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چکیده
متوسل شدن به انسان کامل ضامن رستگاری و سعادت انسان است و این میسر نیست جز با شناخت مقام انساان کامال اوناین
گام برای رسیدن به مقام منیع شناخت انسان کامل ،آگاهی یافتن به صفات و اخاق وایی انساانی او اساتی ایان جساتار باه
بررسی صفات و ویژگیهای حضرت شاهچراغ از منظر اشعار به کار رفته در حرم ایشان پرداخته استی تعدادی از ایان اشاعار
مدحی متکی به اسناد روایی است و در برخی از این اشعار اگرچه تخیل شاعرانه زمینهساز آن است؛ اما باید گفت توصیفات به
کار رفته در این بخش از اشعار از دستهی اغراقات شاعرانه نیست؛ زیرا بسیاری از این مدایح ریشه در مباحث وییات و شا ن
وایی ونی داردی
واژگان کلیدی :شاهچراغ (ع) ،مدح ،والیت ،ولی.

 .1مقدمه
یکی از اساسی ترین عواملی که انسان را در مسیر کمال هدایت میکند و از خطا و نغزش مصون میدارد ،اساو هاا و
مصادیق بارز انسانی هستند که خود تربیت یافتهی مکتب دین هستند؛ به عبارتی دیگار بایاد گفات هایا عااملی در
زمینهی تربیت نفوس انسانی وایتر از انگوهای اعقی دینی نیست .دین اسقم سرشار از ظرافتهاای اخققای اسات
که به جامهی عمل در آمدن آن ضامن رستگاری جامعهی انسانی است؛ اما همانگونه که گفته شد دیادن نموناههاای
عینی برآمد از این مکتب بسیار در پرورش انسان ها مؤثر استی وایترین انگوهای انساانی از منظار اساقم ،خانادان
نبوت است که به تصریح قرآن ،خدا آنان را از هر پلیدی مطهر گردانید است« :انما یرید اهلل نیاههب عانکا انارج
اهل انبیت و یطهرکا تطهیراً » (احزاب )33/پیوستگی قرآن که جامع دستورات دین است با خاندان نبوت در حادیث
ثقلین مورد ت کید است «:انی تارک فیکا انثقلین کتاب اهلل و عترتای اهال بیتای وانهماا نان یفترقاا حتای یاردا علای
انحوض» (حر عاملی ،محمدبن حسن)33:1333:
از این رو اتصال به مقام وییت ها چون اقتدا به قرآن ،رهاوردی بسیار خجسته برای انسان دارد؛ اونیا ها چون انبیاا
دارای مراتبند بعضی بر بعضی دیگر ارجحندی وجود ائمه ی اطهار که سرآمد انسانیتند اونیای خاص دین اسقمند کاه
نورانیت آنان روشنی افزای جان همگان استی«عنوان ونی و وییت اصویً ویژ ی پیامبران و جانشینان ایشان اسات و
این مقام را خداوند برای ایشان تعیین کرد است؛ اما مؤمنانی که به برکت پیروی از نبوت و وییت به مقام قرب حق
میرسند و به ایشان ها ونی میگویند ،در واقع ونی ونی هستندی» (نیری محمدیوسا )131 :1331،،نموناهی اعاقی
چنین اونیایی حضرت شاهچراغ استی مقبونیت ایشان در بین عموم مردم ،به گونهای بود کاه بعضای از افاراد گماان
میکردند که مقام وییت بعد از امام موسی کاظا(ع) به ایشان میرسد و این مقبونیت در نتیجاهی علاو مقاام انساانی
ایشان و جامع ایطراف بودن ایشان در فضایل بودی
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گام اول در شناخت اونیا و ارتباط قلبی با آنان ،درک فضایل انسانی آنهاست که این میسر نیست مگر از را اسانادی
که نسل به نسل منتقل شد است یا از را شهود و تجرباههاای عارفاناهی اگرچاه مناابع بسایاری درباار ی حضارت
شاهچراغ نگاشته شد است؛ ونی آن چه دربار ی ویژگیهای خلقی و رفتاری حضرت شااهچراغ(ع) در ایان مناابع
دریافت می شود ،بیش تر تکرار مکررات است که از منابع قدیا استخراج میشود؛ اهمیت و ضرورت این پژوهش در
آن است که سیمای حضرت شاهچراغ(ع) را در خقل اشعار به کار رفته در حرم ایشان بازنماییا تاا از ایان رهگاهر
مشخص شود که شاعران در بازنمودن شخصیت حضرت شاهچراغ(ع) تا چه میزان به اسناد روایی توجه داشتهاناد و
تا چه انداز تخیل شاعرانهی آنان در ترسیا ویژگیهای حضرت شاهچراغ(ع) نقش داشته اساتی روش کاار در ایان
پژوهش ،کتاب خانه ای و بر پایه ی منابعی است که دربار ی حضرت نگاشته شد و اشاعار سارود شاد در ماد
ایشان از منابع اصلی به شمار می رودی هدف پژوهش حاضر بازنمودن دورنمایی از اندیشه ای شااعران ایان خطاه در
منقبت حضرت شاهچراغ(ع) است تا از این رهگهر ،ابعاد شخصیتی حضرت نشان داد شودی
 .2پرهیزکاری حضرت شاهچراغ (ع)
ورع و پرهیزگاری حضرت شاهچراغ(ع) از موضوعاتی است که در ذکر حال ایشان بیان شد استی عباارت « "کاان
تقیا نقیا میمونا ورعا زاهدا ،او مردی با تقوا ،پاک ،با یمن و برکت ،پرهیزگار و زاهد بودی" در سخن ضامن بن شادقا
به روشنی گویای برخورداری ایشان از صفت ورع و پرهیزگاری است(کقنتری ،علی اکبر)12 :1331،
آن که از کوس جقنش شد باه گاردون طنطناه
شاااهباز اوج دیاان طاااووس باااغ ایاازدی
(رستگار ،محمدحسین)111 :1321 ،
در شعری حضرت شاهچراغ(ع) چشا و چراغ ایمان نامید شد است که باعث ایمنی هر چشا و چراغی میشود:
هر چاراغ و چشاا ایمان شاد ز بااد و ناخناه
آن چراغ و چشا ایمان کاماد اساتمداد از او
(همان)
حاااامی شااارع مناااور مقتااادای اهااال ایماااان
زاد موسی بن جعفار شاا ساید میار احماد
(همان)
حضرت پیشوای اهل ایمان معرفی شد که خلق را راهنمایی میکندی ها زمان شاعر ،نقب شا را برای ایشان به کاار
برد استی شا نقبی است که بارها دربار ی حضرت احمدبن موسی(ع) به کار رفته و بیش تر بعد معنوی شخصیت
ایشان مورد نظر است و با تکرار این نقب ،بزرگی مرتبه و شان ایشان بیشتر در خاطرهاا تثبیات مایشاود؛ زیارا در
عرفان اسقمی ،شا کسی است که به بایترین مراتب عرفانی صعود کرد و میتواند خلق را دستگیری و هدایت کناد
که این نقب متناسب با مقتدای ایمان انتخاب شد استی
 .9پشتیبانی حضرت شاهچراغ(ع) از دین
در بخشی از این اشعار ،به فعانیت حضرت شاهچراغ(ع) در جهت اعتقی دین محمادی اشاار مایشاودی حضارت
شاهچراغ(ع) در قیامهایی که در روزگار خویش علیه ظلا و ستا ایجاد میشد ،شرکت میکردند از جمله این قیامهاا
قیام ابوانسرایا استی سری بن منصور ،مشهور به ابوانسرایا با سپا عباسیان وارد جنگ شاد و در ایان نبارد حضارت
احمدبن موسی(ع) نیز حضور داشتندی ابوانسرایا تحت رهبری برادران امام رضاا(ع) ،مباارزانی را باه عارا  ،اهاواز،
فارس ،حجاز و یمن روانه کردی وی اگر چه موفقیتهایی کسب کرد ،سرانجام در بغداد قیام او شکست خاورد و باه
قتل رسیدی(عرفان منش ،جلیل)111:1322 ،ی حضرت شاهچراغ(ع) ،ها چنین در برابر سیاست سوداگرانهی م مون در
نزدیک شدن به امام رضا(ع) نیز به پا خاستند و با فراها آوردن سه هزار نفر از احفاد علوی به ساوی ایاران رهساپار
شدندی
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کاااه شااارع اناااور جااادش از او گرفتاااه دوام
سااااقنه ی نبااااوی دودمااااان مرتضااااوی
(رستگار)73 :1321 ،
نوگااال گلااازار موسااای بلبااال بساااتان دیااان
سید امیار احماد ورا ناام و نقاب شااهچراغ
(همان)
نام و نقب حضرت در این بیت بر زبان شاعر جاری شد و واژ ی نوگل به صورت نمادین تازگی و طراوت را انقاا
می کندی بلبل ها نمادی واقع شد تا ترویج دین اسقم را از طریق ایشان آشکار کنادی گال و بلبال هار دو نمادهاایی
هستند که زیبایی و طاروات را انقا میکندی
ملجااااا اسااااقمیان پااااور امااااام هفتمااااین
هاااادی را هااادایت حاااامی دیااان نبااای
(همان)
شاعر با واژ ی هدایت بازی کرد و معنای راهنمایی و پیشوایی را ایجاد کرد اساتی کسای کاه پناهگاا مسالمانان
استی
 .4خلق نیک حضرت شاهچراغ (ع)
خلق نیک حضرت شاهچراغ(ع) از موضوعاتی است که در این اشعار به چشا میخورد ،حسن خلقی که حتی شور
زار را تبدیل به باغستان میکند:
شااااور زار از خاااااک هااااا ساااانبل دهااااد
آنکااه گاار یااک نفحااه از خلقااش رسااد باار
(همان)
شاااااااااااااااااااااااااااااااااااور زار

