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 راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و تنظیم و ارسال مقاالت

 ضوابط کلّی و محتوایی:  -الف

 پژوهشی باشد. ی ـ علمارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای مقالۀ  -1

 درج شود. یپژوهش-یعلم یۀنشر تواند در یباشد م یمقاله اگر همراه با نقد جامع علم ۀترجم :1تبصره 

ـ سّؤعلمـی، م  ۀشامل: نام و نام خانوادگی، رتب صات دقیق خود راالزم است نویسنده یا نویسندگان مشخّ -2  ۀس

)در  ای جداگانـه ارسـاك کننـد    در صـفحه  e-mail متبوع، شماره تلفن تماس، نشانی دقیق پست الکترونیکی

 .به آن نیست( صورت ارساك از طریق سامانۀ فصلنامه، نیازی

 ص گردد.مسئوك مشخّ ۀداشته باشد، نویسند هدر صورتی که مقاله بیش از یک نویسند -3

 یسـنده مقاله با نو یّتمقاله و تمام مکاتبات و مسؤول ۀص نشده باشد، ارائمسئوك مشخّ یسندۀچنانچه نو :2تبصره 

 اوّك است.  

 یـد نبا ی،ارسـال  یهـا  نباشد. ضـمناً مقالـه   یگرد یدر جا  د به نشر آنمتعهّ یسندهمقاله قبالً منتشر نشده و نو -4

 د.نارائه شو یگرد های فصلنامهزمان به  هم

 است. یمقاله الزام یآن در ابتدا یادآوریباشد،  یقاتیتحق یطرح نامه یا یانبرگرفته از پا ای چنانچه مقاله -5

 است. ندهیسنو ۀبه عهد یو حقوق یصحّت و سقم مقاله به لحاظ علم یّتمسؤول -6

 .مجله محفوظ است یها برا مقاله یراستاریو یزقبوك و ن یاحق ردّ  -7

 است. فصلنامه ۀ، پس از نظر داوران با هیأت تحریریّفصلنامهتأیید نهایی مقاله برای چاپ در  -8
 

 ضوابط ساختاری و نگارشی:  -ب

 باشد.خط  24حداکثر  یدارا ،کلمه250صفحه، وهرصفحه  26حجم مقاله حداکثر  -9

شود.  ینیحروفچ 12فونت  B Compsetو قلم    Wordافزار  با نرم A4روی کاغذ  یکمقاله بر  -10

و منابع با همان  یسپانو یده،و چک متر، یسانت 1 یان سطورو م 5/4، چپ و راست 5 یینباال و پا یۀبا حاش

و قلـم   سـی ز قلـم فار تر ا فونت کم یکبا  Times New Romanیسی باشد. قلم انگل 11قلم و اندازه 

 شود. یپتا تر یشفونت ب یکبا  B Badrی عرب

 های زیر باشد: هر مقاله باید دارای بخش -11

 و کوتاه و رسا باشد. پژوهشعنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع . 11-1

شـر  مختصـر و    ۀدر بردارنـد  یسی کـه و انگل یکلمه به زبان فارس 200-150حدود . چکیده: 11-2

 باشد. یجهپژوهش و نت یّتمسأله؛ هدف؛ ماه یانشتار؛ شامل بنو یاتجامع محتو

 کلیدواژه باشد. 7و حدّاکثر  4هر مقاله باید دارای حدّاقلّ واژه؛  یدکل. 11-3

هـای قبلـی و جهـات نـوآوری آن در      به تبیین موضوع مقاله، ارتباط آن با پـژوهش ؛ . مقدّمه11-4



 

 پردازد. راستای حلّ مشکالت موجود می

بنـدی شـده و هـر پـاراگرف دارای      ن اصلی: بخش اصلی مقاله است که بایـد پـاراگرف  : مت11-5

 موضوعی خاصّ باشد.

 ل مطر  شده در مقالهیمسا ینتر و خالصه مهمّ یبند جمعو دربردارندۀ کلمه  200-150حدود  یجه؛نت -12

 است.

( و یسـی سپس انگل ی،و عرب یرسب شده )ابتدا منابع فامنابع مقاله، به ترتیب حروف الفبا مرتّمنابع:  -13

 مورد ارجاع واقع شده باشند.مقاله تمام مراجع در متن  الزم استدر انتهای مقاله آورده شوند. 
 

 ارجاعات: -ج

 گیرد: متنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار می ارجاعات درون -14

ی مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد. در : در صورت نقل قوك مستقیم از منبعی، ابتدا و انتها14-1

 نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.

)مثـاك:   شـماره جلـد و صـفحه    ر:ساك نش یسنده؛نو یارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگ: 14-2

1/35) 

 : در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف ساك انتشار نیز پس از نام مؤلّف ذکر شود.14-3

ـ  ساك  یکچند اثر چاپ شده در  یادو  یدارا ای یسندهچه نو چنان: 14-4 ف، باشد به صورت )نام مؤلّ

ـ  -ب-ساك انتشارحروف الفبا: أ ـ شـود  یج و....، جلد/صفحه( ارجـاع داده م و  452 ب،1359 ی،: طوس

 .125ج، 1359 طوسی،

نده، عبارت در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد، پس از نام نخستین نویس: 3تبصرره  

بـرای آثـار انگلیسـی قـرار     « and others»یـا  « .et al»برای آثار فارسی و عبارت « دیگران»

 گیرد. می

متنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز، با عالمت نقطه ویرگوك از  : دو یاچند استناد درون14-5

 شوند. هم جدا می

شر  اصطالحات و مانند آن در  نوشت ودر پا کلمات ینمانند صورت الت یحی،ارجاعات توض: 14-6

 آورده شود. )ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود(. شتنو پی

یا با فاصله از ذکر منبع اصلی ـ اگر ذکر منبعی دیگر موجب ابهام یا  که بالفاصله  یدر موارد: 14-7

از کلمـه همـان و شـماره    و منبع ارجاع داده شود ان همبه عدم شناسایی منبع مورد ارجاع نگردد ـ،  

اسـتفاده   از واژه همـان  ، با همان شرط یادشده،باشد یز یکیکه شماره صفحه ن یصفحه و در صورت

 شود.



 

 

شود: اصـل آیـه، شـمارۀ سـوره و آیـه:       در ارجاعات آیات درون مقاله این گونه عمل می -14-8

 (، ترجمۀ فارسی آیه.1/65)

 منابع پایان مقاله شیوۀ ارجاع -15

 یرانیـک یـا  صـورت ا  عنوان کامل اثر بـه ،، نام؛ )ساك انتشار(گی/شهرتنام خانواد ها: : کتاب15-1

/ گردآورنده: نام و نام یراستارجدا شود(، مترجم/ و یبا دو نقطه از عنوان فرع ی)عنوان اصل یتالیکا

 ناشر. :محلّ انتشار اپ، جلد،نوبت چ ی، ویرایش )در صورتی که نخستین ویرایش نباشد(،خانوادگ

شود و نـام نویسـندگان    در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اوك معکوس می :4تبصره 

پـیش از نـام نویسـندۀ آخـر     « و»دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگوك و حرف ربط 

 آید. می

نشر از لفظ  در صورت عدم وجود محلّو « تا یب»نشر، از لفظ  یخدر صورت عدم وجود تار:5تبصره 

 استفاده شود. «نا بی»و در صورت عدم وجود ناشر، از لفظ  «جا یب»

نام مجلّـه   یومه،، عنوان کامل مقاله درون گ(ساك انتشار)نام،  ،/ شهرتینام خانوادگ: مقاالت: 15-2

صفحات مربوط بـه   هارمحلّ نشر، دوره، شماره، ماه/ فصل انتشار، شم یتالیک،ا یرانیک یابه صورت ا

 مقاله.

