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استاديار گروه زبان و ادبيات عربي دانشگاه خوارزمي

فاطمه گنج خانلو
دانش آموخته دکتری زبان و ادبيات عربي دانشگاه خوارزمي
(از ص  273تا )292
تاريخ دريافت ،1396/03/21 :تاريخ پذيرش1397/12/20 :

چکيده
بدون ترديد در طول تاريخ اسال م و در میان آثار نظم و نثر زمانها و مکان های مختلف نشانه هايی
ارزشمند از ستايش خاتم پیامبران حضرت محمد(ص) به چشم می خورد که نه تنها از جانب ادبای
مسلمان که بعضا توسط اديبان ساير اديان الهی نیز صادر شده است .در متون بجا مانده از دوران
درخشان ادبیات عربی در اندلس نیز نمونه هايی برجسته از مدح آن حضرت مشاهده می شود که در اين
میان میتوان به قصیده المیه شقراطیسی ،اديب و شاعر و فقیه اندلسی اشاره کرد که در  133بیت،
سیره و غزوات و معجزه های حضرت رسول(ص) را به تصوير کشیده است .از امتیازات اين قصیده اين
است که برخالف ساير مدايح نبوی آن دوره که در ضمن اغراض شعری ديگر می گنجید همه ابیات اين
قصیده طوالنی به تبیین زوايای زندگی شخصی و اجتماعی پیامبر گرامی اختصاص يافته است و سرشار
از صنايع بديعی است .هدف اصلی اين پژوهش ،بررسی استنتاجی و آماری المیه شقراطیسی در راستای
تعیین محور اساسی مضامین قصیده و کشف پ ربسامدترين مضمون آن در مدح پیام آور اسالم است ،و با
عنايت به اهمیت غزوات و مبارزات آن حضرت در راه حمايت از دين اسالم و گسترش پیام های آن
انتظار می رود که اين مضمون از فراوان ترين بسامد در اين قصیده برخوردار باشد .و همین بارزه اين
المیه را رنگی حماسی ـ اسالمی بخشیده که مطالعه آن جوششی سازنده در رگهای خواننده برمی
انگیزد.
واژه های کليدی :مدح پیامبر(ص) ،شقراطیسی ،اندلس ،حماسی ـ اسالمی ،صنايع بديعی.
* .رايانامة نويسندة مسئولsoud42_moz@khu.ac.ir:
** .هیئتتحريرية نشريه ،اين مقاله را تحت عنوان «علمی ـ ترويجی» پذيرفته است.
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 .1مقدّمه
مدايح نبوی اشعار دينی اصیلی است که به شخصّیت واالی پیامبر(ص) سرور جهانیان
اختصاص دارد .اين گونه شعری را بدين سبب مدح میخوانند که شاعر مهتر عالمیان را
در جهان هستی حاضر دانسته و به ذکر فضايل و شمايل حضرتش میپردازد و او در پی
شیون و زاری برای شخصی که ديده از دنیا فروبسته نیست ،بلکه ممدوح را به جهت
تقرّب الهی و نشر محاسن دين مدح میکند(ر.ک .مبارک.)11 :1992 ،
شعر اندلسی در ابتدای فتح ،در حیطه موضوعات و مضامین ،شعری تقلیدی
محسوب میشد و شاعران با زبانی سهل و سلیس که استواری و صالبت شرق را نداشت
هنرآوری میکردند ،از جهتی با آغاز جنبش آزادی در قرن يازدهم میالدی و از جهت
ديگر با وقوع انقالب عباسی در شرق ،شاعران اندلسی به تجسیم محیط زيبای اندلس و
بیان افکار و گرايشهای خود در آثارشان پرداختند و توانستند در حیطه وزن و قالب
شعری به ابداعاتی دست يابند .از جمله موضوعات تقلیدی اندلسیها مدايح نبوی است
که با بررسی دو کتاب نفح الطیب و تاريخ األدب العربی ،بیش از ششصد بیت و دويست
بند در کتاب اول و در مجموع ،بیش از هزار و سیصد بیت و دويست بند در کتابهای
مذکور ،در مدح نبیّ مکرّم اسالم(ص) سروده شده است که اين خود گويای اهمیّت مدح
رسول اکرم(ص) در ادبیات اندلس است (اکبری.)166 :1381 ،
مدح پیامبر(ص) در اندلس با شکايت و استغاثه به حضرت و طلب ياری از ايشان
همراه بود که نشأت يافته از باليا و حوادثی است که در اثر چیره شدن نصاری بر
سرزمین اندلس و سقوط شهرهای اسالمی به دست اسپانیايیها بود ،همانگونه که
نابسامانی اوضاع سیاسی و احوال اجتماعی و اقتصادی در دوره فترت نیز سبب قوت
گرفتن مدايح نبوی و متوسل شدن شعراء به حضرت رسول(ص) شد (مسبوق ،بی تا.)43 :
يکی از سرودههای نبوی منسوب به سرزمین اندلس المیّهی شقراطیسی است .اين
قصیده طوالنی حدود  133بیت دارد که شاعر از سیره پیامبر(ص) و جنگها و معجزههای
آن حضرت مطالبی را آورده است ،با توجه به تقدم زمانی شقراطیسی بر شاعران دوره
ممالیک از آن جمله بوصیری ،شکّی نیست که بوصیری (ت 694هـ) در سرودن قصیده
بُرده خويش ،نظری به اين قصیده داشته است (اکبری .)174 :1381 ،المیه شقراطیسی بر
خالف ساير مدايح نبوی پیش از وی که در ضمن ساير مضامین سروده میشد و به
عنوان قالب شعری مستقل در نیامده بود (سالم ،)91-89 :1417 ،در قالب شعری مستقلی
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سروده شده است و سرتاسر اين شعر که همچون بديعیات بر وزن بسیط آمده سرشار
است از صناعات بديعی که در هر بیت از المیه مشهود است ،با توجه به اين که هدف
پژوهش حاضر بررسی محتوا و فراوانی هر يک از موارد در جامعه آماری آن است ذکر
موارد بديعی در اين مجال نمیگنجد.
اين پژوهش در پی پاسخگويی به اين پرسش است که مضامین المیه شقراطیسی
حول چه محوری است و بیشترين فراوانی به کدام مضمون اختصاص دارد؟
فرضیه مبتنی بر اين است که بیشترين مضمون قصیده شقراطیسی به تبیین والدت
پیامبر(ص) و صفات و معجزات و غزوات و...آن حضرت اختصاص يافته است.
اهداف اين پژوهش عبارت است از :شناخت مضامین اين قصیده مدحی ،بررسی
ل
ابیات مربوط به اين مضامین و محاسبه میزان به کارگیری تک تک اين مضامین در ک ّ
قصیده ،که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و استنتاجی به آنها پرداخته خواهد شد.
الزم به ذکر است که جامعه آماری اين پژوهش  135بیت قصیده المیّه شقراطیسی
است که در نسخه جمع آوری شده توسط ال ّنبهانی در جلد سوم کتاب وی ذکر شده
است.
در مورد مدايح نبوی پژوهشهای متع ّددی صورت گرفته است از آن جمله :کتاب