 .5شجاعت حضرت شاهچراغ (ع)
بنا به اسناد روایی حضرت شاهچراغ(ع) ،فردی بسیار شجاع بودندی «صاحب اعیان انشیعه به نقل از ابوجعفر محمدبن
هارون نیشابوری که از نسب شناسان برجستهی زمان خود است نقل میکند " :کان احمد بن موسی کریماً شاجاعاً"
(کقنتری به نقل اعیان انشیعه)31 :1331،
حضرت شاهچراغ(ع) « در مبارز با سربازانی که به فرمان م مون جهت مواجهه با ایشان و جمعیت همرا آمد بودند،
رشادت و دیوری بزرگی نشان داد؛ به گونه ای که سربازان مزبور به منظور به زانو درآوردن وی و همراهاان متوسال
به برخی حیلهها شدندی» (همان)31 :
در بیتی از این اشعار دربار ی شجاعت حضرت احمد بن موسی چنین آمد است:
در شااجاعت وارش شاایر حااق آن شاایر ژیااان
با تن تنها از ایشان کشت جمعی را کاه باود
(رستگار)21 :1321 ،
شاعر برای هرچه بهتر نشان دادن شجاعت حضرت احمد بن موسی(ع) او را وارش شجاعت امیرانمؤمنین میداناد و
با آوردن واژ ی «وارش» شجاعت را در وجود حضرت شاهچراغ(ع) موروثی عنوان میکندیمیداندی
یکی از شیو های بیان دیوری ممدوحان ،توصی ،ملزومات جنگ مخصوصاً اسب ممدو اساتی در شاعری از ایان
اشعار شتاب و شیهه ی اسب حضرت را فراتر از شتاب چرخ و ماه دانساته اسات و ایان خاود تلویحاا باه مهاارت
جنگاوری و شجاعت صاحب اسب اشار دارد:
چااااااون کنااااااد رخشااااااش شااااااتاب
اشااااااهب چاااااارخ از تااااااک افتااااااد
چاااااااون کشاااااااد خااااااانگش شااااااانه
ادهاااااااا ماااااااه هااااااارز یاااااااازد
(رستگار)111 :1321 ،
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 .1سخاوت
شاااهباز اوج دانااش آفتاااب چاارخ بیاانش

شامع بازم آفارینش بحار جاود و کاان احساان
(همان ،ص)22
شاهباز ،آفتاب ،شمع ،بحر و کان ،واژگانی هستند که ابعادی از شخصیت حضرت را به تصاویر کشاید انادی داناش،
بینش ،روشنی خلقت ،سخاوت و احسان حضرت در این بیت به زیبایی نمود یافته استی انبته واژ ی شمع در کناار
واژگان بسیطی مانند بحر و کان و آفتاب ،اندکی تنافض معناایی ایجااد کارد اساتی درباار ی ساخاوت حضارت،
روایت هایی متعددی وجود دارد از جمله آن که ایشان در طول حیات خود ،هزار بند را آزاد کارد و فقارا را ماورد
نط ،و احسان خود قرار داد است(عرفان منش ،جلیل)33:1322 ،

