آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها

                                                                              
*

علي ذاكري

چكيده

كليدواژهها :قرآن ،حمداهلل مستوفي ،تاريخ گزيده ،آيات

* عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد تاكستان

تاريخ دریافت 1388/8/14 :ش

تاريخ پذیرش 1389 /2 /1 :ش

45

فصلنامة فدك ،سال اول ،شمارة 2؛ ص63ـ45

حمداهلل مستوفي در خلق اثر ارزندۀ خود ،تاريخ گزيده توانسته است با توسل به  55آیه از
قرآن کریم که سند معتبر عالم اسالم و گنجینۀ معارف انبیای سلف و بزرگمنادی دانش
و خرد و حکمت است رازهای پنهان و آشکار تاریخ را از البهالی متون پرمحتوا و ارزشمند
آن بیرون بکشد و با استناد به این آیات ،ارزش و اهمیتی خاص همراه با قداست به مطالب
مندرج در تاریخ خود بدهد .به همین جهت است که تاریخ گزیدۀ او در میان تواریخ عهد
ایلخانان کتابی معتمد ،معتبر و مستند است و بیشتر مورخان پس از او آن را سندی متقن
دانستهاند و بهرههای فراوانی نصیب آنها شدهاست.

مقدمه

قرآن كريم معتبرترين سند پيامبري حضرت رسول اكرم(ص) و گنجينۀ معارف ديگر انبيای

منادي دانش و خرد و حكمت است .در قرآن آثار اجتماعي،
الهي و مجموعۀ  علوم و بزرگ ِ

سياسي و اقتصادي محيطهاي قبل از اسالم در حجاز ،مصر ،شام ،بابل و فلسطين ديده
ميشود كه اوضاع ديني و اجتماعي گروهها و قبيلههايي مانند آلداوود ،اسحاق ،ابراهيم،

اسماعيل ،عبدمناف ،هاشم و دهها قبيلۀ عرب حجازي و يمني را بيان ميكند و تاريخ مسلم و
مستند اقوام فوق را براي مورخ روشن ميسازد .از زندگي و رهبري حضرت رسول در دوران

مختلف حيات و غزوات ،مطالبي گويا بيان ميدارد كه روشنگر نهضت ديني و سياسي عالم

اسالم است و چگونگي نشر اسالم را در شبه جزيرۀ عربستان روشن ميكند.

مورخان از اين سور و آيات دقايق تاريخي را استخراج میکنند و دريچههاي روشني

46

پرمحتوا و ارزشمند قرآن بيرون ميكشند و حقايق تاريخي را روشنتر بيان ميكنند و با
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به سوي خوانندگان ميگشايند ،نكتهها و رازهاي پنهان و آشكار تاريخ را از البهالي متون

نیز از اين قاعده مستثنا نيست .او توانسته است تاريخ گزيدۀ خود را با توسل به آياتي از قرآن

توسل به آيات ،قوت و قدرتي به نوشتهها و بيانات تاريخي خود ميبخشند .حمداهلل مستوفي

كريم كه  55آيه را شامل ميشود مستدل و مستند كند و ارزش و اهميتي همراه با قداست
به مطالب تاريخي آن بدهد.

همانطور كه در آغاز تاريخ گزيده بيان ميشود ،مستوفی از ابتداي جواني همراه و همدم

دانشمندان بود و مخصوص ًا به درك مجلس خواجه رشيدالدين فضلاهلل نايل آمد و اغلب در
مباحث علمي تاريخ شركت كرد (مستوفي )2 :1364 ،و شيوۀ نگارش خواجه را برگزيد.

تاريخ گزيده يكي از استثناييترين تواريخ عمومي محسوب ميشود كه تاريخ عرب و

دنياي اسالم و ايران در آن نگاشته شده است .اين كتاب خالصهاي از تاريخ عمومي عالم

است كه از بدو خلقت تا وزارت خواجه غياثالدين محمد پسر خواجه رشيدالدين فضلاهلل را
دربرميگيرد .مستوفي در اين كتاب براي اثبات مطالب از آيات و احاديث و روايات فارسي

و عربي بسيار استفاده كرده است .در بیشتر استنادهای اثر قسمتی از آیه بیان شده اما

نگارندۀ مقاله تمام آیه را استخراج کرده و جزء مندرج در تاریخ گزیده را میان گیومه قرار

داده است.

آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها

 .1در صفحۀ  2تاریخ گزیده آمده است:

قناهم م َِن َّ
«لَقَد َ
لناهم َعلي
الط ِ
يبات و َف َّض ُ
لناهم فِي ال َّب ِر و َالبح ِر َو َر َز ُ
 ك َّرمنا بَني آ َدم» َو َح َم ُ
كثي ٍر ِم َّمن خَ لَقنا تَفضي ً
ال (اسرا)70 :
ما فرزندان آدم را بسيار گرامي داشتيم و آنها را به مركب بر و بحر سوار كرديم و جهان
جسم و جان را مسخر انسان ساختيم و از هر غذاي لذيذ و پاكيزه روزي داديم و بر بسياري
از مخلوقات خود برتري و فضيلت كامل بخشيديم.

حمداهلل مستوفي این آیه را با كرامتي كه خداوند به او ارزاني داشته تا به كسب علم و

فضيلت و هنر مشرف شود بيان كرده است.
 .2همچنین در همان صفحه:

جملۀ ذلك يؤتيه من يشاء را به مناسبت ،در مدح و منقبت خواجه رشيدالدين فضل اهلل

آورده است.

 .3در صفحۀ  15تاریخ گزیده آمده است:

أن َ يق َ
يكون» (ياسين)82 :
ُول لَ ُه ُ ك ْن َف ُ
مر ُه ا ِذا ارا َد شَ يئ ًا ْ
«اِنَّما اَ ُ
فرمان نافذ خدا (در عالم) چون ارادۀ خلقت چيزي كند به محض اينکه گويد موجود باش
بالفاصله موجود خواهد شد.

دربارۀ آفرينش« :دو عالم كه يكي عالم امر است و از جسم و جان مبراست و ديگري

عالم خلق كه آن را جسم و جان نامند و اين دو عالم در صورت آفرينش عقل كل پيدا شد

و سرانجام چهار عنصر آب ،باد ،خاك و آتش و به باالي آن اطباق نهگانۀ آسمان محيط

شد».

 .4مستوفی در صفحۀ  17آورده است:
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ليم (مائده)54 :
«ذل َِك َف ْض ُل اهللِ ُ يؤتي ِه َم ْن َ يشا ُء» واهلل ٌ
واسع َع ٌ
اين است احسان خدا كه به هر كه بخواهد عطا ميكند.
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ولئك َ
«اُ َ
 كالاَ نعا ِم» بَ ْل ُه ْم اَضَّ ل (اعراف)179 :
آنان مانند چهارپاياناند بلكه پستتر از چهارپايان.

