بازخوانی خطبهای
در مدح موالی متقيان امام على؟ع؟
[طیبه حاج باقریان]1
میخواســت قلــم نقطــه ضعفــش بنگارد
بیچ ــاره ندانس ــت عل ــی نقط ــه ن ــدارد

چکیده

صنعـت نقـوطّ ،فنـی بالغـى اسـت که از نخسـتین سـدههاى ظهور اسلام وجود داشـته
ّ
؟ع؟ متجلـى شـد؛
اسـت .ایـن صنعـت بـراى نخسـتین بـار در كالمامیرالمؤمنیـن علـى 
ایشـان بـدون یادداشـت و فیالبداهـه ،سـخنانی بیـان فرمودنـد که در آن فقـط از حروف
بینقطـه بهـرهبردهانـد .ایـن صنعـت كـه از مشـكلترین و زیباتریـن صنایـع در بالغـت
بـه شـمار مـىرود در آثـار عـرب و فارسـی زبانـان قابـل مشـاهده اسـت .نوشـتار حاضـر بـه
معرفـی و تصحیـح خطبـهای بینقطـه در مـدح امیرمؤمنـان؟ع؟ میپـردازد کـه توسـط
علیقلیمیـرزا اعتضادالسـلطنه (از شـاهزادگان قاجـاری) ایـراد شـده اسـت .مؤلـف
در ایـن خطبـه ،فضایـل و کرامـات امـام علـی؟ع؟ را بـه نظـم و نثـربیـان کـرده و طـی آن
ّ
مصحـح پـس
از دو خطبـۀ بـدون نقطـۀ منسـوب بـه امـام؟ع؟ بهـرۀ فـراوان بـرده اسـت.
از بازخوانـی ایـن خطبـه و بیـان اشـارات بـه خطبـۀ امـام و اقتباسهـای از آن ،آیـات و
روایـات را رمزگشـایی و در پاورقـی توضیحـات مربـوط بـه هـر کـدام را اضافه کرده اسـت .
کلیدواژ ههـا :علیبنابیطالـب؟ع؟ ،خطبـۀ بینقطـه ،علیقلیمیرزا اعتضادالسـلطنه،
صنایـع ادبی ،نسـخههای خطی.
* تاریخ دریافت ،95/3/5 :تاریخ پذیرش.95/12/1 :

 .1کارشناس ارشد کتابداری و اطالعرسانیhajbaqeriyan@yahoo.com ،
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مقدمه
علمـا و نویسـندگان گذشـته ،در تدویـن آثـار خـود بهـره فراوانی از فنون بالغـی میبردند.
ّ
میـان ادیبـان و سـخنوران بلیـغ ،التزاماتـى وجـود دارد كـه گاهـی متكلـم خـود را ملـزم بـه
انجـام آن میکنـد تـا كالمـش از زیبایـى و جذابیـت خاصـى برخـوردار شـود و همیـن امـر
موجـب بـه وجـود آمـدن صنایـع بالغـى تـازهاى شـده اسـت .در اهمیـت صنعتهـای
ادبـی ،همیـن بـس کـه ایـن فنـون در قـرآن کریـم فـراوان آمـده اسـت و پیامبـر اکـرم و ائمـۀ
اطهـار؟مهع؟ در سخنانشـان از ایـن صنعتهـا _ بـه گونـهاى كـه بتـوان سـخن را آن چنـان
بیـان كـرد كـه «عـوام بفهمنـد و خـواص بپسـندند» _ اسـتفاده میکردنـد .شـهید مطهری
در بیـان اهمیـت صنعتهـای ادبـی بیـان میکنـد:
یک عامل اساسی برای اینکه علی؟ع؟ در دنیا ُنمرد این بود که سخنانی
ً
در نهایت زیبایی دارد« .نهجالبالغه» واقعا نهج البالغه است ،دشمن
هم دلش میخواهد سخنان علی را ضبط و حفظ کند.
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صنعت نقوط
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ً
از آنجـا كـه حـروف بـه دو دسـتۀ بینقطـه و بانقطـه تقسـیم میشـوند ،غالبـا ادیبـان و
ّ
متكلم ،با ّ
تفنن
سـخنوران از هر دو دسـته حروف ،در كالم خود بهره میبرند؛ اما گاهى

و ذوق ،در اسـتفاده از حـروف منقـوط و غیـر منقـوط ،صنایعـى چـون ُ«م َو ّصـلَ ،رقطـاء،

خیفـاء ،مصحـف و حـذف» را بـه ظهـور مىرسـانده تـا كالمـش از زیبایـى و جذابیـت
خاصـى برخـوردار شـود .گوینـدۀ بلیغـی كه با رعایـت چنین فنی ،گونـهاى ّ
تفنن و بازى
بـا حـروف را پدیـد مـىآورد ،بایـد از قـدرت واژگانـى و ذوقـى سرشـار برخـوردار باشـد تـا
بتوانـد كالمـى بـدون یكـى از حـروف یـا بدون نقطـه ادا كند؛ به طورى كه كالم ،رسـایى،
شـیرینى و صالبـت خـود را از دسـت ندهـد.
َّ
آنچـه محقـق بـه نظـر مىرسـد ایـن اسـت كـه بـا ظهـور اسلام و اعتقـاد مسـلمانان بـه
 .1مطهری ،مرتضی ،فلسفه اخالق ،ص.94