اجملموعة النبهانية يف املدائح النبوية اثر يوسف بن إسماعیل النّبهانی ،چاپ دارالکتب العلمیّة
به سال 1996م ،مقاله«سروده های اندلسیها در مدح پیامبر اکرم(ص)» اثر صاحبعلی
اکبری ،چاپ شده در مجله زبان و ادبیات عربی و قرآنی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشگاه تهران دوره  1و  2به سال 1381ش ،و مقاله «قراءة حتليلية لبديعية الشقراطيسي»

اثر أحمد طول ،که در شماره  16مجلة اآلداب دانشگاه تلمسان الجزاير در سال 2010م.
به چاپ رسیده است .با وجود اين بايد اذعان کرد که هر چند برخی از پژوهشگران و
محقّقان به بررسی مدح پیامبر(ص) در شعر شقراطیسی پرداختهاند امّا اين آثار بسیار ک ّلی
بودهاند و پژوهشی که محدود به بررسی مضامین اين قصیده و مبتنی بر تحلیل فراوانی
اين مضامین در آن باشد انجام نگرفته است.
در مورد نخست النّبهانی به طور کلّی به جمعآوری مدايح نبوی پرداخته است ولی
هدف گردآورنده بررسی و تحلیل تک تک اين اشعار نبوده است .در مورد دوم نیز با
وجود عنوان سروده های اندلسیها در مدح پیامبر(ص) تنها به معرّفی تاريخی از مدح
نبوی در اندلس و دو اثر شعری در اين زمینه بسنده کرده و از تحلیل اين آثار و نیز از
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معرّفی ديگر آثار در اين دوره غفلت کرده است .در مورد سوم نیز نويسنده به مضامین
اين قصیده هیچ اشارهای نکرده است و تنها به ذکر چند شاهد در مورد بنای ف ّنی قصیده
پرداخته و در اين زمینه نیز نتوانسته است حقّ مطلب را ادا کند.
 .2شقراطيسي کيست؟
شقراطیسیّ(466هـ1074 ،م) (کحّالة ،د.ت)106 /12 :
أبو محمّد عبداهلل بن يحیى بن علیّ ال ّ
(ص)
التّوزری ،شاعر و اديب و فقیه فقه مالکی از مادحان پیامبر مکرّم اسالم و دانشمندان
اندلسی میباشد (األنصاری )713 /2 :1406 ،که در شهر «توزر» به دنیا آمده و سپس به
قیروان مهاجرت نموده و نزد علمای آنجا دانش آموخته و تا سال 429هـ در آنجا به سر
برده است(الزرکلی ،د .ت ،)144 /4 :در سال  429هجری به مشرق زمین سفر نموده و
اعمال حجّ بجا آورده است و در مصر به جنگ فرانسويان رفته و در آن معرکه قصیده ای
با مطلع زير سروده است:
ِ
ورها
جنیع الطُّلَی
الکعوب س َقیتَه
ال
عس َ
واخلیل تُ َ
َ
دمی ُُن ُ
أمسر ّ
و َ
ُ

(الصاحلي الشامي)355 /1 :1418 ،

از خون سرخ گردنها سیراب
ساختی در حالی که گردن اسبان نیز خونین است».
سپس به شهر توزر زادگاه خويش بازگشت و سرانجام در ربیع األوّل سال  466هـ و
1073م دار فانی را وداع گفت (درنيقة.)211 :2010،

از آثار اوست :جمموعة األسئلة الفقهية ،أرجوزة يف مناسک احلج ،سجل ،شرح مسائلی از

املدونة و فضائل الصحابة ،اإلعالم مبعجزات النب و قصيده المية که به «الشقراطيسية» شهره
گشته و منبع الهام بسیاری از بديعیّات و مولود ّيات و مدايح نبویّ شد.
 .3اهميّت قصيدة شقراطيسي

قصیدة مورد بررسی در مقالة حاضر نسخهای است از جلد سوم کتاب اجملموعة النبهانية يف
املدائح النبوية که قصیده حاضر را با  135بیت معرفی کرده است.
أبو شامه المقدّسی میگويد :شاعر اين قصیده را در پايان کتاب خويش اإلعالم
بشواهد األعالم لنبوة سيدان حممد -عليه السالم -که در آن پارهای از احوال پیامبر اسالم(ص)
و سیره و اخبار آن ذکر کرده گنجانده است که آن را حسن ختامی برای کتاب خويش
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قرار داده و گفته است« :و در انتهای اين کتاب با توفیق الهی و برکت پیامبر برگزيدهاش
چیزی به اثبات رسیده که آن را پايان بخش اين کتاب و نظمدهندة داستانها و کامل
کنندة اهدافم در آن قرار دادهام ،پس گفتم :ستايش خدايی را سزاست که از میان ما
پیامبران را برانگیخت( »...فکیر.)19 :2011 ،

و ابن عمّار ،جهانگرد الجزايری در مورد آن مینويسد« :يقینا به سبب اوج بالغت در
اين مدحیه که باب های ساير فنون را گشوده و جامه بديع بر تن بالغت بافته در اين
موضوع کسی بر شقراطیسی پیشی نگرفته و در آن از نمونه پیشین پیروی نکرده است،
پس آوازه روزگار گشته و همگی بر برکتش اتّفاق نظر دارند( ».الجزايری.)198 :1902 ،

