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تاریخ دریافت ،1394/9/17 :تاریخ پذیرش1395/2/5 :

چکیده
سید محیالدین بن تاجالدین بن قتّال متخلص به «محیا» ،یک از شاعران پارسیگوی قرن  11قمری و سنی
مذهب است که در آثار خویش ،عشــق و ارادتش را به پیامبر(ص) و اهلبیت(ع) به ویژه حضرت علی(ع)
بیپرده ابراز داشــته اســت .او در دیوان اشــعارش ،در کنار مدح پیامبر(ص) و خلفای راشدین ،بارها و به
تقدس یاد کرده اســت .در این نوشتار ،به بیان
طور خاص ،از حضرت علی(ع) ،در نهایت احترام ،اصالت و ّ
دیدگاههای این شــاعر درباره خلفای راشدین و به ویژه حضرت علی(ع) پرداخته شده است .محیا ،حضرت
محمد(ص) را محبوب و معشوق خود میداند و به حضرت علی(ع) عشق میورزد و خود را از نسل حضرت
علی(ع) میداند.

کلیدواژهها :محیا ،حضرت علی(ع) ،خلفای راشدین ،اهلبیت ،فضایل و مناقب.

پیشینه بحث
در مورد محیا و اشــعارش کتابها و نوشتههایی چند
به چاپ رسیده است ،مانند :محیا شاعری از جنوب،
محیــا ُد ّر دریای پارس و محیا ترانهســرای مردمی
خلیج فارس با افســانهها و داســتانهایی پراحساس
که همگی نوشــته احمد حبیبی هستند .اما هیچ یک
از آنها به بحث مســتقلی درباره موضوع این پژوهش
نپرداختهاند ،بلكه در آنها تنها اشاراتي اندك صورت
گرفته اســت .بنابراين از اين جهت تحقيق حاضر از
نوآوري برخوردار است.
 .1ایشــان در دیوان اشــعار خود ،مذهب خویش را اینگونه معرفی
میکند :دو ح حنبل حنیفه مالکی میم /گزیدم شــافعی در هفت اقلیم
(ر.ک :دیوان محیا ،ص.)114
 .2همان ،ص.36

 .3دیوان محیا ،صص11و.12
 .4تاریخ جامع ایران ،ج ،11صص294و.295
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مقدمه
شاعران پارســیگوی از آغاز تاکنون به مناسبتهای
گوناگون به تکریم پیامبر(ص) و اولیای دین پرداخته
و شــخصیت و مقام واالی آنهــا را در آثار خویش
منعکس کردهاند .محيا شــاعر و عارف بزرگ ایرانی
1
(1098-1005ق) كه ســنی و شافعی مذهب است،
ســعی میکند با مدح اهلبیــت(ع) در کنار خلفای
راشــدین ،به متعصبان یــادآوری کند که دوســتی
اهلبیت(ع) با خلفای راشــدین در کنار هم ،ممکن و
قابل جمع اســت .او در روزگاری که دشمن سعی در
اختالف افکندن بین صفوف مســلمانان دارد ،وحدت
را ســرلوحه خود قرار ميدهد .وي عاشــق وحدت
است و از وحدت به عنوان اصل رحمت یاد میکند:
خداونــدا به حق تای وحدت /به آن نقطه که باشــد
2
اصل رحمت.
محیا در اشعار خود ،در کنار فضایل و مناقب خلفای
راشــدین ،از دوســتی و محبت اهلبیت(ع) به ویژه
حضرت علی(ع) سخن میگوید که در این نوشتار به
آن پرداخته شده است.