ّ
کلمـۀ ّ
طیبـۀ «الالـه اال اهلل» 1صنایـع بالغـى بـه اوج خـود رسـیدند .صنعـت نقـوط كـه از
مشـكلترین و در عیـن حـال زیباتریـن صنایـع نقطـهاى در بالغـت بـه شـمار مـىرود،
كمـال قـدرت واژگانـى و زبانـى گوینـده را نشـان مىدهـد؛ چـرا كـه گوینـده بـراى ایجـاد
چنیـن صنعتـى نبایـد از حـروف «ب ،پ ،ت ،ث ،ج ،چ ،خ ،ذ ،ز ،ژ ،ش ،ض ،ظ،
غ ،ف ،ق ،ن» در كالمـش اسـتفاده كنـد .ایـن عمـل ،بسـیارى از كلمـات بـا معنـى را از
ّ
نظـام واژگانـى زبـان خـارج مىكنـد و همیـن دلیـل موجـب میشـود که هـر متكلم بلیغی
از عهـدۀ ایجـاد چنیـن كالمـى برنیایـد .ادبـا و متکلمیـن در مـورد عنـوان ایـن صنعـت،
نظـرات مختلفـی دارنـد کـه پرداختـن بـه آن از حوصلـۀ ایـن گفتـار خـارج اسـت 2.ایـن
ّ
صنعـت بـراى نخسـتین بـار در كالم امیرالمؤمنیـن؟ع؟ متجلـى شـد .امـام علـى؟ع؟ بـا
مهارت در سـخنوری ،بدون یادداشـت و فیالبداهه ،با مضامین بسـیار بلند ،سـخنان
مهمـی ایـراد میکردنـد و فقـط از حـروف بینقطـه بهـره میبردنـد ،کـه ایـن خـود نشـانۀ
عظمـت امـام در سـخنوری میباشـد.
حاصل تحقیق و بررسیهای انجام شده این است که دو خطبۀ بینقطه ،به امام
علی؟ع؟ منسوب میدارند که در نهجالبالغه وجود ندارند ،ولی در منابع دیگر ذکر
است« :الحمد هلل اهل الحمد و مأواه و له اوکد الحمد و احاله _ »...مطابق آنچه در
روایات متعدد آمده ،اینگونه بوده است :جمعی از اصحاب رسول خدا؟لص؟ در
 .1ایـن جملـه از سـه حـرف «الـف ،الم ،هـا» عر بـی تشـکیل شـده و صنعـت حـذف نقطـه نیـز در آن
موجـود اسـت.
 .2ر.ک :ناجـی نصرآبـادی ،محسـن« ،فنـی فرامـوش شـده از بالغـت عربـی و فارسـی» ،آینـۀ پژوهـش،
.19-12/22
ّ
 .3سـید رضـى در مقدمـۀ کتـاب بیـان میکنـد« :ادعـا نمیکنـم بـه همـۀ جوانـب سـخنان امـام بـه
طـوری احاطـه پیـدا کـردهام که هیچکدام از سـخنان او از دسـتم نرفته اسـت ،بلکـه بعید نمیدانم
نچـه نیافتـهام بیـش از آن باشـد کـه یافتـهام ،و آنچـه در اختیـارم قـرار گرفتـه کمتـر از آنچـه بـه
کـه آ 
دسـتم نیامـده باشـد ».سـید رضـی (گـرد آورنـده) ،نهـج البالغـه ،ص.29
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شدهاند 3.زمینۀ ایراد خطبۀ اول _ که معروفتر است و عبارات آغازین آن بدین شرح
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مکانی جمع میشدند و به گفتگوی علمی میپرداختند؛ بحث به جایگاه حروف در
سخن گفتن میرسد و اینکه کدام حرف و یا کدام دسته از حروف نقش بیشتری در
کالم دارند ،به گونهای که نبود آنها سخن گفتن را مشکل یا مختل میگرداند؛ اتفاق
نظر میشود که حرف «الف» بیشترین نقش را دارد و همچنین سخن از جایگاه حروف
منقوط به میان میآید .امام؟ع؟ بیدرنگ برمیخیزند؛ ابتدا خطبهای بدون «الف» و
سپس خطبۀ معروف «بینقطه» را ایراد میفرمایند 1.مصادر متعدد مورد اعتماد شیعه

مانند« :نهجالسعادة ،محمودی»؛ «مناقب ،ابنشهر آشوب»؛ «الصراط المستقیم،
عاملی»؛ «نهج االیمان ،ابنجبیر»؛ «بحاراالنوار ،عالمه مجلسی»؛ «منهاج البراعة،
ً
خویی» 2و ...از این خطبه نام بردهاند و غالبا بخش آغازین خطبه را ذکر کردهاند.
امـا خطبـۀ بینقطـۀ دیگـری _ کـه عبـارات آغازیـن آن بدیـن شـرح اسـت« :الحمـد هلل
الملـک المحمـود ،المالـک الـودود _ »...نیـز بـه امـام منسـوب میداننـد؛ کمتـر منبعـی
یافـت میشـود کـه سـند ایـن خطبـه را اعلام کنـد؛ فاضـل محقـق ،محمـودی در کتاب
206

«نهجالسـعادة» پـس از نقـل عبـارات آغازیـن خطبـه میگویـد« :ایـن خطبـه ،غیـر از
خطبـهای اسـت کـه آن نیـز خالـی از نقطـه اسـت و متأخـران آن را به آن حضرت نسـبت
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دادهاند 3.»...متن کامل خطبه در کتاب «سـیمای نهجالبالغه» تألیف محمدمهدی
علیقلـی و «دو شـاهکار علـوی» تألیـف احسـانیفر آمـده اسـت .از ایـن خطبـه بـه نـام
خطبۀ نکاح نیز یاد میکنند و نقلهای مختلفی بر مناسـبت ایراد آن ذکر شـده اسـت؛
برخـی گفتهانـد کـه امـام در مراسـم عقـد دو جـوان ایـن خطبـه را قرائـت فرمودهانـد و در
آن ،جوانـان را بـه وصلـت بـا افـراد شایسـته و پاکدامـن و دوری از افـراد عیـاش و طمـعکار
سـفارش میکننـد 4و بنـا بـر نقـل برخـی مورخـان ،امـام؟ع؟ زمانـی كـه بـه خواسـتگاری
 .1احسانیفر ،محمد ،دو شاهکار علوی ،ص.18
 .2همان ،ص.208
 .3محمودی ،محمدباقر ،نهج السعادة.96/1 ،
www.ghatreh.com .4