النّويری میگويد :برآن شديم که اين فصول را به ذکر قصیدهای که سرشار است از
وصف معجزات و ذکر صفات و غزوات آن حضرت پرداخته پايان دهیم که آن قصیدهای
است که بسان ستارگان هفتگانه است که در آسمان دو عالم میدرخشد و آن شعری
نیست جز قصیده امام عالمه شیخ ابو محمّد عبداهلل بن زکريّا الشّقراطیسی( .النّويریّ ،د.ت
 .)347 /1 :جماعت عظیمی از شاعران به اين قصیده عنايت داشتهاند و جمع بسیاری از
آنها به تشطیر و تخمیس و شرح و تفسیر مسايل بالغی و صناعات لفظی آن
پرداختهاند( .درنيقة.)211 /1 :2010 ،
همانگونه که در توضیحات و استدالالت ذکر و اثبات خواهد شد مضامین اين
قصیده کامال منطبق بر مسايل تاريخی ذکر شده در کتابها و روايات مورد قبول است و
در آن مسايل کذب و خالف واقع به چشم نمیخورد .شقراطیسی اين مدح را در کنار
مضجع شريف پیامبر(ص) سروده است و برای بیان سوز و گداز سینة خويش و از طرفی
محبّ ت و اشتیاق به حضرتش از وزن بسیط استفاده کرده است که اين احساسات با
ويژگیهای اين بحر شعری سازگاری دارد (النجار.)155 :2007 ،
 .4مضامين قصيده
در اين قصیده مدحی اکثر مالکهای مورد قبول در بديعیّات به خوبی مراعات شده
است ،از آن جمله میتوان به موارد زير اشاره کرد :کمیّت ابیات ،وزن ،استعمال آرايههای
بديعی و مهمتر از همه موضوع اين قصیده است.
قصیدة حاضر حاصل آمیزش ذوق و قريحه شاعر با هنر سخنوری اوست ،وی سخن
تراويده از عمق درون خويش را بدون از هم گسیختگی و پراکندگی با چاشنی مهارت
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شاعری میآمیزد و تافتهای جدا بافته در عرصة مدح پیامبر(ص) را به پیشگاه آن واال مقام
پیشکش کند .در اين هنر شعری مضامینی چون سپاس خداوندی و ذکر صفات
پیامبر(ص) و معجزات و غزوات آن حضرت و ...به چشم میخورد که اين جستار در پی آن
است که با ديدگاهی علمی و آماری به بررسی اين قصیده پرداخته و مشخّص کند که
غلبة کدامیک از اين موضوعات در اين المیّه شريف بر ساير مضامین جلوهگر گشته
است.
قصیدة شقراطیسی بر خالف ساير اشعار مدحی حضرت رسول(ص) در قرون پیشین،
خالی از هرگونه مقدّمة غزلی است و بیآنکه حتّی يک بیت در تغزّل ذکر شود به طور
مستقیم به بیان مدح پیامبر(ص) میپردازد و اين خود نشان از وجود شمّهای از ابتکار و
ذوق و قريحه در شاعر دارد.
اينک به مضامین قصیده به اعتبار ترتیب بیان آنها در قصیده میپردازيم:
 .1-4سپاس خداوند

شقراطیسی قصیدهاش را با سپاس و ستايش خداوند واال مرتبه آغاز میکند و به سبب
فرو فرستادن پیامبران به ويژه حضرت محمّد(ص) و اينکه از روی فضل و کرم بهترين راه
را به واسطة ايشان بر همگان ارزانی داشته است کمال ستايش را به جا میآورد .اين
بیت به نسبت کلّ قصیده مطلع بوده و شاعر به خوبی توانسته به حسن مطلعی مناسب
نايل آيد ،چرا که تاريخ مدايح نبوی پیش از اين قصیده چنین حسن مطلعی که با
تحمید آغاز شده باشد را به خود نديده است و شاعر با حمد و ستايش خداوند به جهت
تیمن و تبرک شروع به نظم میکند و از اين نظر نیز آغازگر استهالل فنی در قصايد
نبوی وبه ويژه بديعیات محسوب میشود .آنجا که میگويد:
هلل منّا ِ
الم ُد ِ
ابع ِ
الر ِ
السبُ ِل
سل
ث ُّ
َ
َه َدی ِِبمح َد منّا أمح َد ّ
(النبهان)198 :1996 ،

«ستايش از جانب ما خدايی را سزاست که برانگیزندة رسوالن بوده و ما را به واسطة
احمد به ستودهترين راهها ،ره نمود».
در بیتی که به عنوان مطلع در اين قصیده خوش درخشیده ،عالوه بر ذکر حمد الهی
نوع چینش کلمات به شکلی آمده که تنها از شاعری موهوب و صاحب طبع ديده
می شود مانند کلمات :الحمد ،بأحمد و أحمد ،منّا و منّا .همچنین نوع ديگری از تکرار
معنوی در کلمات «اهلل ،هدی ،أحمد ،الرسل» که اين کلمات همگی نشأت يافته از يک
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جوهره که همان منشأ رسالت و الوهیّت است که مدح و تقرّب و توسّل را در اين قصیده
ل قصیده  135بیتی به سپاس و ستايش
پر رنگ میکند .در مجموع يک بیت از ک ّ
پروردگار اختصاص يافته است که می توان گفت  ./74درصد از قصیده در اين مضمون
میباشد.
 .2-4صفات

پيامبر(ص)

به جرأت میتوان گفت ذکر اوصاف پیامبر از جمله مضامینی است که اکثر ستايشگران
نبوی به آن توجّه کردهاند؛ عدّهای به ذکر اوصاف جسمی آن حضرت و عدّهای ديگر به
ذکر خلقوخو و خصال مبارکش پرداختهاند .در المیّه حاضر ،شقراطیسی اينگونه به
وصف پیامبر(ص) پرداخته و میگويد:
َخ ِي الربيِّة ِمن بدو و ِمن َحض ِر

و ِ
أکرم اخللَ ِق ِمن حاف و ُمنتَ ِ
عل
(همان)

«بهترين بشريّت اعم از صحرانشین و متمدّن و گرامیترين مخلوقات از ندار و
داراست».
وی پیامبر را به عنوان بهترين و گرامیترين مخلوقات جهان معرّفی میکند چه از
میان شهرنشینان و چه بین باديهنشینان ،چه آنان که در اوج تمدّن و امکانات و
برخورداری هستند يا آنان که در فرودين مرتبه به سر میبرند ،در ابیاتی ديگر اينچنین
میسرايد:
علی ق َدم
ألَ َ
ست َ
أکرَم َمن َيشي َ
لق عن َد ِ
زلف اخلَ ِ
للا َمنزلة
و أَ َ

السهل و اجلبل
من الربيّة فوق ّ
ِ
ِ
ِ
والر ُسل
إذقی َل يف َمشهد األشهاد ّ
(همان)210 :

