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چکیده :پشتوانۀ فرهنگی سترگ و توان سخنسرایی
بنیانی طریق غریب خاقانی است.
شگفت ،دو عنصر
ِ
پیوند این دو سخنی فاخر با مضامین ،تصاویر و تعابیر
بدیع و نو به بار آورده است .گستردگی و تنوع از ویژگیهای
بارز پشتوانۀ فرهنگی خاقانی است .او از علومی چون
طب ،نجوم ،تفسیر ،تاریخ ،جانورشناسی ،کانیشناسی
و  ...آ گاهیهای درخور توجهی داشته و در جای جای
آفرینشهای ادبی خود از آنها بهره برده است .قصص انبیا
با به برجستگیای که در تفاسیر و تواریخ دارد ،بسیار مورد
توجه خاقانی بوده است .سرگذشت حضرت ابراهیم(ع)
به عنوان یکی از این قصص ،جاذبههای متعددی برای
خاقانی داشته که در این جستار به تبی�ین و تحلیل آنها
پرداختهایم.
کلیدواژه :خاقانی ،پشتوانۀ فرهنگی ،قصص انبیا ،دیوان،
ابراهیم(ع).

Abrahamic Themes in Khāghani’s Poetry
Saeed Mahdavifar
Abstract: The great cultural background and
the amazing power of speech are the two basic
elements of Khāghani’s methodology in poetry.
The combination of these two magnificent
features has created new themes, images, and
innovative subjects in his poems. Extensiveness and diversity are prominent features of
Khāghani’s cultural background. He has considerable knowledge of sciences such as medicine,
astronomy, exegesis, history, zoology, mineralogy, etc., and has used them in various places in
his literary creations. The stories of the prophets, with their prominence in interpretations
and histories, have been highly regarded by
Khāghani. The story of Prophet Ibrahim (AS)
has had several attractions for Khāghani, which
we have explained and analyzed in this article.
Keywords: Khāghani, Cultural Support, Stories
of Prophets, Book of Poems, Ibrahim (AS).

ّ
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 .1درآمد

ً
سرگذشـت پیامبـران ،بخـش مهمـی از پشـتوانۀ فرهنگ ِـی خاقانـی را تشـکیل میدهـد .اساسـا پرداختـن
بـه ایـن موضـوع در فرهنـگ اسلامی ّ
ّ
جذابیـت ویـژهای داشـته اسـت .قـرآن برخـی از ایـن
اهم ّیـت و
ّ
نهـا تـا بدانجـا گسـترش یافتـه کـه آثـار مسـتقلی گاه با عنـوان کلی
سرگذشـتها را روایـت کـرده و تفسـیر آ 
«قصـص األنبیـاء» و گاه بـا عناو یـن دیگـری تألیـف شـده اسـت .در ایـن میان آثـاری نیز دیده میشـود که
نویسنده بر سبیل تکنگاری ،تنها به سرگذشت یکی از انبیای الهی پرداخته است 1.خاقانی به عنوان
سخنوری که سبک تازهای در سخنوری پی افکنده ،به پشتوانههای فرهنگی در آفرینشهای ادبی خود
ّ
توجـه بسـیاری دارد .وی بـه خو بـی از داسـتانهای پیامبـران در خلـق مضامیـن و تصاویـر بدیـع بهـره بـرده
یهـا گاه چنـان گسـترده و عمیـق اسـت کـه میتـوان اثری مسـتقل در باب آن به رشـتۀ
اسـت .ایـن بهرهور 
تحریر درآورد .زندگانی حضرت ختمی مرتبت(ص) و حضرت عیسـی(ع) نمونهای آشـکار در این باب
اسـت .شـاعر ما همچنین اشـارات مختلفی به سرگذشـت حضرت ابراهیم(ع) داشـته که در این جستار
به تبیین و تحلیل آنها میپردازیم.

 .2بحث اصلی
 حضـرت ابراهیـم(ع) فرزنـد «آزر» بـود« :و پـدر ابراهیـم آزر بـن ناخـور بـود ،و از نسـل سـام بـن نـوح بـود»(نیشابوری .)43 :1386 ،شاعر ما میگوید:
به خوان معنیآرایـ ـ ـ ــی براهیمی پدید آمد


ز پشــــــــت آزر صنعت علی نجار شــــــــروانی
(خاقانی شروانی)414 :1374 ،

بوشـنجی آورده اسـت :نسـب او ابراهیـم بـن آزر بـن ت َـارخ بـن ناحـور بن ارعو بن فالغ بن شـالح بن ارفخشـد
بن سام بن نوح و بعضی گویند :ابراهیم بن آزر و آزر را تارخ نیز میگفتند و او پسر ساروج بن ارعو بن فالغ
بن عابر بم شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بود .و گویند آزر مردی بود از اهل کورتاریا و آن دیهی است
از دیههای سـواد کوفه (بوشـنجی153 :1384 ،؛ ر.ک :مسـتوفی28 :1387 ،؛ خزائلی.)60-54 :1389 ،
َ
ََ َ ُ َ
ً
ً ّ َ َ
صریحا در قرآن به کار رفته است«َ :و إ ْذ َق َال إ ْب َر ِاه ُ
یم ِل ِب ِیه َآز َر أت ّت ِخذ أ ْص َن ًاما آ ِل َهة ِإ ِنی أ َراك
این نام یک بار
ِ
ِ
َ َْ َ َ
َ َ ُّ
ین» (األنعام  .)74 :6بر این اساس «پور آزر» نامتصویری برای ابراهیم(ع) است:
و قومك ِفی ضل ٍل م ِب ٍ
وآن کعبه چون عروس کهنسـ ـ ـ ــال تازهروی


ب ـ ـــــوده مشــــــــاطهای بســــــــزا پــــــــور آزرش
(خاقانی شروانی)219 :1374 ،

 آزر حرفت ّنجاری (دروگری) و بتتراشـی داشـت .وی بت نیک میسـاخت و بتخانۀ شـاه در امر او
بـود (ر.ک :نیشـابوری 2.)43 :1386 ،و ایـن جاذبـهای اسـت تـا خاقانـی با ّ
توج ه به ّ
نجـار بودن پدر خویش
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تصاویری بدیع خلق کند:
وز دگر سـ ـ ـ ــو چون خلی ـ ـ ـ ـلاهلل دروگرزادهام

بود خواهرگیر عیســــــــی مادر ترســــــــای من
(خاقانی شروانی)323 :1374 ،


در آن مبین که ز پشـ ـ ـ ــت دروگری زاده است

کجــــــــا خلیــــــــل پیمبر هــــــــم از دروگــــــــر زاد
(همان)850 :



3

هم بر این اساس وی را نماد صنعت و هنروری دانسته است:
به خوان معنیآرایـ ـ ـ ــی براهیمی پدید آمد


ز پشــــــــت آزر صنعت علی نجار شــــــــروانی
(همان)414 :

گـ ـ ـ ــر دل او رخنـ ـ ـ ــه کـ ـ ـ ــرد زلزلـ ـ ـ ــۀ حادثات

شــــــــیخ مرمتگر اســــــــت بر دل ویــــــــران او

شـ ـ ـ ــیخ مهندسلقب ،پیـ ـ ـ ــر دروگر علی

کآزر و اقلیدسانــــــــد عاجــــــــز برهــــــــان او
(همان)365 :


گردون چو طاقی از برش ،بسـ ـ ـ ــته نطاقی بر درش


در هر رواقــــــــی آزرش ،برهان نــــــــو پرداخته
(همان)850 :

کرده به جلوه کردنش باد مسـ ـ ـ ــیح مریمی


کرده به نقش بســــــــتنش نــــــــار خلیل آزری
(همان)323 :

ـتان» آزر سـخن گفتـه اسـت کـه دور نمینمایـد اشـاره بـه بتخانـۀ نمرود
در ابیاتـی از «کارخانـه» و «نگارس ِ
باشد که در ریاست آزر بود:
از رنگرنـ ـ ـ ــگ خلعه کـ ـ ـ ــه فرمـ ـ ـ ــودهای مرا


(همان)77 :
شه خلیلاعجاز و هیجا آتش و گرد خلیل



خانــــــــهام ز کارخانــــــــۀ آزر نکوتــــــــر اســــــــت

از بهــــــــار و گل نگارســــــــتان آزر ســــــــاختند
(همان)115 :
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جو یـری از مـال فـراوان و بتخانـۀ ّزر یـن نمـرود سـخن بـه میـان آورده اسـت (ر.ک :جویـری .)55 :1384 ،و
امـا ابـن بطوطـه در سـفرنامۀ خـود میگو یـد :در طـرف شـرقی شـهر ربـوه ،قریـهای واقـع شـده کـه بیتاألهیـه
یشـود .در ایـن محـل معبـدی بوده کـه میگویند آزر بتتراش بتهای خود را در آن میسـاخته
نامیـده م 
تهـا را میشکسـته اسـت .اکنـون معبـد مذکـور بـه مسـجد جامـع بدیعـی مبـدل شـده
و ابراهیـم(ع) آن ب 
کـه بـا سـنگهای رنگیـن رخامـی با منتهـای مهارت و هنرمنـدی آن را تزیین کردهانـد (ابنبطوطه:1361 ،
104و .)105در شاهدی نیز آمده است:
فرمـ ـ ـ ــان ملک چه سـ ـ ـ ــاحری سـ ـ ـ ــاخت

کـ ــــــز ســــــــحر بهــــــــار آزری ســــــــاخت
(خاقانی شروانی)753 :1374 ،



تتـراش و نیـز معتمـد و سـرهنگ و وز یـر نمـرود معرفـی کردهانـد کـه بـه او و اعتقاداتـش سـخت
 آزر را ب پایبنـد بـود (ر.ک :نیشـابوری43 :1386 ،؛ طبـری109 :1389 ،و130؛ مسـتوفی .)28 :1387 ،تعبیـر «آزر
نمرود» بر این پایه است:
ز یـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ــام قلتبـ ـ ـ ــان پـ ـ ـ ــدری دارم

ک ـــــــز آتــــــــش آفریــــــــد جهانــــــــدارش

نمـ ـ ـ ــرودش

اســــــــتاد بــــــــوده یوســــــــف نجــــــــارش

همـ ـ ـ ــزاد

بـ ـ ـ ــوده

آزر

(خاقانی شروانی)892 :1374 ،



 «خلیلاهلل» و «خلیل» لقب حضرت ابراهیم(ع) بود (مستوفی:)28 :1387 ،چه اخگـ ـ ـ ــر مانـ ـ ـ ــد از آن آتش کـ ـ ـ ــه وقتی


خلیــــــــلاهلل

در

او

افتــــــــاد

دروا

(خاقانی شروانی)27 :1374 ،
وز دگر سـ ـ ـ ــو چون خلی ـ ـ ـ ـلاهلل دروگرزادهام


بود خواهرگیر عیســــــــی مادر ترســــــــای من
(همان)323 :