در وصف كساني است «كه چشم دانش بستهاند و از غايت جهل بر خاك مذلت حرص

و طمع نشستهاند و اميد از لذات دار باقي گسستهاند».
 .5در صفحۀ  19تاریخ گزیده آمده است:
« َولَ ْم ن َِجد لَ ُه َع ْزم ًا» (طه)115 :
و در آن عهد او را ثابتقدم نيافتيم.

دربارۀ اختالف در تعداد انبياي اولوالعزم آورده است و مينويسد« :اكثر علما و ائمه ،انبياي

اولوالعزم را چهار ميدانند :ابراهيم ،موسي ،عيسي و محمد عليهم الصلوهًْ و السالم و نيز
ميگويد اولوالعزم بايد واضع شريعتي و ناسخ شريعت ماقبل باشد».
 .6مستوفی در صفحۀ  21آورده است:
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قال اَنبِؤني ب ِ َاسما ِء ه ُوال ِء ا ِن ُ
« َو َعلَّم اَ َدم ا َال ْسماء ُ
المالئ ِكهًِْ َف َ
 كن ُتم
 كلَّها» ث َُّم َع َرضَ ُه ْم َعلَي َ
ِقين (بقره)31 :
صاد َ
خداوند عالم همۀ اسما را به آدم تعليم داد ،آنگاه حقايق آن اسما را در نظر فرشتگان پديد
آورد و فرمود اگر شما در دعوي خود صادقيد اسماء اينان را بيان كنيد.

خداوند پس از آفرينش انسان تمام اسماء را به او آموخت ،تا اگر پرسيدند از پاسخ آن

بازنماند و فرشتگان به علم مقر گشتند و به فرمان پروردگار به او سجده كردند.
 .7در صفحۀ  23آمده است:

« َو َر َفعنا ُه َمكان ًا َع ّليا» (مریم)57 :
و مقام او را بلند و مرتبهاش را رفيع گردانيديم.

مربوط است به مقام و موقعيت عالي ادريس پيامبر .حمداهلل مينويسد« :ادريس پيغمبر

با ملك الموت دوستي داشت ،چون عمرش به سيصد و شصت سال رسيد ،ملك الموت با

خواهش ادريس به فرمان خداوند ،روح او را قبض كرد و بازداد و بهشت و دوزخ را به او
نشان داد به شرط خروج از بهشت رفت و بيرون آمد و به بهانۀ جا گذاشتن نعلين بازگشت
و همان جا قرار گرفت كه خداوند فرموده است».
 .8در صفحۀ   34تاریخ گزیده آمده است  :

«ما هذاَ بَشَ رأ ا ِْن هذا ا ِلاّ  َملَ ٌ
 كريم» (يوسف)31 :
ك ٌ
گفتند اين پسر نه آدمي بلكه فرشتۀ بزرگ حسن و زيبايي است.

در مهماني زليخا هر يك از مهمانان ترنجي و كاردي در دست داشتند .چون يوسف وارد

شد از زيبايي او چنان متحير شدند كه به جاي ترنج دستها را بريدند و گفتند اين فرشتۀ 
زيبايي است.

 .9مستوفی در صفحۀ  39آورده است:

«اِنَّني اَنَا ا ُ
الصالهًَْ لِذِكري (طه)14 :
قم َّ
هلل» ال اِل َه ا ِلاّ اَنَا فا ْع ُبدني َو اَ ُ
بدان كه من خداي يكتايم ،هيچ خدايي جز من نيست پس مرا به يگانگي بپرست و نماز
را براي ياد ما به پا دار.

وقتي حضرت موسي به طور سينا رسيد روشنايي بر درخت ديد ،متعجب شد خطاب آمد

ان ّني...

 .10در صفحۀ  41آمده است:

اشاره است به ورود حضرت موسي به كوه طور .وقتي كه حضرت موسي به كوه طور وارد

شد ،همه جا را منور ديد ،گفت« :خدايا خود را به من بنماي ،جواب آمد هرگز مرا نخواهي

ديد».

 .11همچنین در همان صفحه:

«ا ِْن ه َِي ا ِلاّ  ِف ْت َن ُت َ
ارحمنا َو
ك» تُضِ ُّل بِها َم ْن تَشَ ا ُء و تَهدي َم ْن تَشآ ُء اَ َ
نت َوليُّنا َفاغفِرلَنا َو َ
ِرين (اعراف)155 :
اَ َ
نت خَ ُير الغاف َ
اين كار جز فتنه و امتحان تو نيست كه در اين امتحان هر كه را خواهي گمراه و هر كه
را خواهي هدايت ميكني ،تويي موالي ما (به حكم ربوبيت) به ما ببخش و ترحم كن كه
تويي بهترين آمرزندگان عالم.

داستان گوسالهپرستي بني اسرائيل هنگام غيبت موسي كه در قرآن مفصل بيان شده

است ،آنجا كه سامري در نبودن حضرت موسي ،بني اسرائيل را به گوسالهپرستي ميخواند

و موسي پس از مراجعت از طور سينا آيه را ميگويد ،ان ...و گوسالهپرستان را به قتل
ميرساند.
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«لَ ْن تَراني» (اعراف)143 :
هرگز مرا نخواهيد ديد.
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 .12مستوفی در صفحۀ  42آورده است:

َ
ك» َس ُان َِّبئ َ
ِراق بَيني َو ْبي َن َ
تاويل ما لَ ْم تَس َتطِ ْع َعلَ ْي ِه َصبراً (كهف)78 :
قال «هذا ف ُ
ُك ب ِ ِ
خضر گفت اين سه بار كمظرفي و بيصبري و اعتراض عذر مفارقت بين من و توست
و من همين ساعت تو را بر اسرار كارهايم كه بر فهم آن صبر و ظرفيت نداشتي آگاه
ميكنم.

