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 (292تا  273)از ص                                                                   
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 چکيده
نشانه هايی  مختلف م و در میان آثار نظم و نثر زمانها و مکان هایبدون ترديد در طول تاريخ اسال

می خورد که نه تنها از جانب ادبای به چشم )ص( ز ستايش خاتم پیامبران حضرت محمدارزشمند ا

صادر شده است. در متون بجا مانده از دوران نیز مسلمان که بعضا توسط اديبان ساير اديان الهی 

اندلس نیز نمونه هايی برجسته از مدح آن حضرت مشاهده می شود که در اين ادبیات عربی در درخشان 

بیت،  133در عر و فقیه اندلسی اشاره کرد که اديب و شا میتوان به قصیده المیه شقراطیسی،میان 

را به تصوير کشیده است. از امتیازات اين قصیده اين  )ص(سیره و غزوات و معجزه های حضرت رسول

که در ضمن اغراض شعری ديگر می گنجید همه ابیات اين  آن دوره است که برخالف ساير مدايح نبوی

و سرشار  و اجتماعی پیامبر گرامی اختصاص يافته استقصیده طوالنی به تبیین زوايای زندگی شخصی 

در راستای  المیه شقراطیسیاز صنايع بديعی است. هدف اصلی اين پژوهش، بررسی استنتاجی و آماری 

ربسامدترين مضمون آن در مدح پیام آور اسالم است، و با تعیین محور اساسی مضامین قصیده و کشف پ

آن حضرت در راه حمايت از دين اسالم و گسترش پیام های آن عنايت به اهمیت غزوات و مبارزات 

ن بارزه اين و همی انتظار می رود که اين مضمون از فراوان ترين بسامد در اين قصیده برخوردار باشد.

اسالمی بخشیده که مطالعه آن جوششی سازنده در رگهای خواننده برمی المیه را رنگی حماسی ـ 

 انگیزد.
 

 .اسالمی، صنايع بديعی، شقراطیسی، اندلس، حماسی ـ )ص(مدح پیامبر :واژه های کليدی

                                                           
 soud42_moz@khu.ac.ir :نويسندة مسئول رايانامة .*

 پذيرفته است.« علمی ـ ترويجی»تحريرية نشريه، اين مقاله را تحت عنوان هیئت **.

2، شمارة 11ادب عربي، سال   
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 مهمقدّ. 1

 جهانیانسرور  )ص(پیامبرواالی یت دينی اصیلی است که به شخصّ اشعار مدايح نبوی

اعر مهتر عالمیان را خوانند که شمدح می بدين سببشعری را  گونهاين  .اختصاص دارد

پی پردازد و او در فضايل و شمايل حضرتش می به ذکردانسته و  حاضردر جهان هستی 

، بلکه ممدوح را به جهت ی که ديده از دنیا فروبسته نیستشیون و زاری برای شخص

 .(11: 1992مبارک،  .ک.ر)کندو نشر محاسن دين مدح میب الهی تقرّ

شعری تقلیدی  ،موضوعات و مضامینحیطه شعر اندلسی در ابتدای فتح، در 

 شرق را نداشتکه استواری و صالبت  با زبانی سهل و سلیس عرانشد و شامحسوب می

 جهت از و یالدیم ازدهمي قرن در یآزاد جنبش آغاز با از جهتی ،کردندهنرآوری می

 و اندلس یبايز طیمح میتجس به یاندلس شاعران شرق، در یعباس انقالب وقوع با گريد

 قالب و وزن طهیح در توانستند و پرداختند آثارشان در خود یهاشيگرا و افکار انیب

ها مدايح نبوی است از جمله موضوعات تقلیدی اندلسی .ابندي دست یابداعات به یشعر

، بیش از ششصد بیت و دويست تاريخ األدب العربیو  نفح الطیبکه با بررسی دو کتاب 

های بند در کتاب اول و در مجموع، بیش از هزار و سیصد بیت و دويست بند در کتاب

ت مدح ن خود گويای اهمیّسروده شده است که اي )ص(م اسالممکرّ مذکور، در مدح نبیّ

 .(166: 1381 ،یاکبر) در ادبیات اندلس است )ص(رسول اکرم

رت و طلب ياری از ايشان در اندلس با شکايت و استغاثه به حض )ص(مدح پیامبر

یره شدن نصاری بر که نشأت يافته از باليا و حوادثی است که در اثر چ همراه بود

گونه که همانها بود، سرزمین اندلس و سقوط شهرهای اسالمی به دست اسپانیايی

و اقتصادی در دوره فترت نیز سبب قوت اوضاع سیاسی و احوال اجتماعی  نابسامانی

 .(43مسبوق، بی تا: ) شد )ص(گرفتن مدايح نبوی و متوسل شدن شعراء به حضرت رسول

. اين شقراطیسی استی هالمیّ منسوب به سرزمین اندلس یهای نبوی از سرودهيک

 هایهها و معجزو جنگ )ص(یره پیامبربیت دارد که شاعر از س 133حدود طوالنی قصیده 

ن دوره با توجه به تقدم زمانی شقراطیسی بر شاعرا آن حضرت مطالبی را آورده است،

( در سرودن قصیده هـ694ت ) ی نیست که بوصیریشکّ ،ممالیک از آن جمله بوصیری

المیه شقراطیسی بر  .(174: 1381 اکبری،) خويش، نظری به اين قصیده داشته است ردهبُ

 بهو  شدخالف ساير مدايح نبوی پیش از وی که در ضمن ساير مضامین سروده می

مستقلی در قالب شعری  ،(91-89: 1417 سالم،) بود امدهینر د مستقل یشعر قالب عنوان
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سرشار  همچون بديعیات بر وزن بسیط آمده سر اين شعر کهو سرتا ستسروده شده ا

هدف  اين کهبا توجه به  است از صناعات بديعی که در هر بیت از المیه مشهود است،

ذکر  استموارد در جامعه آماری آن حاضر بررسی محتوا و فراوانی هر يک از پژوهش 

 گنجد.موارد بديعی در اين مجال نمی

شقراطیسی  مضامین المیهاست که  گويی به اين پرسشپی پاسخژوهش در اين پ

 و بیشترين فراوانی به کدام مضمون اختصاص دارد؟  استحول چه محوری 

والدت تبیین قراطیسی به قصیده شبیشترين مضمون که یه مبتنی بر اين است فرض

 .حضرت اختصاص يافته است آنو صفات و معجزات و غزوات و... )ص(پیامبر

 یبررس ،یمدح دهیقص نيا نیمضام شناخت ز:ااست  عبارت پژوهش نيا فاهدا

 کلّ  در نیمضام نيا تک تک یریکارگ به زانیم محاسبه و نیمضام نيا به مربوط اتیاب

به آنها پرداخته خواهد شد.  یاستنتاج وی لیتحل-یفیتوص روش از استفاده باکه  ،دهیقص

 یسیشقراط هیّالم دهیقص تیب 135 پژوهش نيا یآمار جامعه که است ذکر به الزم

 شده ذکر یو کتاب سوم جلد در یبهانالنّ  توسط شده یآور جمع نسخه در که است

 .است
 کتابدی صورت گرفته است از آن جمله: دّ های متعر مورد مدايح نبوی پژوهشد

لکتب العلمیّة چاپ دارا ،بهانیاثر يوسف بن إسماعیل النّ ةي  بو ة يف املدائح الن  ي  بهاناجملموعة الن  

