت 

علــی g  بــه نقــل از روای پــاک دیــن، ابــن عبــاس بیــان می کنــد:

دیــن   پــاک  راوی  کنــد  امیــنروایــت  رســول  آن  از  پرســیدم  کــه   

کــردگار    حضــرت  بــا  بــزم  آن   چــه گفتــی، چنیــن گفــت آن نامــداردر 

مــکان  و  کــون  خــالق  فرمــود  بــدانکــه  کــردم،  تــو  وصــی  را  علــی   

)ب236-234(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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علــی عّمــم،  ابــن  از  نباشــد وصّییــی بــه خیــل وصــی...گرامی تــر 

گردنکشــانعلــی مقتــدای همــه انــس و جــان مجمــوع  خصــم  علــی 

کائنــات همــه  بهتریــِن  ممکنــاتعلــی  جملــۀ  هــادی  علــی 

پــروردگار شــیر  هــم  و  ســّر  دوســتدارعلــی  جملــۀ  یــاوِر  علــی 

ــاف ــینه ص ــی س ــا عل ــود ب ــر ب ــو را گ خــالفت مخالــف  گــروه  بــا  بکــن 

)ب274 و 284-281(

عظمــت وجــودی و مقــام عبودیــت علــی g  چنــان رفیــع اســت کــه خیــل مالئــک را بــه تعظیــم 
وا مــی دارد:

َمَلــک خیــل  نمودنــد  چــون  فلــکنظــر  از  تــو  عــم  پســر  ســوی  بــه 

آن طاعــات  و  قــرب  چــون  آنبدیدنــد  عبــادات  هــم  و  خداجویــی 

قریــشســبب این بــَود مانــده سرشــان به پیش افتخــار  ای  آزرم،  ز 

)ب252-250(

مســئلۀ خالفــت و چالــش جانشــینی پــس از رحلت پیامبــر به تعبیر شــاعر »تلبیــس ابلیس« 
ــت: بوده اس

تافتنــد خویشــتن  رخ  آدم  بشــتافتندز  ابلیــس  تلبیــس  بــه    

ــو  ــگ و ری ــد رن ــه ص ــلیمان ب ــن س دیــونگی بــه  ملعــون  قــوم  آن  ســپردند   

)ب 321-320(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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  g 3-3. مدح علی

ســاقی نامۀ شــاعر قبــل از مــدح و ثنــای علــی g ، ابیــات شــورانگیزی اســت کــه وجــد و ســرور 
درونــی او را بازتــاب می دهــد و مقدمه چینــی بــرای ابــراز ارادت بــه »شــاه نجــف« اســت:

کــن پرســوز  عشــق  از  ســینه  کــنمــرا  روز  از  بهتــر  تیــره ام  شــب 

ــف ــش و ناخل ــی ک ــدم و ِم ــر رن ــه گ نجــفچ شــاه  و  صــاف  بــادۀ  و  مــن 

آفریــد  خــدا  طفیلــش  کــز  مجیــدشــهی  عــرش  ســموات  و  زمیــن 

اوصیــا  ســید  نبــی  خــداوصــی  ولــی  خالیــق  امــام 

)ب374-371(

3-3-1. حدیث »َهل أتی«

  g حدیــث »هــل أتــی« از موضوعاتــی اســت کــه شــاعر بــرای تفهیــم مراتــب واالی حضــرت علی
ــم  ــرار« ه ــی« و »اب ــل أت ــر«، »ه ــای »ده ــا نام ه ــه ب ــان« ک ــورۀ »انس ــت س ــد. اهمی ــل می کن نق
ــن خاطــر اســت کــه در شــأن امیرالمومنیــن g  و اهــل بیــت ایشــان  ــه ای شــناخته می شــود، ب
ــاِس َهــَذا َعِلــیٌّ  نــازل شــده اســت. همچنان کــه در حدیثــی از پیامبــر اســالم آمده: َمَعاِشــَر النَّ
َنــا َعْنــُه َراِضَیــاِن َو َمــا 

َ
َوَجــلَّ َو أ ُکــْم َعَلــیَّ َو اللــُه َعزَّ َعزُّ

َ
ْقَرُبُکــْم ِإَلــیَّ َو أ

َ
ُکــْم ِبــی َو أ َحقُّ

َ
ْنَصُرُکــْم ِلــی َو أ

َ
أ

 ِبــِه َو اَل َنَزَلــْت آَیــُه َمــْدٍح ِفــی اْلُقــْرآِن 
َ
ِذیــَن آَمُنــوا ِإالَّ َبــَدأ َنَزَلــْت آَیــُه ِرًضــی ِإالَّ ِفیــِه َو َمــا َخاَطــَب اللــُه الَّ

ْنَزَلَهــا ِفــی ِســَواُه َو اَل َمــَدَح 
َ
ْنســاِن ِإالَّ َلــُه َو اَل أ تــی َعَلــی اْلِ

َ
ــِه ِفــی َهــْل أ ِإالَّ ِفیــِه َو اَل َشــِهَد اللــُه ِباْلَجنَّ

ــوار، 1403ق، ج3۷: 2۱۰(.1  ــا َغْیَرُه)بحاراألن ِبَه

بــه او گفــت ز ابــن عمــم مصطفــی  علــی آنکــه آمــد بــر او »هــل أتــی«

تــو را چنــد باشــد فضیلــت بــه یــاد   متــرس و بگــو نــی کــم و نــی زیــاد

)ب 402-401(

1. ای گروه مردم! این مرد از همۀ  شما مرا بیشتر یاری داده است و شایسته ترین مردم در رعایت حق خدای عّزوجّل و من بوده و 
هست و خداوند و من از او خشنودیم و هیچ آیه  ای که در آن بیان رضایت حق باشد نازل نشده است، مگر اینکه دربارۀ اوست.

