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چکیده
سيد محی الدين بن تاج الدين بن قتّال متخلص به »محيا«، يك از شاعران پارسی گوی قرن 11 قمری و سنی 
مذهب است كه در آثار خويش، عشــق و ارادتش را به پيامبر)ص( و اهل بيت)ع( به ويژه حضرت علی)ع( 
بی پرده ابراز داشــته اســت. او در ديوان اشــعارش، در كنار مدح پيامبر)ص( و خلفای راشدين، بارها و به 
طور خاص، از حضرت علی)ع(، در نهايت احترام، اصالت و تقّدس ياد كرده اســت. در اين نوشتار، به بيان 
ديدگاههای اين شــاعر درباره خلفای راشدين و به ويژه حضرت علی)ع( پرداخته شده است. محيا، حضرت 
محمد)ص( را محبوب و معشوق خود می داند و به حضرت علی)ع( عشق می ورزد و خود را از نسل حضرت 

علی)ع( می داند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال یازدهم/ دوره جدید/ شماره 43/ بهار 1395

صص 72-79
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مقدمه
شاعران پارســی گوی از آغاز تاكنون به مناسبتهای 
گوناگون به تكريم پيامبر)ص( و اوليای دين پرداخته 
و شــخصيت و مقام واالی آنهــا را در آثار خويش 
منعكس كرده اند. محيا شــاعر و عارف بزرگ ايرانی 
)1005-1098ق( كه ســنی و شافعی مذهب است،1 
ســعی می كند با مدح اهل بيــت)ع( در كنار خلفای 
راشــدين، به متعصبان يــادآوری كند كه دوســتی 
اهل بيت)ع( با خلفای راشــدين در كنار هم، ممكن و 
قابل جمع اســت. او در روزگاری كه دشمن سعی در 
اختالف افكندن بين صفوف مســلمانان دارد، وحدت 
را ســرلوحه خود قرار مي دهد. وي عاشــق وحدت 

است و از وحدت به عنوان اصل رحمت ياد می كند:
خداونــدا به حق تای وحدت/ به آن نقطه كه باشــد 

اصل رحمت.2
محيا در اشعار خود، در كنار فضايل و مناقب خلفای 
راشــدين، از دوســتی و محبت اهل بيت)ع( به ويژه 
حضرت علی)ع( سخن می گويد كه در اين نوشتار به 

آن پرداخته شده است.

پیشینه بحث
در مورد محيا و اشــعارش كتابها و نوشته هايی چند 
به چاپ رسيده است، مانند: محيا شاعری از جنوب، 
محيــا ُدّر دريای پارس و محيا ترانه ســرای مردمی 
خليج فارس با افســانه ها و داســتانهايی پراحساس 
كه همگی نوشــته احمد حبيبی هستند. اما هيچ يك 
از آنها به بحث مســتقلی درباره موضوع اين پژوهش 
نپرداخته اند، بلكه در آنها تنها اشاراتي اندك صورت 
گرفته اســت. بنابراين از اين جهت تحقيق حاضر از 

نوآوري برخوردار است.
1. ایشــان در دیوان اشــعار خود، مذهب خویش را این گونه معرفی 
می کند: دو ح حنبل حنیفه مالکی میم/ گزیدم شــافعی در هفت اقلیم 

)ر.ک: ديوان محيا، ص114(.
2. همان، ص36.