اثر صاحبعلی « )ص(ها در مدح پیامبر اکرمسروده های اندلسی»مقاله م،1996به سال 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی زبان و ادبیات عربی و قرآنی چاپ شده در مجله  اکبری،

 «سي  يراطقالش  ة ي  عية لبدي  ليقراءة حتل» و مقالهش، 1381به سال  2و  1ه تهران دوره دانشگا
م. 2010در سال  مجلة اآلداب دانشگاه تلمسان الجزاير 16، که در شماره ر أحمد طولاث

 پژوهشگران و يد اذعان کرد که هر چند برخی ازوجود اين با با به چاپ رسیده است.

ی ا اين آثار بسیار کلّ اند امّپرداخته شقراطیسیدر شعر  )ص(پیامبرح قان به بررسی مدمحقّ

بررسی مضامین اين قصیده و مبتنی بر تحلیل فراوانی محدود به اند و پژوهشی که بوده

 انجام نگرفته است. باشدآن مضامین در اين 

 لیاست و مدايح نبوی پرداخته وریآی به جمعکلّ بهانی به طورالنّ در مورد نخست

در مورد دوم نیز با . تحلیل تک تک اين اشعار نبوده استهدف گردآورنده بررسی و 

فی تاريخی از مدح تنها به معرّ )ص(پیامبرها در مدح سروده های اندلسینوان عوجود 

نبوی در اندلس و دو اثر شعری در اين زمینه بسنده کرده و از تحلیل اين آثار و نیز از 
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نده به مضامین در مورد سوم نیز نويس. استفلت کرده غدوره فی ديگر آثار در اين معرّ

ی قصیده ت و تنها به ذکر چند شاهد در مورد بنای فنّ ای نکرده اسرهاين قصیده هیچ اشا

 مطلب را ادا کند. در اين زمینه نیز نتوانسته است حقّ و پرداخته
 

 کيست؟ شقراطيسي. 2

 (106 /12 :د.ت ،ةلاکحّ)( م1074هـ، 466)قراطیسیّالشّ  بن يحیى بن علیّ د عبداهللأبو محمّ

و دانشمندان  )ص(م اسالممکرّ پیامبرادحان شاعر و اديب و فقیه فقه مالکی از م وزری،التّ

به دنیا آمده و سپس به  «توزر»در شهر که  (713 /2 :1406 ،األنصاری) باشدمی اندلسی

جا به سر در آن هـ429تا سال  و آموخته دانشزد علمای آنجا ن قیروان مهاجرت نموده و

سفر نموده و زمین شرق هجری به م 429در سال ، (144 /4 ت: د. الزرکلی،)برده است

و در مصر به جنگ فرانسويان رفته و در آن معرکه قصیده ای است جا آورده ب اعمال حجّ

 زير سروده است:با مطلع 

 و أمسَر عّساَل الکعوِب سَقیَته

 

 جنیَع الطَُّلی واخلیُل ُتدَمی ُُنورُها 
 (355 /1: 1418الص احلي الش امي، ) 

 

ها سیراب های نرم که آن را از خون سرخ گردنگره لطیف و دارای ةو چه بسا نیز» 

 .«ساختی در حالی که گردن اسبان نیز خونین است

هـ و  466ل سال سپس به شهر توزر زادگاه خويش بازگشت و سرانجام در ربیع األوّ

 .(211 :2010،درنيقة) م دار فانی را وداع گفت1073

، شرح مسائلی از لسج  ، يف مناسک احلج   أرجوزة، ةموعة األسئلة الفقهي  جمست: از آثار او

شهره  «ةقراطيسي  الش  »که به  ةده المي  قصي و ب  اإلعالم مبعجزات الن  ، حابةفضائل الص  و نة املدو  

 .شد ات و مدايح نبویّديّ وات و مولو منبع الهام بسیاری از بديعیّ هگشت
 

 شقراطيسي ةقصيدت اهميّ. 3

ة يف بهاني  اجملموعة الن   ای است از جلد سوم کتابخهحاضر نس ةمورد بررسی در مقال ةقصید
 .معرفی کرده است بیت 135 با که قصیده حاضر را ةبوي  املدائح الن  

اإلعالم  گويد: شاعر اين قصیده را در پايان کتاب خويشسی میشامه المقدّأبو 
 )ص(وال پیامبر اسالمای از احکه در آن پاره -المه الس  علي-د دان حمم  ة سي  بشواهد األعالم لنبو  

تاب خويش گنجانده است که آن را حسن ختامی برای ک و سیره و اخبار آن ذکر کرده
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اش وفیق الهی و برکت پیامبر برگزيدهو در انتهای اين کتاب با ت»قرار داده و گفته است: 

و کامل ها داستاندهندة ظمن کتاب و نچیزی به اثبات رسیده که آن را پايان بخش اي

ان ما از میرا سزاست که ی ام، پس گفتم: ستايش خدايداده ردر آن قرااهدافم  ةدکنن

 .(19 :2011فکیر، ) «خت...گیامبران را برانپی

به سبب اوج بالغت در  يقینا  »نويسد: الجزايری در مورد آن می جهانگرد ،ارو ابن عمّ

در اين غت بافته مدحیه که باب های ساير فنون را گشوده و جامه بديع بر تن بالاين 

ر آن از نمونه پیشین پیروی نکرده است، موضوع کسی بر شقراطیسی پیشی نگرفته و د

 .(198: 1902الجزايری، ) «.دارند پس آوازه روزگار گشته و همگی بر برکتش اتّفاق نظر

ای که سرشار است از برآن شديم که اين فصول را به ذکر قصیده گويد:ويری میالنّ

ای و ذکر صفات و غزوات آن حضرت پرداخته پايان دهیم که آن قصیدهوصف معجزات 

درخشد و آن شعری گانه است که در آسمان دو عالم میسان ستارگان هفتاست که ب

د.ت  ریّ،يالنّو). قراطیسیا الشّد عبداهلل بن زکريّنیست جز قصیده امام عالمه شیخ ابو محمّ

 از یاریبس جمع و اندداشته تيعنا دهیقص نيا به شاعران از یمیعظ جماعت .(347 /1: 