داستان مالقات خضر و موسي و هارون است در قرآن كريم .خضر به موسي گفت« :تو

طاقت كردار من نياوري و موسي شرط كرد كه اعتراضي نداشته باشد و سرانجام موسي
دربارۀ سوراخ كردن كشتي بهوسيلۀ خضر اعتراض كرد و خضر فرمود :هذا.»...
 .13نیز در همان صفحه:
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وهما صال ِح ًا َف َارا َد َرب ُّ َ
زهما
ك اَ ْن َ ي ْب ُلغا اَ ُّش َد ُهما و َ ي ْس َتخْ ِرجا َ ك َن ُ
كان اَبُ ُ
كان َتح َت ُه َ كن ٌزلَ ُهما» َو َ
« َو َ
ك َو ما َف َعلْ َت ُه َع ْن اَمري ذل َِك تَ ُ
َر ْح َمهًًْ م ِْن َرب ِّ َ
اويل ما لَ ْم تَ ْسطِ ْع َعلَي ِه َصبراً (كهف)82 :
و گنج تا آن زمان زير ديوار بماند تا به لطف خدا خودشان گنج را استخراج كنند و من اين
كارها نه از پيش خود (بلكه به امر خدا) كردم .اين است مال باطن كارهايي كه تو طاقت
و ظرفيت بر انجام آن نداشتي.
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در همان داستان اشاره به گنج پنهان در زير ديوار ريختۀ خانۀ دو يتيم است كه خضر

بنايي ميكند و ديوار را ميسازد.

 .14در صفحۀ  48تاریخ گزیده آمده است:

هر» (سبا)12 :
هر َو َر ُ
و ل ُِسلَ َ
الر َ
واحها شَ ٌ
يح « ُغدُّوها شَ ٌ
يمان ّ
و چون ما بر سليمان باد را مأمور ساختيم كه شادروان سليمان هر ماه يك بار بامداد و
شبهنگام ميبرد.

دربارۀ حضرت سليمان است كه باد مطيع او بود و هرچه در پادشاهي او اتفاق ميافتاد به

گوش سليمان ميرساند و شادروان ،سليمان را به هر كجا كه او دستور ميداد ميبرد و يك 
ماهه راه را بامداد و شبانگاه طي ميكرد.
 .15در صفحۀ  52آمده است:

ِدر َعلَي ِه َفنادي فِي ُّ
مات اَن «ال اِل َه ا ِلاّ  اَن َْت
الظ ُل ِ
و َذالن َ
ُّون ا ِ ْذ َذ َ
هب ُمغاضِ ب ًا َف َظ َّن اَ ْن لَ ْن نَق َ
ُسبحان ََك اِنّي ُ ك ْن ُت م َِن ّ
المين» (انبيا)87 :
الظ َ

و ياد آر حال يونس را هنگامي كه از ميان قوم خود غضبناك بيرون رفت و چنين پنداشت

كه ما هرگز او را در مضيقه و سختي نميافكنيم (تا آنكه به ظلمات دريا و شكم ماهي در
شب تار گرفتار شد) آنگاه در آن ظلمتها فرياد كرد بارالها خدايي به جز ذات يكتاي تو
مبري هستي.
نيست ،از شريك و هر عيب ّ

به حضرت يونس در قرآن مرتبط است .وقتي كشتي يونس به غرقاب گرفتار شد و براي

به آب انداختن مردم كشتي ،سه بار قرعه زدند و به نام يونس افتاد ،او دانست كه خشم خدا

فرا رسيده است و خود را به دريا انداخت .ماهي او را فرو برد .چهل روز در شكم ماهي بود،
در ميان سه تاريكي ،تاريكي شب ،آب و شكم ماهي ،توبه و استغفار كرد و گفت :ال اله...
 .16مستوفی در صفحۀ  53آورده است:

َفاس َت َج ْبنا لَ ُه َو ن ََّجينا ُه مِن الغ َِّم « َو َ
ؤمنين» (انبيا)88 :
الم َ
 كذالك نُ ْن ِجي ُ
پس ما دعاي او را مستجاب كرديم و او را از گرداب غم نجات داديم و اهل ايمان را
اينگونه نجات ميدهيم.

دنبالۀ داستان يونس است كه خداوند تعالي توبۀ او را قبول كرد و او را از شكم ماهي

بيرون آورد .چهل روز ديگر در كنار دريا ماند و هر روز آهويي ميآمد و او را شير ميداد و
مسلمان كه در سختي باشد حق تعالي را به اين دعا بخواند (آيۀ مذكور) او را از آن سختي

خالص دهد».

 .17در صفحۀ  62آمده است  :

شك ُر ل ِ َنفسِ ِه َو َم ْن َ كف ََر َفا َِّن ا َ
قمان الحِ ْك َمهًَْ» اَ ِن اشْ ُكر ِهللِ َو َم ْن َ يشْ ُكر َفاِنَّما َ ي ُ
هلل
« َولَقَد آتَينا لُ َ
َني َحمي ٌد (لقمان)12 :
غ ٌ
و ما به لقمان مقام علم و حكمت عطا كرديم (و فرموديم) كه بر اين نعمت بزرگ ،خدا را
شكر كن و هر كس كه شكر حق گويد به نفع خود اوست و هر كه ناسپاسي و كفران كند
به زيان خود اوست .خدا از شكر و سپاس خلق بينياز و ستوده صفات است.

لقمان را كه به قول بعضي از مورخان عمزادۀ ابراهيم خليل است ،بعضي پيغمبر ميدانند

و نام او در قرآن آمده است .وي حكيم بوده و آيه داللت بر حكمت او دارد.
 .18در صفحۀ  128تاریخ گزیده آمده است:
« َولَ َق ْد َ
 ك َّرمنا» بَني آ َدم (اسرا)70 :

آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها

درختي براي او سايه ميافكند ،تا نيرو گرفت .مؤلف ميگويد« :به حكم خداي تعالي هر
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همانا گرامي داشتيم فرزندان آدم را.

دربارۀ نور محمدي و تكريم حضرت رسول(ص) ميگويد« :به استناد حديث اول ما

خلق اهلل نوري :آن نور در صورت بشريت از جبين مبين ابوالبشر آدم (ع) درخشان شد و او

مسجود مالئكه شد و آن نور بر سبيل وديعت نسل به نسل ميآمد تا به خاتم النبيين محمد
مصطفي(ص) رسيد و از پرتو آن عالم صورت و معني منور شد».
 .19در صفحۀ  133آمده است:

«اَلَ ْم نَشْ َر ْح» لَ َ
درك (انشراح)1 :
ك َص َ
اي رسول گرامي ،آيا ما تو را (به نعمت حكمت و رسالت) شرح صدر و بلندي همت عطا
نكرديم.

