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 (روِز امامت) ېݑمت مۈام

شعری َغـّراء درخشان تر و برا تر از الماس، به مناسبت جشن الماسین )شصتمین سالروز به تخت 

 نشینی( امام موالنا شاه کریم الحسینی، سروده شده است.

 ضمیمه با صدا      شعر از نوروز علی ثابتی

 فشار  بدهید  اینجا برای داونلود صدا

  «ڎیس اته ییو»
 
 ــاس جوالی ےش  حسأبته مأ

 
 ــݑ ښأیلند  رود ب  د             ،مأ

 
 مأ

 »جشےن 
 
 ا   «تت نیس  خ  تأ

 
ند خوشےبر پأیأ م            ،ممۈم ا 

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

 ـن  نک  
 
 أ

 
 ی                تجلیل، «تــممۈمېݑے ا  »  ،یأش به ر  م مأ

 
یے دلیلست مأ  شند 

  رـن  
 
 ر جمۈم ا  ت اس شخصے ا  نقب  ش م  ته مأ

 
م           ،   مأیأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

یے م  ی       ل،ر پ  ن   «مۈمتا   یر  خ  »ج س غرب څه چوږ  س ا  تو چ    لـث  د حدیث اند 

 ـأیـندݑ ښـلـت درود بـدېـدېن یـریــوے م  
 
م               ،  مأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

 مـــــت دایــدایــوے ه             ،    مـأی  ـــــق ،دحم  ـے مـنسل دین، بد رهبرے تأ ا   

 «  ینل  ـق  ـث   حدیث  » س ا  
 
ش دے معنی ښأیأ

 
م          ،       ممأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

یت  » ځ تن ـینـپ
 
یهښت ذ  بیۈن ک   « طهیرـت   ا  چ «بیت هل  ا  »                ،ر 

 
 گه؟ی د  أ

 
 
  ش دےمأ

 
ل  اس  وےت پیر  جأ

 
  هللا رسول   ا

 
م               ،میأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

سأء» س ا    به یقین اې چأالک     پأک، یے پینځ تےنر  ڤ   ،ښأیےڅه گر تو  «ک 

 
 
  ل  ـبـح  » ه اس ـش ت  مأ

  ،«تینم 
 
م      ،    مامۈمے حق معنأ یأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

طلق ےـښۈنـد ن  ـی         ،     ند بر حقی  «  هــلــأه  ـبـم  » بوت ـڤ ثـینځ تن وېـپ  م 

 «  یأسین» هرے م  
 
ت مأ

 
 لند خ  ش خو د  دے جأ

 
م    ،مښ ڤأ یأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

ـ»  نَّ یت ا  «  مأا 
 
 لیخو و   وے لۈڤج ےخڎای    ،ــــیلــے عـۈنــزول در شـــن   ،دےا

http://www.shughnan.com/wp-content/uploads/2017/07/imamat-meth-sabiti.mp3.mp3
http://www.shughnan.com/wp-content/uploads/2017/07/imamat-meth-sabiti.mp3.mp3


 

شغنان سیمایاداره نشرات                                       2                                  نوروز علی ثابتی                

 

   
 
ش دے جأ

 
  هللا لی  و  یروے اس شخصے ت پ  مأ

 
م          ،میأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

ی  ـس»  سأءیرے ن  مه خ  ـفأط              ،ۈد به بأطن معنأــاگر س«  رــوث  کے وره 

ـتول» اس    ےـنسل« ب 
 
 رد ش  ش خـ  ته مأ

 
م        ،مفأعت خواه یأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

یے زمۈننوح پنأه ڎادے خو ک   ت  م    ڤودے نجأت اس طوفۈن       ،ښتین دے خو ا 

یے ـکښت رد کـ ښۈن مۈن  ز    ےـوحـنے   ــییـکجـــأ ا 
 
م        ،مأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

یےت            ،مۈمت بر جأینسل بر نسل څه ر ست نورے ا  
 
 تو ښأی«  نور » ا

ـ   ( قےت«ثأبت » ے ـولـق  )  ــأالیــۈم بــما   ر توغ  ن
 
م          ،مأ

 
ݑ ښأیــأ لند  رود ب 

 د 

 

 )روِز امامت(«  ېݑمت مۈام» تحلیِل شعر 

: این شعر در قالب مستزاد سروده شده است، اما مصرع نهایی هر بیت، تکرار و یا قالب شعررم فـ  

   شده است، شکل نیمه ترجیع بند را هم بخود گرفته است.

