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س���ال ها پیش، در اواخر دهه شصت که مشغول گردآوری، شرح و تحقیق اشعار عموی 

گرامی پیامبر اسالم؟ص؟، جناب ابوطالب؟ع؟، بودم1 در بین آثار معاصران، به نام مرحوم 

مه س���ردار کابلی برخوردم که قصیده المیه ابوطالب را ش���رح کرده بود؛ اما نسخه آن 
ّ

عال

را نیافت���ه و تنها به ذکر نام آن در کتاب خود بس���نده ک���ردم2. چندی پیش فاضل متتّبع 

جناب آقای عبدالحس���ین طالعی به این جانب خبر داد که نس���خه این ش���رح به خّط 

خود آن مرحوم پیدا ش���ده اس���ت و از این بنده خواس���ت که مقاله ای درباره معرفی این 

نسخه بنگارم. من نیز با کمال میل پذیرفتم و اینک این نوشتار را تقدیم می دارم:

که هم دوره جاهلیت و  حضرت ابوطالب؟ع؟ به اصطالح جزء ش���اعران ُمَخضَرم3 بود 

کرده بود. هم دعوت پیامبر اسالم؟ص؟ را درک 

ابن َساّلم ُجَمحی، ادیب سخن سنج عرب )م 231 ق( که کتاب ارزشمند او با عنوان 

که از  طبقات فحول الش���عراء از گنجینه های ادبیات عربی محس���وب می شود، آنگاه 

ش���اعران مّکه نام می برد، جزء شاعران س���رآمد و توانای آنجا از جناب ابوطالب نیز یاد 

می کن���د4 و در ج���ای دیگ���ر5 از آن جناب با عنوان »ش���اعر جّيد الكالم« ی���اد و تصریح 

کرم؟ص؟ سروده و در آن به  که در مدح رسول ا که برترین سروده اش همان است  می کند 

* دانشیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی.
1.  ای���ن کت���اب ب���ا عنوان الدرة الَغّراء فی ش���عر ش���یخ البطحاء به چاپ رس���ید. برای تفصیل بیش���تر به 

کنید. فهرست منابع رجوع 

ین، باقر، الدّرة الغراء فی شعر شیخ البطحاء، 119. 2. ر.ک: قربانی زّر

3. یک���ی از معان���ی ُمَخضَرم در لغت، ش���تری اس���ت که نیمی از گوش���ش را بریده باش���ند. اصل لغت، 
گرفته باش���د. ر.ک: ابن منظور، محمد بن مکرم،  خضرمه و به معنای چیزی اس���ت که در میان قرار 

لسان العرب، 125/4، ذیل »خضرم«.

4. ابن ساّلم جمحی، محمد، طبقات فحول الشعراء، 231/1.

5. همان، 234/1 و 235.

کابلی ح قصیده المیه حضرت ابوطالب؟ع؟ از مرحوم عالمه سردار  شر 2
]باقر قربانی ز رین*[ 
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که  کرده است. ابن س���اّلم جمحی2 از نوشته یوسف بن سعد  داس���تان استسقا1 اشاره 

که ذکری از این قصیده جناب  یک صد س���ال پیش نگاش���ته ش���ده بود، خبر می دهد 

که ابیاتی بدان قصیده  ابوطالب در آن به میان آمده بوده اس���ت؛ البته با ذکر این نکته 

افزوده ش���ده اس���ت. مطابق تحقیق دکتر ناصرالدین اس���د3، یوسف بن سعد ُجمحی 

از بزرگان تابعان بوده و نوش���ته او باید در نیمه دوم قرن نخس���ت هجری نگاش���ته شده 

که در سده نخست  باش���د. این مس���ئله بیانگر مقام بلند ادبی جناب ابوطالب است 

هجری با توجه به این نکته که بیش���تر اش���عار به طور ش���فاهی روایت و نقل می شد این 

س���روده ابوطالب به کتابت درآمده بوده اس���ت. نکته دیگری که در بررسی سروده های 

که در دل این سروده ها نهفته  یخی است  گاهی های تار ابوطالب حائز اهمیت است آ

یخی بس سودمنداست4. است و برای تحقیقات ادبی _ تار

کرم؟ص؟ و در بحرطویل س���روده ش���ده،  قصیده المیه ابوطالب؟ع؟ که در دفاع از پیامبر ا

کثی���ر می گوی���د این قصیده بس رساس���ت  یخ���ی آمده اس���ت. ابن  که���ن تار در مناب���ع 

قات س���بع« 
ّ
کس���ی ج���ز ابوطالب نمی تواند س���راینده آن باش���د و این س���روده از »معل و 

اس���توارتر و پرمعنات���ر اس���ت5. اب���ن ابی الحدی���د6 نیز از ق���ول حامیان جن���اب ابوطالب 

ک���ه ش���هرت این قصی���ده به ان���دازه ش���هرت قصی���ده »ِقَف���ا َنْب���ِک« امریء ک���رده  نق���ل 
 

 القیس است. 