در چگونگي دايگي حليمۀ سعديه است در كودكي حضرت رسول اكرم كه چون پنج ساله

شد زمان انشراح رسيد و در تاريخ اسالم مفصل و مشروح است.
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 .20در صفحۀ  135آمده است  :

فصلنامة فدك

ُرقان َف َم ْن
اس َو بَ ِّي ٍ
نات م َِن ُ
الهدي َو الف ِ
دي   ل ِل ّن ِ
ضان الَّذي ُآن ِز َل في ِه الق ُ
ُرآن» ُه ً
هر َر َم َ
«شَ َ
ريد اهلل ب ِ ُك ْم
 كان َمريض ًا اَو َعلي َس َف ٍر َف ِع َّدهًٌْ م ِْن اَ ّيا ِم اُخَ ر ُ ي ُ
هر َفلْ َي ُص ْم ُه َو َم ْن َ
شَ ِه َد ِم ْن ُك ُم الشَّ َ
كبرو ا َ
تشكرون
هلل علي ما َهدا ُكم َو لَ َعلَّ ُك ْم
ُالي َسر َو ال ُ ي ُ
َ
عر و ل ِ ُتك َّملوا ال ِع َّدهًُْ و ل ِ ُت ِّ
ريد ب ِ ُكم ُ
الس َ

(بقره)185 :
رمضان ماهي است كه قرآن در آن براي هدايت بشر و راهنمايي و امتياز حق از باطل
نازل شده است .پس هر كه دريابد ،ماه رمضان را روزه بدارد و هر كس ناخوش يا در سفر
باشد به شمارۀ آنچه روزه خورده است از ماههاي ديگر روزه دارد كه خداوند براي شما
حكم را آسان خواسته است و تكليف را مشكل نگرفته است ،با اينكه عدد روزه را تكميل
كرده خدا را به عظمت ياد كنيد كه شما را به دين اسالم هدايت فرموده باشد كه از اين
نعمت بزرگ سپاسگزار شويد.

اشاره دارد به نزول قرآن و نظر مستوفي بر اين است كه در  24رمضان سال  41عام

الفيل نازل شد ،كالم مجيد بر اين معني ناطق شد و كتب آسماني همه در رمضان نازل شده
است .تورات در ششم رمضان ،زبور در دوازدهم و قرآن در بيست و چهارم.
 .21همچنین در همان صفحه:

اس ِم َرب ِّ َ
ك الذي خَ لَ َق» (علق)1 :
«ا ِ ْق َرأ ب ِ ْ

اي رسول گرامي برخيز و قرآن را به نام پروردگارت كه خداي آفرينندۀ عالم است براي
خلق قرائت كن.

اولين آيۀ قرآن است كه در غار حرا نازل شد و حضرت رسول به پيغمبري مبعوث شد.

مطابق سنۀ  921ماه آب اسكندري و ارديبهشتماه سال نوزده از پادشاهي خسروپرويز به

وقت چاشتگاه جبرئيل نازل شد و  5آيه از سورۀ علق را وحي آورد.
 .22مستوفی در صفحۀ  136آورده است:

«يا اَيُّ َها الُم َّزم ُِل» (مزمل)1 :
اي رسول كه در جامۀ فكرت و خاموشي خفتهاي.

بعد از نزول آيات وحي مبني بر بعثت ،حضرت به خانه آمد .درحاليكه لرزان و ترسان بود

به خديجه فرمود :جامه بر من بيفكن و آب بر من بپاش .خديجه با رواندازي او را پوشاند و

آب بر او پاشيد ،سپس اين آيه نازل شد و برابر بعضي روايات «دثّروني» كه آيۀ يا ايها المدثر

بر وي نازل شد (فياض.)70 :1339 ،

كفي َك ُه ُم ا ُ
ليم (بقره)137 :
هلل» و ُه َو ال َّ َّس ُ
ميع ال َع َ
« َف َس ْي َ
شما دل قوي داريد كه خداوند از شر و آسيب آنها شما را نگاه ميدارد ،چه او دعاي اهل
ايمان را ميشنود و به حال همه آگاه است.

در ماجراي قتل عثمان كه مردم خانۀ  او را محاصره كردند و سرانجام در هجدهم

ذيالحجۀ سال  35به خانه ريختند و او را كشتند درحاليكه قرآن را ميخواند ،بنا بر قول
مؤلف خونش بر آيۀ مذكور چكيد.

 .24در صفحۀ  193آمده است:

ين َع ُضداً (كهف)51 :
المضلِّ َ
َو ما ُ ك ْن ُت ُمتَّخِ َذ ُ
و كمك از كسي نخواستم و هرگز گمراهان را به مددكاري نگرفتم.

از حضرت علي بعد از بيعت خواستند كه كاردان عثمان مخصوص ًا معاويه را معزول نكند

تا كارها قرار گيرد ،حضرت فرمود :ما كنت ...لذا فتنه ايجاد شد و امراي اطراف سركشي
آغاز كردند.

آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها

 .23در صفحۀ  191آمده است:
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 .25در صفحۀ  225تاریخ گزیده آمده است:

اس َم ْن َ يشري نَفس ُه ابْتغا َء َمرضاتِ اهلل» َو ا ُ
هلل َر ُو ٌف بِالعبا ِد (بقره)207 :
«و م َِن ال ّن ِ
بعضي مردانند (مراد حضرت علي است) كه از جان خود در راه رضاي خدا درگذرند (مانند
شبي كه علي به جاي پيغمبر در بستر خوابيد) و خدا دوستدار چنين بندگاني است.

به عقيدۀ مؤلف ،آيه دربارۀ ياسر بن عامر صحابي پدر عمار و اصحاب ،فرود آمده است

ولي شيعه معتقد است كه دربارۀ حضرت علي(ع) نازل شده به مناسبت ليلهًْ المبيت ،شبي
كه حضرت علي در بستر پيامبر آرميد و رسول اكرم هجرت آغاز كرد (مكارم شيرازي:1353 ،

ج ،2ص.)470

 .26در صفحۀ  234آمده است:

ِتاب (رعد)43 :
ِلم الك ِ
َو َم ْن ِع ْن َد ُه ع ُ
كيست كه نزد او علم كتاب وجود دارد.

آيه اشاره دارد به عبداهلل بن سالم صحابي كه از علماي يهود قبيلۀ قينقاع بود و در مدينه

54

اسالم آورده بود.

فصلنامة فدك

 .27در صفحۀ  241آمده است  :

رون» (بقره)154 :
« َوال تَقولُوا ل َِم ْن ُ ي ْق َت ُل في َس ِ
بيل اهللِ اَموات بَل اَحيا ًء و لك ِْن ال تَش ُع َ
و آن كسي كه در راه خدا كشته شده را مرده نپنداريد ،بلكه او زندۀ ابدي است وليكن همۀ 
شما اين حقيقت را درنخواهيد يافت.

به مناسبت شهادت قيس بن عبدالمنذر انصاري و يارانش كه در جنگ بدر شهيد شدند

فرود آمده است.