زندگینامه محیا
ســید محیالدین بن تاجالدین  ...بن قتّال متخلص به
«محیا» ،یکی از شاعران شــروهگوی (دوبیتیگوی)
معروف قرن  11قمری ،در روستای عمادالقریة شهر
الر زاده شــد .او دوران طفولیت را در زادگاهش و
در مجاورت خانواده و کنــار بارگاه جد بزرگوارش
حضرت قتّال به آموزش قرآن و علوم دینی در مذهب
امام شــافعی پرداخت 3.سپس به روســتای کال از
محالت سبعه الر آن زمان و از توابع منطقه فرامرزان
بخش بســتک هرمزگان این زمان ،مهاجرت كرد و
آموزش دینی و عربی خود را در خدمت ســادات و
مشایخ آن سامان تکمیل نمود ،بهخصوص از محضر
شــیخ عباداهلل انصار یکی از مشــایخ بزرگ منطقه ـ
که محیا نسبت به ایشــان ارادت خاصی داشته است
ـ بهره برد .دوران حیات شــاعر بین سالهای 1005
تا 1098ق اســت که دوران جوانی شاعر (1046ق)
مقارن با ایامی است که بندرعباس توسط شاه عباس
فتح گردید و پرتغالیها از بندرعباس رانده شدند و نام
بندرعباس از «جرون»« ،گمبرون» و «گامبرون» به
بندرعباس تغییر یافت .همچنين در همان سال ،والیت
الر ـ که میرزا عالءالملک ملقب به ابراهیم خان ثانی
از خانــدان حاکمان محلی کهن الر در آنجا حکومت
میکرد ـ در پی چند لشکرکشی توسط شاه عباس به
4
تصرف درآمد و خاندان محلی ملوک الر برافتاد.
محیــا پس از مطالعــات عمیق در مســائل دینی و
عرفانی ،یکی از عرفای مشــهور منطقه شد و مدتی
تولیت آستان جد بزرگوارش؛ یعنی سید کامل پیر را
بر عهده گرفت ،او در اين باره میگوید:
منم محیا که از نسل علیّم /غالم خاص قتّال ولیّم
ز حشر و نشــر محیا گشــته فارغ /که شیخ آستان
کاملیّم.
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ســپس به پیروی از سیره ســلف خود ،راه غربت و
مسافرت را انتخاب نمود و مدت  12سال در شهرها
و روســتاهای داخل و خارج به ســیر و ســیاحت
پرداخت .او عالوه بر گردش در شهرها و روستاها و
بنادر خلیجفارس و دریای عمان ،به شهرهای دیگری
همچون شــیراز ،کرمان و بلوچستان ،و نيز با لنجهای
بادبانی از طریق بنــادر جنوبی ایران به هند ،بغداد و
تشرف به
بصره مســافرت نمود .زیارت خانه خدا و ّ
بیتالمقدس را میتوان از زمره مســافرتهای وي به
5
شمار آورد.
محیـا شـاعری خـوش قریحـه و از صالحـان زمـان
خـود و عارفـی مشـهور در هرمـزگان و نواحـی
الرسـتان بـود ،از ایـن رو دوبیتیهـای او ،ورد زبـان
مـردم ایـن مناطـق اسـت 6.محیـا دوبیتیهـای جالبی
دارد کـه روان و دلنشـین اسـت و در جـای جـای
اشـعارش پـس از سـتایش خـدا ،بـه ذکـر صفات و
مـدح پيامبـر(ص) و دیگـر بـزرگان و اولیـا و عرفـا
میپـردازد 7.محیا شـاعری مسـلمان و مؤمن اسـت.
ایمـان پاکـش بـه اسلام و پيامبـر(ص) در بیشـتر
ابیاتـش چشـمگیر اسـت .او حضـرت محمـد(ص)
را محبـوب و معشـوق خـود مینامـد ،بـه حضـرت
علی(ع) عشق میورزد و خود را از نسل آن بزرگوار
میدانـد .وي فقـط بـه مدح بـزرگان دیـن میپردازد
و نـان بـه نرخ روز نمیخورد .او دارای سـه پسـر به
نامهـای محمد ،عامر و حسـن بوده اسـت که بیشـتر
نوادگانـش از نسـل محمـد میباشـند 8.او در حدود
سـن  93سـالگی از دنیا رفت و در روسـتای کال که
امـروزه جزء بخش بسـتک اسـتان هرمزگان اسـت،
بـه خاک سـپرده شـد.

