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بينامتنيت قرآن و حديث در مديحۀ نبوی ابنداغر حلّی
1ـ حسن مجيدی6 ،ـ راضيه رزمآرا



1ـ دانشيار زبان و ادبيات عرب دانشگاه حکيم سبزواری ،سبزوار ،ايران
6ـ کارشناس ارشد زبان و ادبيات عرب دانشگاه حکيم سبزواری ،سبزوار ،ايران
(تاري دريافت1317/99/97 :؛ تاري پذيرش)1317/11/19 :

چکيده
يکی از موضوعات شعری که از صدر اسالم رواج يافت و در طول چهـارده قـرن پيـاپی قصـايد
بیشماری در باب آن سروده شده ،مدح پيامبر گرامی اسالم(ص) است که چکامهسـرايان بسـياری در
دورههای مختلف به وصف وجوه و حوادث مختلف زندگی ايشان پرداختهاند .يکی از اين سرايندگان
سخنور« ،مغامسبن داغر حلّی» ،شاعر شيعی قـرن نهـم هجـری اسـت کـه بـا دلبـاختگی خـويش
قصيدههای بسياری در راه دوستی پيامآور ختمیمرتبت و اهل بيت مطهر ايشان دارد .وی در يکی از
مدايح نبوی خود که  42بيت دارد و با مطلع «عَرفجْ عَلَی الْمُصطَفَی يا سائِقَ النُّجُبِ * عَرفجْ عَلَی خَيـرِ
مَبعُوثٍ وَ خَيرِ نَبِی» آغاز میشود و سيّد علی عاشور ،آن را در موسـوعۀ زينـبالکبـری(ع) گـرد آورده،
مناقب و مقام پيامبر ،وصف نام و منزلت وی در کتابهای آسمانی پيشين ،رخدادهای زمـان والدت
و ...را به رشتۀ نظم درآوردهاست و قصيده را با مسئلۀ نصب و غصـب خالفـت حضـرت علـی(ع) بـه
پايان میبرد .اين مقاله بر آن است که با ترجمۀ روان اثر ،با استناد به آيات و منابع حديثیـ روايی به
شرح اين قصيدۀ ارزنده بپردازد.
کليدواژهها :بينامتنيّت ،قرآن ،حديث ،مدح ،مغامسبن داغر حلّی.

(نويسندۀ مسئول) E-mail: Majidi.dr@gmail.com
E-mail: Razmara8794@gmail.com
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 .1مقدمه
(ص)

در ميان مردان بزرگ تاري  ،هيچ يک به انـدازۀ پيـامبر گرامـی اسـالم زنـدگی پرمـوج،
پرحادثه و پرانقالب نداشتهاست .مطالعۀ تـاري زنـدگی چنـين بـزرگمـردی ،صـحنههـای
گوناگون آموزندهای از نظر ما میگذراند؛ صحنههای اعجابآميزی چون حملۀ سـپاه فيـل و
حوادث زمان تولد ،مثل صحنههای غمانگيـزی چـون از دسـت دادن عزيـزان در کـودکی،
صحنههای اسرارآميزی چون نخستين روزهای نزول وحی ،صـحنههـای پرحادثـهای چـون
وقايع سالهای نخستين هجـرت و . ...ازايـنرو ،جـای شـگفت نيسـت اگـر نويسـندگان و
دانشمندان بسياری در قلمرو آن قلمفرسايی کنند و به تجزيه و تحليل و تدوين آثاری چنـد
بپردازند و چکامهسرايان متعددی در طول چهارده قرن در باب آن بسرايند.
يکی از اغراض شعری که از آن زمان رواج يافت ،مدايح نبوی اسـت ،هرچنـد در دوران
اموی و عباسی دچار ضعف شد .اما در عصر مملوکی قوّت يافـت و همچنـان مـورد عنايـت
چکامهسرايان محب پيامبر و اهل البيت ايشان(ع) قرار گرفت و شاعران و عالمـان زبردسـتی
چون حسانبن ثابت ،سيّد حميری ،کميـت اسـدی ،دعبـل خزاعـی ،شـريف رضـی ،قطـب
راوندی ،شي کفعمی ،شي بهايی ،شي حرّ عاملی ،مهيار ديلمـی ،بوصـيری ،ابـنعرنـدس،
ابنداغر حلّی ،حافظ برسی و ...در اين باب شعر سرودهاند .در ميان خيل عظيم اين سرودهها،
مقالۀ حاضر میکوشد تا به ترجمۀ روان ،اعرابگذاری و تحليل و شرح يکی از مدايح نبـوی
شي مغامسبن داغر حلی ،شاعر بزرگ قرن نهم هجـری بپـردازد کـه در  42بيـت تنظـيم
شدهاست و با مطلع «عَرفجْ عَلَی الْمُصطَفَی يَا سَائِقَ النُّجُبِ * عَرفجْ عَلَـی خَيـرِ مَبعُـوثٍ وَخَيـرِ
نَبِی» آغاز میشود که تاکنون اين قصيده شرح نشدهاست.

 .6پرسشهای پژوهش
ـ شاعر در سرودن قصيده به چه مضامين و موضوعاتی اشاره نمودهاست؟
ـ آيا به آيات قرآن ،روايات و مستندات تاريخی نظر داشتهاست؟
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 .3فرضيۀ پژوهش
(ص)

شاعر به موضوعاتی چون مناقب و مقام پيامبر و وصف نام و منزلت ايشان در کتابهای
(ع)
آسمانی پيشين و رخدادهای زمان والدت و مسئلۀ نصب و غصب خالفت حضـرت علـی
اشاره دارد و در سرودن اين قصيده از آيات قرآن ،روايات و مستندات تاريخی بهـرۀ فـراوان
بردهاست.

 .4هدف پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،ترجمۀ روان و شرح ابيات با استناد به آيات قـرآن ،روايـات و اشـارات
تاريخی است .استاد شي محمد سماوی با گردآوری اشـعار ابـنداغـر حلّـی از ميـان کتـب
مختلفی چون الحصون المنيعة ،بابليّات ،المنتخب فخرالدّين طريحی و التحفة الناصـرية و...
ديوانی به نام وی فراهم کرده که مجموع ابيـات آن بـه  1399مـیرسـد و شـايد آنچـه از
سرودههای وی از ميان رفته ،بسی بيش از اينها باشد.

 .9مغامسبن داغر حلّی
شي مغامسبن داغر حلّی از شاعران ،اديبان و سخنوران بزرگ شـيعی قـرن نهـم هجـری
است که در حومۀ حِلّه ،وابسته به يکی از قبايل عرب زاده شد و تا پايان عمرش (حدود سال
 999هجری) در آنجا زيست .وی سرودن شعر را از پدرش فراگرفت و همچون پدرش آن را
بيشتر در خدمت دوستی پيامبر و اهل بيت گرامی ايشـان(ع) بـهکـار بسـت (ر.ک؛ البحرانـی
األصفهانی ،1397 ،ج .)313 :6
(ع)
ابنداغر بهخوبی شعر میسرود و بيش از هر موضوع ديگری ،در رثای امام حسين بـه
چامهسرايی پرداخت .او از علوم پايهای چون منطق بهره گرفت (ر.ک؛ السـماوی1466 ،ق،.
ج  .)643 :1وی شاعری بلندقدر با سـاختار شـعری نـو و خـوشانسـجام اسـت .بـا اينکـه
چکامههايش را در غايت لطافت و جزالت سروده ،تذکرهنويسان آنچنان که بايد ،به طرح آن
نپرداخته اند (ر.ک؛ شُبَّر ،بیتا ،ج  .)612 :9اما شي محمد سـماوی بـا گـردآوری پـارهای از
سرودهها و زندگینامۀ وی که بهاختصار در الحصـون المنيعـة اثـر علـی آل کاشـفالغطـاء،
بابليّات از خطيب يعقوبی ،المنتخـب اثـر فخرالـدّين طريحـی و التحفـة الناصـرية از اديـب
سپاهانی ذکر شده ،ديوانی به نام ابنداغر فراهم کرده که شمار ابيات آن به  1399میرسد و
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چه بسا آنچه که از سرودههای وی از ميان رفته ،بسی بيش از اينها باشد (ر.ک؛ األمينـی،
1461ق ،.ج  .) 62 :3پس از اين بيان ،اينک به ترجمه و شرح يکـی از قصـايد وی در مـدح
پيامبر گرامی اسالم(ص) میپردازيم.