 .28مستوفی در صفحۀ  245آورده است:

الح َط ِب (لهب)4 :
َو ا ْم َرا ُت ُه َح ّمالَهًْ َ
و همسر ابولهب (ام جميله خواهر ابوسفيان) هيزم آتش افروز دوزخ باشد.

آيه دربارۀ ام جميله ،زن ابولهب كه خواهر ابوسفيان بود نازل شده است .بهطوريكه از

معني آيه مستفاد ميشود ،مؤلف دربارۀ ابوسفيان كه يكي از مؤلفهًْ القلوب بوده و در هنگام
فتح مكه اسالم آورده مينويسد :پيغمبر او را عامل صدقات طايف كرد ،در زمان خالفت
عثمان كور شد و در سال  32به سن  84سالگي درگذشت و ام جميل خواهر وي بود.

 .29در صفحۀ  265آمده است:

«اِنّا َف َت ْحنا لَ َ
ك َف ْتح ًا ُمبين ًا» (فتح)1 :
(اي رسول ما غم مدار) كه ما تو را به فتح آشكاري در عالم پيروز ميگردانيم.

وقتي اسراي كربال را به نزد يزيد آوردند ،يزيد اين آيه را خواند.

 .30همچنین در همان صفحه:

بل اَ ْن ن ََب َّرأها إِ َّن
رض َو ال في اَنْ ُفسِ ُكم ا ِلاّ في ك ِ
ِتاب م ِْن َق ِ
صاب م ِْن ُم َصيبِهًٍْ فِي ا َال ِ
«ما اَ َ
َ
سیر» (حديد)22 :
ذلك َعلَي اهللِ َ ي ٌ
هر رنج و مصيبتي كه در زمين (از قحطي و آفت و فقر و ستم) ،يا از نفس خويش (چون
ترس و غم و درد و اَلَم) به شما ميرسد همه در كتاب (لوح محفوظ ما) ،پيش از آنكه همه
را در دنيا ايجاد كنيم ثبت است و اين كار بر خدا آسان است.

وقتي اسرا را به مجلس شام آوردند ،يزيد به حضرت زين العابدين گفت ديديد كه با

خود چه كرديد و به منع بيعت ،كار خود به كجا رسانديد .حضرت فرمود ،ما اصاب ...يزيد در
پاسخ ،آيۀ زير را خواند.

 ك َس َب ْت اَ ُ
يديكم َو َ يعفُوا َعن َ
ما اَصابَ ُك ْم مِن ُمصيبت ٍه َفبِما َ
 كثي ٍر (شوري)30 :
و آنچه از رنج و مصايب به شما ميرسد (چون درد و فقر و پريشاني و جنگ و قحطی
و گرفتاريها) ،همه از دست (اعمال زشت) خود شما است درصورتيكه خدا بسياري از
اعمال بد را عفو ميكند.

يزيد در پاسخ حضرت زين العابدين در مجلس شام گفت ال و اهلل و آيۀ فوق را خواند.

 .32در صفحۀ  290تاریخ گزیده آمده است:

قدمون» (اعراف)34 :
ِرون ساعهًًْ و ال َ يس َت
َ
« َو ل ُِك ِّل ُأَ َّمهًٍْ اَ َج ٌل َفاذا جا َء اَ َج ُل ُهم ال َ يستاخ َ
هر قومي را دورهاي و اجل معيني است كه چون فرا رسد لحظهاي مقدم و مؤخر نتواند
كرد.

«عجب آنكه دولت بنياميه بر سه كس به آخر آمد كه در عهد خود عديم المثل بودند؛

مروان الحمار ،فرمانده لشكرش يزيد بن عمر بن هبيره كه در مردي و شجاعت نظير نداشتند
و وزيرش عبدالحميد يحيي كه در تدبير و كفايت ثاني نداشت .حق تعالي چنين اقتضا فرمود

آيات تاريخ گزيده و مناسبت بيان آنها

 .31نیز در همان صفحه:
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تا همگان را محقق شود كه كارها به تقدير ايزدي است نه به تدبير و مردي».
 .33همچنین در همان صفحه:

ِلك ل ِ َنفسي ضَ َّراً و ال نَفع ًا ا ِلاّ  ماشا َء ا ُ
هلل ل ُِك َّل اُ َّمهًٍْ اَ ٌ
« ُقل ال اَم ُ
جل ا ِذا جا َء اَ َج ُل ُهم َفال
ال يستقدمون» (يونس)49 :
ستأخرون ساعهًَْ و
َي
َ
َ
اي رسول خدا پاسخ ده كه من مالك نفع و ضرر خود نيستم (تا چه رسد به ديگران) ،مگر
هرچه خدا خواهد براي هر امتي اجل معيني است و روزمرگي كه از جانب خدا فرا رسد
ساعتي دير و زود نشود.

اين آيه نيز با شكست مروان مرتبط است .در صفحۀ  290تاريخ گزيده ،موضوع شكست

مروان الحمار در جنگ زاب ،از لشكر سفاح است كه سرانجام در جنگ بوصير مصر كشته

شد.
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 .34در ص 310آمده است:

فصلنامة فدك

يس مِن اَهل َِك اِنَّ ُه َع ٌ
َ
يس لَ َ
ِلم اِنّي
مل غ َْي ُر
ٍ
قال يا ُ
ك ب ِ ِه ع ٌ
صالح َفال تَ ْس َئلْ ِن ما لَ َ
نوح اِنَّ ُه لَ َ
اَ ُ
عظ َ
الجاهلين (هود)46 :
تكون مِن
ك اَن
َ
َ
خدا به نوح خطاب كرد كه فرزند تو هرگز با تو اهليت ندارد ،زيرا او را عملي بسيار
ناشايسته است پس تو از من تقاضاي امري كه هيچ از حال آن آگه نيستي مكن .من تو
را پند ميدهم نصيحت بشنو و از مردم جاهل مباش.

طاهر ذواليمين كه در سال  192بهوسيلۀ غالمش قريش دنداني ،امين را كشته بود

سرش را با فتحنامه پيش مأمون فرستاد( .سال  )198در نامه نوشت انه...
 .35مستوفی در صفحۀ  314آورده است:

ليك ُم َاليو َم َ يغف ُِرا ُ
ريب َع ُ
َ
الراحمين» (يوسف)92 :
رحم
َ
هلل لَ ُك ْم َو ُه َو اَ ُ
قال «ال تَ ْث َ
يوسف (چون برادران را شرمگين يافت ،از روي مهرباني) گفت امروز هيچ خجل و متأثر
نباشيد كه من عفو كردم ،خدا هم گناه ببخشد كه او مهربانترين مهربان است.