«آيا تو گرامی ترين کس از میان بشريّت نیستی که بر دشت و کوه گام برمیدارد ،و
آنگاه که درمحضر گواهان و رسوالن شهادت داده میشود تو دارای واالترين و
مقرّبترين جايگاه در نزد خدا نیستی؟».
شاعر با استفهام تقريری نسبت به پاسخ آن ،میپرسد :آيا تو گرامیترين شخص
نیستی که در اين عالم بر روی پاهای خويش قدم مینهد؟ و مقرّب ترين مخلوقات
نیستی آنگاه که همگان در پیشگاه خداوند سبحان حاضر آيند؟ او با اين اسلوب
میخواهد يادآوری کند که همانا پیامبر اکرم(ص) گرامیترين ومقرّبترين بندگان خداوند
است.
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پیامبر(ص)

شاعر در مجموع در سه بیت از ابیات اين قصیده طوالنی به وصف
میپردازد؛ همانگونه که آشکار گرديد شاعر بی آنکه به جزئیّات خَلقیّات و خُلقیّات آن
گرانقدر بپردازد به وصف اوصاف کلّی و شأن حضرتش بسنده میکند .به طور کلّی
ل ابیات را ذکر اوصاف پیامبر(ص) تشکیل میدهد.
 2/24در صد ازک ّ
 .3-4بشارت پيامبران پيشين

از جمله نمونههايی که شعر مدح پیامبر(ص) در آن نمود ويژهای دارد ،اشعاری است که
در اثبات پیامبری حضرت محمّد(ص) به رشتة نظم درآمده است (دزفولی.)112 :1390 ،
شقراطیسی با مددجويی از آيات قرآنی که در آنها پیامبران پیشین بشارت ظهور

حضرت را دادهاند ،از جمله آنجا که میفرمايد« :و مبشرا بر ٍ
أمحد»
سول أييت ِمن بَعدي امسُه ُ

(مبارکه )6:دربارة پیشگويیهای پیامبران پیشین میسرايد ،آنگاه که پیامبران پیشین و
صاحبان کتابها سالها قبل از ظهور اسالم حضرتش را تصديق کردهاند ،میگويد:
موسی أتَت عنهُ فَ َّ
صدقَها
تورا ُة َ
أهل ال ُک ِ
أخبار أحبا ِر ِ
ردت
تب قد َو َ
ُ

سی حب ّق غيُ مفتَعل
إجنی ُل عی َ
األعصر األ َُول
مبا َرأوا وَرَووايف
ُ
(النبهان)198 :1996 ،

«تورات موسی دربارة او آمده پس تأيیدش کرد و انجیل عیسی يقینا دست نخورده
است .اخبار علمای اهل کتاب آنچه را که آنها در دوران نخست ديده و روايت کرده اند را
وارد کرده است».
تورات حضرت موسی(ع) در مورد پیامبر اسالم سخن گفته و او را تصديق کرد ،چنان
که انجیل حضرت عیسی(ع) بشارت آمدن آن حضرت را داده است .اخبار علمای دين
يهود (احبار) و علمای دين مسیح (رهبان) همگی اتّفاقات و حوادث مهم را از دوران
نخستین آفرينش بیان کردهاند که از آن جمله ظهور پیامبر ختمی مرتبت است.
در مجموع در اين قصیده مبارک دو بیت از  135بیت و به قولی ديگر  1/5در صد از
کلّ ابیات به اين معنی اختصاص يافته است.
 .4-4ميالد پيامبر(ص) و حوادث مربوط به آن

پژوهشگران در حوزة مدائح نبوی شاهد ظهور گونهای شعری با نام «مولديّه» هستند؛ از
ديرباز اينگونه شعر شامل مدايحی بوده است که به مناسبت والدت حضرت ختمی
مرتبت سروده میشده و در آن شاعران به حوادثی که در زمان والدت پیامبر(ص) رخ داده
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است اشاره میکردهاند (سالم .)36 :1417 ،نخستین چیزی که در اين مجال توجّه همگان
را به خود جلب میکند سخنپردازی شاعران از حوادث خارقالعادهای است که در زمان
والدت حضرتش رخ داده و در کتابهای بسیاری ذکر شده است (العماري-272 :1381،

.)274

شاعر از رخدادهای خارقالعادة زمان والدت حضرت محمّد(ص) که در تاريخ ثبت شده
برای استواری پیکربندی مدح پیامبر استمداد جسته است ،از جمله اين حوادث حادثه
ايوان کسری است؛ چنانکه از خشکیدن درياچة ساوه و خاموش شدن آتشکدههای
فارس پس از هزار سال و نیز حراست آسمان از شرّ شیاطین بهوسیلة شهابهای آسمانی
ياد کرده است.
ضاءت ملِ ِ
اهلواتف يف اإلشر ِ
ِ
اق والطَّفل
بُشرى
ولده اآلفا ُق واتّصلَت
َ
داعى ِمن قَ ِ
نكسر األرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ِاء ذا ِمیَل
واعده
َّ
صرح َكسرى تَ َ
ُ
وانقض ُم َ
ِ
ِ
ُمذ ألف عام و هن ـ ـ ـ ُر ال َقوم مل يَسل
فارس مل تُوقَد وما مخُ َدت
وانر
ُ
َ
ِ
ِ
الش ِ
َّب ُّ
ثواقب ُّ
الشهب
انبعثَت
َّ
خرت ملبعثه األواث ُن و َ
هب تَرمي اجلن َ
ُ
(کحالة ،د.ت)19/1 :

«آسمانها با والدتش نورباران شد و پیوسته مژدههای بشارتدهنده در مشرق و
مغرب جاری بود .پايه های کاخ خسرو پرويز فرو ريخت و همه اطراف و اکناف آن از هم
پاشید و آتش فارس که به مدّت هزار سال خاموش نشده بود به خاموشی گرايید و رود
آن جماعت از جريان باز ايستاد و با بعثت آن حضرت بت ها سر فرو افکندند و
شهابهای آسمانی سرکشان در آسمانها را راندند».
ل ابیات اين قصیده به میالد پیامبر(ص)
در مجموع پنج بیت يعنی  3/7درصد از ک ّ
اختصاص يافته است.
 .5-4معجزات

پيامبر(ص)

