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 (19/11/1317؛ تاري  پذيرش: 97/99/1317)تاري  دريافت: 

 چکيده
م رواج يافت و در طول چهـارده قـرن پيـاپی قصـايد     يکی از موضوعات شعری که از صدر اسال

سـرايان بسـياری در    است که چکامه )ص(شماری در باب آن سروده شده، مدح پيامبر گرامی اسالم بی
 يندگاناند. يکی از اين سرا مختلف به وصف وجوه و حوادن مختلف زندگی ايشان پرداخته یها دوره

قـرن نهـم هجـری اسـت کـه بـا دلبـاختگی خـويش          ، شاعر شيعی«یبن داغر حلّ مغامس»سخنور، 
مرتبت و اهل بيت مطهر ايشان دارد. وی در يکی از  ختمی آور يامبسياری در راه دوستی پ های يدهقص

عَرفجْ عَلَی الْمُصطَفَی يا سائِقَ النُّجُبِ * عَرفجْ عَلَی خَيـرِ  » و با مطلعدارد بيت  42مدايح نبوی خود که 
گـرد آورده،   )ع(الکبـری  ينـب ز ۀموسـوع د علی عاشور، آن را در و سيّ شود یآغاز م «بِیخَيرِ نَ مَبعُونٍ وَ

رخدادهای زمـان والدت   ،آسمانی پيشين یها وصف نام و منزلت وی در کتاب ،مناقب و مقام پيامبر
بـه   )ع(نصب و غصـب خالفـت حضـرت علـی     ۀو قصيده را با مسئل است نظم درآورده ۀو... را به رشت

روايی به  ـ روان اثر، با استناد به آيات و منابع حديثی ۀترجمبا است که  آن. اين مقاله بر برد یپايان م
 ارزنده بپردازد. ۀشرح اين قصيد

 ی.بن داغر حلّ مدح، مغامس، حديث، قرآن، بينامتنيّتها:  کليدواژه

                                                           

E-mail: Majidi.dr@gmail.com )نويسندۀ مسئول( 


 E-mail: Razmara8794@gmail.com 
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 مقدمه. 1
زنـدگی پرمـوج،    )ص(پيـامبر گرامـی اسـالم    ۀدر ميان مردان بزرگ تاري ، هيچ يک به انـداز 

 یهـا  مـردی، صـحنه   تـاري  زنـدگی چنـين بـزرگ     ۀاست. مطالع پرحادثه و پرانقالب نداشته
سـپاه فيـل و    ۀچون حمل يزیآم اعجاب یها صحنه گذراند؛ یاز نظر ما م یا گوناگون آموزنده
 ،چـون از دسـت دادن عزيـزان در کـودکی     يـزی انگ غم یها صحنهمثل  ،حوادن زمان تولد

چـون   یا پرحادثـه  یهـا  صـحنه  ،نزول وحی یچون نخستين روزها يزیرآماسرا یها صحنه
جـای شـگفت نيسـت اگـر نويسـندگان و       ،رو ازايـن  . نخستين هجـرت و...  یها وقايع سال

کنند و به تجزيه و تحليل و تدوين آثاری چنـد   يیفرسا دانشمندان بسياری در قلمرو آن قلم
 ده قرن در باب آن بسرايند.متعددی در طول چهار يانسرا بپردازند و چکامه

دوران  درهرچنـد   ،يکی از اغراض شعری که از آن زمان رواج يافت، مدايح نبوی اسـت 
ت يافـت و همچنـان مـورد عنايـت     . اما در عصر مملوکی قوّشداموی و عباسی دچار ضعف 

قرار گرفت و شاعران و عالمـان زبردسـتی    )ع(نل البيت ايشااهمحب پيامبر و  يانسرا چکامه
د حميری، کميـت اسـدی، دعبـل خزاعـی، شـريف رضـی، قطـب        بن ثابت، سيّ ون حسانچ

عرنـدس،   عاملی، مهيار ديلمـی، بوصـيری، ابـن    راوندی، شي  کفعمی، شي  بهايی، شي  حرّ
ها،  ند. در ميان خيل عظيم اين سرودها هی، حافظ برسی و... در اين باب شعر سرودداغر حلّ ابن
و تحليل و شرح يکی از مدايح نبـوی   یگذار روان، اعراب ۀرجمتا به ت کوشد یحاضر م ۀمقال

بيـت تنظـيم    42بن داغر حلی، شاعر بزرگ قرن نهم هجـری بپـردازد کـه در     شي  مغامس
ائِقَ النُّجُبِ * عَرفجْ عَلَـی خَيـرِ مَبعُـونٍ وَخَيـرِ     ا سَعَرفجْ عَلَی الْمُصطَفَی يَ» و با مطلع است شده
 است. تاکنون اين قصيده شرح نشده شود که یآغاز م «نَبِی

 پژوهش های پرسش. 6
 است؟ شاعر در سرودن قصيده به چه مضامين و موضوعاتی اشاره نمودهـ 
 است؟ ، روايات و مستندات تاريخی نظر داشتهقرآنآيا به آيات ـ 
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 ۀ پژوهشفرضي. 3
 یها کتاب و وصف نام و منزلت ايشان در )ص(شاعر به موضوعاتی چون مناقب و مقام پيامبر

 )ع(نصب و غصب خالفت حضـرت علـی   ۀآسمانی پيشين و رخدادهای زمان والدت و مسئل
فـراوان   ۀ، روايات و مستندات تاريخی بهـر قرآنقصيده از آيات اين و در سرودن  رداشاره دا
 است. برده

 پژوهش هدف. 4
و اشـارات  ، روايـات  قـرآن روان و شرح ابيات با استناد به آيات  ۀترجمهدف پژوهش حاضر، 

ـ   استاد شي  محمد سماوی با گردآوری اشـعار ابـن   .است تاريخی ی از ميـان کتـب   داغـر حلّ
و...  التحفة الناصـرية و  طريحی ينالمنتخب فخرالدّ، يّاتبابل، الحصون المنيعةمختلفی چون 

و شـايد آنچـه از    رسـد  یمـ  1399ديوانی به نام وی فراهم کرده که مجموع ابيـات آن بـه   
 باشد. ها ينی از ميان رفته، بسی بيش از او یها سروده

 یبن داغر حلّ مغامس. 9
اديبان و سخنوران بزرگ شـيعی قـرن نهـم هجـری      ،ی از شاعرانبن داغر حلّ شي  مغامس

وابسته به يکی از قبايل عرب زاده شد و تا پايان عمرش )حدود سال  ،حِلّه ۀاست که در حوم
آن را  پدرشرا از پدرش فراگرفت و همچون هجری( در آنجا زيست. وی سرودن شعر  999

البحرانـی  ر.ک؛ ) کـار بسـت   بـه  )ع(بيشتر در خدمت دوستی پيامبر و اهل بيت گرامی ايشـان 
 (.313 :6ج  ،1397األصفهانی، 

بـه   )ع(و بيش از هر موضوع ديگری، در رثای امام حسين سرود یخوبی شعر م داغر به ابن
ق.، 1466السـماوی،  ر.ک؛ چون منطق بهره گرفت ) ای پرداخت. او از علوم پايه يیسرا چامه
انسـجام اسـت. بـا اينکـه      (. وی شاعری بلندقدر با سـاختار شـعری نـو و خـوش    643 :1ج 

به طرح آن  ،چنان که بايد آن يساننو را در غايت لطافت و جزالت سروده، تذکره يشها چکامه
از  یا حمد سـماوی بـا گـردآوری پـاره    شي  ماما  .(612 :9ج  تا، یشُبَّر، بر.ک؛ ) اند نپرداخته
 الغطـاء،  اثـر علـی آل کاشـف    الحصـون المنيعـة  ر در اختصا وی که به نامۀ یها و زندگ سروده
اديـب  از التحفـة الناصـرية   طريحـی و   ينفخرالـدّ اثـر   المنتخـب  از خطيب يعقوبی، يّاتبابل

و  رسد یم 1399به  آن داغر فراهم کرده که شمار ابيات سپاهانی ذکر شده، ديوانی به نام ابن
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األمينـی،  ر.ک؛ ) باشد ها ينوی از ميان رفته، بسی بيش از ا یها چه بسا آنچه که از سروده
(. پس از اين بيان، اينک به ترجمه و شرح يکـی از قصـايد وی در مـدح    62 :3ج  ق.،1461

 .پردازيم یم )ص(پيامبر گرامی اسالم

 . بينامتنيت در چکامه2

 مُصطَفَی يا سائِقَ النُّجُبِعَرفجْ عَلَی الْ». 1
 

 «عَرفجْ عَلَـی خَيـرِ مَبعُـونٍ وَخَيـرِ نَبِـی      
 

بر آستان کسـی بايسـت کـه     ؛بر آستان پيامبر برگزيده بايست ،ستوران راهوار ۀای رانند» يعنی:

 «.است گزاران يامبهترين فرستادگان و بهترين پ
مَنَّ اللَّهُ عَلَـی الْمُـؤْمِنينَ إِذْ بَعَـثَ فـيهِمْ     لَقَدْ  ۀبه آي ،مبعون در اين بيت تلميحی است ۀواژ

 هُوَ الَّذی بَعَـثَ فِـی الْـأُمفيينَ رَسُـوالً مِـنْهُمْ...      ۀو آي (124عمران/   )آل رَسُوالً مِنْ أَنْفُسِهِمْ...
نيز يادآور روايتی است که  «سائق»ۀ اشاره دارد و واژ )ص(که به بعثت پيامبر اکرم (6)الجمعه/ 

 ۀرا ديد که بر خری سوار بود و معاويه، دهان يانپيامبر، ابوسف: »نويسد یری در تاريخش مطب
کش و سوار و ستورران  . پس فرمود: خدا دهانهراند یيزيد، آن را م ،و پسرش کشيد یآن را م

 (.611: 11، ج 1399، )امينی« را لعنت کند

 عَرفجْ عَلَی السَّيدِ المَبعُونِ مِن مُضَرٍ». 6
 

 «عَرفجْ عَلَی الصّادِقِ المَنعُوتِ فِی الکتُب 
 

شـده، راستگوسـت و    يختـه ضـر برانگ مُ ۀدی بايست که از ميان تيربر آستان آن سيّ»يعنی: 
 «.است آسمانی پيشين آمده یها وصف او در کتاب

بِی الْـأُمفی الَّـذی   الَّذينَ يتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّ ۀدر اين بيت به آي «المَنعُوتِ فِی الکتُبِ»عبارت 

مُبَشفراً بِرَسُولٍ يَأْتِی مِنْ بَعْدِی  وَ ۀو آي (19)األعراف/ ...يلِالْإِنْج يجِدُونَهُ مَکْتُوباً عِنْدَهُمْ فِی التَّوْراةِ وَ

مايَنطِقُ عَـنِ   ۀيادآور آي ،در اين بيت «صادق» ۀاشاره دارد و کلم (2)الصف/  اسْمُهُ أَحْمَدُ...