1. در بیت:
بیُع الیتامی عصمه ِلألرامل وأبیض ُیسَتسَقی الَغماُم بوجهه                   ر   

به داستان استسقا )طلب کردن باران به برکت روی پیامبر؟ص؟( اشارت رفته است. برای تفصیل بیشتر 
ر.ک: قسطالنی، احمد بن محمد، ارشاد الساری لشرح صحیح البخاری، 237/2 و 238.

2. ابن ساّلم جمحی، محمد، همان.

یخیة،159. 3. اسد، ناصرالدین، مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التار

ین، باقر، دیوان ابوطالب، 34. 4. برای تفصیل و ذکر آن وقایع ر.ک: قربانی زّر

کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، 57/3. 5. ابن 

6. ابن ابی الحدید، عبدالحمید بن هبة اهلل، شرح نهج البالغة، 78/14.
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کثیر3، ابیاتی از این قصیده را آورده اند4 و برخی نیز آن  ابن اس���حاق1، ابن هشام2 و ابن 

را ش���رح کرده اند ازجمله س���هیلی )م 581 ق( در الروض األُنف5، بغدادی )م 1093 ق( 

در خزان���ة األدب6 و از معاص���ران نی���ز مفتی می���ر عباس لکهنوی، ش���یخ جعفر نقدی، 

کابلی7 .   علی فهمی و عالمه سردار 

م���ه حیدرقلی خان معروف به س���ردار کابلی به گفته خود در روز سه ش���نبه 
ّ

مرح���وم عال

کاب���ل زاده ش���د8. خان���دان او اصالت���ا از قزلباش ه���ای  18 مح���ّرم الح���رام 1293 ق در 

که در افغانس���تان سکونت داش���تند و پس از اشغال افغانستان به دست  ایرانی بودند 

انگلستان، در 1297 ق به هندوستان مهاجرت می کنند.

کابل���ی در آنج���ا ع���الوه بر فارس���ی و عرب���ی، زبان ه���ای هندی، سانس���کریت،  س���ردار 

التین���ی، انگلیس���ی و عب���ری را نی���ز فرامی گیرد و س���پس به نجف اش���رف م���ی رود و در 

ی سپس  کرده به درجه اجتهاد نائل می ش���ود9. و گردی  محضر عالمان بزرگ آنجا ش���ا

کن می ش���ود و با دختر صدر الش���ریعة از ن���وادگان آقا  ب���ه کرمانش���اه رفت���ه و در آنجا س���ا

کابلی با خان���دان وحید  گونه عالم���ه س���ردار  وحی���د بهبهان���ی ازدواج می کن���د. بدی���ن 

بهبهانی نسبت سببی پیدا می کند10.

1. ابن اسحاق، محمد، سیره ابن اسحاق، 156.

2. ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السیرة النبویة، 172/1 _ 176.

کثیر، اسماعیل بن عمر، همان، 53/3 _ 57. 3. ابن 

ین، باقر، الدّرة الغراء فی شعر شیخ البطحاء، 119. 4. برای دیگر منابع ر.ک: قربانی زّر

5. سهیلی، عبدالرحمن، الروض األنف،82/3 _ 106.

6. بغدادی، عبدالقادر، خزانة األدب، 56/2 _ 75.

ین، باقر، همان. یعة، 4/14؛ قربانی زّر 7. ر.ک: آقابزرگ طهرانی، محمد محسن، الذر

8. واعظ خیابانی، علماء معاصرین، 295.