 آن یلفظ صناعات و یبالغ ليمسا ریتفس و شرح و سیتخم و ریتشط به هاآن

 (.211 /1: 2010 ،درنيقة). اندپرداخته

 نيا نیمضام شد خواهد اثبات و ذکر استدالالت و حاتیتوض در که گونههمان

 و است قبول مورد اتيروا و کتابها رد شده ذکر یخيتار ليمسا بر منطبق کامال  دهیقص

شقراطیسی اين مدح را در کنار  .خوردینم چشم به واقع خالف و کذب ليمسا آن در

خويش و از طرفی  است و برای بیان سوز و گداز سینة سروده )ص(مضجع شريف پیامبر

ت و اشتیاق به حضرتش از وزن بسیط استفاده کرده است که اين احساسات با محبّ

 (.155: 2007النجار، ) های اين بحر شعری سازگاری داردويژگی
 

 قصيده نيمضام. 4

 شده مراعات یخوب به اتیّعيبد در قبول مورد یهامالک اکثر اين قصیده مدحی در

 یهاهيآرا استعمال، وزن ات،یاب تیّکم: کرد اشاره ريز موارد به توانیم جمله آن از است،

 .است دهیقص نيا موضوع همه از ترمهم و یعيبد
 سخن یو اوست، یورسخن هنر با شاعر حهيقر و ذوق زشیآم حاصل حاضر ةدیقص

 مهارتچاشنی  با یپراکندگ و یختگیگس هم از بدون را شيخو درون عمق از دهيتراو
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 مقام واال آن شگاهیپ به را( ص)امبریپ مدح ةعرص در بافته جدا یاتافته و آمیزدمی یشاعر

 صفات ذکر و یخداوند سپاس چون ینیمضام یشعر نره نيا درند. ک شکشیپ

 آن یپ در جستار نيا که خوردیم چشم به... و حضرت آن غزوات و معجزات و (ص)امبریپ

 که کند مشخّص و پرداخته دهیقص نيا یبررس به یآمار و یعلم یدگاهيد با که است

 گشته گرلوهج نیمضام ريسا بر فيشر هیّالم نيا در موضوعات نيا از کیکدام ةغلب

 .است

ین، شیپ قرون در )ص(رسول حضرت یمدح اشعار ريسا خالف بر یسیشقراطة دیقص

 طور به شود ذکر لتغزّ در تیب کي یحتّ آنکهیب و است یغزل ةمقدّم هرگونه از خالی

 و ابتکار از یاشمّه وجود از نشان خود نيا و پردازدیم (ص)امبریپ مدح انیب به میمستق

 .دارد شاعر رد حهيقر و ذوق
 :ميپردازیم دهیقص در آنها انیب بیترت اعتبار به دهیقص نیمضام به نکيا
 

 خداوند سپاس. 1-4

 سبب به و کندیم آغاز مرتبه واال خداوند شيستا و سپاس با را اشدهیقص یسیشقراط

 راه نيبهتر کرم و فضل یرو از کهنيا و( ص)محمّد حضرت ژهيو به امبرانیپ فرستادن فرو

 نيا. آوردیم جا به را شيستا کمال است داشته یارزان همگان بر شانيا ةواسط به ار

 مناسب یمطلع حسن به توانسته یخوب به شاعر و بوده مطلع دهیقص کلّ نسبت به تیب

چرا که تاريخ مدايح نبوی پیش از اين قصیده چنین حسن مطلعی که با  د،يآ لينا

ه است و شاعر با حمد و ستايش خداوند به جهت تحمید آغاز شده باشد را به خود نديد

استهالل فنی در قصايد  آغازگرکند و از اين نظر نیز تیمن و تبرک شروع به نظم می

 :ديگومی که آنجاشود. بديعیات محسوب میبه ويژه نبوی و
 

 مُد هلِل مّنا ابِعِث الرُّسلِ الَ 

 

 َهَدی ِِبمحَد مّنا أمحَد الّسُبلِ  

 (198: 1996، )الن بهان       
 و ما را به واسطةرسوالن بوده  که برانگیزندة از جانب ما خدايی را سزاستستايش »

 .«ره نمود ،هاترين راهاحمد به ستوده

در بیتی که به عنوان مطلع در اين قصیده خوش درخشیده، عالوه بر ذکر حمد الهی 

احب طبع ديده نوع چینش کلمات به شکلی آمده که تنها از شاعری موهوب و ص

شود مانند کلمات: الحمد، بأحمد و أحمد، منّا و مّنا. همچنین نوع ديگری از تکرار می

که اين کلمات همگی نشأت يافته از يک  «اهلل، هدی، أحمد، الرسل»معنوی در کلمات 
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ل را در اين قصیده ب و توسّت است که مدح و تقرّجوهره که همان منشأ رسالت و الوهیّ

 شيستا و سپاس به یتیب 135 دهیقص کلّ  از تیب کي مجموع درکند. پر رنگ می

 مضمون نيا در دهیقص از درصد. /74 گفت توان یم که است افتهي اختصاص پروردگار

 .باشدیم
 

 (ص)امبريپ صفات. 4-2

 گرانشيستا اکثر که است ینیمضام جمله از امبریپ اوصاف ذکر گفت توانیم جرأت به

 به گريد یاعدّه و حضرت آن یجسم اوصاف ذکر به یاعدّه اند؛کرده هتوجّ آن به ینبو

 به گونهنيا شقراطیسی حاضر، هیّالم در. اندپرداخته مبارکش خصال و خووخلق ذکر

 :ديگویمو  پرداخته (ص)امبریپ وصف
 ضرِ ن حَ و مِ  ن بدو  مِ  ةِ الربيّ  يِ خَ 

 

 علِ نتَ و مُ  ن حاف  مِ  قِ اخللَ  و أکرمِ  

 (همان)                                

ترين مخلوقات از ندار و بهترين بشريّت اعم از صحرانشین و متمدّن و گرامی»

 .«داراست

از  چه کندیم یمعرّف جهان مخلوقات نيتریگرام و نيبهتر عنوان به را امبریپ یو

 و امکانات و تمدّن اوج در که آنان چه ،نشینانمیان شهرنشینان و چه بین باديه

 نیچننيا گريد یاتیاب در ،برندیم سر به مرتبه فرودين در که آنان اي هستند یبرخوردار

 سرايد:یم

 قَدم  شي علیَ يَ أکَرَم َمن  ستَ ألَ 

 

 من الربيّة  فوق  الّسهل  و اجلبل 

 

 نزلة  مَ    للاِ  عندَ  لِق اخلَ  زلَف أَ  و

 

 لشهِد األشهاِد والّرسُ َل يف مَ یِ قإذ 

 (210 )همان:                           

دارد، و میترين کس از میان بشريّت نیستی که بر دشت و کوه گام برآيا تو گرامی»

