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]عبدالحسین طالعی]

عقـــد اللئالـــی فی جـــواب بدء األمالـــی منظومه ای اســـت از  آثار مولـــی محمدرضا بن علی 
گوگـــدی گلپایگانی، از دانشوران سدۀ سیـــزده گلپایگان، که در ایـــن یادداشت کوتاه بدان 

اشاره می کنیم.

مؤلـــف ایـــن منظومه، مولی محمدرضا منســـوب به گوگد، از توابع گلپایگـــان است، فرزند 
مـــال علی )متوفی: 27 رجـــب 1275 ق(، فرزند مال محمد )از تالمذۀ میـــرزای قمی( فرزند 
آخوند مال عبداهلل فرزند مال حسین شهید فرزند مال محمد زمان )شهید در حملۀ افاغنه به 
اصفهان(، از خاندانی دانش پرور که نسب آنها به مالک اشتر می رسد. شرح حال شماری 
گلپایگان )به کوشـــش: رضا استادی، قم: کنگرۀ  از آنهـــا در کتاب شرح حـــال دانشمندان 

بزرگداشت علمای گلپایگان، 1381 ش، ج 1 ص 297 به بعد( آمده است.

مؤلف، با وجود دشواری های فراوان در زندگی، در گلپایگان و اصفهان، از بزرگانی همچون 
سیـــد محمد باقر شفتی، مال محمد تقی اردکانی، شیخ محسن معزی دزفولی، مال احمد 
گوگدی و میرزا محمدرضا اسفرنجانی گلپایگانـــی درس آموخت. )شرح حال دانشمندان 
یخ 7 ماه  گلپایگـــان، ج 1 ص 323 – 328، زندگـــی نامه خود نوشت مال محمدرضا در تار

رمضان 1271 ق(.

منظومـــۀ یاد شده در ماه شعبـــان 1261 قمری سروده شده و متن کامـــل آن در کتاب شرح 
گلپایگان )ج 3، ص 392 – 410( درج شده است. البته از آن روی که آن  حال دانشمندان 
کتاب پر مطلب و ارزشمند، فاقد نمایه های مناسب است، این رساله در کنار رساله ها و 

اجازات نفیس دیگر، گم شده و امكان دسترسی و رجوع به آن کم شده است.

منظومـــۀ عقـــد اللئالی به عربی، در حدود 320 بیت است که در طول پنج روز در پاسخ به 
قصیدۀ المیۀ 70 بیتی دانشمند اهل سنت سراج الدین علی بن عثمان آوشی )سروده در 

سال 569( سروده شده است.

رساله با مقدمه ای کوتاه آغاز می شود )ص 392( و 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:
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الفقیـــر  ناظمـــه  فیـــه  المقـــالیبّیـــن  خیـــر  الرضـــا  محمـــد 

حّقـــًا الـــرّد  فیـــه  القصـــد  األمالـــیاهـــّم  بـــدء  اسمـــه  لنظـــم 
فهرست عناوین منظومه چنین است:

فی التوحید )ص 396(
في بیان الصفات )ص 397(

رّد النقض علی تعّدد صفات اهلل علی کونها عین الذات )ص 398(
في النبوة العاّمة و اإلمامة العاّمة )ص 398(

في النبّوة الخاّصة ) ص 398(
في اإلمامة الخاّصة )ص 399(

ة علی خالفة علی ؟ع؟ بالفصل )ص 400(
ّ
ة الّدال

ّ
في األدل

ئّمة ؟مهع؟ )ص 402( في إمامة باقي اال
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( 
ئكه، رجعت، سؤال قبر، میزان، شفاعت، نفی جبر و  بخش آخر، یک دوره عقاید حّقه )مال

تفویض و بداء( را بیان می دارد.
در اواخر منظومه می گوید: 

و مقصـــودي لترکیـــب المقـــاللقـــد تّمـــت بحمـــد اهلل نظمي

األمالـــي«و أنـــت قد علمـــت أّن قصدي »بـــدء  علـــی  رّد  بـــذا 

قّبلـــه حفظـــًا أخـــي  یـــا  جـــدالفأنـــت  أو  لخطـــأ  بحـــث  بـــال 

بخلـــط فـــي حـــواس واختـــاللفإّنـــي قلتـــه فـــي خمـــس یـــوم

از آنجا که بخش اعظم این قصیده، در باب امامت است و به بیانی استداللی و استوار به 
اثبات امامت می پردازد، سزاوار توّجه بیشتر است.

سراج الدین در  المیۀ خود، بیت هایی در فصل امامت آورده، از جمله: 
در باب وصایت:
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جلـــي رجحـــان  للصّدیـــق  علی األصحاب من غیر احتمالو 

فضـــل و  رجحـــان  للفـــاروق  ین عالو  علی عثمـــان ذي النور

کـــان خیـــرًا یـــن حّقـــًا  مـــن الكـــّرار فـــي صـــّف القتالو ذوالنور

هـــذا بعـــد  فضـــل  للكـــّرار  تبالـــيو  ال  طـــّرًا  األغیـــار  علـــی 

در باب حضرت صدیقه کبری ؟اهع؟:

علی الزهراء في بعض الخالل!و للصّدیقـــة الرجحـــان فاعلـــم

ید:  در باب لعن یز

یـــد بعـــد مـــوت  سوی المكـــث را في اإلغراء غالو لـــم یلعـــن یز

گوگدی در پاسخ او، ادلۀ اثبات امامت امیرالمؤمنین ؟ع؟ چنین بر می شمارد:

أّنـــه المعصـــوم ال غیـــر عقیب المصطفی خیر األعاليفمنهـــا 

)تا 7 بیت بعد(

مـــع اّدعـــی  قـــد  أّنـــه  منهـــا  ظهـــور المعجزات فـــي الخاللو 

)تا سه بیت(

أعلـــم کـــان  قـــد  أّنـــه  منهـــا  ً ال ُابالـــيو  ّ
کـــال مـــن األصحـــاب 

)تا 17 بیت(

کانـــا الزهـــد  فـــي  أّنـــه  منهـــا  شهیـــرًا بالغـــًا حـــّد الكمـــالو 

ْشجع، و بّكاء بودن حضرتش اشاره می کند.
َ
ْسخی، أ

َ
پس از آن به أ

در ضمن وجوه غیبت امام عصر ؟جع؟ می سراید:

و منها فـــي النصوص و المقالفمنهـــا مـــا خفـــّي عنـــد خلـــق

بالحكایـــة أولـــی  و  أظهرهـــا  لمـــا قـــد نبّهـــت مـــن اغتفـــالو 

ئمـــة  باأل الشدیـــد  الظلـــم  هـــو الكفـــران عـــن هـــذا النوالهـــو 

در بیت های بعد، این وجه را به تفصیل توضیح می دهد.
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