یكـی از همسـرانش رفتـه بـود ،طبـق رسـم عـرب ،كـه مـرد بایـد ضمـن سـخنانی كـه هـم
ّ
معـرف شـخصیت او باشـد و هـم از همسـرش خواسـتگاری كنـد ،ایـن سـخنان را ایـراد
کردنـد؛ 1امـا در برخـی منابـع از ایـن خطبه به عنوان نسـخۀ دوم خطبۀ اول یاد میکنند.

2

صنعت نقوط در خطبۀ امام و به تبع ایشان در «المقامات» 3حریرى (متوفای 516ق)
به استوارى و پختگى الزم رسیده است؛ به طورى كه كتاب مقامات را از نظر بیان
صنایع مذكور ،كتابى بىبدیل میدانند .از آن زمان تا به امروز ،این صنعت بین ادیبان
و سخنوران نیز رواج داشته است؛ هر چند کمتر کسی توانسته آنطور که باید ،حق
مطلب را ادا کند و در حین زیبایی و جذابیت ،از فرمایش امیر كالم و هنر ،که میفرمایند:
«زیباترین و بهترین سخن آن است كه نظام نیكو آن را آراسته باشد و خواص و عوام
مردم آن را بفهمند».

4

پیروی کند .کتاب «سواطع االلهام» و کتاب «موارد الكالم» ابوالفیض فیضی (متوفای
1004ق)« 5 ،تفسیر ّ
در االسرار» سیدمحمود افندی حمزاوی (متوفای 1305ق) و کتاب
«اسس االصول» 6محمدشریف کرمانی (متوفای 1351ق) به زبان عربی و قصیدۀ
ً
بىنقطۀ بدرالدین جاجرمى (متوفای 686ق) _ که احتماال نخستین قصیدۀ بینقطه
قلیخان هدایت (متوفای 1288ق) در مدح امام رضا؟ع؟ نظم و نثری به زبان فارسی
www.jonbeshnet.ir .1
 .2قزوینی ،محمدکاظم ،علی از والدت تا شهادت ،ص.220
ّ
 .3ایـن کتـاب در  ۵۰مقامـه نگاشـته شـده و مقامـۀ ( 28السـمرقندیة) و ( 46الحلبیـة) آن بینقطـه
اسـت.
 .4آمدی ،عبدالواحد ،غرر الحکم.212/1 ،
ینقطـ ه تفسـیر
ف ب 
ن را بـا کلماتـی متشـکل از حـرو 
ت قـرآ 
 .5مؤلـف در کتـاب «سـواطع االلهـام » آیـا 
نمـود ه اسـت و در کتـاب «مـوارد الـکالم » بـه اخلاق پرداختـه اسـت.
 .6مؤلـف در نـگارش ایـن اثـر از  13حـرف بینقطـۀ عربـی اسـتفاده کـرده اسـت و خطبـهای بـه نـام
«اثنیعشـریه» دارد که در آن از حرف الف نیز اسـتفاده نشـده و فقط  12حرف عربی مورد اسـتفاده
قـرار گرفته اسـت.
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به زبان فارسی است _ از جمله آثار بینظیر در استفاده از صنعت نقوط میباشند .رضا
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ّ
دارد و میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله ،متخلص به نشاط(متوفای 1244ق) نامهاى
بدون نقطه به ناصرالدین شاه قاجار نوشته است که در آن از این صنعت استفاده کرده
است .میرزا محمدرضا وصاف سامانی بیگدلی از شعرای عصر قاجار و دربار ناصری،
در مدح امام علی؟ع؟ خطبۀ بینقطۀ بلندی ایراد کرده است 1.از معاصرین ،رفعت
سمنانى خطبۀ بىنقطهاى در ابتداى دیوانش آورده و عالمه حسنزادۀ آملی نیز شعری
بدون نقطه در وصف پیامبر اعظم؟لص؟ سروده است.

معرفی خطبه
گرچـه خطبـۀ حاضـر بـا عنـوان «خطبـۀ بینقطـه در سـتایش پادشـاه» فهرسـت شـده
اسـت ،امـا در واقـع ایـن خطبه در مدح و سـتایش موالی متقیـان امام علی؟ع؟ نگارش
یافتـه اسـت .ایـن خطبـه از دو بخـش تشـکیل شـده اسـت؛ بخـش اول بـه نـام علیقلـی
میـرزا اعتضادالسـلطنه بـه خـط نسـتعلیق میباشـد؛ بخش دوم کـه عبـارات آغازین آن
ً
بدیـن شـرح اسـت« :ایضـا مکتـوب بینقطـه کـه جنـاب صاحبـی عموئـیام بایـن حقیر
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قلمـی فرمودهانـد» بـه خـط نسـخ کتابـت شـده اسـت ،کاتـب هـر دو بخـش نامشـخص
و ایـن مکتـوب دارای  6بـرگ و مختلـف السـطور بـوده و در کتابخانـه و مـوزۀ ملـی ملـک
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یشـود .هـر دو بخـش ایـن خطبه ،ترکیبـی از نظم و نثر به زبان
(ش )6077 .نگهـداری م 
فارسی و عربی است که نگارنده در نگارش مطالب منثور ،از خطبۀ بینقطۀ امام؟ع؟
اسـتفاده وافـر بـرده و طـی مطالـب منظـوم بـا ظرافتـی ویـژه ،به فضایـل اخالقـی ،کرامات
و علـم امـام؟ع؟ پرداختـه اسـت .کلمـات آغازیـن بخـش دوم ،حاکـی از ایـن اسـت کـه
ایـن بخـش را عمـوی اعتضادالسـلطنه ،بـرای وی نگاشـته اسـت .اعتضادالسـلطنه
پسـر پنجـاه و چهـارم فتحعلیشـاه و نـوۀ شـاهقلیخان قوانلـو (رئیـس ایـل اشـاقهباش)
ِ