زندگی نامه محیا
ســيد محی الدين بن تاج الدين ... بن قتّال متخلص به 
»محيا«، يكی از شاعران شــروه گوی )دوبيتی گوی( 
معروف قرن 11 قمری، در روستای عمادالقرية شهر 
الر زاده شــد. او دوران طفوليت را در زادگاهش و 
در مجاورت خانواده و كنــار بارگاه جد بزرگوارش 
حضرت قتّال به آموزش قرآن و علوم دينی در مذهب 
امام شــافعی پرداخت.3 سپس به روســتای كال از 
محالت سبعه الر آن زمان و از توابع منطقه فرامرزان 
بخش بســتك هرمزگان اين زمان، مهاجرت كرد و 
آموزش دينی و عربی خود را در خدمت ســادات و 
مشايخ آن سامان تكميل نمود، به خصوص از محضر 
شــيخ عباداهلل انصار يكی از مشــايخ بزرگ منطقهـ  
كه محيا نسبت به ايشــان ارادت خاصی داشته است 
ـ بهره برد. دوران حيات شــاعر بين سالهای 1005 
تا 1098ق اســت كه دوران جوانی شاعر )1046ق( 
مقارن با ايامی است كه بندرعباس توسط شاه عباس 
فتح گرديد و پرتغاليها از بندرعباس رانده شدند و نام 
بندرعباس از »جرون«، »گمبرون« و »گامبرون« به 
بندرعباس تغيير يافت. همچنين در همان سال، واليت 
الر ـ كه ميرزا عالءالملك ملقب به ابراهيم خان ثانی 
از خانــدان حاكمان محلی كهن الر در آنجا حكومت 
می كرد ـ در پی چند لشكركشی توسط شاه عباس به 

تصرف درآمد و خاندان محلی ملوك الر برافتاد.4
محيــا پس از مطالعــات عميق در مســائل دينی و 
عرفانی، يكی از عرفای مشــهور منطقه شد و مدتی 
توليت آستان جد بزرگوارش؛ يعنی سيد كامل پير را 

بر عهده گرفت، او در اين باره می گويد:
منم محيا كه از نسل عليّم/ غالم خاص قتّال وليّم

ز حشر و نشــر محيا گشــته فارغ/ كه شيخ آستان 
كامليّم.

3. ديوان محيا، صص11و12.
4. تاريخ جامع ايران، ج11، صص294و295.
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ســپس به پيروی از سيره ســلف خود، راه غربت و 
مسافرت را انتخاب نمود و مدت 12 سال در شهرها 
و روســتاهای داخل و خارج به ســير و ســياحت 
پرداخت. او عالوه بر گردش در شهرها و روستاها و 
بنادر خليج فارس و دريای عمان، به شهرهای ديگری 
همچون شــيراز، كرمان و بلوچستان، و نيز با لنجهای 
بادبانی از طريق بنــادر جنوبی ايران به هند، بغداد و 
بصره مســافرت نمود. زيارت خانه خدا و تشّرف به 
بيت المقدس را می توان از زمره مســافرتهای وي به 

شمار آورد.5
محيـا شـاعری خـوش قريحـه و از صالحـان زمـان 
نواحـی  و  هرمـزگان  در  مشـهور  عارفـی  و  خـود 
الرسـتان بـود، از ايـن رو دوبيتيهـای او، ورد زبـان 
مـردم ايـن مناطـق اسـت.6 محيـا دوبيتيهـای جالبی 
دارد كـه روان و دلنشـين اسـت و در جـای جـای 
اشـعارش پـس از سـتايش خـدا، بـه ذكـر صفات و 
مـدح پيامبـر)ص( و ديگـر بـزرگان و اوليـا و عرفـا 
می پـردازد.7 محيا شـاعری مسـلمان و مؤمن اسـت. 
ايمـان پاكـش بـه اسـالم و پيامبـر)ص( در بيشـتر 
ابياتـش چشـمگير اسـت. او حضـرت محمـد)ص( 
را محبـوب و معشـوق خـود می نامـد، بـه حضـرت 
علی)ع( عشق می ورزد و خود را از نسل آن بزرگوار 
می دانـد. وي فقـط بـه مدح بـزرگان ديـن می پردازد 
و نـان بـه نرخ روز نمی خورد. او دارای سـه پسـر به 
نامهـای محمد، عامر و حسـن بوده اسـت كه بيشـتر 
نوادگانـش از نسـل محمـد می باشـند.8 او در حدود 
سـن 93 سـالگی از دنيا رفت و در روسـتای كال كه 
امـروزه جزء بخش بسـتك اسـتان هرمزگان اسـت، 

بـه خاك سـپرده شـد.