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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3-3-2. مسخ شدن شامی

شاعر موضوع سّب علی g  و مسخ شدن آن شامی را این گونه توصیف می کند:

علــی  عمــم  ابــن  بــر  ــیبفرمــود  ــم دون می ده ــنام ای خص ــو دش  ت

پنــاه   دیــن  ســید  نبــی  ســیاهجــواب  رو  شــامی  نعــم  بگفتــا 

حجــاز  افتخــار  دســت،  نیــازبــرآورد  و  عجــز  بــه  یــزدان  درگاه  بــه 

را  قّیــوم  خوانــد  کــه یــارب نمــا مســخ ایــن شــوم راتضرع کنــان 

بی حیــا   شــامی  آن  لحظــه  ســگی گشــت و دادنــدش در حجــره جاهمــان 

)ب463-459(

؛ دروازۀ شهر علم پیامبر  g 3-3-3. علی

ُرُســل  فخــر  بفرمــود  علمــش  »قــل«ز  امــر  بــر  مامــور  شــاه  نبــی 

بــود افضــل از جملــه اصحــاب مــنکــه مــن شــهر علمــم، علــی بــاب مــن  

نبــی   علــم  بــاب  بــود  کــو  کجــا و مــر آن هــر ســه تــن اجنبــیکســی 

)ب493- 495(

 جنــگاوری و پهلوانــی)ب498-514( و واقعــۀ خیبــر)ب515-582( از موضوعــات دیگری اســت 
کــه شــاعر بــه آن اشــاره کــرده اســت. 

  3-4. مدح حضرت فاطمه

شــاعر مــدح حضــرت فاطمــۀ زهــرا  را بــا ســاقی نامه ای می آغــازد کــه مصــادف بــا عیــد نــوروز 
و شــکوفایی طبیعــت اســت. او پــس از توصیــف زیبایی هــای طبیعــت از ســاقی مــدد می جویــد:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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وارهــان   مــرا  غــم  از  ســاقی  بــود تــا بپوشــم دو چشــم از جهــانایــا 

کــن   بــاده  پــر  جــام  مــرا  کوثــر  کــنز  ســاده  هــوس  نقــش  ز  را  دلــم 

کنــم دنیــا  فکــر  از  دل  تــا  خــوش و شــادمان مــدح زهــرا کنــمتهــی 

فاطمــه مدحــت  از  اللــم  گــر  فاطمــهچــه  حضــرت  از  خجلــت  کشــم 

خــداکســی را کــه باشــد پــدر مصطفــی ولــّی  پاکــش  زوج  بــود 

)ب 738- 742(

عرصــۀ بهشــت و توصیــف زیبایی های دلکش بهشــتی و گفت وگویی کــه میان حضــرت آدم g  و 
جبرئیــل امیــن درمی گیــرد، پیش زمینــه ای اســت برای توصیف شــخصیت پرفــروغ دختــر پیامبر:

دیــد    تخــت  یکــی  آدم  یاقــوت  دیــدز  نکوبخــت  را  دیــد خــود  آن  وز   

ــر   ــده مه ــو تابن ــی چ ــه خوب ــریری ب  کواکــب بــه دورش همــه نیک چهــرس

کامیــاب  مهتــر  آن  تخــت  آن  آفتــاببــر  ز  ِبــه  دیــد  دختــری  یکــی   

بــود  نــور  افســر  یکــی  فرقــش  بــودبــه  معمــور  افــالک  نــور  آن  کــز   

)ب 778- 781(

ــر  ــر پیامب ــردن دخت ــی گ ــوق نوران ــه از ط ــد ک ــا می رس ــه آنج ــل ب ــا جبرئی ــوی آدم g  ب گفت وگ
ــد: ــر می کن ــت« تعبی ــور امام ــه »ن ــخ، آن را ب ــل در پاس ــد. جبرئی ــالم می پرس اس

این چنیــن  بوالبشــر  پاســخ  امیــنپــی  جبرئیــل  پــس  آداب  بــه 

بــود   امامــت  نــور  گفــت  او  بــودبــه  والیــت  ســریر  شــاه  ز 

حــق  شــیر  مومنــان،  همــه  حــقامیــر  شمشــیر  نیــز  و  حــق  ولــّی 

 قریــن اســت زوج مــر ایــن کامیــابمــر آن شــاه بــا جــاه عالــی جنــاب  

)ب 801-798(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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گوشــواره های آن حضــرت و رنــگ زرد و ســرخ آن هــا موضــوع پرســش حضــرت آدم g  اســت کــه 
جبرئیــل آن را بــه شــهادت امــام حســن g  و امــام حســین g  بــه دســت امــت بی وفــا تفســیرش 

ــد: می کن

گوشــوار  دو  وصــف  کنــم  تــا  ــدارشــنو  ــن تاج ــر ای ــوش م ــه گ ــی ب ــه بین ک

عیــن  نــور  آن  فرزنــد  دو  ایــن  یکــی را حســن نــام و دیگــر حســین...بونــد 

یمیــن   گوشــوار  آن  ســّر  کــه ســبز اســت در رنــگ باشــد همیــنبــدان 

زمــن  فخــر  العیــن  قــرت  کــه در حلــم و در نــام باشــد حســنمهیــن 

بی وفــا  امــت  زمــان،  آخــر  جفــادر  زهــر  خوراننــد  را  او  مــر 

ســبزفام  شــود  رنگــش  زهــر،  آن  مقــاماز  نمایــد  اعلــی  فــردوس  بــه 

ــن ــت ای ــرخ اس ــگ س ــّر آن رن ــر س دیــندگ ســلطان  اوالد  ز  نیــز  یکــی 