بـود؛ فتحعلیشـاه کـه دومیـن پادشـاه دودمـان قاجـاری اسـت جانشـین عمـوی خـود،
آقامحمدخان قاجار شد .طبق این اطالعات از عبارت «عموئی» دو برداشت میتوان
داشـت :اول آنکـه ،منظـور آقامحمدخـان باشـد کـه بنیانگـذار و بـزرگ دودمـان قاجـار و
sabahibidgoly.blogfa.com .1

عمـوی پـدر اعتضادالسـلطنه اسـت ،دوم آنکـه ،منظـور عموی اعتضادالسـلطنه باشـد
کـه بـرادر فتحعلیشـاه و فرزنـد دیگـر شـاهقلیخان بـوده کـه متأسـفانه از دیگـر فرزنـدان
وی اطالعاتـی در دسـت نیسـت و در منابـع موجـود نـام و نشـانی از آنـان یافـت نشـد.

روش تصحیح
بس ــیاری از عب ــارات و ابی ــات ب ــه کار رفت ــه ،اقتب ــاس ی ــا اس ــتفادۀ مس ــتقیم از آی ــات،
احادی ــث و فرازه ــای خطب ــۀ مرب ــوط ب ــه ام ــام اس ــت؛ در رون ــد تصحی ــح س ــعی ش ــده
اســت کــه توضیحــات مناســب بــه هــر کــدام در پاورقــی ذکــر شــود کــه در ایــن ناحیــه از
دو خطب ــۀ ام ــام ب ــا ن ــام خطبهه ــای اول و دوم (عط ــف ب ــه توضیح ــات ف ــوق) ی ــاد ش ــده
و عب ــارات اقتباسش ــده از خطب ــه ،در گیوم ــه آم ــده اس ــت .همچنی ــن برخ ــی کلم ــات
ب ــه کار رفت ــه ،ک ــه دو وجه ــی هس ــتند ،اعرابگ ــذاری ش ــده و مع ــادل برخ ــی کلم ــات
نأمان ــوس آم ــده اس ــت.
تصویر آغاز خطبه
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تصویر پایان نسخه

آغاز خطبه
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خطبـۀ بینقطـ ه کـه در مـدح شاهنشـاه ،جـ م نگیـن و ثناء ّنـواب علینقی میـرزا صاحب
ُ
دارالملـک قزوین انشـاء کرده.
اختیـار
ّ
هـو اهلل و ال سـواه ال هـو ،حمـد مـر کـردگار واحـد ملـک محمـود و داور ودود را کـه ارسـال
مصـور کـرده در َر ِحـمُ ،ک ّل مولـود را ،راه داده هـر ّ
ّ
موحـد کامـل آ گاه
کـرده مـاء سـماء را و
را ،و ّرد کـرده هـر ملحـد طالـح مـردود را ،همـوار کـرده صحراهـا را ،و آرام داده کوههـا را و

سـهل کرده مرادها را و آ گاه آمده ّ
سـرها را ،و ادراک کرده همه را ،معدوم کرده اعداء اهلل
َ َ
را و هلا ک کـرده همـه را ،عمـوم دارد کـرم او و کامـل آمـده عطـاء اوَ ،
«ع َّم َس ُ
ـماح ُه َو ک َمل
ّ
َو َه َم َـل ُر ُ
کام ُـه» 1 ،حمـد کـردم او را حمـد طـولدار دائـم ،و مدلـل کـردم کـه او واحـد احـد
ُ ّ
َ ُ ُ َ ًَ ُ ً
ودا َم ُ
األو ُاه َو ُه َـو ُ
ـداه َو ُا َو ِّح ُـد ُه َکمـا َو َّح َـد ُه ّ
اهلل ال ِا َلـه ِلال َم ِـم ال
آمـد« ،أحمـده حمـدا ممـد
3
اهلل» 2 ،و ارسـال کرد «محمد صلاهّلل له و آله را صدر رسـل و رسـول مرسـل کل اسلام»،
و اسـماهلل لـه سلاماهلل را امـام همـام کـرام و السلام و َر ِحـم اوالده الکـرام.
 .1اقتباس از دومین فراز خطبۀ دوم امام.
 .2اقتباس از سومین فراز خطبۀ دوم امام.
 .3اقتباس از چهارمین فراز خطبۀ دوم امام.