 باشد. یم( 3)النجم/  یالهَوَ
کـه   دهد یيهود و نصاری نشان م ۀگرچه شواهد قطعی تاريخی و محتويات کتب مقدس

ـ ـ شده بر موسـی و عيسـی     آسمانی نازل یها کتاب ها ينا نيسـتند و دسـت    ـ  المعليهماالسّ
ی عبارات ،ولی با اين حال ،اند بلکه بعضی از ميان رفته ،است ها دراز شده آن یسو  تحريف به

به ظهور پيامبر اسالم  یا مالحظه درخور  ۀکه اشار شود یديده م يافته يفدر همين کتب تحر



 91 /1317 زمستان ،14، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

تنها به يک قسمت  و از اين ميان، اند نموده یآور ها را جمع دارد که جمعی از دانشمندان، آن
 :شود یعنوان نمونه بسنده م  به

 :انيمخـو  یچنـين مـ   69تـا   17 ۀشـمار  ،17فصـل   ،سفر تکوين ،در تورات»
اسماعيل در حضور تـو زنـدگی نمايـد... خـدا      کاش ی ابراهيم به خدا گفت که ا

حق اسماعيل )دعای( تو را شنيدم. اينک به او برکت دادم و او را بارور  گفت در
گردانيده، به غايت زياد خواهم نمود و دوازده سرور توليـد خواهـد نمـود و او را    

 (.493 :2ج  ،1393 )مکارم شيرازی، «امت عظيمی خواهم نمود

 نِعمَتِـهِ  عَرفجْ عَلَی رَحمَـةِ البـارِی وَ  ». 3
 

 «عَرفجْ عَلَی األبطَحِـی الطّـاهِرِ النَّسَـب    
 

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

و اين  (197)األنبياء/  ينَلِلْعالَمِ إِالَّ رَحْمَةً ا أَرْسَلْناکَمَ وَۀ در اين بيت به آي «رحمة» ۀواژ
 بلکه مایّ ،مبعون نشدم کننده ينمن نفر: »فرمايد یاشاره دارد که م )ص(حديث از پيامبر اکرم

 (.31 :1ج  ق.،1416)األصبهانی،  «شدم يختهرحمت برانگ
 )ص(اکرم از پدران پيامبر کدام يچ که ه کند یبر اين حقيقت داللت م «اهِرِ النَّسَبِالطَّ» ۀواژ

پيوسته از صلب مرد طاهری به رحم زن طاهری » فرمايد: یمخود  که چنان؛ اند مشرک نبوده

إِنَّمَـا الْمُشْـرِکونَ    :فرمايد یم قرآن ،از طرفی (.34 :13 ج ق.،1469الرازی، ) «شدم یمنتقل م

از پدران  مکدا يچ که ه شود یمعلوم م ،ن اين دو جملهشتهم گذا از کنار (.69)التوبه/ نَجَسم
 اند. پيامبر مشرک نبوده

 انـد.  همـه مسـلمان بـوده    )ع(تـا حضـرت آدم   )ص(شيعه اتفاق دارند که پدران پيامبر اکرم
 :نويسد یم يانالب مجمعطبرسی در 

است. آنگاه سخن پيامبر  مادری يا عموی او بوده بلکه جدّ ،آزر، پدر حضرت ابراهيم نبود»
: اگر در بـين  نويسد یو م کند ی( را نقل مشدم یتقل م)پيوسته از صلب پاک به رحم پاک من

 کـرد،  یکافری وجود داشت، پيامبر همه را با وصف طهارت توصيف نم )ص(پدران پيامبر اکرم
 (.19: 4 ق.، ج1419طبرسی، ) «مشرکان نجسند: »فرمايد یچون خدای تعالی م

 اهَــؤُالَألَنَ أربَعَــةٍ رَآهُ آدَمُ نُــوراً بَــيْ». 4
 هَــذَا فَقِيــلَ لَــهُ ا رَبف مَــنْيَــ الَفَقَــ. 9
ــمْ. 2 ــأَ هُ ــةم لَکُ  ائِی وَولِيَ ــم ذُرفي ــاهُ  مَ

 کثَـــب فَـــوقَ ســـاقِ العَـــرشِ مِـــنْ 
 رَيـب  قَولِ مِـنْ ا فِی الْمَ المُحِبف وَقَولَ 

 طِـــب ســـاً فِـــيهِمُ وَنَفْ نـــاً وَفَقِـــرَّ عَيْ
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ــ. 7 ــوالَ  ا وَأمّـ ــمُ لَـ ــ حَقفهِـ  انُهُمُمَکَـ
 قَمَـرٍ  الَ سٍ وَشَـمْ  انَ مِـنْ کَ الَ کلّاً وَ. 9
 شَــــجَرٍ الَ ضٍ وَأرْ الَ اءٍ وَسَــــمَ الَ وَ. 1
ـ  ارٍ مُؤَجَّجَـةٍ نَ الَ انٍ وَجِنَ الَ وَ. 19  تُجَعَلْ

 

ــ ــلَی مِنف ــب ا مَ ــأَفْالَکُ بِالْقُطْ  دَارَتِ الْ
ــهَ الَ وَ ــقٍ وَ الَ ابٍ وَشِـ ــب الَ اُفُـ  حُجُـ

 بهِ وَاکــفُ السُّــحُی عَلَيْــمِــهْاسِ يُلِلنَّــ
ــ ــادَاءَهُم فِأعْـ ــنَ الْ يهَـ ــبمِـ  «حَطَـ

 

 کبريـايی  عرش باالی بر تن چهار ميان در که ديد پرتويی بسان نزديک از را او آدم»يعنی: 
 و عاشـق  کـه  شـنيد  را کسـی  پاس  کيست؟ اين پروردگارا،: * گفت .درخشيد می مرواريد چون

 شـما.  زادگـان  و منند اندوست * ايشان .است درست و صادق پروردگار سخن و اوست دوستدار
 جايگـاه  اگر که آنان حقانيت به * سوگند !دار خوش و روشن آنان به را جان و ديده( حوا و آدم)
*  .آمدنـد  درنمی گردش به گردون گنبدهای شک بی بود، نمی من نزد در ايشان واالی منزلت و

 درختی و زمين سپهر، نه ونبود، *  آفتابی پرتو و آسمان کرانۀ فروزان، اختر ماه، خورشيد، هرگز
 را دشـمنان  تـا  بـود  کـار  در دوزخ سوزان آتش نه و بهشت * نه .ببارد آن بر زا باران ابرهای که

 «.گردانم آن هيزم
ايشـان را   که ی طور  به ،نزد خداوند اشاره دارد )ص(به محبوبيت حضرت پيامبر اين ابيات

 «گانـه  فضيلت اشباح پـنج »به حديث  ين،. همچنداند یآفرينش ساير موجودات جهان م ۀبهان
 است: روايت کرده )ص(به نقل از پيامبر گرامی اسالم يرهاشاره دارد که ابوهر

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     

؟ خداونـد  ای يـده پيش از مـن ديگـری را از خـاک آفر    ميان نور ديد و گفت: آيا
کـه در هيـأت و صـورت خـود      یا گانـه  فرمود: نه ای آدم! گفت: اين اشباح پنج

نـد کـه اگـر نبودنـد، تـو را      اَ، کيانند؟ گفت: اينان پنج تن از فرزنـدان تو بينم یم
م. اگر ا خود درآورده یرا از اسما يشانها . اينان پنج تن هستند که نامآفريدم ینم

ايشان نبودند، بهشت و دوزخ، عرش و کرسی، آسمان و زمين، فرشتگان و انس 
و اين علی  يم. پس من محمودم و اين محمد است. من عالآفريدم یو جن را نم

است. من فاطرم و اين فاطمه است. مـن احسـانم و ايـن حسـن اسـت و مـن       
 بـه  کسـی  يچ که هـ  خورم یبه عزت خود سوگند م. محسنم و اين حسين است

مگـر   ،ايشـان در دل داشـته باشـد    ۀخردلی، کين ۀکه به انداز آيد یمن نم یسو 
مننـد. بـه    ۀو باک ندارم. ای آدم! اينـان برگزيـد   اندازم یآنکه وی را به دوزخ م
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و چون تو را نيـازی باشـد، بـه     کنم یها هالک م و به آن بخشم یها نجات م آن
کـس بـه آن    کشتی نجاتيم که هـر  فرمود: ما )ص(آنان متوسل شو! پس پيغمبر
کس را نيـازی   کس روی گرداند، نابود شود. پس هر پيوست، نجات يافت و هر

 (.177 :4ج  ،1399)امينی، « به خداوند باشد، او را به ما اهل بيت بخواند

ـ  حموئی در باب اول  اإلسالم ي اين روايت را ش  و خطيـب خـوارزمی در   مطينفرائـد السّ
 (.179 :همانر.ک؛ ) اند ين مضمون آوردههم به قريب المناقب

ــأِ الْــ   وَ». 11 ــالَ لِلمَلَ ــدمأَ لَی أالَعْأَق  حَ
 بَـــأَ آدَمُ بِهِـــمْنْجِيبُـــوا فَأَيُ فَلَـــمْ. 16
ـ عْأَالْ أِمَلَالَ لِلْفَقَ. 13  مَـالً جُدُوا کَلَی اسْ