در برخورد معتصم برادر مأمون با عبداهلل طاهر كه نايب درگاه مأمون بود و مانع ورود

معتصم و غالمانش شد و قضيه ،بسيار مفصل است .معتصم پس از مدتي به عبداهلل نوشت:
«قد كان امور بيننا و بينك  مثل نزع الشيطان بين يوسف و اخوته و انا اقول لهم» ال

تثريب...

 .36در صفحۀ  324آمده است:

« َو اذاَ َو َقع الق َ
الناس كانوا بِاياتنا ال
رجنا لَ ُهم دابهًْ مِن
ِ
َول َعلي ِهم اَخْ ْ
االرض ت َُكلِّ ُم ُهم» اَ َّن َ
وقنون (نمل)82 :
ُي
َ
و گاهي كه سخن بر ايشان فرود آيد برون آريم براي آنها جنبندهاي را از زمين كه سخن
گويد با آنان كه مردم به آيتهاي ما يقين نميآورند.

به مناسبت آنكه متوكل در خواب ديد كه چهارپايي با او سخن ميگويد ،از معبر تعبير

پرسيد ،به خاطر معبر ،آيۀ فوق گذشت اما تعبير نكرد و گفت خير باشد.
 .37در صفحۀ  331آمده است:

الرسول و َ ُهم بَ َد ُو ُكم اَ َّو َل م َّرهًٍْ (توبه)13 :
ِخراج
اَ ُال ت
ِ
ُقاتلون َقو َم ًا ن ََكثوا ايمان َُهم و ه ُّموا بِا ِ
َ
آيا كارزار نميكنيد قومي را كه شكستند قسمهايشان را و همت گماشتند به بيرون كردن
پيغمبر و ايشان ابتدا كردند شما را اولين بار.

در زمان غلبۀ غالمان ترك بر مهتدي باهلل خليفۀ عباسي ،او تصميم گرفت كه آنها را

سركوب كند .غالمان آگاه شدند ولي از ترس زهد و ورع وي خروج نميكردند ،پسران متوكل

كردند و از عوام ياري طلبيدند و آيه را خواند ،ولي هيچكس به كمك او نرفت ،مهتدي به

تنهايي مبارزه كرد و چند نفر را مغلوب كرد .او را گرفتند و زنداني كردند و كشتند.
 .38در صفحۀ  251آمده است:

«اَلَم َت َر َ
يف َف َع َل َرب ُّ َ
 ك َ
الفيل» (فيل)1 :
ك بِ
ِ
اصحاب ِ
(اي رسول ما) آيا نديدي كه خداي تو با اصحاب فيل چه كرد.

بين القادر باهلل خليفۀ عباسي و محمود سبكتگين دربارۀ فردوسي اختالف نظر بود و

خليفه از فردوسي حمايت ميكرد و در نامهاي كه سلطان محمود به خليفه نوشته بود ،ياد

كرده بود كه اگر فردوسي را به من نفرستي بغداد را پي فيل سپرم .خليفه بر پشت مكتوب

او نوشت «بسم اهلل الرحمن الرحيم الم تر.»...

 .39در صفحۀ  354تاریخ گزیده آمده است:

ا ِْر ِجع اِلَي ِهم َفلَنأتِين َُّهم ب ِ َجنو ِد ال ق َ
ِرون (نمل:
ِبل لَ ُهم بِها و لَ ُنخ ِرجن َُّهم مِنها اَذلّهًًَْ و ُهم صاغ َ
)37
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ايشان را تحريك كردند كه رهبانان هم طاعت ميكنند ولي كافرند و درنتيجه غالمان خروج
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اي فرستادۀ بلقیسيان با هدايا به سوي آنان باز شو كه من لشكري بيشمار كه هيچ با
آن مقاومت نتوان كرد بر آنها ميفرستم و آنها را با ذلت و خواري از آن ملك بيرون
ميكنم.

در فتنۀ بساسيري كه از سرهنگيان ديلمي بود و يك سال و چهار ماه در بغداد بر پا بود

خطبه و سكه به نام اسماعيليان شد ،از طرف ديگر ابراهيم ينال نيز با القائم بامراهلل مخالفت

داشت .قائم نامهاي به سلطان طغرل نوشت« :مسلماني را درياب كه شعار قرامطه آشكار و

كار اسالم سست شد» .سلطان وزير را فرمود كه جواب مناسب بنويس .صفي الدين ابوالعالء
منشي بر پشت رقعۀ خليفه آيۀ مذكور را نوشت.
 .40در صفحۀ  362آمده است  :

َلبون (شعرا)227 :
َو َسي ْعلَ ُم َ
الذين َظلموا اَ ِّي َمن َقلَ ٍب َ ينق َ
و آنان كه ظلم و ستم كردند به زودي خواهند دانست كه به چه كيفرگاهي و دوزخ انتقامي
بازگشت ميكنند.
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سلطان محمد بن محمود بن محمد بن ملكشاه سلجوقي قصد داشت كه «رسم سالطين
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تازه كند» و در بغداد راه يابد .لشكر كشيد و با علي كوچك صاحب موصل به در بغداد رفت.
بغداد را حصار داد اما جنگي نميكرد و ميخواست كه به خوشي ميسر شود .كار محاصره
دراز شد به سلطان مسعود سلجوقي نامه نوشت و در آن اين آيه را متذكر شد.
 .41در صفحۀ  516آمده است:

« َو لَقَد َ
الحون» (انبيا)105 :
الص
 كتبنا فِي الزَّبو ِر م ِْن بَع ِد ال ِّذك ِر اَ َّن ا َال َ
َ
رض َ يرثُها ع َ
ِبادي ّ
و ما بعد از تو راه در زبور داوود نوشتيم (و در كتب انبياي سلف وعده داديم) كه البته
بندگان نيكوكار من ملك زمين را وارث و متصرف خواهند شد.

در سال  571كه صالح الدين ايوبي پس از استيالي بر مصر ،شام را نيز تصرف كرد و

به سال  585بيت المقدس را از دست فرنگيان بيرون آورد ،لوحي بر در دروازۀ بيت المقدس
بنشاند كه آيۀ مزبور بر آن نوشته شده بود.

 .42مستوفی در صفحۀ  620آورده است:

ستقدمون» (اعراف)34 :
ِرون سا َعهًْ و ال َ ي
َ
« َفاِذا جا َء اَ َج ُل ُهم ال َ يستأخ َ
چون اجل آنها فرا رسد لحظهاي مقدم و مؤخر نتوانند كرد.