و برای صـفحات   28-25شود؛ مانند صص  برای ذکر صفحات متوالی از صص استفاده می :6تبصره 

 (50و  47و  43متناوب از ص؛ مانند 

، نام به صورت ایرانیک یا ایتالیک نامه یاننام )ساك انتشار(، عنوان پا ی،نام خانوادگنامه:  : پایان15-3

 باشد. یم یرس نامه مذکور در آن در دست یانکه پا ترنتیینا یتدانشگاه، سا

درون  روز آمـدن شـدن(، عنـوان مطلـب     یانام )ساك انتشار و  ی،نام خانودگ: سایت اینترنتی: 15-4

 به صورت کامل. یت، آدرس ساگیومه

ع و گردد؛ بلکه در ترتیب الفبایی فهرسـت منـاب   نامه و سایت اینترنتی جداگانه ذکر نمی : پایان15-5

 شود. مآخذ آورده می

ها باید به طـور کامـل و    : همۀ متون عربی اعمّ از آیات قرآن، نهج البالغه، احادیث و جز آن15-6

 گذاری شود. درست اعراب



 مطالعات ادبی متون اسالمیفصلنامه  زدهمدواشماره 
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 پیامبر مقایسۀ مضامین مشترک سیمای

 غافلی مصطفی البرده أریج و طائییعبّاسپور عبّاس البرده در نسج
 1گنجعلی عبّاس

 2مهین ظهیری

 چکیده

افتـه  در ادبیّات عربی از بسامدی واال برخوردار بوده و از همان اوان اسالم شکل ی مد  پیامبر

هـا   پـس از آن  نـد، زهیر نخستین شاعرانی هستند که به این موضـوع پرداخت بناست. أعشی و کعب

هـا را در ایـن    ثابت، عبداهلل بن رواحه و نابغۀ جعدی و شماری دیگـر راه آن بنشاعرانی چون حسّان

و بـا  با سبک و شیوۀ جدید و تحت عنوان بـدیعیّات   وادی پیمودند. در قرن هفتم مد  پیامبر

 پیشگامی بوصیری در قصیدۀ برده، استمرار و تداوم یافت. 

ـ  پور عبّاس یافت. استاد رواج نیز سرودن بدیعیّات خوزستان ویژه به و ایران در  و طـائی یعبّاس

 مـد   در را البـرده أریج و البردهنسج ترتیب به که هستند خطّه این شاعران از تن دو غافلی، مصطفی

روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اصالت تشـابه   به که جستار ستاورد ایند اند.سروده پیامبر

 اسـت  آن از پردازد، حاکیمی مذکور قصیدۀ دو در پیامبر سیمای مشترک مضامین رسیبر به

 ،پیامبر مقدّس ساحت بیان اشتیاق دو شاعر به چون هم مضامینی در غافلی و طائی هایبرده که

بـوده و   ایشـان مشـترک   نبـوّت و  میالد های نشانه یادآوری و اعیاجتم و فردی هایویژگی ذکر

، های شاعر با یاد و خاطرۀ پیـامبر ها در موضوعاتی چون رؤیاپردازی اشتراک آن باالیبسامد 

نجواهای شاعرانه با آن وجود پاک، ذکر حسن و زیبارویی، خلق و خوی نیک، فضـایل و مناقـب،   

 نبـوّت  مقـام  ، شواهد و قراین بعثت و ذکرمیالد پیامبررهبری و هدایت، رویدادهای تاریخی 

هـای  توان به حضور واالی آرایـه گر گشته است. از دیگر نتایج به دست آمده این پژوهش میجلوه

 .های طائی و غافلی اشاره نمود، تشبیه، تشخیص و تلمیح در بردهتضادّ مراعات نظیر،

 مصطفی غافلی. طائی،یعبّاسپور عبّاس، پیامبر سیمای سرایی،بردهواژگان کلیدی: 
                                                           

 a.ganjali@hsu.ac.ir حکیم سبزواریه اعربی دانشگ ادبیّاتزبان و  دانشیار -1

 مسئول  ۀنویسند، حکیم سبزواریه اگعربی دانش ادبیّاتزبان و  دانشجوی کارشناسی ارشد -2
mahinzohairy@gmail.com 

 02/05/1398: تاریخ پذیرش  22/02/1398: تاریخ دریافت
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 همقدّم

 هـای تـاریکی  در آن هایریشه زیرا نیست؛ دست میان بشر در مد  پیدایش آغاز از قدقی یاطاّلع

بـردی،   کاغـذهای . است نمانده باقی قدیمی هایسنگ بر از آن اندک یمقدار جز و گشته گم تاریخ

یونـان و   هـای مهمجسّ بابل، قصرهای مصر، صحراهای ل،نی رود کنار در که قبرهایی و اهرام ها،ستون

ـ  مضـمون  .کننـد مـی  نمایان را مد  از بسیاری اند، انواعشده کشف چین و هند معابد و روم  ایـن  ۀهم

سـت.  ا او علـم  و فهـم  چیرگـی،  قدرت، بزرگی، شجاعت، بیان یا ممدو  منزلت و شأن ذکر هاکتیبه

به شمار  یادبیّات و زبان هر در شعر هایمایهدرون ترینپرسابقه و ترینرایج از مد ( 8-7: تا بی دهان،)

 غالبـاً  و بوده قلم اصحاب بزرگان و وزرا، امرا، سالطین، ستایش سرودندمی شاعران که مدایحی. رود می

 قصـیده  اسـت.  ممـدو   از خواسـتن  پنـاه  نیز گاه و صله دریافت و بتکسّ این اشعار، سرودن ۀانگیز

 را قهرمانان باید مد  در و است قصیده اصلی مضمون مد . »است مدحی شعر قوالب از قالب ترین مهمّ

 (24: 1378 شمیسا،). «کنند اسطوره را ایچهره اصطال  به و داده نشان هستند،چه آن از بیش

را تجربه کرده اسـت.   ی متنوّعهاینیز با عبور از ادوار مختلف ادب عربی گونه مد  پیامبر

 بن گر ساخت. پس از وی ابوسفیانعشی در شعر خویش جلوهین نوع مد  را نخستین بار اهای ابارقه

زهیر کـه در ابتـدا از مخالفـان اسـالم بـه شـمار        بنزبعری و کعب بنلب، عبداهللعبدالمطّ بنحارث

ن نظور جبراو به م ندپناه آورد ه به پیامبرگشودند، با فتح مکّ میو زبان به هجو پیامبر  رفتند می

( در همان عصـر  10-9: 1389زاده،  مطهّریحی را به شیوه اعتذار سرودند. )خویش مدای ۀرفتار گذشت

رواحه  بنمالک و عبداهلل بنان بن ثابت، کعبحسّ چون همدر قصاید شاعرانی  ای دیگر مد  به شیوه

انت به ساحت نمود یافت. در این نوع مد  شاعران در کنار هجو دشمنان اسالم و کسانی که زبان اه

تلفیقـی از   ،روی آوردند. در واقع این نـوع مـد    گشودند، به مد  پیامبر س پیامبرمقدّ

بـه   این دین و شخص پیـامبر  ۀهام از چهرهجو دشمنان و مخالفان و دفاع از اسالم و زدودن اتّ

بـرای نخسـتین بـار بـه مفهـوم       ( در عصر انحطاط مد  پیـامبر 32-12 ،رود. )همانشمار می

ی یافـت.  بوصیری تجلّ ۀدینی و ادبی و در فضایی صوفیانه در برد ۀسرایی و با انگیزصطالحی بدیعها

از اماکن نزوك وحی سخن به  شاعران این دوره ضمن ستایش صفات و اخالق و فضایل پیامبر

 ۀهـایی از اخبـار و سـیر   میان آورده، یا در اثنای سخن از حسب و نسب آن حضرت به ذکر گوشه

: 1964است. )حسین،  ل و شفاعت خواهی ویژگی بارز این فنّدر هرحاك توسّامّا  پرداختند.می نبویّ
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دیگر به خویش گرفت. در این نوع مد  شاعران یـا   یابعاد ( در عصر معاصر مد  پیامبر217

ـ دو و یا در معارضه با آن شعر سرودند. سامی بارودی و احمد شوقی  بردۀ بوصیریبه تقلید از   ۀنمون

 بارز این شاعران هستند.