ن )فاعلن مفتعلن مفتلعن مفعولن( ک  سَ ن مرفوع مطّوی م  رجز مثمّ  : این شعر بر وزن بحروزن شعر 

 سروده شده است.

 آرایه های ادبی زیر در این شعر کار گرفته شده است: از: آرایه های ادبی

 آیات قرآنی، احادیث نبوی.کنایه، تمثیل، تلمیح، توریه، ایهام، دلیل و مدلول، 

 در این شعر اشاره رفته است. حدیث 5آیت و  13از : و احادیث آیات قرآنی

 تحلیل هر بیت:

 مأش  حسابـے اس جوالیــأته م «ڎیس اته ییو»

           م أمۈم اَند خوشےبر پایاِ  «ْخت نیْستأت»جشنے 

 که یازده می شود« ده و یک » به معنای  «ڎیس اته ییو»

 .1957جوالی  11، جشِن تخت نشینی، موالنا شاه کریم الحسینی در «ْخت نیستأجشنے ت»

 یِد حدیث اند یے َمثَـل   ، ن ر پَل «یرے اِمۈمتخِ »س غرب څه چوْږج تو ِچس اَ 

 ، یعنی طلوع کردن خورشید از مغرب.الشمس من مغربها است به حدیِث: طلوعاشاره 
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قال : اذا   بعض آیات ربك ...(  عن ابن مسكان عن ابی جعفر علیه السالم فی قوله تعالی : ) یوم یاتی

.طلعت الشمس من مغربها ، فكل من آمن فی ذلك الیوم ال تنفعه ایمانه
1

 

 

 

 

: ) یوم یاتی بعض آیات ربك ...( آیتدرتفسیر )ع(  جعفربی ابن مسكان از ا ترجمه: از
2
روایت است  

فرمودند : هنگامی كه خورشید از مغرب خود طلوع كند، هركس دراین روز ایمان بیاورد ایمانش که 

 . برای او سودی ندارد

 از تفاسیر اهل سنت:

 

بعض آیات ربك ...( قال طلوع  عن ابوسعید الخدری عن النبی صلی هللا علیه وآله فی قوله : )یوم یاتی

 . الشمس من مغربها

 

یوم  » آیت: ابوسعید خدری از پیامبر خدا صلی هللا علیه وآله روایت كرده است كه درتفسیر :ترجمه

 . فرمودند: منظور طلوع خورشید است از مغربش «یاتی ...

 

تی تطلع الشمس من مغربها ، فاذا عن ابوهریره قال قال رسول هللا صلی هللا علیه وآله : التقوم الساعه ح

.طلعت ورآها الناس آمنوا اجمعون ، فذلك حین ) الینفع نفس ایمانها ...( ثم قرا االیه
3

 

 

ازابوهریره روایت شده گفت: رسول خدا صلی هللا علیه وآله فرمودند: ساعت قیامت برپا  مه: ترج

وچون خورشید ازمغرب طلوع كرد ومردم نخواهد شد تا آنگاه كه خورشید از مغرب خود طلوع كند ، 

این هنگام )برای هیچ كس ایمان آورد نش فایده نخواهد داشت  آن را دید ند همگی ایمان می آورند ، اما

 از سورۀ انعام( 158یعنی آیه  ( .... سپس حضرت آیه را خواندند

 از نظر ما، نور امامت فعالً از غرب طلوع کرده است.

 وے ِهــدایــت دایـــــم           ،    قـــــایِـم ،نسلـے مـحّمدتا اَبد رهبرے دین، 

 اشارۀ به بیتی از مثنوی معنوی جالل الدین محمد بلخی است، که گفته است:

 تا به هر دوری امامی قایم است   تا قیامت آزمایش دایم است

                 مأش دے معنی ښایأم« حدیِث ثَـقَـلَین » اَس 

. َما إْن  أْهَل بَْیتِي  تَاِرٌك فِیك م  الث قَلَْیِن: ِكتَاَب هللاِ َو ِعتَْرتِي  إنِّيه است به حدیث ثقلین که متنش اینست: راشا