حسن پسر بزرگ امير چوپان ،وزير ابوسعيد بهادرخان و پسرش تالش «از پيش امير

چوپان به خوارزم گريختند و پيش پادشاه ازبك رفتند و به مرتبت و جاه رسيدند .از جانب او

به جنگ چركز رفتند و حسن در آن جنگ زخم خورد و بدان درگذشت و پسرش تالش به

سر آيۀ واذا جاء در حق آنان آشكار شد».
مرگ طبيعي مرد و ّ
 .43همچنین در همان صفحه:

بهم َح َس َنهًٌْ َ يقولوا ه ِذ ِه
« اَي َنما تَكونوا ُ ي ْد ِر ْك ُك ُم
ُ
روج ُمشَ َّي َد ُه و ا ِن تُصِ ُ
الموت» و لَو ُ كن ُتم في بُ ٍ
بهم َسي َئهًٌْ َ يقولوا ه ِذ ِه مِن عِندك  َقل ُ ك ٌل مِن عِند اهللِ َفما ل ِه ُوال ِء القو ِم
مِن عِنداهللِ و ا ِن تُصِ ُ
 يفقهون َحديث ًا (نسا)78 :
كادون
ال َ ي
َ
َ
هر كجا باشيد اگرچه در كاخهاي بسيار محكم ،مرگ شما را فرا رسد و آنان را اگر خوشي
و نعمتي فرا رسد گويند اين از جانب خداست و اگر زحمتي پيش آيد به تو نسبت دهند
(رسول خدا) بگو همه از جانب خداست چرا اين قوم جاهل از فهم هر سخن دورند.

«شيخ محمود پسر ديگر امير چوپان كه حاكم گرجستان بود بر دست و لشكر پادشاه

(ابوسعيد بهادرخان) گرفتار شد ،او را در تبريز به ياسا رسانيدند و نص آيه در حق آن دودمان
 .44در صفحۀ  621آمده است:

لَو كان في ِهما ال ِههًٌْ ا ِلاّ ا ُ
فون (انبيا)22 :
بحان اهللِ َر ُّب ال َع ِ
رش َع َّما َ يصِ َ
هلل لَف ََس َدتا َف ُس َ
اگر در آسمان و زمين به جز خداي يكتا خداياني وجود داشت همانا خلل و فساد در آسمان
و زمين راه مييافت ،پس بدانيد پادشاه ملك وجود خداي يكتاست و از توصيف و اوهام
مشركان جاهل پاك و منزه است.

دربارۀ وزارت غياث الدين محمد پسر خواجه رشيدالدين فضل اهلل است كه «حق تعالي

در حق بندگان خود نظر عنايت فرمود و حكم لو كان ...به تقديم رسانيد».
 .45نیز در همان صفحه:

لَو كان في ِهما ال ِههًْ ا ِلاّ ا ُ
فون (انبيا)22 :
الع ِ
رش َع َّما َ يصِ َ
هلل لَف ََس َدتا َف ُس َ
بحان اهللِ َر ِّب َ
اگر در ميان آنان خداياني بود جز خداي يكتا تباهي گرفتند ،پس پاك است پروردگار عرش
از آنچه وصف كنند.

دربارۀ وزارت عالء الدين محمد پسر ديگر خواجه رشيدالدين فضل اهلل است كه «به كار
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محقق آمد و در آن تخمه از مردان كسي كه حاليا از او اعتباري برتوان گرفت نماند».
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استيفاي ممالك منسوب شد و به وزارت خراسان مشغول شد و مانند پدر بزرگوارش ساعي

جميله به تقديم رسانيد و در حق همگان اكرام كرد و گناهان و خطاهاي افراد را با نظر
عنايت ببخشود».

 .46همچنین در همان صفحه:

 ي
و
ولين َفلَ ْن تَ ِج َد ل ِسنَّت اهللِ
ُ
ِلاّ سن َِّت الاَ َ
َ
الس َ
نظرون ا ُ
يئ ا ِلاّ  بِا ِهلِ ِه َف َه ْل َ
ال يحیق َ
الم ُكر ّ
ال َولَ ْن َت ِج َد ل ُِسن َِّت اهللِ تحوي ً
َتبدي ً
ال (فاطر)43 :
و فكر بدكاري جز صاحبش را تباه نخواهند كرد و آيا اينان جز آنكه به طريقۀ امم گذشته
هالك شوند انتظار دارند؟ و طريقۀ خدا و حق (سنت الهي) هرگز تغيير نميپذيرد.

در زمان خواجه غياث الدين هنگامي كه طغاي و طاش تیمور،امراي ابوسعيد بهادرخان

فتنهانگيزي آغاز كردند ،قصد اركان دولت داشتند و براي پادشاه معلوم شد،آيۀ باال صورت
حال ايشان شد و در آغاز شوال  725به دار فنا رفتند.
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 .47در صفحۀ  622آمده است:
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«ذل َِك َف ْض ُل اهللِ ُ يوتي َه َم ْن َ يشا ُء َو ا ُ
العظيم» (حديد)21 :
والفضل
هلل ُذ
ِ
ِ
پس از رفع فتنۀ طغاي و طاش تیمور و «فراغت حال و رفاهيت بال مردم كه در سايۀ 
عدل و رحمت پادشاه و شفقت و رأفت وزيرش ايجاد شد ،همگان به دعاگويي پرداختند
و ذلك»...

 .48مستوفی در صفحۀ  635آورده است:

الحق و ال َ يكونُوا َ
ين
ين آمنوا اَ ْن تَخْ شَ َع قلوبُ ُهم ل ِذك ِر اهللِ» َو ما نَ َز َل مِن ِّ
«اَلَ ْم َ ي ِ
 كال ّذ َ
ان ل ِل َّذ َ
هم و َ
الكتاب م ِْن َق ْب ُل َف َط َ
فاسقون (حديد:
ِنهم
اُوتُو
ثير م ُ
َ
َ
 ك ٌ
ال َعلَ ْي ُه َم األ َم َد َفق ََس ْت   ُقلوبُ ْ
)15
آيا نوبت آن نرسيده كه گرويدگان دلهايشان به ياد خدا خاشع گردد و آنچه از حق نازل
شد بذل توجه كنند؟ و اين فضل خداست كه به هركس خواهد ،عطا كند و فضل و كرم
خدا بسيار عظيم است.