َ َ ْ َ ْ َ ُ ً ّ َّ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ
ل َو ُه َو ُم ْح ِس ٌـن
ایـن لقـب بایسـتی برگرفتـه از کالماهلل مجیـد باشـد« :و مـن أحسـن ِدینـا ِممـن أسـلم وجهه ِ
َ ً
َو َّات َب َـع ِم َّل َـة إ ْب َر ِاهی َـم َح ِن ًیفـا َو َّات َخ َـذ ُ
اهَّلل ِإ ْب َر ِاهی َـم خ ِلیلا» (النسـاء  .)125 :4در باب ایـن لقب گفتهاند :آنگه
ِ
چون ذکر ابراهیم رفت ،خدای تعالی خواسـت تا پایۀ او به خلقان نماید و بگوید که او مرا خلیل اسـت.
َ ّ
ّ
ُ
«خ ّلة» به ّ
ضم «خا»
و «خلیل» را دو معنی بود :یکی دوسـت من «الخلة» ،و یکی محتاج من «الخلة» .و
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م ّ
ـودت باشـد ،و بـه فتـح «خـا» حاجت باشـد .و چـون از ّ
محبت گیرند ،فعیل به معنی مفاعل باشـد ،و از
هر دو جانب باشدّ .اما دوستی او خدای را ارادت طاعت او باشد و انقیاد فرمان او و نصرت اولیای او ،و
دوستی خدای او را ارادت خیر و ثواب او و اعالء کلمۀ او و بیان ارتفاع منزلت او به نزدیک او بر خلقان و
ظفر او بر دشمنان ،چنانکه با نمرود کرد چون او را خواست تا بسوزد .و اهل اشارت گفتند :خدای تعالی
ابراهیم را برای آن خلیل خود گفت که او را امتحان کرد به تن و جان و مال و فرزند .مال به مهمان داد و
فرزنـد بـه قربـان داد و تـن بـه نیـران داد و جـان به خدای رحمان داد؛ خـدای تعالی او را خلیل خود گرفت.
ّ
ّ
خلت ،چنان که موسی علیه ّ
السالبه
مختص است ،أعنی به
واین اسم بر او اسم مدح است ،و او به این
ّ
تکلیـم و ّ
صلـی اهَّلل علیـه و علـی آلـه بـه ّ
محبت (الخزاعـی النیشـابوری :1377 ،ج128 :6و.)129
محمـد
ّ ّ
عز و جل ابراهیم را خلیل خویش
انساز پدرش راویت میکند که پیامبر(ص) فرموند« :دانید که چرا خدا
َ
َ ُْ ُ َ َ َ ُ
َ
َ
ْ
ُ
اهَّلل ِحين تمسـون و ِحين تص ِبحون" [الروم »]17 :30
نامید؟ برای آنکه هر صبح و شـب گفتی" :ف ُس ْـب َحان ِ
(طبری :1375 ،ج.)214 :1
و نیـز در ضمـن بـه آتـش افکنـدن ابراهیم آمده اسـت :پس نمرود بفرمود کـه ابراهیم را به منجنیق اندرنهند
با سلسلههاى آهنین از سر تا پاى بسته .و چون به منجنیق اندر نهادند ،نمرود بر منظرههاى خویش شد
و همىنگریسـت ،پس خواسـتند که منجنیق بکشـند و بیندازند ،آسـمانها و زمینها بنالیدند با کوهها
ّ ّ
عز و جل جبریل را بفرسـتاد سـوى ابراهیم تا
و درختها ،و فریشـتگان آسـمان و زمین بگریسـتند .خداى
او را بپرسـد که حاجتى دارد .اگر حاجتى خواهد او را یارى کند .پس ابراهیم را علیه السلام از منجنیق
بینداختنـد .جبر یـل بـا او برابـر شـد و گفـت :حاجتـى هسـت تـا روا کنـم؟ ابراهیـم علیه السلام بدان حال
اندر همى به میان آتش شـد به سلسـلهها بسـته ،جبریل را گفت :حاجت هسـت و لیکن به تو نیسـت،
ّ ّ
ّ ّ
عز و جل آن سـخن را راه بگشـاد
عز و جل مرا بسـنده اسـت .پس خداى
حسـبى اهلل و نعم الوکیل .خداى
تا فریشتگان هفت آسمان و زمین بشنیدند و به عجب بماندند از قوت یقین ابراهیم و از عصمت او با
ّ
خداى ّ
عز و جل .و خداى تعالى اندر آن ساعت ابراهیم را به دوستى گرفت و او را خلیل خویش خواند
ّ
و به خلت بر وى گواهى داد و فریشتگان را گواه کرد (طبری.)138 :1389 ،
 در باب حضرت ابراهیم(ع) آوردهاند که چو او را به طفلی از بیم نمرود 4در غاری نهادند ،خدای تعالیاو را الهام داد تا دو انگشت ابهام خود در دهن میگرفت و میمزید ،از یکی طعم انگبین و از یکی طعم
روغن یافتی (ر.ک :نیشابوری72 :1370 ،؛ ر.ک :گردیزی .)22 :1384 ،خاقانی نیز گفته است:
بسـ ـ ـ ــتۀ غـ ـ ـ ــار امیـ ـ ـ ــدم چـ ـ ـ ــو خلیــــــــل


شــــــــیر از انگشــــــــت مزم ،نان چــــــــه کنم؟
(خاقانی شروانی)252 :1374 ،

بوشنجی میگوید :روزی مادر حضرت به غار رفت ،طفل را دید انگشت در دهان کرده و شیر و عسل از
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انگشـت او روانه بود و از آن وقت اطفال انگشـت در دهان گیرند (بوشـنجی154 :1384 ،؛ ر.ک :طبری،
 :1375ج174 :1؛ جویری .)56 :1384 ،شاعر ما در ختمالغرایب گفته است:
بـ ـ ـ ــوده چـ ـ ـ ــو خلیـ ـ ـ ــل عهـ ـ ـ ــد ّاول
در

غـ ـ ـ ــار

بـ ـ ـ ــا

گز یـ ـ ـ ــده

آرام



فرزنــــــــد

دروگــــــــری

ّ
معطــــــــل

انگشــــــــت خــــــــرد مزیــــــــده مــــــــادام...
(خاقانی شروانی)45 :1387 ،

ّ
معموری مینویسـد :حضرت خلیل علیه السلام را بعد از تولد در غاری مسـکن سـاختند چنانچه شرح
آن در توار یـخ مسـطور اسـت و چـون شـخصی را از بیـم نمـرود محـرم او نکردنـد و مرضعـه همـراه او نبـود،
بعـد از چنـد روز محرمـان را بـر آن حضـرت گـذر افتـاد ،دیدنـد که انگشـت مبارک خـود را میمکید و از آن
شیر میخورد (معموری378 :1373 ،و .)379محل این غار را برخی در بیتالمقدس گفتهاند (ر.ک:
طوسی.)177 :1387 ،
 ابراهیم(ع) از پرستش ستارگان سر باز زد:انجمنـ ـ ـ ــگار سـ ـ ـ ــقفش و در روی هر نگاری

همچــــــــون خلیل «هذا ربــــــــی» بخوانده آزر

(خاقانی شروانی)193 :1374 ،

ََ َ َََ َ َ َ ُ
َّ ُ َ
َ َ َ
َ َ
َََ
در کتـاب اهلل مجیـد آمـده اسـت« :فل ّمـا َج ّـن َعلی ِـه اللیـل َرأی ْکو ًکبـا قـال َهـذا َر ّ ِبی فل ّمـا أفل قـال ل أ ِح ُّب
اآلف ِل َ
ین» (األنعام  .)76 :6در این باب گفتهاند :نماز شـام ،سـتارهای دید روشـن که برآمد ،وی را تواضع
ِ
کرد .گفت مگر آفریدگار من است .چون بدید که از حال بگشت ،گفت :نخواهم که گردنده است ،مرا
گرداننـدۀ حـال بایـد نـه گردنـده .ایـن را بـه خداونـدی نپسـندم .بـاز مـاه را دید روشـنتر ،گفت :این اسـت.
چون بگشت ،گفت :نه! اگر خداوند مرا راه ننماید از گمراهان باشم .چون آفتاب را دید که برآمد گفت:
گتـر اسـت .پـس چنـان تا وقـت زوال تواضـع میکرد ،چـون زوال بگشـت و
شـاید بـود کـه ایـن اسـت کـه بزر 
سـایه افتاد ،گفت :این نیز از حال بگشـت این را نخواهم .من روی بدان نهادم که آسـمان و زمین آفرید.
مـن مسـلمان پا کـم و از مشـرکان بیـزارم (نیشـابوری45 :1386 ،؛ ر.ک :بوشـنجی156-154 :1384 ،؛
طبری :1375 ،ج .)174 :1در مدح امام ناصرالدین ابراهیم با کویی سروده است:
به طفلی بت شکست از عقل در بتخانۀ شهوت

برآمــــــــد اختر اقبــــــــال و دید و هم نشــــــــد رامش

بلی در معجـ ـ ـ ــز و برهان براهیم ایـ ـ ـ ــن چنین باید

که نـ ـ ـ ــه صیدش کند اختـ ـ ـ ــر نه دامن گیـ ـ ـ ــرد اصنامش



(خاقانی شروانی)449 :1374 ،
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برخـی نیـز چنیـن نوشـتهاند :قومـی رادیـد که سـتارۀ زهره را میپرسـتیدند؛ ابراهیم گفت :این چیسـت که
شـما میپرسـتید؟ گفتنـد :خـدای .ابراهیـم گفـت :چنـان خـدای بود که از حـال به حال میگـردد به تغیر
و انتقـال؟ چـون فراتـر آمـد آن سـتاره فروشـد ماه برآمـد .گروهی را دید که ماه میپرسـتیدند .ابراهیم گفت:
ایـن چیسـت کـه میپرسـتید؟ گفتنـد :خـدای .ابراهیـم گفـت :چنـان خـدای بـود کـه میگـردد از حـال به
حـال بـه تغیـر و انتقـال؟ فراتـر آمـد مـاه فروشـد و آفتـاب برآمـد .ابراهیم خلقـی را دید آفتاب میپرسـتیدند.
ابراهیم گفت :آن چیست که میپرستید؟ گفتند :خدای مهین است .ابراهیم گفت :چنان خدای بود
ّ ّ
عز و جل
کـه بگـردد از حـال بـه حـال بـه تغیر و انتقال؟ من ویزارم به هر چه شـما میپرسـتید بـدون خدای
(نیشابوری .)73 :1370 ،در بیت دیگری نیز آمده است:
آبـ ـ ـ ــای علویاند مرا خصم چـ ـ ـ ــون خلیل

بانــــــــگ ابــــــــا ز نســــــــبت آبــــــــا بــــــــرآورم
(خاقانی شروانی)244 :1374 ،


در ختمالغرایب نیز میخوانیم:
بـ ـ ـ ــوده چـ ـ ـ ــو خلیـ ـ ـ ــل عهـ ـ ـ ــد ّاول



در

غـ ـ ـ ــار

در

بتکـ ـ ـ ــدۀ

بـ ـ ـ ــا

گز یـ ـ ـ ــده

فرزنــــــــد

دروگــــــــری

ّ
معطــــــــل

آرام

انگشــــــــت خــــــــرد مزیــــــــده مــــــــادام

رســــــــیده

بــــــــر هــــــــم زده هــــــــر بتــــــــان کــــــــه دیــــــــده

در بنـ ـ ـ ــد نجـ ـ ـ ــوم جـ ـ ـ ــاه مانــــــــده

َ َ
«هــــــــذا َر ّبــــــــی» خطــــــــاب رانــــــــده

پـ ـ ـ ــس کـ ـ ـ ــرده بـ ـ ـ ــه روی قبل ـــــــۀ راز

َ
ّ
ُ
هــــــــت َوجهــــــــی» آغــــــــاز
«إنــــــــی َو ّج

هـ ـ ـ ــوی

(همو)45 :1387 ،

طبری آورده است :چنانکه گفتهاند ابراهیم به روزى چون ماهى ،نمو داشت و به ماه چون سال و بیش
از پانـزده مـاه در غـار نمانـد و بـه مـادر گفـت :مـرا بیـرون ببـر کـه بنگـرم .و مادر شـبانگاه او را از غـار درآورد و
بنگریست و در خلقت آسمانها و زمین اندیشه کرد و گفت :آنکه مرا آفرید و روزى داد و غذا داد و آب
داد پـروردگار حـق اسـت و خدایـى جـز او نـدارم .آنـگاه در آسـمان نگریسـت و سـتارهاى دیـد و گفت :این
پـروردگار مـن اسـت .و بـدان نگریسـت تـا نهـان شـد و چـون فرورفـت گفـت :زوالپذیـران را دوسـت ندارم.
آنگاه ماه برآمد و آن را بدید که روشن بود و گفت :این پروردگار من است .و بدان نگریست تا نهان شد و
گفت :اگر خدایم هدایت نکند از گمرهان خواهم بود .و چون روز شد و خورشید برآمد و بزرگى خورشید
را بدیـد کـه نـور از همـه بیشـتر داشـت گفـت :پـروردگار مـن این اسـت ،این بزرگتر اسـت .و چـون فرورفت
َْ َ
ً ََ
گفـت« :یـا َق ْـوم إ ّنـی َبـری ٌء م َّمـا ُت ْشـر َ
کون * إ ّنی َو َّج ْه ُت َو ْجهـی ل َّلذی َف َط َر َّ
ـماوات َو ال ْرض َح ِنیفا َو ما أنا
الس
ِِ
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
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ِم َن ْال ُم ْشر َ
کین» [األنعام 78 :6و( ]79طبری :1375 ،ج .)174 :1در دیوان گفته است:
ِ
پیش من جز اختر و بت نیسـ ـ ـ ــت آز و آرزو