هم ــدم احم ــد محم ــود ک ــه آرم ه ــرگاه

مــدح او سـ ّـم هالهــل دهــدم طعــم عســل

آ گ ــه و مح ــرم اس ــرار ِال ــه واح ــد
ســالک مســلک عدل ،آ گه اطوار ُســلوک

هم ــره و هم ــدل و دام ــاد رس ــول مرس ــل
ُ
داور دور و ام ــام ا َم ــم و ص ــدر مل ــل
ّ
علــم او در همــه دل کــرده مســائل را حــل

حملۀ او همه در معرکهها صلح و صالح
1
در س ــماء ه ــم ه ــوس آورده س ـ ّ
ـمو در او

حاصل او همه در صومعهها علم و عمل

مه ــر او در هم ــه س ــر داده م ــدارک را راه

گوه ــر احم ــد و او ه ــر ک ــه دو در َوه ــمآرد

دل اعــداء همــه در هــم ،کــه مــر او را داده
َ
ه ــر ک ــه را ک ــرده ِال ــه ا َح ــد و احم ــد م ــدح
م ــدح آوردم و دارم ه ــوس دارس ــام
سالکا در همه حال ار همه در درد و مالل

طــول عمــر همــه حــرص آورد و طــول امــل
َ
ُ
مردم ــک او اح ــول
گوه ــر او ِک ـ ِـدر و
ک ــردگار دو س ــرا در دو س ــرا راه و مح ــل

2

هـــر ک ــه م ــدح آورد آورده کالم مهم ــل
مه ــر آوردم و دارم طم ــع ح ــور و ُحل ــل

ـدح ٌ
م ــدح او آر ک ــه الم ـ ُ
دواء ِلعل ــل

مـدد دهـد همـه کـس را کـردگار واحـد احـد دادار در صلاح عمـل ،و راه رود همـه کـس
راه حلال را و واهلـد راه حـرام را ،و مسـموع دارد همـه کـس امـر کـردگار داور دادار و حکم

 .1در هفتمیـن فـراز خطبـۀ اول ،امـام میفرماینـد« :اسـعد اهلل االمـه لعلـو محلـه و سـمو سـودده و سـداد
أمره»...
 .2در فـراز چهـارم خطبـۀ  189نهجالبالغـه امام میفرماینـد« :ای مردم پیش از آنکه مرا نیابید ،آنچه
میخواهید از من بپرسـید ،که من راههای آسـمان را بهتر از راههای زمین میشناسـم».
 .3فراز پنجم و ششم خطبۀ اول امام.
 .4درخواست ،تقاضا.
 .5اقتباس از فراز سیزدهم و چهاردهم خطبۀ اول.

بازخوانی خطبهای در مدح موالی متقیان امام علی؟ع؟

رسـول صـلاهّلل لـه و آلـه االطهـار را ،و معمـول دارد همـه کـس ورع و عکـس هوسهـا را ،و
واهلـد هواهـا را ،و دور دارد لهـو و طمعهـا راَ ،
«أسـم ُعوا أمـراهلل و َ
أمـر ّالرسـول و آ ِل ِه سلام اهلل
َ َّ
َّ
عاصوا االهواء و َ
َل ُهمَ ،و ُ
ارد ُعوها و َ
الط َمع» 3سـؤال 4مر کردگار واحد
رهط اللهو و
صارموا
ِ
َ
ُ
را کـه محمـود دهـد همـۀ مـا را در اصلاح احـوال و اعمـال و ملهـم دارد در امـور معـاد،
َ َ َ َ ًُّ
َ
َ
«أسـئ ُل َ
َ
ّ
دارالسلام
عـاد ِه» .5مأمولـم کـه
لـه و
حمـاد ِا
اهلل ِا
اله َـم کل َلم ِ
صلاح حا ِل ِـه و عم ِ
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همـه را مـأوا و حـور همسـر گـردد«َ ،و َل ُـه الحمـد و َّ
الس َ
ـدح ِل َرسـو ِل ِه َ
ـرم ُد و َ
الم ُ
احمـدَ»َ 1و
َ
صهـر ِه و آلـه االطهـار را .کـه در عهـد ما ِلـک ُ
ـک مُلـک مملـوک
ـک الملـوک َم ِل ِ
لـک َم ِل ِ
الم ِ
ِ
ّ
ُ
2
راح ِـم دارا راء ،سـرور
مالـک ممالـک اسلام ،دادار ملـوک و حـکام عـادل ملـک آراءِ ،
ََ
َ
َ
دادگـر کامـکار ،آمـر اوامـر کـردگار ،مهـر ک َـرم ،عطـارد ِه َمـم ،رامـح ُرمـح ،هلال علـم ،مـاه
َ
ّ
اسـمه َو َع ّـم ُ
محـل ،دام ُ
رسـمه کـرک و حمـل همسـر و کرکـس و صلصـل
ُحلـل ،سـماک
همسـرود آمـده عـدل او همـه ُملـک را معمـور ،و کـرم او همـۀ مـردم را در مهـد ُسـور آرام و
َ
مسـرور دارد ،و حمـدهلل کـه عطـاء کـردگار دادار و ک َـرم َملـک الملوک کامـکار ،ما را ملک
ُّ
ّ
مکرم دادگر و سـرور کامل مهرور عطاء کرده ،که هم اسـم امام َد ُهم ،و اعدل کل عدول
ُ
ُ ُ َ
مـره َو ک َر ُم ُـه َو َعطائ ُـه ،حلـم او کـوه کـردار و عطـاء او َدم
ملـوک عصـر و مـردم آمـده ،دام ع