 ادب و شعر به دیرباز از دانش، و علم مهد و عتشیّ دروازه در همین زمینه خوزستان نیز به عنوان

 و مـرز  این یافتگان تربیت. است پرورانده را بسیاری شاعران خویش دامان در و نموده بسیار توجّه

 تجـذابیّ  از خـویش  قصـاید  و شـعار ا در و نمـوده  محبّـت  ابراز نبوّت پاک خاندان به همواره بوم

 از تـن  دو شـعر  بـه  پژوهش در تالش است که اند. اینیاد کرده اکرم پیامبر واالی شخصیّت

را ها آن و مضامین مشترک بپردازد غافلی( مصطفی و طائی یعبّاسپور عبّاس) خوزستانی سرایانبرده

 .نمایدبررسی  در ترسیم سیمای پیامبر

 ادبیات نظری پژوهش -1

 مناسـب  پاسـخی  کـه  است آن پی در خوزستان معاصر شاعران هایبرده واکاوی با جستار این

 این مسایل را دنباك نماید. برای

 : پرسش پژوهش1-2

 پیـامبر  سـیمای  برده های خـویش بـرای ترسـیم    در طائی و مصطفی غافلییعبّاسپور . عبّاس1

 بهره جسته اند؟ ی مشترکاز چه مضامین اکرم

 پژوهش اهداف: 1-3

 ؛خوزستان معاصر سرایانبرده با مخاطب ساختن آشنا -1

 ترسـیم  چگونگی و خوزستان شاعران معاصر درشعر سراییمدیحه مضامیناز  اوآگاه نمودن  -2

 در آن. اکرم پیامبر سیمای

 پژوهشپیشینۀ : 1-4

 تحریـر  ۀرشـت  بـه  زمینـه  ایـن  در پژوهشـی  دارند، اطّالع پژوهش این نگارندگان کهجا  آن تا 

در شـعر( انجـام    در همین موضوع )بررسی سیمای پیامبر زیر هایپژوهشامّا  ؛است درنیامده

 استفاده شده است:ها آن مات این پژوهش نیز به نوعی ازشده که در مقدّ
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 ،بردۀ بوصیری ۀقصید و نظامی االسرار مخزن در پیامبر (، سیمای1391جهانی، وحید ) -1

 انسانی. علوم و ادبیّات ۀدانشکد بیرجند، رشد دانشگاهکارشناسی ا ۀنامپایان

 در اکـرم  پیـامبر  زنـدگانی  از هایی، جلوه(1394)سالم و احمدی، ربابه جهاد فیض اال -2

 .21 هشمار نهم، ساك تاریخ، سخن ترویجی -علمی ۀفصلنام شوقی، و شهریار اشعار

 شـعر  در بیـت  اهـل  و پیامبر سیمای تطبیقی ، بررسی(1393)خادم نیک، حسن  -3

 انسانی. علوم و ادبیّات ۀدانشکد یزد، دانشگاه ارشد، کارشناسی ۀنامرازی، پایان قوامی و خزاعی دعبل

 فضـولی،  محمّد املّ فارسی و عربی اشعار در اکرم پیامبر ، سیمای(1392)ی، نادرمحمّد -4

 .(تبریز) آذربایجان مدنی شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی ۀنام پایان

 عرب شعر در پیامبر -2

 :را در قصیده ای با مطلع پیش رو مد  نمود عشی، نخستین شاعر جاهلی است که پیامبرا

َلمم   
َ
َ   َتغممَمض     أ َنمم  َلمم َ  َعی  َمممَا  َلی  ر 

َ
ی َ  َعمم کَ  َممم  َعمم َکَ   َو     أ ممل  َا   لسَّ ُضَسممدَّ     ل 

 (100: 1994، یحتّ)

شب هنگام پلک بر هـم ننهـاده و نخوابیـده ای و    آیا چون کسی که به چشم درد دچار آمده، »

 «آید، دامن گیر تو نیز شده است؟فکر و خیاالتی که به سراغ بیمار بی خواب می

پرداخته و فضایل و مناقـب   خویش به مد  پیامبر ۀقزهیر نیز در معلّبندر آن دوره کعب

 باشد: این گونه میوی  ۀقایشان را برشمرده است. مطلع معلّ

مم  ُسممَا کُ  ت  َب َنمم ب 
َیممم  َ  َفَقل  ُبممم     ل  ُبمممم    َلممم    إثَرَهممم  ُمَممممیَّ       َمم   ُ مممَا َم    ُیف 

 (26: 1994ابن زهیر، )

و فدیه ای هم برای  ست و در پی او دربند و گرفتار،ا سعاد از ما دور شد و اکنون دلم، بیمار او»

 «اش نیست. آزادی

 چندان هاسبک شده، ترروان و تردر اسالم سادهص ۀدور مد  در ،معانی و اسلوب و لفظ لحاظ از

 شـعر  در کـالم  و لفـظ  شده است. هماهنگ اسالمی های ارزش و مفاهیم با معانیامّا  نکرده، تغییری

 شـاعران  در شـعر  و یافتـه  استمرار جاهلیۀ دور شکل همان به زهیربنکعب و حطیئه مانند گروهی

 و ،اسـت  شـده  تـر آسـان  و تـر سبک جاهلیۀ دور به بتنس الصلتأبی بن أمیه و حسّان ماننددیگر 

ـ  انصـاری  ثابـت  بـن  حسّان. کشیدند دست شعر سرودن از ربیعه بن لبید مثل هم گروهی  بـه  بملقّ
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 را زیـادی  اشعار اسالم پذیرفتن از شد و پس پیامبر شاعران ترینبزرگ از یکی «النبیّ شاعر»

ای دارد ( وی در این زمینـه همزیـه  6-2: 1389ه، زاد ریمطهّ. )سرود مشرکان هجو و ایشان مد  در

پرداخته است  ثنای آن به مد  رسوك اهللاکه آن را در هجو ابو سفیان بن الحارث سروده و در 

 آید: هایی از آن میکه در زیر بیت

ممم  َ  َقممم َو  َسمممل   هُ  للَّ ر 
َ
ممم ُت َقممما  أ   ا  َعب 

  ُ ا  مممم َشممممد  ُقم ُ  َفُقمُمممممم  ه  ب     َصمممماه

مممم َنَفممممَ   إن   قَّ َحمممم ل   مُ  ُقممممیَ    ءُ َل بَ  ل 
مممممم     ءُ َنَشمممممم َل  َو  یممممممُ  ُنج   َل  ُم   َفُقل 