مشخصات اشعار محیا
اشعار محیا همگي دوبیتی هستند که در اصطالح مردم
جنوب ،آن را «شلوند»« ،شروا» و «شروه» مینامند.
9
واژه شــروه را نوعی از خوانندگی معنــا کردهاند.
محیا در اشــعارش به شعرای بزرگی همچون نظامی،
موالنا ،سعدی ،باباطاهر و بهخصوص حافظ شیرازی
نظر داشــته ،اما از بین قالبهای معروف شــعر ،برای
بیان ســخنانش ،دوبیتی را انتخاب نموده است؛ زیرا
دوبیتی از قالبهایی اســت که مختص ایران میباشد.
او ترانهســرایی است که در وزن «مفاعیلن ،مفاعیلن،
فعولن» بحر َه َزج ُمســدس محذوف با چهار مصراع
(دو بیت) ،ســعی کــرده تا کاملترین ســخن را در
10
خالصهترین قالب شعری ارائه کند.
ویژگی خاص شعر محیا را باید در محتوای آن جستجو
نمود؛ زیرا عالوه بر اینکه اشــعارش دارای انسجامی
محکم و اســکلتی منظم است ،سرشــار از عرفان و
عشــق است ،اما نه عشــق و محبتی عامی نسبت به
پیامبر(ص) و اهلبيت(ع) ،بلکه عشقی بینظیر که از
روحی بزرگ و عمیق ،سرشار است .محیا با الهام از
قلههای بلند شعر و ادب فارسی ،مشرب عرفانی خود
را در قالب دوبیتیهایی گیرا و دلنشین عرضه میدارد.
سـادگی و بیپیرایگـی و خالـی از تکلـف و تصنـع
بـودن و نیـز وجهـه دینـی و عرفانی داشـتن اشـعار
او ،موجـب شـد ،تا خیلـی زود مردم کوچـه و بازار،
همـه اشـعار او را در سـینهها حفـظ و بـه عنـوان
گنجینـهای از میـراث فرهنگـی و مذهبـی ،نگهداری
نماینـد .اگـر شـعر محیـا رنـگ دینـی و عرفانـی
نداشـت ،هرگـز ایـن چنیـن در قلـب مـردم جنـوب
ایـران ،اثـر نمیگذاشـت .همیـن ویژگی اسـت که او
را محبـوب خـاص و عـام کـرده اسـت.

 .5همان ،ج ،11صص13و.14
 .6محیا شاعری از جنوب ،ص.20
 .7محیا ُد ّر دریای پارس ،ص.27
 .8دیوان محیا ،ص.14

 .9فرهنگ معین ،ج ،2ص.41
 .10وزن اصلی دوبیتیها «مفاعیلن ،مفاعیلن ،فعولن» است ،ولی برخی
از دوبیتیهای محلی بر وزن «فاعالتن ،مفاعیلن ،فعولن» نیز ســروده
شدهاند.

هرچنـد دیوانـی منسـجم و کامـل از ایـن شـاعر بـه
دسـت ما نرسـیده اسـت ،اما از آنجا که مردم جنوب
بیشـتر اشـعار او را از حفـظ بودنـد و بـا توجـه بـه
متـون قدیمي كـه برخی از اشـعار او در آنها منعکس
شـده ،بسـياري از اشعار او به دسـت ما رسيده است.
بـر مبناي آنچه به دسـت ما رسـيده ،میتوان اشـعار
او را بـه دو دسـته کلی تقسـیم کرد :برخـي محکم و
رسـا و فاقـد هر نوع عیـب و کاسـتی و برخي ديگر
دارای عیـوب قافیـه و غيـره .ایـن مشـکالت قافیه،
شـاید بـه اين خاطر اسـت کـه دیـوان او جمع آوری
مـدون نبوده و چه بسـا با کـم کردن
شـده و از قبـل
ّ
و افـزودن یـک یـا چند کلمـه یا پس و پیـش کردن
واژههـا ایـن اتفاق افتاده اسـت.

برای خاطر موالی محیا
13
مدد بر دین پیغمبر ُع َمر کرد.