 

ــی بِأَنْيُ  ــبِ ــدْ مَائِهِمْسْ ــالَصِ ــ قاً بِ  بذِکَ
ـ لَهَــ ـ مُکْ ارِجَبَّــ مٍ مِــنَ الْا بِعِلْـ  بتَسَـ

ــآدَمَ وَ ــواأطِ لِـ ــبِی  وَ يعُـ ــوا غَضَـ  «اتَّقُـ
 

 آنـان  هـای  نام درو ، به نه و درستی به تا هست کسی آيا: گفت فرشتگان به خداوند»يعنی؛ 
 جبـار  خداوند از که دانشی با و ايشان از آدم و نگفتند پاس  آنان دهد؟! * پس گزارش من به را

: گفـت  فرشـتگان  بـه  * خداونـد  .کـرد  بـاخبر  آنان نشان و منا از را فرشتگان کرده بود، دريافت
 .«بپرهيزيد من خشم از و بريد فرمان افتيد، خاک به آدم برابر در همگی
عَلَّـمَ ءَادَمَ   وَ فرشتگان بر وی اشاره دارد که آيات ۀعلم آدم و سجد ۀابيات به مسئلاين 

 الَ بْحَانَکَتُمْ صَادِقِينَ * قَالُوا سُنْکُ ءِ إِنْمَاءِ هَؤُالَی بِأَسْبِئُونِنْةِ فَقَالَ أَکَی الْمَلَائِهُمْ عَلَعَرَضَ هَا ثُمَّلَّسمَاءَ کُاألَ
مْ قَالَ أَ لَمْ هِمَائِبِأَسْ بَأَهُمْا أَنْهِمْ فَلَمََّمَائِبِأَسْ بِئْهُمْا آدَمُ أَنْيمُ * قَالَ يَحَکِتَ الْعَلِيمُ الْأَنْ کَمْتَنَا إِنَّمَا عَلَّ عِلْمَ لَنَا إِالَّ
جُدُوا ةِ اسْکَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِ تُمُونَ * وَتُمْ تَکْنْمَا کُ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ رْضِ وَاألَ مَوَاتِ وَالسَّ بَی أَعْلَمُ غَيْمْ إِنفأَقُل لَّکُ

 .( مؤيد آن است34ـ31)البقره/  رِينَفِاانَ مِنَ الْکَکَ رَ وَبَتَکْاسْ ی وَأَبَ إِبْلِيسَ جَدُوا إِالَّدَمَ فَسَآلِ
برای درک حقايق هستی بود. خداوند  یا العاده استعداد فوق صاحبآدم به لطف پروردگار 

اسما )حقايق و اسرار عالم هستی(  ۀهم» ،قرآن ۀاين استعداد او را به فعليت رسانيد و به گفت
جهان آفـرينش و اسـرار و خـواص     البته اين آگاهی از علوم، مربوط به .«را به آدم تعليم داد

مختلف موجودات عالم هستی افتخار بزرگی برای آدم بـود. در حـديثی داريـم کـه از امـام      
هـا و   هـا، دره  ، کـوه ها ينمنظور زم: »ندفرمود و ايشانپيرامون اين آيه سؤال کردند  )ع(صادق

  ير پـايش گسـترده  به فرشی که ز )ع(. سپس امامباشد یها )و تمام موجودات( م بستر رودخانه
 «ی اين فرش هم از اموری بـوده کـه خـدا بـه آدم تعلـيم داد     بود، نظری افکند و فرمود: حتّ

را به او ارزانی داشت  ءاشيا یگذار استعداد نام ين،(. همچن617 :1ج  ،1397)مکارم شيرازی، 
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د و اين خود نعمتی بخوان ها را با ذکر نام آن ،احتياج بارۀکند و در یگذار ها را نام تا بتواند آن
و  ء، اسـمای اشـيا  گوييـد  یاگـر راسـت مـ   »است بزرگ! سپس خداوند به فرشتگان فرمـود:  

ولی فرشتگان که  ،«ها را شرح دهيد و اسرار و چگونگی آن کنيد یموجوداتی را که مشاهده م
! خداونـدا »لذا در پاسـ  گفتنـد:    .ند، در برابر اين آزمايش فروماندنداشتچنان احاطه علمی ند

 :)همـان  «. تو خود عالم و حکيمـی دانيم ی، چيزی نمیا جز آنچه به ما تعليم داده .منزهی تو
619.) 

هـا را در حضـور فرشـتگان     نوبت به آدم رسيد که اسمای موجودات و اسرار آن ،در اينجا
و اسرار اين موجـودات بـاخبر کـن.     ءخداوند فرمود: ای آدم! فرشتگان را از اسما»: شرح دهد
آگاه ساخت، خداوند فرمود: به شما نگفـتم کـه مـن از     ءها را از اين اسما آدم آن که یهنگام

در  .«؟دانـم  ی، مـ کنيـد  یها و زمين آگاهم و آنچه را که شما آشکار يا پنهـان مـ   غيب آسمان
تسليم فرود آوردنـد و   رِفرشتگان در برابر معلومات وسيع و دانش فراوان اين انسان سَ ينجا،ا

 (.611 :همانر.ک؛ ) ار شد که اليق خالفت زمين، تنها اوستها آشک بر آن

 عــاًتَمِالنُّــورَ مُلْ اکَهللاُ ذَا يَّرَصَــ وَ». 14
 

ـ فِی الْ  ـ هِ مِوَجْ ـ  هُنْ ـ بِوَعْ  «تَقَـب هُ مُرْدٍ مِنْ
 

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

 که فرمودند:اشاره دارد  )ع(ه حديثی از امام سجاداين بيت ب
علی و يازده تن از فرزندان او را از نور عظمت خويش آفريد  ،خداوند محمد»

و ارواح آنان را در روشنايی نور خود بداشت که پيش از آفرينش مخلوقات، او را 
نسـل  . ايشان امامـان از  ستودند یو خدا را به پاکی و قداست م کردند یعبادت م
 (.931 :1ج  ،1399، یالراز ی)الکلين «هستند )ص(پيامبر خدا

ــ وَ». 19 ــخَ ــهُ فَنَجَ ــاجَی رَبَّ  اافَ نُــوحم فَنَ
 

ــ   ــرِ الْ ــی دُسُ ــمُ عَلَ ــبالْ احِ وَوَلْأَبِهِ  «خَشَ
 

 فـراز  بـر  ايشـان ( نـام ) بـه  و پرداخت راز و نياز به پروردگارش با و شد هراسان نوح»يعنی؛ 
 «.يافت رهايی( آب از) شده بودند، استوار ريسمان با هک هايی چوب و ها تخته

و ماجرای رهـايی حضـرت    (13)القمر/  دُسُـرٍ  احٍ وَلْوَاتِ أَذَ یاهُ عَلَحَمَلْنَ وَ ۀاين بيت به آي
ـ نيـز در ايـن    )ص(شدن بر کشتی اشاره دارد کـه پيـامبر اکـرم    از طوفان و سوار )ع(نوح ه زمين

منظور  های کشتی و منظور از الواح، چوب ،رٍسُدُ وَ احٍوَلْأَ اتِی ذَلَعَ هُانَلْمَحَ وَ ۀدر آي»اند:  فرموده
، ج 1391)الحسينی الميالنـی،   «کرد یکشتی حرکت نم ،، ما هستيم. اگر ما نبوديم"رسُدُ"از 
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دِسار و در اصل بـه معنـی رانـدن     دُسُر جمعِ: »گويد یم مفردات مؤلفکه  چناناما  (.694 :4
از آنجـا کـه مـي  بـا     بنـابراين،   (.314ق.: 1416راغب اصـفهانی،  )« ا قهر استشديد توأم ب

 «دسـار »، بـه آن  رود ی، در چوب و مانند آن فرومـ شود یشديدی که بر آن وارد م یها ضربه
اشـاره بـه   آن را و  اند اما بعضی از مفسران اين کلمه را به معنی طناب تفسير کرده .اند گفته
 (.33 :63ج  ،1393مکارم شيرازی، ر.ک؛ )دانند  یمانند آن مبادبان کشتی و  یها طناب

 خَلِيلُ بِهِمُهللاَ الْاجَحِيمِ دَعَا الْ یفِ وَ». 12
 

ــدَتْفَأُخْ  ــ مِ ــرُّ وَالْ اکَدَ ذَبَعْ ــب حَ  «اللَّهَ
 

 زبانه آن، از پس و خواند ايشان( نام) به را خداوند ور، شعله بسيار آتش آن در ابراهيم»يعنی؛ 
 «.گراييد! سردی به آتش یگرما و

اهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِی الُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرفقُوهُ فَأَنْجَابَ قَوْمِهِ إِالَّ أَنْ قَانَ جَوَا کَفَمَ اين بيت به آيات

)األنبياء/  يمَاهِإِبْرَ یماً عَلَساَلَ بَرْداً وَ یارُ کُونِا نَا يَقُلْنَ و (64)العنکبوت/  اتٍ لِقَوْمٍ يؤْمِنُونَلَآيَ ذَلِکَ
ـ      از آتشی که نمرود برافروخته )ع(اشاره دارد که حضرت ابراهيم (21 در ه بـود، جـان سـالم ب

 بردند.
 است: نقل شده )ع(از امام صادق الخصالدر 

او پذيرفته شد، اين بود که  ۀاز پروردگارش دريافت و توب )ع(کلماتی که آدم»
مرا قبـول   ۀتوب )ص(حسن و حسين ،فاطمه ،علی ،محمد به حق ،گفت: پروردگارا
 «پـذير و مهربـان اسـت    او پذيرفتـه شـد و خداونـد بسـيار توبـه      ۀفرما. پس توب

 (.399: 1326 صدوق،ال)