من خلیلآســــــــا نه مرد بت نــــــــه مرد اخترم

بر زبان «ان نعبد االصنـ ـ ـ ــام» راندم تاکنون

دل به ّ
«انی ال احب اآلفلین» شــــــــد رهبرم
(خاقانی شروانی)248 :1374 ،



که مصراع سـوم و چهارم اشـاره دارد به آیاتی که در ضمن بیان داسـتان حضرت ابراهیم(ع) آمده اسـت:
َ َّ َ ْ َ
ْ َٰ ْ ََ
َََ
َ«و إ ْذ َق َال إ ْب َر ِاه ُ
یم َر ِ ّب ْاج َعل َهذا ال َبلد ِآم ًنا َو ْاج ُن ْب ِنی َو َب ِنی أن ن ْع ُبد ال ْص َن َام» (ابراهیم  .)35 :14و« :فل ّما
ِ
ِ
ُ
َ
َ َّ َ َ
َّ ُ َ َ ْ ً
کبا َق َال َه َذا َر ّبی َف َل َّما أ َف َل َق َال ال أ ِح ُّب ْال ِف ِل َ
ین» (األنعام .)76 :6
کو
ی
أ
ر
یل
الل
یه
ل
ع
ن
ج
ِ
ِ
 ابراهیم(ع) به بتشکنی مشهور و موصوف است:به طفلی بت شکست از عقل در بتخانۀ شهوت

برآمــــــــد اختر اقبــــــــال و دید و هم نشــــــــد رامش

بلی در معجـ ـ ـ ــز و برهان براهیم ایـ ـ ـ ــن چنین باید

که نـ ـ ـ ــه صیدش کند اختـ ـ ـ ــر نه دامن گیـ ـ ـ ــرد اصنامش
(خاقانی شروانی)449 :1374 ،



در ایـن بـاب آوردهانـد :و چـون مـردم برفتنـد و شـهر خالی شـد ،ابراهیـم به بتخانه رفت و تبـری بگرفت و
ّ
مکلـل و ّ
مرصـع بـه ّ
در و یاقـوت و انـواع جواهـر بـر سـر تختها نشـانده بودند
آن بتـان از زر و بعضـی از نقـره،
ّ
و بـزرگ بتـان را دو چشـم از یاقـوت سـرخ و تمامـت تـن او زر سـاخته بودنـد مکلـل به یاقـوت و آن جا هفتاد
و سـه بت بود ،سـی و شـش از دسـت راسـت بزرگ و سـی و شـش بر دسـت چپ او و انواع اطمعه و اشـربه
پیش ایشـان نهاده بودند .ابراهیم به طریق افسـوس ایشـان را گفت« :اال تأ َ
کلون ما لکم ال تنطقون» ،چرا

از ایـن طعا مهـا نخور یـد و چـرا سـخن نگوییـد؟ پـس آن تبـر را بـه ّقوت بر سـر ایشـان زد و ایشـان را پاره کرد و
تبـر را بـر گـردن بـت بـزرگ نهـاد و بیـرون آمـد .چون خلـق از صحرا بازگشـتند و به بتخانـه بازآمدند و حال
ّ
چنـان دیدنـد گفتنـد« :مـن فعل هذا بآلهتنـا إنه لمن الظالمین» .پس گفتند :همانا این حرکت را ابراهیم
کـرده باشـد کـه بارهـا او بتـان را بـه بـدی یـاد کـرده اسـت و در حق ایشـان طعـن زده( ...بوشـنجی:1384 ،
159-156؛ ر.ک :طبری :1375 ،ج176 :1و177؛ نیشابوری257 :1370 ،و.)258
 چنانکه میدانیم نمرود پادشاه زمان حضرت ابراهیم(ع) بود که با ایشان به ستیزه برخاست:مرا او بـ ـ ـ ــود هم نـ ـ ـ ــوح و هم ابراهیـ ـ ـ ــم و دیگر کس


همه کنعــــــــان نااهلند و نمــــــــرود کنعانی
(خاقانی شروانی)415 :1374 ،
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نمـرود سـرانجام تصمیـم گرفـت کـه ابراهیـم را در آتـش بسـوزاند :و بـه اخبـار آمـده اسـت کـه نمـرود منـادی
فرمود که بروید و هیزم آرید سوختن ابراهیم را که او را عذاب آتش خواهم کردن که او خدایان شما را پاره
کـرده اسـت .و گوینـد آتـش افروختـن بـدان بـود کـه ابراهیم نمـرود را گفته بود که عذاب خـدای من با آتش
اسـت .نمـرود گفـت مـن نیـز تـو را بـه آتـش عـذاب کنم تا کـه بود که نصرت کنـد تو را؟ آنـگاه برفتند و هیزم
بیاوردند و بر یکدیگر نهادند و نفط زدند .و چنین گویند که چهار ماه هیزم گرد میکردند و ابراهیم را باز
داشته بودند .آنگاه از زندان بیرون آوردند تا به آتش افکنند ،نتوانستند نزدیک آتش آمدن از تبش ،که به
سه فرسنگ تبش آتش میرفت؛ درماندند ،ابلیس بیامد به دشمنی آدم و منجنیق ایشان را بیاموخت.
منجنیـق بسـاختند و سـرش بـر زانـو بسـتند و در آن منجنیـق نهادنـد و بینداختنـد .چـون بـه میـان آتـش
ً
ً
بیارامید ،ملک تعالی آتش را بر وی سرد گردانید؛ فقوله تعالی :یا نار کونی بردا و سالما علی ابراهیم ،ای
آتش باش بر ابراهیم ،سرد با سالمت باش .و اگر چنان نگفتی ابراهیم از سردی طاقت نداشتی .پس در
میـان آتـش تختـی پدیـد آمـد تـا ابراهیـم بـر آن بنشسـت .حوض آب پیـش او آمد و نرگـس و ریاحین گرد بر
گرد تخت او برست و حلۀ بهشت بیاوردند ،تا بپوشید( ...نیشابوری51 :1386 ،و52؛ ر.ک :نیشابوری،
261-258 :1370؛ طبـری :1375 ،ج180 :1و181؛ مجمـلالتوار یـخ .)190 :1389 ،بارهـا ذکـر ایـن آتش در
دیوان خاقانی آمده است:
ارمـ ـ ـ ــض قلبـ ـ ـ ــی بال ئـ ـ ـ ــه و ســــــــالقی

نــــــــار ابراهیــــــــم فــــــــی بــــــــای صفاهــــــــان
(خاقانی شروانی)357 :1374 ،


چه اخگـ ـ ـ ــر مانـ ـ ـ ــد از آن آتش کـ ـ ـ ــه وقتی

خلیــــــــلاهلل

در



او

افتــــــــاد

دروا

(همان)27 :

شـ ـ ـ ــه خلیلاعجاز و هیجا آتش و گرد خلیل

از بهــــــــار و گل نگارســــــــتان آزر ســــــــاختند
(همان)323 :


آن آتـ ـ ـ ــش را کـ ـ ـ ــه عشـ ـ ـ ــق ازو خاســــــــت

فکـ ـ ـ ــرت او خندهگاه دوسـ ـ ـ ــت را ماند ازآنک


گاه ابراهیــــــــم و

گــــــــه کلیمیــــــــم
(همان)323 :

چون خلیـ ـ ـ ــل از نار گلبـ ـ ـ ــرگ رطیبش یافتم
(همان)907 :

طبـری میگو یـد :و هیـزم گـرد کـردن گرفتنـد و نمـرود همـه کسهـاى خویـش را بـه هیزم گرد کردن مشـغول
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کرد ،گفت تا ابراهیم را بسوزیم .و ایشان را گفت :از شما خدمت نخواهم جز آنکه هیزم گرد کنید .و همه
رعیت را دستورى داد و گفت :شغلها و مؤنتها از شما برداشتم و خدمت بتان نیز از شما برداشتم تا
ایـن هیـزم گـرد کنیـد .پـس دو سـال هیـزم گـرد کردند تا چنان شـد که به پادشـاهى او اندر هیـزم نماند و از
بیرون آن ویرانه را نیز هیزم بنهادند و چنان شـد که اگر کسـى را حاجتى بودى نذر کردى که اگر حاجت
من روا شود ،من چندین خروار هیزم این کار را گردآرم .پس چون دو سال سپرى شد ،آتش به هیزم اندرزد
و ده روز همىبسـوخت تا آتش اندرون باال گرفت ،چنانکه به هوا اندر مرغ نتوانسـتى پریدن .و ابراهیم را
ن دو سال اندر خانه نمرود باز داشته بودند به بند و همى نگاه داشتند .پس چون آتش قوت گرفت،
بدی 
بفرمـود تـا ابراهیـم را بـه آتـش انـدر افگنند .و کس فراز آن آتش نتوانسـت شـدن و ندانسـتند که چه حیلت
کننـد .پـس حکیمـان را گـرد کردنـد و نمـرود گفـت :بدانیـد کـه مـن همـى خواهم کـه ابراهیـم را بدین آتش
اندر افگنم و کس فراز این آتش نمىتواند رفتن ،چه حیلت باید کردن؟ حکیمان گفتند :منجنیق باید
کـردن .و منجنیـق بنهادنـد .و پیـش از آن کـس منجنیق نسـاخته بود .پس درودگـران بیاوردند تا منجنیق
بسـاختند .و آتـش بـاال گرفـت و ق ّـوت کـرد و چـون منجنیق بنهادند و سـنگ بینداختند ،راسـت به میان
آتش افتاد .پس نمرود بفرمود که ابراهیم را به منجنیق اندر نهند با سلسلههاى آهنین از سر تا پاى بسته.
و چـون بـه منجنیـق انـدر نهادنـد ،و نمرود بر منظرههاى خویش شـد و همىنگریسـت .چون ابراهیم علیه
السلام بـه آتـش رسـید ،خـداى تعالـى آتـش را امـر کـرد و گفـت :اى آتش! خلیل من اسـت ،اگـر از وى یک
ً
ً َ
تـار مـوى بیـازارى تـو را بـه آتـش کبـرى بسـوزم« :یا ُ
راه َ
یم» ،اى آتش! سـرد باش
نار کو ِنـی َب ْردا َو َسلاما على ِإ ْب ِ
ّ
بـر ابراهیـم ،سـردى بـه سلامت .و ا گـر نگفتـى بـه سلامت ،آتـش چنـان سـرد شـدى کـه تـا رسـتخیز تـف او
بنماندى .چون ابراهیم به آتش رسید ،آن همه سلسله بترکید و یک تار موى وى را نسوخت ،و ابراهیم به
میان آتش اندر بیستاد به نماز .و چهل شبانروز فروغ آن آتش ننشست ،و آن همه هیزمها انگشت گشت
و فروغ همىداد و کس نیارسـت پیش آتش آمدن .پس نمرود بر آن منظره بزرگ چون بنگریسـت ،ابراهیم
را دیـد بـه میـان آتـش انـدر بـه نمـاز ایسـتاده و گردا گـرد او گل و ریحـان ،خواسـت که هوش از وى بشـود .او
را بانگ کرد که اى ابراهیم! این آتش که تو را نسـوخت چه بازداشـت؟ ابراهیم پاسـخ داد که خداى ّ
عز و
ّ
جـل ایـن آتـش را از مـن بازداشـت کـه ایـن آتش او آفرید .گفت :یـا ابراهیم! از اینجا بیـرون آى تا ببینمت.
ابراهیم برخاسـت و بر آن انگشـتهاى سـوزان بر همىگذشـت و هر زبانهاى از آن چند کوهى و بگذشـت
و بیـرون آمـد .نمـرود متحیـر بمانـد .پـس گفـت :اى ابراهیـم! بـزرگ خدایـى دارى ،سـزاى آن هسـت کـه او
را پرسـتى! و نمـرود در فرازکـرد و ده روز کـس را بـار نـداد و همـى تدبیـر کـرد که بدان دیـن ابراهیم بگرود ،باز
دلـش نـداد .پـس ابراهیـم را بخوانـد و گفـت :اى ابراهیـم! ایـن خـداى تـو ملکى بزرگ اسـت و قادر اسـت و
مرا آرزو است که او را قربانى کنم .ابراهیم گفت :خداى من قربان تو نپذیرد تا تو به دین من نگروى و این
بتان را دست باز ندارى .نمرود گفت :نتوانم من این بتان را دست بازداشتن و لیکن این قربانى بکنم ،و
بفرمـود تـا چهـار هـزار گاو بیاوردنـد ،و آن همـه را قربان کردنـد .و خداى عز و جل از وى نپذیرفت (طبری،
ّ
 .)139-137 :1389شاعر ما در باب امام ناصرالدین ابراهیم با کویی میگوید:
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گرفتم کآتش ناب اسـ ـ ـ ــت قدح حاسدان در وی