 .11وِل ،به معنای محبوب ،معشوق ،دلدار و دلبر است.
 .12اشــاره به این آیات دارد :بقره253 ،؛ انعام86 ،؛ اسراء21 ،و55؛
نمــل .15 ،خداوند در ایــن آیات ،به برتری بخشــیدن پیامبرانی بر
پیامبران دیگر اشــاره مینماید ،گویی مراد شــاعر از اشاره کردن به
این آیات ،این اســت که میخواهد برتری پیامبر(ص) را نســبت به
سایر انبیا بیان کند.
 .13دیوان محیا ،ص.61

 .14همان ،ص.68
 .15چار عیــن ،کنایه از چهار حرف اول نامهای خلفای راشــدین،
عبداهلل بن ابیقحافه (ابوبکر) ،عمر بن خطاب ،عثمان بن عفان و علی
بن ابیطالب میباشد و میم ،منظور حضرت محمد(ص) است.
 .16ســه حا ،کنایه از حروف وسط کلمات محمد ،احمد و محمود و
جیم ابتدای حرف حضرت جبرئیل(ع) است.
 .17همان ،ص.114
 .18همان ،ص.82
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فضایل و مناقب خلفای راشدین
هرچند از منظر اهلسنت ،حضرت علی(ع) نیز جزء
خلفای راشدین میباشــد ،اما به دلیل اینکه محیا در
دیوان اشعار خود ،به طور ویژه و خاص آن حضرت
را مدح کرده که موضوع این نوشــتار نيز در این باره
اســت ،به فضایل و مناقب حضرت علی(ع) در باب
جداگانه پرداخته میشود .محیا از خلفای راشدین به
نیکی یاد کرده و اشعاری درباره فضایل و مناقب آنان
سروده است:
12
فضلنا به سر کرد
ِو ِل 11من تاج ّ
ِو ِل من تا عالم فانی گذر کرد

شــاعر در این دوبیتــی پس از بیان برتــری پیامبر
اسالم(ص) بر سایر پیامبران ،عمر بن خطاب را کمک
و یار دین معرفی میکند.
به سن ،بیست از شصتم خبر شد
چو مهرم بر ابوبکر و عمر شد
محبان بشنوید از قول محیا
14
ستون دین پیغمبر عمر شد.
شاعر در این دوبیتي که گویا در سن  20سالگی بوده
است ،مهر و محبت و عالقه خود را به ابوبکر و عمر
ابــراز میدارد و به محبان خــود ،عمر بن خطاب را
ستون دین پیامبر(ص) معرفی میکند.
15
قسم بر چار عین و یک میم
16
قسم بر حلقه سه حا و یک جیم
که محیا سر ز پیمانت نپیچد
17
زکریاوار اگر سازی به دو نیم.
شــاعر در ایــن دوبیتی در کنار قســم بــه نامهای
پیامبر(ص) و جبرئیل(ع) ،به نامهای خلفای راشدین
نیز قســم یاد میکند که نشــان دهنده ارزش و مقام
واالی آنها نزد این شاعر است .او یادآور میشود که
اگر او را مانند حضرت زکریا(ع) به دو نیم سازند ،باز
هم سر از پیمان اسالم خود برنمیدارد.
کرار
منم محیا ،غالم شاه ّ
به دین احمد و محمود مختار
اگر پُرسند که محیا ،ملتت چیست
18
اول چار ،دوم چار و سوم چار.
محیا در این دوبیتي ،خود را غالم حضرت علی(ع) که

کرار (به معناي بسيار و پیدرپی حمله کننده)
لقب ّ
را برای ایشان ذکر کرده ،معرفی میکند و خود را پیرو
دین حضرت محمد(ص) ميداند و میگوید که اگر از
وی سؤال شود که پیرو کدام ملت است ،او در جواب
سه مرتبه (که نشــانه قطع و یقین است) میگوید که
پیرو چار (چهار) اســت که منظور چهار خلیفه راشد
میباشد .الزم به ذكر است ،آنچه در این قسمت بيان
شد ،تمام مطالب و اشعاری است که محیا درباره سه
خلیفه اول ابراز داشته است.
19
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فضایل و مناقب علی بن ابیطالب(ع)
اکثر اشعار محيا در مورد فضایل حضرت علی(ع) است
که اشاره به احادیثی دارد که درباره فضایل ايشان ذکر
شده است .او در اشعار خود ،فضایل و مناقب حضرت
علی(ع) را در قالب واژههایی چون :موال ،شیر خدا،
کرار ،داماد پیامبر(ص) ،فاتح خیبر
امیرالمؤمنین ،شاه ّ
و خیبر شکن بیان میکند.
وی در اشــعارش به علم و دانش فــراوان حضرت
علی(ع) اشاره نموده است:
علی دروازه بان شهر دین است
محمد نور رب العالمین است
چراغی سرزده از سوی قبله
20
گمان دارم امیرالمؤمنین است.
محیــا در این دوبیتی به حدیثی از پیامبر(ص) درباره
دانــش فراوان حضــرت علی(ع) اشــاره میکند که
21
پیامبر(ص) فرمود« :أنا مدینة العلم و علی بابها».
او در ادامه از حضرت علی(ع) به عنوان شیر خدا یاد
میکند و میگوید:
ِ
خدای غیب دان است
علی شی ِر
 .19لسان العرب ،ج ،5ص.135
 .20دیوان محیا ،ص.41
 .21المســتدرک علی الصحیحین ،ج ،3صص137و138؛ المعجم
الکبیــر ،ج ،11ص .65این حدیث در ســنن الترمذی با لفظ« :أنا
دارالحکمة و علی بابها» آمده است (سنن الترمذی ،ص.)852