حســین   نامــی  نــام  بــود  را  او  نشــأتینمــر  در  اســت  گرامــی  و  عزیــز 

تشــنه لب  بی حیــا،  امــت  تعــبولــی  بــا  تنــش  از  ســر  ببّرنــد 

رهنمــون   آن  بــه  ایــذا  تــِن بی ســر افتــد بــه گــرداب خــوننماینــد 

کبــارســبب ایــن بــود کان یکــی گوشــوار افتخــار  ای  ســرخ،  بــود 

)ب 805-806 و 825-817(

3-5. مدح امام حسن g  ؛ مظلوم مسموم

فصــل بهــار و مــاه اردیبهشــت بهتریــن زمانــی اســت کــه خیالــی اصفهانــی، ســاقی نامۀ پرشــور و 
ــه  ــپس ب ــد و س ــخن می گوی ــز س ــای روزگار نی ــا و خدعه ه ــراید و از حیله ه ــزی را می س طرب انگی

مــدح امــام حســن g  می رســد:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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دلــم   نوربخــش  ای  ســاقی!  منزلــماال  جانــب  تویــی  رهبــر  چــو   

شــادمان  و  ســرخوش  تــا  ده  زبــانمــی ام  برگشــایم  حســن  مــدح  بــه   

یقیــن   شــاهراه  هــادی   حســن دیــن حق راســت حبــل المتینحســن 

)ب894-892(

آگاه بــودن بــه زبــان پرنــدگان)ب904-919(، توصیــه پیامبــر بــه امــام حســن g  بــرای بیان ســّر 
ضمیــر آن مــرد اعرابــی و اســالم آوردن او و بیــان شــهادتین)ب921-999( سیاســت مواجهــۀ امــام 
حســن در برابــر جــور و جفــای معاویــه)ب1020- 1040( از مهم تریــن موضوعاتــی اســت کــه در 

مــدح امــام حســن g  جلــب توجــه می کنــد.

3-6. امام حسین g  ؛ غریب مقتول

ــر  ــردرد و رنجــی دارد. لشــکر غــم ب ــرای امــام حســین g  حــال و هــوای پ ســاقی نامۀ شــاعر ب
شــهر دل هجــوم آورده و قلبــش را شکســته اســت. بــه غــّره نشــدن بــر جــاه و مــال دنیــا هشــدار 
می دهــد و از دنیــای غــّدار گالیه هــا دارد. انبیــا و اولیــا را ســالکان راه می دانــد کــه همگــی جــام 

ــیده اند: ــال کش ب

راســتینولــی هیــچ یــک همچــو ســلطان دیــن  ســید  علــی،  حســین 

بــال  انــدر  نکردنــد  فــداصبــوری  جــان،  و  ســر  و  مــال  نکردنــد   

حســین  فــدای  امــت  جــان   ســر جملگــی خــاک پــای حســینشــود 

زبــان  بــر  آیــدم  حســین  نــام  ــانچــو  ــمم جه ــش چش ــره در پی ــود تی  ش

شــهید  پادشــاه  آن  کــه  کشــیدجفایــی  ســتمگر  یزیــد  قــوم  ز   

شــباناگــر شــرح او را همــه ِانــس و جــان  و  روز  نویســند  به ســرعت   

یکــی  صــد  از  می نویســند  اندکــیکجــا  مگــر  نایــد  تحریــر  بــه   

)ب 1124- 1132(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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واقعــۀ عظیــم کربــال و محنــت اهــل بیــت و اصحــاب امــام حســین g  موضــوع جان گــدازی 
اســت کــه شــاعر شــوریده دل بــا تأثــرات عمیــق و شــدید روحــی کــه دارد جــزء بــه جــزء آن را بــا 
ســوز و حــرارت تمــام بــه رشــته نظــم کشــیده اســت تــا آنجــا کــه پــس از شــهادت همــه اصحــاب 
ــف  ــر توصی ــاب تحری ــر و ت ــت تقری ــوق طاق ــین g  را ف ــام حس ــی ام ــی و غریب ــاران، تنهای و ی

می کنــد:

ــاد  ــن اوفت ــت زی ــو از پش ــن چ ــه دی تــو گفتــی کــه عــرش بریــن اوفتــادش

کمــرببســتند پــس قــوم بــا شــور و شــر  خوبــان  شهنشــاه  قتــل  بــه 

الل  اســت  زبــان  شــهادت  در  که گویم چه شد حال آن خوش خصالمــرا 

کامیــاب  آن  احــوال  مخلــوق  آفتــاببــه  از  تــر  بســی هســت روشــن 

پلیــد  ناکســان  از  کــه  رســیدجفایــی  عالــم  دو  مقتــدای  آن  بــه 

پیکــرشنــه تنهــا لــب تشــنه از تــن ســرش  هــم  خســتند  بریدنــد، 

آب  ببســتند  تنهــا  نــه  رویــش  آفتــاببــه  در  فکندنــد  را  تنــش 

اســیر   را  او  عــورات  دســتگیرنمودنــد  او  اطفــال  نمودنــد 

او  احــوال  نمودنــد  اوپریشــان  امــوال  بردنــد  تــاراج  بــه 

نیســتچــه گویــم کــه طاقــت بــه تقریــر نیســت تحریــر  تــاب  دگــر  را  قلــم 