شود تو دارای واالترين و آنگاه که درمحضر گواهان و رسوالن شهادت داده می

 «.ترين جايگاه در نزد خدا نیستی؟مقرّب

 شخص نيتریگرام تو ايآ: پرسدیم آن، پاسخ به نسبت یريتقر استفهام با شاعر

 مخلوقات نيتر مقرّب و نهد؟یم قدم شيخو یپاها یرو بر عالم نيا در که یستین

 اسلوب نيا با او ند؟يآ حاضر سبحان خداوند شگاهیپ در همگان که آنگاه یستین

 خداوند بندگان نيترومقرّب نيتریگرام (ص)اکرم امبریپ همانا که کند یآورادي خواهدیم

 . ستا
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 (ص)امبریپ وصف به یطوالن دهیقص نيا اتیاب از تیب سه در مجموع در شاعر

 آن اتیّخُلق و خَلقّیات اتیّجزئ به آنکه یب شاعر ديگرد آشکار که گونههمان پردازد؛یم

 یکلّ طور به. کندو شأن حضرتش بسنده می یکلّ اوصافبه وصف  بپردازد قدرگران

 .دهدیم لیتشک (ص)امبریپ اوصاف رذک را اتیاب ازکلّ  صد در 24/2
 

 نيشيپ امبرانيپ بشارت. 3-4
 که است یاشعار ،دارد یاژهيو نمود آن در (ص)امبریپ مدح شعر که يیهانمونه جمله از

 .(112: 1390 ،یدزفول) است آمدهدر نظم ةرشت به (ص)محمّد حضرت یامبریپ اثبات در

 ظهور بشارت نیشیپ امبرانیپ هانآ در که یقرآن اتيآ از يیجومدد با سییشقراط

 «سوٍل أييت ِمن بَعدي امسُه أمحدُ بر  و مبش را  »: ديفرمایم که جاآن جمله از اند،داده را حضرت
 و نیشیپ امبرانیپ که آنگاه ،سرايدیم نیشیپ امبرانیپ یهايیگوشیپ ةدربار (6:مبارکه)

 :ديگویم اند،کرده قيدتص را حضرتش اسالم ظهور از قبل هاسال هاکتاب صاحبان
 

قَ فَ   ت  عنهُ ی  أتَ موسَ  توراةُ   هاصدَّ

 

 علمفتَ  يُ غی  حبقّ   سَ یع لُ یإجن 

 
 

 تردَ قد وَ  تبِ أهِل الکُ  أحبارِ  أخبارُ 

 

 

 ر اأُلَوليف األعصُ َووارَ أوا و مبا رَ  

 (198: 1996الن بهان ، )          
يقینا  دست نخورده یل عیسی او آمده پس تأيیدش کرد و انج دربارةتورات موسی »

است. اخبار علمای اهل کتاب آنچه را که آنها در دوران نخست ديده و روايت کرده اند را 

 .«وارد کرده است

 چنان کرد، قيتصد را او و گفته سخن اسالم امبریپ مورد در (ع)یموس حضرت تورات

 نيد یعلما اخبار. است داده را حضرت آن آمدن بشارت (ع)یسیع حضرت لیانج که

 دوران از را مهم حوادث و اّتفاقات یهمگ( رهبان) حیمس نيد یعلما و( احبار) هودي

 .است مرتبت یختم امبریپ ظهور جمله آن از که اندکرده انیب نشيآفر نینخست
 از صد در 5/1 گريد یقول به و تیب 135 از تیب دو مبارک دهیقص نيا در مجموع در

 .است افتهي اصاختص یمعن نيا به اتیاب کلّ
 

 آن به مربوط حوادث و (ص)امبريپ الديم. 4-4
 از هستند؛ «هيّمولد» نام با یشعر یاگونه ظهور شاهد ینبو مدائح ةحوز در پژوهشگران

 یختم حضرت والدت مناسبت به که است بوده یحيمدا شامل شعر گونهنيا ربازيد

 داده رخ( ص)امبریپ والدت زمان در که یحوادث به شاعران آن در و شدهیم سروده مرتبت
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 همگان توجّه مجال نيا در که یزیچ نینخست .(36: 1417 سالم،) اندکردهیم اشاره است

 زمان در که است یاالعادهخارق حوادث از شاعران یپردازسخن کندیم جلب خود به را

-272: 1381)العم اري، است شده ذکر یاریبس یهاکتاب در و داده رخ حضرتش والدت
274.) 

 شده ثبت خيتار در که (ص)محمّد حضرت والدت زمان ةالعادخارق یرخدادها از شاعر

 حادثه حوادث نيا جمله از است، جسته استمداد امبریپ مدح یبندکریپ یاستوار یبرا

های کدهو خاموش شدن آتش ساوه ةاچيدر دنیخشک از چنانکه ؛است یکسر وانيا

های آسمانی شهاب ةوسیلاز شرّ شیاطین بهاست آسمان حر و نیزهزار سال  پس ازفارس 

 کرده است. ياد

 ضاَءت مِلولِده اآلفاُق واّتصَلت

 

 فلشرى اهلواتِف يف اإلشراِق والطَّ بُ  

 

 هصرُح َكسرى َتداَعى ِمن َقواعدِ 

 

 َیلاِء ذا مِ ـــــــــــوانقضَّ  ُمنكسَر األرج 

 

 وما مُخَدت وانُر فارَس مل ُتوَقد

 

 الَقوم   مل َيِسل رُ ــــــألِف عام  و  هن ُمذ 

 

 انبَعَثت األواثُن و خرَّت مِلبعِثه 

 

 الشُّهب ثواقُب الشُّهِب َترمي اجلنَّبَ  

الة، د.ت:                      (1/19)کح 
دهنده در مشرق و بشارتهای آسمانها با والدتش نورباران شد و پیوسته مژده» 

مه اطراف و اکناف آن از هم ی کاخ خسرو پرويز فرو ريخت و هپايه ها .مغرب جاری بود

و آتش فارس که به مّدت هزار سال خاموش نشده بود به خاموشی گرايید و رود  پاشید

و با بعثت آن حضرت بت ها سر فرو افکندند و  ايستاد آن جماعت از جريان باز

 .«سرکشان در آسمانها را راندندهای آسمانی شهاب

 (ص)امبریپ الدیم به دهیقص نيا اتیاب کلّ  از درصد 7/3 یعني تیب نجپ مجموع در

 ت.اس افتهي اختصاص
 

 (ص)امبريپ معجزات. 4-5

 معجزات از چند یاشارات ذکر به را شيخو مدائح ربازيد از (ص)رسول حضرت شگرانيستا

 .است نکرده غفلت یحوادث نیچن ذکر از زین یسیشقراط. اندکرده متبرّک ی،نبو

 :پردازدیم درخت حرکت معجزه بهچنین اين شاعر 
 تأتَ  يَ ح ک ابألشجارِ عائِ ويف دُ 

 