 .2بينامتنيت در چکامه
 .1عَرفجْ عَلَی الْمُصطَفَی يا سائِقَ النُّجُبِ

عَـرفجْ عَلَـی خَيـرِ مَبعُـوثٍ وَخَيـرِ نَبِـی

يعنی« :ای رانندۀ ستوران راهوار ،بر آستان پيامبر برگزيده بايست؛ بر آستان کسـی بايسـت کـه
بهترين فرستادگان و بهترين پيامگزاران است».
واژۀ مبعوث در اين بيت تلميحی است ،به آيۀ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَـی الْمُـؤْمِنينَ إِذْ بَعَـثَ فـيهِمْ
رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ( ...آل عمران )124 /و آيۀ هُوَ الَّذی بَعَـثَ فِـی الْـأُمفيينَ رَسُـوالً مِـنْهُمْ...
(الجمعه )6 /که به بعثت پيامبر اکرم(ص) اشاره دارد و واژۀ «سائق» نيز يادآور روايتی است که
طبری در تاريخش مینويسد« :پيامبر ،ابوسفيان را ديد که بر خری سوار بود و معاويه ،دهانۀ
آن را میکشيد و پسرش ،يزيد ،آن را میراند .پس فرمود :خدا دهانهکش و سوار و ستورران
را لعنت کند» (امينی ،1399 ،ج .)611 :11

 .6عَرفجْ عَلَی السَّيدِ المَبعُوثِ مِن مُضَـرٍ

عَرفجْ عَلَی الصّادِقِ المَنعُوتِ فِی الکتُب

يعنی« :بر آستان آن سيّدی بايست که از ميان تيرۀ مُضـر برانگيختـه شـده ،راستگوسـت و
وصف او در کتابهای آسمانی پيشين آمدهاست».
عبارت «المَنعُوتِ فِی الکتُبِ» در اين بيت به آيۀ  الَّذينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِی الْـأُمفی الَّـذی
يجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَالْإِنْجيلِ( ...األعراف )19/و آيۀ وَ مُبَشفراً بِرَسُولٍ يَأْتِی مِنْ بَعْدِی
اسْمُهُ أَحْمَدُ( ...الصف )2 /اشاره دارد و کلمۀ «صادق» در اين بيت ،يادآور آيۀ مايَنطِقُ عَـنِ

الهَوَی( النجم )3 /میباشد.
گرچه شواهد قطعی تاريخی و محتويات کتب مقدسۀ يهود و نصاری نشان میدهد کـه
اينها کتابهای آسمانی نازلشده بر موسی و عيسـی ــ عليهماالسّـالم ـ نيسـتند و دسـت
تحريف به سوی آنها دراز شدهاست ،بلکه بعضی از ميان رفتهاند ،ولی با اين حال ،عباراتی
در همين کتب تحريفيافته ديده میشود که اشارۀ درخور مالحظهای به ظهور پيامبر اسالم
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دارد که جمعی از دانشمندان ،آنها را جمعآوری نمودهاند و از اين ميان ،تنها به يک قسمت
به عنوان نمونه بسنده میشود:
«در تورات ،سفر تکوين ،فصـل  ،17شـمارۀ  17تـا  69چنـين مـیخـوانيم:
ابراهيم به خدا گفت که ای کاش اسماعيل در حضور تـو زنـدگی نمايـد ...خـدا
گفت در حق اسماعيل (دعای) تو را شنيدم .اينک به او برکت دادم و او را بارور
گردانيده ،به غايت زياد خواهم نمود و دوازده سرور توليـد خواهـد نمـود و او را
امت عظيمی خواهم نمود» (مکارم شيرازی ،1393 ،ج .)493 :2

 .3عَرفجْ عَلَـی رَحمَـةِ البـارِی وَ نِعمَتِـهِ

عَرفجْ عَلَـی األبطَحِـی الطّـاهِرِ النَّسَـب

يعنی« :بر آستان آن رحمت و نعمت خداوندی بايست؛ همان که ابطحی و پاکنژاد است».

واژۀ «رحمة» در اين بيت به آيۀ وَمَا أَرْسَلْناکَ إِالَّ رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ( األنبياء )197 /و اين
حديث از پيامبر اکرم(ص) اشاره دارد که میفرمايد« :من نفرينکننده مبعوث نشدم ،بلکه مایّ
رحمت برانگيخته شدم» (األصبهانی1416 ،ق ،.ج .)31 :1
(ص)
واژۀ «الطَّاهِرِ النَّسَبِ» بر اين حقيقت داللت میکند که هيچ کدام از پدران پيامبر اکرم
مشرک نبودهاند؛ چنانکه خود میفرمايد« :پيوسته از صلب مرد طاهری به رحم زن طاهری
منتقل میشدم» (الرازی1469 ،ق ،.ج  .)34 :13از طرفی ،قرآن میفرمايد :إِنَّمَـا الْمُشْـرِکونَ
نَجَسم( التوبه .)69/از کنار هم گذاشتن اين دو جمله ،معلوم میشود که هيچ کدام از پدران
پيامبر مشرک نبودهاند.
(ع)
(ص)
شيعه اتفاق دارند که پدران پيامبر اکرم تـا حضـرت آدم همـه مسـلمان بـودهانـد.
طبرسی در مجمعالبيان مینويسد:
«آزر ،پدر حضرت ابراهيم نبود ،بلکه جدّ مادری يا عموی او بودهاست .آنگاه سخن پيامبر
(پيوسته از صلب پاک به رحم پاک منتقل میشدم) را نقل میکند و مینويسد :اگر در بـين
پدران پيامبر اکرم(ص) کافری وجود داشت ،پيامبر همه را با وصف طهارت توصيف نمیکـرد،
چون خدای تعالی میفرمايد« :مشرکان نجسند» (طبرسی1419 ،ق ،.ج .)19 :4
« .4رَآهُ آدَمُ نُــوراً بَـيْنَ أربَعَـةٍ ألَالَؤُهَـا
 .9فَقَـالَ يَـا رَبف مَـنْ هَـذَا فَقِيـلَ لَـهُ
 .2هُــمْ أَولِيَــائِی وَهُــم ذُرفيــةم لَکُمَــا

فَـ ـوقَ ســـاقِ العَـــرشِ مِـ ـنْ کثَـــب
قَولَ المُحِبف وَ مَا فِی الْقَولِ مِـنْ رَيـب
فَقِـ ـرَّ عَيْنـ ـاً وَنَفْسـ ـاً فِـــيهِمُ وَطِـــب
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 .7أمّـــا وَحَقفهِـــمُ لَـــوالَ مَکَـــانُهُمُ
 .9کلّاً وَالَ کَانَ مِـنْ شَـمْسٍ وَالَ قَمَـرٍ
 .1وَالَ سَـــمَاءٍ وَالَ أرْضٍ وَالَ شَـــجَرٍ
 .19وَالَ جِنَانٍ وَالَ نَارٍ مُؤَجَّجَـةٍ جَعَلْـتُ

مِنفــی لَمَــا دَارَتِ الْــأَفْالَکُ بِالْقُطْــب
وَالَ شِـــهَابٍ وَالَ اُفُـــقٍ وَالَ حُجُـــب
لِلنَّـاسِ يُهْمِـی عَلَيْـهِ وَاکـفُ السُّـحُب
أعْـــدَاءَهُم فِيهَـــا مِـــنَ الْحَطَـــب»

يعنی« :آدم او را از نزديک بسان پرتويی ديد که در ميان چهار تن بر باالی عرش کبريـايی
چون مرواريد میدرخشيد * .گفت :پروردگارا ،اين کيست؟ پاس کسـی را شـنيد کـه عاشـق و
دوستدار اوست و سخن پروردگار صادق و درست است * .ايشان دوستان منند و زادگـان شـما.
(آدم و حوا) ديده و جان را به آنان روشن و خوش دار! * سوگند به حقانيت آنان که اگر جايگـاه
و منزلت واالی ايشان در نزد من نمیبود ،بی شک گنبدهای گردون به گردش درنمی آمدنـد* .
هرگز خورشيد ،ماه ،اختر فروزان ،کرانۀ آسمان و پرتو آفتابی نبود * ،و نه سپهر ،زمين و درختی
که ابرهای بارانزا بر آن ببارد * .نه بهشت و نه آتش سوزان دوزخ در کـار بـود تـا دشـمنان را
هيزم آن گردانم».
(ص)
اين ابيات به محبوبيت حضرت پيامبر نزد خداوند اشاره دارد ،به طوری که ايشـان را
بهانۀ آفرينش ساير موجودات جهان میداند .همچنين ،به حديث «فضيلت اشباح پـنجگانـه»
اشاره دارد که ابوهريره به نقل از پيامبر گرامی اسالم(ص) روايت کردهاست:
«چون خدای تعـالی آدم ابوالبشـر را آفريـد و از روح خـود در او دميـد ،آدم
متوجه جانب راست عرش شد و پنج شبح را کـه در سـجود و رکـوع بودنـد ،در
ميان نور ديد و گفت :آيا پيش از مـن ديگـری را از خـاک آفريـدهای؟ خداونـد
فرمود :نه ای آدم! گفت :اين اشباح پنجگانـهای کـه در هيـأت و صـورت خـود
میبينم ،کيانند؟ گفت :اينان پنج تن از فرزنـدان تواَنـد کـه اگـر نبودنـد ،تـو را
نمیآفريدم .اينان پنج تن هستند که نامهايشان را از اسمای خود درآوردهام .اگر
ايشان نبودند ،بهشت و دوزخ ،عرش و کرسی ،آسمان و زمين ،فرشتگان و انس
و جن را نمیآفريدم .پس من محمودم و اين محمد است .من عاليم و اين علی
است .من فاطرم و اين فاطمه است .مـن احسـانم و ايـن حسـن اسـت و مـن
محسنم و اين حسين است .به عزت خود سوگند میخورم که هـيچ کسـی بـه
سوی من نمیآيد که به اندازۀ خردلی ،کينۀ ايشـان در دل داشـته باشـد ،مگـر
آنکه وی را به دوزخ میاندازم و باک ندارم .ای آدم! اينـان برگزيـدۀ مننـد .بـه
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آنها نجات میبخشم و به آنها هالک میکنم و چون تو را نيـازی باشـد ،بـه
آنان متوسل شو! پس پيغمبر(ص) فرمود :ما کشتی نجاتيم که هـر کـس بـه آن
پيوست ،نجات يافت و هر کس روی گرداند ،نابود شود .پس هر کس را نيـازی
به خداوند باشد ،او را به ما اهل بيت بخواند» (امينی ،1399 ،ج .)177 :4
اين روايت را شي اإلسالم حموئی در باب اول فرائـد السّـمطين و خطيـب خـوارزمی در
المناقب قريب به همين مضمون آوردهاند (ر.ک؛ همان.)179 :

