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مروری بر کتاب
آیۀ تطهیــــر در آیینـــۀ شعر عرب
چکیده :کتاب «آیۀ تطهیر در آیینۀ ادبیات عرب» نوشتۀ زهره اخوان مقدم،

پژوهش���ی درب���ارۀ آیۀ تطهیر اس���ت که محور اصل���ی آن ،کارب���رد درونمایۀ
آی���ۀ تطهی���ر در ادبیات عرب اس���ت .کت���اب مذکور مس���تخرج از پایاننامه
کارشناس���ی ارشد خانم اخوان در س���ال  1381در رشته ادبیات عرب بوده

که در س���ال  1392توس���ط انتش���ارات نبأ به چاپ رس���یده است .نویسنده

در نوش���تار حاضر ،به اختصار به تش���ریح محتوای فصول کتاب پرداخته و

سپس پیشنهاداتی را در رفع کاستیهای محتوایی ،چاپی ،و ویرایشی اثر
ارائه میدهد.

کلیدواژهه�ا :کتاب آیه تطهیر در آیینه ادبی���ات عرب ،زهره اخوان مقدم،
آیه تطهیر ،نقد و بررسی کتاب.

آیۀ تطهیر در آیینۀ شعر عرب ،زهره اخوان مقدم؛ چ  ،1تهران :نبأ،
 276 ،1392ص.

[]3
زندهب���ودن ه ��ر تحقی ��ق به آن اس ��ت ک ��ه پژوهشه ��ای بعدی در ب ��ارۀ آن
ش���کل گی���رد؛ پژوهشهای ��ی در جای ��گاه تکمی ��ل ،اس ��تدراک ،تعلی ��ق،
روششناسی ،نقد و بررس ��ی ،روزآمدی و عناوین دیگر که الزمۀ «تحلیل
اثر» اس���ت .ش ��وربختانه ب ��ه جای تقو ی ��ت این جنبه ،بیش ��تر ب ��ه تجلیل
صاحب اثر پرداخته ش ��ده و کمتر به پیگیریهای پژوهشی الغدیر توجه
شده است.

[]1
نزدیک به هش���تاد س���ال پیش عالمۀ مجاهد ش���یخ عبدالحسین امینی
طرح���ی نو در بی���ان مباحث امامت در افکند و موض���وع غدیر را در ادب
عرب پی گرفت .او با این کار عظیم و جاودانه ،بنیانی استوار بنا کرد که
جاذبۀ بنا و مبنا ،همواره پژوهشیان را به سوی خود فرا میخواند.

بدیهی اس���ت که مراد نگارنده از این س ��طور« ،تجلی���ل و تحلیل توأمان»
است ،نه مدح و تمجید یکطرفه و بیتوجهی به ارزیابیهای منتقدانه.
ب���ه هر حال رس ��م و آیین حرمتنه ��ادن به محقق ��ان و یادگارهای اثرگذار
آنان ،اینگونه نیس ��ت که جنبههای تحقیقی آثارش ��ان فراموش شوند .بر

در واقع این ش���جرۀ طیبه ریش���های در ایمان و والی خالصانه به خاندان

اساس یک تحقیق کتابشناسانه 1تنها سه عنوان پایاننامه دربارۀ الغدیر
در دانشگاههای پیام نور قم ،آزاد تهران و کوفه (عراق) نوشته شده است.

خور میطلبد) و شاخههایی که هر زمان به بار مینشیند و اهل ایمان را

آیا همۀ پشت صحنۀ روشمندیها بیش از این کار تحقیقی نمیطلبد؟

نور دارد (البته در س���اختاری پژوهش���ی که همتی بلن���د و حوصلهای در
بر خوان معنوی خود مینشاند.