5. همان، ج11، صص13و14.
6. محيا شاعری از جنوب، ص20.
7. محيا ُدّر دريای پارس، ص27.

8. ديوان محيا، ص14.

مشخصات اشعار محیا
اشعار محيا همگي دوبيتی هستند كه در اصطالح مردم 
جنوب، آن را »شلوند«، »شروا« و »شروه« می نامند. 
واژه شــروه را نوعی از خوانندگی معنــا كرده اند.9 
محيا در اشــعارش به شعرای بزرگی همچون نظامی، 
موالنا، سعدی، باباطاهر و به خصوص حافظ شيرازی 
نظر داشــته، اما از بين قالبهای معروف شــعر، برای 
بيان ســخنانش، دوبيتی را انتخاب نموده است؛ زيرا 
دوبيتی از قالبهايی اســت كه مختص ايران می باشد. 
او ترانه ســرايی است كه در وزن »مفاعيلن، مفاعيلن، 
فعولن« بحر َهَزج ُمســدس محذوف با چهار مصراع 
)دو بيت(، ســعی كــرده تا كامل ترين ســخن را در 

خالصه ترين قالب شعری ارائه كند.10
ويژگی خاص شعر محيا را بايد در محتوای آن جستجو 
نمود؛ زيرا عالوه بر اينكه اشــعارش دارای انسجامی 
محكم و اســكلتی منظم است، سرشــار از عرفان و 
عشــق است، اما نه عشــق و محبتی عامی نسبت به 
پيامبر)ص( و اهل بيت)ع(، بلكه عشقی بی نظير كه از 
روحی بزرگ و عميق، سرشار است. محيا با الهام از 
قله های بلند شعر و ادب فارسی، مشرب عرفانی خود 
را در قالب دوبيتيهايی گيرا و دلنشين عرضه می دارد.

سـادگی و بی پيرايگـی و خالـی از تكلـف و تصنـع 
بـودن و نيـز وجهـه دينـی و عرفانی داشـتن اشـعار 
او، موجـب شـد، تا خيلـی زود مردم كوچـه و بازار، 
همـه اشـعار او را در سـينه ها حفـظ و بـه عنـوان 
گنجينـه ای از ميـراث فرهنگـی و مذهبـی، نگهداری 
اگـر شـعر محيـا رنـگ دينـی و عرفانـی  نماينـد. 
نداشـت، هرگـز ايـن چنيـن در قلـب مـردم جنـوب 
ايـران، اثـر نمی گذاشـت. هميـن ويژگی اسـت كه او 

را محبـوب خـاص و عـام كـرده اسـت.

9. فرهنگ معين، ج2، ص41.
10. وزن اصلی دوبیتیها »مفاعیلن، مفاعیلن، فعولن« است، ولی برخی 
از دوبیتیهای محلی بر وزن »فاعالتن، مفاعیلن، فعولن« نیز ســروده 

شده اند.
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هرچنـد ديوانـی منسـجم و كامـل از ايـن شـاعر بـه 
دسـت ما نرسـيده اسـت، اما از آنجا كه مردم جنوب 
بيشـتر اشـعار او را از حفـظ بودنـد و بـا توجـه بـه 
متـون قديمي كـه برخی از اشـعار او در آنها منعكس 
شـده، بسـياري از اشعار او به دسـت ما رسيده است. 
بـر مبناي آنچه به دسـت ما رسـيده، می توان اشـعار 
او را بـه دو دسـته كلی تقسـيم كرد: برخـي محكم و 
رسـا و فاقـد هر نوع عيـب و كاسـتی و برخي ديگر 
دارای عيـوب قافيـه و غيـره. ايـن مشـكالت قافيه، 
شـايد بـه اين خاطر اسـت كـه ديـوان او جمع آوری 
شـده و از قبـل مـدّون نبوده و چه بسـا با كـم كردن 
و افـزودن يـك يـا چند كلمـه يا پس و پيـش كردن 

واژه هـا ايـن اتفاق افتاده اسـت.