محمد سرور پیغمبران است
علی که کافران کرده مسلمان
23
خدا بخشنده کل جهان است.
محیـا نیـز مانند دیگـر اهلسـنت حضـرت علی(ع)
را شـیر خـدا میدانـد کـه ایـن لقـب بـه صراحـت
در متـون اهلسـنت آمـده اسـت ،بهخصـوص در
خطبههای جمعه اهلسـنت ،بعد از مـدح پیامبر(ص)
و سـه خلیفه دیگـر ،از حضرت علی(ع) بـا این لقب
یـاد میشـود« :اللهم صل و سـلم علـی موالنا محمد
و علـی جمیـع الصحـب و اآلل .خصوصـ ًا منهم علی
الشـیخ الشـفیق قاتل الکفار و الزنادیـق امیرالمؤمنین
األواب
سـیدنا أبـی بکـر الصدیـق ،و علـی األمیـر ّ
الناطـق بیـن الحـق و الصـواب امیرالمؤمنیـن سـیدنا
عمـر بـن الخطـاب ،و علی امیـر الزمان کامـل الحیاء
و اإلیمـان امیرالمؤمنیـن سـیدنا عثمـان بـن عفان ،و
عـم النبـی المختار اسـد اهلل
علـی امیـر األبـرار ابـن ّ
الغالب امام المشـارق و المغارب امیرالمؤمنین سـیدنا
الکرار ،و علـی اإلمامین
علـی بـن ابی طالب الحیـدر ّ
قرة
الشـریفین الشـهیدین سـیدا شـباب أهـل الجنـة ّ
أعیـن اهل السـنة أبـی محمد الحسـن و أبـی عبداهلل
العمیـن
الحسـین و أمهمـا فاطمـة الزهـراء ،و علـی ّ
المعظمیـن افضلی الناس سـیدا الشـهداء حمـزة و أبی
24
فضل العبـاس».
اهلســنت درود بر پیامبــر(ص) و خاندانش را در
خطبه جمعه واجب میدانند و آن را جزء ارکان خطبه
25
برشمردهاند.
وي در چنــد بیت دیگر نیز به ایــن صفت حضرت
علی(ع) اشاره دارد:
22

 .22در دیوان محیا ،این بیت به این صورت نیز آمده است :علی شیر
اســت که پیغمبر رسول است /دعای ما به نزد حق قبول است (ر.ک:
دیوان محیا ،ص.)39
 .23همان ،ص.40
 .24خطبههای جمعه و عیدین ،ص11؛ تعلیمات دینی و دعاهای
تراویح و سایر دعاها ،ص.137
 .25الوسیط فی المذهب ،ج ،2ص.278

 .26دیوان محیا ،ص.65
 .27همان ،ص.92
 .28محیا ُد ّر دریای پارس ،ص.91
 .29دیوان محیا ،ص.69