ستايشگران حضرت رسول(ص) از ديرباز مدائح خويش را به ذکر اشاراتی چند از معجزات
نبوی ،متبرّک کردهاند .شقراطیسی نیز از ذکر چنین حوادثی غفلت نکرده است.
شاعر اينچنین به معجزه حرکت درخت میپردازد:
ک يف أغصاهنِا ُّ
الذل ُِل
ي أتَت
تَشي ِبم ِر َ
ويف ُدعائِک ابألشجا ِر ح َ
(النبهان)19 :1996 ،
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« و در در دعايت نسبت به درختان ،آنگاه که به فرمان تو در میان شاخه های سربزير
شروع به حرکت کردند».
در بیتی ديگر به معجزة گوسفند ا ّم معبد اشاره کرده و میگويد که رگهای
خشکیدة پستان گوسفند از آن جهت که تو بر آن دست کشیدی پر از شیر گشت:
ِ
ُّ
جهد اهلُز ِال ِبَوصال هلا قُ ُحل
علی
امسحت
الکف من َ
وال ّ
شاةُ ملّ َ
ک َ
(همان)200 :

«و گوسفندان آن زمان که دست تو بدن بسیار نحیفش را لمس کرد که خشکیده
بود».
سپس در مورد معجزة غار ثور و اينکه پیامبر به اذن خداوند و توسّط امدادهای
غیبی در غار پنهان گشت و دست کفّار از دسترسی به ايشان کوتاه ماند میگويد:
کل ِرجس لِ ِ
رجس ال ُکف ِر منتَحل
ت يف ُحجب
وآيةُ الغا ِر إذ ُوقّـیَ َ
َعن ّ
(همان)

«و نشانة غار که از هر پلیدی کفر نهان مانده و در حفاظ قرار گرفتی».
شاعر به معجزة معراج میپردازد؛ آنگاه که پیامبر(ص) به هفتمین آسمان میرسد و
در آن جهان سراسر نور و روشنايی به اوج شهود باطنی و نزديکی به خداوند نايل میآيد
چنین میسرايد:
ِ
لفی کري قام فیه َعلِ ّي
بع الطّبا َق إلی
رجت تَرت ُق َّ
َع َ
الس َ
َمقام ُز َ
َعن ِ
قوس ِ
ي ِّ
املر وال ُق ِ
ِ
فل
بطت
تَ
ي أو أدنَی َه َ
ستکمل اللّی ُل ب َ
قاب َ
(همان)201 :

«عروج کردی در حالی که هفت طبقة آسمان را به سوی جايگاه شرافتمندی
درنورديدی که در آن خداوند واالمرتبه مستقر است و به نزديکترين نقطه نزول کردی
حال آن که هنوز شب در میانه قرار داشت».
شقراطیسی به جوشش آب از دستان پر برکت پیامبر(ص) در زوراء (مکانی در مدينه
منوّره) و سیراب گشتن اطرافیان از برکت آن دستان به واسطة معجزة الهی اشاره
میکند ،آنگاه که آب همچون باران شديدی از میان انگشتان حضرتش میجوشید بی
آنکه هیچ نهری و يا حتّی سطلی در میان باشد ،جماعت حاضر به قدر کفايت از آن آب
نوشیدند و وضو ساختند .چنین می سرايد:
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ِ
صدروا
وم زوِرک ّ
ابلزوراء إذ َ
ويَ َ
واملاء يـنبع جودا من ِ
أانملها
ُ ََ ُ
واغرتفوا
حتّی تو ّ
ضأَ منه ُ
القوم َ

ک َعن أُعجوبة َمثَل
ِمن ُي ِن ک ِّف َ
ِ
اإلانء بال َهنَر وال َو َشل
ط
وس َ
مجع مُتفل
و ُهم
ُ
ثالث مئِي َ
(همان)202 :

«و روز ديدارت در منطقة زوراء که از برکت دستت که مثالی در شگفتیات آب نوشیدند.
و آب سرشار از میان انگشتان دستت در میان ظرف بدون وجود کوه و نهری جاری شد.
تا آنجا که جماعت از آن وضو ساختند و از آن سیراب گشتند در حالی که جماعتی بالغ
بر سیصد نفر بودند».
در خصوص معجزة قرآن کريم میگويد که ارباب بالغت و فصاحت از همانندسازی
آن ناتوان گشتند و تو از آنان خواستی سورهای همچون سورههای قرآن بیاورند و عجز
آنان آشکار گرديد:
ِ
َعص ِر البی ِ
أوجهُ الیَل
البالغةيف
أرابب
أعجزت ابلوح ِی
ان ف َ
َ
َ
ضلَّت ُ
َ
ورة يف ِ
ي تُلي
مثل ِحکمتِه
العج ِز ح َ
فتلَّ ُهم عنه ُج ُ
نب َ
سألتَـ ُهم ُس َ
(همان)201 :

«با وحی ،سخندانان را در زمان اوج سخنآوری ناتوان ساختی پس همه چارهها
بیچاره شد .از آنها سورهای همسنگ سورة قرآن در حکمت درخواست کردی پس سر
آنها به سنگ خورده و در برابر تالوت قرآن اظهار عجز کردند».
چنانکه به داستان مسیلمه کذّاب اشاره کرده است همو که خواست آيهای شبیه
آيات قرآن بیاورد ولی سخنانی غیر فصیح و دروغ و مشتبه و مضطرب آورد و کالمی
فاسد ارايه داد ،شاعر میگويد:
غي فلَم يُ ِسن ومل يُ ِطل
ور َام ِرجس َکذوب أن يعارضه
بع ِّي ّ
ِ
مثلَّج برکی ِ
اإلفک ُم ِ
الزوِر واخلَطل
ُملَجلج
لتبس
ک
بزري ّ
ِّ
َ
(همان)

« و انسان پلید دروغگويی بر اساس ناتوانی گمراهی به دشمنی با قرآن برخاست امّا
نه به جمال قرآن رسید و نه به معارضه خود ادامه داد .در حالی که سخنانش ملغمهای
از رکاکت و افترا و آمیختهای از بیهودهگويی و اشتباه بود».
در مجموع از بیت  9تا بیت  46به ذکر معجزات و حوادث خارق العاده در طول
زندگی با برکت پیامبر(ص) اختصاص يافته است ،به سخنی ديگر 26/7درصد از کلّ مدح

ي
  284مدح پيامبر(ص) در آيينة الميّه شقراطيس ّ

شعر حاضر به اين امر ارتباط دارد .همانگونه که هويداست در صد قابل توجّهی از ابیات
قصیده در مورد معجزات پیامبر سروده شده است.
 .6-4اعالن برائت از مشرکين به سبب آزار پيامبر(ص) و مسلمانان