228

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

چو آتـ ـ ـ ــش نام او داند کجا سـ ـ ـ ــوزاند اندامش
(خاقانی شروانی)449 :1374 ،



در ابیاتی نیز چنین به گلهایی که در میان آتش بر ابراهیم ُرست ،اشاره میکند:
گوهر می آتش اسـ ـ ـ ــت ورد خلیلش بخوان

مرغ صراحی گل اســــــــت باد مسیحش بدم
(همان)259 :


خوانچههاشان چون خلیل از نار گل برساخته

جرعههاشان چون مسیح از خاک جان انگیخته
(همان)392 :


کرده به جلوه کردنش باد مسـ ـ ـ ــیح مریمی

کرده به نقش بســــــــتنش نــــــــار خلیل آزری
(همـان)323 :



سـورآبادی آورده اسـت :نمـرود ابراهیـم خلیـل را علیـه السلام بـه آتـش انداخـت چـون سـه شـباروز برآمـد،
ّ
ابراهیم را دید بر تخت آراسته نشسته و پادشاهوار تکیه زده و ُحلههای سبز پوشیده و غاللۀ لطیف بر سر
قهـای نقـل در پیـش و شـخصی بـه ص هزار در پیش وی نشسـته و یکی بر سـر وی
نهـاده و ریاحیـن و طب 
ایسـتاده بـا مروحـهای در دسـت و یکـی در پیـش وی ایسـتاده بـا قدحـی شـراب .ابراهیـم در میـان آن همـه
نعمت میکمارید (نیشابوری195 :1370 ،؛ ر.ک :همان260 :؛ جویری58 :1384 ،و.)59
َ َّ
ْ
َ ْ
ّ
مجدد کعبه به دست حضرت ابراهیم(ع) صورت گرفت«َ :و إ ِ ْذ َب َّوأ َنا ِل ْب َر ِاه َ
یت أن ل
 بناییم َمکان ال َب ِ
ِ
ْ
َ
َ
َ
ً
ُ
ُ
ّ
َ
ّ
ین َو القا ِئ ِم َ
ُت ْشرک بی شیئا َو طه ْر َب ِیتی ِللطا ِئ ِف َ
الرکع ّ
ین َو ّ
الس ُج ِود» (الحج 26 :22؛ ر.ک :طبری:1375 ،
ِ
ِ ِ
ِ
ج191-188 :1؛ نیشابوری70 :1386 ،و71؛ گردیزی25 :1384 ،؛ جویری64 :1384 ،و .)65این تلمیح
بارها مورد ّ
توجه خاقانی قرار گرفته است:
حـ ـ ـ ــق کـ ـ ـ ــرده خلیـ ـ ـ ــل را اشــــــــارت

تــــــــا کــــــــرده بنــــــــا بــــــــه ســــــــان کعبــــــــه
(خاقانی شروانی)403 :1374 ،


به معمـ ـ ـ ــاری کعبـ ـ ـ ــه چون دسـ ـ ـ ــت برد

و آن کعبه چون عروس کهنسـ ـ ـ ــال تازهروی


زمانــــــــه

براهیــــــــم

پنداشــــــــتش
(همان)892 :

بــــــــوده مشــــــــاطهای بســــــــزا پــــــــور آزرش
(همان)219 :
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قزوینی میگوید :و آن منهدم گشت به طوفان و هزار سال همچنان ماند تا آنکه امر کرد اهلل تعالی خلیل
ّ
خود را علی ه السلام به بنای آن .پس آمد سـکینه چنانسـتی که ابرپاره بود و در آن سـری که تکلم میکرد؛
پس بناکرد خلیل و اسماعیل علی نبینا و علیهما السالم خانۀ کعبه را در مقدار زمینی که بر آن سایۀ ابر
ّ
بوده (قزوینی .)67 :1371 ،چون اسماعیل به حد مردی رسید ،به فرمان حق تعالی ابراهیم و اسماعیل
آنجـا خانـۀ کعبـه بسـاختند از سـنگ کـوه قیقعـان و آن خانـه بیسـقف بـود .حـق تعالـی حجر االسـود را از
بهشـت بدیشـان فرسـتاد تا در رکن خانه نشـاندند( ...مسـتوفی3 :1389 ،؛ ر.ک :ابنرسـته-39 :1365 ،
41؛ الحمیری .)497 :1984 ،در ابیات ذیل نیز به این امر اشاره شده است:
بنالد جـ ـ ـ ــان ابراهیم و گر یـ ـ ـ ــد دیدۀ کعبه


بر ابراهیــــــــم ربانی و کعبۀ صــــــــدق را بانی
(خاقانی شروانی)415 :1374 ،

وین کعبه را که سد سکندر حریم اوست


خضــــــــر خلیلمرتبــــــــه بنیــــــــان تــــــــازه کرد
(همان)775 :

 یکی از آثار این تجدید بنا که با حضرت ابراهیم(ع) پیوند دارد« ،مقام» اسـت :و آن سـنگی اسـت کهّ
جد رسولاهلل(ص) ،ابراهیم خلیلاهلل صلواة اهلل علی ّ
نبینا و علیه ،وقتی که اذن کرده
استاده بود بر آن،
ّ
بود در مردم به حج ،و مقام یک گز مربع اسـت سـعه باالی چهارده انگشـت اسـت از هر طرف و پایان آن
نیز چون باالی آن اسـت و در دو طرف آن طوق اسـت از طال و مابین دو طرف برهنه اسـت ،طالیی بر آن
نیسـت .طـول آن از جمیـع جوانـب نـه انگشـت (قزوینـی .)152 :1371 ،ابنجبیـر میگویـد :مقـام ابراهیـم
صلـی اهلل علیـه سـنگی اسـت پوشـانده بـه سـیم و ارتفـاع آن بـه انـدازۀ سـه وجـب و پهنـای آن دو وجـب و
ّ
سـطح زبرین آن از سـطح زیرینش وسـیع تر اسـت ،چنانکه گویی بالتشـبیه کورهای اسـت فخاری که از
کمـرگاه بـه پاییـن رو بـه تنگـی مـیرود .مـا آن را از باالیش دیدیم و با لمس کردن و بوسـیدن آن ّ
تبرک یافتیم
و بـدان جـا کـه اثـر قـدم مبـارک اسـت بـر مـا آب زمـزم فشـاندند و مـا آن را نوشـیدیم .اثـر آن دو قـدم و نیـز اثـر
انگشتان ّ
مکرم مبارک بر سنگ مذکور آشکار است( ...ابنجبیر121 :1370 ،و .)122خاقانی گفته است:
او کعبۀ علوم و کف و کلک و مجلسـ ـ ـ ــش


بودنــــــــد زمــــــــزم و حجراالســــــــود و مقــــــــام
(خاقانی شروانی)302 :1374 ،

ابنبطوطـه میگو یـد :بیـن در کعبـه و رکـن عراقـی محلی اسـت به طول دوازده وجب و عرض شـش وجب
ً
و ارتفـاع تقریبـی دو وجـب کـه مقـام ابراهیـم در آنجـا بـوده اسـت و پیغمبـر مـا آن را بـه نقطـهای کـه فعلا
مصلی میباشد ،منقل ساخته و محل مزبور به صورت گودی حوضچهمانند باقی مانده که وقتی بیت
ّ
را میشویند آب در آن میریزد .این محل از مواضع متبرکۀ مکه است که ازدحامی برای نماز گزاردن در
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آن رخ میدهد و موقعیت آن بین در کعبه و رکن عراقی کمی متمایل به راست لسا و ّقبهای نیز دارد که
زیر آن شبکۀ آهنینی کار گذاشتهاند و این شبکه از خود مقام به اندازهای که انگشتهای انسان بتواند
بـه صنـدوق برسـد انحـراف دارد و پشـت آن محلـی هسـت کـه دورش حـرز کشـیدهاند و دو رکعـت نمـاز
طواف را در آنجا میگزارند .در حدیث صحیح آمده است که پیغمبر پس از ورود به مسجدالحرام هفت
ًّ
بار طواف فرمود و پس به سـوی مقام آمده این آیه را تالوت کرد«َ :و َّات ِخ ُذوا ِمن َّم َقام إ ْب َر ِاه َ
یم ُم َصلى» و دو
ِ ِ
رکعت نماز در پشت آن به جای آورد (ابنبطوطه141 :1361 ،؛ ر.ک :انصاری دمشقی57 :1382 ،و58؛
ر.ک :الحموی :1397 ،ذیل مقام؛ طوسی166 :1387 ،و167؛ تبریزی75 :1397 ،و.)76
َ
َّ ُ
ُ ّ
َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ً ّ َّ
ََ
اس َو أ ْم ًنا َو ات ِخذوا ِمن ّمق ِام
مراد از «م
صلی» همین مقام ابراهیم(ع) است« :و َ ِإذ جعلنا البیت مثابة ِللن ِ
َ َ ْ
ْ َ َ ُ َ ًّ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ
َّ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ّ
َ
کفیـن و الرکـع السـج ِود»
ِإبر ِاهیـم مصلـى و ع ِهدنـا ِإل ٰـى ِإبر ِاهیـم و ِإسـم ِاعیل أن ط ِهـرا ب ِیتـی ِللطا ِئ ِفیـن و العا ِ
ِ
(البقرة  .)١٢٥ :2در سفرنامه میخوانیم« :و چون طواف تمام شد به مقام ابراهیم علیهالسالم رود که برابر
5