 (71: تا بی خزرجی،)

را خواهد گفت. من حقّ  ام که در زمان آزمایش و امتحان، سخنای فرستادهخداوند فرمود: بنده»

 «یم و نخواهیم کرد.به او ایمان آوردم پس او را باور کنید و شما پاسخ دادید: اجابت نکرد

 او پرداختند. بارزترین و اهل بیت به مد  پیامبر ی بسیاره نیز شاعرانمیّادر عصر بنی 

بلنـد موسـوم بـه     ۀ( است که در ایـن زمینـه شـش قصـید    ق126-60) سدیاکمیت بن زید ها آن

عصر از سایر شاعران هم ت خالفت اهل بیتدارد و به صدق عاطفه و دفاع از حقانیّ« اتهاشمیّ»

 :مشهور وی است ۀ( بیت ذیل مطلع بائی244ّ-1/242: 1977گردد )بروکلمان، می خویش متمایز

ُت  ب  ق   َم  َو  َطر  ی    إَل  َشم  ب 
   ل 

َ
َرُب أ مم  َل  َو     ط  ب  مم  َلا  نه َاممُ   ُذو َو  م  ممی    َیل      لشَّ

 (29-17/28: 1974 اصفهانی،)

شـادی   تنان و نه از سر بازیچه نه از عشق به سیمینامّا  شور و شادی وجودم را فراگرفته است،»

 «آیند؟راستی سالخوردگان در پی بازی برمیه ؛ آیا بکنم می

 قدرشـان  و فریاد را حکومت بزرگان مدایح که بود شیپوری ۀمنزل به یعبّاسعصر  ا  درمدّ شاعر»

 نواختـه  نغمه یک غالباً مدایح، این در. کردمی پخش دروغ و راست اخبارها آن ۀدربار و افراشتمی را

 ایـن  در ...هسـتند   همتابی بخشش و سخاوت در و شگرف نیروی دارای جنگ در امیران ۀهم شد؛می

 بـرای  هـم  بزرگـان  و بود معیشت تحصیل راه مدیحه زیرا ؛آوردند روی سراییمدیحه به شاعران عهد،

 مبالغـه  که شدمی بسب پیوسته امور این و بودند نیازمند شاعران به بکشند، رقیب چشم به را خودکه  آن

احان متکسّب این دوره علی خزاعی بر خالف مدّبن( دعبل279ق:1422فاخوری، ) ....«یابد راه مدایح به

ی مـورد تهدیـد قـرار    عبّاسسرود و در این زمینه از سوی خالفت شعر می خالصانه برای اهل بیت

 :است این گونهمطلع آن بیتی در مد  و رثای اهل بیت دارد که  57ای هگرفت. وی تائیّمی
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مم   َتممَلوَ  ُ  ََیمم  ل َتَلممت  م  َاَرَصممم        ةل َمممَا ر  مممُر  ل  ف 
ممم ل ُمق   ٍ ُ  َو  ُ ممم

   َو َمن 
 (71-73: 1964خزاعی، )

وحـی نـازك   هـا  آن هـایی کـه در  شد، و نیز خانهآیات قرآن تالوت میها آن مدارسی که در»

 «است. ، از صاحبان خویش تهی گشتهگردید می

 گشـت. بـه   نبویّ مدایح پرچمدار خود ۀبرد ۀقصید با بوصیری محمّد الدین شرف انحطاط ۀردو در

 یهـای چـاپ  جـز  بـه  کـه  دریافت توانمیجا  آن از را قصیده این رواج و اهمیّت مبارک زکی ۀگفت

مالنبو المدائح» کتاب تألیف زمان تا قاهره در فقط شده آن از عالم مختلف ممالک در که گوناگون  « ی 
 و نوشـته  زیبا خط به اطانخطّ قرآن، مانند را آن از بسیاری هاینسخه و است شدهنشر  بار پنجاه دودح

 :از این قرار است بردۀ بوصیریمطلع قصیده  (27: 1997زکی مبارک، . )نمودندمی کاری تذهیب

 
َ
ممم   أ ر  َتمممَ   م 

ممم     نل یمممرَ ج   کُّ ُ      َسمممَل    یب  مم  کَ  َت ج  َم م    یَجمَر   ا  م  ل ُمقَلم م     َا   ب 
  (14: 1361 بوصیری،)

 «ای؟ اشک دیده به خون آغشته« ذی سلم» آیا از یاد یاران»

آن حضـرت را بـه    ۀپرداخته و سیر نامدار و پرآوازه به مد  پیامبر یدر عصر معاصر نیز شاعران

 تـر  یشب است که آنهای مد  این نوع شاعران با سایر ادوار در اند. یکی از تفاوتزیبایی ترسیم نموده

. یکی از این شاعران، محمود سـامی البـارودی اسـت کـه قصـیده      باشد میاز نوع معارضه ها آن مدایح

   :سروده است بردۀ بوصیریرا با مطلع زیر در معارضه با «  ئضفی مد  سیّد األ   لغض  کشف »خویش 

َاَلممم   
ممم   َک َرَة  ل  ْ  َیض   مممَا  لَبمممر  َغَضمم َ  إَلمم     َیممم  َر ئ  مُا  ل   ٍ ی َسممَل    َو   مم   مم ب ب  ٍَ   

  (167: 1997زکی مبارک، )

 «سوق ده.« ذی سلم»ها را به منطقّ کن و ابر« دار العلم»ای برق هدایتگر! آهنگ »

 بردۀ بوصـیری رود که به معارضه با قبیل شاعران به شمار می احمد شوقی نیز یکی دیگر از این 

 شود:ذیل به مطلع آن اشاره میاست که در « نهج البرده»وی  ۀعنوان قصید وپرداخته 

َاَلم   
َبم ن  َو  ل  َ   ل  َقم    َبمی 

ی   َعَلم   ل  مُدر   لُحمُر       ر 
ش 
َ َک َکم   ف    ْل  لَّ َسف  ٍَ    أَ
  (1/90: 1992شوقی، )

هـای حـرام مبـا      ریختن خون مرا در ماه« علم»و « بان» ۀدشت های منطق آهوی سپیدی در»

 «شمرده است.
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قلم فرسایی نموده و سروده هـایی   مد  پیامبر ۀو توانمند که در زمین معاصراز دیگر شاعران 

ون عبـد المـنعم   هایی چ شخصیّتتوان از می ،را در مد  آن وجود پاک به دنیای ادب تقدیم داشته اند

 حمد مطر و نزار قبانی یاد کرد.احسین فضل اهلل، سعید العسیلی،  محمّدور، الفرطوسی، جورج شک
 

 تاریخ گذر در خوزستان ادب و فرهنگ -3

 در را آن شـکوفایی  و گسترش چگونگی خوزستان در فرهنگ و ادب مختلف هایدوره بررسی

 زمـانی  هایدوره بندیای گذرا به تقسیماشاره ،رو پیش مراحل. نمایدروشن می مختلف هایقرن طیّ

 .دارد خوزستان در فرهنگ و ادب ۀچهارگان
 

 مشعشعیان ۀدور از پیش نآ جایگاه و ادبیّات: 3-1

 ۀجزیـر  از کـه  حوقـل  ابـن  «األرض ةصور» کتاب در زمان آن خوزستان ساکنان فرهنگی سطح