برائت تعبیری قرآنی است به مفهوم اظهار بیزاری و دوری گزيدن از مشرکین و دشمنان
مسلمانان و قطع پیوند با آنها .شقراطیسی آشکارا و با قاطع ّیت در میان ابیات مدحی
خويش از همة مشرکین و صاحبان مسالک انحرافی اعالم برائت نموده و آزار و اذيّتهای
آنان را نسبت به مسلمانان نخستین محکوم میکند و میگويد:
ب ُ ِ
ِ
ُعقوهلُم من ِواثق الغَ ـ ـ ِّـی يف ُع ُق ِل
وام لهُ
رئت من دي ِن قوم ال ق ـ ـ َ
َ
يَ ِ
خفي الغی ِ
ب ِمن َحجر
ستخربو َن َّ

وث النَّص ِر ِمن ُهبَل
رجو َن غَ َ
َ
صلد ويَ ُ
(همان)203 :

«او از گروهی اظهار برائت میکند که در دين و مذهبشان استوار نیستند و میگويد
عقلهای آنان در بند گمراهی اسیر است .آنها جماعتی هستند که از سنگهای سخت
بیجان طلب اخبار پنهانی کرده و از آن ياری میجويند» .سپس به آزار حضرت
پیامبر(ص) توسّط مشرکان اشاره کرده و بیان میکند که مهلت دادن خداوند به آنها
فقط به سبب اتمام حجّتش با آنان بوده است.
آنگاه به آزار و اذيّت مسلمانان صدر اسالم و به ويژه بالل حبشی اشاره کرده و
چگونگی تحمّل و بردباری مسلمانان و اقرار و تأکید آنها بر يگانگی خداوند يکتا زير
فشار شديدترين شکنجهها را به تصوير میکشد .زرقانی در اين زمینه مینويسد :بنگر
آنزمان را که بالل مورد شکنجة کفار قرار گرفت و جز خداوند را نخواند و تلخی عذاب
را به شیرينی ايمان و تلخی مرگ را به شیرينی ديدار حق تعالی آمیخت و خداوند
بیامرزد ابو محمد شقراطیسی را که در اين مورد سروده است (الزرقان:)499 /1 :1417 ،
أکرم الن ُُّزل
رب فیه
بالل بالء ِمن أُمیَّةَ قَد
القی ُ
أحلَّه َّ
َ
َ
الص ُ
َ
(النبهان)203 :1996 ،

«بالل از جانب بنی امیّه دچار مصیبتی شد که شکیبايی وی ،او را در باالترين جايگاه
قرار داد».
در مجموع از بیت  47تا بیت  54از کلّ ابیات اين قصیده به شکنجه و آزار مسلمانان
و بردباری آنها در راه خدا اختصاص دارد و به بیانی ديگر  5/93درصد از کلّ ابیات را
شامل میشود.
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 .7-4غزوات

پيامبر(ص)

پیامبر(ص)

از غزوات آن حضرت مدد جسته و به توصیف
شاعر برای بیان مجد و برتری
مسايل مربوط به جنگهای ايشان میپردازد .او پیامبر(ص) را ياد میکند آن زمان که به
همراه ياران خويش که در تعداد و جنگافزار از مشرکان بسیار کمتر بودند آماده جنگ
بدر شدند .شاعر اعتقاد دارد که تنها دست خداوند ياریرسان اين خیل اندک بوده است،

ول لِْلمؤِمنِني أَلَن يك ِ
ِ
ْفيَ ُك ْم أَ ْن ُُيِ َّد ُك ْم َربُّ ُك ْم
همانگونه که در سورة آل عمران آمده است«:إ ْذ تَ ُق ُ ُ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ
ِ ٍ ِ
ني» (آل عمران .)124 :شاعر از باب مبالغه تعداد ياران پیامبر
بِثَالثَة آالف م َن الْ َمالئ َكة ُمْنَزل َ

در جنگ بدر را که  313نفر بودند کمتر از ده نفر بیان کرده است ،آنگاه که به جنگ
پلیدیها (کفار) رفتند خودشان راضی به غنیمتی نبودند غیر از غنیمت پاکیها.
همانگونه که اشاره شد در ابیاتی ديگر به ذکر عنايت خداوند و ياری و مدد جبرئیل
میپردازد و میسرايد:
القدس من نَفل
جس ّإال
أنفسهم
رض
نَ َ
فرت يف نفر مل تَ َ
انفروا ّ
َ
إذ َ
ُ
الر َ
يف ِ
للا لَوالهُ مل تقطَع و مل تَ ِ
صل
ي معا
هم و قَ َ
طعت األقرب َ
َ
وصلتَ ُ
ِ
ِ
ابلع ِ
مل تبتلهم أ ُک ُّ
مل
ف
جاء ِجربي ُل يف ُجند لهُ عدد
اخللق َ
و َ
ِ
بیض من العـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
تسنت يف ِ
طیل
الکون مل
خیل من
تستل من غُ ُمد
ون مل
َّ
َّ
َ
(النبهان)204: 1996 ،

«در میان جماعتی حرکت کردی که آن زمان که پلیدی را محکوم کردند به غیر
غنیمت پاک رضايت ندادند .و در راه خدا به آنان پیوستی و از خويشاوندان جدا گشتی،
اگر غیر اين بود نه میپیوستی و نه جدا میشدی .جبريیل در میان لشکری مشتمل بر
افرادی آمد که کار باعث فرسودگی آنان نشده بود .شمشیرهايی از جنس ياری که از
غالف کشیده نشده بود ،اسبهايی از جنس هستی که بیهوده به عقب و جلو حرکت
نمیکردند».
سپس تنی چند از مشرکین را بر میشمارد که در همین غزوه کشته شدند از آن
جمله شیبه بن ربیعه و عتبه بن ربیعه و عقبه بن عتبه (مؤسسة دائرة معارف الفقه اإلسالمي،
د.ت )713/1 :آورده است:
ِ
املوت ِمن َو ِ
جل
قبل
جهل أيب َجهل مبَجهلة
غادرت
َ
و َ
شاب شیبةُ َ
َ
ک مل يعتب فت ِ
عط َفه
و عُتبةُ ال ّ
ش ِّ ُ َ َ
و ُعقبةُ الغُمر ُعقباه ِ
لشقوتِه
ُ