برخ���وردی با آن داش ��تند؟ کارنامۀ خ ��ود را با مرا ک ��ز و نهادهای تحقیقی

[]2
این���ک چهلوپنج س���ال میگ���ذرد از انتق���ال آن بزرگ به س���رای دیگر .در
ای���ن هنگام باقیات صالح���ات او و بهویژه ش���اهکار جاودانهاش الغدیر
همچنان زنده است و مشعلی است فروزان که هر زمان تابندهتر از پیش
رهنوردان را ره مینماید.
در طول این چند دهه ،الغدیر همچنان قبلۀ قبیلۀ پژوهش والیی بوده و
حول محور آن آثار مختلف برآمده اس���ت .نگاهی به دهها نوشتار دربارۀ
عالمه امینی و آثارش این حقیقت را نشان میدهد.
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145

کش���ورهای پیش ��رفتۀ جهان قیاس نمیکنم .کافی اس ��ت آن را با کارنامۀ
پربرگ و پربار همس ��ایگان پاکستانی خودمان در مورد دکتر محمد اقبال
مقایس���ه کنی ��م تا قص ��ور و تقصیر خ ��ود را در ب ��اب عالمه امین ��ی ببینیم
کمکار یای که جای هیچ گونه توجیه ندارد.

[]4
اینک با کتابی روبرو هس ��تیم ک ��ه در فضای روش ��مندی الغدیر برآمده و
 .1کتابشناس���ی عالمه امینی از دوس���ت دانشورم حمید سلیم گندمی که در فصلنامه سفینه شماره
 38چاپ شده است.
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پردهای مغفول از ظرفیت گس���تردۀ چنان پیگیری پژوهش���ی یادش���ده را

روش���ن است که نویس ��نده این فصل را بهاختصار برگزار کرده است؛ زیرا

نشان میدهد .کتاب آیۀ تطهیر در آیینۀ ادبیات عرب نوشتۀ خانم دکتر

در منابع دیگر مربوط به آیۀ تطهیر به تفصیل بدان پرداختهاند.

زهره اخوان مقدم ،پژوهشی است دربارۀ آیۀ تطهیر (آیه  33سوره احزاب)
که محور اصلی آن کاربرد درونمایۀ آیۀ تطهیر در ادبیات عرب است.

[]5
فصل دوم به بررس ��ی ش ��عر ش ��اعران عرب دربارۀ آیۀ تطهیر میپردازد .در

نویسنده کتاب که اکنون عضو هیئت علمی دانشکدۀ علوم قرآنی تهران

ای���ن فصل به پیروی از س ��اختار کتاب الغدیر ،بخش ��ی را به نگرش ��ی بر

اس���ت ،این کار را در س���ال  1381به عنوان پایاننامۀ کارشناس���ی ارش���د

پیشینه و جایگاه رفیع شعر اختصاص داده است( .ص  83ـ  .)96پس

رش���تۀ ادبیات عرب به دانش���گاه آزاد تهران مرکز ارائه کرده بود و اینک در

از آن اشعار شاعران در بارۀ آیۀ تطهیر یا به تعبیر نویسنده تطهیریهها را به

کس���وت کتاب در سلس���لۀ «پایاننامههای برگزیده» توسط انتشارات نبأ

ترتیب زمان ،از س ��دۀ دوم تا س ��یزدهم همراه با ترجمه ش ��عر و شرح حال

منتشر شده است.

آنان میآید.

چنان که از مقدمه بر میآید ،پیشنهاد این موضوع از جناب دکتر محمد

این بخش اشعار  46شاعر را در بر دارد با تقسیم زیر:

امین���ی ،فرزند دانش���مند عالم���ه امینی بوده اس���ت .هدف ای���ن بوده که

س���ده دوم 4 ،ش ��اعر؛ سده سوم 4 ،ش ��اعر؛ س ��ده چهارم 12 ،شاعر؛ سده

روش���ی را که آن عالم فقید در بررس���ی موضوع غدیر به کار گرفته ،دربارۀ

پنجم 5 ،ش ��اعر؛ سده ششم 4 ،شاعر؛ سده هفتم 6 ،شاعر؛ سده هشتم،

یک موضوع کلیدی دیگر در امامت به کار گرفته شود.

 2ش���اعر؛ س ��ده نهم تا یازدهم 3 ،ش ��اعر؛ س ��ده دوازدهم 3 ،ش ��اعر؛ سده

ب���ه بیان دیگر میتوان عنوان دیگر این کت���اب را به اقتفای عنوان کتاب
الغدیر چنین دانست« :آیة التطهیر فی الکتاب و السنة و االدب».

سیزدهم 3 ،شاعر.
نکتۀ اصلی و محوری مشترک میان اشعار این شاعران این است که مراد
از اهل بیت در آیۀ تطهیر ،پنج وجود مقدس است نه همسران پیامبر.