 هَوَی صَعِقاً ذْهللاَ مُوسَی إِاقَد دَعَا  وَ». 17
 

ــمْ  ــ بِحَقفهِ ــنْفَنَجَ ــدَّةِ الْ ا مِ ــشِ  «ربِکَ
 

 از کـه  بود آنگاه و داد قسم آنان عظمت به را خدا موسی آمد، فرود صاعقه که آنگاه »يعنی؛ 
 «.يافت رهايی اندوه شدت

لکِنِ  وَ یانِرَتَ نْالَ لَقَ کَأَنْظُرْ إلَيْ یالَ رَبف أَرِنِکَلَّمَهُ رَبُّهُ قَ ا وَاتِنَيقَلِمِ یاءَ مُوسَلَمَّا جَ وَ ۀاين بيت به آي

اقَ صَعِقاً فَلَمَّا أَفَ یخَرَّ مُوسَ فَلَمَّا تَجَلَّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّا وَ یانانَهُ فَسَوْفَ تَرَسْتَقَرَّ مَکَانْظُرْ إِلَی الْجَبَلِ فَإِنِ ا

 أَهْلَـهُ مِـنَ   وَ يْنَاهُنَجَّ وَ ۀو نيز به آي (143)األعراف/  أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنينَ وَ کَلَيْانَک تُبْتُ إِالَ سُبْحَقَ

 اشاره دارد. (72)الصافات/  عَظِيمِرْبِ الْالکْ
 فرمودند: )ع(امام حسن عسگری
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بگـو   اسـرائيل  یبه دريا رسيد، خداوند به او وحی کرد: به بن )ع(وقتی موسی»
د و سـرور  سـيّ  ،)ص(خـود ذکـر محمـد    یها توحيد مرا تجديد کنند و به قلبکه 

ـ  بندگانم را فرمان دهيد و نفوس خود را در واليت  د و علی، برادر و وصـی محمّ
بين او عادت دهيد و بگوييد: خداوندا! تو را به جـاه و مقـام ايشـان    بيت طيّ اهل

اللَّهُمَّ بِجَاهِهِمْ جَوفزْنَا عَلَی مَتْنِ هَذَا الْمَـاءِ  : سوگند، ما را از روی اين آب عبور بده
اين  )ع(. موسیدهم یغيير موقت من زمين خود را برايتان ت آن .يَتَحَوَّلْ لَکُمْ أَرْضاً

ما را به کاری وادار کنی  خواهی یها گفتند: تو م مطلب را به آنان ابال  کرد. آن
 !که از آن کراهت داريم و هـيچ راه ديگـری بـرای فـرار از فرعونيـان نـداريم؟      

عـرض کـرد: ای    )ع(بود، به موسی يیبن يوحنّا در حالی که سوار بر چهارپا کالب
است کـه مـا ايـن مطالـب را      خداوند تو را به اين امر فرمان دادهپيامبر خدا! آيا 

 .طول آن خليج چهار فرس  بود( که ی حال بگوييم و وارد آب شويم؟ )در
نبوت محمد و  ،ا به توحيد پروردگاربن يوحنّ پس کالب ،فرمود: آری )ع(موسی

ـ   طـور کـه امـر شـده      همان ـ  المالسّ عليهمـ واليت علی و اوالد اطهرش   ود، ب
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   

ـ    یسو  به آنگاهخليج پيش رفت و  ! از اسـرائيل  یمردم بازگشـت و گفـت: ای بن
دوزخ و  یو قفـل درهـا  بهشـت   یچون اين دعا کليد درها .موسی پيروی کنيد

 :رضايت خداوند خالق و قادر بـر بنـدگانش اسـت    ۀکنند روزی و جلب ۀکنند نازل
جَالِبم عَلَـی عَبِيـدِ    مُسْتَنْزِلُ الْأَرْزَاقِ وَ أَبْوَابِ النفيرَانِ وَ يقُمَغَالِ فْتَاحُ أَبْوَابِ الْجِنَانِ وَمِ

ها خودداری کردند و گفتند: مـا فقـط از    اما آن .لَّاقإِمَائِهِ رِضَاءَ الْمُهَيْمِنِ الْخَ اللَّهِ وَ
وحی کرد: ای موسی! بـا   )ع(خداوند به موسی ين،. بنابراکنيم یروی زمين عبور م

و بگو: خداوندا! به  (23)الشعراء/  الْبَحْر اکَضْرِبْ بِعَصَاِ: عصای خود بر دريا بزن
ـ  :جاه محمد و خاندان طـاهرش، ايـن آب را بشـکاف    آلِـهِ   مَّ بِجَـاهِ مُحَمَّـدٍ وَ  اللَّهُ

ها تـا   شد و زمين در ميان آن  موسی چنين کرد و آب شکافته .الطَّيفبِينَ لَمَّا فَلَقْتَه
هـا گفـت: وارد شـويد! گفتنـد: زمـين       به آن )ع(آخر خليج آشکار شد. پس موسی

در آن فرورويم. پس خداوند وحی کـرد: ای موسـی!    ترسيم یخيس است و ما م
ه جاه محمد و آل اطهر او اين زمين را خشک فرما! موسی چنين گفـت و  بگو: ب
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ـ خداوند باد صبا را به آنجـا فرسـتاد و زمـين را خشـک کـرد. سـپس خداونـد         
ـ   قرآندر  )ص(در عهد محمد ـ  وجلّعزّ  ينکـه فرمـود: بـا ا   اسـرائيل  یکريم بـه بن
 )ع(موسیو دعای تقربی که  )ص(کرامت محمد ۀگذشتگان شما به واسط دانيد یم

و امـروز کـه    کنيـد  یبه درگاه الهی بيان کرد، نجات يافتنـد، چگونـه تعقـل نمـ    
 «؟آوريـد  یظهور آن پيامبر منجی و موعـود هسـتيد، بـه او ايمـان نمـ      ۀمشاهد

 .(634ـ633: 9ج  ق.،1499)النوری، 

ــ ». 19 ــلَّ مُنْـ ــهُهللاُ حَ اتَقِالً وَفَظَـ  افِظُـ
ــ . 11 ــی عَبْ ــمَ فِ ــی تَقَسَّ ــاً هللاِادِحَتَّ  مَع
ــأَ. 69 ــالْ اکَهللاُ ذَادَعَ وْفَـ  مَ آمِنَـــةًقِسْـ

 

 ادِنِ النُّـــوَبحَـــ عَلَــی تَنَقُّلِـــهِ مِــنْ   
ــی ــی أبِ ــنْطَ وَفِ ــبٍ عَ ــ الِ ــبعَبْ  دِ مُطَّلِ

ــاً إِوْيَ ــی أَم ــلٍ بِالْلَ ــجَ ــرِبلِ مُقْحَمْ  «تَ
 

 در وندخدا ها، جابجايی اين در و شد منتقل ديگر پشت به پشتی از همچنان فرو  آن»يعنی؛ 
 پـدر  عبداهللا در نيمی شد؛ نيمه دو به و رسيد عبدالمطّلب به * تا .بود آن نگهبان پيشامدها برابر
 هنگـام  تا را( نخست) بخش آن خداوند روزی، .علی پدر ابوطالب، در نيمی و گرفت جای پيامبر
 «.گذارد امانت به آمنه در زادن

ل از آفـرينش دنيـا و حفاظـت خداونـد از     قب )ع(عبا  تن آل  ابيات به خلقت نوری پنجاين 
ـ    عکرمه از پدرش و جدّش از عبداللّه. ايشان تا ميالدشان اشاره دارد  ۀبن عبـاس در ذيـل آي

َصِهْراً وَ نَسَباً فَجَعَلَهُ بَشَراً الْمَاءِ مِنَ خَلَقَ الَّذِیهُوَ  و است: نموده روايت چنين 
 .به بيافريد و در صلب آدم نهاداست که خدای تعالی علقه را شن هن آياي در»

گاه آن را از اصـالب طـاهرين بـه     آن، آنگاه از صلب آدم به صلب شيث رسانيد
يـک نيمـه در صـلب     :کـرد  يمـه ن آنگـاه آن را دو  و گردانيد ارحام مطهّرات می

تر مرا آفريد کـه   اول و فاضل ۀعبداللّه نهاد و يک نيمه در صلب ابوطالب. از نيم
ديگر علی را آفريـد و او را   ۀوت، رسالت و کتاب داد و از نيممحمدم و به من نب

« يعنـی مـن و علـی را از يـک نـور آفريـد       ؛طهارت، شجاعت و وصيت بخشيد
 .(649 :14ج  ،1372ی، رازال)ابوالفتوح 

 هَـدَّ مِـن فَـزَعٍ   هُ انْا وَضَعَتْذَحَتَّی إِ. »61
ــقَّ أَوَانْ. 66 ــشَ ــوانُ کَيْ ــتْرَی وَانْسْ  طَفَ
ـ  نْأَ اقَطَتْتَسَ. 63  ذِنَـةً مُؤْ کَالَمْأَجُـمُ الْ

 

 بحَرْبِـالْ  کِالشفـرْ  ینادَ لِ وَنُ الضَّالَرُکْ 
ــرانُهُمْ ــذَراً نِي ــرَّ الْ حَ ــکُوَأقَ ــبرُ بِالْفْ  غَلَ

ــالرَّجْ ــاحْبِ ــأَتَرَقَ الْمِ فَ ــبنَصْ  «امُ بِاللَّهَ
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 .نمـود  پيکـار  اعالن ،شرک و ريخت فرو بيم سر از گمراهی بنيان زاد، را او که آنگاه»يعنی؛ 
 شکسـت  بـه  کفر و گشت خاموش ترس سر از آنان( های آتشکده) آتش و شکافت کسری ايوان
 «.سوختند آتش در ها بت و دادند سرنگونی از خبر و ريختند فرو پادشاهان اختران .کرد اقرار خود

 وق دراشاره دارد که شي  صد )ص(ابيات به معجزات و رخدادهای زمان والدت پيامبراين 
ابلـيس بـه    فرمودنـد: ايشـان  که  است روايت کرده )ع(به سند خود از امام صادق امالیکتاب 
به دنيا آمد، از سه آسمان ممنـوع شـد و تـا     )ع(و چون حضرت عيسی رفت یها باال م آسمان