َما لَْن یَْفتَِرقَا َحت ي  تََمس ْكت ْم بِِهَما لَْن تَِضلُّوا بَْعِدي  یَِردَا َعل ي  اْلَحْوضَ   أبَداً، فَإن ه 

                                                           
1
 .222فحۀ ص، 1لد تفسیر قمی: ج ؛ 203فحۀ ص، 7لد المیزان ج تفسیر  

2
 (ت ربك الینفع نفسا ایمانهاوم یاتی بعض آیای: )158اشاره است به سورۀ انعام آیت   

3
 .57فحه ص، 3لد ج ،رالمنثور للسیوطیتفسیرالد    
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خود، برای شما دو چیز سنگین می گذارم که کتاب خدا و عترت من از اهل بیت من ترجمه: بعد از 

این هر دو از هم جدا نخواهند شد تا اینکه در اگر به آنها چنگ بزنید هرگز گمراه نخواهید شد.  هستند. 

 بر من وارد شوند.  ثرحوض کو

قاِرِن هماین حدیث شریف واضح می سازد که قرآن و امام  نی تا زمانی که قرآن وجود داشته اند. یع م 

خواهند بود، تا این شخص معلم، یعنی امام و یا  آنباشد، معلم آن هم از عترت پیمبر بطور موازی با 

 پیشوا، همان کتاب را برای امت مسلمه تفسیر و تبیین کند.

 ِدگه؟ی أچ «بیت اَهلِ »                ،بیۈن ِکښت ذ ّریه«  تَـطهیر آیتِ » پـینـځ تن 

 مأدرود بلندݑ ښای            ،مأرسول  هللا ی آلِ وے اس ت پیرَ أش دے جأم

 .سورۀ االحزاب، 33آیه تطهیر اشاره است به آیه 

َرك ْم تَْطِهیراً  ْجَس أَْهَل اْلبَْیِت َو ی َطّهِ  إِن ما ی ِرید  َّللا   ِلی ْذِهَب َعْنك م  الّرِ

خواهد تا شما را ای اهل بیت از هر پلیدی پاک کند، تا پاک کند ترجمه: جز این نیست که خدا )ج( می 

 شما را پاک کردنی.

روایت است که: فاطمه در خانه ام نشسته بود که پیغمبر خدا وارد شد و زوجه رسول هللا مه لَ سَ  از ا مّ 

تند، برایش گفت شوهر و پسران تان را هم صدا کنید. زمانی که علی، حسن و حسین، داخل شدند و نشس

ما در آن حجره نشسته بودیم، و همین آیت : مه گفتلَ سَ  مّ ا  . و خودش باال تر نشست و علی پایان تر بود

و بر سر دختر، داماد، و  را باال کردخیبری خود تطهیر برای آن حضرت نازل شد. بعد گفت این جامه 

 ت: کرد و گف اشارهبطرف آسمان ت راستش دسبا ، و بعد نواسه هایش آنرا کشید

م  ٰهؤالِء أهل  بَیتِ  تِ اللّه  رَ ی، اَ ی و خاص  جَس و َطّهِ م  الّرِ م  أذِهب َعنه   م تَطهیراً.ه  للّه 

ترجمه: بار خدایا! اینها اهل بیت من و خاصان من اند، پس آنها را از هر پلیدی پاک گردان، تا پاک 

 گردند، پاک گردیدنی. 

 به یقین اې چاالک   ،تنے پاکیے پینځ رِ ڤِ  ،گر تو څه ښایے« ِکساء» س اَ 

 به روایت اّم سلمه را در باال رجوع شود. حدیث کساء اینست:متن اشاره است به حدیث کساء )جامه(. 

 مأدرود بلندݑ ښای      ،    مأ، امۈمے حق معنا ی«َحـبـِل َمتین» ش تَـه اس أم

و در این باب آیات بسیار  توصیف شده انداینها ثقی و امثال الو   ةروَ حبل هللا المتین و ع   )ع(اهل بیت 

 .است

 ی استوار، و حبل المتین به معنای ریسمان استوار است. به معنای دستاویزثقی الو   ةروَ ع  

 ( آمده است:1سورۀ بقره )سورۀ  256در آیه  ثقیالو   ةروَ ع  

ْشد  ِمَن اْلغَّيِ فََمْن  یِن قَْد تَبَی َن الرُّ ثْقَى اَل اَل إِْكَراهَ فِي الدِّ ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلع ْرَوةِ اْلو  یَْكف ْر بِالط اغ وِت َوی ْؤِمْن بِاَّلل 