خانـه اسـت و از پـس مقـام بایسـتد ،چنانکـه مقـام مابین او و خانه باشـد و آنجا دو رکعـت نماز بکند ،که
آن را نماز طواف گویند» (قبادیانی .)120 :1384 ،خاقانی گفته است:
از دسـ ـ ـ ــت آنکـ ـ ـ ــه داور فر یـ ـ ـ ــادرس نماند


ّ
فریــــــــاد در مقــــــــام و ُمصلــــــــی بــــــــرآورم
(خاقانی شروانی)246 :1374 ،

پـ ـ ـ ــس از میقـ ـ ـ ــات و حرم و طـ ـ ـ ــوف کعبه


ّ
جمــــــــار و ســــــــعی و لبیــــــــک و ُمصلــــــــی
(همان)25 :

و امـا در بـاب پیشـینۀ ایـن سـنگ گفتـه شـده اسـت :و اسـماعیل سـنگ از کـوه مـىآورد و ابراهیـم بـه کار
مىبرد و آن دیوار خانه برمىآورد تا آنجا که دسـت ابرهیم بر مىرسـید .پس یک سـنگ در زیر پاى نهاد و
بر سـر آن سـنگ بیسـتاد و سـنگى برداشـت تا بر سـر آن بنا نهد ،و زور بر آن سـنگ کرد تا بر باال نهد و زور و
ّقوت بدین سنگ زیر پاى او رسید و پاى بدان سنگ فروشد و نشان پاى در آن بماند چنانکه کسى پاى

بر گل نهد .اکنون چنین گویند که مقام ابرهیم آن است و ّ
حجاج هر سال چون به ّ
حج روند آن را زیارت
َ
ُ
ّ
َ ّ
ّ
ْ َ
راه َ
یم
قام ِإ ْب ِ
کنند .و آن سـنگ که مقام ابرهیم اسـت ،آن اسـت که خداى عزوجل گفت« :و ات ِخذوا ِمن م ِ
ًّ
ُم َصلـى» .و گروهـى گوینـد مقـام ابرهیـم آن سـنگ اسـت کـه بـدان وقـت کـه ابراهیم از شـام به مکـه آمد به
زیارت اسماعیل ،و اسماعیل را در خانه نیافت و زن اسماعیل ابراهیم را گفت :فرودآى .و ابراهیم فرود
نتوانسـت آمد از بهر آنکه سـاره که زن ابرهیم بود او را سـوگند داده بود که فرونیاى .و پس زن اسـماعیل او
را گفت که :اگر فر نمىآیى همچنین سـر فرو آور تا گرد و خا ک از سـر و رویت پا ک کنم ،و بشـورم .و پس
سـنگى بـزرگ آنجـا اوکنـده بـود ،و ابرهیـم پـاى راسـت بگردانیـد و بـر سـر آن سـنگ نهـاد ،و پـاى چـپ هنوز
در رکاب داشـت و ّقوت پاى راسـت بدان سـنگ رسـید و نشـان پاى وى در آن سـنگ بماند .اکنون مقام
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ابرهیم این است که در آن وقت اثر پاى او در آن سنگ بمانده است .قومى بریناند که مقام ابرهیم این
اسـت ،و قومـى بـر آنانـد کـه آن یکى اسـت کـ ه صفت کردیم (طبـرى105 :1393 ،و106؛ ر.ک :نیشـابوری،
19-17 :1370؛ بوشنجی.)183-181 :1384 ،
 «سـاره» دختـر عمـو و زن حضـرت ابراهیـم(ع) بـود .خاقانـی وی را در شـمار «چهـار طاهره» ّ(حوا ،سـاره،
آسیه و مریم) ذکر کرده است:
ای آسـ ـ ـ ــیهکرامت و ای سـ ـ ـ ــارهمعرفت

ّ
حوای وقــــــــت و مریــــــــم آخرزمان شــــــــده

ایـ ـ ـ ــن هر چهـ ـ ـ ــار طاهره را خامسـ ـ ـ ــه تویی

هــــــــر ناخــــــــن از تو رابعــــــــۀ دودمان شــــــــده
(خاقانی شروانی)402 :1374 ،



 سـاره بـه زیبایـی تمـام موصـوف بـوده اسـت :و گروهـی زنـان در آن نواحـی بودند کـه ابرهیم علیه ّالسلام
آنجـا فـرو آمـده بـود و سـاره را آنجـا بدیدنـد و هرگـز به نیکـوای او خلقی را ندیده بودند .پـس خبر او به ملک
ت و زنی با اوسـت که هیچ خلـق را اندر جهان
مصـر برداشـتند و گفتنـد کـه مـردی غر یـب اینجـا آمده اسـ 
چنـان زن نیسـت ،از بهـر آن کـه همـه نیکـوای انـدر جهـان ده جـزو بـود و یـک جـزو از آن همـه آدمیـان را
بـود انـدر آن وقـت ،و نـه جـزو سـاره را بـود (طبـری1625 :1393 ،و1626؛ ر.ک :همـان786 :و487؛ ر.ک:
نیشـابوری .)54 :1386 ،در خبر اسـت که خداوند نیکویی را به هزار جزء کرد ،نهصد و نود و نه جزء به
ح ّـوا داد و یکـی را بـه همـۀ خلـق ،و آن یکـی را بـه هـزار بخـش کـرد و نهصـد و نـود و نـه جـزء را بـه سـاره داد و
یکی را به همه خلق (یاحقی :1386 ،ذیل ساره) .خاقانی گفته است:
آسـ ـ ـ ــیهتوفیق و سار هسـ ـ ـ ــیرت اسـ ـ ـ ــت

ســــــــاره را سیارهســــــــیما دیــــــــدهام



(همان)273 :

و نیز آمده است :ساره نیکورو یتر اهل عالم بود و حق تعالی او را صورت حور داده بود .ابنعباس گوید:
حق تعالی نیکویی را ده بهر کردّ :
حوا را سه جزء رسید و سه جزء ساره را و سه جزء یوسف را و یک جزء
میان همه خلق قسـمت کرده شـد (بوشـنجی .)164 :1384 ،در باب زیبایی یوسـف(ع) آمده اسـت :و
ّ
گفتنـد :او حسـن بـه میـراث از جـدش اسـحاق یافـت و اسـحاق از مـادرش سـاره .و خـدای تعالی سـاره را
ّ
بـر صـورت حـور العیـن آفر یـده بـود ،ولکـن صفـای حور نداشـت ،جز آن که یوسـف از صفای لـون و رقت و
ن خضـر چیـزی بخـوردی سـبزی آن در پوسـت او پیـدا بـودی که به
لطافـت انـدام بـه آنجـا بـود کـه ا گـر از ایـ 
گلوش فرو میشدی .و ساره حسن از ّ
ث (الخزاعی النیشابوری :1377 ،ج15 :11و.)16
حوا یافت به میرا 
 -خاقانی در ابیاتی از سیرت ساره سخن به میان میآورد:
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ســــــــیرتش بر انــــــــس و جان خواهــــــــم گزید
(خاقانی شروانی)415 :1374 ،

آسـ ـ ـ ــیهتوفیق و سار هسـ ـ ـ ــیرت اســــــــت

ســــــــاره را سیارهســــــــیما دیــــــــدهام
(همان)273 :



ً
در بـاب وج هشـبه برخـی گفتهانـد :سـاره صـرفنظـر از اینکـه همسـر حضـرت ابراهیـم(ع) و طبعـا برخودار
از عفاف و تقوی بوده ،سـیرت برجسـته و مشـهور دیگری نداشـته اسـت که بنای تشـبیه شاعر قرار بگیرد؛
مگر آنکه حسادت وی نسبت به هاجر و اسماعیل(ع) موجب شد که ابراهیم(ع) ایشان را به صحرایی
بـیآب و علـف بـرده و بـه خـدا بسـپارد .از ایـن رو بـه نظـر میرسـد شـاعر در ایـن تصویـر بیشـتر بـه برقـراری
تناسـبهای لفظـی و موسـیقایی و نیـز آوردن اسـامی زنـان بـزرگ ّ
توجـه داشـته اسـت (جـودی نعمتـی،
ً
 .)35 :1384در ابیاتـی نیـز از معرفـت و صفـات سـاره سـخن گفتـه کـه بـا ّ
توجه به سـبک خاقانـی قاعدتا
اشارهای معتبر است:
ای آسـ ـ ـ ــیهکرامت و ای سـ ـ ـ ــارهمعرفت


ّ
حوای وقــــــــت و مریــــــــم آخرزمان شــــــــده
(خاقانی شروانی)402 :1374 ،

سـ ـ ـ ــارهصفات

ای

و

آس ـ ـ ـــیهزهد

کس چــــــــون تو زبیدهســــــــان ندیدســــــــت
(همان)273 :


ً
 ظاهرا پیوند ساره و آسیه به جهت حضور مصر در داستان زندگی این دو تن است:آسـ ـ ـ ــیهتوفیق و سار هسـ ـ ـ ــیرت اســــــــت


(همان)415 :

آسـ ـ ـ ــیهتوفیق و سار هسـ ـ ـ ــیرت اســــــــت

ای

ســــــــاره را سیارهســــــــیما دیــــــــدهام
(همان)273 :

سـ ـ ـ ــارهصفات

و

آس ـ ـ ـــیهزهد


ای آسـ ـ ـ ــیهکرامت و ای سـ ـ ـ ــارهمعرفت


ســــــــیرتش بر انــــــــس و جان خواهــــــــم گزید

کس چــــــــون تو زبیدهســــــــان ندیدســــــــت
(همان)273 :
ّ
حوای وقــــــــت و مریــــــــم آخرزمان شــــــــده
(همان)402 :
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 دیگر زن حضرت ابراهیم(ع) ،هاجر بود .گفتهاند ملک مصر هاجر را به سـاره بخشـید و چون سـاره نازابـود ،وی ایـن کنیـزک را بـه ابراهیم(ع) بخشـید .هاجر آبسـتن شـد و حضرت اسـماعیل(ع) را بـه دنیا آورد
(ر.ک :مجمـل التوار یـخ190 :1389 ،و191؛ طبـری :1375 ،ج185 :1؛ گردیـزی .)23 :1384 ،هـم از ایـن
روی «پور هاجر» کنایت از ایشان است:
آورده هـ ـ ـ ــر خلیلدلـ ـ ـ ــی نفـ ـ ـ ــس پـ ـ ـ ــاک را


خــــــــون ریختــــــــه موافقت پــــــــور هاجرش
(خاقانی شروانی)218 :1374 ،

 ابراهیـم(ع) بـه دنبـال خوابـی کـه دیدنـد ،بـر آن شـد تـا اسـماعیل(ع) را قربانـی کنـد 6،چنانکـه خداونـدّ َ
ْ
َ َ َ َ
َ َ
َّ َ ْ
َ ُ
تعالی میفرماید«َ :ف َل َّما َب َل َغ َم َع ُه َّ
الس ْعی قال یا ُب َنی ِإ ِنی أ َر ی ِفی ال َم َن ِام أ ِنی أذ َب ُحک فانظ ْر َماذا ت َری قال یا
َ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َّ
ْ ْ ُْ
ُ
الصابر َ
ین * َف َل َّما أ ْس َل َما َو َت ّل ُه ِل ْل َجبین * َو َن َاد َین ُاه أن یا إ ْب َر ِاه ُ
یم
أ َب ِت اف َعل َما تؤ َم ُر َس َت ِجد ِنی ِإن شاء اهَّلل ِمن
ِ
ِِ
ِ ِ
َ ْ َ َّ ْ َ ُّ ْ َّ َ
َ َّ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ
ُْ ْ
َ ْ
یـم»
* قـد صدقـت
الرؤ یـا ِإنـا کذ ِلـک نج ِـزی المح ِس ِـنین * ِإن هـذا لهـو ال َبلاء الم ِبیـن * و فدینـاه ِب ِذب ٍـح ع ِظ ٍ
(الصافات :)107-101 :37
آورده هـ ـ ـ ــر خلیلدلـ ـ ـ ــی نفـ ـ ـ ــس پـ ـ ـ ــاک را