روح اهّلل را اسـرار کـه هـر مـردهای را مهـر او روح داده.
و دم آمــد دل مــا کامــروا در هــوس ما
داد دل م ــا داد مگـــر دادرس مـــا
ِ
ّ
آملـم کـه هـر ُملـک را کـه طمـع آورد مالک گردد ،و گرد آورد همۀ ممالک را و هر مدعا که
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هـوس کـرد کامـروا گـردد و مـدد دهـد او را در هـر کار ،کـردگار و الهـام دارد او را در صلاح
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احـوال همـۀ مـردم کـه مـورد محامد و مـکارم و دعای همه کس گـردد ،اکمل همۀ ملوک
ّ
ّ
حـکام آمـده در دو سـراء ّ
دارالسلام مـأوا و حـور همسـر و همـواره در
مکـرم در معـاد او را
و
دهـر اسـاس او محکـم و عمـر او ممـدود و طالـع او مسـعود و اوالد او محمـود و هـوادار او
مسـرور و اعـداء او هلا ک و معـدوم و حسـدکار او مـردود گردد.
ً
3
ایضا مکتوب بینقطه که جناب صاحبی عموئیام باین حقیر قلمی فرمودهاند.
ّ
ّ
َ
َ ُ
َّ ُ
ُ
ُه َـو ُ
مـد ِهلل َ
ـک َ
الـو ُد ِود
السـرمد َو ال االء اال ال ئـه ،الح
اهلل و ال ِا َلـه ال ُه َـو َو ل َـه الحمـد و
الم ِل ِ
ُ َ ُ َّ ُّ
َ ُ ّ ُ ُ
َ ّ َ َ
ـوک َو ُ
الح ّـکام َو َص َلـی ُ
اهلل
کـو ِر الد ُهـور و األعـوام ،و مدمـر
مـور و م
المل ِ
ـور ِد اال ِ
العلام ،و م ِ
 .1فراز دهم خطبۀ دوم امام.
 .2ناظر ،بیننده.
 .3در این بخش دومین خطبۀ بینقطۀ نسخه آغاز میشود.

َ َ ُ َ َ ُ ُ َ
َ
َ
االطهـار الکـرامِ ،ا َ
ـوه اصل َـح األعمـال َو
اهّلل و اعملـوا و أطاع
َعلـی َم َح ّم ٍـد َو آ ِل ِـه
سـم ُعوا أمـر ِ
ِ
ُ َ َ َّ َ َّ
َ َ ُ
َ َ ُ
الط َمع َو َ
َ َ ُ َ
سـوء
هو و
ِصلـوا األرحـام و راعوهـا و عاصـوا األهـواء ،و اردعوها و ِ
صارموا رهط الل ِ
َ َ
اهلل َل َ
اسـلکوا َمسـا ِل َ
اطرحـوا َ
ک َ
الحـرام َو َر ِح َـم ُ
لال َو َ
ـک َو أهـل ِاالسلام.
األعمـال و
الح ِ
ِ
َ
ُ
َ
َ
ُ
کـرام طـول اهلل ع ُ
کـرم َ
ُروح َو ُعمـر کامـکار ُم ّ
مـره َو دام عطائـه را دعـا و سلام و معلوم گردد
ِ
ِ
ّ
که همواره دعاگو سـگ درگاه سـر آله اسـداهلل سـالک مسـالک رسـم و راه ،هماسـم رسول
مرسـل و امـام االول در همـه سـال و مـاه در درگاه آلـه مأمـول کـه عمـر هـوادار را ّ
مطـول و
مـراد مهـرور مـا حاصـل کـه مـورد محامـد و مـکارم کـردگار عالـم و مسـرور مراحـم دادار
اکـرم گـردد ،کام او روا گـردد ،عمـر او رسـد در صـد ،در حـرم رود او را صـد عـروس حـور
مکـر ًرا اوالد ّ
آسـاء ،و هـر عـروس ّ
مـورع آورده و هـر دلـدار را اوالد دگـر ،کـه همـه محمـود و
عالـم و صالـح و سـالک راه هـدی و مسـموع امـر کـردگار و اکمـل همـۀ مـردم و در معـاد،
دارالسلام مـأوا کردهَ ،
أسـئل ُ
ّ
اهلل
مرحـوم عطـاء داور عـادل دادار آمـده ،حـور را همسـر و در
َ
َ َ
ُ
َ
َل َ
سـعاد ِهمَ ،و الحمـد هلل کـه کردگار احد سـه اوالد
والد ِهـم َو ِا ِ
ـک ِاحمـاد وصا ِل ِهـم و دوام ا ِ

و مـرام حاصـل.
و دم آمــد دل مــا کامــروا در هــوس مــا

داد دل م ــا داد مگ ــر دادرس م ــا
ِ

سـالها آمـد کـه ِمهـر ِمهـرور مـا ،مـا را در دل و هـوای هـوادار مـا ،مـا را در سـر و هـرگاه عمـر
کامـل گـردد و ُصـور دمـد مهـر او صـد علاوه گـردد و ّ
مطلـع گـردد کـه حال اول سـال و مهر
ِ
عالمآرا را دار َح َم َل و حکم کردگار احد ،امام اول ّ
سـراهلل مولود حرم ِاله ،محور مدار مهر
ّ
و مـاه ،اسـداهلل سـماء درگاه را ،حاکـم احـکام محکمـه اسلام و سـرور کل ملـل کـرده ،و
امـر دادار صمـد او را در آرامـگاه صـدر ُرسـل رسـول مرسـل کل ،احمـد محمود مـأوا داده،
ُ َ
اهلل ل ُهمـا َو آ ِل ِـه األطهار.
سلام ِ