)ب1551- 1560( 

  g 3-7. علی بن حسین؛ سید الساجدین

انــدوه عمیــق شــاعر را می تــوان از ســاقی نامه ای کــه بــرای امــام ســجاد  g  ســروده، درک کــرد. 
او بــا مخاطــب قــرار دادن پیــر روشــن روان، در جســت وجوی مرهمــی اســت بــرای دل دوســتان و از 

ســاقی مــدد می خواهــد تــا در وصــف آن امامــی ســخن بگویــد:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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بوســتان  هــر  بــه  بلبــل  ماننــد  ــانکــه  ــدر جه ــه ان ــاهی ک ــدح ش ــم م کن

کبــار امــام  آن  پــدر  داغ  یعقــوب وارز  بگریســت  ســال  چهــل   

عبــادنمی بــود یــک لمحــه در دهــر، شــاد افتخــار  پــدر  هجــر  ز   

ــن   ــاه دی ــرد آن ش ــجده می ک ــس س دیــنز ب راه  در  می کــرد  جهــد  بــس  ز   

لقــب الســاجدینش  ســید  تعــببشــد  انــدر  می بــود  روز  و  شــب   

ــد  ــر و ح ــر از حص ــدرش افزون ت ــود ق احــدب خــدای  جــز  کســی  ندانــد 

)ب1606- 1611(

دیــدار و گفت وگــوی امــام ســجاد g  و عبدالملــک بــن مــروان را شــاعر بــه نقــل از امــام 
محمدباقــر g  بازگــو و ســخاوت آن حضــرت را چنیــن توصیــف می کنــد:

چنیــن  مــروان  پــور  از  بشــنید  الســاجدینچــو  ســید  خــدا  ولــّی 

زمیــن  انــدر  بگســترد  را  آفریــنردا  جهــان  خــدای  ای  بگفــت 

ــتان  ــت دوس ــا حرم ــس، نم ــن خ ــه ای ــانب ــی روزی رس ــت ای ح ــدر اس ــه ق چ

بشــر  پیشــوای  آن  مــر  ُدررردای  از  پــر  گردیــد  لحظــه  همــان 

بصــر  آن هــا  دیــد  از  کــه  ُدّری  شــدی خیــره، می بــود بــس بــا اثــرچــه 

پارســا  آن  گفــت  عبدالملــک  خــدابــه  نــزد  ماســت  حرمــت  چنیــن 

)ب1635-1630(

  g 3-8. مدح امام محمدباقر

ســاقی نامۀ ســروده شــده بــرای پنجمیــن امــام شــیعیان، بــا مــدد گرفتــن از بــادۀ عشــق اســت و 
دســت زدن بــه حبــل المتیــن تــا شــّمه ای از کمــاالت آن حضــرت را بازگــو کنــد. شــاعر روایتــی از 

امــام جعفــر صــادق g  نقــل می کنــد تــا معجــزۀ نخــل خشــکیده را بگویــد:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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اویچــو بیــرون شــد آن ســید نیکخــوی  همــراه  نیــز  مــا  برفتیــم 

ثنــابــه خشــکیده نخلــی رســید از قضــا  و  حمــد  گفــت  را  خداونــد   

 کــه نشــنیده بــودم چــو آن حــرف مــنپــس از حمــد فرمــود او یــک ســخن

نیک بخــت  آن  فرمــود  نیــز  بــه لفــظ مبــارک چنیــن بــا درخــتدگــر 

پدیــد آنچــه  از  طعامــی  ده  مــا   نمــوده اســت در تــو خــدای مجیــدبــه 

َتــرچــو فرمــود ایــن حــرف، فخــر بشــر  خرمــای  نخــل  از  ریخــت  فــرو 

آن  از  و  زرد  و  ســرخ  رطــب  آن  جهــانُبــدی  فخــر  بفرمــود  تنــاول   

)ب1745- 1751( 

پرســش عّبــاد مصــری از امــام باقــر g  دربــارۀ حــق مؤمــن در نــزد پــروردگار نیــز و معجــزۀ حرکت 
کــردن نخــل بــه دســتور آن حضــرت نیــز چنین اســت:

ســّیمین  دفعــۀ  در  ــنبفرمــود  ــن چنی ــق مؤم ــق، ح ــزد ح ــود ن  ب

درخــتکــه گــر گویــد آن مؤمــن نیک بخــت  ای  مــن  نزدیــک  زود  بیــا 

جهــان  دو  هــر  خداونــد  امــر  آنبــه  نــزد  در  نخــل  آن  مــر  بیایــد 

چنیــنز عبــاد مــروی اســت چــون شــاه دیــن  مــن  پاســخ  در  بفرمــود 

مــا  نزدیــک  می بــود  نخــل  مقتــدایکــی  فرمــودۀ  بــه  شــد  روان 

ــت  ــا درخ ــوی م ــد س ــدری ره آم ــو ق نیک بخــتچ آن  بفرمــود  اشــارت 

روان گشــت پــس او بــه مــأوای خویــشکــه برگــرد، ای نخــل بــر جــای خویــش 

)ب1762- 1768(

زنــده شــدن آن جــوان قبــض روح شــدۀ اهــل شــام بــه فرمــان امــام باقــر g  نیــز از معجــزات امام 
باقــر g  ذکر شــده اســت)ب1769- 1791(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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   g 3-9. مدح امام جعفر

ســخن گفتــن از رذایــل اخالقــی مثــل ریــا، تکبــر و زنــگار گرفتن قلــب در ســاقی نامۀ ایــن بخش، 
شــاعر را بــه بــادۀ صــاف کوثــر رهنمــون می کند:

بــده  کوثــر  صــاف  بــادۀ  بــدهمــرا  ابتــر  دونــان  ز  خالصــی   

شــوم  کوثــر  جــام  از  ســرگرم  شــومچــو  جعفــر  مطیعــاِن  مطیــِع   

زبــان  گشــایم  صــادق  مــدح   بــه صــدق و بــه اخــالص چــون بلبــالنپــی 

)ب1825- 1827( 

 روایتــی از محمــد ســبط ســلیمان بــه نقــل از داوود رّقــی نقــل می شــود که معجــزۀ شــکافتن دریا 
و ظاهــر شــدن دریایــی دیگــر بــا آب خوشــگوار ســفید مثــل بــرف را بیــان می کند. همچنیــن پدید 

آمــدن اســب هایی بی شــمار در آســمان کــه امــام پاســخ می دهــد:

قائم انــد  از  مجمــوع  ارجمنــد...بفرمــود  مهتــر  آن  اصحــاب  و 

شــهریار  آن  یــار  اگــر  باشــی  ــوارکــه  ــو س ــوی ت ــان می ش ــن مرکب ــه ای ب

آب هــا  زیــن  نوشــیم  گفــت  مقتــدادگــر  آن  داد  چنیــن  جوابــش 

بــدان مــا  شــیعۀ  اگــر  باشــی  کاردانکــه  ای  آب،  ایــن  بیاشــامی   

)ب1851و 1856-1854(

ــدن  ــک ش ــدن آب)ب1862-1868( تاری ــاری ش ــود و ج ــی نمک س ــدن ماه ــت درآم ــه حرک ب
آفتــاب بــه ارادۀ آن حضــرت)ب1871- 1879( ســایه نداشــتن آن حضــرت)ب1885- 1890( از 

دیگــر کرامــات و معجزاتــی اســت کــه بازگــو شــده اســت. 

  g 3-10. مدح موسی بن جعفر

ســاقی نامۀ ایــن بخــش بــا کام تلــخ و زهریــن شــاعر ســروده شــده اســت کــه از جــور چــرخ و وفــق 

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

30

مــراد نگردیــدن روزگار شــکوه ســر می دهــد و از دنیــا و مردمانــش گریــزان اســت:

از جــود خویــش  خویــشمــرا آن شــرابی ده  معبــود  ســوی  آورم  رو  کــه 

فــرار  نمایــم  اهلــش  و  دنیــا  کارزارز  دنی همتــان  بــا  کنــم   

طهــور شــراب  از  پیمانــه ای  غفــوردو  رّب  فضــل  از  ســرگرم  کــه   

انــام  امــام  موســی،  مــدح  الســالمکنــم  علیــه  و  الصلــوات  علیــه 

)ب1954-1955 و1958-1957(

شــاعر روایتــی از هشــام حکــم1 نقــل می کنــد کــه پــس از وفــات امــام ششــم، بــر ســر جانشــینی 
آن حضــرت مباحثــه ای بیــن عبداللــه و موســی بــن جعفــر g  درمی گیــرد و بــرای اثبات جانشــین 

برحــق و ادعــای امامــت چنیــن تصمیــم گرفتــه می شــود:

رهنمــا آن  اوالد  عبداللــه   بــه موســی بــن جعفــر نمــود ادعــاپــس 
منــم مهتــر  اوالد  کــه   پــس از بــاب بــر خلــق، رهبــر منــمبگفتــا 
ــخن  ــن س ــی از او ای ــنید موس ــو بش انجمــنچ در  کــرد  طلــب  را  او  مــر 
زیــاد  از حــد  نفــت  و  عبــادســپس هیــزم  امــام  جایــی،  بیندوخــت 
بی حســاب آتــش  پــس   بــه عبداللــه آن گاه گفــت آن جنــاببیفروخــت 
ــی  ــت توی ــن کرام ــب ای ــر صاح ــه گ تویــیک امامــت  تــاج  ســزاوار 
کــن مــددکار  را  دادگــر  خــود  کــنبــه  نــار  ایــن  در  را  خویشــتن  یــد   

)ب1967-1961(

امــام موســی بــن جعفــر g  در ایــن آزمــون بــرای ادعــای امامــت اســت کــه ردای امامــت بــر تــن 
می کنــد. از دیگــر معجــزات آن حضــرت، زنــده کــردن گاو یــک زن گریــان اســت کــه بــا خوانــدن دو 

رکعــت نمــاز اتفــاق می افتــد و موجــب شــگفتی می شــود)ب1984-1973(. 

1. هشام بن َحَکم از متکلم شیعی قرن دوم قمری و نیز از اصحاب امام صادق g  و امام کاظم g  بود.

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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  g 3-11. مدح علی بن موسی

تلخکامــی شــاعر در ســاقی نامۀ ایــن بخــش نیــز ادامــه دارد و آرزوی فتــوح خاطــر و آبادانــی دل از 
خــدا طلــب می کنــد. دســت یــاری او به عنــوان »فقیــر و غریــب« بــه ســوی درگاه الهــی گشــوده 

اســت تــا حســرت از دلــش زدوده شــود:

بوســتان  بلبــل  چــون  ســرگرم  زبــانکــه  برگشــایم  رضــا  مــدح  بــه   

امــام   آن  مداحــی  ز  تــا  گامبــود  مردانــه  راســت  ره  در  نهــم 

)ب2047-2046( 

ــل از  ــه نق ــزه ب ــن معج ــت. اولی ــاعر اس ــخن ش ــوع س ــا g  موض ــام رض ــم از ام ــزۀ مه ــه معج س
ــمه ای  ــیدن چش ــد و آن جوش ــاق می افت ــرخ«1 اتف ــی »ده س ــه در حوال ــت ک ــروی اس ــت ه اباصل