 آمـده  کـرده،  دیدن ه.ق( 358-350های )ساك میاندورۀ  در فارس سرزمین و خوزستان عراق، عربی،

 با کهطوری به ،ندداشت آگاهی کالم علم از هاپیشه و هاحرفه اصحاب و مردم ۀعامّ: گویدمی وی .است

 بطوطـه  ( ابـن 230 :1939حوقل،  ابن. )کردندمی رقابت علم این در دیگر هایسرزمین خواصّ و علما

 شوشـتر  شهر در من اقامت» نویسد:می گونه در این دوران این مساجد و مدارس به مردم اهتمام درباره

 در و بود بسیار فضایل و کرامات دارای شیخ این. بود سلیمان الدین صدر بن موسی امام شیخ ۀمدرس در

 جـوان  چهـار  را آن خـدمتکاران  کـه  بـود  ایمدرسه صاحب و داشت وافی و کافی اطاّلع دین و علم

 (190: 1361بطوطه،  ابن) «گشت.می پا بر وعظ و علم مجلس ،جا آن در و دادندمی تشکیل
 

 ش(1103-815) مشعشعیاندورۀ  در آن جایگاه و ادبیّات: 3-1-1

 و قدرتمنـد  دولتـی  ساختن صرف را خویش توان حکومت ۀلیّاوّ هایساك از مشعشعی پادشاهان

این در حالی بود که آنان خـود   بر اصولی معرفتی استوار بود. آن هایپایه که نمودند سالم ایجامعه

 ،ادبیّـات  در خوبی ، امری که شاعران آن را بهرفتند به شمار میها  نیز افرادی الیق و پایبند به ارزش

 :گویددر این باره می موسوی الدین شهاب جمله از اند.داده بازتاب

ت   ت  َکممممزَ  م   ُمُلمممم
َ
َُ  ُقُدمممم   َل أ  َف

َ
ممممأ مممَا     هُ نَّ ُق ٍَ ممم  ئ  ت   َو    ل َجنَّ

َ
مممُر  ُقُدممم   َل أ    َزه 
  (219: 1885 موسوی،)

های گل القشاناخ و بهشت های باغ آنان شد، گویا وارسته و نیکوها آن اخالق که پادشاهانی»

 «است. آن
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 توانسـت  خـارجی  و داخلـی  هایجنگ به بودن مشغوك رغم لب علیسلطان مبارک بن عبدالمطّ

 و جهل ادب و علم بزرگان یاری به و سازد كمبدّ فرهنگی -علمی مرکزی به را خویش دوران اهواز

  کند. کن ریشه را نادانی

سـلطان مبـارک بـن     که است شاعرانی از کیی عاملی الشامی یمکّ بنمحمّد بنعلی الدیننجیب

 :نموده مد  خویش شعر با را لبعبدالمطّ

ل   َی  َب  َع    َس ئ  ر 
َ
ی ف   أ م  َو  َسمَفر  َلب 

 َمط 
ُل  َتَض  َعل  ه  َنج  ُضر  ُط   ل  ب  م ه  س  ب 

م     لنَّ َاَرب 
  ل 

ممُ   َتمم ئ  ل  ُکممله  أَممم ُن  ب   ُکممله  َو َغی  مما     ُمج 

مم   َلمم    ل  ممُ   َبمم ر ُ  مُ  ُمَبمم َر    َمط  مم    ب   ُمَطلَّ
  ُ یه لطَّ

َ
ُ   أ یه    ب       لطَّ

یه    ب       لطَّ
م    ب  یه   لطَّ

یممُل  َضمم ل  ُکممله  ُمن  ا  مم    ن  مم ل  م  ضَّ    َذَهمم    و ف 
  (310: 1963 معصوم، ابن)

 و میمـون  مـن  هـدف  پرسـی؟ می مقصدم و سفر در حاجتم و نیاز ۀدربار من از که کسی ای»

 ۀنو و مرتضی علیّ او فرزند. دارم را بمطلّ بن مبارک سوی به نرفت قصد من زیرا است مبارک

 هـر  بـاران  و ترسان هرۀ دهند پناه وی. است زمین روی هایانسان ترینپاک و عرب پیامبر

 «ست.ا هایی چون نقره و طالنعمت ۀبخشند و زده قحطی

حاکم -د علی ادرش سیّاب یکی دیگر از شاعران این دوره است که بنا به دستور برد عبدالوهّسیّ

. دارد «المشعشعی کشکوك»نام  به گرانسنگی وی تألیف گزید. سکنی در یزد وفات زمان تا -اهواز

 :شودمی اشاره وی اشعار از اینمونه ذکر به ذیل در

مم  َیمم  مم    َق س  َقل  یَ    ل  َک ک   َضمما  ممم 
  ل 

  َ ممَم  ُطممر   َلمم    س  مم  َیخ  ی ف  ر     َتمم ط 

َ   َو   مممل   َسممم ل  َاق  ُفمممَد ک   ُلممم َّ  َو   ل    ل 
مممَت  ن 

َ
ممم  ُمَنممم  أ ب 

مممَت  َو  َقل  ن 
َ
ُضمممَر ک   أ     ل 
  (39/188 :تا بی عاملی،)

 تو قلب! جز و عقل ۀربایند ای هستی. ناتوان و ضعیف ت،صمیمیّ و دوستی در که سنگدلی ای»

 «.هستی مقصودم و من قلب آرزوی تو ،بود نخواهد خاطرم و ذهن در کسی
 

 (ش1304-1103) کعبیاندورۀ  در نآ جایگاه و ادبیّات: 3-2

 بـا  کـه  بود آن مشایخ و کعب بنی دولت اهتمام و توجّه ها دستاورددوران کعبی این شکوفایی

 در آن بر یافتن کامل ۀسیطر و میالدی هجدهم قرن در اهواز بر فرمانروایی در مشعشعی فرمانروایان

سبب  فرهنگ و ادب و علم بهها آن ۀویژ عنایت دوران این در گشتند. شریک و سهیم نوزدهم قرن
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 در و گردنـد  برخـوردار  بسیار احترام و عزّت ازها آن دربارهای و مجالس در شاعران شد ادیبان و

 (23: 1389 عمیر، کعب) یابند ظهور علمی و شعری نخبگان میان این

 معاصر عصر در آن جایگاه و ادبیّات -4

 گردد؛ بهمیبر پهلوی حکومت دوران یعنی ؛بیستم نقراوّك  ثلث به خوزستان ادبیّات نزولی سیر

 انتقاك موجب و کرد برخورد تشدّ به نویسندگان و ادیبان و روشنفکران با حکومت این کهطوری 

ـ  در گردیـد.  ادبـا  و علمـا  از بسـیاری  مهاجرت و کشور از نفیس های کتاب از بسیاری ایـن   ۀنتیج

 پیروزی با همزمانامّا  .نهاد خاموشی به رو مواردی رد جز ادبی و علمی زندگی ۀشعل ،هاگیری سخت

. درخشیدند ادب و شعر آسمان در ستارگان و رفتند کنار ستم و ظلم ابرهای ایران در اسالمی انقالب

 این علمی هایزمینه ۀهم در بلکه ؛ادب در تنها نه و نهاد افزایش به رو ساك به ساك ادبا و علما تعداد

 (26)همان، . شد همشاهد شکوفایی و رونق

 غافلی مصطفی و طائییعبّاسپور عبّاس دکتر یادبجایگاه  و زندگینامه: 4-1

در سـاك   -اسـت  «طـیء » معروف ۀقبیل ۀمجموع زیر که- طرفبنی ۀقبیل از جاسم، فرزند عبّاس