فضایل و مناقب خلفای راشدین
هرچند از منظر اهل سنت، حضرت علی)ع( نيز جزء 
خلفای راشدين می باشــد، اما به دليل اينكه محيا در 
ديوان اشعار خود، به طور ويژه و خاص آن حضرت 
را مدح كرده كه موضوع اين نوشــتار نيز در اين باره 
اســت، به فضايل و مناقب حضرت علی)ع( در باب 
جداگانه پرداخته می شود. محيا از خلفای راشدين به 
نيكی ياد كرده و اشعاری درباره فضايل و مناقب آنان 

سروده است:
ِوِل11 من تاج فّضلنا12 به سر كرد

 ِوِل من تا عالم فانی گذر كرد
برای خاطر موالی محيا

 مدد بر دين پيغمبر ُعَمر كرد.13

11. ِول، به معنای محبوب، معشوق، دلدار و دلبر است.
12. اشــاره به این آیات دارد: بقره، 253؛ انعام، 86؛ اسراء، 21و55؛ 
نمــل، 15. خداوند در ایــن آیات، به برتری بخشــیدن پیامبرانی بر 
پیامبران دیگر اشــاره می نماید، گویی مراد شــاعر از اشاره کردن به 
این آیات، این اســت که می خواهد برتری پیامبر)ص( را نســبت به 

سایر انبیا بیان کند.
13. ديوان محيا، ص61.

شــاعر در اين دوبيتــی پس از بيان برتــری پيامبر 
اسالم)ص( بر ساير پيامبران، عمر بن خطاب را كمك 

و يار دين معرفی می كند.
به سن، بيست از شصتم خبر شد

 چو مهرم بر ابوبكر و عمر شد
محبان بشنويد از قول محيا

ستون دين پيغمبر عمر شد.14
شاعر در اين دوبيتي كه گويا در سن 20 سالگی بوده 
است، مهر و محبت و عالقه خود را به ابوبكر و عمر 
ابــراز می دارد و به محبان خــود، عمر بن خطاب را 

ستون دين پيامبر)ص( معرفی می كند.
قسم بر چار عين و يك ميم15

 قسم بر حلقه سه حا و يك جيم16
كه محيا سر ز پيمانت نپيچد

 زكرياوار اگر سازی به دو نيم.17
شــاعر در ايــن دوبيتی در كنار قســم بــه نامهای 
پيامبر)ص( و جبرئيل)ع(، به نامهای خلفای راشدين 
نيز قســم ياد می كند كه نشــان دهنده ارزش و مقام 
واالی آنها نزد اين شاعر است. او يادآور می شود كه 
اگر او را مانند حضرت زكريا)ع( به دو نيم سازند، باز 

هم سر از پيمان اسالم خود برنمی دارد.
منم محيا، غالم شاه كّرار

 به دين احمد و محمود مختار
اگر پُرسند كه محيا، ملتت چيست

 اول چار، دوم چار و سوم چار.18
محيا در اين دوبيتي، خود را غالم حضرت علی)ع( كه 

14. همان، ص68.
15. چار عیــن، کنایه از چهار حرف اول نامهای خلفای راشــدین، 
عبداهلل بن ابی قحافه )ابوبکر(، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان و علی 

بن ابی طالب می باشد و میم، منظور حضرت محمد)ص( است.
16. ســه حا، کنایه از حروف وسط کلمات محمد، احمد و محمود و 