« .11وَقــالَ لِلمَلَــأِ الْــأَعْلَی أالَ أَحَــدم
 .16فَلَـ ـمْ يُجِيبُـــوا فَأَنْبَـ ـأَ آدَمُ بِهِـ ـمْ
 .13فَقَالَ لِلْمَلَأِ الْأَعْلَی اسْـجُدُوا کَمَـالً

يُنْبِــی بِأَسْــمَائِهِمْ صِــدْقاً بِــالَ کَــذِب
لَهَــا بِعِلْــمٍ مِــنَ الْجَبَّــارِ مُکْتَسَــب
لِـــآدَمَ وَأطِيعُـــوا وَاتَّقُـــوا غَضَـــبِی»

يعنی؛ «خداوند به فرشتگان گفت :آيا کسی هست تا به درستی و نه به درو  ،نامهـای آنـان
را به من گزارش دهد؟! * پس آنان پاس نگفتند و آدم از ايشان و با دانشی که از خداوند جبـار
دريافت کرده بود ،فرشتگان را از نام و نشان آنان بـاخبر کـرد * .خداونـد بـه فرشـتگان گفـت:
همگی در برابر آدم به خاک افتيد ،فرمان بريد و از خشم من بپرهيزيد».
اين ابيات به مسئلۀ علم آدم و سجدۀ فرشتگان بر وی اشاره دارد که آيات وَعَلَّـمَ ءَادَمَ
االَسمَاءَ کُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَی الْمَلَائِکَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِی بِأَسْمَاءِ هَؤُالَءِ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُبْحَانَکَ َ
ال
عِلْمَ لَنَا إِالَّ مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّکَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَکِيمُ * قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمََّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَ لَمْ
أَقُل لَّکُمْ إِنفی أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا کُنْتُمْ تَکْتُمُونَ * وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِکَةِ اسْجُدُوا

لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِالَّ إِبْلِيسَ أَبَی وَاسْتَکْبَرَ وَکَانَ مِنَ الْکَافِرِينَ( البقره31 /ـ )34مؤيد آن است.
آدم به لطف پروردگار صاحب استعداد فوقالعادهای برای درک حقايق هستی بود .خداوند
اين استعداد او را به فعليت رسانيد و به گفتۀ قرآن« ،همۀ اسما (حقايق و اسرار عالم هستی)
را به آدم تعليم داد» .البته اين آگاهی از علوم ،مربوط به جهان آفـرينش و اسـرار و خـواص
مختلف موجودات عالم هستی افتخار بزرگی برای آدم بـود .در حـديثی داريـم کـه از امـام
صادق(ع) پيرامون اين آيه سؤال کردند و ايشان فرمودند« :منظور زمينها ،کـوههـا ،درههـا و
بستر رودخانهها (و تمام موجودات) میباشد .سپس امام(ع) به فرشی که زير پـايش گسـترده
بود ،نظری افکند و فرمود :حتّی اين فرش هم از اموری بـوده کـه خـدا بـه آدم تعلـيم داد»
(مکارم شيرازی ،1397 ،ج  .)617 :1همچنين ،استعداد نامگذاری اشياء را به او ارزانی داشت

 / 26بينامتنيت قرآن و حد يث در مديحۀ نبوی ابنداغر حلّی /حسن مجيدی و راضيه رزمآرا

تا بتواند آنها را نامگذاری کند و دربارۀ احتياج ،آنها را با ذکر نام بخواند و اين خود نعمتی
است بزرگ! سپس خداوند به فرشتگان فرمـود« :اگـر راسـت مـیگوييـد ،اسـمای اشـياء و
موجوداتی را که مشاهده میکنيد و اسرار و چگونگی آنها را شرح دهيد» ،ولی فرشتگان که
چنان احاطه علمی نداشتند ،در برابر اين آزمايش فروماندند .لذا در پاسـ گفتنـد« :خداونـدا!
منزهی تو .جز آنچه به ما تعليم دادهای ،چيزی نمیدانيم .تو خود عالم و حکيمـی» (همـان:
.)619
در اينجا ،نوبت به آدم رسيد که اسمای موجودات و اسرار آنهـا را در حضـور فرشـتگان
شرح دهد« :خداوند فرمود :ای آدم! فرشتگان را از اسماء و اسرار اين موجـودات بـاخبر کـن.
هنگامیکه آدم آنها را از اين اسماء آگاه ساخت ،خداوند فرمود :به شما نگفـتم کـه مـن از
غيب آسمانها و زمين آگاهم و آنچه را که شما آشکار يا پنهـان مـیکنيـد ،مـیدانـم؟» .در
اينجا ،فرشتگان در برابر معلومات وسيع و دانش فراوان اين انسان سَرِ تسليم فرود آوردنـد و
بر آنها آشکار شد که اليق خالفت زمين ،تنها اوست (ر.ک؛ همان.)611 :

« .14وَصَــيَّرَ اهللاُ ذَاکَ النُّــورَ مُلْتَمِعــاً

فِی الْوَجْـهِ مِنْـهُ بِوَعْـدٍ مِنْـهُ مُرْتَقَـب»

يعنی« :خداوند با همان نويدی که از وی انتظار میرفت ،آن فرو را در روی وی به درخشش واداشت».

اين بيت به حديثی از امام سجاد(ع) اشاره دارد که فرمودند:
«خداوند محمد ،علی و يازده تن از فرزندان او را از نور عظمت خويش آفريد
و ارواح آنان را در روشنايی نور خود بداشت که پيش از آفرينش مخلوقات ،او را
عبادت میکردند و خدا را به پاکی و قداست میستودند .ايشان امامـان از نسـل
پيامبر خدا(ص) هستند» (الکلينی الرازی ،1399 ،ج .)931 :1

« .19وَخَ ـافَ نُــوحم فَنَــاجَی رَبَّ ـهُ فَنَجَ ـا

بِهِ ـمُ عَلَــی دُسُ ـرِ الْ ـأَلْوَاحِ وَالْخَشَــب»

يعنی؛ «نوح هراسان شد و با پروردگارش به راز و نياز پرداخت و بـه (نـام) ايشـان بـر فـراز
تختهها و چوبهايی که با ريسمان استوار شده بودند( ،از آب) رهايی يافت».
اين بيت به آيۀ وَحَمَلْنَاهُ عَلَی ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُـرٍ( القمر )13 /و ماجرای رهـايی حضـرت
نوح(ع) از طوفان و سوار شدن بر کشتی اشاره دارد کـه پيـامبر اکـرم(ص) نيـز در ايـن زمينـه

فرمودهاند« :در آيۀ وَحَمَلْنَاهُ عَلَی ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ،منظور از الواح ،چوبهای کشتی و منظور
از "دُسُر" ،ما هستيم .اگر ما نبوديم ،کشتی حرکت نمیکرد» (الحسينی الميالنـی ،1391 ،ج
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.)694 :4اما چنانکه مؤلف مفردات میگويد« :دُسُر جمعِ دِسار و در اصـل بـه معنـی رانـدن
شديد توأم با قهر است» (راغب اصـفهانی1416 ،ق .)314 :.بنـابراين ،از آنجـا کـه مـي بـا
ضربههای شديدی که بر آن وارد میشود ،در چوب و مانند آن فرومـیرود ،بـه آن «دسـار»
گفتهاند .اما بعضی از مفسران اين کلمه را به معنی طناب تفسير کردهاند و آن را اشـاره بـه
طنابهای بادبان کشتی و مانند آن میدانند (ر.ک؛ مکارم شيرازی ،1393 ،ج .)33 :63

« .12وَفِی الْجَحِيمِ دَعَا اهللاَ الْخَلِيلُ بِهِمُ

فَأُخْمِــدَتْ بَعْــدَ ذَاکَ الْحَــرُّ وَاللَّهَــب»

يعنی؛ «ابراهيم در آن آتش بسيار شعله ور ،خداوند را به (نام) ايشان خواند و پس از آن ،زبانه
و گرمای آتش به سردی گراييد!».
اين بيت به آيات فَمَا کَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قَ الُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرفقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِی

ذَلِکَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يؤْمِنُونَ( العنکبوت )64 /و قُلْنَا يَا نَارُ کُونِی بَرْداً وَسَالَماً عَلَی إِبْرَاهِيمَ( األنبياء/
 )21اشاره دارد که حضرت ابراهيم(ع) از آتشی که نمرود برافروخته بـود ،جـان سـالم بـه در
بردند.
(ع)
در الخصال از امام صادق نقل شدهاست:
«کلماتی که آدم(ع) از پروردگارش دريافت و توبۀ او پذيرفته شد ،اين بود که
گفت :پروردگارا ،به حق محمد ،علی ،فاطمه ،حسن و حسين(ص) توبۀ مرا قبـول
فرما .پس توبۀ او پذيرفتـه شـد و خداونـد بسـيار توبـهپـذير و مهربـان اسـت»
(الصدوق.)399 :1326 ،
بِحَقفهِــمْ فَنَجَــا مِــنْ شِــدَّةِ الْکَــربِ»
« .17وَقَد دَعَا اهللاَ مُوسَی إِذْ هَوَی صَعِقاً
يعنی؛ « آنگاه که صاعقه فرود آمد ،موسی خدا را به عظمت آنان قسم داد و آنگاه بود کـه از
شدت اندوه رهايی يافت».
اين بيت به آيۀ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَی لِمِيقَاتِنَا وَکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبف أَرِنِی أَنْظُرْ إلَيْکَ قَالَ لَنْتَرَانِی وَلکِنِ
انْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَکَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانی فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَخَرَّ مُوسَی صَعِقاً فَلَمَّا أَفَاقَ
قَالَ سُبْحَانَک تُبْتُ إِلَيْکَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ( األعراف )143 /و نيز به آيۀ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَـهُ مِـنَ

الکْرْبِ الْعَظِيمِ( الصافات )72 /اشاره دارد.
امام حسن عسگری(ع) فرمودند:
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«وقتی موسی(ع) به دريا رسيد ،خداوند به او وحی کرد :به بنیاسـرائيل بگـو
که توحيد مرا تجديد کنند و به قلبهای خـود ذکـر محمـد(ص) ،سـيّد و سـرور
بندگانم را فرمان دهيد و نفوس خود را در واليت علی ،برادر و وصـی محمّـد و
اهل بيت طيّ بين او عادت دهيد و بگوييد :خداوندا! تو را به جـاه و مقـام ايشـان
سوگند ،ما را از روی اين آب عبور بده :اللَّهُمَّ بِجَاهِهِمْ جَوفزْنَا عَلَی مَتْنِ هَذَا الْمَـاءِ
يَتَحَوَّلْ لَکُمْ أَرْضاً .آنوقت من زمين خود را برايتان تغيير میدهم .موسی(ع) اين
مطلب را به آنان ابال کرد .آنها گفتند :تو میخواهی ما را به کاری وادار کنی
که از آن کراهت داريم و هـيچ راه ديگـری بـرای فـرار از فرعونيـان نـداريم؟!
کالببن يوحنّا در حالی که سوار بر چهارپايی بود ،به موسی(ع) عـرض کـرد :ای
پيامبر خدا! آيا خداوند تو را به اين امر فرمان دادهاست کـه مـا ايـن مطالـب را
بگوييم و وارد آب شويم؟ (در حالی که طول آن خليج چهار فرس بود).
موسی(ع) فرمود :آری ،پس کالببن يوحنّا به توحيد پروردگار ،نبوت محمد و
واليت علی و اوالد اطهرش ـ عليهمالسّالم ـ همان طـور کـه امـر شـده بـود،
شهادت داد و گفت :خداوندا! به جاه و منزلت اين افراد ،ما را از روی اين آب به
سالمت بگذران .سپس از اسب پياده شد و قدم بر سطح آب گذاشت و تـا آخـر
خليج پيش رفت و آنگاه به سوی مردم بازگشـت و گفـت :ای بنـیاسـرائيل! از
موسی پيروی کنيد .چون اين دعا کليد درهای بهشـت و قفـل درهـای دوزخ و
نازلکنندۀ روزی و جلبکنندۀ رضايت خداوند خالق و قادر بـر بنـدگانش اسـت:
مِفْتَاحُ أَبْوَابِ الْجِنَانِ وَمَغَالِيقُ أَبْوَابِ النفيرَانِ وَمُسْتَنْزِلُ الْأَرْزَاقِ وَجَالِبم عَلَـی عَبِيـدِ
اللَّهِ وَإِمَائِهِ رِضَاءَ الْمُهَيْمِنِ الْخَلَّاق .اما آنها خودداری کردند و گفتند :مـا فقـط از
روی زمين عبور میکنيم .بنابراين ،خداوند به موسی(ع) وحی کرد :ای موسی! بـا
عصای خود بر دريا بزن :اِضْرِبْ بِعَصَاکَ الْبَحْر( الشعراء )23 /و بگو :خداوندا! به
جاه محمد و خاندان طـاهرش ،ايـن آب را بشـکاف :اللَّهُـمَّ بِجَـاهِ مُحَمَّـدٍ وَآلِـهِ
الطَّيفبِينَ لَمَّا فَلَقْتَه .موسی چنين کرد و آب شکافته شد و زمين در ميان آنها تـا
آخر خليج آشکار شد .پس موسی(ع) به آنهـا گفـت :وارد شـويد! گفتنـد :زمـين
خيس است و ما میترسيم در آن فرورويم .پس خداوند وحی کـرد :ای موسـی!
بگو :به جاه محمد و آل اطهر او اين زمين را خشک فرما! موسی چنين گفـت و
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خداوند باد صبا را به آنجـا فرسـتاد و زمـين را خشـک کـرد .سـپس خداونـد ـ
عزّوجلّ ـ در عهد محمد(ص) در قرآن کريم بـه بنـیاسـرائيل فرمـود :بـا اينکـه
(ع)
میدانيد گذشتگان شما به واسطۀ کرامت محمد(ص) و دعای تقربی که موسی
به درگاه الهی بيان کرد ،نجات يافتنـد ،چگونـه تعقـل نمـیکنيـد و امـروز کـه
مشاهدۀ ظهور آن پيامبر منجی و موعـود هسـتيد ،بـه او ايمـان نمـیآوريـد؟»
(النوری1499 ،ق ،.ج 633 :9ـ.)634

« .19فَظَـــلَّ مُنْـــتَقِالً وَاهللاُ حَافِظُـــهُ
 .11حَتَّــی تَقَسَّــمَ فِــی عَبْــدِاهللاِ مَعــاً
 .69فَـ ـأَوْدَعَ اهللاُ ذَاکَ الْقِسْـ ـمَ آمِنَـ ـةً

عَلَــی تَنَقُّلِــهِ مِــنْ حَــادِثِ النُّــوَب
وَفِــی أبِــیطَالِ ـبٍ عَ ـنْ عَبْ ـدِ مُطَّلِــب
يَوْمــاً إِلَــی أَجَــلٍ بِالْحَمْــلِ مُقْتَــرِب»

يعنی؛ «آن فرو همچنان از پشتی به پشت ديگر منتقل شد و در اين جابجايیها ،خداوند در
برابر پيشامدها نگهبان آن بود * .تا به عبدالمطّلب رسيد و به دو نيمه شد؛ نيمی در عبداهللا پـدر
پيامبر جای گرفت و نيمی در ابوطالب ،پدر علی .روزی ،خداوند آن بخش (نخست) را تا هنگـام
زادن در آمنه به امانت گذارد».
(ع)
اين ابيات به خلقت نوری پنج تن آل عبا قبل از آفـرينش دنيـا و حفاظـت خداونـد از
ايشان تا ميالدشان اشاره دارد .عکرمه از پدرش و جدّش از عبداللّهبن عبـاس در ذيـل آيـۀ

وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً چنين روايت نمودهاست:
«در اين آيه است که خدای تعالی علقه را شنبه بيافريد و در صلب آدم نهاد.
آنگاه از صلب آدم به صلب شيث رسانيد ،آن گاه آن را از اصـالب طـاهرين بـه
ارحام مطهّرات میگردانيد و آنگـاه آن را دو نيمـه کـرد :يـک نيمـه در صـلب
عبداللّه نهاد و يک نيمه در صلب ابوطالب .از نيمۀ اول و فاضلتر مرا آفريد کـه
محمدم و به من نبوت ،رسالت و کتاب داد و از نيمۀ ديگر علی را آفريـد و او را
طهارت ،شجاعت و وصيت بخشيد؛ يعنـی مـن و علـی را از يـک نـور آفريـد»
(ابوالفتوح الرازی ،1372 ،ج .)649 :14

« .61حَتَّی إِذَا وَضَعَتْهُ انْهَـدَّ مِـن فَـزَعٍ
 .66وَانْشَ ـقَّ أَيْ ـوانُ کَسْ ـرَی وَانْطَفَ ـتْ
 .63تَسَاقَطَتْ أَنْجُـمُ الْـأَمْالَکَ مُؤْذِنَـةً