 .7شهادت حضرت شاهچراغ (ع)
در بعضی از این اشعار به واقعهی شهادت حضرت شاهچراغ(ع) اشار میشودی شاهادت حضارت شااهچراغ(ع) باه
دنیل هجرتشان به ایران ،برای امدادرسانی به حضرت امام رضا (ع) بودی «احمد بن موسی (ع) چون از حیلهی ما مون
آگا شد به همرا سه هزار تن و به روایتی دوازد هزار تن از بغداد[ مدینه] قیام کردی کارگزار م مون در شیراز به ناام
قلتغ خان به امر خلیفه با او به مقابله برخاست و پ از کشمکشهایی ها او و ها برادرش محمد «عابد» و یارانشان
را به شهادت رسانیدی» (عرفان منش ،جلیل)73 :1327،
در اشعاری که بر روی چهارچوب درب طقی ایاوان مطهار حاک شاد اسات ،ضامن آن کاه سایادت و فضایلت
شاهچراغ(ع) را برمیشمارد ،به شهادت حضرت نیز چنین اشار میشود:
ساارو بسااتان فضاایلت مااا چاارخ عااز و ش ا ن
اختاار باارج سااعادت گااوهر درج شاارف
جمااع گردیدنااد بهاار قتاال وی در ایاان مکااان
ای عجب با این جقنت دشامنان اهال بیات
(رستگار)21 :1321 ،
ماااحی کفاار و ضااقنت دافااع طغیااان عاادوان
حااارس دیاان مقاادس فااارس میاادان اعاادا
(همان ،ص)23
در این بیت که دارای نحنی حماسی و رزمی است واژگان حاارس ،میادان ،فاارس شااعر را در بازنماایی دیوری و
قهرمانی ایشان در میدان مبارز با دشمنان یاری کرد و ایشان به عنوان نگهبان دین اسقم و نابود کنند ی دشامنان و
کافران و محو کنند ی ضقنت و گمراهی معرفی شد اندی مااجرای حماساه آفرینای حضارت در حمایات از بارادر
بزرگوارشان در این بیت مورد نظر استی
 .8مدفن حضرت شاهچراغ (ع)
به حکا سخن معروف «شرف انمکان بانمکین»(دهخدا1 ،ج ،:1ج1:111373ج)،1ی حجا قابل توجهی از این اشعار به
مد مدفن و خاکجای حضرت شاهچراغ اختصاص یافته است:
کاااه هسااات مااادفن شااااهچراغ خیااار اناااام
تباااارک اهلل از ایااان روضاااه رفیاااع مقاااام
(رستگار)73 :1321 ،
همچنین از نورانی وصال شیرازی اشعاری در سردرب شمال غربی صحن مطهر به کار رفته که در تمام آن باه خااک
پاک حضرت شاهچراغ(ع) اشار کرد و آستان ایشان را کعبهی جان عارفان و مقام انور پروردگار میداند:
عارفااان ایاان آسااتان را کعبااهی جااان دیااد انااد
زائااران در ایاان مقااام انااوار یاازدان دیااد انااد
(همان ،ص)73
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مضجع شاهچراغ را جایگاهی میداند که نهایت سیر سانکان که رسیدن باه عشاق و معرفات اسات ،باه آنجاا خاتا
میشود:
در مطهاار خاااک ایاان درگااا پایااان دیااد انااد
وادی عشااق و صاافا را سااانکان معرفااات
(همان)
وی مدفن شاهچراغ(ع) را نه تنها زیارت گا مرد و زن میداند؛ بلکه آن را محل طواف مقیکه معرفی میکند:
وز مقیک بر سر ایشان دوچندان دیاد اناد
دید اند اینجا هزاران مرد و زن را در طواف
(همان)
در بیتی دیگر به ش ن جلیل زوار شاهچراغ(ع) اشار میکند؛ به گونهای که پر جبرئیل امین ،زیر پای آنان فرش است؛
زیرا آستان بوسان شاهچراغ(ع) از پیوستگی با مقام وییت ایشان به چنین ش ن رفیعی دست مییابند:
پاار جبرئیاال امااین را فاارش ایااوان دیااد انااد
زیر پاای آساتان بوساان ایان فرخناد کااخ
(همان)
در شعری دیگر بیان شد که سجد بر آستان حضرت شاهچراغ(ع) نشان بندگی است:
کاااااق خداونااااادی از سااااار بناااااه
اگاااار بنااااد ای ساااار باااار ایاااان در بنااااه
کاااه ایااان اسااات ساااجاد ی راساااتان
باااه طاعااات بناااه سااار بااار ایااان آساااتان
(همان)21 ،
شاید در نگا نخست ،این گونه از سخنان جزو مقونهی سخنان اغرا آمیز شاعرانه به نظر بیاید؛ زیرا ادبیات پار اسات
از اینگونه سخنان مبانغهآمیز که مقام ممدو را فراتر از حد بشری بای برد اند؛ به گونهای کاه باا مقاام اناوهی پهلاو
میساید؛ اما اینگونه سخنان برای کسانی که در اتصال با خداوندند فارغ از مبانغه است؛ زیرا آن کا کاه از صافات
بشری رها شد باشد و به مقام منیع وییت دست یافته باشد؛ آنچنان در دریای وحدت غوطهور اسات کاه هرگوناه
دوگانگی از وجود او رخت برمی بنددی
در بر خی از اشعار دیگر ،اتصال و پیوستگی با حضرت شاهچراغ(ع) و خاکساار درگاا او باودن را سابب افساری و
پادشاهی میداند:
گاااار بااااه ساااار داری هااااوای افسااااری
افسااااار از خااااااک در شاااااه بایااااادت
(همان ،ص)21
شاعر معیار راستی و صداقت در دین را اظهار ارادت بر آستان احمدی عنوان میکنادی تعبیار ساجاد ی راساتان ،در
توصی ،حرم حضرت احمدبن موسی(ع) به کار رفته و سجاد نماد عبادت اسات و ایان جایگاا در واقاع جایگاا
عبادت حضرت حق است ،پ باید در این جا ،باید اظهار بندگی و اطاعت کنید:
کااااه ایاااان اساااات سااااجاد ی راسااااتان
باااه طاعااات بناااه سااار بااار ایااان آساااتان
(همان)
تجلی گا نور نیز از تعبیرهای زیبایی است که بارها دربار ی آستان حضرت به کار برد شاد اسات شااعردر بیات
زیر ،با عبارت پرسشی گفتار خود را آغاز می کند تا ذهن مخاطب را بیشتر شگفت زد کرد و وارد ماجرا کندی آستان
مبارک چه کسی است که این گونه محل تجلی نور بر آسمان شد و هفت آسمان را روشان کارد استیآساتانی کاه
نورافشان آسمان است ،زیرا تجلی گا حضرت رحمان است که فیضش به آسمان ها میرسد:
کااز تجلاای ماایفشاااند نااور باار هفاات آساامان
بارگااا کیساات یااارب ایاان مبااارک آسااتان
(همان ،ص)21
در بیتی دیگر شاعر از نام مقدس پدر حضرت ،موسی کاظا (ع) بهر برد و گریزی به طاور ساینا کاه محال تجلای
خداوند بر حضرت موسی(ع) است ،زد و از این شباهت معناایی ناام پادر حضارت امادبن موسای(ع) و حضارت
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موسی(ع) ،تجلی گاا ناور را خلاق کارد اساتی " و نماا جاام موسای نمیقاتناا و کلماه رباه قاال رب ارنای انظار
انیکیییییییییفلما تجلی ربه نلجبل جعله دکا و خر موسی صعقا و چون موسی وقات معاین باه وعاد گاا ماا آماد و
خدایش با وی سخن گفت ،موسی عرض کرد که خدایا خود رات به من آشکار کن که جمال تو را مشاهد کنایییآن
گا که پروردگار ش بر کو تجلی کرد کو متقشی شد وموسی بیهوش افتاد"(آیه ی 133اعراف) شاعر باا عباارات
قرآنی رب اترنی و طور سینا که برگرفته از قرآن است تجلی گا نور را به ذهن متبادر کرد است:
رب ارنی شاید این جا آید از موسی بان عماران
شد ضریح پور موسای طاور ساینا از تجلای
(رستگار)22:1321،
عرش رحمان و طور تجلی ،تعابیری هستند که در بیان قداست و بزرگی و نورانیت آستان حضرت به کار رفتاه انادی
وجود ایشان باعث امنیت شهر شیراز شد است:
شهر شیرازش از مازازش در اماان حای سابحان
بارگاهش عرش رحمان مرقدش طور تجلای
(همان ،ص)23
آستان ایشان ،محل نزول انوار انهی استی شاعر بارها در ابیاتی ساد و روان به این مسانه که مضجع شری ،حضرت،
محل تجلی ،طور تجلی و مهبط انوار انهی است اشار کرد استی
باشااد ایاان قباار مطهاار مهاابط انااوار یاازدان
سااال تاااریخش بااه شمساای زد رقااا کلااک
(همان)
جماااااااااااااااااااااااااااااااااااااانی
ای مهااااااااابط فااااااااایض ییزانااااااااای
باااااای نااااااک ای بنااااااای عااااااانی
(همان ،ص)31
در بیت بای ،فیض و رحمت انهی بر این آستان جاری است و این نشان دهند ی جایگاا وایی حضارت و اتصاال
ایشان به عانا جبروت است:
باااا طاااراز ایااان در چاااو زیباااا منظاااری
شاااااهرا شااااد باااااز از رحماااات دری
(همان ،ص)23
آستان حضرت در این بیت ،دری از رحمت است که به روی زمین باز شد اسات و منظار زیباا و چشاا ناوازی را
ایجاد کرد استی این ادعا نیز انتساب حضرت را به خاندان نبوت روشن میکندی زیرا در روایتهای متعدد ،تنها ایان
خاندان منشا ،رحمت خداوند بر روی زمین هستند و شاید بتوان مسانه ی انسان کامل را نیاز در ایان موضاع مطار
کرد:
رسااد ز سااین سااقم ملااک بااه گااوش صاافیر
همااای ز باااام روا فلاااک بااادین درگاااا
(همان ،ص)21
منزنت و شان حضرت ،چنان ملکوتی و ماورایی است که مقئکه از آسمان به ایشان سقم و درود نثار میکنندی ساین
سقم ،تکرار واژ ی سقم را تداعی میکند و این که این سقم و تحیت پیوسته و دائمی است:
غبااااار درگااااه او توتیااااای چشااااا بصاااایر
گاار بااه دیااد ی معناای نظاار کناای بیناای
(همان ،ص)21
باید با چشا بصیرت بر آستان حضرت بنگری تا مشاهد کنی که چگونه غبار درگا ایشان ،روشانی بخاش دیادگان
روشن استی دیدگان بصیر عبارتی است که شاعر با گزینش آن ،توجه مخاطب را به اعتبار خاک آستان معطوف کرد
استی دید ی معنی تعبیری است که شاعر بر آن تمرکز دارد و رندانه انتخاب شد استی اهل معنای ،خاصایت غباار
آستان ایشان را میفهمندی
خاصه این فرخند مرقد جلو گا نور سرمد