یحانة االدب، 13/3؛ مشار،  9. برای آش���نایی با اجازات اجتهاد او ر.ک: مدرس تبریزی، محمدعلی، ر
کتب چاپی فارسی و عربی، 983/2. خان بابا، مؤلفین 

10. ر.ک: دوانی، علی، وحید بهبهانی، 363.
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کرمانشاه پس از عمری  کابلی در جمادی األولی 1372 ق در  س���رانجام مرحوم س���ردار 

مجاه���دت علم���ی از دنی���ا رفت و پ���س از انتقال به نجف اش���رف در وادی الس���الم به 

یخی  ی را در ماده تار یخ وفات و ک س���پرده شد. سید محمدحس���ن آل طالقانی تار خا

کشید1. در 5 بیت به نظم 

کابلی از نوشته های او هویداس���ت. ترجمه انجیل بارنابا به زبان  دانش سرش���ار سردار 

کالم، تألیف آثاری درباره وزن و مکیال، علم  فارس���ی، س���رودن منظومه هایی در علم 

جفر و اعداد، ترجمه المراجعات مرحوم شرف الدین با نام مناظرات و ... نمونه هایی 
از نوشته های اوست.2

کابل���ی که ترجم���ه فارس���ی آن را خانه  ���ة فی معرف���ة القبلة س���ردار 
ّ
کت���اب تحف���ة األجل

یاضیات اصفهان در س���ال 1389 به چاپ رس���اند، از آثار ارزشمند آن مرحوم است.  ر

یاضی و  کتاب ب���ا بیانی ر گفته مرحوم عالمه طباطبایی در تفس���یر المی���زان3، این  ب���ه 

کرده اس���ت.  گ���ون، قبله ش���هرهای مختل���ف را تعیین  گونا فراه���م آوردن جدول ه���ای 

کیمی���ا نیز حکایتی ش���نیدنی دارد4.  کابلی با علم  آش���نایی و اش���تغال مرحوم س���ردار 

ک���ه در آغاز جلد 9  کابلی ب���ر الغدیر مرحوم عالم���ه امینی نیز تقریظی نگاش���ته  س���ردار 

الغدیر، صفحه و _ ز به چاپ رسیده است5.

ک���ه در 104 صفحه نگارش  و اما ش���رح مرحوم س���ردار کابلی ب���ر قصیده المیه ابوطالب 

یافت���ه و در روز پنج ش���نبه 17 ذی القع���ده 1348 ق آغ���از و در روز جمع���ه 23 ماه صفر 

1. ر.ک: آقابزرگ طهرانی، محمد محسن، نقباء البشر، 695.

2. برای تفصیل بیشر ر.ک: همان، 696 _ 699؛ مشار، خان بابا، همان، 983/2.

3. طباطبایی، محمدحسین، المیزان، 336/1.

یا، 236/1 و 237. 4. ر.ک: شبیری زنجانی، سید موسی، جرعه ای از در

5. کتاب های مس���تقلی نیز درباره زندگانی مرحوم س���ردار کابلی نگاشته شده است. ازجمله: زندگانی 
س���ردار کابلی از مرحوم کیوان س���میعی، چاپ انتش���ارات زوار، تهران 1363؛ و کتاب سردار کابلی 
س���تاره خاور از س���ید حسن احمدی نژاد بلخی که س���ازمان تبلیغات اس���المی آن را در سال 1372 

کرده است. منتشر 
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1350 ق پایان یافته اس���ت از آثار ارزش���مند آن مرحوم اس���ت. ابیات قصیده بر اساس 

الس���یرة النبوی���ة ابن هش���ام و بیش از 90 بیت اس���ت. برخ���ی از ویژگی های این ش���رح 

عبارت است از:

کتاب های معتب���ر لغت همچون1: اس���اس البالغة زمخش���ری  1 _ مراجع���ه ف���راوان ب���ه 

)ص 2(، ت���اج العروس َزبیدی )ص 3، 79(، صح���اح اللغة جوهری )ص 5(، فقه 

اللغ���ة ثعالبی )ص 12(، القام���وس المحیط فیروزآبادی و ش���رح آن )ص 13، 24، 
57(، مجم���ع البحرین طریح���ی )ص 25(، المحکم ابن س���یدة )ص 2(، مختار 

الصح���اح رازی )ص 7(، المخّص���ص اب���ن س���یدة )ص 13(، المصب���اح المنی���ر 
فیومی )ص 79، 84(، مفردات راغب اصفهانی )ص 4( و نهایه ابن اثیر )ص 4(.

کوفیان )ص 3، 13،  گس���ترده مباحث نحوی و اش���اره به اختالف بصریان و  2 _ طرح 

.)94 ،62

3 _ اشاره به مباحث صرفی )ص 6، 12، 19، 49(.