خــــــــون ریختــــــــه موافقت پــــــــور هاجرش
(خاقانی شروانی)218 :1374 ،

در ایـن بـاب گفتهانـد :چـون ابراهیـم صلوات اهلل علیه اسـماعیل را گفت :ای پسـرک من! به خواب دیدم
کـه تـو را گلـو بازمیبریدمـی؛ بنگـر تـا چـه بینـی و چـه خواهـی کـرد ،جـزع یـا صبـر .در اخبـار اسـت کـه چون
ابراهیم آن خواب بدید دیگر روز مادر اسماعیل را گفت که او را بیارای که مهمان دوستی خواهم رفت.
هاجر او را غسـل داد و جامۀ نو درپوشـانید و موی او را شـانه کرد و سـرمه درکشـید و از پی ابراهیم فراکرد.
ابلیس آمد و هاجر را گفت :ای نادان! ابراهیم پسرت را میبرد تا بکشد .هاجر گفت :ابراهیم نه آن پدری
اسـت کـه فرزنـد را بکشـد .ابلیـس گفـت :وی میگو یـد کـه خـدای فرموده اسـت .هاجر گفـت :اگر خدای
فرمـوده اسـت تـن و جـان و فرزنـد مـن فـدای فرمـان خـدای بـاد .ابلیـس ازو نومیـد گشـت از پس اسـماعیل
بدو یـد گفـت :ای نـادان! پـدر تـو را بـه کشـتن میبرد .وی گفـت :پدر از آن مهربانتر اسـت که چنین کند.
گفـت :وی چنیـن دعـوی کنـد کـه مرا خدای فرموده .اسـماعیل گفت :هزار جان مـن فدای فرمان خدای
یبـرد تـا آنجـا کـه قربانگاه اسـت .پس خواب خویـش او را بگفت .گفت:
بـاد .ابراهیـم علیـ ه السلام او را م 
یا پدر! بکن هر چه تو را فرمودهاند که یابی مرا اگر خدای خواهد از شـکیبایان .پس اسـماعیل گفت :ای
پدر! تو را به سه چیز وصیت میکنم :یکی آنکه مرا دست و پای سخت ببندی ،نباید که در َّ
حرت مرگ
دسـت یـا پـای زنـم قطـرهای از خـون مـن بـر تو آیـد آن بی حرمتی بـود .دیگر آنکه مـرا بر روی افگنـی مبادا که
چشم تو بر روی من آید دست تو کار نکند به کشتن من ،آنگه در فرمان خدای تقصیر افتد .سدیگر آنکه
مـادرم را از حـال مـن خبـر نکنـی ،ز یـرا کـه دل مادر تنگتر باشـد؛ مبادا که جزع کند ،مـزد این قربان از وی
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بشود.
پـس ابراهیـم کارد بـر گلـوی پسـر نهـاد ،هـر چـه میکشـید نمیبریـد و آن آن بـود کـه جبریـل بیامـد کارد را بـر
پشـت گردانیـد و آن آن بـود کـه در آن سـاعت فریشـتگان آسـمانها بـر وی نظـاره میکردنـد غلغـل از میـان
ّ
فرشتگان برآمد که بارخدایا! گفتی که من از همه روی زمین ابراهیم را به خلت برگزیدم ،اکنون میبینی
کـه فرزنـد خو یـش را بـه دسـت خـود گلو بازمیبرد .جبریل میگوید :من در آن وقت زیر عرش بودم دانسـتم
کـه خـدای تعالـی ابراهیـم را دریابـد ،منتظـر فرمـان میبـودم تا ابراهیـم کارد بر گلوی فرزند نهـاد آن وقت امر
ً
آمد که «أدرک خلیلی» من به یک پر زدن پنجاه هزار سـاله را مثال از بطنان عرش به ابراهیم رسـیدم کارد
او را بگرفتم و بر پشت بگردانیدم تا نبرید .و گفتهاند که خدای تعالی گلوی اسماعیل را رویین گردانید
تـا نبـرد و کارد بـر آن کار نکنـد« .و فدینـاه بذبـح عظیـم» و فـدا فرسـتاد خـدای تعالـی در آن سـاعت قربانی
ٍ
بـزرگ .در آن حـال ابراهیـم علیـه السلام نـگاه کرد گوسـپندی دیـد از هوا پدید آمد چون اشـتر بختی فربه و
در پیش ابراهیم بخفت ،بند از دسـت و پای اسـماعیل برخاسـت و بر دسـت و پای کبش افتاد ،ابراهیم
او را قربـان کـرد در منـا و نشـان آن مذبـح بـه جـای اسـت و سـنت قربـان در آن موضـع تا دامـن قیامت باقی
است (نیشابوری359-356 :1370 ،؛ ر.ک :نیشابوری63 :1386 ،و64؛ جویری .)64-62 :1384 ،در
شاهدی به رضایت اسماعیل(ع) چنین اشاره کرده است:
کلکش از بهر شـ ـ ـ ــرف محکوم تیغ آمد بلی

مرتبــــــــت بفزود اســــــــماعیل را تســــــــلیم او
(خاقانی شروانی)402 :1374 ،


و در بیتی به گوسفند فدای اسماعیل چنین اشاره کرده است:
به گوسـ ـ ـ ــپندی کـ ـ ـ ــو را کلیم بود شــــــــبان

به گوســــــــپندی کو را خلیل شــــــــد قصاب
(همان)51 :



از ابنجبیر روایت کردهاند :قوچی که ابراهیم سر برید چهل سال در بهشت چریده بود و قوچی تیرهرنگ
بود و پشـم سـرخ داشـت (ر.ک :طبری :1375 ،ج208 :1و .)209در شـاهدی دیگر از پیوند عید اضحی و
این داستان سخن گفته است؛ زیرا گفته شده است که :عید األضحی ،عید گوسفندکشان است چون
حاجیان از ّ
حج پرداخته باشند .و این آن روز است کی حق تعالی کبش فدای اسمعیل کرد تا او نجات
یافت (رازی48 :1382 ،؛ ر.ک :بیرونی:)536 :1363 ،
عیدی به قـ ـ ـ ــرب مکـ ـ ـ ــه و قربانگه خلیل


عیــــــــد دگر به حضــــــــرت خاقــــــــان اکبرش
(خاقانی شروانی)224 :1374 ،

چنانکه گذشت قربانگاه خلیل در همین محل مشهور به منی بوده است.
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ننـوازی موصوف بودهاند :او نخسـتین کسـی بود کـه مهمان را میزبانی کرد و
 حضـرت ابراهیـم(ع) مهما هر روز سوار میشد و برای پیدا کردن مهمان تا چهار فرسخ راه میرفت تا با وی غذا بخورد( ...ابنرسته،
 .)234 :1365خاقانی به این انتساب ّ
توجه داشته است:
به خوان معنیآرایـ ـ ـ ــی براهیمی پدید آمد

ز پشــــــــت آزر صنعت علی نجار شــــــــروانی
(خاقانی شروانی)414 :1374 ،


جـ ـ ـ ــاه براهیـ ـ ـ ــم بیـ ـ ـ ــن گشـ ـ ـ ــته براهیموار

مکــــــــرم اخــــــــوان فقر بر ســــــــر خــــــــوان رضا



(همان)51 :

در قصصاالنبیای بوشـنجی آمده اسـت :و گویند پیوسـته سـفرۀ ابراهیم گسـترده بودی و مهمانان جمع
کـردی و خانـۀ او دو در داشـت و کسـوت زمسـتانه و تابسـتانۀ او آویختـه بـودی .چـون میهمـان در خانـۀ او
درآمدی ،طعام خوردی و هر جامهای که او را در کار بودی پوشیدی و از در دیگر بیرون آمدی .پس حق
تعالـی وحـی کـرد کـه یـا ابراهیـم میهمـان را نیکـودار .ابراهیـم از بهـر هـر یک گوسـفندی بکشـتی .وحی آمد
که میهمان را نیکودار ،از بهر هریک گاوی بکشتی .دیگر وحی آمد که میهمان را نیکو دار ،از بهر هر یک
شـتری بکشـتی .وحی آمد که اکرام میهمان در اکثار طعام نیسـت .میهمان را به نفس خود خدمت کن
تا اکرام او کرده باشی .بعد از آن ابراهیم به نفس خود خدمت میهمان کردی و به شرایط قیام نمودی .و
گویند ابراهیم بی میهمان طعام نخوردی و اگر او را میهمان نرسیدی ،در طلب ایشان یک فرسنگ یا دو
فرسنگ برفتی .پس حق تعالی جبرئیل را گفت :مرا بندهای هست که او را خلیل و دوست گرفتهام ،برو
و او را زیارت کن .گفت :بار خدایا آن کیست؟ گفت :ابراهیم است .جبرئیل به فرمان پیش ابراهیم آمد
و گفت :حق تعالی بندهای را دوست و خلیل گرفته است .ابراهیم گفت :آن کدام است که بروم و او را
خدمت کنم؟ گفت :آن تویی .ابراهیم بگریست و گفت :یا جبرئیل این منزلت مرا از چه حاصل شد؟
گفـت :از ا کـرام میهمـان .و گوینـد از ابراهیـم علیـه ّ
السلام پرسـیدند کـه این منزلت به چـه یافتی؟ گفت:
پیوسـته سـه خصلـت را التـزام نمـودم :اول غـم روزی فـردا نخـورم ،سـوم آنکـه اکـرام ضعیـف واجـب دانم،
ّ
ّ
متضمن غبطت
متضمن رضای باری تعالی باشـد و یکی
دوم آنکـه چـون مـرا دو مهـم پیـش آیـد که یکی
دنیوی ،رضای باری تعالی اختیار کنم (بوشنجی168 :1384 ،و.)169
َْ
َ َُّْ ْ َ َ
یف إ ْب َر ِاه َ
«هل
یم» (الحجـر  )51 :15و:
َایـن امـر مـورد اشـارۀ کالماهلل مجیـد نیز بوده اسـت« :و ن ِبئهـم عن ض ِ ِ
ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ ٌ َ ْ ٌ ُّ ُ َ َ َ َ
ُ َ
َ
ون * ف َراغ ِإل ٰی
ـف ِإبر ِاهیـم المکر ِمیـن * ِإذ دخلـوا عل ِیه فقالوا سلاما قال سلام قوم منکـر
أتـاک َح ِدیـث ضی ِ
َ
ْ َ َ َ ْ َ
ین» (الذار یـات 24 :51؛ ر.ک :الخزاعـی النیشـابوری :1377 ،ج.)109-106 :18
أه ِل ِـه فجـاء ِب ِعج ٍـل س ِـم ٍ
در ثمـار القلـوب ذیـل «ضیـف ابراهیـم» آمده اسـت :مهمان گرامی را به مهمـان ابراهیم مثل میزنند؛ زیرا
ابراهیـم بـه تـن خو یـش برخاسـت و بیدرنـگ بـرای مهمانـان خـود گوسـالۀ فربـه آورد و سـر بریـد و پخـت و
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گفـت بخور یـد (ر.ک :ثعالبـی332 :1376 ،و333؛ ر.ک :همـو105 :1414 ،؛ همـو ،بیتـا .)44 :همچنیـن
حضرت ابراهیم(ع) را «ابوالضیفان» مینامیدهاند :کنیۀ ابراهیم(ع) است ،زیرا او نخستین کسی است
کـه مـردم را بـه مهمانـی فراخوانـد و ایـن شـیوه را در میـان فرزندانـش بـاب کـرد .گویند چون او میخواسـت
چیـزی بخـورد کسـانش را میفرسـتاد تـا میـل در میـل برونـد و مهمانـی بجوینـد تـا او بـا مهمـان غـذا بخـورد
(ر.ک :همو18 :1376 ،؛ همو391 :1414 ،؛ همو ،بیتا.)249 :
 داستان ذبح چار مرغ نیز از نگاه خاقانی به دور نمانده است:اگر خری دم این معجزه زند که مراســــــــت