مضجع سبط محمد کنز فایض و رو و ریحاان
(همان ،ص)22
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آستان حضرت ،جلو گا نور سرمد معرفی شد و در مصراع دوم ،بقفاصله از نسابت ایشاان باا پیاامبر(ص) ساخن
گفته شد و گنج فضل و فضیلت معرفی شد استی ریحان ،نماد نطافت و آراماش و خرمای اسات کاه در توصای،
حضرت از آن استفاد شد استی واژگان فیض ،رو و ریحان در کنار ها انتخاب شاد اساتی مضاجع ایشاان هاا
فضیلت بخش است و ها رو و روان به کانبد انسانها میبخشد و ها سرسبزی و راحتی ایجاد میکند و هرک به
فراخور همت خود از این آستان توشه ای برمی گیردی
عاشقان انادر مطاافش بای خاود از خاود محاو
پاسبان خیل مقیک در حاریمش از جواناب
جاناااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
(همان ،ص)23
نگهبانان حریا حضرت ،فرشتگان عرش رحمان هستند و این نشان دهند ی بعد ملکوتی ایشان اساتی دنادادگان در
حرم ایشان به محو و فنا رسید اندی
می برد حسارت بار ایان کااخ مقیاک پاسابان
خوابگا کیست این مامن که فاردوس بارین
(همان)
بیان پرسشی شاعر بر اهمیت موضوع افزود و واژ ی خوابگاا در ابتادای بیات ،آراماش و آساودگی را در ذهان
مخاطب ایجاد می کندی فرشتگان ،نگهبان آستان آسمانی حضرت هستند و بهشت بار ایان جایگاا حسارت مایباردی
حضور فرشتگان قداست و ملکوتی بودن حضرت را تایید می کند و ایشان را از جن روحانیاان و کروبیاان معرفای
میکندی
بسااته از جااان خاادمتش را باار میااان رو ایمااین
یارب این درگا چه درگاهی ست کز عرش بارین
(همان ،ص)33
رو ایمین نقب جبرییل است که فرشته ی وحی و از عظام فرشتگان استی جبرییل ،خادم درگا حضارت احمادبن
موسی(ع) معرفی شد  ،این مضمون عظمت شان حضرت را آشکار میکند و این که حامل وحی انهی ،خاادم ایشاان
استی
حوریااان بااا گیسااوان و قدساایان بااا آسااتین
آن شهنشاااهی کااه روبنااد آسااتان درگهااش
(همان ،ص)33
در این بیت با نام بردن از حوریان بهشتی و فرشتگان به عنوان خادماان آساتان حضارت ،ملکاوتی باودن شخصایت
ایشان را فرایاد میآورد و گوشزد میکندی
جملااه بااا تساابیح آینااد از سااما سااوی زمااین
بهر طاوف مرقاد پااکش مقیاک هار زماان
(همان ،ص)33
شاعر بارها بر این مضمون تاکید کرد است که فرشتگان برای تسبیح و تقدی حضرت ،از آسمان بر این بر آستانش
نزول میکنندی طوافی دائمی و پیوسته که ادامه داد:
احمااد باان موساای جعفاار شااه وای جناااب
بر مزار سابط احماد مصاطفی سالطان دیان
(همان ،ص)31
شاعر انتساب حضرت را به پیامبر(ص) مورد تاکید قرار داد و نقب شا را دربار ی ایشان به کار برد است:
تاا بااه خاااک درگااه پااکش هماای ساااید جبااین
سر نخواهاد برکشاید از کاو خااور آفتااب
(همان ،ص)33
خورشید قبل از طلوع خود ،سر بر آستان حضرت مینهدی شاعر در این بیت ،با بهر گیری از عناصر طبیعت ،بزرگای
و شان ایشان را گسترش داد استی
ر نیابااد اناادرین درگااا غیاار از راساات بااین
احوال کج بین بحمداهلل در این در ر نیافات
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(همان)
کسانی سر بر این آستان مینهند که راست بین هستند و را راست را میپیمایند؛ زیرا این آساتان خاود بار راساتی و
صداقت بنا شد استی
یجرم شد خااک پاایش کحال چشاا حوریاان
بندگی حق نمود از صد و ملحق شد به حاق
(همان ،ص)33
حضرت چون از روی صداقت به حقیقت پیوسته است؛ بنابراین غبار قدم هاایش روشانی بخاش چشامان حوریاان
بهشتی استی مقام صداقت حضرت در مرکز توجه شاعر بود استی
یجارم آمااد حاریمش خلااق را حصان حصااین
چااون و ماان دخلااه کااان آمنااا آمااد ز حااق
(همان)
شاعر با تضمین آیه ای قرآنی"من دخله کان آمنا"(عماران )33/امنیات و آسامانی باودن آساتان حضارت را یاادآور
می شود ،پ به امر انهی آستان ایشان حصاری امن است که وارد شدگان را ایمنی میبخشدی
آفاارین باار جااان پاااکش باااد از جااان آفاارین
هر زمان خادم پ از مد و ثنا با خویش گفت
(همان)
خادمان حضرت پیوسته وی را تسبیح و تقدی کرد و بر رو و روان پاکش درود میفرستندی
کشااااتیت را بایااااد ایاااان جااااا ننگااااری
ور ز گاااارداب بااااق خااااواهی نجااااات
(همان ،ص)21
را نجات و رستگاری در متوسل شدن به حضرت شاهچراغ(ع) است و ایشان شاهرا نجات از هقکت هستند و این
ویژگی را تنها خاندان پیامبر دارندی در روایات و احادیث فراوان ،متوسل شادن باه خانادان نباوت ،سابب نجاات و
رستگاری و دشمنی با آن ها ،نابودی انسان را به دنبال داردی
"مثل اهل بیتی مثل سفینه اننو من رکبها نجا و من تخل ،عنها غر (حلیه انونیام،ج3ص )317در ایان حادیث ،باه
صراحت این موضوع مطر شد استی از آن جایی که حضرت شاهچراغ(ع) نیز ،منتسب به خانادان نباوت اسات و
در را حمایت از دین نبوی ،رشادتهای فراوانی داشته است ،بنابراین پیروی از ایشان و دوساتی وی ،سابب نجاات
استی
در عااااانا ایجاااااد مکااااان را و مکااااین را
ایاان بقعااه فرخنااد عااانی کااه بااود فخاار
(همان ،ص)31
آستان حضرت مایه ی مباهات و فخر زمین و مخلوقات استی بقعه ای عانی و فرخند که مبارک و نیک است بارای
اهل زمینی
زان بااااه سااااوی قبلااااه بگشااااادش دری
کعبااه گااویی فیضاای از شااه تاااز خواساات
(همان ،ص)23
شاعر اعتبار آستان را تا به جایی می داند که حتی کعبه نیز خواستار فیض و رحمت از آستان ایشان اساتی باه هماین
دنیل در آستان به سمت کعبه گشود میشود تا این فضیلت ها چنان جاری باشدی آستان حضرت ،فیض بخش کعباه
ی حق است و نوعی تبادل معنایی ایجاد شد استی
در صااااااحن تااااااو اعتکاااااااف احاااااارار
ای کعبااااااه صاااااافت مطاااااااف زوار
(همان ،ص)31
شاعر آستان حضرت را به کعبه مانند کرد که زائران در آن جا طواف میکنند و در صحن و سارای ایشاان ،آزادگاان
معتک ،میشوند و گوشه ی خلوت اختیار میکنندی
شاعر در ابیاتی این دیدگا را مطر می کناد کاه عناصار طبیعای و کایناات نیاز ،خاادم و محاب حضارت احمادبن
موسی(ع) هستندی
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بااار طاااا تاااو مهااار و ماااه شاااب و روز
روشااااان دو چاااااراغ عاااااانا افاااااروز
(همان)
مهر و مه ترکیب زیبایی است که شاعر را یاری کرد تا به مخاطب خود بگوید که خورشید در روز و ما در شب بار
آستان تو نورافشانی میکند و در بیان عظمت ایشان همین ب که نه تنها فرشتگان که عناصر طبیعی نیز خادمت کاار
و خادم ایشان هستندی
افتااااااااد بااااااار آسااااااامان زطاقااااااات
عکساااای ساااات مجاااار از رواقاااات
(همان)
کهکشان پرتوی از آستان تو است که برآسمان منعک شد و زیبایی و نورانیت خود ا از آستان شما گرفته استی
تفسااااااایر نماااااااود آیااااااات ناااااااور
سااااااقفت ز چااااااراغهااااااای بلااااااور
(همان)
آیات نور نیز در آستان نورانی شما تفسیر ی شود ،یعنی آستان شما سراسر نور استی
جاااااااروب کشاااااای نمااااااود کیااااااوان
یااااک چنااااد در ایاااان فااااراخ ایااااوان
(همان ،ص)33
ستار کیوان نیز مانند دیگر عناصر طبیعی و آسمانی ،خادم آستان شما استی
شاااااد صااااادر نشاااااین بااااازم اعاااااق
زان رو بااااااااه مجااااااااردان بااااااااای
(همان ،ص)31
پ کیوان به این دنیل صدرنشین شد که مدتی جاروب کش آستان تو بود استی
شااااب تااااا بااااه سااااحر بااااه پاساااابان
بااااار باااااام تاااااو اختااااار یماااااانی
ج