جیم ابتدای حرف حضرت جبرئیل)ع( است.
17. همان، ص114.
18. همان، ص82.
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لقب كّرار )به معناي بسيار و پی درپی حمله كننده(19 
را برای ايشان ذكر كرده، معرفی می كند و خود را پيرو 
دين حضرت محمد)ص( مي داند و می گويد كه اگر از 
وی سؤال شود كه پيرو كدام ملت است، او در جواب 
سه مرتبه )كه نشــانه قطع و يقين است( می گويد كه 
پيرو چار )چهار( اســت كه منظور چهار خليفه راشد 
می باشد. الزم به ذكر است، آنچه در اين قسمت بيان 
شد، تمام مطالب و اشعاری است كه محيا درباره سه 

خليفه اول ابراز داشته است.

فضایل و مناقب علی بن ابی طالب)ع(
اكثر اشعار محيا در مورد فضايل حضرت علی)ع( است 
كه اشاره به احاديثی دارد كه درباره فضايل ايشان ذكر 
شده است. او در اشعار خود، فضايل و مناقب حضرت 
علی)ع( را در قالب واژه هايی چون: موال، شير خدا، 
اميرالمؤمنين، شاه كّرار، داماد پيامبر)ص(، فاتح خيبر 

و خيبر شكن بيان می كند.
وی در اشــعارش به علم و دانش فــراوان حضرت 

علی)ع( اشاره نموده است:
علی دروازه بان شهر دين است
 محمد نور رب العالمين است
چراغی سرزده از سوی قبله

 گمان دارم اميرالمؤمنين است.20
محيــا در اين دوبيتی به حديثی از پيامبر)ص( درباره 
دانــش فراوان حضــرت علی)ع( اشــاره می كند كه 

پيامبر)ص( فرمود: »أنا مدينة العلم و علی بابها«.21
او در ادامه از حضرت علی)ع( به عنوان شير خدا ياد 

می كند و می گويد:
علی شيِر خداِی غيب دان است

19. لسان العرب، ج5، ص135.

20. ديوان محيا، ص41.
21. المســتدرك علی الصحيحين، ج3، صص137و138؛ المعجم 
الكبيــر، ج11، ص65. این حدیث در ســنن الترمذی با لفظ: »أنا 

دارالحکمة و علی بابها« آمده است )سنن الترمذی، ص 852(.

 محمد سرور پيغمبران است22
علی كه كافران كرده مسلمان

 خدا بخشنده كل جهان است.23
محيـا نيـز مانند ديگـر اهل سـنت حضـرت علی)ع( 
را شـير خـدا می دانـد كـه ايـن لقـب بـه صراحـت 
در  به خصـوص  اسـت،  آمـده  اهل سـنت  متـون  در 
خطبه های جمعه اهل سـنت، بعد از مـدح پيامبر)ص( 
و سـه خليفه ديگـر، از حضرت علی)ع( بـا اين لقب 
يـاد می شـود: »اللهم صل و سـلم علـی موالنا محمد 
و علـی جميـع الصحـب و اآلل. خصوصـًا منهم علی 
الشـيخ الشـفيق قاتل الكفار و الزناديـق اميرالمؤمنين 
سـيدنا أبـی بكـر الصديـق، و علـی األميـر األّواب 
الناطـق بيـن الحـق و الصـواب اميرالمؤمنيـن سـيدنا 
عمـر بـن الخطـاب، و علی اميـر الزمان كامـل الحياء 
و اإليمـان اميرالمؤمنيـن سـيدنا عثمـان بـن عفان، و 
علـی اميـر األبـرار ابـن عـّم النبـی المختار اسـد اهلل 
الغالب امام المشـارق و المغارب اميرالمؤمنين سـيدنا 
علـی بـن ابی طالب الحيـدر الكّرار، و علـی اإلمامين 
الشـريفين الشـهيدين سـيدا شـباب أهـل الجنـة قّرۀ 
أعيـن اهل السـنة أبـی محمد الحسـن و أبـی عبداهلل 
الحسـين و أمهمـا فاطمـة الزهـراء، و علـی العّميـن 
المعظميـن افضلی الناس سـيدا الشـهداء حمـزۀ و أبی 