العواطف قبل الن ِ
ي يف َم ِ
هل
ک
من َ
ُ َ
أن ظَ َّل ِمن غَمر ِ
ات اخلِز ِی يف ظُلَل
َ
(النبهان)205 :1996 ،
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«نادانی ابوجهل را در بیابان بینشان رها کردی و شسبه پیش از مرگ به سرعت به
پیری رسید .و عتبه شکاک مورد عتاب قرار نگرفته که قبل از برآوردن بانگ ،احساسات
تو به او روکند .و سرانجام عقبه کینهتوز و نادان به سبب بدبختی اش اين شد که در
سايههايی از حجاب خواری و پستی باقی ماند».
پس از بیان اين مسايل به ذکر اوصاف لشکريان آن حضرت میپردازد ،و خطاب به
پیامبر میگويد :در روز فتح مکه سردار جماعتی بودی که تمام راهها از آنها به تنگ
آمده بود و مشرق و مغرب تاب آن لشکريان نمیآوردند .به سبب تعداد بسیار اين لشکر
ابتدا و انتهايش از ديدگان نهان بوده و بسان دود سیاهی در حرکت بود:
تَضیِ ُق عنها فِجاج الو ِ
عث و اجلَ ِ
بل
أشرفت يف َأمم
وم م ّکةَ إذ
َ
و يَ َ
ُ َ
ذرع اخلافِق ِ
اخلیل و ِ
جاج ِ
اإلبل
ي هبا
و َخوافق
يف قامت من ِع ِ
َ
ضاق ُ
(همان)207 :

«و روز فتح مکّه که بر جماعتی اشراف داشتی که راههای صعب العبور و کوهها از
آنها در تنگنا قرار گرفتند ،و پرچمهايی که آغوش مشرق و مغرب گنجايش آنها را
نداشت و در میان گرد و غبار تیره ،اسبان و شتران از ديده نهان بودند ،و سپاه عظیم پر
سروصدا و انبوه و شجاع که اطراف را در دل شب می شکافت».
از بیت  66تا بیت  123به طور کلّی سخن از جنگهای مسلمانان و غزوات پیامبر(ص)
است و شاعر نحوة پیروزیهای مسلمانان و صفات لشکريان اسالم را بیان میکند که اين
ل قصیده را دربر میگیرد؛ با دقّت در عدد به دست آمده به اين
ابیات  51/1در صد ازک ّ
نتیجه میرسیم که بیش از نیمی از ابیات قصیده مربوط به غزوات پیامبر و فتوحات وی
و حاالت لشکريان اسالم در مصاف با دشمنان اختصاص يافته است .بر اساس اين
فراوانی به دست آمده میتوان نتیجه گرفت که اين قصیده يک قصیدة حماسی است و
عنصر حماسه در آن بیش از ساير مضامین خودنمايی می کند.
 .8-4محبّت

پيامبر(ص)

از جمله موضوعاتی که میتوان اثری از آن را در اکثر مدايح نبوی يافت ،عشق و محبّت
قلبی شاعر نسبت به پیامبر(ص) است .شقراطیسی به زيبايی به بیان محبّت قلبی خود به
ساحت مقدّس پیامبر میپردازد .او برگزيدة خداوند را مورد خطاب قرار داده و میگويد
به آنچنان عشقی به تو نايل آمدم که هیچ شائبه و عیبی بر آن وارد نیست:
ِ
صفو ال ِو ِ
داد بال َشوب و ال َد ِ
خل
ک صفا
لت فی َ
واص ُ
ايصفوةَ للا قد َ
َ
ََ
(همان)210 :
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«ای برگزيدة خدا ،با صفای دوستی بدون شائبه و نیرنگ به وصال تو رسیدم».
در ضمن ابیاتی ديگر از محبّت بیآاليش خودش نسبت به حضرت محمّد(ص) داد
سخن میدهد که سرچشمة عطايای بسیاری برای او بوده است و شاعر قصیدة خود را با
دعايی به درگاه خداوند به اتمام میرساند و از او میخواهد که دوستی پیامبر در قلبش
همیشگی و پايدار باشد نه آن دوستیای که از روی عادت باشد بلکه دوستی و محبّت
خالصی که هیچ خللی در آن نمیگنجد:
أفضل النِّ َح ِل
ک منه
أجنی حببِّ َ
الو َّد صفوا إذ ُنلتُ َکهُ
َُنَلتُک ُ
َ
عبد َ ِ
اغفر لِ ِ
و ِ
ِ
ِ
لي
سن ُخلَّتِه
واحفظ عل َی
القلب ّ
َ
من ُح َ
ک َعبدللا و اب ِن َع ّ
(همان)211 :

« به راستی دوستی خالصانه و پاکم را به تو ارزانی داشتم و با محبت تو بهترين عسل
و شهد را برداشت کردم .و ـ پروردگارا ـ بهترين دوستی او را در قلب من نگه دار و
بندهات عبداهلل و پسر علی را بیامرز».
در مجموع سه بیت از  135بیت در مورد اين امر سروده شده است ،به عبارت ديگر
 2/23در صد از کلّ ابیات به اين امر اختصاص دارد.
 .9-4شفاعت

پيامبر(ص)

همه مسلمانان برشفاعت پیامبر(ص) در روز قیامت متّفقاند و شفاعت را ماية نجات مؤمن
گناهکار از آتش دوزخ مىدانند (جمعی از نويسندگان ،بی تا..)305/1 ،ويسندگان ،د.ت1 :
شاعر به روز جزا اشاره دارد آنگاه که به حضرت ختمی مرتبت ندا داده میشود که
برخیز و در میان بندگان به شفاعت بپرداز و بگو و شنیده شو و از اعمال سؤال کن و
ببخش و شفاعت کن.
الع ِ
قُم اي مم ُد فاش َفع يف ِ
ط و اش َفع عائدا َو َس ِل
باد و قُل
سمع و َسل تُع َ
يُ َ
(النبهان)210 :1996 ،

« 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».
يک بیت از  135بیت شامل در مورد موضوع شفاعت است که  ./74در صد را در بر
میگیرد.
 .10-4روز حشر

از جمله موضوعاتی که ستايشگران نبوی به آن عنايت ويژهای دارند روز حشر و ترس از
عتاب و عذاب الهی است .شقراطیسی نیز بسان ديگر مادحان از گناهان خويش ياد

ي
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میکند و در اين حال از خداوند میخواهد که مبادا به سبب اين لغزشها او را در آتش
دوزخ گرفتار کند و از در گاه خداوند طلب عفو و توبه کرده ،میگويد:
وال لِقليب هبَ ِ
ول الَش ِر ِمن ِقبَ ِل
ضج النّا ِر ِمن َجلَد
فما ِجللدي بنُ ِ
خالق ِ
داي َوجه َي ِمن َحوب و ِمن َزل َِل
اجرتَمت
اخللق ُ
الُت ِرق مبا َ
اي َ
يَ َ
(همان)211 :