 پرتـاب  ابه دنيا آمد، او و شياطين ب )ص(رسول خدا که ی اما هنگام رفت، یچهار آسمان باال م
دند. قريش که چنين ديدند، گفتنـد: قيـامتی   شهفتگانه ممنوع  یها آسمان ۀان، از همستارگ 

شب به رو درافتـاد و هـيچ    ها در صبح آن تبُ ۀاست!... هم برپا شده گفتند، یکه اهل کتاب م
آن  ۀپا نبود و ايوان کسری در آن شب شکست خورد و چهارده کنگـر  رِروز بر سَ  تی در آنبُ

فارس کـه هـزار    یها ر از آب شد. آتشکدهساوه خشک و وادی سماوه پُ ۀفروريخت و درياچ
موبدان فارس در خـواب  همچنين،  شدند.شب خاموش   بودند، در آن  سال بود خاموش نشده

و در بـالد   نـد و از دجلـه عبـور کرد   کشند یديدند که شترانی سخت، اسبان عربی را يدک م
خورد و رود دجله در آن وارد شـد. در آن   ها پراکنده شدند. طاق کسری از وسط شکست آن

  شب، نوری از سمت حجاز برآمد و همچنان به سمت مشرق رفت تا بدانجا رسيد. فردای آن
. گفتند یند و در آن روز سخن نمشدها گنگ  د و خود آنششب، تخت هر پادشاهی سرنگون 

ـ  دانش کاهنان ربوده شد و سِ ود، از تمـاس بـا   حر جادوگران باطل گرديد و هر کاهنی کـه ب
ابليس ياران خود را  ،در آن شب . ها جدايی افتاد... د و ميان آنشهمزاد شيطانی خود ممنوع 

تو را به هراس و  يزچ  به ياری طلبيد و چون اطرافش جمع شدند، به او گفتند: ای سرور! چه
را حـال، اوضـاع آسـمان و زمـين      شـب تـا   رِگفت: وای بر شما! از سَ !است؟ وحشت افکنده

طور قطع روی زمين اتفاق تازه و بزرگـی رخ داده کـه از زمـان والدت      به بينم. یدگرگون م
 !است. اينک بگرديد و ببينيد کـه ايـن اتفـاق چيسـت؟     بن مريم تاکنون سابقه نداشته عيسی
نديديم. ابليس گفت: اين  یا ها پراکنده شدند و برگشتند و اظهار داشتند که ما رويداد تازه آن

ود من است. آنگاه در دنيا به جستجو پرداخت تا به مکـه رسـيد و مشـاهده کـرد کـه      کار خ
اند. خواست وارد حرم شود که فرشتگان بر او بانـگ زده، مـانع    فرشتگان اطراف آن را گرفته

کـه   يـد ورودش شدند. پس به سمت غار حرا رفت و چون گنجشکی گرديـد و خواسـت درآ  
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شده از رحمت حق! ابليس گفت: ای جبرئيل! از تو سؤالی دور یا جبرئيل بر او نهيب زد: برو
اسـت؟ پاسـ     در زمين رخ داده یا دارم؟ گفت: بگو! پرسيد: از ديشب تاکنون چه رويداد تازه

هست؟ گفت: نـه. پرسـيد:    یا . شيطان پرسيد: مرا در او بهرهاست به دنيا آمده )ص(داد: محمد
ر.ک؛ )اَم  ین را شنيد، گفت: خشنود و راضدر امت او چطور؟ گفت: آری! ابليس که اين سخ

 (.129ـ126 :1ج  ،1371رسولی محالتی، 

ـ  ا حَذَحَتَّی إِ. 64»  بَعِينَ دَعَـا أرْازَ سِـنَّ الْ
 

ـ     ـ رَبفی بِـهِ فِـی لِسَ ـ کُبِالْ یِوَحْانِ الْ  «بتُ
 

 ای نامـه  بـا  وحـی  زبـان  در را او پروردگـارم  و رسـيد  سالگی چهل به محمد اينکه تا»يعنی؛ 
 «.بخواند مانیآس

سالگی و نـازل شـدن    چهل به نبوت در سنّ )ص(اين بيت بر مبعون شدن حضرت محمد
 بر ايشان داللت دارد. قرآن

ــ». 69 ــالَ لَبَّيْ ــنْ کَفَقَ ــلَهُأرْ دَاعٍ وَ مِ  سَ
 اتِ لَهُـمُ وَاضِحَاتِ الْجِزَمُعْهَرَ الْفَأظْ. 62

 

ــی الْ  ــإلَ ــنْبَرِيَّ ــمٍ وَ ةِ مِ ــنْ عَجَ ــرَب مِ  عَ
ــاتِ وَبَيفلْبِا ــمْ نَ ــيُ لَ ــمْ وَ ذَرْحْ ــيُ لَ  «بهَ

 

 * بـرای  .فرستاد عجم و عرب به سوی را او آنگاه! من فراخوانندۀ ای لبيک: گفت او»يعنی؛ 
 .«نداد راه دل به پروايی و نهراسيد و ساخت نمايان آشکاری معجزات روشن، داليل با ايشان

ـ کُمْ رُسُلُکُمْ بِالْبَيفناتِ قَتَأْتِي لَمْ تَکُ وَ ۀبا آي «البيّنات» ۀواژ يـا   تنـاص  (99)الغـافر/   یالُوا بَلَ
 لفظی دارد. بينامتنيّت

ـ رَاهُمُ الْأَ» .67 ـ کُةَ الْآيَ  رَی فَـوَا عَجَبـاً  بْ
 

 «عَجَـب جَـبِ الْ عْأَ هُم خَالَفُوا مِـنْ مَا بَالُ 
 

 اين کردند؟ سازگارینا او با که شد چه را آنان! شگفتا و نمود ايشان به را بزرگ آيت»يعنی: 
 «.هاست شگفتی انگيزترين شگفت از

ــ کــه در مــذمت و ســرزنش اشــاره دارد بقــره  ۀمبارکــ ۀســور 191 ۀايــن بيــت بــه آي

زَلْنَا تُمُونَ مَا أَنْکْإِنَّ الَّذِينَ يَ معروف است: «کتمان ۀآي»است و به  کنندگان حق نازل شده کتمان

 .عِنُونَالالَّ يَلْعَنُهُمُ عَنُهُمُ اللّهُ وَلْيَ تَابِ أُولَئِکَنَّاهُ لِلنَّاسِ فِی الْکِعْدِ مَا بَيَّبَ مِنْ یالْهُدَ نَاتِ وَمِنَ الْبَيف
 است: عباس نقل کرده سيوطی در شأن نزول اين آيه از ابن ينالدّ جالل

سعدبن معـاذ و خارجـةبن زيـد از     ،چند نفر از مسلمانان چون معاذبن جبل»
 )ص(برخی مطالب تورات که با ظهور و بعثت پيامبر اسالم ۀاردانشمندان يهود درب
ولی آنان واقع مطلب و حقيقت امـر را کتمـان    ،هايی کردند ارتباط داشت، سؤال
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وليت کتمـان حـق را   ئبحث نازل شد و مس مورد ۀلذا آي .کرده، توضيحی ندادند
 (.942 :1 ج ،1397شيرازی،  مکارم)« ها گوشزد کرد به آن

ـ  اين در نسخ رویگرچه   معنـی  اين ولی است، يهود علمای به نزول ـ  شأن طبق آيه 
 کنـد،  مـی  بيـان  حق کنندگان کتمان دربارۀ عمومی و کلّی حکم يک که را آيه مفهوم هرگز
 و بنـدگان  تمـام  هـم  و خدا هم که شود می استفاده خوبی به آيه اين از. کرد نخواهد محدود

 ۀهمـ  خشـم  کـه  اسـت  عملـی  حق، کتمان ديگر، تعبيربه  و بيزارند کار اين از او فرشتگان
 کـه  را خـدا  آيـات  دانشـمندان  کـه  بـاالتر  ايـن  از خيانتی چه انگيزد. یبرم را حق طرفداران
 گمراهـی  بـه  را مـردم  و کننـد  کتمـان  خـويش  شخصـی  منـافع  سبب به اوست، های امانت

ايـن آيـه شـامل    است کـه   های تفسيری شيعه آمده در کتاب(. 947 ر.ک؛ همان:)بکشانند؟! 
مراد از اين آيه، کتمان امامت و  ،شود و در برخی از روايات نيز می )ع(بيت  کتمان فضايل اهل

 (.426: 1391ر.ک؛ اقبال، ) است بيان شده )ع(خالفت خاندان پيامبر

ــحَراً ». 69 ــهُ سَ ــهِ تَبيتَ ــو عَمف ــت بَنُ  رَامَ
ـ بَاتَ يُ وَ. 61 ـ رُ الْفَدفيهِ خَيْ ـ قِ حَخَلْ  دَرَةًيْ

 

ــنْ  ــاذَ مِـ ــالْاهُم رَسُـــولُ فَعَـ  هَرَبهللاِ بِـ
ـ  فِرَاشِ وَعَلَی الْ  «نَـاهُ ذُو شُـطَب  مْيُ یفِ

 

 بـه  ايشـان  دسـت  از پيـامبر  و کنند حمله منزلش به دم سپيده خواستند عموزادگانش»يعنی؛ 
 وی بسـتر  در دست به شمشير و برکف جان آفريدگان، برترين حيدر، * حضرت .برد پناه گريختن

 «.دآرمي

)البقره/  ادِوفم بِالْعِبَهللاُ رَؤُا هللاِ وَااتِ ءَ مَرْضَاشْری نَفْسَهُ ابْتِغَاسِ مَنْ يَمِنَ النَّ وَ ۀابيات به آياين 
 .اشاره دارد «المبيت يلةل»و ماجرای  (697

 :کند ینقل م چنين را  المبيت يلةماجرای ل خود احمدبن اسحاق يعقوبی در کتاب تاري 
اسـت و    قتل پيامبر خدا اجتماع کردند و گفتند که ابوطالب مردهقريش بر »

اکنون ديگر کسی نيست که او را ياری کند. پس همگی اتفاق کردند که از هـر  
 يرهايشـان بـا شمش  يکبـاره را  )ص(هم پيامبر قبيله، جوانی قوی بياورند و همه با

ـ    قريش را نداشته ۀقدرت جنگ با هم هاشم یبزنند تا بن ايـن  س چـون  باشـد. پ
 )ع(علـی  )ص(پيـامبر . در تاريکی شب با ابوبکر بيرون آمد ،به پيامبر خدا رسيدخبر 

را که نزد او بود، بازگرداند و خود به سمت غـار   يیها را بر بسترش نهاد تا امانت
را يافتنـد.   )ع(روانه و در آن پنهان شد. قريش نزد بستر پيامبر خدا آمدند و علـی 
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ت؟ گفت: شما به او گفتيد که از شهر ما بيـرون رو! او  گفتند: پسرعمويت کجاس
ـ يعقوبی، ) «ولی او را نيافتند ،هم رفت. پس به دنبال ردّ پايش رفتند  :6ج  تـا،  یب

31.) 