العبـاس«.24 فضل 
اهل ســنت درود بر پيامبــر)ص( و خاندانش را در 
خطبه جمعه واجب می دانند و آن را جزء اركان خطبه 

برشمرده اند.25
وي در چنــد بيت ديگر نيز به ايــن صفت حضرت 

علی)ع( اشاره دارد:
22. در ديوان محيا، این بیت به این صورت نیز آمده است: علی شیر 
اســت که پیغمبر رسول است/ دعای ما به نزد حق قبول است )ر.ک: 

ديوان محيا، ص39(.
23. همان، ص40.

24. خطبه های جمعه و عيدين، ص11؛ تعليمات دينی و دعاهای 
تراويح و ساير دعاها، ص137.

25. الوسيط فی المذهب، ج2، ص278.
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محمد خيمه در ناف زمين زد
علی شير خدا شمشير دين زد
پس پرده نشست موالی محيا

بُراق از جنّت آورد و به زين زد.26
در اين دوبيتی، شاعر ضمن اشاره به معراج پيامبر)ص(، 

علی را شير خدا معرفی می كند.
در ابياتی ديگر نيز محيا، حضرت علی)ع( را شير خدا 
معرفی می كند كه هميشــه همراه پيامبر)ص( اســت و 

خود را غالم آنها معرفی می نمايد:
رسول اهلل تو بودی مرد خاموش

 علی شير خدا شاه فرادوش
يقين دانم كه بانگ از اكبر آمد

 منم محيا غالم حلقه بر گوش.27
او عالقه ای خاص به حضرت علی)ع( دارد؛ چون در 
كنار نام خدا و حضرت محمد)ص(، هميشــه علی)ع( 
را ياد می كند و جايی كه الزم ديده اســت، در كنار نام 
خدا و رســولش، به نام حضرت علی)ع( هم قسم ياد 

كرده است:
به اللهی كه نامش بی شمار است

 به مواليی كه تيغش ذوالفقار است
سر از بالين عشقت برندارم

 كه تا دين محمد برقرار است.28
با تأمل در اشــعار وی، می توان فهميد كه عشق او به 
حضرت علی)ع( آن چنان زياد اســت كه در كنار نام 
پيامبر)ص(، نمی تواند نام حضرت علی)ع( را نياورد و 

گويا عاشق ديدار حضرت علی)ع( است:
سالم عليك كه سيد حيدر آمد

 كه نور ديده و تاج سر آمد
هزار صلوات بر نام محمد

 ُگلی از جانب پيامبر آمد.29

26. ديوان محيا، ص65.
27. همان، ص92.

28. محيا ُدّر دريای پارس، ص91.
29. ديوان محيا، ص69.

وی در اين دوبيتی، از حضرت علی)ع( با عنوان سيد 
حيدر، نور ديده و تاج سر ياد می كند و ايشان را ُگلی 

از جانب پيامبر)ص( می داند.
محيا در اشعار خود به شجاعت حضرت علی)ع( اشاره 
می كند و برای نمونه شكستن در قلعه خيبر توسط آن 
حضــرت را ذكر می كند و به كســانی كــه غم دنيا را 
می خورند و از مرگ می هراســند، يادآور می شود كه 
غم نخورند؛ زيرا امام حسن)ع( و امام حسين)ع( و پدر 
بزرگوارشان با آن همه عظمت و بزرگی از دنيا رفته اند:

مخور غم كه حسين و شاه حسن رفت
 شهنشاه دِر خيبر شكن رفت
نه تنها رفته محيا در غريبی

 بسا تن در بيابان بی كفن رفت.30
او ضمن اشاره به مقام واالی پيامبر اسالم)ص( و اينكه 
ايشــان دادخواه و شفيع روز محشــر و نويد زندگان 
است، به شــجاعت حضرت علی)ع( در فتح خيبر نيز 