سبب توبۀ فضيل عياض كه از عرفاي قرن دوم و علماي حديث است (در جواني راهزني

ميكرد) آن بود كه بر كنيزكي عاشق بود ،وقتي به سراغ او رفت آواز قرآنخواني شنيد كه
ميخواند الم ...عياض را از شنيدن آن آيه بيداري و آگاهي پيدا شد ،توبه كرد و بازگشت.
 .49در صفحۀ  636آمده است:

مون فتي ً
تاع الدنيا َق ُ
ال (نسا)77 :
ُقل « َم ُ
خیر ل َِم ِن اتقّي َو ال تظلَ َ
ليل» َواالخِر ٌُهًْ ٌ
بگو كه زندگاني دنيا متاعي اندك است و جهان آخرت ابدي براي هر كه خداترس باشد،
بسيار بهتر از دنياست و آنجا كمترين ستم دربارۀ كس نخواهد شد.

حاتم اصم را به دارالخالفۀ هارون بردند .حاتم خليفه را زاهد خطاب كرد ،خليفه گفت:

من زاهد نيستم ،تو هستي؟ حاتم گفت« :زاهد آن است كه به كمتر چيزي قناعت كند و حق

تعالي ميفرمايد :متاع الدنيا قليل .چون تو بر دنيا قناعت كردهاي ،زاهد باشي ،من كه سر به

دنيا و آخرت فرو نميآورم ،چگونه زاهد باشم؟»
 .50در صفحۀ  637آمده است:

فين» (انعام ،)141 :و ا ُ
الظالمين (آلعمران:
هلل ال ُ يحِ ُّب
َ
المس ِر َ
و ال تُس ِرفوا اِنَّ ُه «ال ُ ي ِّح ُب ُ
)57
و اسراف نكنيد كه خدا مسرفان را دوست نميدارد.

شيخ بهلول ،پسرعموي هارون الرشيد روزي نزد خليفه رفت كه در عمارتي عالي زندگي

ميكرد .به بهلول گفت چيزي بر اين عمارت بنويس ،بهلول تكه ذغالي برداشت و نوشت
ديگران باشد ،ستم كردهاي و خداوند ستمگران را دوست ندارد.
 .51در صفحۀ  640آمده است:

قويم» (تين)4 :
ِنسان في اَ ْح َس ِن تَ ٍ
«لَ َق ْد خَ لَقن َا اال َ
كه ما انسان را در (مقام) حسن تقويم و نيكوترين صورت در مراتب وجود بيافريديم.

شيخ احمد بن حرب معاصر بايزيد بسطامي گفته است حق تعالي ميفرمايد آيه« ...چون

نيكوترين صورتي آفريد بيمروتي باشد به بدترين صفتي مشغول بودن» (يعني متابعت ديو

كردن).

 .52در صفحۀ  643تاریخ گزیده آمده است:

«لَ ْم َ يلِ ْد َو لَ ْم يولَد َو لَ ْم َ ي ُك ْن لَ ُه ُ كفواً اَ َحد» (اخالص 3 :و)4
نه كسي فرزند اوست و نه او فرزند كسي است و نه هيچ كس مثل و مانند و همتاي
اوست.

از شيخ محمدعلي حكيم ترمذي كه معاصر ابوتراب نخشبي بود روايت است كه حق
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اگر از مال خود ساختهاي اسراف كردهاي و خداوند مسرفين را دوست ندارد و اگر از مال
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تعالي را در خواب ديد و جهت نجات خاليق اين دعا را از او بياموخت كه :بسم اهلل الرحمن

الرحيم .سبحان اهلل اال به .سبحان اهلل الفرد الصمد .سبحان اهلل الذي رفع السماء بغير عمد.

لم يتخذ صاحبه و ال ولدا «لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفواً احد» هم از اوست «چون

حق تعالي ضامن رزق است ،بنده را ضامن توكل خواهد بود .حقيقت محبت حق تعالي دوام
انس است به ذكر».

 .53در صفحۀ  658آمده است:

الرحيم» (نمل)30 :
الرحمن
ليمان َو اِنَّ ُه بسم اهللِ
ِ
ِ
«اِنَّ ُه مِن ُس َ
كه آن نامه از جانب سليمان و عنوانش به نام خداي بخشندۀ مهربان است.

ابوسري منصور بن عمار پوشنجي واعظ در اوايل حال در راه كاغذپارهاي يافت ،بر
شيخ
ّ

آنجا نوشته بود بسم اهلل الرحمن الرحيم ،چون جايي پيدا نكرد كه قرار دهد كاغذ را خورد

و به بركت اين كار ،در علم بر او گشوده شد .وي از عرفاي قرن چهارم است و ميگويد
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دل عارف محل ذكر است و دل ذاكر جاي توكل و دل متوكل منبع رضا و دل راضي مقام
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قناعت (مستوفي 5 :1364 ،و   .)658

 .54در صفحۀ  707آمده است:

فان َ
راسيات (سبا)13 :
الجواب و ُقدو ٍر
 ك
ٍ
ِ
و ِج ٍ
كاسههاي چوبين چون خوكهاي بزرگ و ديگهاي بلند بزرگ.

امروالقيس كه در زمان جاهليت نزديك به عهد رسول اهلل(ص) بود ،در قصيدهاي گفته

بود و جفان ...چون به گوش حضرت رسيد فرمودند« :لعن اهلل الملك الضليل نطق بالقرآن
قبل ان ينزل».

 .55مستوفی در صفحۀ  715آورده است:

تب (مسد)1 :
تَ َّب ْت َ يدا اَبي لَ َه ِب َو َّ
ابولهب نابود شد و دو دستش (كه سنگ به رسول خدا ميافكند) قطع شد.

اديب صابر ترمذي ،شاعر قرن ششم و معاصر سلطان سنجر است كه به رسالت خوارزم

پيش آتسز خوارزمشاه رفت .آتسز شبانگاه او را در آب جيحون غرق كرد .شعر زير را او
سروده است.

        	گر اديبي نشست در مجلس
چه توان كرد سورۀ  اخالص
	  

زير دست كسي كه بيادب است

زيـر تبـت يـدا ابـي لهـب اسـت

نتیجهگیری

مستوفی چنان بر آیات و قصص قرآن تسلط داشته که از مفاد اغلب آن قصهها مانند داستان

خضر و موسی ،گوسالهپرستی بنی اسرائیل در غیبت موسی ،یونس و به دریا انداختن وی و
نوح و کشتی او در بیان مطالب و حوادث تاریخی کتاب خود بهرۀ وافر برده و تاریخ گزیده را

مزین به زینت قصص کتاب آسمانی کرده است .بدیهی است در تاریخ و تمدن اسالمی هیچ

سندی گویاتر و قویتر از وحی الهی نیست و مستوفی با ایمان و عقیده بر این امر ،اثرش را
قوت و قدرتی بسزا بخشیده است و سایر مورخان این توجه خاص را نداشتهاند.
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