 .اْنِفَصاَم لََها َوَّللا   َسِمیٌع َعِلیمٌ 
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در دین هیچ اجبارى نیست و راه از بیراهه بخوبى آشكار شده است پس هر كس به طاغوت ترجمۀ: 

به دستاویزى استوار كه آن را گسستن نیست چنگ زده است و  كفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین

 خداوند شنواى داناست

حبل المتین" ]ریسمان استوار[ در قرآن نیامده است است. ولی در روایات این عبارت هم در توصیف 

 :قرآن آمده است. امام علی در توصیف قرآن می فرماید

 علیكم بكتاب هللا فإنه الحبل المتین

به کتاب خدا که ریسمان محکم و استواری است ] که یک طرفش به دست خداست و طرف  بر شما باد

 [.دیگرش به سوی شما تا آن را بگیرید و باال روید و به خدا برسید

 :می نامد «المتینحبل »امام علی )ع( خود را  

 وأنا الحبل المتین

 .و من ریسمان محکم و استوار خدایمترجمه: 

 سورۀ آل عمران )سورۀ سوم( آمده است: 103)ریسماِن خدا( در آیه و همچنان حبل هللا 

  َ ِ َعلَْیك ْم إِْذ ك ْنت ْم أَْعدَاًء فَأ وا نِْعَمَت َّللا  ق وا َواْذك ر  ِ َجِمیعًا َواَل تَفَر  وا بَِحْبِل َّللا  ل َف بَْیَن ق ل وبِك ْم فَأَْصبَْحت ْم َواْعتَِصم 

ْفَرةٍ ِمَن الن اِر فَأَْنقَذَك ْم ِمْنَها َكذَِلَك ی بَیِّن  َّللا   لَك ْم آیَاتِِه لَعَل ك ْم تَْهتَد  بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوك نْ   . ونَ ت ْم َعلَى َشفَا ح 

خدا را بر خود یاد كنید آنگاه كه   و همگى به ریسمان خدا چنگ زنید و پراكنده نشوید و نعمتترجمۀ: 

دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر كنار دشمنان ]یكدیگر[ بودید پس میان 

كند  هاى خود را براى شما روشن مى   پرتگاه آتش بودید كه شما را از آن رهانید این گونه خداوند نشانه

 .باشد كه شما راه یابید

ـبـاَهــلــه » پـینځ تن وېـڤ ثـبوت  طلقیِـد نِـښۈنـے             بر حق،یَند « م   م 

باَهله یاد می شود، صریحاً در مورد این پنج کس  61آیه  آیه مباهله: در سورۀ آل عمران که بنام آیه م 

 تأکید می کند.

جران از آن حضرت در مورد پیدایش حضرت عیسی )ع( و این واقعه چنین بوده است: ترسایان نَ

سوال نمودند.  ایشان جواب دادند که آفرینش عیسی )ع( مانند آفرینش آدم )ع( صورت گرفته که از 

 خاک آفریده شده اند. 

َك فِیِه ِمْن بَْعِد َما َجاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فَق ْل تَعَالَْوا نَْدع  أَْبنَاَءنَا َوأَ  ْبنَاَءك ْم َونَِساَءنَا َونَِساَءك ْم َوأَْنف َسنَا فََمْن َحاج 

ِ َعلَى اْلَكاِذبِینَ  .َوأَْنف َسك ْم ث م  نَْبتَِهْل فَنَْجعَْل لَْعنََت َّللا 
4
 

کند با تو )در مورد عیسی(، بعد از آنکه برای تو دانش رسید، پس بگو:  نازعهترجمه: پس هر که م

ا و فرزندان شما را، و زنان خود را و زنان شما را، و نفس های خود بیایید که بخوانیم، فرزندان خود ر

 و نفس های شما را، پس همه به زاری دعا کنیم پس لعنت بر دروغ گویان خدا گوییم.