دمش ببند کــــــــه خر ،گنگ بهتــــــــر از گویا

کمانگروهـ ـ ـ ــۀ گبـ ـ ـ ــران نـ ـ ـ ــدارد آن مهــــــــره

کــــــــه چار مــــــــرغ خلیــــــــل انــــــــدر آورد ز هوا

(خاقانی شروانی)31 :1374 ،

َ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َ َ ُ
َ ُ
در قـرآن کر یـم میخوانیـم«َ :و إذ َق َـال إ َبر ِاه ُ
الموتی قـال أ َولم ت ِؤمن قـال َبلی َولکن
یـم َر ِ ّب أ ِر ِنـی کیـف تحیـی
ِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ ً ّ َ َّ َ ُ ُ َّ َ
ّ َ َّ َ
ُ َّ َ َ َ ّ َ َ ّ ُ َّ ُ ً ُ َّ ُ ُ َّ
کل جب ٍـل ِمنهن جزءا ثـم ادعهن
ِلیطم ِئـن ق ِلبـی قـال ف َخـذ أربعـة ِمـن الطی ِـر فصرهـن ِإلیک ثم اجعـل علی ِ
َ ًَ َ
اعلـم أ َّن َ
اهَّلل َع ِز ی ٌـز َحکی ٌـم» (البقـرة  .)260 :2در ایـن بـاب آورداهنـد« :ابراهیـم علی ه السلام
یأ ِت َینـک سـعیا و
روزی بـه راهـی میرفـت ،فـرا کنـار در یـا رسـیدّ .
دابهای را دیـد عظیم با کنار دریا افکنده بـود ،مرده .مرغان
از وی در هـوا میبردنـد و ماهیـان بـه قعـر دریـا میرسـانیدند و مخوندگان [=حشـرات] زمیـن از آن به زمین
فرومیبردند و دد و دام به دشـت و بیابان میبردند .ابلیس لعنه اهلل در آن وقت او را وسوسـه کرد ،گفت:
میگویـی خـدای مـردگان را زنـده میکنـد ،کی شـاید بود چنین مرداری را زنده کـردن که بعضی ازو به هوا
برنـد و بعضـی بـه زمیـن فروبردنـد و بعضـی از او بـه دشـت و بیابـان ،در عالـم و شـکم حیـوان پراکنده شـد.
زنـده کـردن او محـال بـود .ابراهیـم علیـه السلام ،قهـر و علی رغم شـیطان را ،از خدای درخواسـت احیای
ّ ّ
آن ّ
عزوجل ابراهیم را علی ه السلام فرمود که فراگیر چهار مرغ :خروهی و بطی و طاوسـی
دابه .پس خدای
و کالغی ،پرهای آن جداکن و سـرهای آن را با خود میدار؛ پس بنه بر سـر کوهی برخی از آن مرغان؛ پس
بخـوان تـا بـه تـو آینـد شـتابان .ابراهیـم علیـ ه السلام چهار مـرغ را فراگرفت و سـرهای آن جدا کـرد ،تنهای
آن پـاره پـاره کـرد و بـر هـم آمیخـت و بـر سـر چهار کوه بنهاد و خود در میان بیسـتاد ،سـرهای آن مرغان را به
دسـت گرفـت ،آنگـه آن مرغـان را بخوانـد ،پـارهای از ایـن کـوه و پـارهای از آن میآمد و به هم میپیوسـت و
ابراهیم گردن و سـر پیش میداشـت ،و میپیوسـت و میپرید .ابراهیم سـر بط پیش کالغ داشـت ،گردن
بگردانید که این نه سـر من اسـت» (نیشـابوری23 :1370 ،؛ ر.ک :نیشـابوری76-73 :1386 ،؛ طوسـی،
3 :1387و.)4
بوشنجی نیز چهار مرغ ابراهیم علیه السالم را خروس و بط و کالغ و طاووس ذکر کرده است (بوشنجی،
 .)158 :1384اما حقیقت آن است که مفسران خالف کردهاند در این چهار مرغ؛ عبداهلل عباس گفت:
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طـاووس بـود و کرکـس و کالغ و خـروس .مجاهـد و ّ
عطـا و ابنیسـار و ابن ُجریـح گفتـد :کالغ بـود و خـروس
ُ
و طـاووس و کبوتـر .ابوهر یـره گفـت :طـاووس بـود و خـروس و کبوتـر و مرغـی کـه او را فرنـوق گوینـد .عطـاء
خراسـانی گفـت :خـدای تعالـی وحـی کـرد بـه ابراهیـم علی ه السلام که چهار مـرغ گیرّ :بطی سـبز و کالغی
سیاه و کبوتری سفید و خروس سرخ (ر.ک :فروزانفر .)425 :1387 ،در شاهد دیگری گفته است:
بر نـ ـ ـ ــام او به سـ ـ ـ ــنت هـ ـ ـ ــم نـ ـ ـ ــام او همه

مرغــــــــان نفــــــــس را ز درون ســــــــر بریدهاند
(خاقانی شروانی)870 :1374 ،



 موبـدان زردشـتی میکوشـیدند کـه پیامبـر خـود ،آشوزردشـت ،را با حضـرت ابراهیم(ع) –کـه مورد قبولو احتـرام مسـلمانان و نصـارا و یهـود بـود -تطبیـق کننـد و از قصـۀ در آتـش افکنـدن ابراهیـم(ع) و تقدیـس
آتش در آیین خویش وجه مشـترکی پیداکنند؛ از اینرو پیامبر خود را ابراهیم مینامیدند تا مگر از خشـم
ً
مسـلمانان در امـان باشـند .خاقانـی در شـاهد ذیـل تلویحـا ایـن حربـه را بیفایـده دانسـته اسـت (ر.ک:
ماهیار812 :1372 ،و:)813
اگر خری دم این معجزه زند که مراسـ ـ ـ ــت

کمانگروهــــــــۀ گبــــــــران نــــــــدارد آن مهــــــــره

دمش ببند کـ ـ ـ ــه خر ،گنگ بهتـ ـ ـ ــر از گویا

کـ ــــــه چار مــــــــرغ خلیــــــــل انــــــــدر آورد ز هوا
(خاقانی شروانی)31 :1374 ،



در هفـت کشـور آمـده اسـت :و مجـوس میگوینـد کـه زردشـت ،ابراهیـم خلیـل اسـت و ایـن آتـش کـه مـا
یسـوزانیم آن آتش اسـت که ابراهیم را نسـوخت؛ اما دروغ میگویند ک ه زردشـت نه ابراهیم خلیل اسـت
م 
(هفـت کشـور .)91 :1353 ،ایـن آتـش کـه زرتشـت را نسـوزاند در زراتشـتنامه بـه عنـوان معجـزۀ سـوم او
معرفی شده است:
چـ ـ ـ ــو افتـ ـ ـ ــاد در جـ ـ ـ ــادوان شـ ـ ـ ــور و شـ ـ ـ ــر

ربودنــــــــد

وزان جایگـ ـ ـ ــه سـ ـ ـ ــوی صحـ ـ ـ ــرا شـ ـ ـ ــدند

پـ ـ ــــس آنگــــــــه یکــــــــی کــــــــوه هیــــــــزم زدند

کـ ـ ـ ــوه را الجـ ـ ـ ــورد

ب ـ ـــــه نفــــــــط ســــــــیاه و بــــــــه گوگــــــــرد زرد

برافروختنـ ـ ـ ــد

زراتشــــــــت را در وی انداختنــــــــد

فیروزگـ ـ ـ ــر

مـ ــــــر او را نیامــــــــد ز آتــــــــش ضــــــــرر

همـ ـ ـ ــان آتـ ـ ـ ــش تیـ ـ ـ ــز چـ ـ ـ ــون آب شـ ـ ـ ــد

ب ـ ـــــدو در زراتشــــــــت در خواب شــــــــد...

بکردنـ ـ ـ ــد آن
یکـ ـ ـ ــی
بـ ـ ـ ــه

آتشـ ـ ـ ــی
فرمـ ـ ـ ــان

زو
یـ ـ ـ ــزدان

زرتشــــــــت

را

از

پــــــــدر
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(کیکاوس راز ی14 :1389 ،و)15

شـایان ذکر اسـت که ابوریحان در آثار الباقیه آورده که چون زردشـت به نزد گشتاسـب رفت برای اثبات
حقانیـت خـود ،ریختـن مـس مـذاب بـر خویشـتن را عنـوان کرد و چون بر وی ریختند آسـیبی به او نرسـید
بدیـن سـان گشتاسـب بـه او گرو یـد (ر.ک :بیرونـی .)300 :1363 ،هـم در زراتشـتنامه ضمـن گـذر یافتـن
زرتشت از آتش آمده است:
چـ ـ ـ ــو زرتشـ ـ ـ ــت بهدیـ ـ ـ ــن پاکی ـ ـــــزهرای

دلآ گاهتــــــــر شــــــــد ز کار خــــــــدای

از آن جایگـ ـ ـ ــه بـ ـ ـ ــاز چـ ـ ـ ــون بنگریــــــــد

یکــــــــی کــــــــوه از آتــــــــش فروزنــــــــده دیــــــــد

چنیـ ـ ـ ــن بـ ـ ـ ــود فرمـ ـ ـ ــان کـ ـ ـ ــه آن پرخــــــــرد

بــــــــر آن آتــــــــش تیــــــــز هــــــــم بگــــــــذرد

بـ ـ ـ ــر آن تفتـ ـ ـ ــه آتـ ـ ـ ــش چـ ـ ـ ــو کوهـ ـ ـ ــی بلند

گــــــــذر کــــــــرد نامــــــــد تنــــــــش را گزنــــــــد

وزان پـ ـ ـ ــس بـ ـ ـ ــه فرمـ ـ ـ ــان پـ ـ ـ ــروردگار

نگــــــــر تا چــــــــه پیــــــــش آمدش گــــــــوش دار

دگـ ـ ـ ــر ره بسـ ـ ـ ــی روی بگداختنــــــــد

بــــــــر آن ســــــــینۀ ســــــــیمگون تاختنــــــــد

یکـ ـ ـ ــی مـ ـ ـ ــوی از انـ ـ ـ ــدام وی کم نشــــــــد

تــــــــن نازکــــــــش جــــــــای مرهــــــــم نشــــــــد
(کیکاوس راز ی)37 :1389 ،



7

یادداشتها
 .1خاصه در باب زندگی حضرت یوسف(ع) که داستان آن به تعبیر قرآن «أحسن القصص» است.
 .2طبری آزر را «بتسـاز قوم» خوانده اسـت« :آزر بتسـاز قوم بود .بت می سـاخت و به ابراهیم میداد تا
بفروشد( »...طبری :1375 ،ج.)175 :1
 .3و با استعارهای مکنیه در بیت زیر:
به خوان معنیآرایـ ـ ـ ــی براهیمی پدید آمد