ُللِ أغصاهنِ يف  کَ شي ِبمِر تَ    ا  الذُّ

 (19: 1996)النبهان،               
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های سربزير  و در در دعايت نسبت به درختان، آنگاه که به فرمان تو در میان شاخه»

 .«شروع به حرکت کردند

 یهارگ که ديگویم و کرده اشاره معبد امّ  گوسفند ةمعجز به در بیتی ديگر

 :گشت ریش از پر یدیکش دست آن بر تو که جهت آن از گوسفند پستان ةدیخشک

 علیَ  منکَ  حت الکفُّ امسَ ملّ  اةُ والشّ 

 

 ُقُحل وصال  هلاِبَ  اهلُزالِ  جهدِ  

 (200: همان)                        

دست تو بدن بسیار نحیفش را لمس کرد که خشکیده و گوسفندان آن زمان که »

 . «بود

 یامدادها توسّط و خداوند اذن به امبریپ کهنيا و ثور غار ةمعجز مورد در سپس

 :ديگویم ماند کوتاه شانيا به یدسترس از کّفار دست و گشت پنهان غار در یبیغ
 

 جبَت يف حُ یَ ُوقّـ  إذ يُة الغارِ آو 

 

 حلمنتَ  فرِ کُ ال رجسِ لِ  جس  رِ  کلّ   نعَ  

 (همان)                                    
 

 .«غار که از هر پلیدی کفر نهان مانده و در حفاظ قرار گرفتی و نشانة»

 و رسدیم آسمان نیهفتم به (ص)امبریپ که گاهآن ؛پردازدیم معراج ةمعجز به شاعر

 ديآیم لينا خداوند به یکينزد و یباطن شهود اوج به يیروشنا و نور سراسر جهان آن در

 :ديسرایم نیچن

 إلی  باقَ الطّ   السَّبعَ  رتقُ رجَت تَ عَ 

 

 يّ لِ عَ   هیف امق  ي  کر    زُلفیَ  قامِ مَ  

 

 بطَت ی هَ أدنَ  أو يِ قوسَ  ن قابِ عَ 

 

 فلِ املرِّ والقُ  يَ ب لُ یاللّ  ستکملِ تَ  

 
 

 (201همان: )                        

آسمان را به سوی جايگاه شرافتمندی  هفت طبقةعروج کردی در حالی که »

به نزديکترين نقطه نزول کردی و  درنورديدی که در آن خداوند واالمرتبه مستقر است

 .«ن که هنوز شب در میانه قرار داشتحال آ

 نهيمد در یمکان) زوراء در (ص)امبریپ برکت پر دستان از آب جوشش به یسیشقراط

 اشاره یاله ةمعجز ةواسط به دستان آن برکت از انیاطراف گشتن رابیس و (منوّره

 یب دیجوشیم حضرتش انگشتان انیم از یديشد باران همچون آب که آنگاه کند،یم

 آب آن از تيکفا قدر به حاضر جماعت باشد، انیم در یسطل یحتّ اي و ینهر چیه آنکه

 :ديسرا یم نیچن. ساختند وضو و دندینوش
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 درواإذ صَ  ابلّزوراءِ  کوَم زوِر يَ و 

 

 َمَثل ُأعجوبة   نعَ  کفِّکَ   نِ يُ  نمِ  

 

 لهاأانمِ   من بُع جودا  نَ يَـ واملاُء 

 

 بال هَنَر  وال َوَشل اإلانءِ  وسطَ  

 

 فواواغرتَ  منه القومُ  ی توّضأَ حتّ 

 

 تفلمُ     مجعَ ِي مئ م ثالثُ و هُ  

 (202همان: )                        

ات آب نوشیدند. ه مثالی در شگفتیکه از برکت دستت کزوراء  و روز ديدارت در منطقة»

 جاری شد. از میان انگشتان دستت در میان ظرف بدون وجود کوه و نهریسرشار و آب 

تا آنجا که جماعت از آن وضو ساختند و از آن سیراب گشتند در حالی که جماعتی بالغ 

 .«بر سیصد نفر بودند

 یهمانندساز از فصاحت و بالغت ربابا که گويدمی ميکر قرآن ةمعجز خصوص در

های قرآن بیاورند و عجز ای همچون سورهو تو از آنان خواستی سوره گشتند ناتوان آن

 :آنان آشکار گرديد

 يفالبالغةِ  أراببَ  یِ ابلوح أعجزتَ 

 

 لیَ ال هُ ت أوجُ لَّ فضَ  انِ یالبَ  صرِ عَ  

 

 هکمتِ حِ  مثلِ  يف  ة  ورَ سُ   مهُ سألتَـ 

 

 ليتُ  يَ ح جزِ م عنه ُجنُب العَ فتلَّهُ  

 (201همان: )                           

ها آوری ناتوان ساختی پس همه چارهسخندانان را در زمان اوج سخن ،با وحی»

پس سر قرآن در حکمت درخواست کردی  ای همسنگ سورةاز آنها سوره .بیچاره شد

 .«عجز کردندآنها به سنگ خورده و در برابر تالوت قرآن اظهار 

 هیشب یاهيآ خواست که همو است کرده اشاره کذّاب لمهیمس داستان به کهچنان

 یکالم و آورد مضطرب و مشتبه و دروغ و حیفص ریغ یسخنان یول اوردیب قرآن اتيآ

 :ديگویم شاعر داد، هيارا فاسد

 يعارضه أن ذوب  کَ جس  رِ  رامَ و

 

 لطِ يُ  ملن و سِ يُ م غيّ  فلَ  بعيِّ  

 

 لتبسِ مُ  ِک اإلفکِ یکمثلَّج  برَ 

 

 طلواخلَ  جلج   بزريِّ  الّزورِ ُملَ  

 (همان)                             

و انسان پلید دروغگويی بر اساس ناتوانی گمراهی به دشمنی با قرآن برخاست امّا »

 ایدر حالی که سخنانش ملغمهد و نه به معارضه خود ادامه داد. نه به جمال قرآن رسی

 . «گويی و اشتباه بودای از بیهودهاز رکاکت و افترا و آمیخته

 طول در العاده خارق حوادث و معجزات ذکر به 46 تیب تا 9 تیب از مجموع در

 مدح کلّ از درصد 7/26گريد یسخن به است، افتهي اختصاص( ص)امبریپ برکت با یزندگ
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 اتیاب از یتوجّه قابل صد در ستدايهو که گونههمان. دارد ارتباط امر نيا به حاضر شعر

 .است شده سروده امبریپ معجزات مورد در دهیقص
 

   مسلمانان و (ص)امبريپ آزار سبب به نيمشرک از برائت اعالن. 4-6
 دشمنان و نیمشرک از دنيگز یدور و یزاریب اظهار مفهوم به است یقرآن یریتعب برائت