ـ  و( کـالک ) بـوچال  ا روسـتای  در را ابتـدایی  دوران .گشود جهان به چشم مسیش 1324  ۀمدرس

 در دبیرسـتان  مقطـع  پایان از پس. گذراند ستانب شهر در را دبیرستان و راهنمایی قاطعم و البیضاوی

 روسـتای  در تـدریس  حرفه مشغوك و شد قبوك شمسی 1341 ساك مانمعلّ دانشسرای ورودی آزمون

 تـدریس  به آن از پس ،شد منتقل( ابوچال ) خویش روستای به ساك یک از پس و گشت «الخرابه»

 به شمسی 1369 ساك در. پرداخت عراق مرزهای و بستان غربی جنوب در «موسیابوجا» روستای در

 مقـاطع  در دانشگاهی ۀرسال و پایان نامه چندین راهنمایی و یافت انتقاك عالی آموزش به رسمی طور

  (61-59: 1395 باوی،. )گرفت عهده بر را دکتری و ارشد کارشناسی

سلمی،   ملحض الموت، و الحبّ  ق فل ملحض  ات،الرباعیّ ،الحبّ هو هذا از آثار منظوم او می توان به

 چـون  هـم  مختلـف  یانـواع  ( کـه همسـرحیّ ) نمایشـنامه  بـه  منثورش آثار از و کارون، نهر ملحضم 

 داسـتان  نیـز  و گیرد برمی در را السفر جواز و الموتی رسوك  ٍی  مسر الحالج و ةمأسا و  تصقرالکر

 .نمود اشاره است، صقص سبع و سلمی کتاب آن ترین مهمّ که
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مسـی در شـهر   ش 1368 سـاك  در غـافلی  مصـطفی  بـه  مشهور کعبی نبهان بن ارجبّ بن مصطفی

سـپس   گذرانـد،  همان جا در را طهمتوسّ و ابتدایی، راهنمایی مراحل .گشود جهان به چشم سوسنگرد

 سـالگی  شـانزده  سن در را خویش ۀقصید لیناوّ او .خذ مدرک کارشناسی کامپیوتر گشتاق به موفّ

 چـون  هـم  هـایی  درس فراگیری به بود، ریاضی دبیرستان در وی تحصیلی ۀرشت کهجا  آن از. سرود

 آثـارادبی  از( 683 -682: 1392 غـزی، . )پرداخت حمادی عبدالعزیز استاد نزد عروض نحو، صرف،

 الثقـافی  المجمع در )عشق را از چشمانت خواندم( که بعینیک الحبّ قرأت کتاب جز وی ۀشد چاپ

 رسـیده  چـاپ  به العربی الشعر  عمموسو کتاب در که بنفش رؤیای نام به شعری ۀقطع نیز و المصری

 ()همان. نیست دست چیز دیگری در است،
 

 های طائی و غافلیبرده در پیامبر سیمای مشترک مضامین: 4-2

ـ » رویّ حـرف  با را البرده نسج به موسوم خویش بیتی 57 ۀقصید طائییعبّاسپور عبّاس  و« یمم

 غـافلی  مصطفی( 582)همان،  سرود. شوقی احمد ةالبرد نهج ۀقصید با معارضه در بسیط عروضی بحر

 بسـیط  عروضـی  بحر در و «راء» رویّ حرف با را البرده أریج به موسوم خویش بیتی 34 ۀقصید نیز

 مشـترک  مضامین این ما .گشتیم رهنمون بسیاری مشترک مضامین به برده دو این مقایسه با سرود.

 و فـردی  هـای  ویژگـی  ،پیـامبر  مقـدس  سـاحت  نسبت به شاعر بخش بیان اشتیاق سه در را

 گذرانیم. می نظر از وی نبوّت و میالد هاینشانه و اجتماعی
 

پیامبر مقدس ساحت به بیان اشتیاق شاعر نسبت :4-2-1

ـ    گیرد که شاعر در هر یک از آن این عنوان مضامین ذیل را دربر می یف ارادت و هـا بـه توص

 پردازد. می شیفتگی خویش به ساحت مقدّس پیامبر
 

 پیامبر ۀخاطر با یاد و های شاعررؤیا پردازی: 4-2-1-2

 دیـدن  بـرای  را شاشـتیاق  و شور خویش ۀبرد آغازین هایبیت در طائی عبّاسپور عبّاس استاد

شـاعر   .اسـت  دانسته پیامبر ۀکشت باشد، بیمار که آنبی را خویشتن و داشته ابراز پیامبر

 گردد:داند که باعث سرمستی و سرزندگی انسان میرا رؤیایی می دیدن پیامبر

ُظممر   ن 
ُ
یا   أ یَضمم  َجممَری َبمما  ممَام   َجممَری ف   ب 

ُفممَک  َطمم َ   ُممم    ممُ   َطمم َر  َطی  َقل  ُر ُ   ل     َطمم ئ 

ُظممر    َنمم  َو ن  َلی  َع  َتممَری إ  ممَل  َصممر   َسممَق    ب 
مممَم َن  مممُاو َنش    َلمممَک  َیش 

َ َحممم َن  ْل  َغ    ل 
ممم لنَّ    ب 

  (112: 2011 طائی،)
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جانم جریان یافته بنگر و ببین کـه چگونـه مـدهوش     را که در رو  و نوپدید و امری شگفت»

 بـه  سرمستی با هیجان و شوق از دك دیدیم، را تو خواب که زمانی از باشیم، بیمارکه  آنایم بیگشته

 «.واندخمی آواز برایت کهحالی  در درآمد، پرواز

دانـد کـه در تـار و     می نوپدید و امری شگفتخویش را  ۀابیات ذکر شده قصیداوّك  بیت در طائی

پود او ریشه دوانیده و با خونش ترکیب گشته است. شاعر در واقع در این بیت به شعر و ذوق هنـری  

ار و طائر( در بیت دوم شاعر با ذکر واژگانی مانند )طاف، طیف، ط خویش فخر و مباهات کرده است.

. در ایـن  گـردد  مـی ق به خلق موسیقی درونی زیبایی شده واج )ط( است، موفّها آن که حرف آغازین

 بـه  اسـت،  آورده وجـود  به وی در که را شوقی و شور و خواب در دیدار پیامبر بیت او رؤیای

 .کندمی اییسر ترانه او برای و زندمی باك و پر پیامبر دیدن برای که کندمی تشبیه ایپرنده

 دك و جان بر پیامبر فراق از که اندوهی با را خویش ۀقصید ۀلیّاوّ ابیات نیز غافلی مصطفی

 ۀآرای از استفاده با شاعر. نمایدمی ترسیم را او دوری از حاصل هایتاریکی و کندمی آغاز ،نشسته او

 بـه  نسبترا  ستارگان یاقاشت و شوق که است دانسته گوییقصّه را شب جانبی اشیای به بخشیجان

 .کندمی روایت او برای پیامبر

مم  ٍَ و 
َ
َدممَمی أ مم   ل  ن  َُ ممَمة   َعمم    ٍَ

ل  ممَمر   ٍُ   لصُّ
ممَا  ْ   َبا  ممَر  ف 

ی  ل  مم  
َ   َقمما    لَّ مم  َلَمَدمم  ٍَ  ُمق 

ممُل  َو  ی  مم   للَّ ی َشممَج ل  ف  و  مم  َلَدمم  َیممر  َصص   ق 
ُحممممم َج  َتض  ممممَی ءل   لمممماُّ ض  َیمممم ل  ُکمممملَّ  ب   َث ن 