در شـأن حضـرت   اين آيـه  »است:  نوشتهالبيان  مجمععباس در  طبرسی نيز به نقل از ابن
در بستر آن حضرت،  امام ه و خوابيدنمدين یسو  از مکه به )ص(پس از خروج پيامبر و )ع(علی

 (.97: 6ق.، ج 1419طبرسی، ) «بين مکه و مدينه نازل گرديد

هُمْ خَيْـرُ   اتِ أُولَئِکَالِحَعَمِلُوا الصَّ إِنَّ الَّذينَ آمَنُوا وَ ۀدر اين بيت به آينيز  «الخَلْقِ يرُ خَ» ۀواژ

 )ع(ی در فضيلت حضـرت علـی  اسير شيعی و سنّنظر دارد که به نقل از تف (7)البيّنة/  الْبَرِيَّةِ
 است. نازل شده

 رَ الَّـذِی طَلَبُـوا  وا غَيْرَأَ ذْفَأدبَرُوا إِ». 39
 جَعَلَـتْ  ذْغَارِ إِبم فِی الْکَعَنْ فَرَابَهُمْ. 31
ـ  ا رَدَّهُمْذَحَتَّی إِ. 36 ـ هُ اإلِعَنْ  هُ مَضَـی لَ

 

 هللاِ فِـــی الطَّلَـــباغَلُـــوا لِرَسُـــولِ وْأَ وَ 
ــا الْرَبْحِــمُ فِــی أَتُلْ ی وَدَتُسْــ ــقُادِهَ  بشُ
ـ مَهْالنَّجِيبُ عَلَـی الْ  اکَذَ ـ رِيَّ  «بةِ النُّجُ

 

 .شـتافتند  پيـامبر  جسـتجوی  بـه  و بازگشـتند  نيافتنـد،  بودنـد،  آن  پی در آنچه وقتی»يعنی؛ 
 نگـاه آ تـا  .انداخت شک به را ايشان بافته بود، جديد تاروپود و تنيد می غار دهانۀ بر که عنکبوتی

 «.شد دور( آنجا از) راهوار اسبی بر سوار کريم مرد آن کرد، منصرف او از را ايشان خداوند که

غـار   ۀتار عنکبوت بر دهان شدن يده المبيت و تن ابيات به اتفاقات پس از ماجرای ليلةاين 
و به  است از دست ايشان شد، پرداخته )ص(ثور که سبب انحراف مشرکان و نجات پيامبر اکرم

 وَاللّهُ اللّهُ وَيَمْکُرُ وَيَمْکُرُونَ يُخْرِجُوکَ أَوْ يَقْتُلُوکَ أَوْ لِيُثْبِتُوکَ کَفَرُواْ الَّذِينَ بِکَ يَمْکُرُ وَإِذْ ۀشأن نزول آي

اثْنَيْنِ إِذْ  نِیاکَفَرُوا ثَإِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ  ۀو آي (39)األنفال/  الْمَاکِرِينَ خَيْرُ

 اشاره دارد. (49)التوبه/  اتَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَ احِبِهِ الَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَا فِی الْغَهُمَ
 اند که گفت: مصعب روايت کرده مردويه از ابن سعد و ابن که ابن است آمده ر المنثورالدّدر 

و از آنـان   بـودم   يـده بن شـعبه را د ةزيدبن ارقم و مغير ،بن مالک من انس»
وقتـی آن شـب وارد    )ص(که رسول خدا کردند یشنيدم که با خود چنين گفتگو م

 یطور  به ،خداوند درختی را به امر خود در برابر روی پيغمبرش رويانيد .غار شد
آن حضرت را از چشم بينندگان پوشانيد و عنکبوت را دسـتور داد تـا    یکلّ که به

خود آن جناب را از  یتار بتند تا او هم با تارها )ص(در برابر رسول خدار غار م دَدَ
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غار بايسـتند.   ۀبينندگان مستور سازد و دو کبوتر وحشی را دستور داد تا در دهان
ـ  و از يـک دودمـان بودنـد، سـر     يـک  جوانان قريش کـه هـر   بـا   يشـان ها هکلّ

تـا آنجـا    دندشـ  ی، شمشير و چماق پيدا شد و همچنان نزديک غار میدست چوب
يکی از ايشان  ،ان با آن جناب بيش از چهل ذراع نماند. در آن ميانآن  ۀکه فاصل

ـ  نفـرات پرسـيدند:    ۀبا عجله نزديک آمد و نگاهی در غار انداخت و برگشت. بقي
ـ  !چرا درون غار را تفحص نکردی؟  ۀگفت: من يک جفت کبوتر وحشی در دهن

 ق.،1414السيوطی، ) «غار باشد... غار ديدم و فهميدم که معقول نيست کسی در
 (.691: 4 ج

، بسيار زياد است. اين کوه کنند یرواياتی که غار نامبرده را غار واقع در کوه ثور معرفی م
سه روز در آن  )ص(آمده که رسول خدا نبياءاأل قصصدر  تقريباً در چهارفرسخی مکه قرار دارد.

ای محمد! از »مهاجرت داد و فرمود:  ۀت اجازغار بماند و بعد از آن، خدای تعالی به آن حضر
 ق.:1491الراونـدی،  ) «مکه بيرون رو که بعد از ابوطالب ديگـر تـو را در آن يـاوری نيسـت    

337.) 

ــی ». 33 ــايعُوهُ عَلَ ــالٍ بَ ــلَّ دَارَ رِجَ  فَحَ
ـ لَی الْمٍ لِمَوْوْلف يَفِی کُ. 34  اقَعَـةم قِ وَخَلْ
  نَاصِـرُهُ هللاُ اوَ بِهِمْلَـی حَـرْ  شِی إِمْيَ. 39

 

ــدِمَ دَعْأَ  ــهِ فَ ــبَب قَــوْاءُ الْائِ ــی صُ  مِ فِ
ــ ــدِی الْمِنْ ــی عَابِ ــوْأَهُ عَلَ ــلُب انِ وَثَ  الصُّ

ـ  الْ اةُ فِی غَابِنَعَفَرْمَشَی الْ  «بلِقَنَـا السَّ
 

 خـون  پـس  نمودنـد.  بيعت دشمنانش عليه وی با که گزيد اقامت مردانی منزل در او»يعنی؛ 
 پرستان بُت با آفريدگان سرور ميان روز هر . *(شد خواهد ريخته شانخون) است جاری گروه اين
 به شيری ماده گويی رفت؛ ايشان با نبرد به خداوند ياری * با. گرفت درمی گيروداری نصرانيان و

 «.نهد می گام انبوه و بلند زار نيزه ميان

ـ  یا اشاره «هللاُ نَاصِرُهُ اوَ» ۀجمل هـا و غـزوات    د در جنـگ است بر آياتی که از ياری خداون
سـورۀ   49آيـۀ   ،آل عمـران سورۀ  163آيۀ  ،توبه ۀسور 69ات ؛ از جمله آيدهد یپيامبر خبر م

 .غافرسورۀ  91و آيۀ  حج

 مُحَذفرَاتِ لَهَـا أُسُودِ الْالْةٍ کَيَفِی فِتْ». 32
ــافُوا الْ. 37 ــبِــيضِ الْمَعَاقِــلَ لِلْعَ  انِحِسَ
 فِـی مَـرَحٍ   ينُالدف حَقُّ فِی فَرَحٍ وَفَالْ. 39

 

ــنْ   ــرَاثِنم مِ ــ بَ ــطف وَالْاحِ الْرِمَ ــبخَ  قُضُ
ـ قْأَاقِلُ فَمَا مَعَ  يْلَـب الَّ بِـيضِ وَ رَ الْوَمَ غَيْ
ـ کُالْ فِی تَـرَحٍ وَ  کِالشفرْ  «رُ فِـی نَصَـب  فْ
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 و خطـی  های نيزه از هايی چنگال و مانند ترسناکی شيران به که جوانمردانی ميان در»يعنی؛ 
 بـه  خـود  و دادنـد  خـود  محبوبـان  و مهرويان به را امن های * پناهگاه .دارند انبرّ شمشيرهای

 و کفـر  و بـود  شادمانی و فرح به رو اسالم دين که بود حالی در * اين .بردند پناه نيزه و شمشير
 «.غم و رنج در شرک،

 وَبِمَا الْحَقف بِغَيْرِ الْأَرْضِ فِي تَفْرَحُونَ کُنتُمْ بِمَا ذَلِکُم ۀبه آي در اين بيت «فَرَح و مَرَح» یها واژه

 ( اشاره دارد.79)الغافر/  تَمْرَحُونَ کُنتُمْ

ــ». 31 ــی اسْ ــی حَتَّ ــيَاتَرَاحَ نَبِ  ةًهللاِ قَاضِ
 

ــمْ  ــتُهُمْ وَ بِهِ ــکَ  رَاحَ ــی ذَلِ ــب فِ  «التَّعَ
 

 «.بود نتمح همان در آنان آسايش و گشت آسوده ايشان نابودی با خدا پيامبر اينکه تا»يعنی؛ 