 یمدح اتیاب انیم در تیّ قاطع با و اراآشک سییشقراط .هاآن با وندیپ قطع و مسلمانان

 یهاتيّاذ و آزار و نموده برائت اعالم یانحراف مسالک صاحبان و نیمشرک ةهم از شيخو

 :ديگویم و کندیم محکوم نینخست مسلمانان به نسبت را آنان
 لهُ   وامَ ــــقوم   ال  قِ  نِ ين درئُت مِ بَ 

 

 ُعُقلِ  يف ـــــیِّ الغَ  من ِواثق قوهُلمعُ  

 

 جر  ن حَ ِب مِ یالغ خفيَّ  ونَ ستخرِب يَ 

 

 ُهَبل نمِ  وَث النَّصرِ وَن غَ رجُ يَ و  لد  صَ  

 (203: همان)                             

 ديگویم و ستندین استوار مذهبشان و نيد در که کندیم برائت اظهار یگروه از او»

 سخت یهاسنگ از که هستند یجماعت هاآن .اسیر است یگمراه بند در آنان یهاعقل

 حضرت آزار به سپس .«نديجویم یاراز آن ي و کرده یپنهان اخبار طلب جانیب

ها به آن خداوند دادن مهلت که کندیم انیب و کرده اشاره مشرکان توسّط (ص)امبریپ

 .است بوده آنان با حجّتش اتمام سبب به فقط

 و کرده اشاره یحبش بالل ژهيو به و اسالم صدر مسلمانان تيّاذ و آزار به گاهآن

 ريز کتاي خداوند یگانگي بر هاآن دیتأک و اقرار و مسلمانان یبردبار و تحمّل یچگونگ

بنگر  :نويسدمی نهیزم نيا در یزرقان. کشدیم ريتصو به را هاشکنجه نيترديشد فشار

عذاب کفار قرار گرفت و جز خداوند را نخواند و تلخی  زمان را که بالل مورد شکنجةآن

را به شیرينی ايمان و تلخی مرگ را به شیرينی ديدار حق تعالی آمیخت و خداوند 

 (:499 /1: 1417)الز رقان ،  بیامرزد ابو محمد شقراطیسی را که در اين مورد سروده است

 دقَ   ةَ ن ُأمیَّ مِ  بالء   باللُ  القیَ 

 

 النُُّزل  أکرمَ   هیف  ربُ الصَّ  لَّه أحَ  

 (203: 1996ن ، )الن بها          
امیّه دچار مصیبتی شد که شکیبايی وی، او را در باالترين جايگاه بالل از جانب بنی»

 .«قرار داد

 مسلمانان آزار و شکنجه به دهیقص نيا اتیاب کلّ از 54 تیب تا 47 تیب از مجموع در

 را اتیاب کلّ از درصد 93/5 گريد یانیب به و دارد اختصاص خدا راه در هاآن یبردبار و

 .شودیم شامل
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 (ص)امبريپ غزوات. 4-7
 فیتوص به و جسته مدد حضرت آن غزوات از (ص)امبریپ یبرتر و مجد انیب یبرا شاعر
 به که زمان آن کندیم ادي را (ص)امبریپ او. پردازدیم شانيا یهاجنگ به مربوط ليمسا

 جنگ آماده بودند ترمک اریبس مشرکان از افزارجنگ و تعداد در که شيخو اراني همراه
 است، بوده اندک لیخ نيا رسانیاري خداوند دست تنها که دارد اعتقاد شاعر .شدند بدر

ِإْذ تَ ُقوُل لِْلُمْؤِمِننَي أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيُِدَُّكْم َربُُّكْم »:است آمده عمران آل ةسور در که گونههمان
 امبریپ اراني تعداد مبالغه باب از شاعر (.124 :عمران آل)« زَِلنيَ ِمَن اْلَمالِئَكِة ُمنْ  بَِثالثَِة آالفٍ 

 جنگ به که گاهنآ است، کرده انیب نفر ده کمتر از بودند نفر 313 که را بدر جنگ در
. هایپاک متیغن از ریغ نبودند یمتیغن به یراض خودشان رفتند( کفار) هایدیپل

 لیجبرئ مدد و یاري و خداوند تيعنا ذکر به گريد یاتیاب در شد اشاره که گونههمان
 :ديسرایم و پردازدیم

 همأنفسُ  رضَ مل تَ  نفر   يف فرتَ نَ 

 

 فلنَ  من إاّل القدسَ  وا الّرجسَ إذ انفرَ  

 

  معا  يَ طعَت األقربلَتهُم و قَ وصَ 

 

 لصِ ع و مل تَ مل تقطَ  والهُ لَ  يف للاِ  

 

 عدد   ند  لهُ يف جُ  لُ يرب جِ  و جاءَ 

 

 ملِ ُکفُّ اخللِق ابلعَ هم أمل تبتلِ  

 

 مل تستلَّ من ُغُمد   ونِ ـــــــــــــض  من العَ یب

 

 ل  من الکوِن مل تسنتَّ يف طیلِ یخ 

 (204: 1996)الن بهان ،                
آن زمان که پلیدی را محکوم کردند به غیر که  حرکت کردیدر میان جماعتی »

آنان پیوستی و از خويشاوندان جدا گشتی، و در راه خدا به  غنیمت پاک رضايت ندادند.
 مشتمل برجبريیل در میان لشکری شدی. پیوستی و نه جدا مید نه میاگر غیر اين بو

شمشیرهايی از جنس ياری که از  باعث فرسودگی آنان نشده بود. کارکه  آمدافرادی 
ت که بیهوده به عقب و جلو حرکهايی از جنس هستی غالف کشیده نشده بود، اسب

 .«کردندنمی
 آن از شدند کشته غزوه نیهم در که شماردیم بر را نیمشرک از چند یتن سپس

، اإلمعارف الفقه  ةدائر  مؤس سة) هعتب بن هعقب و هعیرب بن هعتب و هعیرب بن هیبش جمله سالمي 
 :است آورده (1/713: د.ت

 جهلة  هل  مبَ غادرَت جهَل أيب جَ 

 

 جلِ ن وَ املوِت مِ  بُة قبلَ یشاَب شو  

 

 هعِطفَ عَتب فتَ يُ مل  تبُة الّشکِّ و عُ 

 

 َمهلِ  يف يِ الن العواطُف قبلَ  منکَ  

 

 هقوتِ لشِ  قباه  قبُة  الُغمُر  عُ و عُ 

 

 ظَُلل يف یِ ز َغَمراِت اخلِ  نلَّ مِ ظَ  أن 

 (205: 1996)الن بهان ،                    
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پیش از مرگ به سرعت به  نشان رها کردی و شسبهبیابان بینادانی ابوجهل را در »
احساسات  ،آوردن بانگکه قبل از بر همورد عتاب قرار نگرفتشکاک و عتبه  پیری رسید.

