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منظومهای در امامت از قرن سیزدهم

[عبدالحسینطالعی]

عق���د اللئال���ی فی ج���واب بدء األمال���ی منظومهای اس���ت از آثار مول���ی محمدرضا بن علی
گوگ���دی گلپایگانی ،از دانشوران سدۀ سی���زده گلپایگان ،که در ای���ن یادداشت کوتاه بدان
اشاره می کنیم.
مؤل���ف ای���ن منظومه ،مولی محمدرضا منس���وب به گوگد ،از توابع گلپایگ���ان است ،فرزند
م�ل�ا علی (متوفی 27 :رج���ب  1275ق) ،فرزند مال محمد (از تالمذۀ می���رزای قمی) فرزند
آخوند مال عبداهلل فرزند مال حسین شهید فرزند مال محمد زمان (شهید در حملۀ افاغنه به
اصفهان) ،از خاندانی دانشپرور که نسب آنها به مالک اشتر میرسد .شرح حال شماری
از آنه���ا در کتاب شرح ح���ال دانشمندان گلپایگان (به کوش���ش :رضا استادی ،قم :کنگرۀ
بزرگداشت علمای گلپایگان 1381 ،ش ،ج  1ص  297به بعد) آمده است.

گوگدی و میرزا محمدرضا اسفرنجانی گلپایگان���ی درس آموخت( .شرح حال دانشمندان

گلپایگ���ان ،ج  1ص  ،328 – 323زندگ���ی نامه خود نوشت مال محمدرضا در تار یخ  7ماه
رمضان  1271ق).
منظوم���ۀ یاد شده در ماه شعب���ان  1261قمری سروده شده و متن کام���ل آن در کتاب شرح

حال دانشمندان گلپایگان (ج  ،3ص  )410 – 392درج شده است .البته از آن روی که آن
کتاب پر مطلب و ارزشمند ،فاقد نمایه های مناسب است ،این رساله در کنار رسالهها و
اجازات نفیس دیگر ،گم شده و امکان دسترسی و رجوع به آن کم شده است.
منظوم���ۀ عق���د اللئالی به عربی ،در حدود  320بیت است که در طول پنج روز در پاسخ به
قصیدۀ المیۀ  70بیتی دانشمند اهل سنت سراج الدین علی بن عثمان آوشی (سروده در
سال  )569سروده شده است.
رساله با مقدمهای کوتاه آغاز میشود (ص  )392و پس از آن متن کامل منظومه (ص )395
با مطلع «تبارک بعد بسم اهلل قالی  /بتحمید المهیمن ذی الجالل» آمده است.
بعضی از ابیات مقدمه چنین است:

نکتهها و یادداشتهایی در حریم امامت

مؤلف ،با وجود دشوار یهای فراوان در زندگی ،در گلپایگان و اصفهان ،از بزرگانی همچون
سی���د محمد باقر شفتی ،مال محمد تقی اردکانی ،شیخ محسن معزی دزفولی ،مال احمد
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ّ
یبی���ن فی���ه ناظم���ه الفقی���ر
ّ ّ ً
ّ
ال���رد حق���ا
اه���م القص���د فی���ه
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محم���د الرض���ا خی���ر المق���ال
لنظ���م اسم���ه ب���دء األمال���ی

فصـلنامه امامت پژوهی ـ شماره دهم ـ تابستان 1392

فهرست عناوین منظومه چنین است:
فی التوحید (ص )396
في بیان الصفات (ص )397
ّ
ّرد النقض علی تعدد صفات اهلل علی کونها عین الذات (ص )398
العامة و اإلمامة ّ
في النبوة ّ
العامة (ص )398
ّ
في ّ
الخاصة ( ص )398
النبوة
ّ
الخاصة (ص )399
في اإلمامة
ّ ّ ّ
في األدلة الدالة علی خالفة علی ؟ع؟ بالفصل (ص )400
في إمامة باقي اال ّئمة ؟مهع؟ (ص )402
في وجه اختفاء اإلمام صاحب العصر ؟ع؟ (ص )405
في فضیلة الزهراء ؟اهع؟ (ص )406
في المعاد (ص )406
في ما جاء به النبی ؟ص؟ (ص )407
ّ
بخش آخر ،یک دوره عقاید حقه (مال ئکه ،رجعت ،سؤال قبر ،میزان ،شفاعت ،نفی جبر و
تفویض و بداء) را بیان میدارد.
در اواخر منظومه میگوید:
و مقص���ودي لترکی���ب المق���ال
لق���د ّتم���ت بحم���د اهلل نظمي
و أن���ت قد علم���ت ّأن قصدي
ً
فأن���ت ی���ا أخ���ي ّقبل���ه حفظ���ا
ّ
فإن���ي قلت���ه ف���ي خم���س ی���وم

ب���ذا ّرد عل���ی «ب���دء األمال���ي»

ب�ل�ا بح���ث لخط���أ أو ج���دال
بخل���ط ف���ي ح���واس واخت�ل�ال

از آنجا که بخش اعظم این قصیده ،در باب امامت است و به بیانی استداللی و استوار به
اثبات امامت میپردازد ،سزاوار ّ
توجه بیشتر است.
سراج الدین در المیۀ خود ،بیتهایی در فصل امامت آورده ،از جمله:
در باب وصایت:

ّ
و للصدی���ق رجح���ان جل���ي
و للف���اروق رجح���ان و فض���ل
ّ ً
ً
و ذوالنور ی���ن حق���ا ک���ان خی���را
ّ
للک���رار فض���ل بع���د ه���ذا
و
در باب حضرت صدیقه کبری ؟اهع؟:
ّ
و للصدیق���ة الرجح���ان فاعل���م

علیاألصحابمنغیر احتمال
علی عثم���ان ذي النورین عال
ّ
م���ن ّ
الک���رار ف���ي ص���ف القتال
ًّ
ط���را ال تبال���ي
عل���ی األغی���ار
علی الزهراء في بعض الخالل!

در باب لعن یزید:
و ل���م یلع���ن یز ی���د بع���د م���وت

سوی المک���ث را في اإلغراء غال

گوگدی در پاسخ او ،ادلۀ اثبات امامت امیرالمؤمنین ؟ع؟ چنین بر میشمارد:
فمنه���ا ّأن���ه المعص���وم ال غی���ر

عقیب المصطفی خیر األعالي

(تا سه بیت)
و منه���ا ّأن���ه ق���د ک���ان أعل���م

ظه���ور المعجزات ف���ي الخالل
�ّل�اّ ً ُ
م���ن األصح���اب ک ال ابال���ي

(تا  17بیت)
ً
ً ّ
شهی���را بالغ���ا ح���د الکم���ال

و منه���ا ّأن���ه ف���ي الزه���د کان���ا
َ
ّ
َْ
پس از آن به أ ْسخی ،أشجع ،و بکاء بودن حضرتش اشاره میکند.
در ضمن وجوه غیبت امام عصر ؟جع؟ میسراید:
فمنه���ا م���ا خف ّ
���ي عن���د خل���ق
و أظهره���ا و أول���ی بالحکای���ة

و منها ف���ي النصوص و المقال
لم���ا ق���د ّ
نبه���ت م���ن اغتف���ال

ه���و الظل���م الشدی���د باأل ئم���ة

ه���و الکف���ران ع���ن ه���ذا النوال

در بیتهای بعد ،این وجه را به تفصیل توضیح میدهد.

نکتهها و یادداشتهایی در حریم امامت

(تا  7بیت بعد)
و منه���ا ّأن���ه ق���د ّادع���ی م���ع
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