                                                           
4
دم است که اورا از اِّن َمثََل ِعیسی عند هللاِ َکَمثِل آدم، خلقهُ ِمن تُراٍب ثُمَّ قال لهُ کن فیکون. در حقیقت حال عیسی در نزد خداوند مانند حال آ  

 (.3سوره  61خاک آفرید، پس اورا گفت، بشو، پس او شد. )آیه 
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پس آن حضرت )ص( برای پیشوای ترسایان نَجران گفت، هر چند ما در حجت و دلیل می افزاییم، شما 

نون بیایید مباَهلت کنیم، یعنی بر یکدیگر نفرین بفرستیم تا خداوند در کینه و منازعه می افزایید، اک

دروغ گویان را روسیاه کند. آن حضرت با گروه نصارا زمان و مکان را مشخص کرد، و در روز 

، و از را مقرره، حضرت رسالت پناه، از جملۀ ابنائنا، یعنی، پسران، حضرت امام حسن و امام حسین

ن، بی بی فاطمة الزهرا را، و از جملۀ انفسنا، امام علی را با خود برد، و از آنها جملۀ نسائنا، یعنی زنا

خواست که من دعا می کنم، و شما آمین بگویید. و چون اهل نجران آنها را در مقابل خود دیدند، از 

 .مباهله صرف نظر نموده، و به صلح متوسل شدند

 مأدرود بلندݑ ښای    ،مأش خو ِدلند َخښ ڤا یأت مأدے ج« یاسین » هرے مِ 

 ی آِل یاسین.ٰـ لمی فرماید: سالٌم عَ  130در سورۀ صافات آیه 

یکی از نام  «سین» از حضرت علی روایت است که در معنی اینکه آل یاسین کی است، گفته است. 

 ما هستیم. «آل یاسین»های محمد است، و 

مسلمانان جهان فرض گردیده است؟ این آل به پس آل محمد کیست که درود فرستادن بر ایشان برای قاطِ 

 نمی باشد. پذیر او جز از طریق دختر او فاطمه، توجیه

 سوره شوری، آیه و همچنان برای مهر ورزیدن و دوست داشتن آل یاسین، یعنی اهل بیت پیغمبر، در 

 :آمده است 23

ْسناً.ل ك ْم َعلَیِه أَْجراً إِال  اْلَمَود ةَ فِی اْلق رْ ئَ ق ْل ال أَسْ   بٰی َو َمْن یْقتَِرْف َحَسنَةً نَِزْد لَه  فیها ح 

ترجمه: بگو )ای محمد(، برای تبلیغ قرآن از شما هیچ مزدی را نمی خواهم، لیکن شما در دوستی 

 خویشاوندان من پیشی گیرید. و هر که نیکی کند، بر حسن آن نیکی می افزاییم.

حضرت )ص( پرسیدند که خویشان شما که محبت  از ابن عباس )رض( روایت است که: صحابه از آن

ن )یعنی امام حسن و امام حسین( نیَ ایشان باید کرد، کی ها اند؟ ایشان فرمودند که: علی، فاطمۀ، و  حسَ 

 جمعین.م اَ هللا علیهِ  رضوانَ 

 و درود فرستادن بر محمد و آل او بر مسلمانان فرض شده است.

پذیر بوده و برای تمام گروندگان دین مبین اسالم فرض شده ه آل رسول توجیه پیروی نمودن از ا سوَ 

 می فرماید:  56سورۀ االحزاب آیه  دراست. چنانچه او تعالی در قرآن کریم 

وا تَْسلیما  . إِن  هللاَ َو َمالئَِکتَه  ی َصلُّوَن َعلَى الن بِّیِ یا أَیَُّها ال ذیَن آَمن وا َصلُّوا َعلَْیِه َو َسلِّم 

به تحقیق خدای تعالی و فرشتگان او بر پیمبر درود می فرستند. ای کسانی که ایمان آورده اید، ترجمه: 

 بسیار.سالم بر وی بفرستید، سالِم 

وةً بترآء. یعنی برای من درود د   ـٰ م بریده مفرستید. اصحاب و در حدیث آمده است که: ال ت صلوا علَی  صل

درود » ا صلوات دم بریده چیست. ایشان گفتند: کسی که بگوید پرسان نمودند که یا رسول هللا، درود و ی

 ، همانا درود دم بریده استدنیعنی بر اوالد من درود نفرست ،«آل محمد  و بر» ، و نگوید « بر محمد 
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ــزول در شــۈنـے عــلــــی ،آیت اِدے« ما ـاِن  »   خڎای وے لۈڤجے خو َولی    ،نـ 

 درود بلندݑ ښایهم          ،ولی  هللا یهم یروے اس شخصےمهش دے جهت پَ   

(، که در آن از حضرت علی توصیف شده که در 5، سوره المائده )سورۀ 55اِن ما، اشاره است به آیه 

 وقت نماز که به رکوع رفته به سائل انگشترده خود را بخشیده است.