توز و نادان به سبب بدبختی اش اين شد که در و سرانجام عقبه کینه. به او روکندتو 
 .«حجاب خواری و پستی باقی ماندهايی از سايه

 و خطاب به  پردازد،یم حضرت آن انيشکرل اوصاف ذکر به ليمسا نيا انیب از پس
ها به تنگ از آنها که تمام راه وز فتح مکه سردار جماعتی بودیرگويد: در پیامبر می
اين لشکر به سبب تعداد بسیار آوردند. ريان نمیکمشرق و مغرب تاب آن لش و آمده بود

 بود:دود سیاهی در حرکت  و بسان هاز ديدگان نهان بودابتدا و انتهايش 

 مإذ أشرفَت يف أمَ  ةَ مکّ  ومَ يَ و 

 

 بلِ و اجلَ  عثِ الوَ  جاجُ ُق عنها فِ یِ ضتَ  

 

 هبا قيِ ذرُع اخلافِ  وافق  ضاقَ و خَ 

 

 اخلیِل و اإلبلِ  جاجِ يف قامت  من عِ  

 
 

 

 
 

 (207)همان:                              

ها از لعبور و کوههای صعب او روز فتح مکّه که بر جماعتی اشراف داشتی که راه»
هايی که آغوش مشرق و مغرب گنجايش آنها را پرچم و آنها در تنگنا قرار گرفتند،

و سپاه عظیم پر  از ديده نهان بودند،اسبان و شتران  ،نداشت و در میان گرد و غبار تیره
 .«و شجاع که اطراف را در دل شب می شکافتسروصدا و انبوه 

 (ص)امبریپ غزوات و مسلمانان یهاجنگ از سخن یلّک طور به 123 تیب تا 66 تیب از
 نيا که کندیم انیب را اسالم انيلشکر صفات و مسلمانان یهایروزیپ ةنحو شاعر و است

 نيا به آمده دست به عدد در دقّت با رد؛یگیم بردر را دهیقص ازکلّ  صد در 1/51 اتیاب
 یو فتوحات و امبریپ غزوات به مربوط دهیقص اتیاب از یمین از شیب که میرسیم جهینت
 نيا اساس بر. است افتهي اختصاص دشمنان با مصاف در اسالم انيلشکر حاالت و

 و است یحماس ةدیقص کي دهیقص نيا که گرفت جهینت توانیم آمده دست به یفراوان
 .کند یم يیخودنما نیمضام ريسا از شیب آن در حماسه عنصر
 

 (ص)امبريپ محبّت. 4-8

 محبّت و عشق ،افتي ینبو حيمدا اکثر در را آن از یاثر توانیم که یوضوعاتم جمله از

 به خود یقلب محبّت انیب به يیبايز به سییشقراط. است (ص)امبریپ به نسبت شاعر یقلب

 ديگویم و داده قرار خطاب مورد را خداوند ةديبرگز او. پردازدیم امبریپ مقدّس ساحت

 :ستین وارد آن بر یبیع و شائبه چیه که مدمآ لينا تو به یعشق چنانآن به

 ال َدخلِ  داِد بال َشوب  وَصفَو الوِ   صفا                                      فیکَ  واَصلتُ قد ايَصفوَة للاِ 

 (210 همان:)                           
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 .«خدا، با صفای دوستی بدون شائبه و نیرنگ به وصال تو رسیدم ای برگزيدة»
 داد (ص)محمّد حضرت به نسبت خودش شيآالیب محّبت از گريد یاتیاب ضمن در
 با را خود ةدیقص شاعرو  است بوده او یبرا یاریبس یايعطا ةسرچشم که دهدیم سخن
 قلبش در امبریپ یدوست که خواهدیم او از و رساندیم اتمام به خداوند به درگاه يیدعا
 محبّت و یدوست بلکه باشد عادت یرو از که یایتدوس آن نه باشد داريپا و یشگیهم

 :گنجدینم آن در یخلل چیه که یخالص
 

 َُنَلُتک الُودَّ صفوا  إذ ُنلُتَکهُ 

 

 النَِّحلِ  حببَِّک منه أفضَل  یأجن 

 

 هُخلَّتِ  ُحسنَ  مّن  القلبِ  یَ عل واحِفظ

 

 َعليّ  ابنِ  و َعبِدللا ِلعبِدکَ  َواغِفر 

 (211 همان:)                           

به راستی دوستی خالصانه و پاکم را به تو ارزانی داشتم و با محبت تو بهترين عسل »
او را در قلب من نگه دار و  بهترين دوستی ـ پروردگارا و ـو شهد را برداشت کردم. 

  .«ات عبداهلل و پسر علی را بیامرزبنده
 گريد عبارت به است، شده رودهس امر نيا مورد در تیب 135 از تیب سه مجموع در
 .دارد اختصاص امر نيا به اتیاب کلّ از صد در 23/2

 

 )ص(امبريپ شفاعت. 4-9
 مؤمن نجات ةماي را شفاعت و اندمتّفق امتیق روز در (ص)پیامبر برشفاعت مسلمانان همه

 1 :د.ت سندگان،يو..(1/305جمعی از نويسندگان، بی تا، ) نددانمى دوزخ آتش از گناهکار
 که شودیم داده ندا مرتبت ختمی حضرت به که گاهآن دارد اشاره جزا روز به شاعر
 و کن سؤال اعمال از و شو دهیشن و بگو و بپرداز شفاعت به بندگان انیم در و زیبرخ

 .کن شفاعت و ببخش
 

 لو قُ  بادِ ع يف العِ  ممُد فاشفَ ايُقم 

 

 َوَسلِ  ع عائدا  ع و َسل تُعَط و اشفَ سمَ يُ  

 (210: 1996)الن بهان ،                  
ای محمّد، بپاخیز و در میان بندگان شفاعت کن و سخن بگو تا شنیده شود و »

 .«بخواه تا داده شوی و توبه کننده از گناه را شفاعت کن
 بر در را صد در. /74 که است شفاعت موضوع مورد در شامل تیب 135 از تیب کي

 .ردیگیم
 

 

 حشر روز. 10-4
 از ترس و حشر روز دارند یاژهيو تيعنا آن به ینبو گرانشيستا که یموضوعات جمله از

 ادي شيخو گناهان از مادحان گريد بسان زین سییشقراط. است یاله عذاب و عتاب
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 آتش در را او هالغزش نيا سبب به مبادا که خواهدیم خداوند از حال نيا در و کندیم

 :ديگویم ،کرده توبه و عفو طلب خداوند اهگ در از و کند گرفتار دوزخ
 

 ن َجَلد  مِ  ارِ النّ  ضجِ فما جِللدي بنُ 

 

 ن ِقَبلِ وِل اَلشِر مِ وال ِلقليب هبَ  

 