بازخوانی خطبهای در مدح موالی متقیان امام علی؟ع؟

صالـح روح و عمـر کامـکار مـا را کـرم و عطـاء کـرده که ولد اول را اسـم امـام اول و ولد دوم
هماسـم والـد امـام دهـم و ولـد سـوم هماسـم سـالک مادح دعاگـو آمده .طـول اهلل ُع ُ
مرهم
َ
َ َ
َ َ
و َ
اسـعد اهلل احوال ُهـم و اعمال ُهـم و َرحـماهلل ل ُهـم ،الحمـدهلل کـه در همـه حـال مـراد واصل
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َ
مه ــر در دار َح َم ــل 1آم ــده در اول س ــال
آمـــده ســـرو دل آرا و در آوا صلصـــل
ّ
همــه کــس را دل مکــدوح مکدر مســرور
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1

روح¬د ِه کل ّ
مـــروح سلســـال
آم ــده
ِ
همــه را کام امــل حاصــل و واصــل آمــال

2

3

مل ــک مه ــر ل ــوا ،داور صمصـــام هـــال

صهــر احمــد ،اســداهلل مالئــک مملــوک

س ــرور اع ــدل اعل ــم ،م ــه مع ــدوم هم ــال

ســـر الـــه و ولـــد ّ
محـــرم ّ
عـــم رســـول

داور عص ــر و ام ــام امـــم و والـــد آل

همـــدل صـــدر رســـلّ ،
ســـر الـــه واحـــد

4

در علــم و کمال
دار حلــم و ملــک دهــر و ِ

مالـــک عرصـــۀ اســـام و مـــدار ادوار

هم ــدم احم ــد محمـــود ،وعـــاء آمـــال

س ـ ّـر دادار صم ــد حاک ــم اح ــکام ح ــرام

َمل ــک کل مل ــل آمـــر اســـرار حـــال

آمـــده همســـر و دامـــاد رســـول مرســـل

5

همســر و همــره او در همــه حــال محــال

حاک ــم محکم ــه ع ــدل و ام ــام دو س ــرا

س ــالک راه ه ــدى و مل ــک مه ــر وص ــال

مهـــر او آمـــده در ســـر همـــه را مهـــر الـــه

مــدح او آمــده در دل همــه را ســحر حــال

س ــهم او در هم ــه معرکهه ــا ع ــادم عم ــر

ک ــرم او هم ــه در وعـــده حصـــول آمـــال

دم او روح ّ
مکـــرم دل او مصـــدر علـــم

6

اصل او اصل کرم مســلک او حل ســؤال

س ــرور اه ــل م ــکارم مل ــک کل مل ــوک

در همــه ملــک و ملــک آمــده او را اهــال

کــه محــل کــرده در آرامگــه صدر رســل
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کــوه و صحــرا همــه را اللــه و گل ماالمــال

« .1دار حمـل» اشـاره بـه اولیـن مـاه از برجهـای فلکـی دارد کـه معـادل فروردیـن مـاه در گاه¬شـمار
شمسـی اسـت.
 .2آیـه  9سـوره حشـر کـه در بـاب کرامـت و گذشـت امـام ؟ع؟ ،بـر پیامبـر ؟لص؟ نـازل شـد و این مصرع
نیـز اشـاره بـه همین فضیلـت اخالقی امـام دارد.
 .3اشاره به آیۀ  207سورۀ بقره که در شأن امام نازل شد و به آیۀ «لیلةالمبیت» معروف است.
ُ ْ ْ
ََ
 .4اشاره به حدیث «أنا َم ِد َینة ال ِعل ِم َو َع ِلي َب ُاب َها.»....
 .5آیـۀ مباهلـه بـه ضمیمـۀ آیـات قبـل و بعـد از آن ،اشـاره بـه واقعـۀ مباهلـه و همراهی امام بـا پیامبر در
همـه حال و مـکان دارد.
 .6آیـۀ  55سـورۀ مائـده کـه در فضلیـت امـام و فضـل و کرم او نازل شـد؛ هر چند دربارۀ شـأن نزول این

ّ
در حس ــد آم ــده اع ــداء و مک ــدر اح ــوال

داده دادار احـــد در همـــه ســـر ره او را

1

گـــرد درگاه ورا کـــرده ِالـــه واحـــد
ّ
حمـــدهلل کـــه او را همـــه دم مداحـــم

س ــرمه مردم ــک کل مل ــل در هم ــه ح ــال
آورم م ــدح ورا در هم ــه م ــاه و هم ــه س ــال

مهـــر او را احـــد داور دادار صمـــد

داده مــأوا و محــل در دلــم و در صلصال

سالکا مهــــــرور و مادح او کرد مـــــــدام

1

2

مدح او گو که حرام آمده در مدح اهمال

اهـم حصـول وصـول و دل همـه ّ
الحمـدهلل علـی کل حـال کـه ّ
مملـو مهـر او و در والء او و
اوالد او کامـروا آمـد؛ حمـد مـر کـردگار عالـم را ،که مهـر او را در دلم مأوا کرده ،و محال آمد
روح ُـه َّ
ُ
کـه در دو سـراء محـو گـرددَ .
الس ُ
اهلل َل ُـه ِاال کـرام َو َا َود َع َ
اوص َـل ُ
الکرام.
لام َو َر ِح َم آلـه ِ
مه ــر اس ــداهلل ام ــام دو س ــرا

او آم ــد س ــالک مل ــک کل مل ــوک

در دار دل ــم ک ــرده مح ــل و م ــأوا

ما در درود او سائل و مملوک و گدا

سـائل و آملـم کـه همـواره سـور هـوادار ّ
مکـرم کامـکار مـا مسـعود و در هرحـال حسـاد را
محسـود و عمر او ممدود و اوالد او محمود و اعداء او مطرود و دل مهرور او مسـرور و دار