َكاةَ َوه ْم َراِكع ونَ إن َما َوِلیُّك م  َّللا   َوَرس ول ه  َوال ِذیَن آَمن وا  اَلةَ َوی ْؤت وَن الز  وَن الص   .ال ِذیَن ی ِقیم 

اند همان كسانى كه نماز برپا مى   ولى شما تنها خدا و پیامبر اوست و كسانى كه ایمان آورده: ترجمه

 .دهند  دارند و در حال ركوع زكات مى

 

 یرے نِساءمه خَ ـفاط              ،اگر ســۈد به باطن معنا« کوثَــر  ےوره یِ ـس»

 مأدرود بلندݑ ښای        ،مأفاعت خواه یش خـ رد شَ أنسلـے ته م« بَـتول» اس 

به مسلمانان جهان فرض گردیده است؟ این آل پس آل محمد کیست که درود فرستادن بر ایشان برای قاطِ 

 نمی باشد. پذیر او جز از طریق دختر او فاطمه، توجیه

آن حضرت )ص( از خدیجه وفات می کند، عاص ابن وائل   ۀآخرین پسر باز ماندعبد هللا زمانی که 

خوشنود می شود، که از نسل محمد در جهان کسی نماند. و اورا ابتر یعنی دم بریده خطاب کرد. 

 نازل شد. « کوثر » آنحضرت با شنیدن این خبر، خیلی متأثر شد، اما برای او سوره 

 .اعطا نمودم کوثر را به تحقیق من برای شما.  ترجمه. ثَرَ إِن ا أَْعَطْینَاَك اْلَكوْ 

است. نظر به تفسیر « زیاد، افزونی، و کثرت » اشتقاق یافته، و معنای آن « ک ـثـَِر » کوثر، از فعل 

علمای شیعی، بطور عموم، کوثر، لقب حضرت بی بی فاطمة الزهرا است. یعنی خداوند، برای آن 

که تو د م بریده نیستی، و من برای شما کوثر را اعطا کردم، یعنی  حضرت )ص( مژده داده است،

دارنده فرزندان زیاد، که همانا بی بی فاطمه است، و نسل شما در جهان پایدار خواهد ماند، و در 

حقیقت دشمن شما که همانا عاص ابن وائل است،  دم بریده خواهد بود.
5
 

 روی تو بی حاصل و خجل ل = خصم سیاهِ ِصّ تو تا حشر مت   آثار اقتدارِ 
6
 

اهل بیت » و یا « آِل محمد » و به همین سبب، اعضای خانوادۀ بی بی فاطمه )سالم هللا علیها(، به نام 

یاد می شود، و ایشان اند که از هر ِرجس و پلیدی مصئون و معصوم هستند. چنانکه خداوند )ج( در « 

 است. فرموده 33سورۀ االحزاب آیه 

ً  إِن ما ی ِرید   َرك ْم تَْطِهیرا ْجَس أَْهَل اْلبَْیِت َو ی َطّهِ  َّللا   ِلی ْذِهَب َعْنك م  الّرِ
                                                           

5
، تألیف عالمه سید محمد حسین فی تفسیر القرآن  در تفسیر المیزان .﴾ إِنَّ َشاِنئََك ُهَو اْْلَْبتَرُ ٢ِلَرِبَّك َواْنَحْر ﴿﴾ َفَصِلّ ١نَّا أَْعَطْینَاَك اْلَكْوثََر ﴿  

 طباطبایی در ذیل تفسیر ثورۀ کوثر.
6
 تفسیر حسینی در ذیل تفسیر سورۀ کوثر.  
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ترجمه: جز این نیست که خدا )ج( می خواهد تا شما را ای اهل بیت از هر پلیدی پاک کند، تا پاک کند 

 شما را پاک کردنی.