از مکه  )ص(اشاره دارد که به هجرت پيامبر اسالم المبيت يلةبه حوادن پس از لاين ابيات 
بـا هـدف    يرمسـلمانان که مشرکان مکه و سـاير غ  يیها مدينه انجاميد و نيز جنگ یسو  به

 نابودی اسالم ترتيب دادند.
سلّحانه را در پيش م ۀرا از دسترس خويش دور ديد، راه مبارز )ص(پيامبر ،وقتی که دشمن

شـان   مسلمانان را تضـعيف کنـد و آنـان را از ايمـان و عقيـده      ۀگرفت تا اگر نتوانست روحي
، مکـارم شـيرازی  ر.ک؛ کنـد )  يریبرگرداند، با نيروی شمشير از گسترش دين اسالم جلـوگ 

ه جنگاوران قبايل ديگر را آمـاد  آنگاهابتدا مردان اهل مکه و  ،بدين منظور .(97 :1ج  ،1396
را عليه مسلمانان ترتيب دادند که ابتدای آن، جنگ بدر و اوج آن، جنگ  يیها کردند و جنگ
قبايـل و   ۀکفار و مشرکان از تمام امکانات و قوای خود استفاده کردند و همـ  کهاحزاب بود 

و مـردان مسـلمان را    )ص(و تجهيز کردند تا پيـامبر  يکپارچهطوايف عرب را به جنگ اسالم، 
ها را خـراب کننـد و زنـان و دختـران      های آن ها را به غارت ببرند و خانه وال آنبکشند و ام

(. امـا  99ر.ک؛ همـان:  ) ديـن اسـالم را نـابود سـازند     ،ها را به اسارت بگيرند و در نتيجه آن
به سود مسلمانان پايـان پـذيرفت؛ زيـرا بـه      يزیو خونر يریاين جنگ بدون درگسرانجام، 

ی حتّ ه،جا کنده شد آنان از یگرفتار طوفان شديدی شد. چادرها فرمان خداوند، سپاه دشمن
عالوه  .اعتمادی عجيبی بر سپاه کفر چيره شد ان واژگون شد. ترس و بیآن غذای های يگد

 ريان نامرئی خداوند هم به جنگ با کفار پرداختند. اين پيروزی بزرگ مسلمانانکلش ،بر اين
 ۀاطـراف، انديشـ   های ينی سرزمحتّيا کفار مکه و  چنان بر عظمت و اقتدار اسالم افزود که

بود کـه چنـدی    سبب ين جنگ با مسلمانان و تجاوز به حريم اسالم را به خود راه ندادند. بد
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و سـپاه اسـالم شـدند و اسـالم قـدرت       )ص(مقاومتی تسليم پيامبر هيچ یبعد مکه و مکيان ب
 .(91 ر.ک؛ همان:) شدمنازع سرزمين عربستان  بی

ـ بِهِ أنْ ا مَنْيَ». 49  خُتِمُـوا  اءُ اللَّـهِ قَـدْ  بِيَ
 

ـ  سَ مِنْفَلَيْ   «عَـالَمِينَ نَبِـی  دِهِ فِـی الْ بَعْ
 

 جهـان  در وی از پـس  پيـامبری  و پذيرفتنـد  پايـان  الهی پيامبران او با که کسی ای»يعنی؛ 
 «.بود نخواهد

 بِکُلف اللَّهُ وَکَانَ النَّبِيفينَ وَخَاتَمَ اللَّهِ رَّسُولَ وَلَکِن رفجَالِکُمْ مفن أَحَدٍ أَبَا مُحَمَّدم کَانَ مَّا ۀاين بيت به آي

پيامبر گرامی اسالم اشاره  يلهوس  ختم رسالت به ۀبه مسئل(، يعنی 49)األحزاب/  عَلِيمًا شَيْءٍ
 )ص(وصـف پيـامبر اکـرم   اين زمينه در البالغه در  نهج 133 ۀنيز در خطب )ع(امام علی .کند یم
 :دفرماي یم

را پس از يک دوران طـوالنی کـه ديگـر پيـامبران نبودنـد،       )ص(خدا پيامبر»
و راه  بـود  فرستاد؛ زمانی که ميان طرفداران مـذاهب گونـاگون نـزاع درگرفتـه    

. پس او را در پی پيامبران فرسـتاد و وحـی را بـا فرسـتادن     پيمودند یاختالف م
که به حق پشت کردند و  با تمام مخالفانی )ص(ختم فرمود. پس پيامبر )ص(پيامبر

 (.691 :1392الرضی،  شريف)« از آن منحرف گشتند، به مبارزه پرداخت

 وَحیِ خَاتِمَهُمْتَ فِی دَرَجَاتِ الْنْکُ نْإِ». 41
 

ــفَأَ  ــمْوَّتَ أَنْـ ــی أَ لَهُـ ــبفِـ  «وَّلِ الرُّتَـ
 

 آغـاز  رد اولـين آنـانی و   اما گرفت، را خداوندی وحی که هستی کسی واپسين تو اگر»يعنی؛ 
 «.داری جای همگان

 که فرمود: )ع(اين بيت اشاره دارد به حديثی از امام صادق
گفت: شما که آخـرين و پايـان پيغمبـران     )ص(يکی از قريش به رسول خدا»

فرمـود: زيـرا مـن     !هستی، به چه سبب )در مقام و رتبه( از همه پيش افتـادی؟ 
تين کسـی کـه پاسـ     نخستين کسی بودم که به پروردگار ايمـان آورد و نخسـ  

هـا را بـر خودشـان گـواه      خدا از پيغمبران پيمـان گرفـت و آن   که  یگفت، زمان
گفتنـد: بلـی! مـن     !ساخت که مگر نه اين است که من پروردگار شـما هسـتم؟  

 ۀنخستين پيغمبری بودم که آری گفت. پس سبقت من بر پيغمبـران بـه واسـط   
 (.367 :6ج  ،1399، یالراز یين)الکل «)که پيش از همه گفتم( اقرار به خدا بود

ـ فَمَـا کُ  خَلَّتْ  هللاِ فِی أُمَمٍارُسُلُ  بِکَ قَد بَشَّرَتْ». 46 ـ  نْ  «نَهُم بِغَبِـی تَ فِيمَـا بَيْ
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 ايشـان  ميـان  تـو  و دادند نويد را آمدنت پيشين، مردمان ميان در خداوند فرستادگان»يعنی: 
 «.!نبودی ناشناخته

ا بَنِی إِسْرائِيلَ يَ ۀپيشين و آي یها پيامبر در ميان امتاين بيت به موضوع بشارت آمدن 

 مُبَشفراً بِرَسُولٍ يَأْتِی مِنْ بَعْـدِی اسْـمُهُ أَحْمَـدُ    مِنَ التَّوْراةِ وَ ا بَيْنَ يَدَیَّإِنفی رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْکُمْ مُصَدفقاً لِمَ
 اشاره دارد. (2)الصف/ 

ــ  بَلَا َ فَمَاالْ تَسَنْنَّک أحْتُ أَشَهِدْ». 43 ــلٍ يَتَکُ ــی بَاطِ ــاً بِمُنْوْونُ فِ ــذِم  «بجَ
 

 نـاحق  سـمت  بـه  هـم  روز يک و رساندی نيکو را خداوند پيام تو که دهم می گواهی»يعنی: 
 «.نگرويدی

 رِسَالَتَهُ بَلَّغْتَ فَمَا تَفْعَلْ لَّمْ وَإِن رَّبفکَ مِن إِلَيْکَ أُنزِلَ مَا بَلفغْ الرَّسُولُ أَيُّهَا يَا تبليغ ۀاين بيت به آي

 .اشاره دارد (27)المائده/  الْکَافِرِينَ الْقَوْمَ يَهْدِي الَ اللّهَ إِنَّ النَّاسِ مِنَ يَعْصِمُکَ وَاللّهُ
 :کند یهللا انصاری روايت ماعباس و جابربن عبد عياشی در کتاب تفسير خود از ابن

را به امامت مردم نصب کند  ()عامر کرد که علی شخداوند متعال به پيامبر»
د. پيــامبر خــوف کــرد کــه مــردم بگوينــد نمايــو مــردم را از واليــت او بــاخبر 
و از ايـن دسـتور پيـروی نکننـد. پـس       اسـت  پسرعمويش را جانشين خود کرده
ـ ا الرََّيُّهَأَخداوند بر پيامبر وحی نازل کرد: يا  ـ  ولُسُ  )ص(پـس رسـول خـدا    . ...غْبَلف

 (.331 :1ج ، 1399)العياشی،  «م اعالم کردرا در روز غدير خُ )ع(واليت علی

اسـت کـه    ت را برشمرده، سی حديث از احاديث اهل سنّالغديرعالمه امينی نيز در کتاب 
. پس رواياتی که در اين دانند یم مغدير خُ ۀطالب و واقع بیأبن  واليت علی بارۀاين آيه را در

 (.614ـ663: 1، ج 1391امينی، ر.ک؛ )است زمينه وارد شده، متواتر 

 إلَهِی فَاستَجَبتَ لَهُ حُبّاً کحَتَّی دَعَا». 44
 قَد نَصَّبتَ لَهُـم فِـی دِيـنِهِم خَلَفًـا     وَ. 49
ــ. 42 ــالَفُوهُ وَلَکِـ ــدَالً نَّهُم خَـ ــوا بَـ  ابتَغُـ

 

 المَحبُــوبُ يَســتَجِب  وَ مَــن يَدعُــهُ  
ــب  وَ ــرَ مُنتَصَ ــيهِم خَي ــدُک فِ ــانَ بَع  ک