ممم  َقممم ل  ف  ممم َتن   ُزر  ق      م 
مممب  لصُّ ُرَمممم    ل   ُ    َم

نَّ  
َ
َضمممملَّ   لَغممممَر  َ  أ

َ
ُدممممَاَی  أ َبَصممممر    ل   ب  ل 

مم   ا  ممَای َو ... َکم  ه 
َ
ممیل   أ ممَ   َمَر س  ممَدر   م 

  لسَّ
َضممم ل  َعممم    ُْ  َوَمَضمممت   َنج  مممَم  َقَضمممر   َتش  ل   ل 

َدمم  نَّ  ُ َیممت   َل ف  مم  ُ ت      ف 
َُ ممَحر   َضممح    لسَّ

ممممم  یب  َحممممم    َو  ط      َر ئ 
و  مممممرَّ ل  َهممممم ل  َُّ ل    ر  ل 
  (86: 2017 غ فل ،)

 دیدگان با که را هدایتی دلدادگی و عشق و کرد الهام عالم را به ما ۀزیباترین چهر اندوه عشق،»

 هاییهدیه اشک در چشمان او حلقه زد و بود که فراقی از آن پس .ساخت گمراه بود، گشته حاصل

 و شـوق  روی از کـه  ایستاره از اییهقصّه برایش اندوه، با شب. کرد تقدیم داریزندهشب جنس از

 خودامّا  ؛کندمی ناپدید نوری با هرثانیه را تاریکی .کندمی روایت زند، می چشمک ماه برای اشتیاق

 و بـاغ  بـرای  و گشت پاک و تازه برای صبح، که ای آبی است. در گشته پنهان دم سپیده ۀخند در

 «.شد خوشبو و نیکو گل،
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متنـاقض   ۀآرای« أضلّ و الهدی» غافلی با به کارگیری کلمات متضادّ ،ابیات مذکوراوّك  در بیت

 و گفتگـو  بـه  چشـم  با که دانسته را، انسانی فراق نما را پدید آورده است. او در بیت دوم دوری و

 سوم بیت در به شمار آورده است. دوری و فراق های نیز از ویژگی را دادن هدیه و پرداخته محاوره

 ۀویـژ  این صفت که حالی در است، شده معرّفی روایتگر عنوانه ب «اللیل» خیص،تش ۀآرای کاربردبا 

است. در بیت چهارم ابیات فوق شاعر سپیده دم را به انسانی تشبیه کرده که در حاك خندیـدن   انسان

هـم رقم زده است. بیت پایانی ابیـات مـذکور   را نظیری تشخیص بیۀ و از این رهگذر آرای باشد می

عالوه بر ترسیم فضایی دك  «، الروض و الزّهر ئحمالطیب، الرا» چون همبرداشتن واژگانی با در  چنین

 مراعات نظیر را پدید آورد.آرایۀ انگیز و رو  بخش توانسته 

 پیامبر شاعر با ۀنجواهای عاشقان: 4-2-1-3

اضـا  و از او تق پـردازد  مـی  پیامبر با کردن نجوا به خویش ۀبرد ابیات میان در طائی استاد

 : رودمی شمار به تبشریّ دیدگان نور پیامبر زیرا ؛نقاب بگشاید کند چهره ازمی

مممل   قب 
َ
َنممم  أ مممُر  َبَر َنممم  َعَلی  َدج  َممممل   َیممم   ل 

َ
 أ

َفممم    َث َممممَک  َوأر  مممرل  َعممم    ل 
مممَت  َثغ  مممه   َقَمل   ب 

َ   َمم    َی  َی  ُهمَم  َهمَم  ن  م   لماُّ م 
َر     لَّ  ُسمح 

َ   ُنمممر   َیمم  ُلق  َ   ب  ممم   َعممی  َُ  َرَمممَا    َقمما   ن   ل 
َممم َک    َ   َو ع  ن  مم   لمم َّ مَّ َمَدمم  ٍَ ل     َنُاَضممت   ت 

مم   ، ُشممقَّ  ف  ممر 
َفج  َامم    ل 

ممَل  َطل  ی  ممَمح     َو   للَّ   ق 
َنممم     ُکممملَّ 

َ َ    ْل  مممُر  َکَفممم  َدج  ممم     ل  َمس   َفإب 
مَک  ُنممر   ف   َنی  ُر  َل  َلمم   َعی  مح   َتَدم    َلم     لسه

یَد  ی ف  مل   ُغَبم ر   م     َق   َجد   (1)  لمَبَد    َو   ل 
مم  مم    ف  یَّ ل  َج ه 

ت    ل 
 
مم َ  َتممأ ل       لظُّ

ٍَ َم    (2)َکمم ل 
  (113-114: 2011 ی،ئطا)

 بشـکاف  را شب سپیده! طلوع آرزوی ای گردانیده. ناتوان و را ضعیف ما دوری بیا، ما سوی به»

 بس دوری بزن، کنار ای،ساخته خویش ۀکشت را مردم ۀهم آن با که دهانی از را نقابت. کن نفوذ و

 و سـحر  اگـر  و شده جادو با نورچشمانت که است دنیایی تو، عشق که کسی ای. بزن لبخند است،

 و نـادانی  غبـار  خاروخاشـاک  از که را هستی چشم دیدارت، با .آمد نمی در حرکت به نبود، جادو

 گمـان  کـه جـا   آن تـا  گرفـت  خو کردن گناه گردان. دنیا به نورانی است، گشته ملتهب گرفتاری

 ظلم سوی به ویاردار زن رغبت و اشتیاق مانند رغبتی و اشتیاق با و است گشته نرم نادانی رد  کنی می

 «ویار پیدا نموده است(. به آنآید. )ظلم و ستم چون خوراکی شده که دنیا  می ستم و
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ر گیری عالوه بر به کا« الفجر و اللیل» چون همابیات مذکور با ذکر واژگانی اوّك  بیت در طائی

ایشـان  و دنیای روشن همـراه بـا    دنیای تاریک پیش از پیامبرۀ توانسته به مقایس ۀ تضادّآرای

« السـحر » ۀواژۀ شود. در بیت سوم ابیات یاد شده شاعر با ذکر دوبار ی زیباتصاویر بپردازد و خالق

 بـه  را کور دنیـایی ابیات مذ آخر بیت لی العجز شده است. دواالصّدر  زیبای ردّۀ آرای ۀپدیده آورند

 به و کرده کور را مردمان آن دیدگان نادانی و جهل غبار ،پیامبر از پیش که کشدمی تصویر

 .بودند گرفته خو گناه ارتکاب

 بهتـرین  را او و پردازدمی پیامبر با کردن نجوا به خویش حزن و اندوه بیان از پس غافلی

 :گویدمی و آورد می شمار به شدگان پدیدار

مَر  َی  َضم  َمم    َتی  مت   ُکلَّ ٍَ مُقَد  َل ش   َلَیا 
ممل   ُ   َفممَل  َمد  ممَم

مم    َتش  َن  م  مما  مم  َبا     َعَمب 

ممَ   ُجممل    ممر   م  ب  ح 
ْ   َو   ل  َر 

و 
َ ممر   َو   ْل 

َُ
  لف 

ممغ   ص 
َ
َلمم  أ مم ل  إ  ممَر    َعمم    َکل 

ک 
َ
َبَشممر   أ     ل 
  (87 :2017، غافلی)