شان میخواند تا در بارۀ عملی که  همچنان، خداوند، در روز رستاخیز هر گروه را با امام و یا پیشوای

 (:17، سورۀ االسراء )سورۀ 71انجام داده اند، پاسخگو باشند. اشاره است به آیه 

ْم َواَل ی ظْ  وَن فَتِیالً یَْوَم نَْدع و ك ل  أ نَاٍس بِإَِماِمِهْم فََمْن أ وتَِي ِكتَابَه  بِیَِمینِِه فَأ ولَئَِك یَْقَرء وَن ِكتَابَه   .لَم 

اش را به دست   خوانیم پس هر كس كارنامه  شان فرا مى روزى كه هر گروهى را با پیشواي: ترجمه

 .شود خوانند و به قدر نخك هسته خرمایى به آنها ستم نمى   راستش دهند آنان كارنامه خود را مى

 

 ڤودے نجات اس طوفۈن        ،نوح پناه ڎادے خو ِکښتین دے خو ا ّمت یے زمۈن

 درود بلندݑ ښایهم           ،یـکجـــایــهم نښۈکـَ  اَرد مۈنَ نـوحـے  زَ کښتـے یـے 

 

( در بارۀ ساختن کشتی نوح و پناه آوردن به آن 11در سورۀ هود )سورۀ  49تا  37اشاره است به آیات 

 از شّر غرق شدن.

َواْصنَعِ اْلف ْلَك بِأَْعی نِنَا  .فاََل تَْبتَئِْس بَِما َكان وا یَْفعَل ونَ  َوأ وِحَي إِلَى ن وحٍ أَن ه  لَْن ی ْؤِمَن ِمْن قَْوِمَك إِال  َمْن قَْد آَمنَ 

ْغَرق ونَ  ْم م  وا إِن ه   . َوَوْحیِنَا َواَل ت َخاِطْبنِي فِي ال ِذیَن َظلَم 

اند هرگز ]كسى[ ایمان   و به نوح وحى شد كه از قوم تو جز كسانى كه ]تاكنون[ ایمان آوردهترجمه: 

و زیر نظر ما و ]به[ وحى ما كشتى را بساز و در . آورد پس از آنچه میکردند غمگین مباشنخواهد 

 .اند  اند با من سخن مگوى چرا كه آنان غرق شدنى  باره كسانى كه ستم كرده

 :حدیث سفینهمتن 

 َعنها َهلََك إنّما َمثَل  أهِل بَیتي فیك م كَمثَِل َسفینَِة ن وحٍ؛ َمن َرِكبَها نَجا ، و َمن تََخلَّف 

ترجمه: مثل اهل بیت من بر شما مانند کشتی نوح است، اگر کسی بر آن سوار شود )یعنی اگر به اهل 

 ف کند، هالک می گردد.لُّ ن بر آن تخَ دک جوید( نجات می یابد، و اگر کسی از سوار شمسُّ بیت من تَ 

 

 تو ښای« نور » آیتے            ،مۈمت بر جاینسل بر نسل څه ِرست نورے اِ 

تسلسل نور، و یا نور باالِی نور. نوٌر علی : ((24سورۀ النور )سورۀ  35)آیۀ  آیت نوراشاره است به 

 نور..
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َجاَجة  كَ  َجاَجٍة الزُّ َكْوَكٌب  أَن َهاَّللا   ن ور  الس َماَواِت َواْْلَْرِض َمثَل  ن وِرِه َكِمْشَكاةٍ فِیَها ِمْصبَاٌح اْلِمْصبَاح  فِي ز 

بَاَرَكٍة َزْیت ونٍَة اَل َشْرقِی ٍة َواَل َغْربِی ٍة یََكاد  َزْیت َها ی ِضيء  َولَْو لَمْ  يٌّ ی وقَد  ِمْن َشَجَرةٍ م   تَْمَسْسه  نَاٌر ن وٌر َعلَى د ّرِ

  . بِك ّلِ َشْيٍء َعِلیمٌ ن وٍر یَْهِدي َّللا   ِلن وِرِه َمْن یََشاء  َویَْضِرب  َّللا   اْْلَْمثَاَل ِللن اِس َوَّللا   

خدا نور آسمانها و زمین است مثل نور او چون چراغدانى است كه در آن چراغى و آن چراغ ترجمه: 

خجسته زیتونى كه نه شرقى   اى است آن شیشه گویى اخترى درخشان است كه از درخت  در شیشه

بدان آتشى نرسیده باشد روشنى  شود نزدیك است كه روغنش هر چند است و نه غربى افروخته مى 

كند و این مثلها را  خدا هر كه را بخواهد با نور خویش هدایت مى   بخشد روشنى بر روى روشنى است

 .زند و خدا به هر چیزى داناست  خدا براى مردم مى

 مأدرود بلندݑ ښای          ،مأاِمــۈم بــاالیــ قتے نـ ر توغِ «( ثابت » )قَـولـے 

در مورد بار ور بودن درخت نبوی و میوه دادن آن در  27 تا 24آیات  سورۀ ابراهیم، «قوِل ثابت»آیت 

 هر عصر و روزگار فرموده است.