اشاره می كند:
مشّرف آن رسول اكبر آمد
 محمد دادخواه محشر آمد
نويد زندگان داده به عالم

عليّم قلع باب خيبر آمد.31
اين دوبيتي، اشــاره بــه كندن دِر قلعه خيبر توســط 
حضرت علی)ع( دارد و نيز اشاره به اين حديث نبوی 
ايََة َرُجاًل يُِحبُّ  دارد كه پيامبر)ص( فرمود: »أَلُْعِطيَنَّ الرَّ
اهللَ َوَرُسولَُه، َويُِحبُُّه اهللُ َوَرُســولُُه«؛32 »همانا فردا اين 
پرچــم را به مردی خواهم داد كه خدای و رســول را 
دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند«.

وي در اشــعارش از حضرت علی)ع( با عنوان داماد 
پيامبر)ص( ياد می كند:

ولم از يك فلك، هفت آسمان رفت
 به پای عرش المكان رفت

30. همان، ص48. 
31. همان، ص69.

32. صحيح مسلم، ج4، ص1871.
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علی نامی كه داماد محمد
 محمد از برای اّمتان رفت.33

همچنين از حضرت علی)ع( به عنوان خادم پروردگار 
و دينش ياد می كند:

محمد يا محمد يا محمد
هزار صلوات بر ديدار محمد
اگر اسم محمد در كالم است

 علی در خدمت پروردگار است.34
او از حضرت علی)ع( با عنوان جنگجو و كســی كه 

هميشه در صف جنگ حاضر است، ياد می كند:
سر شلوند اول اسم خدا بود
 رسول برگزيده مصطفی بود

علی ايستاده بود اندر صف جنگ
 محمد اسوه اهل ثنا بود.35

وی هميشه در اشعارش نام حضرت علی)ع( را كنار 
نام خدا و رسول ذكر می كند:

اول گويم به نامت ای خداوند
 دوم گويم رسول پاك دامن

سوم گويم علی مرتضی را
 چهارم قصه وصف تو مريم.36

محيــا در اين دوبيتی، بعد از نــام حضرت علی)ع(، 
نام حضرت مريــم)س( را ذكر كرده اســت، ممكن 
است ســؤال شــود كه چرا نام حضرت فاطمه)س( 
را نياورده اســت و حضرت مريم)س( چه تناســبی 
بــا حضرت علی)ع( دارد؟ در پاســخ می توان گفت: 
محيا نام حضرت مريم)س( را به خاطر وزن شــعری 
آورده وگرنه مراد از حضرت مريم)س( در اين بيت، 
حضرت فاطمه)س( می باشــد و اشاره به اين حديث 
نبوی دارد: »قَاَل َرُسوُل اهللِ)ص(: أَْفَضُل نَِساِء الَْعالَِميَن 
ٍد َوَمْريَُم بِْنُت  َخِديَجُة بِْنــُت ُخَويْلٍِد، َوفَاِطَمُة بِْنُت ُمَحمَّ

33. ديوان محيا، ص68.
34. همان، ص164.
35. همان، ص74.

36. همان، ص164.

ِعْمَراَن َوآِســيَُة بِْنُت ُمَزاِحٍم اْمَرأَُۀ فِْرَعْوَن«؛37 »بهترين 
زنان جهان خديجه دختــر خويلد، فاطمه)س( دختر 
محمد)ص(، مريم دختر عمران و آســيه دختر مزاحم 

زن فرعون هستند«.
محيا در جايی می گويد:
سِر آب روان و سايه ُگل

 قدم گاه علی و ُسّم ُدل ُدل38
عرق از سينه صاف محمد

 چكيده بر زمين پيدا شده ُگل.39
او در ايــن دوبيتــی، بيان می دارد كــه در جای قدم 
حضــرت علی)ع( و اســبش، ُگل روييده، و ســبب 
پيدايش گل را عرق پيامبر)ص( معرفی می كند، گويا 
فضايل و كرامــات پيامبر)ص( و حضرت علی)ع( را 

بازگو می نمايد.