زی باااااااام بلناااااااد تاااااااو ز آغااااااااز
نساااااارین فلااااااک نمااااااود پاااااارواز
وان در طیاااااران باااااه یااااااد ایااااان باااااام
ایاااان مانااااد بااااه ناااای را ناکااااام
بااار خااااک تاااو هااار کاااه جبهاااه سااااید
گااار فخااار کناااد باااه چااارخ شااااید
(همان ،ص)31
ستار ی یمانی ،پاسبان آستان شما است و سیار ی نسرین پرواز خود را از آستان شما آغاز میکندی شااعر باا اشاار
به کهکشان ،سیار ها و ستارگان آسمانی بر این نکته تاکید دارد که عظمت شان ایشان تا بدان جاا اسات کاه هماه ی
عناصر افتخار پاسبانی او را دارندی شاعر در توصی ،،شرایط ستار ی یمانی و نسرین ،بر این باور است که ساتار ی
یمانی از را بازماند است ،اما نسیرین توانسته است اوج بگیردی کسانی که جبین بر آستان شما سایید اند بار آسامان
مباهات می کنند و آستان شما از آسمان بلندتر استی برجسته ترین مضمون موجود در این بیت آن اسات کاه آساتان
شما محل پرواز و اوج گرفتن استی
در ابیاتی شاعر ،از آستان حضرت به عنوان بهترین م من و جایگا یاد میکند و آن را ستایش میکند:
در ساااااحت حضاااارتت مکااااان ساااااخت
هااار کا ا کاااه دل از جهاااان بپرداخااات
دارای مناقاااااااااااااب و معاااااااااااااارف
قااااااااومی زموحاااااااادان عااااااااارف
از نشااااااا عشااااااق دوساااااات هااااااوش
جمعااااااای متحیاااااااران خااااااااموش
خاااااااموش نبااااااان سااااااینه جوشااااااان
ویرانااااااه نشااااااین دنااااااق پوشااااااان
در کسااااااااوت فقاااااااار پادشاااااااااهی
کااااااارد باااااااه عنایااااااات انهااااااای
در سااااااااایه ایاااااااان روان خفتنااااااااد
خااااوش مااااامنی از جهااااان گرفتنااااد
(همان ،ص)31
در این ابیات ،شاعر به این موضوع پرداخته است که عارفان و موحدانی که دل از عقیق دنیوی تهی ساخته اند و در
ج