رُکْنُ الضَّالَلِ وَنادَی الشفـرْکِ بِـالْحَرْب
حَــذَراً نِيــرانُهُمْ وَأقَــرَّ الْکُفْــرُ بِالْغَلَــب
بِــالرَّجْمِ فَــاحْتَرَقَ الْأَصْــنَامُ بِاللَّهَــب»
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يعنی؛ «آنگاه که او را زاد ،بنيان گمراهی از سر بيم فرو ريخت و شرک ،اعالن پيکـار نمـود.
ايوان کسری شکافت و آتش (آتشکدههای) آنان از سر ترس خاموش گشت و کفر بـه شکسـت
خود اقرار کرد .اختران پادشاهان فرو ريختند و خبر از سرنگونی دادند و بتها در آتش سوختند».
اين ابيات به معجزات و رخدادهای زمان والدت پيامبر(ص) اشاره دارد که شي صدوق در
کتاب امالی به سند خود از امام صادق(ع) روايت کردهاست که ايشـان فرمودنـد :ابلـيس بـه
آسمانها باال میرفت و چون حضرت عيسی(ع) به دنيا آمد ،از سه آسمان ممنـوع شـد و تـا
چهار آسمان باال میرفت ،اما هنگامی که رسول خدا(ص) به دنيا آمد ،او و شياطين با پرتـاب
ستارگان ،از همۀ آسمانهای هفتگانه ممنوع شدند .قريش که چنين ديدند ،گفتنـد :قيـامتی
که اهل کتاب میگفتند ،برپا شدهاست! ...همۀ بُتها در صبح آنشب به رو درافتـاد و هـيچ
بُتی در آن روز بر سَرِ پا نبود و ايوان کسری در آن شب شکست خورد و چهارده کنگـرۀ آن
فروريخت و درياچۀ ساوه خشک و وادی سماوه پُر از آب شد .آتشکدههای فارس کـه هـزار
سال بود خاموش نشده بودند ،در آن شب خاموش شدند .همچنين ،موبدان فارس در خـواب
ديدند که شترانی سخت ،اسبان عربی را يدک میکشند و از دجلـه عبـور کردنـد و در بـالد
آنها پراکنده شدند .طاق کسری از وسط شکست خورد و رود دجله در آن وارد شـد .در آن
شب ،نوری از سمت حجاز برآمد و همچنان به سمت مشرق رفت تا بدانجا رسيد .فردای آن
شب ،تخت هر پادشاهی سرنگون شد و خود آنها گنگ شدند و در آن روز سخن نمیگفتند.
دانش کاهنان ربوده شد و سِحر جادوگران باطل گرديد و هر کاهنی کـه بـود ،از تمـاس بـا
همزاد شيطانی خود ممنوع شد و ميان آنها جدايی افتاد . ...در آن شب ،ابليس ياران خود را
به ياری طلبيد و چون اطرافش جمع شدند ،به او گفتند :ای سرور! چه چيز تو را به هراس و
وحشت افکندهاست؟! گفت :وای بر شما! از سَرِ شـب تـا حـال ،اوضـاع آسـمان و زمـين را
دگرگون میبينم .به طور قطع روی زمين اتفاق تازه و بزرگـی رخ داده کـه از زمـان والدت
عيسیبن مريم تاکنون سابقه نداشتهاست .اينک بگرديد و ببينيد کـه ايـن اتفـاق چيسـت؟!
آنها پراکنده شدند و برگشتند و اظهار داشتند که ما رويداد تازهای نديديم .ابليس گفت :اين
کار خود من است .آنگاه در دنيا به جستجو پرداخت تا به مکـه رسـيد و مشـاهده کـرد کـه
فرشتگان اطراف آن را گرفتهاند .خواست وارد حرم شود که فرشتگان بر او بانـگ زده ،مـانع
ورودش شدند .پس به سمت غار حرا رفت و چون گنجشکی گرديـد و خواسـت درآيـد کـه
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جبرئيل بر او نهيب زد :برو ای دورشده از رحمت حق! ابليس گفت :ای جبرئيل! از تو سؤالی
دارم؟ گفت :بگو! پرسيد :از ديشب تاکنون چه رويداد تازهای در زمين رخ دادهاسـت؟ پاسـ
داد :محمد(ص) به دنيا آمدهاست .شيطان پرسيد :مرا در او بهرهای هست؟ گفت :نـه .پرسـيد:
در امت او چطور؟ گفت :آری! ابليس که اين سخن را شنيد ،گفت :خشنود و راضیاَم (ر.ک؛
رسولی محالتی ،1371 ،ج 126 :1ـ.)129

« .64حَتَّی إِذَا حَازَ سِـنَّ الْـأرْبَعِينَ دَعَـا

رَبفی بِـهِ فِـی لِسَـانِ الْـوَحْیِ بِالْکُتُـب»

يعنی؛ «تا اينکه محمد به چهل سالگی رسـيد و پروردگـارم او را در زبـان وحـی بـا نامـه ای
آسمانی بخواند».
(ص)
اين بيت بر مبعوث شدن حضرت محمد به نبوت در سنّ چهلسالگی و نـازل شـدن
قرآن بر ايشان داللت دارد.

« .69فَقَــالَ لَبَّيْــکَ مِــنْ دَاعٍ وَأرْسَــلَهُ
 .62فَأظْهَرَ الْمُعْجِزَاتِ الْوَاضِحَاتِ لَهُـمُ

إلَــی الْبَرِيَّ ـةِ مِ ـنْ عَجَ ـمٍ وَمِ ـنْ عَ ـرَب
بِالْبَيفنَــاتِ وَلَــمْ يُحْــذَرْ وَلَــمْ يُهَــب»

يعنی؛ «او گفت :لبيک ای فراخوانندۀ من! آنگاه او را به سوی عرب و عجم فرستاد * .بـرای
ايشان با داليل روشن ،معجزات آشکاری نمايان ساخت و نهراسيد و پروايی به دل راه نداد».
واژۀ «البيّنات» با آيۀ وَلَمْ تَکُ تَأْتِيکُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَيفناتِ قَالُوا بَلَـی( الغـافر )99 /تنـاص يـا
بينامتنيّت لفظی دارد.

« .67أَرَاهُمُ الْآيَـةَ الْکُبْـرَی فَـوَا عَجَبـاً

مَا بَالُهُم خَالَفُوا مِـنْ أَعْجَـبِ الْعَجَـب»

يعنی« :آيت بزرگ را به ايشان نمود و شگفتا! آنان را چه شد که با او ناسازگاری کردند؟ اين
از شگفتانگيزترين شگفتیهاست».
ايــن بيــت بــه آي ـۀ  191ســورۀ مبارک ـۀ بقــره اشــاره دارد کــه در مــذمت و ســرزنش
کتمانکنندگان حق نازل شدهاست و به «آيۀ کتمان» معروف است :إِنَّ الَّذِينَ يَکْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا

مِنَ الْبَيفنَاتِ وَالْهُدَی مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِتَابِ أُولَئِکَ يَلْعَنُهُمُ اللّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الالَّعِنُونَ.
جاللالدّين سيوطی در شأن نزول اين آيه از ابنعباس نقل کردهاست:
«چند نفر از مسلمانان چون معاذبن جبل ،سعدبن معـاذ و خارجـةبن زيـد از
(ص)
دانشمندان يهود دربارۀ برخی مطالب تورات که با ظهور و بعثت پيامبر اسالم
ارتباط داشت ،سؤالهايی کردند ،ولی آنان واقع مطلب و حقيقت امـر را کتمـان
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کرده ،توضيحی ندادند .لذا آيۀ مورد بحث نازل شد و مسئوليت کتمـان حـق را
به آنها گوشزد کرد» (مکارم شيرازی ،1397 ،ج .)942 :1
گرچه روی سخن در اين آيه ـ طبق شأن نزول ـ به علمای يهود است ،ولی اين معنـی
هرگز مفهوم آيه را که يک حکم کلّی و عمومی دربارۀ کتمانکنندگان حق بيـان مـیکنـد،
محدود نخواهد کرد .از اين آيه بهخوبی استفاده میشود که هم خدا و هـم تمـام بنـدگان و
فرشتگان او از اين کار بيزارند و به تعبير ديگر ،کتمان حق ،عملـی اسـت کـه خشـم همـۀ
طرفداران حق را برمی انگيزد .چه خيانتی از ايـن بـاالتر کـه دانشـمندان آيـات خـدا را کـه
امانتهای اوست ،بهسبب منـافع شخصـی خـويش کتمـان کننـد و مـردم را بـه گمراهـی
بکشانند؟! (ر.ک؛ همان .)947 :در کتابهای تفسيری شيعه آمدهاست کـه ايـن آيـه شـامل
کتمان فضايل اهل بيت(ع) نيز میشود و در برخی از روايات ،مراد از اين آيه ،کتمان امامت و
خالفت خاندان پيامبر(ع) بيان شدهاست (ر.ک؛ اقبال.)426 :1391 ،

« .69رَامَــت بَنُــو عَمف ـهِ تَبيتَ ـهُ سَ ـحَراً
 .61وَ بَاتَ يُفَدفيهِ خَيْـرُ الْخَلْـقِ حَيْـدَرَةً

فَعَـــاذَ مِـ ـنْهُم رَسُـــولُ اهللاِ بِـــالْهَرَب
عَلَی الْفِرَاشِ وَ فِـی يُمْنَـاهُ ذُو شُـطَب»