ز پشــــــــت آزر صنعت علی نجار شــــــــروانی
(همان)414 :

 .4و ّ
قصـۀ وی آن بـود کـه نمـرود را کهنـه گفتـه بودنـد کـه دریـن دو سـه سـال کودکـی از مـادر جـدا شـود که
ملـک تـو بـر دسـت او زوال شـود .نمـرود بفرمـود تـا هـر کودکـی کـه از مادر جدا شـدی بکشـتندی .سـه سـال
همچنیـن کـرد (نیشـابوری .)43 :1386 ،در تار یـخ طبـری نیـز آمـده اسـت« :و چـون زمـان ابراهیـم نزدیک
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شـد و خدا ارادۀ خویش را آشـکار کردن خواسـت ،گروهی از منجمان پیش نمرود شـدند و گفتند :بدان
کـه مـا در علـم خو یـش چنیـن مییابیـم کـه در مـاه فلان از سـال فلان پسـری در ایـن دهکـده متولـد شـود
ابراهیمنام که از دین شما ببرد و بتان بشکند» (طبری :1375 ،ج173 :1؛ ر.ک :همان175 :و.)176
 .5مقدسی نیز آورده است :مقام ،روبهروى همین پهلوى خاور ى است که درگاه در آن است و از زمزم به
خانه نزدیکتر است و در روزهاى موسم حج درون طواف مىباشد .و صندوقى آهنین بزرگ بر آن است
که پایهاش در زمین و بیش از یک آدم بلندى دارد و داراى پوشـش اسـت .مقام را در موسـم حج برداشـته
بـه درون خانـه مىنهنـد و چـون بـاز گرداننـد صندوقـى چوبیـن بـر آن نهنـد کـه درى دارد و هنـگام نمـاز بـاز
مىشـود و پیشنمـاز در پایـان نمـاز دسـت بـدان مىمالـد و سـپس در را مىبنـدد و درون آن جـاى دو پـاى
ابراهیم وارونه دیده مىشـود سـیاه و بزرگتر از حجراالسـود اسـت (مقدسـی106 :1385 ،؛ ر.ک :ابنرسـته،
.)50 :1365
 .6برخـی ذبیـح را حضـرت اسـحاق گفتهانـد (طبـری :1375 ،ج ،)205-199 :1اما خاقانی به این سـخن
توجه نداشته است.
 .7شـباهاتهای دیگری نیز بین این دو پیامبر یافتهاند (ر.ک :راشـد ّ
محصل .)167-163 :1389 ،ذکر
ایـن نکتـه نیـز خالـی از فایـده نخواهـد بـود کـه برخـی اندیشـمندان بـه ایـن نتیجـه رسـیدهاند کـه حضـرت
ابراهیم(ع) ایرانی هستند (ر.ک :صفیزاده.)96 :1383 ،

هلاــــــــــــــــــقم
یناقاخ ناوید رد یمیهاربا نیماضم

240

آینۀپژوهش 188
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

منابع
قرآن کریم.

ابنبطوطه1361( ،) ،سفرنامۀ ابن بطوطه ،ترجمۀ ّ
محمدعلی موحد ،چاپ سوم ،تهران :علمی و فرهنگی.
ّ
ابنجبیرّ ،
محمد بن احمد،)1370( ،سفرنامۀ ابنجبیر ،ترجمۀ پرویز اتابکی ،چاپ اول ،مشهد :آستان قدس رضوی.

ابنرسته ،احمد بن عمر ،)1365( ،األعالق النفیسة ،ترجمۀ حسین قرهچانلو ،چاپ ّاول ،تهران :امیرکبیر.
انصاری دمشقی ،شمس ّ
الدین ّ
محمد ،)1382( ،نخبة الدهر فی عجایب ّ
البر و البحر ،ترجمۀ ّ
سیدحمید طبیبیان ،تهران:
اساطیر.

بوشنجی ،ابوالحسن بن الهیصم ،)1384( ،قصص األنبیاء ،ترجمۀ ّ
محمد بن اسعد بن عبداهلل الحنفی التستری ،تصحیح
دعباس ّ
سی ّ
ّ
محمدزاده ،چاپ ّاول ،مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.
بیرونی ،ابوریحان ّ
محمد بن احمد ،)1363( ،آثار الباقیه ،ترجمۀ ا کبر داناسرشت ،چاپ سوم ،تهران :امیرکبیر.
تبریزی ،ابن ّ
محدث ،)1397( ،عجایب الدنیا ،تحصیح علی نویدی مالطی ،چاپ ّاول ،تهران :دکتر محمود افشار  /سخن.
ثعالبی ،ابومنصور عبدالملک ،)1376( ،ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ،پارسی برگردان رضا انزابینژاد ،چاپ ّاول،
مشهد :دانشگاه فردوسی مشهد.

 ،)1414( ،-----------------ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ،تحقیق و شرح ابراهیم صالح ،الطبعة األولی،دمشق :دارالبشائر.
ّ
( ،-----------------بیتا) ،ثمار القلوب فی المضاف و المنسوب ،تحقیق محمد ابوالفضل إبراهیم .بیروت :دارالمعارف.
جودی نعمتی ،ا کرم1384( ،الف)« ،زن در آیینۀ شعر فارسی :خاقانی ( ،»)1مطالعات راهبردی زنان ،شمارۀ بیست و نهم،
پاییز.47-1 :
جویریّ ،
ّ
اسالمیه.
محمد ،)1384( ،قصص األنبیاء ،چاپ دهم ،تهران:
الحموى ،یاقوت بن عبداهلل ،)1397( ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر.
الحمیریّ ،
محمد بن عبد المنعم ،1984 ،الروض المعطار فى خبر األقطار ،الطبعة ّ
الثانیة ،بیروت :مکتبة لبنان.
ّ
ّ
ّ
ّ
خاقانی شروانی ،افضلالدین بدیل ،)1374( ،دیوان ،تصحیح ّ
سیدضیاءالدین سجادی ،چاپ پنجم ،تهران :زوار.

 ،)1387( ،---------------------تحف ة العراقین (ختمالغرایب) ،تصحیح علی صفری آققلعه ،چاپ ّاول ،تهران:میراث مکتوب.
خزائلیّ ،
محمد ،)1389( ،اعالم قرآن ،چاپ هشتم ،تهران :امیرکبیر.

الخزاعی النیشابوری ،حسین بن علی ،)1377( ،روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن مشهور به تفسیر شیخ
محمدجعفر یاحقی و ّ
ابولفتوح رازی ،به کوشش ّ
محمدمهدی ناصح ،مشهد :بنیاد پژوهشهای اسالمی آستان قدس
رضوی.
دهخدا ،علیا کبر ،)1373( ،لغتنامه ،چاپ دوم ،تهران :دانشگاه تهران.
ّ
رازی ،شهمردان بن ابیالخیر ،)1382( ،روضة المنجمین ،تصحیح و تحقیق جلیل اخوان زنجانی ،چاپ اول ،تهران:
کتابخانه ،موزه و مرکز اسناد مجلش شورای اسالمی  /میراث مکتوب.
راشد ّ
محصلّ ،
محمدتقی« ،)1389( ،نکات مشترک در زندگی زردشت و ابراهیم خلیل» ،چون من در این دیار (جشننامۀ
ّ
ّ
ّ
استاد دکتر رضا انزابینژاد) ،به کوشش محمدرضا راشد محصل و دیگران ،چاپ اول ،تهران :سخن.167-163 :
صفیزاده ،فاروق ،)1383( ،شاسوسا در شعر سهراب سپهری (زن اثیری و ازدواج جادویی) ،چاپ ّاول ،تهران ،قصیده.
طبریّ ،
محمد بن جریر ،)1375( ،تاریخ طبری (تاریخ الرسل و الملوک) ،ترجمۀ ابوالقاسم پاینده،تهران :اساطیر.

 ،)1389( ،-------------تاریخنامۀ طبری ،گردانیدۀ منسوب به بلعمی ،تصحیح ّمحمد روشن ،چاپ سوم ،تهران:

 188آینۀپژوهش
سال سیودوم ،شمـــارۀدوم ،خــــــــــــردادوتیــــــــر1400

241

هلاــــــــــــــــــقم
یناقاخ ناوید رد یمیهاربا نیماضم

سروش.
 ،)1393( ،-------------ترجمۀ تفسیر طبری ،تصحیح حبیب یغمایی ،چاپ سوم ،تهران :دانشگاه تهران.طوسیّ ،
محمد بن محمود ،)1387( ،عجایب المخلوقات و غرایب الموجودات ،تصحیح منوچهر ستوده،چاپ سوم،
تهران :علمی و فرهنگی.
فروزانفر ،بدیعالزمان ،)1387( ،احادیث و قصص مثنوی ،به کوشش حسین داودی ،چاپ چهارم ،تهران :امیرکبیر.
قبادیانی ،ناصر خسرو ،)1384( ،سفرنامه ،تصحیح ّ
محمد دبیرسیاقی ،چاپ هشتم ،تهرانّ :زوار.

ّ
محمد ،)1371( ،آثار البالد و اخبار العباد ،ترجمۀ ّ
قزوینی ،زکریاء بن ّ
محمدمراد بن عبدالرحمان ،تصحیح ّ
دمحمد شاهمرادی،
سی
جلد ّاول ،چاپ ّاول ،تهران :دانشگاه تهران.
ّ
س رازی ،)1389( ،زراتشتنامه ،به اهتمام ّ
دمحمد دبیرسیاقی ،تهران :حدیث امروز.
سی
کیکاو 

عبدالحی بن ّ
ّ
گردیزی ،ابوسعید
ضحا کَ ،)1384( ،زین األخبار ،به اهتمام رحیم رضازاده ملک ،چاپ ّاول ،تهران :انجمن
آثار و مفاخر فرهنگی.
ماهیارّ ،عباس« ،)1372( ،راز پنهان» ،مجلۀ دانشکدۀ ّ
ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ،سال بیست و
ششم ،شمارۀ سوم و چهارم ،پاییز و زمستان.822 -809 :
ّ
مجمل التواریخ و القصص ،)1389( ،تصحیح ملکالشعرای بهار ،چاپ اول ،تهران :اساطیر.
مستوفی ،حمداهلل ،)1387( ،تاریخ گزیده ،تصحیح عبدالحسین نوایی ،چاپ پنجم ،تهران :امیرکبیر.
 ،)1389( ،----------نزهة القلوب ،تصحیح گای لیسترنج ،چاپ ّاول ،تهران :اساطیر.معموری ،عبدالوهاب ،)1373( ،نقد و شرح عبدالوهاب حسینی بر دیوان خاقانی ،پایاننامۀ تحصیلی دورۀ دکتری زبان و
ادبیات فارسی ،به کوشش ّ
ّ
محمدحسین کرمی ،دانشگاه تهران.
مقدسیّ ،
محمد بن احمد ،)1385( ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،ترجمۀ علینقی منزوی ،چاپ دوم ،تهران:
کومش.
نیشابوری ،ابوبکر عتیق ،)1370( ،قصص قرآن مجید ،به اهتمام یحیی مهدوی ،چاپ سوم،تهران :خوارزمی.
نیشابوری ،ابوسحاق ،)1386( ،قصص األنبیاء ،تصحیح حبیب یغمایی ،چاپ پنجم ،تهران :علمی و فرهنگی.
هفت کشور (صور األقالیم) ،)1353( ،به اهتمام منوچهر ستوده ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.
یاحقیّ ،
محمدجعفر ،)1386( ،فرهنگ اساطیر و داستانوارهها در ّ
ادبیات فارسی ،تهران :فرهنگ معاصر.