جج

جج

ج

ججج

جج

جج

ج

ج

جج

ج
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واقع پادشاهان ملک فقر و معنویت هستند ،در آستان شما ماوا گزید اند و عقو بر آن عارفان و وارساتگانی نیاز در
شیراز ،در آستان ایشان مدفون هستندی
ز فاار حضاارت میاار احمااد ایاان روا منیاار
نماااود گشااات ساااعادت ز زائااار در او
(همان ،ص)21
در مصراع اول فعل نمود گشت ،نابه جا نشسته است و منظور شاعر بی گمان سعادتمند شدن زائر ایشاان اساتی در
مصراع دوم ،شاعر از فر ایزدی سخن میگوید که در دین اسقم ،همان عنایت و نط ،پرودگار است کاه تنهاا شاامل
حال افراد خاص می شودی فر ،پرتوی ایزدی است که در جچود فرد به ودیعه نهاد شد  ،اما یزماه ی بهار منادی از
این فروغ ،آن است که آدمی درون خویش را از تمامی بدیها و زشتیها پاک سازد تا در نتیجه ی آن وجود آدمی ،به
پاکی ازنی خویش برگردد(ظهیری ناو)32:1323 ،ی شاعر در این بیت ،حضرت را دارای فر ی ایزدی میداناد کاه باا
این فروغ ،آستان حضرت منور و روشن استی
از آن بااود کااه بااود باار شااه چااراغ شااهپر
رخش به معنی چشاا و چاراغ آفاا اسات
(همان ،ص)21
می-
در مصراع اول ،شاعر با بهر گیری از نقب حضرت ،چراغ را انتخاب کرد و نورانیت عانا را از رخ ایشان
داند ،پ نقب شاهچراغ به ایشان داد شد استی نقب شا که بارها درباار ی حضارت باه کاار بارد شاد  ،دارای
معناهای متعدد است از جمله آن که در عرفاان اساقمی شاا کسای اسات کاه از مراتاب وایی عرفاانی و معرفتای
برخوردار است و درجات عرفان را طی کرد و در واقع خود پیشوا و شیی این طریق استی
 .3نسب حضرت شاهچراغ(ع)
ذکر نسب عانی حضرت شاهچراغ(ع) از موضوعاتی است که در بین اشعار حرم ایشان ،سها قابال تاوجهی داردی در
محوطهی بایی سر ضریح این ابیات دربار ی مقتدا بودن حضرت علی(ع) و آل ایشان آمد استی
علاااای و آل او مااااا را تمااااام اسااااااااات
ز مشاار تااا بااه مغاارب گاار امااام اساات
در او یاااک قطااار باااودی بحااار اخضااار
اگاااار علمااااش شاااادی بحاااار مصااااور
(کقنتری)133 :1331 ،
مصراع اول این شعر تضمینی است از شعر عطار که دربار ی وییت حضرت علی(ع) است:
امیرانمااااؤمنین حیاااادر تمااااام اساااات
ز مشاار تااا بااه مغاارب گاار امااام اساات
(عطار ،فریداندین)113: 1321 ،
در شعری دیگر از خاندان امامت و معدن کرامتی که گوهر وجود ایشان در آن پارورد شاد  ،ساخن باه میاان آماد
است:
آن گاااااااااوهر معااااااااادن کرامااااااااات
آن گلااااااااااابن گلشااااااااااان امامااااااااااات
هرگونااااااه شاااااارف خاااااادا باااااادادش
از فاطمااااااااااه و علاااااااااای نااااااااااژادش
(رسااتگار)33 :1321 ،
در یادکرد نسب عانی حضرت شاهچراغ(ع) ،وجود حضرت علی (ع) و پیامبر چوناان گاوهری جلاو ماینمایادی از
جلو های تجلی شخصیت حماسی حضرت امیر مؤمنان ،برکندن در قلعه ی خیبر اساتی ایشاان خاود ایان واقعاه را
مستند به قدرت انهی میداند« :وَاهللِ مَا قَلَعتُ بابَ خَیبرَ وَ رَمَیتُ بِهِ خَل َ،ظَهری اَربَعینَ ذِراعاً بِقُوَّةٍ جَسَدیَّةٍ وَ نَا حَرَکَاةٍ
غَهائیةٍ نکِنّی اُیِّدتُ بَقُوَّةٍ مَلَکوتیَّةٍ وَ نَف ٍ بِنورِ رَبِّهَا مُضیئَةٍی» (ابن بابویه ،محمدبن علی)11 :1321،
در بین اشعار به کار رفته در حرم حضرت شاهچراغ(ع) این واقعه و شق انقمر کردن پیامبر مطر شد است:
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خیباااااار بگشاااااااد بااااااا دوانگشاااااات
جااادش کاااه از اوسااات دیااان قاااوی پشااات
کااااااارد ماااااااه آسااااااامان دوپاااااااار
جااااااد دگاااااارش بااااااه یااااااک اشااااااار
وان سااااااااااااااید دودمااااااااااااااان آدم
ایااااااان بااااااار هماااااااه انبیاااااااا مقااااااادم
شایساااااااااتهی قاااااااااول نزناااااااااونی
و آن خاطااااااااااب منباااااااااار ساااااااااالونی
وز جملاااااااااه فرشاااااااااتگان باااااااااای
صاااااااااالوات ز کردگااااااااااار اعلاااااااااای
باااااار عتاااااارت پاااااااک و آل اطهااااااار
باااااار حیاااااادر و باااااار رسااااااول مختااااااار
(رستگار)32-33 :1321 ،
در بیت چهارم از این اشعار به جملهی معروف «سلونی قبل ان تفقدونی» (دشتی )333 :1333،که از سخنان حضرت
امیر مومنان است ،اشار شد استی این سخن وسعت علا بی پایان ایشان را میرسااند و همچناین کلماهی نزناونی
ظاهرا به حدیثی از پیامبر اشار دارد« :نزنونا عن انربوبیة» (محقق سبزواری )113 :1323 ،با آنکه این حدیث متضامن
نفی مقام ربوبیت برای اهل بیت است ،به خوبی علو مقام ایشان را میرساند به گونهای که تنها خداوند از آناان برتار
استی
عقو بر ذکر وقایع برای ت کید بر نسب وایی شاهچراغ(ع) ،از آیات و روایات مدد جستهاند:
نااااااویک نمااااااا خلقاااااات ایفااااااقک
ایاااااااان را فرمااااااااود ایاااااااازد پاااااااااک
تاااااااانی کاااااااقم حاااااااق کقماااااااش
وان سااااااور هاااااال اتاااااای بااااااه نااااااامش
در محفاااااال قاااااادس باااااارد خرگااااااا
ایاااااان شاااااااهد باااااازم ناااااای مااااااع اهلل
(رستگار)111 :1321 ،
در ابیات فو شاعر از حدیث قدسی «نو یک نما خلقلت ایفقک» (محقق سبزواری )333 :1323 ،که در ش ن پیاامبر
است ،سخن میگوید؛ همچنین از سور ی هل اتی که در ش ن حضرت علی نازل شد اسات ،ساخن باه میاان آماد
استی افزون بر آن بیت آخر به حدیث«نی مع اهلل وقت ی یسعنی ملاک مقارب و ی نبای مرسال» (عقماه مجلسای،
محمدباقر ) 371 :1313 ،اشار داردی
اگر شاهچراغ دارای نسبی عانی است ،خود ایشان ها افتخار دودمان پیامبر معرفی شد اند:
افتخاااااار دودماااااان خااااااتا پیغمباااااران
میاار احمااد زاد ی موساای باارادر بااا رضااا
(رستگار)21 :1321 ،
در شعری دیگر خطاب به خاک شیراز بیان شد است که گوهری از نسل پاک امیرانمؤمنین و آل یاسین در این خاک
دفین شد است؛ آن گونه که سزاوار است که خاک شیراز به دنیل این موهبت بر فلک بنازد:
کااااز نساااال امیاااار مااااؤمنین اساااات
در خاااااک تااااو گااااوهری دفااااین اساااات
از گااااااااوهر خاااااااااتااننبیااااااااین
از دود ی پااااااااااااک آل یاساااااااااااین
پااااااکیز نهااااااد و پااااااک اصااااالی
فاااااارخ گهااااااری سااااااتود نساااااالی
از خااااک تاااو بااار فلاااک کناااد نااااز
جااااااا دارد اگاااااار زمااااااین شاااااایراز
(رساااااتگار)33 :1321 ،
زانکه جسا طاهرش در این مکان آمد مکین
کشااور شاایراز دارد فخاار باار اقصاای بااقد
(همان ،ص)33
وجود حضرت در شیراز ،مایهی مباهات این سرزمین بر دیگر سرزمینها است و قداست و پاکی ایشان این خااک را
پربها کرد استی
شااه چااراغ کاازو شااد چااو راغ عااانا پیاار
ینااااه نبااااوی پااااور موساااای کاااااظا
(همان ،ص)21
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شاعر در این بیت ،با بیانی ساد و روان ،ابتدا نسبت حضرت را به پیامبر(ص) به اثبات میرساند و در ادامه اشار باه
پدر بزرگوار ایشان میکندی در مصراع دوم از نقب حضرت شاهچراغ سخن میگوید و وجود ایشان را مسبب خرمای
و زیبایی عانا معرفی کندی آقایی که عانا پیر با وجوش جوان و خرم گشته استی
زان خیرانبشااااااااااااار پیغمباااااااااااااری
حضااارت شااااهچراغ احماااد کاااه هسااات
(همان ،ص)21
شاعر بقفاصله گف ته ی خود در بیت قبل را مطر کرد و حضرت را از خاندان پیامبر(ص) معرفی میکندی ها نقاب
نام حضرت در این بیت عنوان شد و شاعر با تاکید بر معرفی ایشان ،نسب حضرت را با پیامبر مورد توجه قارار داد
استی
 .11شان و منزلت
رازدار دردمناااادان غمگسااااار مسااااتمندان