ــرُوهُ  ــ وَتَخَيـ ــالغَرَب يسَلَـ  «النَّبـــعُ کـ
 

 کـه  هـرکس  و دادی پاسـخش  مهـر  سَـرِ  از تـو  و خواند را تو من خدای که آنگاه تا»يعنی؛ 
 کـه  نمـودی  اختيار جانشينی آيين ايشان در ايشان * برای .کند اجابتش فراخواند، را او معشوقْ
 جانشـين  و نمودنـد  لفـت مخا وی بـا  هـا  آن * اما .بود ميانشان در برگزيدگان بهترين تو از پس
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 دَلـو  از کـه  آبـی  با سرچشمه از جوشيده آب که ندانستند ولی برگزيدند، را او. طلبيدند را ديگری
 «.دارد تفاوت بچکد،
در روز غدير و غصب آن از ايشان در  )ع(ابيات به ماجرای نصب خالفت حضرت علیاين 

فردای روز سـقيفه، ابـوبکر بـه    ، يةوالنها البدايةصاحب ماجرای سقيفه اشاره دارد. به نقل از 
ای مردم! مرا کـه  : »فرمودمنبر رفت و پس از سخنان عمر، به مردمی که با او بيعت کردند، 

ـ  ابن(. 649 :9 ج ،1319کثير،  ابن« )بهتر از شما نيستم، به کار شما گماشتند... دينـوری   هقتيب
ـ  بَطَر خَکْابَأبَ أنَّ»: نويسد یم ياسةاإلمامة والسنيز در  ـ يـاً فَ اکِبَ اسَالنَّ ـ حَ الَ الَقَ ـ  ةَاجَ ـ لِ ی ی فِ

 (.69 :1ج  تا، یبالدينوری، ) «یتِعَيْی بَونِلُيْقِأَ مْکُتِعَيْبَ
نقـل   چنـين دوم را  ۀداستان بيعت خليفـ  ،تاحمدبن حنبل و بسياری از بزرگان اهل سنّ

 :کنند یم
ها  ر درختزي .در حجةالوداع همراه رسول خدا بوديم :گويد یبن عازب م براء»

دسـت   )ص(سپس رسول خدا .نماز جماعت صادر شد ۀفرمان اقام .را تميز کردند
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  

بـر اسـت و مـن رهبـر او هسـتم.      شما نيستند؟ گفتند: آری! فرمود: اين علی ره
خداوندا! دوست بدار آن که علی را دوست بدارد و دشمن بدار دشمن او را. عمـر  

علی! تو اکنون موال و رهبـر مـن و تمـام مؤمنـان      یا گفت: مبارک باشد بر تو
 (.71 :1ج ق.، 1496 السيوطی،. و 316: ق.1469)الطبری،  «هستی

 گيری . نتيجه7
گفتگوی بين متون است و هر متنی با متن پيشين و پسـين خـود پيونـد    بينامتنيّت در واقع، 

توان رگ  نفسه بکر باشد. بنابراين، در هر متنی می تواند فی دارد و به عبارتی، هيچ متنی نمی
ها و پيشينۀ متون ديگر را پيگيری کرد و سرا  گرفت. در اين مقاله نيز نويسـندگان   و ريشه

، از شعرای شيعۀ قرن نهم هجری قمری را که در آن بـه مـدح   داغر حلّی يکی از قصايد ابن
اند و در نتيجه، آشکار شد کـه   است، از ديدگاه بينامتنيت بررسی کرده پرداخته )ص(پيامبر اکرم

 )ص(در بسياری از ابيات اين قصيده، از آغاز آن کـه شـاعر بـه مـدح و منقبـت پيـامبر اکـرم       
اشـاره شـده، شـاعر بـه آيـات       )ع(خالفت امام علی است، تا آخر قصيده که به مسئلۀ پرداخته



 79 /1317 زمستان ،14، شمارۀ 4سال های تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل،  پژوهش

 

رو، تنـاص   ايـن  است و از توجه داشته )ص(کريم و نيز احاديث و روايات نبوی قرآنبسياری از 
 ها اشاره شد. ی بين اين قصيده با منابع مذکور کامالً مشهود است که در متن مقاله بدانقرآن

 . منابع9
 .کريم قرآن

مشهد: انتشـارات آسـتان    .1 چ .محمد دشتی ۀترجم .البالغه نهج .(1392) .محمدبن حسينالرضی،  شريف
 نشر(. قدس رضوی )به

 النفائس. دار: بيروت  .6. ط 1. ج النبوة دالئل .(ق.1416) نعيم. أبی الحافظ األصبهانی،

 اسالمی. تبليغات سازمان: . تهران6. چ قرآن علوم فرهنگنامۀ(. 1391ابراهيم. ) اقبال،

ــی، ــدير .(1399) دالحســين.عب امين ــی الغ ــاب ف ــنة الکت ــۀ .واألدب والس ــدتقی ترجم ــی و واحــدی محم  عل
 .بعثت بنياد: تهران .4ج  اإلسالمی. شي 

. 2چ  .11ج  فارسـی.  الـدّين  جـالل  ترجمـۀ  .واألدب والسـنة  الکتاب فی الغدير .(1399)ـــــــــــــــــ . 
 .بعثت بنياد: تهران

 .اإلسالمية للدراسات الغدير مرکز: . قم1ج  .واألدب والسنة الکتاب فی الغدير(. 1391) ـــــــــــــــــ .

 .اإلسالمية للدراسات الغدير مرکز: بيروت .3ج  .التاسع القرن فی الغدير شعراء .(ق.1461) ـــــــــــــــــ .

 .)عج(مام المهدیقم: مؤسسة اإل .6ج  .عوالم العلوم والمعارف .(1397) .هللاا، عبدیالبحرانی األصفهان

قـم:  . بتحقيـق قسـم الدراسـات االسـالمية     .األمـالی  .(تـا  ی)ب .، محمدبن علی )الصدوق(یبابويه القم ابن
 مؤسسة البعثة.

: قم الغفاری. أکبر علی عليه و علّق صحّحه .الخصال(. 1326) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .
 .علميةال الحوزة فی المدرّسين جماعة منشورات
 ح محمـدجعفر يصـح ت .قرآنالنان فی تفسير نان و روح الجَروض الجِ (.1372. )بن علی رازی، حسينالابوالفتوح 

 اسالمی. یها پژوهش يادمشهد: آستان قدس رضوی، بنياحقی. 

 قم: صداقت. .7ج  .نفحات األزهار فی خالصة عبقات األنوار .(1391) .الحسينی الميالنی، علی

مؤسسـة الحلبـی   . القـاهره:  1ج  .تحقيق طه محمـد الزينـی   .ياسةمامة والساإل(. تا ی)ب .قتيبة الدينوری، ابن
 .وزيعوشرکاه للنشر والتّ

 التـران  إحيـاء  دار . بيروت:13. ج الکبير( التفسير أو الغيب )مفاتيح الرازی تفسيرق.(. 1469الرازی، فخرالدّين. )
 العربی.

 عـدنان  صـفوان  . تحقيـق قـرآن ال غريـب  فـی  المفـردات ق.(. 1416محمد. ) بن األصفهانی، الحسين الراغب
 القلم. الداودی. دمشق: دار
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 البحون عرفانيان اليزدی. مشهد: مجمع . تحقيق غالمرضااألنبياء قصصق.(. 1491الدّين. ) قطب الراوندی،
 اإلسالمية.

ان: وزارت فرهنگ و ارشاد تهر .1 ج .از تاري  تحليلی اسالم يیها درس .(1371) .رسولی محالتی، سيد هاشم
 اسالمی.

 بيـروت: دار  .1ج  .تحقيـق کامـل سـلمان جبـوری     .ن شعراء الشيعةالطليعة مِ .(ق.1466) .السماوی، محمد
 خ العربی.المورّ

 . بيروت: دار الفکر.4. ج بالمأثور التفسير فی المنثور تفسير الدرّق.(. 1414الدّين. ) جالل السيوطی،

عراب وسائر حو واألصول والنّالحاوی للفتاوی فی الفقه وعلوم التفسير والحديث واأل .(.ق1496) .ــــــــــــــــــــ 

 الکتب األزهرية. مصر: دار .1ج  .الفنون

 المرتضی. بيروت: دار .9ج  .)ع(أدب الطّف أو شعراء الحسين .(تا ی)ب .شُبَّر، جواد

 العاملی. األمين محسن السيّد له قدّم .قرآنال فسيرت فی البيان مجمعق.(. 1419الحسن. ) بن الطبرسی، الفضل
 للمطبوعات. األعلمی مؤسسة منشورات . بيروت:4و  6ج 
 الکتاب دار مؤسسة: قم .1ج  .السّالم عليهم القربی ذوی مناقب فی العقبی ذخائر(. ق.1469) الدّين. محب الطبری،

 .یاإلسالم

 بيروت: دار نظير عبود. .1ج  .موسوعة زينب الکبری .(ق.1461) .عاشور، علی

طهـران: مکتبـة العلميـة     .1ج  .تصـحيح هاشـم رسـولی    .التفسـير  .(1399) .العياشی، محمـدبن مسـعود  
 اإلسالمية.

 .دارالفکر. بيروت: 9. ج يةوالنهاالبداية .(. ق1319بن عمر. ) کثير، اسماعيل ابن

 1ج  .أکبر الغفاری ق عليه علیعلّ ه وحصحّ .األصول من الکافی .(1399) .الکلينی الرازی، محمدبن يعقوب
 سالمية.طهران: دار الکتب اإل .3. ط 6و 

 سالمية.الکتب اإل تهران: دار. 32 چ .1 ج .تفسير نمونه .(1397) .مکارم شيرازی، ناصر

 .قم: نسل جوان .1 ج .قرآنزيبای  یها مثال(. 1396) ــــــــــــــــــــ .

 .سالميةدار الکتب اإلتهران:  .9ج  .نمونه تفسير .(1374) ــــــــــــــــــــ .

 سالمية.الکتب اإل طهران: دار .63و  2 ج .تفسير نمونه .(1393) . ــــــــــــــــــــ

بيـروت: مؤسسـة آل    .9ج  .مسـتدرک الوسـائل ومسـتنبط المسـائل     .(ق.1499) .بن محمدتقی النوری، حسين
 إلحياء التران. )ع(البيت

 بيروت: دار صادر. .6. جتاري  اليعقوبی تا(. یب. )اسحاق احمدبن ی،اليعقوب
***** 
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