[]4

[]6

کتاب پس از مقدمه ،دو فصل اصلی دارد.
فصل اول بیش از پنجاه صفحه دارد و به مباحث زیر میپردازد :اهمیت
آی���ۀ تطهیر ،مف���ردات آیۀ تطهیر ،دیدگاه عالمان ش���یعه و خاس���تگاه آن،
دی���دگاه علمای تس���نن و سرچش���مۀ اخت�ل�اف ،چگونگی تعمی���م آیه به
معصومان دیگر و نگاهی به شخصیت عکرمه و بررسی حدیث او.

در می���ان ای ��ن ش ��اعران ،بزرگانی از ش ��یعه امام ��ی دیده میش ��ود ،مانند
عبدی (س ��ده  ،)2حمیری (م  ،)173دعبل خزاعی (م  ،)246ابن علویه
(م حدود ،)320ناشئ صغیر (م  ،)365صاحب بن عباد (م  ،)385ابن
عودی نیلی (م  ،)558اربلی (م  ،)692کفعمی (م  )900و آخوند مسیحا
(م .)1127

برخی از نکات مهم این فصل عبارتند از:
 .1اراده اذهاب رجس در آیه ،ارادۀ تش���ریعی اس���ت یا تکوینی؟ اگر اراده
تکوینی باش���د ،به معنای نفی اختیار اس���ت؟ در این مورد دیدگاه عالمه
سیدجعفر مرتضی و آیتاهلل جوادی آملی مطرح شده است.
 .2آیا الزمۀ اذهاب رجس این اس���ت که ابتدا رجس موجود باشد تا فعل
«لیذهب» تحقق یابد؟

اما این حقگویی منحصر به ش ��یعیان امامی نیست ،بلکه نام گروهی از
بزرگان تس ��نن را در شمار این ش ��اعران مییابیم مانند محمد بن ادریس
ش���افعی (م  ،)204اخط ��ب خ ��وارزم (م  ،)567اب ��ن طلح ��ۀ ش ��افعی (م
 ،)652ابن ابی الحدید (م ،)656ابن صباغ مالکی (م  )855و عسیری
شافعی(م  1228یا .)1223

 .3رجس یعنی چه؟ مصادیق آن چیست؟

ش���اعرانی از مذاه ��ب دیگ ��ر نی ��ز در این مجموع ��ه حضور دارن ��د .مانند

 .4اهل البیت چه کسانی هستند؟ آیا چهار تن شناختهشده از خاندان

منصور باهلل یمنی زیدی (م  )614و وامق نصرانی (سده چهارم).

پیامبرن���د (حضرات علی ،فاطمه ،حس���ن و حس���ین علیهم الس�ل�ام) یا
اینان به همراه همسران پیامبر یا فقط همسران؟
ً
س���خن اخی���ر از عکرمه نقل ش���ده و نویس���نده بحثی نس���بتا کامل دربارۀ
شخصیت و پیشینۀ عکرمه آورده است.
بخ���ش «خالص���ه و نتیجهگی���ری» (ص  )74 – 67تلخی���ص مباح���ث
پیشین است.
 .5آی���ا اه���ل بیت منحصر در پنچ تن اس���ت ی���ا دیگر معصوم���ان را در بر
میگیرد؟

56

همی���ن م ��رور گذرا نش ��ان میدهد ک ��ه حقایق ��ی از این دس ��ت ،میتواند
بهتری���ن مح ��ور اتح ��اد اقالی ��م قبل ��ه در براب ��ر جریانهای خش ��ونتگرای
عقلگریز باش ��د که به ن ��ام دین ،ولی به کام تکفیر و کش ��تار ،ضربههایی
جبران ناپذیر به دین مبین اسالم میزنند .این ظرفیتی است بزرگ که تا
کنون توجه مناسب بدان نشده است.

[]7
مرور بر گستردگی جغرافیایی شاعران نیز جالب توجه است.
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[]8

برای نمونه:
کوفه :سفیان عبدی (سده .)2
یمن :ابونواس (س���ده ،)2عبداهلل منصور ب���اهلل (م ،)614ابومحمد منصور
باهلل (م  ،)570عجیلی شافعی (م  1228یا .)1223

عمدهترین منبع برای ش ��عر ش ��اعران دو کتاب بوده اس ��ت :یکی مناقب
ابن شهر آشوب و دوم الغدیر عالمه امینی.
همچنین عمدهترین منابع برای شرح حال شاعران که پیش از نقل شعر

حله :شمسالدین حلی (م حدود .)690

آنها آمده کتابهای زیر است :االغانی ،وفیات االعیان ،لسان المیزان،

اربیل (عراق) :اربلی (م  ،)692ابن سرایا (م  750یا .)752

س ��یر اعالم النبالء ،تاریخ بغداد ،تاریخ دمشق ،طبقات الشعراء ،اعیان
الشیعه ،النجوم الزاهره ،ادباء العرب ،االعالم و دیگر منابع تراجمنگاری.