 .30همان ،ص.48
 .31همان ،ص.69
 .32صحیح مسلم ،ج ،4ص.1871
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محمد خیمه در ناف زمین زد
علی شیر خدا شمشیر دین زد
پس پرده نشست موالی محیا
26
بُراق از جنّت آورد و به زین زد.
در این دوبیتی ،شاعر ضمن اشاره به معراج پیامبر(ص)،
علی را شیر خدا معرفی میکند.
در ابیاتی دیگر نیز محیا ،حضرت علی(ع) را شیر خدا
معرفی میکند که همیشــه همراه پیامبر(ص) اســت و
خود را غالم آنها معرفی مینماید:
رسول اهلل تو بودی مرد خاموش
علی شیر خدا شاه فرادوش
یقین دانم که بانگ از اکبر آمد
27
منم محیا غالم حلقه بر گوش.
او عالقهای خاص به حضرت علی(ع) دارد؛ چون در
کنار نام خدا و حضرت محمد(ص) ،هميشــه علی(ع)
را یاد میکند و جایی که الزم دیده اســت ،در کنار نام
خدا و رســولش ،به نام حضرت علی(ع) هم قسم یاد
کرده است:
به اللهی که نامش بیشمار است
به موالیی که تیغش ذوالفقار است
سر از بالین عشقت برندارم
28
که تا دین محمد برقرار است.
با تأمل در اشــعار وی ،میتوان فهمید که عشق او به
حضرت علی(ع) آنچنان زیاد اســت که در کنار نام
پیامبر(ص) ،نمیتواند نام حضرت علی(ع) را نیاورد و
گویا عاشق دیدار حضرت علی(ع) است:
سالم علیک که سید حیدر آمد
که نور دیده و تاج سر آمد
هزار صلوات بر نام محمد
29
ُگلی از جانب پیامبر آمد.

وی در این دوبیتی ،از حضرت علی(ع) با عنوان سید
حیدر ،نور دیده و تاج سر یاد میکند و ایشان را ُگلی
از جانب پیامبر(ص) میداند.
محیا در اشعار خود به شجاعت حضرت علی(ع) اشاره
میکند و برای نمونه شکستن در قلعه خیبر توسط آن
حضــرت را ذکر میکند و به کســانی کــه غم دنیا را
میخورند و از مرگ میهراســند ،یادآور میشود که
غم نخورند؛ زيرا امام حسن(ع) و امام حسین(ع) و پدر
بزرگوارشان با آن همه عظمت و بزرگی از دنیا رفتهاند:
مخور غم که حسین و شاه حسن رفت
شهنشاه د ِر خیبر شکن رفت
نه تنها رفته محیا در غریبی
30
بسا تن در بیابان بیکفن رفت.
او ضمن اشاره به مقام واالی پیامبر اسالم(ص) و اینکه
ايشــان دادخواه و شفیع روز محشــر و نوید زندگان
است ،به شــجاعت حضرت علی(ع) در فتح خیبر نیز
اشاره میکند:
مشرف آن رسول اکبر آمد
ّ
محمد دادخواه محشر آمد
نوید زندگان داده به عالم
31
علیّم قلع باب خیبر آمد.
اين دوبيتي ،اشــاره بــه کندن د ِر قلعه خیبر توســط
حضرت علی(ع) دارد و نيز اشاره به اين حدیث نبوی
دارد که پیامبر(ص) فرمودُ َ :
الرايَ َة َر ُج ًل يُ ِح ُّب
«ل ْع ِطيَ َّن َّ
اهللَ َو َر ُسول َ ُهَ ،ويُ ِحبُّ ُه اهللُ َو َر ُســول ُ ُه»؛« 32همانا فردا این
پرچــم را به مردی خواهم داد که 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
پیامبر(ص) یاد میکند:
ولم از یک فلک ،هفت آسمان رفت
به پای عرش المکان رفت
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علی نامی که داماد محمد
33
محمد از برای ّامتان رفت.
همچنين از حضرت علی(ع) به عنوان خادم پروردگار
و دینش یاد میکند:
محمد یا محمد یا محمد
هزار صلوات بر دیدار محمد
اگر اسم محمد در کالم است
34
علی در خدمت پروردگار است.
او از حضرت علی(ع) با عنوان جنگجو و کســی که
همیشه در صف جنگ حاضر است ،یاد میکند:
سر شلوند اول اسم خدا بود
رسول برگزیده مصطفی بود
علی ایستاده بود اندر صف جنگ
35
محمد اسوه اهل ثنا بود.
وی همیشه در اشعارش نام حضرت علی(ع) را کنار
نام خدا و رسول ذکر میکند:
اول گویم به نامت ای خداوند
دوم گویم رسول پاک دامن
سوم گویم علی مرتضی را
36
چهارم قصه وصف تو مریم.
محیــا در این دوبیتی ،بعد از نــام حضرت علی(ع)،
نام حضرت مریــم(س) را ذکر کرده اســت ،ممکن
است ســؤال شــود که چرا نام حضرت فاطمه(س)
را نیاورده اســت و حضرت مریم(س) چه تناســبی
بــا حضرت علی(ع) دارد؟ در پاســخ میتوان گفت:
محیا نام حضرت مریم(س) را به خاطر وزن شــعری
آورده وگرنه مراد از حضرت مریم(س) در این بیت،
حضرت فاطمه(س) میباشــد و اشاره به این حدیث
ال َر ُس ُ
نبوی دارد« :قَ َ
ين
ول اهللِ(ص) :أَف َْض ُل ن ِ َسا ِء ال ْ َعال َ ِم َ
ــت ُخ َو ْيلِ ٍدَ ،وفَا ِط َم ُة ب ِ ْن ُت ُم َح َّم ٍد َو َم ْريَ ُم ب ِ ْن ُت
يج ُة ب ِ ْن ُ
َخ ِد َ