ــد. ــت وجوی آب بودن ــو در جس ــرای وض ــاران ب ــه ی ــت ک اس

وضــوی  تــازه  اصحــاب   از آن آب مجمــوع، بــی گفت وگــوینمودنــد 

گیتی فــروز  مهــر  آن  اعجــاز  در آن جایگــه هســت، چشــمه هنــوزز 

)ب2062-2061(

معجــزۀ دوم2 از شــخصی بــه نــام ســهل بــن زیــاد نقــل می شــود کــه بــا مــال و زر زیــاد بــه نــزد امــام 
رضــا g  مــی رود، ولــی آن حضــرت هیــچ وقعــی بــر مــال او نمی گــذارد و آن شــخص بــا خاطــری 
غمگیــن شــاهد صحنــه ای اســت کــه امــام ابریــق و طشــت از خــادم طلــب می کنــد و شــگفت زده، 

از آوردۀ خــود شــرمگین می شــود: 

1. »تمیم بن عبد اهلل قرشی از ابو الّصلت هروی نقل کرد: وقتی که علّی بن موسی الرضا g  به سوی مأمون رهسپار شد در بین 
راه به قریه حمراء]ده سرخ[ که رسید به آن جناب عرض شد: )هنگام( ظهر شده آیا نماز نمی خوانید؟ حضرت از مرکب فرود آمد و 
فرمود: آبی برایم بیاورید. گفتند: یابن رسول اهلل آبی با ما نیست. حضرت با دست خویش زمین را بسود. آبی پدید آمد که خود و 

اصحابش که با او بودند بدان وضو ساختند و آثار آن آب اکنون و تا این روزگار باقی است«)ابن بابویه، 13۷3، ج2: 302(
2 . در این باره ر.ک: کریمی و همکاران، 13۹2: 103.

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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کامیــاب آن  بفرمــود  خــادم   بــه دســتش ز ظرفــی همــی ریخــت آببــه 

نظــر  بــودی  ظــرف  آن  ســوی  زرمــرا  آب  منفــذش  از  می شــد  بــرون 

 کــه آن طشــت پــر از زر نــاب گشــتزر ایــن قــدر زان ریخت در جوف طشــت

)ب2074- 2076(

معجزۀ سوم از عمارۀ زید و غالم همراه اوست که بیمار می شود و خواهش انگور می کند:

پیــام  ناگــه  کــه  بــودم  اندیشــه  امــامبــه  نــزد  ز  شــخصی  بیــاورد 

عــرب   فخــر  فرمــود  کــه  نمــوده اســت خواهــش غالمــت عنــببگفتــا 

نمــا  مقابــل  انــدر  زود   مــر آن عقــدۀ خویــش را حــل نمــانظــر 

پیــش روی نکــوینمــودم نظــر چونکــه در  بوســتانی  یکــی  بدیــدم   

)ب2088- 2091(

  g 3-12. مدح امام جواد

راه رضــا پیشــه گرفتــن، از ُخــم محبــت ســیراب شــدن، شــهد کالم داشــتن، بــه کامل رســیدن در 
جــود و عطــا، مســت شــدن از پیمانــۀ عشــق و ... تمنــای خالصانــۀ شــاعر اســت کــه در ســاقی نامۀ 

ایــن بخــش مــی آورد و بــه اصــل ســخن کــه مــدح امــام نهــم اســت، می پــردازد:

شــاد  ســاز  مــرا  طهــوری  جــام  جــوادبــه  و  تقــی  ثنــای  گویــم  کــه   

کبــار  افتخــار  آن  مــدح  گــر  فــزون اســت از حــد و عــّد و شــمارچــه 

)ب2158-2157( 

توطئۀ چینــی معتصــم بــرای امــام جــواد g  در انجمن ســازی و تهمــت سیاســی خــروج علیــه 
حاکمیــت و واداشــتن مردمــان بــه شــهادت دروغ باعــث غضــب و نفریــن آن حضــرت می شــود:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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عنیــد  خبیــِث  دوِن  قــوِم  آن  چــو آن کذب هــا، قبلــۀ دیــن شــنیداز 

دســت ها  کبریــا،  درگــه  خــداســوی  ای  گفــت  درد  بــا  و  بــرآورد 

بی فــروغ  بــدرگ  مــردم  ایــن  ببســتند نســبت بــه مــن ایــن دروغمــر 

ایذایشــان و  زجــر  از  آگاهــی  جایشــانچــو  از  فراگیــر  بــه زودی   

)ب2177- 2180(

این واقعه با توبه خواهی معتصم و دعای رفع بال توسط امام جواد g  پایان می یابد.

  g 3-13. مدح امام نقی

موعــد اردیبهشــت، بــار دیگــر وجــد و ذوق دیگــری در کالم »خیالــی اصفهانــی« ایجــاد کــرده و 
ــن بخــش بســیار سرخوشــانه و طرب انگیــز اســت.  ســاقی نامۀ ای

حیــات  زالل  آن  اگــر  کاینــاتبنوشــم  جملــۀ  آورم  هــوش  بــه 

افکنــم  میخانــه شــور  بــه  افکنــمز مســتی  ســرور  یــاران  دل هــای  بــه 

مســت گردنــد  عشــق  بــادۀ  از  و عقبــی فشــانند دســتچــو  دنیــا  بــه   

رونقــی  دهــد  مــن  بــر  نیــز  نقــیخــدا  ثنــای  بلبــل  چــو  ســرایم   

)ب2258- 2259 و 2262و2264(

مــدح امــام نقــی g  بــا نقل ســه معجــزه از آن حضــرت ادامــه می یابد: کشــف راز علت زرد شــدن 
بــرگ درخــت مورد)مــورت(1و کاســۀ ســر دفــن شــده در زیــر درخــت)ب2333-2347( خامــوش 
شــدن صــدای پرنــدگان هنگام ســخن گفتــن امام نقــی g در مجلــس متــوکل)ب2350- 2360( 
واقعــۀ حبــس کــردن امــام نقــی g  و غیب گویــی آن حضــرت دربــارۀ زمــان مــرگ متــوکل و آن مــرد 