واقاا ،اساارار مکنااون عااانا پیاادا و پنهااان
(همان ،ص)22
شاعر به رازداری حضرت توجه کرد و ایشان را آگا به اسرار انهی می داندی عانا پیدا و پنهان تعبیاری اسات کاه در
وص ،عظمت ایشان به کار رفته استی حضرت کسی است که ها در عانا مادی و در عانا غیب را داردی شااعر در
پی بیان این مضمون است که حضرت احمدبن موسی(ع) دارای شخصایتی مااورای و دو بعادی هساتندی شخصایت
ایشان از یک سو ،بعد زمینی یافته و انسانهای دردمند و غا زد را یاری مایکناد و از دیگار ساو ،بار اسارار غیاب
اشراف داردی
گلاابن بسااتان عصاامت ،ناشاار احکااام قاارآن
گاااوهر در نباااوت اختااار بااارج فتاااوت
(همان ،ص)23
فتوت و جوانمردی ،حضارت و ایان کاه ایشاان ماروج احکاام انهای هساتند و گاوهری از خانادان نباوت انادی از
ویژگی هایی است که شاعر به دنبال بیان آن استی گوهر ،اختر ،گلبن با بار معنایی ارزش ،روشنی و خرمای ،فضاایل
شخصیتی ایشان را آشکار کرد اندی بیان پی در پی صفات ایشان ،زیبایی خاصی یه بیت بخشید استی واژ ی فتوت
به عنوان یک اصطق دینی و صوفیانه ،مسلک خاصی استی
پیشااوای مساالمین صنوانرضااا شااا خراسااان
رهنمااای مااومنین ساارحلقه خاصااان اماات
(همان)
راهنما و پیشوایی مومنین را ایشان بر عهد داشته و در واقع پیشوای مسلمین استی
جااد او منسااوخ کاارد جملااه ملاات را کتاااب
قاار انعااین امااام هفتمااین کااز اماار حااق
(همان ،ص)31
تعبیر قر انعین یعنی روشنایی دیدگان ،جایگا حضرت را در نزد پدر ایشان بیان میکندی چنان که در روایتهاایی از
توجه ویژ ی حضرت موسی کاظا(ع) به حضرت شاهچراغ(ع) اشار رفته است و از رابطه ی ویژ ی ایشان ساخن
گفته شد استی
واناای ملااک جقناات مفخاار ارباااب عرفااان
میااو باااغ رسااانت مااا گااردون اصااانت
(همان ،ص)22
میو  ،ما  ،نمادهایی هستند که شاعر را در بیان معنای ذهنی اش یاری کرد اندی حضرت ثمر ی باغ رساانت معرفای
شد و ماهی که آسمان ،اصانت خود را از او داردی در سرزمین جقل و بزرگی ،ایشان حکمرانای مایکنناد و باعاث
افتخار اهل عرفا هستندی پ ایشان پرورش یافته ی رسانت نبوی هستند و وانی و مایه ی مباهات عارفانی
از بدخشان و ختا و هند و ساند و روم و چاین
آن شهی کاندر جهان یک تن نیاماد منکارش
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شاعر با نام بردن کشورها و سرزمینها این معنا را انقا میکند که هیا ک
خاندان نبوت را انکار نکرد استی