فلسطین :شافعی (م .)204
حمص (سوریه) :دیک الجن (م  235یا .)236
بغداد :دعبل خزاعی (م  ،)246ناشئ صغیر (م .)365

دیوان ش���اعر نیز در برخی موارد که در دسترس بوده ،در ردیف مصادر به

اصفهان :ابن علویه (م حدود .)320

شمار است .مانند دیوان حمیری ،دیوان دعبل خزاعی ،دیوان ابونواس.
ً
ب���رای توضی���ح پ ��ارهای از کلمات اش ��عار نی ��ز عمدتا به صحاح و لس ��ان

بصره :ابن درید (م .)321
حلب :صنوبری (م .)334

العرب رجوع شده است.

منبج :ابوفراس (م .)357

در کتابشناسی منابع (ص  263ـ  ،)273مشخصات  133عنوان کتاب

اشبیلیه (اندلس) :ابن هانی (م .)362

درج شده که بیشتر آنها در شمار کتب مرجع و منابع کهن هستند و این

شوش (ایران) :ابوعبداهلل سوسی (م .)370

بر اعتبار و وزن کتاب میافزاید.

دیاربکر (کردستان) :بشنوی (سده  ،)4حصفکی (م  551یا .)553
طالقان :صاحب بن عباد (م .)385

[]9

شیراز :ابن مقلد شیرازی (م .)575

در حین مطالعۀ کتاب چند نکته و پیش ��نهاد به نظرم رسید که میتوان

نیشابور :ابوعلی ضریر (سده .)5

در چاپهای بعدی به آن توجه کرد:

نیل (عراق) :ابن عودی نیلی (م .)558

 .1ترجمه شعرها با حروف ریزتر و عرض کمتر در کتاب بیاید.

مصر :ابن رزیک (م  ،)556ساعاتی (م .)1298
مکه :اخطب خوارزم (م  567یا  ،)568ابن صباغ مالکی (م .)855
جبل عامل :کفعمی (م .)900

 .2تفکی���ک می ��ان تطهیر ی ��ۀ ی ��ک ش ��اعر و دیگ ��ر ش���عرهای او که ضمن
توضیحات (چه در بخش ش ��رح حال ش ��اعر و چه در ضمن متن اشعار

بصره :ابن معتوق (م .)1087

او) آمده ،بهتر به تفهیم مطلب کمک میکند.

فسا (ایران) :مسیحا فسوی (م .)1127

 .3فهرس���ت بخش دوم چندان گویا نیس ��ت .میتوان در مورد هر شاعر،

نصیبین :ابن طلحه شافعی (م .)652

دو عنوان (شرح حال و شعر شاعر) را ادغام کرد .در همین جا درج تاریخ

مدائن :ابن ابی الحدید (م .)656

تولد و وفات شاعر و شماره مسلسل شعرها نیز (چه در فهرست و چه در

کمترین نتیجۀ این گس���تردگی جغرافیایی آن اس���ت که شاعران دانشور
بس���یاری در تمام بالد اس�ل�ام و مذاهب مختلف عقیده داشتند و دارند
ک���ه مراد از اه���ل بیت که طه���ارت آنه���ا را خداوند متعال در ق���رآن اعالم
داشته ،فقط پنج تن شناختهشده است نه دیگران.
باید دانس���ت ک���ه در این زم���ان ،ب���ه دلیل س���هولت ارتباط���ات و انتقال
مطالب علمی ،گس���ترش یک نظریۀ آسان است ،اگرچه پذیرش آن خود
دلیلی بر فرهنگ عمومی تواند بود ،ولی در سدههای پیشین ،با توجه به
دش���واری ارتباطات ،گس���ترش یک نظریه ،آن هم می���ان پیروان مذاهب
مختلف و پذیرش دانش���وران آنها ،بهخوبی نوع���ی فرهنگ عمومی را در
مرور زمانها نشان میدهد .روشن است که ادامه و تکمیل این پژوهش