نتیجه گیری
1. محيا يكی از شاعران و عارفان اهل سنت است كه 
از ابراز ارادت خود نســبت به خاندان پيامبر)ص( و 
خلفای راشــدين دريغ نداشته است. او به دليل عشق 
و ارادت خاصی كه نســبت به پيامبر)ص( و حضرت 
علی)ع( داشته، بارها در اشعارش از فضايل و مناقب 

آنها ياد كرده است.
2. وی هرچند سنی و شــافعی مذهب بوده، اما مثل 
بيشتر اهل سنت، عالقه و ارادت خويش را به حضرت 

علی)ع( و آل ايشان در اشعارش اعالم نموده است.
3. او در اشعار خود مانند يك فرد عامی يا متعصب، 
به مســائل نپرداخته اســت، بلكه همواره با عشق به 
حضــرت علــی)ع( در صدد اين بــوده كه تعصبات 

37. المستدرك علی الصحيحين، ج2، ص650.
38. ُدل ُدل نام اسب خاکستری رنگ متعلق به پیامبر اسالم)ص( بود 
که توســط مقوقس )حاکم اسکندریه( به ایشان اهدا شد )ر.ک: بحار 
االنوار، ج16، ص125(. گویند پیامبر)ص( این اســب را به حضرت 

علی)ع( هدیه داد )ر.ک: ديوان محيا، ص98(.
39. همان، ص98.
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- قرآن كريم.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

دارصادر، 1414ق.
- ترمذی، عيســی بن محمد، سنن الترمذی، رياض، 

بيت االفكار الدوليه، بی تا.
- جمعی از مؤلفان، خطبه های جمعه و عيدين، تهران، 

احسان، 1391ش.
- حاكم نيشابوری، محمد بن عبداهلل، المستدرك علی 

الصحيحين، بيروت، دارالكتب العلميه، 1411ق.
- حبيبــی، احمــد، محيا ُدّر دريای پــارس، بی جا، 

همسايه، 1382ش.
- همــو، محيا شــاعری از جنوب، شــيراز، نويد، 

1377ش.
- رحيمی، مال خالد، تعليمات دينی و دعاهای تراويح 

و ساير دعاها، سنندج، كردستان، 1392ش.
- طبرانی، ســليمان بن احمد، المعجم الكبير، قاهره، 

مكتبة ابن تيمية، چاپ دوم، 1415ق.
- غزالی، محمــد بن محمد، الوســيط فی المذهب، 

قاهره، دارالسالم، چاپ اول، 1417ق.
- مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار، تهران، دارالكتب 

االسالميه، 1385ش.
- محيا، ســيد محی الدين بن تاج الدين، ديوان محيا، 

شيراز، ايالف، 1390ش.
- مسلم بن حجاج نيشابوری، صحيح مسلم، بيروت، 

داراحياء التراث العربی، بی تا.
- معيــن، محمد، فرهنــگ معين، تهــران، اميركبير، 

1371ش.
- موســوی بجنوردی، كاظم، تاريــخ جامع ايران، 
تهران، مركز دائرۀ المعارف بزرگ اسالمی، چاپ دوم، 

1394ش.

  کتابنامه

مذهبی بيجا را از بين ببرد.
4. اين شــاعر و عارف بزرگ، بــه خاطر عالقه ای 
خاص كه به حضرت علی)ع( داشــته، ايشــان را در 

اشــعار خود، با القابی همچون: اســداهلل، فاتح خيبر، 
داماد پيامبر)ص(، جنگجو، شــجاع، خادم اســالم، 

حيدر، موال و شاه كّرار ياد می كند.
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