 .33دیوان محیا ،ص.68
 .34همان ،ص.164
 .35همان ،ص.74
 .36همان ،ص.164

آســيَ ُة ب ِ ْن ُت ُم َز ِ
ان َو ِ
اح ٍم ْام َرأَ ُة فِ ْر َع ْو َن»؛« 37بهترین
ِع ْم َر َ
زنان جهان خدیجه دختــر خویلد ،فاطمه(س) دختر
محمد(ص) ،مریم دختر عمران و آســیه دختر مزاحم
زن فرعون هستند».
محیا در جایی میگوید:
س ِر آب روان و سایه ُگل
38
قدم گاه علی و ُس ّم ُدل ُدل
عرق از سینه صاف محمد
ُ 39
چکیده بر زمین پیدا شده گل.
او در ایــن دوبیتــی ،بیان میدارد کــه در جای قدم
حضــرت علی(ع) و اســبشُ ،گل روییده ،و ســبب
پیدایش گل را عرق پیامبر(ص) معرفی میکند ،گویا
فضایل و کرامــات پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) را
بازگو مینماید.
نتیجهگیری
 .1محیا یکی از شاعران و عارفان اهلسنت است که
از ابراز ارادت خود نســبت به خاندان پیامبر(ص) و
خلفای راشــدین دریغ نداشته است .او به دلیل عشق
و ارادت خاصی که نســبت به پیامبر(ص) و حضرت
علی(ع) داشته ،بارها در اشعارش از فضایل و مناقب
آنها یاد کرده است.
 .2وی هرچند سنی و شــافعی مذهب بوده ،اما مثل
بیشتر اهلسنت ،عالقه و ارادت خویش را به حضرت
علی(ع) و آل ایشان در اشعارش اعالم نموده است.
 .3او در اشعار خود مانند یک فرد عامی یا متعصب،
به مســائل نپرداخته اســت ،بلکه همواره با عشق به
حضــرت علــی(ع) در صدد این بــوده که تعصبات
 .37المستدرک علی الصحیحین ،ج ،2ص.650
ُ .38دل ُدل نام اسب خاکستری رنگ متعلق به پیامبر اسالم(ص) بود
که توســط مقوقس (حاکم اسکندریه) به ایشان اهدا شد (ر.ک :بحار
االنوار ،ج ،16ص .)125گویند پیامبر(ص) این اســب را به حضرت
علی(ع) هدیه داد (ر.ک :دیوان محیا ،ص.)98
 .39همان ،ص.98

مذهبی بیجا را از بین ببرد.
اشــعار خود ،با القابی همچون :اســداهلل ،فاتح خیبر،
 .4این شــاعر و عارف بزرگ ،بــه خاطر عالقهای داماد پیامبر(ص) ،جنگجو ،شــجاع ،خادم اســام،
کرار یاد میکند.
خاص که به حضرت علی(ع) داشــته ،ایشــان را در حیدر ،موال و شاه ّ
کتابنامه
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