داخل کتاب کنار عنوان نام شاعر) مناسب است.
 .4با توجه به اینکه نویس ��نده ش ��اعران را تا سدۀ س ��یزدهم در نظر داشته
(ص  ،)96بهت ��ر ب ��ود این کلمه در عن ��وان بیاید .ضم ��ن اینکه در همین
دورۀ زمانی ،ش ��عرهای دیگری وجود دارد که به مس ��تدرک نیاز دارد و در
چاپهای بعدی باید آورده شود.
 .5نمای���ۀ موضوع ��ی ـ الفبایی را باید بخش ��ی اجتنابناپذیر از هر کتابی
بدانی���م .متأس ��فانه ع ��دم توج ��ه به این مه ��م راه دس ��تیابی ب ��ه درونمایۀ
کتابه���ا را ب ��رای خوانندگان دش ��وار میس ��ازد .همچنین نمای ��ۀ آیات،
احادیث ،اش ��خاص ،مکانها ،کتابها ضرورت دارد که امید است در
چاپهای دیگر جبران شود.

تا زمان حال و رجوع به منابع بیشتر ،این حقیقت را بهتر روشن میکند.

[]10
کت���اب اش���کالهای چاپی و ویرایش ��ی ز ی ��ادی دارد که بعض ��ی از آنها بر
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مروری بر کتاب آیۀ تطهری در آیینۀ شعر عرب

نقدوبرریسکتاب

معنی نیز اثر میگذارد .برای نمونه چند مورد یادآوری میشود.

شود« :اذا کنت اشهد ّأن اإلله»

 .1ص  ،5س  :19کلمۀ «زائد» زائد است.

 .16ص  ،194پانویس  :1شماره صفحه الذریعه نادرست است.
 .17ص  ،218س  :2دربارۀ ابن طلحه آمده که در علوم مختلف آ گاهی

 .2ص  ،6س  4و  :5شماره  7ـ  1و  7ـ  2درست است.
 .3پاورقی ص  :29باید تذکر داد که کتاب «اهل البیت فی المکتبة العربیة»
فقط کتابهایی را در بر دارد که الف) به زبان عربی اس���ت .ب) نویسنده
آن از دانش���مندان تس���نن اس���ت .ج) فقط آثار مستقل تس���نن را در بر دارد،
نه آثار مش���تمل .د) آث���اری را که پس از زمان حی���ات مؤلف ،یعنی محقق
سیدعبدالعزیز طباطبایی (سال  1374شمسی) منتشر یا شناسایی شده
در بر ندارد .بنابراین تعداد کتابهای تس���نن درب���ارۀ اهل بیت ،عددی به
مراتب بزرگتر از این عدد اس���ت .چنانکه نگارندۀ س���طور تا کنون چندین
تکمله بر این کتاب نفیس و راهگشا نوشته و منتشر ساخته است.
همی���ن ج���ا تذکر دهم ک���ه نام این کتاب در فهرس���ت مناب���ع کتاب درج
نشده است.

ً
 .4پانوی���س ص  :98جلد چن���دم الغدیر؟ باید قید ش���ود .احتماال جلد
دوم باشد.
 .5ص  ،102س  :11گفتی که گفتنی درست است.
ُ
 .6ص  ،102س  :7خف .خف به سکون فاء (صیغه امر) درست است.
 .7ص  ،103س  6و « :7که راوی میگوید» تکراری و زائد است.
 .8ص  ،112س  2و ص  ،157س  :6چنانچه به نظر برخی از ویراستاران
بهتر است به جای آن کلمه چنانکه به کار رود.
 .9ص  ،142س  :17وف���ات دعبل را در س���ال  246و عمر او را  79س���ال
دانس���ته اس���ت ،در حالی که تولد او را س���ال  148میداند (ص  ،140س
 .)7این اعداد با هم سازگار نیست.
 .10ص  ،147س  4ـ  :7ارتب���اط ای���ن ابی���ات ب���ا آی���ۀ تطهیر خیلی روش���ن
نیست و توضیح بیشتر میخواهد.
 .11ص  ،155س  :16نوش���تهاند« :ابوبک���ر ابن درید  ...در س���ن  89یا 98
سالگی در ماه شعبان سال  321از دنیا رفت».
اگ���ر س���ال تول���د او همان باش���د که در مت���ن ص  ،154س  4آمده (س���ال
 ،)223در این صورت س���ن  89غلط اس���ت و باید به نادرس���تبودن آن
تذکر داده شود .گرچه در بعضی از منابع آمده باشد.
 .12ص  ،160س  :7سال قتل ابوفراس را  357و عمر او را  37یا  40سال
میداند ،در حالی که تولد او را س���ال  320یا  321آورده است (ص ،159
س  .)6در این عددها نیز باید بازنگری شود.
 .13ص  ،166س  :2وفات ابنهانی را در س���ال  362و عمر او را  40سال
میداند ،در حالی که تولد او را به س���ال  326قید کرده است (ص ،165
س  .)12ای���ن عب���ارت نیز مفهوم نیس���ت .جمالت اواخ���ر صفحه  166و
اوایل صفحه  167مشکل را حل نمیکند و نیاز به بازنگری دارد.