سعید شــقی2)ب2366- 2392(

1. Myrtus
2. شقی فطرتی بود، نامش سعید/ که در خانه اش بود، شاه رشید)ب23۷1(

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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  g 3-14. مدح امام حسن عسکری

سـاقی نامۀ متناسـب با این بخش با تعابیری مثل شـبیخون آوردن »ِجیش غم« شـروع می شـود. 
شـاعر بـه نقـل از علی بـن زید به معجـزات و کرامات امـام یازدهم بـه غیب گویی آن حضـرت دربارۀ 
وفـات کنیـزک اشـاره می کنـد)ب2439- 2451( روایـت زیـد بـن علی از جـا گذاشـتن 50 دینار و 
تشـخیص امـام که آن 50 دینار نزد برادر آن شـخص بـوده اسـت)ب2453- 2462( و نیز روایتی از 

داوود بـن قاسـم جعفـری اسـت دربارۀ عالیم ظهـور حضرت قائم   کـه می فرمایند:

مقصوره هــا  بلنــدی  پــانخســتین  بــه  مســاجد  کل  بــه  باشــد  کــه 

کامیــاب  رهبــر  آن  فرمــان  خــراببــه  هــا  آن  مجمــوع  نماینــد 

)ب2467- 2468(

در ذهــن شــخص از ایــن تعبیــر امــام حســن g  پرسشــی ایجــاد می شــود کــه آن حضــرت چنین 
تفســیر می کننــد:

آن  معنــی  اســت  ایــن  بــدانبفرمــود  نمــودی  دل  در  اندیشــه  چــو 

ــت  ــت اس ــز از بدع ــدث و نی ــو از مح خرابــش کند چــون به حق حجت اســتچ

)ب2473-2472(

3-15. مدح حجت بن الحسن، القائم بالحق صاحب الزمان

آخریــن ســاقی نامۀ منظومــۀ »طریــق النجــات« بســیار جان فــزا و دلگشاســت. شــاعر از الطــاف 
غیبــی ســاقی بــه وجــد آمــده اســت:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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 اگــر جــان بــه راهــش ســپارم کــم اســتز الطــاف ســاقی دلــم بی غــم اســت 

مســت  شــوق،  مــی  جــام  ز  ــارم ز شــادی نشســتچنانــم  ــک جــا نی  کــه ی

)ب2498- 2499( 

شــاعر در ادامــۀ ابیــات ســاقی نامه از اوضــاع زمانــه و ابنــای دوران ســخت گالیه منــد اســت و تیــغ 
ــرای  ــا ب ــکوه هایش دع ــش ش ــد و پایان بخ ــان آن می کن ــه روزگار و مردم ــش را متوج ــد انتقادات تن

فــرج حضــرت قائــم  اســت: 

بی شــمار  گلــه  دوران  ابنــای  کامــکارز  ســاقی  ای  هســت  مــرا 

کنــم  حکایــت  تــا  سرخوشــم  بــه مســتی ز دونــان شــکایت کنــمنمــا 

دونکــه مشــتی خســیِس خبیــِث زبــون  دهــر  در  کامکارنــد  همــه   

دشــمنانبــه کنجــی شــده منــزوی دوســتان  مأوایشــان  بــه  نشســته   

شــیرگیرنهــان گشــته یــک چنــد از بیشــه شــیر  جملگــی  روبهــان  شــده 

نامــدار  جملگــی  شــده  ــوارذلیــالن  ــته خ ــان گش ــور خس ــزان ز ج عزی

حکمــران  و  حاکــم  ناکســان  شــده حکمرانــان بــه کنجــی نهــانهمــه 

بی تمیــز  جهــان  کار  هســت  بــس  عزیــزز  خــواران  و  ذلیل انــد  عزیــزان   

جهــان  کــردگار  کــرم،  از  کنــد ظاهــر از فضــل صاحــب زمــانمگــر 

)ب2517- 2524(

شــاعر روایتــی را از علــی بــن ابراهیــم نقــل می کنــد کــه حــدود ســال 300 قمــری هنــگام طــواف 
خانــۀ خــدا چشــمش بــه چهــرۀ نوجــوان نکــورو و خوشــخوی می افتــد کــه پاره ســنگی در دســت 

راوی می گــذارد و همــان تبدیــل بــه زر می شــود و آن نوجــوان می پرســد:

)نعمت اهلل پناهی(
bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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کاردان   ایــا  می شناســی   بــه پاســخ بگفتــم نــه، ای نوجــوانمــرا 

زمیــنبگفتــا منــم مهــدی، ای مــرد دیــن  انــدر  حجــت  و  قائــم  منــم   

عبــاد  رهنمــای  و  رهبــر  دادمنــم  و  عــدل  از  کنــم مملــو  را  زمیــن 

)ب2557- 2559(

دربارۀ تشّرف علی بن مهزیار اهوازی به پابوس حضرت قائم  نیز آمده است:

مهزیــار  بــن  کــه  طویلــی  شــهریارحدیــث  آن  از  نمایــد  روایــت 

دیــنبگویــد کــه مــن خــود بــه صــدق و یقیــن شــاه  آن  پابــوس  بــه  رســیدم 