يعنی؛ «عموزادگانش خواستند سپيدهدم به منزلش حمله کنند و پيـامبر از دسـت ايشـان بـه
گريختن پناه برد * .حضرت حيدر ،برترين آفريدگان ،جانبرکف و شمشيربه دست در بسـتر وی
آرميد».
اين ابيات به آيۀ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اهللاِ وَاهللاُ رَؤُوفم بِالْعِبَادِ( البقره/
 )697و ماجرای «ليلةالمبيت» اشاره دارد.
احمدبن اسحاق يعقوبی در کتاب تاري خود ماجرای ليلةالمبيت را چنين نقل میکند:
«قريش بر قتل پيامبر خدا اجتماع کردند و گفتند که ابوطالب مرده اسـت و
اکنون ديگر کسی نيست که او را ياری کند .پس همگی اتفاق کردند که از هـر
قبيله ،جوانی قوی بياورند و همه با هم پيامبر(ص) را يکبـاره بـا شمشيرهايشـان
بزنند تا بنیهاشم قدرت جنگ با همۀ قريش را نداشته باشـد .پـس چـون ايـن
(ع)
خبر به پيامبر خدا رسيد ،در تاريکی شب با ابوبکر بيرون آمد .پيـامبر(ص) علـی
را بر بسترش نهاد تا امانتهايی را که نزد او بود ،بازگرداند و خود به سمت غـار
روانه و در آن پنهان شد .قريش نزد بستر پيامبر خدا آمدند و علـی(ع) را يافتنـد.
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گفتند :پسرعمويت کجاست؟ گفت :شما به او گفتيد که از شهر ما بيـرون رو! او
هم رفت .پس به دنبال ردّ پايش رفتند ،ولی او را نيافتند» (يعقوبی ،بـیتـا ،ج :6
.)31
طبرسی نيز به نقل از ابنعباس در مجمعالبيان نوشتهاست« :اين آيـه در شـأن حضـرت
علی(ع) و پس از خروج پيامبر(ص) از مکه به سوی مدينه و خوابيدن امام در بستر آن حضرت،
بين مکه و مدينه نازل گرديد» (طبرسی1419 ،ق ،.ج .)97 :6
واژۀ «خَيرُ الخَلْقِ» نيز در اين بيت به آيۀ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِکَ هُمْ خَيْـرُ

الْبَرِيَّةِ( البيّنة )7 /نظر دارد که به نقل از تفاسير شيعی و سنّی در فضيلت حضـرت علـی
نازل شدهاست.

« .39فَأدبَرُوا إِذْ رَأَوا غَيْرَ الَّـذِی طَلَبُـوا
 .31فَرَابَهُمْ عَنْکَبم فِی الْغَارِ إِذْ جَعَلَـتْ
 .36حَتَّی إِذَا رَدَّهُمْ عَنْـهُ اإلِلَـهُ مَضَـی

(ع)

وَأَوْغَلُـــوا لِرَسُـــولِ اهللاِ فِـــی الطَّلَـــب
تُسْـدَی وَتُلْحِـمُ فِــی أَبْرَادِهَــا الْقُشُ ـب
ذَاکَ النَّجِيبُ عَلَـی الْمَهْرِيَّـةِ النُّجُـب»

يعنی؛ «وقتی آنچه در پی آن بودنـد ،نيافتنـد ،بازگشـتند و بـه جسـتجوی پيـامبر شـتافتند.
عنکبوتی که بر دهانۀ غار میتنيد و تاروپود جديد بافته بود ،ايشان را به شک انداخت .تـا آنگـاه
که خداوند ايشان را از او منصرف کرد ،آن مرد کريم سوار بر اسبی راهوار (از آنجا) دور شد».
اين ابيات به اتفاقات پس از ماجرای ليلةالمبيت و تنيده شدن تار عنکبوت بر دهانۀ غـار
ثور که سبب انحراف مشرکان و نجات پيامبر اکرم(ص) از دست ايشان شد ،پرداختهاست و به
شأن نزول آيۀ وَإِذْ يَمْکُرُ بِکَ الَّذِينَ کَفَرُواْ لِيُثْبِتُوکَ أَوْ يَقْتُلُوکَ أَوْ يُخْرِجُوکَ وَيَمْکُرُونَ وَيَمْکُرُ اللّهُ وَاللّهُ
خَيْرُ الْمَاکِرِينَ( األنفال )39 /و آيۀ  إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ کَفَرُوا ثَانِی اثْنَيْنِ إِذْ

هُمَا فِی الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ الَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا( التوبه )49 /اشاره دارد.
در الدّر المنثور آمدهاست که ابنسعد و ابنمردويه از ابنمصعب روايت کردهاند که گفت:
«من انسبن مالک ،زيدبن ارقم و مغيرةبن شـعبه را ديـده بـودم و از آنـان
شنيدم که با خود چنين گفتگو میکردند که رسول خدا(ص) وقتـی آن شـب وارد
غار شد .خداوند درختی را به امر خود در برابر روی پيغمبرش رويانيد ،به طوری
که بهکلّی آن حضرت را از چشم بينندگان پوشانيد و عنکبوت را دسـتور داد تـا
دَم دَر غار در برابر رسول خدا(ص) تار بتند تا او هم با تارهای خود آن جناب را از
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بينندگان مستور سازد و دو کبوتر وحشی را دستور داد تا در دهانۀ غار بايسـتند.
جوانان قريش کـه هـر يـک از يـک دودمـان بودنـد ،سـر و کلّـههايشـان بـا
چوبدستی ،شمشير و چماق پيدا شد و همچنان نزديک غار میشـدند تـا آنجـا
که فاصلۀ آنان با آن جناب بيش از چهل ذراع نماند .در آن ميان ،يکی از ايشان
با عجله نزديک آمد و نگاهی در غار انداخت و برگشت .بقيـۀ نفـرات پرسـيدند:
چرا درون غار را تفحص نکردی؟! گفت :من يک جفت کبوتر وحشی در دهنـۀ
غار ديدم و فهميدم که معقول نيست کسی در غار باشد( »...السيوطی1414 ،ق،.
ج .)691 :4
رواياتی که غار نامبرده را غار واقع در کوه ثور معرفی میکنند ،بسيار زياد است .اين کوه
تقريباً در چهارفرسخی مکه قرار دارد .در قصصاألنبياء آمده که رسول خدا(ص) سه روز در آن
غار بماند و بعد از آن ،خدای تعالی به آن حضرت اجازۀ مهاجرت داد و فرمود« :ای محمد! از
مکه بيرون رو که بعد از ابوطالب ديگـر تـو را در آن يـاوری نيسـت» (الراونـدی1491 ،ق:.
.)337

« .33فَحَــلَّ دَارَ رِجَــالٍ بَــايعُوهُ عَلَــی
 .34فِی کُلف يَوْمٍ لِمَوْلَی الْخَلْـقِ وَاقَعَـةم
 .39يَمْشِی إِلَـی حَـرْبِهِمْ وَا هللاُ نَاصِـرُهُ

أَعْدَائِــهِ فَــدِمَاءُ الْقَــوْمِ فِــی صُــبَب
مِنْ ـهُ عَلَــی عَابِ ـدِی الْأَوْثَ ـانِ وَالصُّ ـلُب
مَشَی الْعَفَرْنَاةُ فِی غَابِ الْقَنَـا السَّـلِب»

يعنی؛ «او در منزل مردانی اقامت گزيد که با وی عليه دشمنانش بيعت نمودنـد .پـس خـون
اين گروه جاری است (خونشان ريخته خواهد شد) * .هر روز ميان سرور آفريدگان با بُت پرستان
و نصرانيان گيروداری درمی گرفت * .با ياری خداوند به نبرد با ايشان رفت؛ گويی مادهشيری به
ميان نيزهزار بلند و انبوه گام مینهد».
جملۀ «وَاهللاُ نَاصِرُهُ» اشاره ای است بر آياتی که از ياری خداونـد در جنـگهـا و غـزوات
پيامبر خبر میدهد؛ از جمله آيات  69سورۀ توبه ،آيۀ  163سورۀ آل عمـران ،آيـۀ  49سـورۀ
حج و آيۀ  91سورۀ غافر.

« .32فِی فِتْيَةٍ کَالْأُسُودِ الْمُحَذفرَاتِ لَهَـا
 .37عَــافُوا الْمَعَاقِ ـلَ لِلْبِــيضِ الْحِسَ ـانِ
 .39فَالْحَقُّ فِی فَرَحٍ وَالدفينُ فِـی مَـرَحٍ

بَــرَاثِنم مِــنْ رِمَــاحِ الْخَــطف وَالْقُضُــب
فَمَا مَعَاقِلُ أَقْوَمَ غَيْـرَ الْبِـيضِ وَ الَّيْلَـب
الشفرْکِ فِی تَـرَحٍ وَالْکُفْـرُ فِـی نَصَـب»
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يعنی؛ «در ميان جوانمردانی که به شيران ترسناکی مانند و چنگال هايی از نيزههای خطـی و
شمشيرهای برّان دارند * .پناهگاه های امن را به مهرويان و محبوبـان خـود دادنـد و خـود بـه
شمشير و نيزه پناه بردند * .اين در حالی بود که دين اسالم رو به فرح و شادمانی بـود و کفـر و
شرک ،در رنج و غم».
واژههای «فَرَح و مَرَح» در اين بيت به آيۀ ذَلِکُم بِمَا کُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقف وَبِمَا

کُنتُمْ تَمْرَحُونَ( الغافر )79 /اشاره دارد.