ت ْؤتِي أ ك لََها ك ل  ِحیٍن  . ٌت َوفَْرع َها فِي الس َماءِ َكْیَف َضَرَب َّللا   َمثاًَل َكِلَمةً َطیِّبَةً َكَشَجَرةٍ َطیِّبٍَة أَْصل َها ثَابِ  أَلَْم تَرَ 

ونَ  ْم یَتَذَك ر  َوَمثَل  َكِلَمٍة َخبِیثٍَة َكَشَجَرةٍ َخبِیثٍَة اْجت ث ْت ِمْن فَْوِق  .بِإِْذِن َربَِّها َویَْضِرب  َّللا   اْلَْمثَاَل ِللن اِس لَعَل ه 

وا بِاْلقَْوِل الث ابِِت فِي اْلَحیَاةِ الدُّْنیَا َوفِي اْْلِخَرةِ َوی ِضلُّ َّللا   ی ثَبِّت  َّللا   ال ِذیَن آَمن  . اْْلَْرِض َما لََها ِمْن قََرارٍ 

 . الظ اِلِمیَن َویَْفعَل  َّللا   َما یََشاء  

سخن پاکیزه را مانند درخت پاکیزه که ریشۀ اش مثلی بیان کرد؟! ترجمه: آیا ندیدی خداوند )ج( چگونه 

باشد. و در هر زمانی به امر پروردگار خویش میوه می دهد، و  استوار  و شاخ اش بر آسمان می

و مثل سخنى ناپاك چون درختى ناپاك  خداوند اینرا مثالی زد برای مردمان تا بّود که پند پذیر شوند.

اند در زندگى دنیا و در   خدا كسانى را كه ایمان آورده. است كه از روى زمین كنده شده و قرارى ندارد

  گذارد و خدا هر چه بخواهد انجام مى  راه مى  گرداند و ستمگران را بى  استوار ثابت مى آخرت با سخن

 .دهد

چنین گفته  اتناصر خسرو داعی، متفکر و فیلسوف نامی اسماعیلی در کتاب وجه دین در معنای این آی

 است:

ین ویرا بر و بدین درخت خوش مر رسول را همی خواهد که بیخش استوار است که دشمنان د» ... 

نتوانند کندن، و شاخش فرزندان او که بر آسمان پیوسته اند از راِه پذیرفتن تأیید از عالم ع لوی، و بهر 

وقتی بار حکمت بفرمان خدای تعالی بخلق همی رسانند. و هر که این مثل بداند دست در آن درخت 

.«زند، و از آن درخت بخورد، زندگی جاوید در آنست
7
 

 شده است.کار گرفته  ایهامآرایۀ ادبی از آخر،  بیتدر 

 عبارتیاما در اصطالح علم بدیع ، آوردن  را گویند.ندن گشك و گمان اف ایهام در لغت به معناي در

است، و یا دارای   یكي نزدیك به ذهن و دیگري دور از ذهنکه است با حداقل دو معني مناسب با كالم، 

                                                           
7
 .12 – 11، صص. 1348وجه دین، ناصر خسرو، گفتار اول، کتابخانۀ طهوری، چاپ دوم، تهران   



 

شغنان سیمایاداره نشرات                                       10                                  نوروز علی ثابتی                

 

یشه از آن اشارۀ بعید و یا دور از ر رسد. و مراد شاعر، همدو معنی یکی قریب و دیگری بعید به نظ

  ذهن است.

گرفته شده که معنی قریب آن، قول ثابتی را میرساند که این  کار« قوِل ثابت »در بیت آخر از عبارِت 

سروده است، و می تواند قول و سخنش باشد، اما معنی بعید آن اشارۀ به عبارتی در « ثابتی»شعر را 

 در سورۀ ابراهیم است. 27قرآنی است، آیۀ آیه 

                                           