(همان ،ص)33
بزرگی شان و مرتبه و انتسااب ایشاان باه

نااام ناایکش باار زبااان راننااد بااا صااد و یقااین
آن شهی کش کاافر و گبار و نصاارا و یهاود
(همان ،ص)33
شاعر این عقید را عنوان میکند که همه ی انسان ها از کافر گرفته تا پیروان ادیان دیگر ،حقانیت و بزرگای حضارت
را بر زبان دارندی تناقض معنایی بیت آن جاست که شاعر عنوان میکند که حتی انسان کافر نیز به نیکی از ایشاان یااد
میکندی
ایاان غرقااه کاازو طعنااه رسااد خلااد باارین را
چون فطرت صاافی هماه ز آییناه بپرداخات
(همان ،ص)31
شاعر به آیینه کاری داخل حرم حضرت اشار کرد و آن را به فطرت عاری از آنودگی مانند کرد  ،جایگاهی که خلد
برین و بهشت بران غبطه میخوردی
هاااه جناااات عااادن فادخلوهاااا خانااادین
گفتا این طا و روا از کیست پیر عقل گفات
(همان ،ص)33
شاعر با تضمین عبارتی از قرآن" جنات عدن" و "فادخلوهاا خانادین" ،کاقم خاود را زیباا و ماتقن کارد اساتی
"مساکن طیبه فی جنات عدن ذنک انفوز انعظیا"(ص )11/،عبارت "جنات عدن" بارها در قرآن تکرار شد و شااعر
این عبارت را در توصی ،آستان حضرت به کار برد استی"سقم علیکا طبتا فادخلوها خانادین"(زمار)33/ی شااعر
حضور در آستان حضرت را ،وارد شدن به بهشتی جاویدان عنوان میکندی
پیر عقل ،آستان حضرت را بهشت عدن می داندی ترکیب پیر عقل ،قابل تامل استی پیر در مکتب عرفان ،معنای وسیع
و جایگا مهمی داردی عقل نیز دارای مرتبه ی عظیمی استی با توجه به این نکته ،پیر عقل ،کسی اسات کاه راهنماا و
مقتدا است و مرتبه ی حضرت را ایشان تایید می کندی آستان ایشان در واقع بهشاتی جااودان اسات کاه خلاود در آن
جاودانه و دائمی استی
 .11والیت حضرت شاهچراغ (ع)
حضرت شاهچراغ(ع) آن چنان بین مردم قبول عام داشتند که ماردم گماان مایکردناد بعاد از حضارت اماام موسای
کاظا(ع) ایشان امام شیعیان هستند و در پی بیعت با ایشان بودندی «فلما شاع خبر وفات ایمام موسای بان جعفار (ع)
فی انمدینه اجتمع اهلها علی باب ام احمد و سار معها انی انمسجد و نما کان علیه من انجقنة و فور انعباادة و نشار
شرائع و ظهور کرامات ضنوا به انه انخلیفة و ایمام بعد ابیه (ع) فبایعو بایماة فاخه منها انبیعة ثا صعد انمنبر و انشا
خطبة فی نهایت انبقغة و کمال انفصاحة ثا قال ایها انناس کما انکا جمیعاً فی بیعتی فانی فی بیعاة اخای علای بان
موسی انرضا (ع) واعلموا انه ایمام و انخلیفة من بعد ابی و هو ونی اهلل و انفرض علای و علایکا مان اهلل و انرساول
طاعته بکل ما ی مرنا فکل من کان حاضرا خضع نکقم و خرجوا من انمسجد یقدمها احمد بن موسی (ع) و حضاروا
باب دارانرضا (ع) فجددوا مع انبیعة فدعی نه انرضا و کان فی خدمة اخیه مدة من انزمان انای ان ارسال انما مون انای
انرضا (ع) و اشخصه انی خراسان و عقد نه خقفة انعهد»ی (عرفان منش به نقل از تحفه انعانا)33 :1327،
در بخشی از این اشعار به این مطلب اشار شد است که اگر امام رضا(ع) پ از حضرت موسی نبودند ،بایشاک
حضرت احمد بن موسی امام همگان بود:
خاود امااام او بااود باار هار مااؤمن و هاار مؤمنااه
گر پ از موسی رضا زان خود نبودی بی سخن
(رستگار)111 :1321 ،
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انبته باید یادآور شد که حضرت شاهچراغ(ع) از کمال اتصال با حضرت امام رضاا (ع) کاه انساان کامال اسات ،باه
مرتبهی وییت رسید اند؛ یعنی وییت حضرت شاهچراغ(ع) وییتی است که از کمال تابعیت ایشاان از انساان کامال
زمان خویش حاصل شد استی در مباحث عرفانی مبحثی تحت عنوان وییت قمریه و شمسیه مطر استی باه ایان
معنا که وییت ونی کل ،وییتی شمسیه است که هر ونی ای نور وییت خویش را از وی مایگیاردی در کتااب شار
گلشن راز در این بار آمد است« :ونی غیر نبی همچون ما است؛ زیرا که هرچند ونی به نور وییت و کمال روشان
و نورانی است فاما نور او مستفاد از آفتاب نبوت نبی است که اگر ونی نه تابع نبی بودی ،باه مرتباهی کماال وییات
نتوانستی رسیدی» (یهیجی ،محمدبن یحیی)133 :1331،
او بااود شاااخ وییاات را ثماار باای مااام و طااین
او بااود باایی نبااوت را شااجر از اماار حااق
(همان ،ص)33
درخت نمادی قرار گرفته تا جایگا حضرت را در دین اسقم بیان کندی ایشان در مصراع دوم میو ی درخت وییات
معرفی شد استی از سویی ایشان درخت نبوت معرفی شد و از دیگر سو ،میو ی وییت هستندی در این بیات باه
طور ضمنی ،اشار ای به نقش ایشان در حمایت از وییت و تقویت مرتباه ی حضارت اماام رضاا(ع) شاد اساتی
واژگان قرآنی مام و طین معنای ویز ای در بیت ایجاد کرد است در قرآن بارها خداوند به نوع خلقت انساان اشاار
کرد و جن او را از خاک و آب دانسته است" :واهلل خلق کل دابه من مام" (نور" )31/هاو اناهی خلاق مان انماام
بشرا" و "و نقد خلقنا اینسان من سقنه من طین"(مومنون " )11/و به یقین انسان را از عصار ی خاک آفریادیا) در
دیدگا شاعر ،حضرت ثمر ی درخت بارور وییت است و به خاک و آب نیاز نداردی
رسااات از هنگاماااه و از هاااول روز واپساااین
هر که زد بر دامنش دسات تاوی از نخسات
(همان ،ص)33
دامان ایشان و پیروی از آیین شان ،را رستگاری و نجات از دوزخ استی واژ ی توی ،معنای دوستی و وییت را باه
همرا دارد و این که حضرت ،با مرتبه ی خود نجات بخش استی ونی در عرفان از جایگا باییی برخوردار اسات و
منشا رحمت و مهیط فیض به خلق اهلل هستندی
در بخشی دیگر از اشعار به بعد وییی و هدایتگری شاهچراغ(ع) اشار شد استی
زینااااااااتد مسااااااااند هاااااااادایت
فرماناااااااد خطاااااااهی وییااااااات
(رستگار)33 :1321 ،
تنها اونیای حقیقی هستند که قادرند انسانها را از طوفان درد و بق برهانند و آنان را به مقام امن و آسایش برسانند:
کشاااتیت را بایاااد ایااانجاااا ننگاااری
ور ز گااارداب باااق خاااواهی نجاااات
(رستگار)23 :1321 ،
 .12نتیجه گیری
شعرای گوناگون ،در مد و ستایش حضرت شاهچراغ(ع) ،فراوان سخن گفته اند و در ایان اشاعار ،ابعااد گونااگون
شخصیت حضرت ،توصی ،شد استی دیوری و رشادت ،سخاوت و بخشش ،زهد و تقوا ،شان و منزنت ،صاداقت
و راستی ،از مواردی است که عنوان شد استی در بعضی از ابیات ،دوستی ایشان ،سبب نجات و رساتگاری اسات و
ایشان به عنوان شجر ی نبوت و ثمر ی وییت معرفی شد اندی ایشان چنان از مرتبه ی واییی برخوردار هستند که
فرشتگان پاسبان حرم ایشان و حوریان بهشتی ،خادمان کوی حضرت هستندی یکی از گزینههایی که به فراوانی ماورد
توجه شعرا قرار گرفته است ،آن است که آستان آن حضرت ،تجلی گا نور و محل نزول ،رحمت حق اسات و دری
است که به سمت کعبه گشود شد و منشا نور و رستگاری استی در کنار عرشیان ،فرشیان و عناصر طبیعی از جمله
ما و خورشید و ستار ی یمانی و ستار ی نسرین ،همگی در برابار عظمات حضارت ،سار تعظایا فارود آورد و

بررسی و تحلیل اشعار مدحی مندرج در حرم حضرت شاهچراغ (ع) 15 /

فضایل خود را از ایشان دریافت کرد اندی خورشاید ناور و روشانایی خاود را از آساتان حضارت گرفتاه و کیاوان،
جاروب کش حرم ایشان استی ما و خورشید چاراغ هاایی هساتند کاه آساتان حضارت ،را چراغاانی و نورافشاانی
میکنندی عناصر کیهانی و آسمانی و طبیعی و فرشتگان و موجودات عانا جبروت ،همگی خدمتگزار و خادم و محاب
حضرت هستندی در تصاویری که از شخصیت متعانی حضارت احمادبن موسای(ع) ترسایا شاد اسات ،شخصایت
معنوی و علمی و ملکوتی ایشان در جهات گوناگون مورد توجه و بررسی قارار گرفتاه و در شاان ایشاان ،منقبات و
ستایش شد استی
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