« .31حَتَّــی اسْ ـتَرَاحَ نَبِــی اهللاِ قَاضِ ـيَةً

بِهِــمْ وَرَاحَــتُهُمْ فِــی ذَلِــکَ التَّعَــب»

يعنی؛ «تا اينکه پيامبر خدا با نابودی ايشان آسوده گشت و آسايش آنان در همان محنت بود».
اين ابيات به حوادث پس از ليلةالمبيت اشاره دارد که به هجرت پيامبر اسالم(ص) از مکه
به سوی مدينه انجاميد و نيز جنگهايی که مشرکان مکه و سـاير غيرمسـلمانان بـا هـدف
نابودی اسالم ترتيب دادند.
(ص)
وقتی که دشمن ،پيامبر را از دسترس خويش دور ديد ،راه مبارزۀ مسلّحانه را در پيش
گرفت تا اگر نتوانست روحيۀ مسلمانان را تضـعيف کنـد و آنـان را از ايمـان و عقيـدهشـان
برگرداند ،با نيروی شمشير از گسترش دين اسالم جلـوگيری کنـد (ر.ک؛ مکـارم شـيرازی،
 ،1396ج  .)97 :1بدين منظور ،ابتدا مردان اهل مکه و آنگاه جنگاوران قبايل ديگر را آمـاده
کردند و جنگهايی را عليه مسلمانان ترتيب دادند که ابتدای آن ،جنگ بدر و اوج آن ،جنگ
احزاب بود که کفار و مشرکان از تمام امکانات و قوای خود استفاده کردند و همـۀ قبايـل و
طوايف عرب را به جنگ اسالم ،يکپارچه و تجهيز کردند تا پيـامبر(ص) و مـردان مسـلمان را
بکشند و اموال آنها را به غارت ببرند و خانههای آنها را خـراب کننـد و زنـان و دختـران
آنها را به اسارت بگيرند و در نتيجه ،ديـن اسـالم را نـابود سـازند (ر.ک؛ همـان .)99 :امـا
سرانجام ،اين جنگ بدون درگيری و خونريزی به سود مسلمانان پايـان پـذيرفت؛ زيـرا بـه
فرمان خداوند ،سپاه دشمن گرفتار طوفان شديدی شد .چادرهای آنان از جا کنده شده ،حتّی
ديگهای غذای آنان واژگون شد .ترس و بیاعتمادی عجيبی بر سپاه کفر چيره شد .عالوه
بر اين ،لشکريان نامرئی خداوند هم به جنگ با کفار پرداختند .اين پيروزی بزرگ مسلمانان
چنان بر عظمت و اقتدار اسالم افزود که کفار مکه و يا حتّی سرزمينهای اطـراف ،انديشـۀ
جنگ با مسلمانان و تجاوز به حريم اسالم را به خود راه ندادند .بدين سبب بود کـه چنـدی
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بعد مکه و مکيان بیهيچ مقاومتی تسليم پيامبر(ص) و سـپاه اسـالم شـدند و اسـالم قـدرت
بیمنازع سرزمين عربستان شد (ر.ک؛ همان.)91 :

« .49يَا مَنْ بِهِ أنْبِيَـاءُ اللَّـهِ قَـدْ خُتِمُـوا

فَلَيْسَ مِنْ بَعْـدِهِ فِـی الْعَـالَمِينَ نَبِـی»

يعنی؛ «ای کسی که با او پيامبران الهی پايـان پذيرفتنـد و پيـامبری پـس از وی در جهـان
نخواهد بود».
اين بيت به آيۀ مَّا کَانَ مُحَمَّدم أَبَا أَحَدٍ مفن رفجَالِکُمْ وَلَکِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيفينَ وَکَانَ اللَّهُ بِکُلف
شَيْءٍ عَلِيمًا( األحزاب ،)49 /يعنی به مسئلۀ ختم رسالت به وسيله پيامبر گرامی اسالم اشاره
(ص)
میکند .امام علی(ع) نيز در خطبۀ  133نهجالبالغه در اين زمينه در وصـف پيـامبر اکـرم
میفرمايد:
(ص)
«خدا پيامبر را پس از يک دوران طـوالنی کـه ديگـر پيـامبران نبودنـد،
فرستاد؛ زمانی که ميان طرفداران مـذاهب گونـاگون نـزاع درگرفتـه بـود و راه
اختالف میپيمودند .پس او را در پی پيامبران فرسـتاد و وحـی را بـا فرسـتادن
پيامبر(ص) ختم فرمود .پس پيامبر(ص) با تمام مخالفانی که به حق پشت کردند و
از آن منحرف گشتند ،به مبارزه پرداخت» (شريفالرضی.)691 :1392 ،

فَأَنْـــتَ أَوَّلَهُـــمْ فِـــی أَوَّلِ الرُّتَـــب»

« .41إِنْ کُنْتَ فِی دَرَجَاتِ الْوَحیِ خَاتِمَهُ ْم
يعنی؛ «اگر تو واپسين کسی هستی که وحی خداوندی را گرفت ،اما اولـين آنـانی و در آغـاز
همگان جای داری».
(ع)
اين بيت اشاره دارد به حديثی از امام صادق که فرمود:
«يکی از قريش به رسول خدا(ص) گفت :شما که آخـرين و پايـان پيغمبـران
هستی ،به چه سبب (در مقام و رتبه) از همه پيش افتـادی؟! فرمـود :زيـرا مـن
نخستين کسی بودم که به پروردگار ايمـان آورد و نخسـتين کسـی کـه پاسـ
گفت ،زمانی که خدا از پيغمبران پيمـان گرفـت و آنهـا را بـر خودشـان گـواه
ساخت که مگر نه اين است که من پروردگار شـما هسـتم؟! گفتنـد :بلـی! مـن
نخستين پيغمبری بودم که آری گفت .پس سبقت من بر پيغمبـران بـه واسـطۀ
اقرار به خدا بود (که پيش از همه گفتم)» (الکلينی الرازی ،1399 ،ج .)367 :6

« .46قَد بَشَّرَتْ بِکَ رُسُلُ اهللاِ فِی أُمَمٍ

خَلَّتْ فَمَـا کُنْـتَ فِيمَـا بَيْـنَهُم بِغَبِـی»
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يعنی« :فرستادگان خداوند در ميان مردمان پيشين ،آمدنت را نويد دادند و تـو ميـان ايشـان
ناشناخته نبودی!».
اين بيت به موضوع بشارت آمدن پيامبر در ميان امتهای پيشين و آيۀ يَا بَنِی إِسْرائِيلَ

إِنفی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ مُصَدفقاً لِمَا بَيْنَ يَدَیَّ مِنَ التَّوْراةِ وَ مُبَشفراً بِرَسُولٍ يَأْتِی مِنْ بَعْـدِی اسْـمُهُ أَحْمَـدُ
(الصف )2 /اشاره دارد.
« .43شَهِدْتُ أَنَّک أحْسَنْتَ الْبَلَا َ فَمَا

تَکُ ـونُ فِــی بَاطِــلٍ يَوْمــاً بِمُنْجَــذِب»

يعنی« :گواهی میدهم که تو پيام خداوند را نيکو رساندی و يک روز هـم بـه سـمت نـاحق
نگرويدی».
اين بيت به آيۀ تبليغ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلفغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْکَ مِن رَّبفکَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللّهُ يَعْصِمُکَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللّهَ الَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْکَافِرِينَ( المائده )27 /اشاره دارد.
عياشی در کتاب تفسير خود از ابنعباس و جابربن عبداهللا انصاری روايت میکند:
«خداوند متعال به پيامبرش امر کرد که علی(ع) را به امامت مردم نصب کند
و مــردم را از واليــت او بــاخبر نماي ـد .پيــامبر خــوف کــرد کــه مــردم بگوينــد
پسرعمويش را جانشين خود کردهاسـت و از ايـن دسـتور پيـروی نکننـد .پـس
(ص)
خداوند بر پيامبر وحی نازل کرد :يا أَيُّهَا الرََّسُـولُ بَلفـغْ . ...پـس رسـول خـدا
واليت علی(ع) را در روز غدير خُم اعالم کرد» (العياشی ،1399 ،ج .)331 :1
عالمه امينی نيز در کتاب الغدير ،سی حديث از احاديث اهل سنّت را برشمردهاسـت کـه
اين آيه را دربارۀ واليت علیبن أبیطالب و واقعۀ غدير خُم میدانند .پس رواياتی که در اين
زمينه وارد شده ،متواتر است (ر.ک؛ امينی ،1391 ،ج 663 :1ـ.)614

« .44حَتَّی دَعَاک إلَهِی فَاستَجَبتَ لَهُ حُبّاً
 .49وَقَد نَصَّبتَ لَهُـم فِـی دِيـنِهِم خَلَفًـا
 .42لَکِـ ـنَّهُم خَـــالَفُوهُ وَابتَغُـــوا بَـ ـدَالً

وَ مَــن يَدعُــهُ المَحبُــوبُ يَســتَجِب
وَکــانَ بَعــدُک فِــيهِم خَيــرَ مُنتَصَــب
تَخَيـ ـرُوهُ وَلَـ ـيسَ النَّبـ ـعُ کـ ـالغَرَب»