جنــاب   آن  از  بســیار،  جــوابســواالت  دادم  و  الطــاف  ز  نمــودم   

مقیــم  نــزدش  بــه  روزی  عمیــمُبــدم چنــد  لطــف  ز  نمــودم  نــوازش 

حضرتــشمرخــص شــدم چونکــه از خدمتــش از  هســت  آرزو  دل  بــه 

ســفر  آن  در  خیــر  جــز  بــه  بشــرندیــدم  افتخــار  معجــز  بــود 

)ب2566- 2571(

ــرای ظهــور عاجــل امــام عصــر  اســت و  ــه ب ابیــات پایانــی ایــن منظومــه، دعــای خالصان
تمنــای فضــل و عطــای الهــی بــرای همــۀ دوســتان و ذی حقوقــان و والدیــن و ســپس دعــای خیر 
ــه کســانی کــه  ــده باشــد و هشــدار ب ــرای کســی کــه در حفــظ نســخۀ کتــاب امانتــداری ورزی ب

قصــد تحریــف و غلط نویســی از ایــن منظومــه داشــته باشــند؛ چراکــه:

مــاللســبب اینکــه مــدح نبــی اســت و آل آرد  نویســند  چــون  غلــط 
کــرام  آل  و  احمــد  بــه   کــه حفظــش نماینــد در هــر مقــامســپردم 
ــرور ــزاران ک ــد ه ــه ای ص ــر لمح ــه ه ســرورب و  ســالم  آلــش  و  احمــد  بــه   

)ب2615- 2617(

bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
)نعمت اهلل پناهی(



فصـلنامه معارف اهل البیت b    سال اول . شماره 2 . تابستان1401

37

 نتیجه گیری

ــوب  ــری محس ــیزدهم قم ــرن س ــرایی ق ــای »والیت نامه«س ــن نمونه ه ــات از بهتری ــق النج طری
می شــود کــه شــاعر بــا گنجانــدن ســاقی نامه و درون مایــۀ عرفانــی در مقدمــۀ هــر بخــش بالغــت 
کالم تاثیرگــذار و دل نشــینی را برگزیــده اســت. تحلیــل محتوایــی ایــن منظومــه  نشــان می دهــد 
 شــاعر بــه نیــت اظهــار ارادت و بــاور قلبــی جوشــان خــود و اخــالص و صــدق بــه پیامبــر خاتــم
و خانــدان پــاک امامــت و والیــت، قصــد انتقــال میــراث فاخــر و معــارف عمیــق اهــل بیــت b  را 
داشــته اســت؛ خیالــی اصفهانــی بــا تلمیحــات روایی توصیفــی کــه عمدتــا بــه معجــزات، کرامــات، 
حــوادث و وقایــع تاریخــی زندگــی پیامبــر و ائمــۀ اطهــار b  اختصــاص دارد، درنهایــت ایجــاز 
ــه  ــری ب ــی افزون ت ــای محتوای ــر، غن ــان معتب ــتند و راوی ــای مس ــر روایت ه ــه ب ــا تکی ــد ب می کوش
منظومــۀ دینــی طریــق النجــات ببخشــد. موضوعــات و مضامینــی ماننــد حقانیــت پیامبــر و 
عظمــت وجــودی خانــدان ایشــان، توجــه ویــژه بــه بــرآورده کــردن حوائــج مــردم، داشــتن خصلــت 
انسان دوســتانه، علــم و فضــل سرشــار، معرفــت گســترده و اطــالع از امــور غیبــی، آگاه بــودن از 
ذهــن و ضمیــر افــراد، شفابخشــی و درمان گــری، آگاه بــودن از زبــان حــال جمــادات و حیوانــات، 
ــجاعت در  ــا، ش ــتجابت دع ــطۀ اس ــراد و واس ــی اف ــی و پنهان ــته های درون ــردن خواس ــرآورده ک ب
عیــن مظلــوم واقــع شــدن و ارادۀ شــگرف بــرای پیمــودن راه حــق و کوشــش خســتگی ناپذیر در 
مجاهــدت و مقابلــه بــا ظالمــان و غاصبــان از مهم تریــن و موثرتریــن مــواردی اســت کــه شــاعر در 
منظومــۀ خــود برگزیــده اســت تــا معتقــدان و متدّینــان را بــه شــناخت و فراگیــری معارف نــاب اهل 
بیــت b  و فضایــل بی شــمار ائمــه b  ترغیــب و تشــویق کنــد. 14 بــاب ایــن منظومــه در حکــم 
ــی حاکــی از دل ســوختگی و  ــا بیان ــی اســوه های مذهــب تشــیع اســت کــه شــاعر ب مــدح متعال
ارادتــی نشــئت گرفتــه از ایمــان قلبــی، آنــان را واســطۀ شــفاعت و رحمــت الهــی قــرار داده اســت. 
ــت  ــوان دریاف ــش می ت ــر بخ ــدی ه ــی و پایان بن ــژه در مقدمه چین ــاعر به وی ــق در کالم ش ــا تعّم ب
کــه عواطــف و احساســات شــخصی و محــدود شــاعر بــه عقایــد و باورهــای دینــی و مذهبــی تغییــر 
ماهیــت می دهــد و تحــت تاثیــر آنچــه در تاریــخ شــعر شــیعی دیــده می شــود، ایــن منظومــه نیــز 
در بطــن خــود فریادگــر نوعــی طغیــان و اعتــراض عقیدتــی، سیاســی و اجتماعــی بــه حاکمیــت 

جبــاران و غاصبــان اســت.  

bتحلیل موضوعی »طریق النجات«؛ والیت نامه ای در شناخت اهل بیت
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