داشت« ،از جمله علم حروف و اوقات».
آیا همین کلمه درس ��ت اس ��ت؟ آیا مراد ،علم اوفاق نیست؟ به هر حال
نیاز به توضیح مختصر دارد.
 .18پانوی���س  ،9ص  :229ارج ��اع ب ��ه مقدم ��ه کتاب کش ��ف الغمه داده
است .بهتر است عبارت «مقدمة التحقیق» قید شود.
 .19پانویس  ،4ص  :233نام کتاب معجم المؤلفین تصحیح شود.
 .20ص  ،249س  11و  :14مت ��ن و اع ��راب ای ��ن بیته ��ا نیاز ب ��ه بازنگری
دارد.

ً
 .21ص  ،256س  :2عبارت «عصر حدیث» آمده که ظاهرا مراد آن دوره
جدید است ،در حالی که این وصف برای قرن سیزدهم درست نیست.
 .22در کتابشناسی منابع اشتباهات چاپی و غیرچاپی رخ داده است:
الف) ص  ،263شماره  :8دارالکتب درست است.
ب) ص  ،264شماره  :18کلمه «لدرر» درست است.
ج) ص  ،267ش ��ماره  :53وف ��ات ش ��ریف رضی در س ��ال  406درس ��ت
است.
د) ص  ،268شماره  :67وصف سید برای عالمه امینی نادرست است.
هـ) ص  ،268شماره  :69دارالکتب العلمیه درست است.
و) ص  ،268شماره  :70سال وفات شیخ آقا بزرگ تهرانی در سال 1389
درست است.
ز) ص  ،270شماره « :97به اشراف» درست است.
ح) ص  ،271ش ��ماره  :99ن ��ام محق ��ق« ،دکتر احمد مه ��دوی دامغانی»
درست است.
ط) ص  ،122ش ��ماره  :122نام عالمه طباطبایی «س ��ید محمدحس ��ین»
درست است.
ی) ص  ،273شماره  :128نام مؤلف نور الثقلین« ،عبد علی بن جمعه»
درست است.

[]11
س���خن پایانی اینکه این اش ��کاالت معدود و جزئی هرگ ��ز ارزش کتاب را
کم نمیکند .بعضی مزایا در این کتاب هس ��ت ک ��ه نمیتوان بدون تذکر
ب���ه آنها ،این وجیزه را به پایان برد .موض ��وع ابتکاری ،ورود و خروج پخته
و محققانه ،حوصله و تتبع در نوش ��تن بیش از چهل ش ��رح حال به شیوۀ
ّ
دانش���نامهای ،اع ��راب و ترجمه و حل مش ��کالت صدها بیت و اس ��تناد
ب���ه بی���ش از  130منبع معتبر برخ ��ی از این مزایا اس ��ت .بدین روی عموم
پژوهشیان را به بهرهگیری از این کتاب توصیه میکنم.
توفیق روزافزون نویس ��نده و ناش ��ر را از خ ��دای ب ��زرگ آرزو دارم و امیدوارم

 .14ص  ،173س  :6سال  1370نادرست و  370درست است.
 .15ص  ،175س  :9به نظر میرس���د که مصراع اول ش���عر باید تصحیح
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مشمول دعای خیر حضرت بقیة اهلل ارواحنا فداه باشند.
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