يعنی؛ «تا آنگاه که خدای من تو را خواند و تـو از سَـرِ مهـر پاسـخش دادی و هـرکس کـه
معشوقْ او را فراخواند ،اجابتش کند * .برای ايشان در آيين ايشان جانشينی اختيار نمـودی کـه
پس از تو بهترين برگزيدگان در ميانشان بود * .اما آنهـا بـا وی مخالفـت نمودنـد و جانشـين
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ديگری را طلبيدند .او را برگزيدند ،ولی ندانستند که آب جوشيده از سرچشمه با آبـی کـه از دَلـو
بچکد ،تفاوت دارد».
(ع)
اين ابيات به ماجرای نصب خالفت حضرت علی در روز غدير و غصب آن از ايشان در
ماجرای سقيفه اشاره دارد .به نقل از صاحب البداية والنهاية ،فردای روز سـقيفه ،ابـوبکر بـه
منبر رفت و پس از سخنان عمر ،به مردمی که با او بيعت کردند ،فرمود« :ای مردم! مرا کـه
بهتر از شما نيستم ،به کار شما گماشتند( »...ابنکثير ،1319 ،ج  .)649 :9ابنقتيبـه دينـوری
نيز در اإلمامة والسياسة مینويسد« :أنَّ أبَابَکْر خَطَبَ النَّـاسَ بَاکِيـاً فَقَـالَ الَ حَاجَـةَ لِـی فِـی
بَيْعَتِکُمْ أَقِيْلُونِی بَيْعَتِی» (الدينوری ،بیتا ،ج .)69 :1
احمدبن حنبل و بسياری از بزرگان اهل سنّت ،داستان بيعت خليفـۀ دوم را چنـين نقـل
میکنند:
«براءبن عازب میگويد :در حجةالوداع همراه رسول خدا بوديم .زير درختها
را تميز کردند .فرمان اقامۀ نماز جماعت صادر شد .سپس رسول خدا(ص) دسـت
علی را گرفت و سمت راستش قرار داد و فرمود :آيا مـن نسـبت بـه مؤمنـان از
جان آنان به خودشان برتر نيستم؟ گفتند :آری! فرمود :آيا همسران من مـادران
شما نيستند؟ گفتند :آری! فرمود :اين علی رهبـر اسـت و مـن رهبـر او هسـتم.
خداوندا! دوست بدار آن که علی را دوست بدارد و دشمن بدار دشمن او را .عمـر
گفت :مبارک باشد بر تو ای علی! تو اکنون موال و رهبـر مـن و تمـام مؤمنـان
هستی» (الطبری1469 ،ق .316 :.و السيوطی1496 ،ق ،.ج .)71 :1

 .7نتيجهگيری
بينامتنيّت در واقع ،گفتگوی بين متون است و هر متنی با متن پيشين و پسـين خـود پيونـد
دارد و به عبارتی ،هيچ متنی نمیتواند فینفسه بکر باشد .بنابراين ،در هر متنی میتوان رگ
و ريشه ها و پيشينۀ متون ديگر را پيگيری کرد و سرا گرفت .در اين مقاله نيز نويسـندگان
يکی از قصايد ابنداغر حلّی ،از شعرای شيعۀ قرن نهم هجری قمری را که در آن بـه مـدح
پيامبر اکرم(ص) پرداختهاست ،از ديدگاه بينامتنيت بررسی کردهاند و در نتيجه ،آشکار شد کـه
(ص)
در بسياری از ابيات اين قصيده ،از آغاز آن کـه شـاعر بـه مـدح و منقبـت پيـامبر اکـرم
پرداختهاست ،تا آخر قصيده که به مسئلۀ خالفت امام علی(ع) اشـاره شـده ،شـاعر بـه آيـات
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بسياری از قرآن کريم و نيز احاديث و روايات نبوی(ص) توجه داشتهاست و ازايـنرو ،تنـاص
قرآنی بين اين قصيده با منابع مذکور کامالً مشهود است که در متن مقاله بدانها اشاره شد.

 .9منابع
قرآن کريم.
شريف الرضی ،محمدبن حسين .)1392( .نهجالبالغه .ترجمۀ محمد دشتی .چ  .1مشهد :انتشارات آستان
قدس رضوی (بهنشر).
األصبهانی ،الحافظ أبینعيم1416( .ق .).دالئل النبوة .ج  .1ط  .6بيروت :دار النفائس.
اقبال ،ابراهيم .)1391( .فرهنگنامۀ علوم قرآن .چ  .6تهران :سازمان تبليغات اسالمی.
امينــی ،عبدالحســين .)1399( .الغــدير فــی الکتــاب والســنة واألدب .ترجمــۀ محمــدتقی واحــدی و علــی
شي اإلسالمی .ج  .4تهران :بنياد بعثت.
ـــــــــــــــــ  .)1399( .الغدير فی الکتاب والسـنة واألدب .ترجمـۀ جـالل الـدّين فارسـی .ج  .11چ .2
تهران :بنياد بعثت.
ـــــــــــــــــ  .)1391( .الغدير فی الکتاب والسنة واألدب .ج  .1قم :مرکز الغدير للدراسات اإلسالمية.
ـــــــــــــــــ 1461( .ق .).شعراء الغدير فی القرن التاسع .ج  .3بيروت :مرکز الغدير للدراسات اإلسالمية.
البحرانی األصفهانی ،عبداهللا .)1397( .عوالم العلوم والمعارف .ج  .6قم :مؤسسة اإلمام المهدی(عج).
ابن بابويه القمی ،محمدبن علی (الصدوق)( .بیتـا) .األمـالی .بتحقيـق قسـم الدراسـات االسـالمية .قـم:
مؤسسة البعثة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  .)1326( .الخصال .صحّحه و علّق عليه علیأکبر الغفاری .قم:
منشورات جماعة المدرّسين فی الحوزة العلمية.
ابوالفتوح الرازی ،حسينبن علی .)1372( .روض الجِنان و روح الجَنان فی تفسير القرآن .تصـحيح محمـدجعفر
ياحقی .مشهد :آستان قدس رضوی ،بنياد پژوهشهای اسالمی.
الحسينی الميالنی ،علی .)1391( .نفحات األزهار فی خالصة عبقات األنوار .ج  .7قم :صداقت.
الدينوری ،ابنقتيبة( .بیتا) .اإلمامة والسياسة .تحقيق طه محمـد الزينـی .ج  .1القـاهره :مؤسسـة الحلبـی
وشرکاه للنشر والتّوزيع.
الرازی ،فخرالدّين1469( .ق .).تفسير الرازی (مفاتيح الغيب أو التفسير الکبير) .ج  .13بيروت :دار إحيـاء التـراث
العربی.
الراغب األصفهانی ،الحسين بن محمد1416( .ق .).المفـردات فـی غريـب القـرآن .تحقيـق صـفوان عـدنان
الداودی .دمشق :دار القلم.
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الراوندی ،قطبالدّين1491( .ق .).قصص األنبياء .تحقيق غالمرضا عرفانيان اليزدی .مشهد :مجمع البحوث
اإلسالمية.
رسولی محالتی ،سيد هاشم .)1371( .درسهايی از تاري تحليلی اسالم .ج  .1تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی.
السماوی ،محمد1466( .ق .).الطليعة من شعراء الشيعة .تحقيـق کامـل سـلمان جبـوری .ج  .1بيـروت :دار
المورّخ العربی.
السيوطی ،جاللالدّين1414( .ق .).تفسير الدرّ المنثور فی التفسير بالمأثور .ج  .4بيروت :دار الفکر.
ــــــــــــــــــــ 1496( .ق .).الحاوی للفتاوی فی الفقه وعلوم التفسير والحديث واألصول والنّحو واألعراب وسائر
الفنون .ج  .1مصر :دار الکتب األزهرية.
شُبَّر ،جواد( .بیتا) .أدب الطّف أو شعراء الحسين(ع) .ج  .9بيروت :دار المرتضی.
الطبرسی ،الفضلبن الحسن1419( .ق .).مجمع البيان فی تفسير القرآن .قدّم له السيّد محسن األمين العاملی.
ج  6و  .4بيروت :منشورات مؤسسة األعلمی للمطبوعات.
الطبری ،محبالدّين1469( .ق .).ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی عليهمالسّالم .ج  .1قم :مؤسسة دار الکتاب
اإلسالمی.
عاشور ،علی1461( .ق .).موسوعة زينب الکبری .ج  .1بيروت :دار نظير عبود.
العياشی ،محمـدبن مسـعود .)1399( .التفسـير .تصـحيح هاشـم رسـولی .ج  .1طهـران :مکتبـة العلميـة
اإلسالمية.
ابنکثير ،اسماعيلبن عمر1319( .ق .).البداية والنهاية .ج  .9بيروت :دارالفکر.
الکلينی الرازی ،محمدبن يعقوب .)1399( .األصول من الکافی .صحّحه و علّق عليه علیأکبر الغفاری .ج 1
و  .6ط  .3طهران :دار الکتب اإلسالمية.
مکارم شيرازی ،ناصر .)1397( .تفسير نمونه .ج  .1چ  .32تهران :دار الکتب اإلسالمية.
ــــــــــــــــــــ  .)1396( .مثالهای زيبای قرآن .ج  .1قم :نسل جوان.
ــــــــــــــــــــ  .)1374( .تفسير نمونه .ج  .9تهران :دار الکتب اإلسالمية.
ــــــــــــــــــــ  .)1393( .تفسير نمونه .ج  2و  .63طهران :دار الکتب اإلسالمية.
النوری ،حسينبن محمدتقی1499( .ق .).مسـتدرک الوسـائل ومسـتنبط المسـائل .ج  .9بيـروت :مؤسسـة آل
البيت(ع) إلحياء التراث.
اليعقوبی ،احمدبن اسحاق( .بیتا) .تاري اليعقوبی .ج .6بيروت :دار صادر.
*****
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