«نه پوست من طاقت تحمّل شدّت آتش دارد و نه قلبم توان وحشت و سختی
روزحشر دارد ،ای آفريدگار مخلوقات ،به واسطة گناهان و لغزشهای دستانم ،صورتم را
نسوزان».
وی اظهار میدارد نه پوست من طاقت تحمّل آتش دوزخ را دارد و نه قلبم را يارای
تابآوردن در برابر خوف و فزع روز حشر است .ای آفرينندة تمام کائنات هستی ،به
سبب گناهان بزرگ و لغزشهايی که انجام دادهام مرا مجازات نکن.
شاعر از حوض کوثر ياد میکند که پیامبر اسالم(ص) آنرا به صاحبان اعمال نیکو وعده
داده است ومیگويد :حوض کوثر مردم را از تشنگی شديد سیراب میکند عطش شديد
را از فرد تشنه گرمازده میزدايد ،آب آن حوض صاف و زالل است و از شیر مخلوط با
عسل گواراتر است.
برح و ينقع منه ِ
الع ُج الغُ ِ
لل
اس ِمن ظَمإ
والکوثر
ُ ُ ُ
ُ
َ
الوض يُروي النّ َ
ُ
نب املَ ِ
أَحلی ِمن اللّ ِ
ابلع ِ
سل
لج إشراقا َمذاقتُه
صفی ِمن الثّ ِ
ضروب َ
َ
أَ َ
(همان)210 :

«و حوض کوثر تشنگی جانسوز مردم را سیراب میسازد و شدّت تشنگی بهوسیلة آن
برطرف میشود .درحالی که آن آب از يخ درخشانتر و صافیتر و طعمش شیرينتر از
شیر آمیخته با عسل است».
در مجموع در چهار بیت از  135بیت به اين موضوع اشاره شده است که در قیاس از
کلّ ابیات شامل  2/98در صد است.
 .11-4صلوات بر پيامبر

(ص)

از جمله معانیای که شقراطیسی بر آن اهتمام داشته ذکر صلوات بر پیامبر(ص) است.
همانگونه که خداوند بلند مرتبه همگان را بر صلوات بر محمّد(ص) برانگیخته میفرمايد:

َّ ِ
ِ
« َّ
صلُّوا َعلَْي ِه َو َسلِ ُموا تَ ْسلِيما»
صلُّو َن َعلَی النِ ِ
ين َآمنُوا َ
إن هللاَ َو َمالئ َکتَهُ يُ َ
َّب اي أَيُّ َها الذ َ

(األحزاب:
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 )56صلوات بر پیامبر بیانگر تکريم حضرت و تشريف او و نشان از جاری بودن چشمة
محبّت نبوی در درون شاعرست .شقراطیسی شعر خود را به بهترين شکل مدايح نبوی،
يعنی حم د الهی و تقرب به پیامبر آغاز نمود و به بهترين گونه نیز که همان صلوات بر
پیامبر است پايان میدهد ،چنانکه آنچنان حسن مطلع زيبايی با اينچنین حسن
مقطعی ختم میيابد .شاعر از خداوند میخواهد که درودی پیوسته به امتداد شبانه روز
بر پیامبر بفرستد ،صلواتی که هیچگاه قطع نگردد و به وسعت تعداد ريگها و شنهای
عالم باشد.
بو ِ
ُص ِل
صفیِّک يف
واصل َک َّل صالة
ِ
صل َر ِّ
اإلصباح و األ ُ
علی َ
و ِّ
صل صالة ال ِ
مل ثَّ ِ
الر ِ
َّ
ص ِل
طاع هلا
عد الَص ِّي و َعدي َد َّ
انق َ
َعلیه ِّ
(النبهان)211 :1996 ،

«پروردگارا ،درود بفرست و پی در پی شبانهروز هر امر شايستهای را بر برگزيدهات
برسان .بر آن حضرت درودی پیوسته و به تعداد سنگريزهها و شنها بفرست.
ل
در اين دو بیت بر سالم و صلوات بیکران بر پیامبر(ص) تصريح شده است که در ک ّ
ابیات شامل  1/5درصد ابیات میباشد.
 .5نتيجه
المیة شقراطیسی قصیدهای حماسی است که در آن شاعر بر خالف مديحهسرايان
پیشین ،ضمن قصیدهای مستقل زبان به مدح و ستايش پیامبر اکرم(ص) میگشايد .شاعر
در بیان اشعار خويش از آيات و روايات اسالمی وام گرفته و هیچ يک از مسائل مطرح
شده در اين قصیده خارج از استناد تاريخ اسالم نیست.
شاعر مدح خود را با ثنای خداوند آغاز میکند ،بیآنکه به شیوة مديحهسرايان
پیشین و همدورة خويش ،مقدّمهای غزلی بیاورد و به جزئیّات خَلقی و خُلقی آن پیامآور
صلح و دوستی بپردازد ،به ذکر اوصاف کلّی پیامبر(ص) در برابر مخلوقات بسنده کرده
است.
از مضامین اين قصیده تبیین بشارتهای پیامبران پیشین ،والدت حضرت پیامبر(ص)
و حوادث خارقالعادة مربوط به آن ،معجزههای حضرت و ناتوانی دشمنان اسالم ،اعالن
برائت از آنان و محکوم کردن آزار و اذيّت مشرکان نسبت به پیامبر و مسلمانان است.
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شاعر در ادامه به محبّت قلبی خويش به پیامبر تصريح کرده و با يادآوری وحشت و
واهمة روز حشر ،از خداوند طلب بخشش کرده و به درگاه او توبه میکند و از پیامبر(ص)
خواهان شفاعت در قیامت بوده و او را واسطة فیض قرار میدهد.
بیشترين فراوانی در میان مضامین اشعار شقراطیسی مربوط به غزوات پیامبر است .با
استناد به بررسیهای به عمل آمده میتوان گفت بیش از نیمی از قصیدة حاضر به
جنگهای پیامبر و مسائل مربوط به آن اختصاص دارد که در آن شاعر امدادهای غیبی
را تنها عامل سیطره و پیروزی مسلمانان میداند ،سپس به ذکر ويژگیهای لشکريان
اسالم پرداخته و فتوحات مسلمانان را ياد میکند .بر اين اساس به جرأت میتوان گفت
اين قصیده يک قصیدة مدحی ـ حماسی است.
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