کریم )ص 7، 9، 11، 19(. 4 _ استشهاد به آیات قرآن 

5 _ استشهاد به احادیث )ص 7، 14، 15، 61(.

ی  کهن مانند ابن انباری )ص 73(، بغدادی )ص 3(، بیضاو 6 _ نق���ل قول از مؤلفان 

)ص 83، 99(، زرکش���ی )ص 41(، زمخش���ری )ص 99(، سهیلی )ص 14، 54(، 

س���یبویه )ص 24، 85(، ش���لوبین )ص 74(، طبرس���ی )ص 19(، طب���ری )ص 

 9(، فارس���ی )ص 74(، مّق���ری )ص 84(، َنّح���اس )ص 77( و یاق���وت حم���وی

 )ص 25، 54(.

یب هذلی )ص 25(، أس���ود  7 _ استش���هاد به س���روده های دیگر ش���اعران مانن���د ابو ذؤ

بن یعفر )ص 11(، امریء القیس )ص 68(، زهیر بن ابی ُس���لمی )ص 11(، َشّماخ 

کلث���وم )ص 78(، لبید بن ربیعة  )ص 13(، عنت���رة العبس���ی )ص 32(، عمرو بن 

)ص 11( و متلّمس )ص 91(.

کابلی است. 1. شماره صفحات از آِن نسخه خّطی مرحوم سردار 
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8 _ اشاره به امثال )ص 57(.

9 _ اشاره به مباحث عروضی )ص 18 _ 19، 29، 69(.

10 _ اشاره به مباحث بالغی )ص 15، 49، 60، 74(.

یخی )ص 41 _ 42، 80 _ 81(. 11 _ پرداختن به برخی مباحث تار

12 _ برخی مباحث متفرقه همچون بحث از وزن، مکیال و مثقال ش���رعی )ص 48 _ 

ُکّهان )ص 74(. کهانت و  49( و بحث از 

یخی و دینی اس���ت و بیانگر  به واقع این ش���رح مش���حون از مباح���ث لغوی، ادب���ی، تار

ع مؤلف مرحوم آن در ادبیات عربی است.
ّ
تضل

امی���دوارم _ ب���ه خواس���ت خداوند متع���ال _ هرچه س���ریع تر این نس���خه را تصحیح و با 

مقدمه و تعلیقات به چاپ رسانم. بمّنه و توفیقه.
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یعة إلی تصانیف الشیعة، بیروت 1403 ق. 1 _ آقابزرگ طهرانی، محمد محسن، الذر
2 _ _________________ ، نقباء البشر فی القرن الرابع عشر، القسم الثانی، الجزء األّول، مع تعلیقات 

السید عبدالعزیز الطباطبائی، مشهد 1404 ق.
3 _ اب���ن اب���ی الحدی���د، عبدالحمید بن هبة اهلل، ش���رح نهج البالغ���ه، تحقیق محم���د ابوالفضل 

ابراهیم، قاهره 1387 ق/ 1967 م.
4 _ ابن اسحاق، محمد، سیره ابن اسحاق، تحقیق د. سهیل زکار، بیروت 1398 ق./1978 م.

کر،   5 _ اب���ن س���اّلم جمح���ی، محم���د، طبق���ات فح���ول الش���عراء، تحقی���ق محم���ود محم���د ش���ا
قاهره 1952 م.

کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، مصر 1351 ق./ 1932 م. 6 _ ابن 
7 _ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، تحقیق علی شیری، بیروت 1412 ق./1992 م.

گوتین ژن 1859 م. 8 _ ابن هشام، عبدالملک بن هشام، السیرة النبویة، 
یخیة، بیروت 1988. 9 _ اسد، ناصرالدین، مصادر الشعر الجاهلی و قیمتها التار

10 _ امینی، عبدالحسین، الغدیر، بیروت 1397 ق./1977 م.
11 _ بغ���دادی، عبدالق���ادر، خزان���ة األدب و لّب لباب لس���ان العرب، تحقیق عبدالس���الم هارون، 

قاهره بی تا.
12 _ دوانی، علی، وحید بهبهانی، انتشارات امیرکبیر، تهران 1362.

13 _ س���هیلی، عبدالرحم���ن، ال���روض األن���ف ف���ی ش���رح الس���یرة النبوی���ة الب���ن هش���ام، تحقی���ق 
عبدالرحمن الوکیل، قاهره 1389 ق./1969 م.
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