تهـای مختلفـی بیـان کردهاند ،ولی همۀ روایات دارای یک مضمون هسـتند و مفسـرین
آیـه صور 
اتفـاق نظـر دارنـد کـه ایـن آیه در شـأن امام _ بعد ازخاتمبخشـی به فقیر _ نازل شـده اسـت.
 .1اشـاره بـه فضـل خداونـد نسـبت بـه امـام و حسـادت و آزردگـی دشـمنان آن حضـرت دارد .برخـی
یشـد
امتیـازات و موهبتهایـی کـه خداونـد بـرای امیرمؤمنـان لحـاظ میکـرد گاهـی باعـث م 
افـرادی از نظـر روحـی ،عقـدۀ حقـارت پیـدا کننـد و بـه امـام حسـادت و اعتـراض کننـد؛ از جملـه
مـوارد آشـکاری کـه خداونـد آن را خاصـۀ امـام علـی ؟ع؟ قـرار دادنـد و دیگـران زبـان بـه اعتـراض
و شـکایت گشـودند« ،حدیـث سـد االبـواب»« ،حدیـث طیـر مشـوی»« ،حدیـث منزلـت» و  ...را
یتـوان نـام بـرد.
م 
قُ َّ َ�أ َ�أ ُ ُ
<�ل لا ْس لک ْم
 .2در «آ َیـۀ م ّـودت» خداونـد بـه دوسـتی و محبـت اهلبیـت امـر ،و بـه پیامبـر فرمـوده:
َ َ �أ ً َ ْ َّ َ ْ ُ
عل یْ� ِه �جْ را ِإ�لا ال َم َود ة� ِ�فی ال ق� ْر�بَی>....؛ «قر بـی» بـه معنـی نزدیکـی در نسـب و خویشـاوندی رحمی اسـت و
امیرالمؤمنیـن ؟ع؟ اصـل ذو یالقر بـی اسـت.

بازخوانی خطبهای در مدح موالی متقیان امام علی؟ع؟

عطـاء او معمـور آمـال او آمـاده و مهـم او روا سـالک او را مـادح و دارالسلام او را مـأوا ،حـور
َ
ً
او را همسـر و َمحـل او واال و ّ
السلام علـی اهـل الـوراء و الـوالء و ما ِلکـه مـا اراد َو ل ُـه مـاال
ُ ً َّ
ممـدودا َو الـد دعـا.
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قراءة في إحدى خطب مولى المتقين اإلمام علي؟ع؟

طیبه حاجباقریان

1

الخالصة:
إن صنعـة النقطـة وظهورهـا مـن الفنـون البالغيـة التـي حدثـت فـي القـرون األولـى مـن بـزوغ
نجـم اإلسلام ،وقـد تجلـت هـذه الصنعـة ألول مـرة فـي كالم أميـر المؤمنيـن علـي؟ع؟؛ فقـد
ً
ً
كان؟ع؟ يلقـي خطبـا فـي البداهـة وارتجـاال لـم يسـتخدم فيهـا الحـروف المنقوطـة .وهـذه
الصنعـة التـي تعـد مـن أصعـب وأجمـل الصنائـع البالغيـة تشـاهد فـي تـراث العـرب والعجـم.
تـروم هـذه المقالـة إلـى تعريـف وتحقيـق الخطبـة غير المنقوطة مـن كالم أمير المؤمنين؟ع؟
التـي أوردهـا علـي قلـي ميـرزا اعتضـاد السـلطنة (مـن أحفـاد الملـوك القاجاريـة) .فـإن المؤلف
ً
ً
أورد فـي شـرح هـذه الخطبـة جملـة مـن فضائـل ومعاجـز اإلمـام علـي؟ع؟ نظمـا ونثـرا ،وقـد
اسـتفاد فـي ذلـك مـن خطبتـي اإلمـام علـي؟ع؟ غيـر المنقوطـة وأشـار إلـى اآليـات والروايـات
التـي اقتبـس منهـا فـي الخطبـة فـي الهامش.
المفـردات الرئيسـية :علـي بـن أبـي طالـب؟ع؟؛ الخطبـة غيـر المنقوطـة؛ علـي قلـي ميـرزا
اعتضـاد السـلطنة؛ الصنائـع األدبيـة؛ المخطوطـات.

 .1ماجستير الببيلوغرافيا واإلعالمhajbaqeriyan@yahoo.com .
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tions, the corrector decodes the verses and traditions, and
adds some extra explanations for each one in the footnote.
Keywords: Ali bin Abitālib (A.S.), a sermon without dot, Ali Qoli
Mīrzā I’tizād os-Saltana, figure of speech, manuscripts.

226

Reviewing a Sermon Delivered on the
Praise of Commander of the Faithful
Imam Ali (A.S.)
By: Taiebe Hājbāqeriyān1
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Abstract

Noqūt is a rhetorical figure which has been around since the
first centuries of the advent of Islam. This figure of speech
was first introduced in the words of the Commander of
the faithful Imam Ali (A.S.). He improvised some sentences
whose letters had no dot. This figure is considered to be
one of the most difficult and beautiful rhetorical figure, and
it can be seen in Arabic and Persian works. The following
article is going to introduce and correct a sermon which is
on the praise of Commander of the Faithful (A.S.), and its
letters have no dot. This sermon was delivered by Ali Qoli
Mīrzā I’tizād os-Saltana (One of the Qajar princes). The writer of the sermon has talked of Imam Ali’s virtues and miracles in both prose and poetry, and meanwhile made use of
two sermons whose letters have no dot and are attributed
to Imam Ali (A.S.). After rereading this sermon and pointing out its references to Imam’s sermons and its adapta1. An MA graduate student in Library and Information Science.
hajbaqeriyan@yahoo.com