 َمتخالَق اخللِق الُُتِرق مبا اجرتَ  اي

 

 زََللِ  ن ن َحوب  و مِ مِ  يَ داَي َوجهيَ  

 (211: همان)                           

نه قلبم توان وحشت و سختی دارد و مّل شدّت آتش نه پوست من طاقت تح»

، صورتم را های دستانمگناهان و لغزش ای آفريدگار مخلوقات، به واسطة ،حشر داردروز

 .«نسوزان

 یاراي را قلبم نه و دارد را دوزخ آتش تحمّل طاقت من پوست نه داردیم اظهار یو

 به ،یهست کائنات تمام ةننديآفر یا. است حشر روز فزع و خوف برابر در آوردنتاب

 .نکن مجازات مرا امداده انجام که يیهالغزش و بزرگ گناهان سبب
 وعده کوین اعمال صاحبان به آنرا (ص)اسالم امبریپ که کندیم ادي کوثر حوض از شاعر

 ديشد عطش کندیم رابیس ديشد یتشنگ از را مردم کوثر حوض :ديگویوم است داده

 با مخلوط ریش از و است زالل و صاف حوض آن آب د،يزدایم زدهگرما تشنه فرد از را

 .است گواراتر عسل

 مإن ظَ اَس مِ روي النّ يُ الوُض  والکوثرُ 

 

 الغُللِ  جُ العِ  نقُع منهُ يُ  بَرح  و 

 

 لِج إشراقا  َمذاقُتهن الثّ مِ  صفیَ أَ 

 

 سلِ ابلعَ  ضروِب نِب املَ ن اللّ مِ  حلیَ أَ  

 (210: همان)                           

آن  ةوسیلو شّدت تشنگی به سازدو حوض کوثر تشنگی جانسوز مردم را سیراب می»

تر از تر و طعمش شیرينتر و صافیدرحالی که آن آب از يخ درخشان شود.برطرف می

 .«شیر آمیخته با عسل است

 از اسیق در که است شده اشاره موضوع نيا به تیب 135 از تیب چهار در مجموع در

 .است صد در 98/2 شامل اتیاب کلّ
 

 (ص)امبريپ بر صلوات. 4-11
. است (ص)امبریپ بر صلوات ذکر داشته اهتمام آن بر یسیشقراط که یایمعان جمله از

: ديفرمایم ختهیانگبر (ص)محّمد بر صلوات بر را همگان مرتبه بلند خداوند که گونههمان

: األحزاب) «َسلِ ُموا َتْسِليما  َعَلی النَِّبِ  اي أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َو  َمالِئَکَتُه ُيَصلُّونَ إنَّ هللَا َو »
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ة چشم بودن یجار از نشانو  او فيتشر و حضرت ميتکر گرانیب امبریپ بر صلوات (56

شقراطیسی شعر خود را به بهترين شکل مدايح نبوی،  .ستشاعر درون در ینبو محبّت

د الهی و تقرب به پیامبر آغاز نمود و به بهترين گونه نیز که همان صلوات بر يعنی حم

چنین حسن چنان حسن مطلع زيبايی با اينکه آنچنان ،دهدپیامبر است پايان می

 روز شبانه امتداد به وستهیپ یدرود که خواهدیم خداوند از شاعر يابد.مقطعی ختم می

 یهاشن و هاگير تعداد وسعت به و نگردد قطع گاهچیه که یصلوات ،بفرستد امبریپ بر

 .باشد عالم

 ل َکلَّ صالة  و صلِّ َربِّ و واصِ 

 

 فیِّک يف اإلصباِح و اأُلُصلِ علی صَ  

 

 طاَع هلاه صلِّ صالة  ال انقِ یلعَ 

 

 ِصلِ  ثَّ  الرَّملِ  دَ يدو عَ يِّ صالَ  عدَّ  

 (211: 1996)الن بهان ،                
ات ای را بر برگزيدهروز هر امر شايستها، درود بفرست و پی در پی شبانهپروردگار»

 ها بفرست.ها و شنبر آن حضرت درودی پیوسته و به تعداد سنگريزه برسان.

 کلّ  در که است شده حيتصر (ص)امبریپ بر کرانیب صلوات و سالم بر تیب دو نيا در

 .باشدیم اتیاب درصد 5/1 شامل اتیاب
 

 جهينت. 5
 سرايانديحهبر خالف م شاعر آن در که است حماسی یادهیقص یسیشقراط ةیالم

 شاعر. ديگشایم (ص)اکرم امبریپ شيستا و مدح به زبانای مستقل پیشین، ضمن قصیده

 مطرح مسائل از کي چیه و گرفته وام یاسالم اتيروا و اتيآ از شيخو اشعار انیب در

  .ستین اسالم خيرتا استناد از خارج دهیقص نيا در شده
 انيسراحهيمد به شیوة آنکهیب ،کندیم آغاز خداوند یثنا با را خود مدح شاعر

 آورامیپ آن یخُلق و یخَلق اتیّجزئ بهبیاورد و  یغزل یامقدّمه ،شيخو ةدورهم و نیشیپ

 کرده بسندهدر برابر مخلوقات  (ص)امبریپ یکلّ اوصاف ذکر به ،بپردازد یدوست و صلح

 .است
 (ص)امبریپ حضرت والدت ن،یشیپ امبرانیپ یهابشارت نییتب دهیقص نيا نیمضام زا

 اعالن اسالم، دشمنان یناتوان و حضرت یهامعجزه آن، به مربوط ةالعادخارق حوادث و

 .است مسلمانان و امبریپ به نسبت مشرکان تيّاذ و آزار کردن محکوم و آنان از برائت



290   يّ سيشقراطه الميّ يينةدر آ )ص(پيامبرمدح 

 و وحشت یادآوري با و کرده حيتصر امبریپ به شيخو یقلب محبّت به ادامه در شاعر

 (ص)امبریپ از و کندیم توبه او درگاه به و کرده بخشش طلب خداوند از ،حشر روز ةواهم

 .دهدیم قرار ضیف ةواسط را او و بوده امتیق در شفاعت خواهان
 با .است امبریپ غزوات به مربوط یسیشقراط اشعار نیمضام انیم در یفراوان نيشتریب

 به حاضر ةدیقص از یمین از شیب گفت توانیم آمده عمل به یهایبررس به استناد

 یبیغ یامدادها شاعر آن در که دارد اختصاص آن به مربوط مسائل و امبریپ یهاجنگ

 انيلشکر یهایژگيو ذکر به سپس داند،یم مسلمانان یروزیپ و طرهیس عامل تنها را

 گفت توانیم جرأت به اساس نيا بر. کندیم ادي را انمسلمان فتوحات و پرداخته اسالم

 .است یحماس ـ یمدح ةدیقص کي دهیقص نيا
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