 هـا اندیشـه  و هـا ورق و جوهرها ۀهم یگشتن پدیدار هر با گردد، پدیدار هرگاه که کسی ای»

 ها انسان ترین گرامی کالم به و نکن شکوه سرزنشگرانه ما فراق از پس بده، مهلتی. شوندمی عاشقش

 «.بسپار جان گوش

تشتکی، عتباً، أصـغی  »و « الحبر، األوراق و الفکر» چون همدر ابیات فوق شاعر با ذکر واژگانی 

 .آورده است دیدپ را نظیر مراعاتۀ آرای« و کلم

 ی پیامبریروذکر حسن و زیبا: 4-2-1-4

 دیـدار  و زیـارت  بـرای  خـویش  اشتیاق و شوق و شور بیان از پس خویش ۀبرد در طائی استاد

 .است دانسته جماك و نور کوه را وی و پرداخته او ییزیبا و جماك ذکر به پیامبر

مُ   َشم َ   ُنممُرَ   َشم َّ  ُم    ُحس  َبَدمَر    َو   ل    ن 
مم ُفمم    َغ َبممت   ُنمممر َ   ُطمممر    ف  ن 

َ
   َهممَم    َو  أ

یممَک   ُاُیمممُن  ف  ممُ   َو   ل  ممی    ُمن  ح 
 َتممَن    َلمم     ل 

َک  َفمر     م     من  س  م  ٍُ مَّ    َتُقم    َلم    الْـآن   ٍَ
  (112: 2011 طائی،)

 آن از و گشـتند  خیـره  تو به هاچشم و یافت رواج زیبایی گشت، پراکنده تو نور که زمانی از»

 بـر  تـو  زیبایی تشدّ از و گشتند ناپدید هاجان تو نورطور  کوه در .اندنرفته خواب به ونتاکن زمان

 «اند.برنخاسته زمین از تاکنون و افتادند زمین
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ـ « تـنم  لم انبهرت و النور، العیون،» همانند کلماتی ،ابیات ذکر شدهاوّك  بیت در  مراعـات  ۀآرای
 نـوری  اسـت،  شده تشبیه طور کوه نور به پیامبر رنو اند. در بیت دوم نیز داده تشکیل را نظیر
 قامـت  اند،نتوانسته حضرت زیبایی و به خاطر جماك یا و گشته ناپدید آن در بسیاری هایمکان که

 نمایند. این بیت یادآور ابیات حافظ هستند که درباره کوه طور و حضور حضرت موسـی  راست
 سروده است:جا  آن در

   آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاسـت؟     یمن در پـیش شب تار است و ره وادی ا
  (26: 1393حافظ شیرازی، )

 او. است نورزیده غفلت پیامبر زیبایی و جماك از ذکر طائی استاد مانند نیز غافلی مصطفی
  :گویدمی و داند می آفاق بخش نورانی را پیامبر

ممممال  ْ   َمَحضَّ ممممر 
مممم  الْآف ــــاقِ ُمش   ُظَلمممم ل  ف 

ذ   َضممم    إ  َلمممت   َغی  ممم    َظلَّ مممه   م  ق     َسمممَحَبت   َفم 

ممت    لَّ ممُ  ه  ٍَ ُقممَری ب  مم     ل  ُحس  مم    ب  ل  ممَغر   م   ص 
ع   َ   َضم  ک   م  س  ض 

ُجم  ل  َر  َیر  َفخ     ُاُضر   ل   ف    ل 
  (88-87 :2017، غافلی)

هایی بود که مدینـه  هایش، نورانی بخش آفاق و تاریکیاز زمان کودکی با زیبایی محمّد»
 طـوك  در و گـردد، می رمعطّ او مشک بوی از گستراند، سایه او روی ابری اگر .گرفته بودرا در بر 

 «.کرد خواهد افتخار آن داشتن به خویش عمر
« ضوعاً و المسک»و نیز « ظللت، فوقه و سحبت»شاعر با ذکر واژگان  ،در بیت دوم ابیات فوق

تشـبیه زیبـایی    ۀدربردارنـد  چنـین هـم  پدید آورده است. این بیت زیباییمراعات نظیر را به آرایۀ 
را به ابری تشبیه کرده کـه روی زمـین    مشک پیامبر چون همبه این ترتیب که بوی  باشد می

 سایه گسترانیده است.

 پیامبر اجتماعی و فردی های ویژگی: 4-3
 ذکر خلق و خوی نیک پیامبر :4-3-1

 او و آوردمی شمار به مسلمان نرهروا الگوی و سرمشق را پیامبر نیک اخالق طائی استاد
 :گویدمی و داندمی پیامبری مقام ۀزیبند را

ممم  کَ َسممم َو     َو  ق  ُخل   ل  ب 
ممم  ن  یَضممم ل  مممَغر    ف   ص 

ممممٍَ  َبمممم  مَّ مممم ل   هُ َلممممإ     ُ ٍَ َمَتممممهُ  ن  م  َُ ب  ٍَ   
مم ل   َو   مم ُا َضج  ممه    ف 

له  َاَصمم    ل   َمممَ   ُضممُم َین   ظ 
ة   لنُّ   َج َتمم مم َمر   ُبمممَّ ممَُ  ل    َلممعَ  ُفمع     (3)    ل 

  (117: 2011 طائی،)
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 ۀسـای  زیر در بزرگواری و مجد و گشت ارجمند و شریف ایمان، و نیکو اخالق با کودکی در»

 کریم قرآن کلمات روی که را پیامبری تاج هستی، خداوندکه  این تا. یافت نموّ و رشد معصومانه او

 «بود، به او بخشید. شده برافراشته

 و مـرام  و اسـت  نورزیـده  غفلـت  پیـامبر  نیک اخالق از اشدهقصی ابیات میان در غافلی

 :گویدمی باره این در و دانسته او نیک اخالق وامدار را تبشریّ ویژگی
َضمممم   َمممم    َفَحممم َرُبم  ممم    ٍَ مممُل  م  مممیَضَمهُ  َقب   ش 

َیممممممم    َو  م  َبُلمممممممم  ف  ق 
َ
 َکَر َمَممممممممهُ  َنممممممم ُلم  أ

مم  مَّ َذ  َممم  ٍَ َقَضمم  إ  ر    ن 
ف  ُُ مم ل  مم    ب     قل َرَممم م 

ُبَد    ٍ مممُا  َصممم  ش  مممَر     ُمر 
ک   

ممم   ل  َیمممر   ف  خ 
  ل 

َْ  َمممممم    َو  َن   َتَحمممممم َّ ُقر  ممممم ل  ممممممُر  ب  َمص   َین 
ممملَّ  َلکَ  ٍَ مممب 

ر   ُعمممل    ل 
ک  ی ب  لممم ه ُغمممَرر   ذ 

    ل 
  (89 :2017، غافلی)

آن فضـایل   صـاحب  جنگیدنـد،  کردنـد، می حمایت او اخالقی فضایل از این از پیش که کسانی با»

 و بزرگـواری  آمدنـد،  پـیش  که جوانانی. بود ها بزرگواری و ها نیکی در مردم پیشوای و مرشد ،اخالقی

 رمـق که  این تا .گردد می پیروز کند، پیروی آن از و گیرد انس قرآن با که کسی و نمودند کسب تعزّ

 «.گشت آن اعتالی باعث و گرفت بر در را سرزمین تمام بزرگوار آن یاد و ذکر و رسید انتها به کفر

 مناقب و فضایل پیامبر :4-3-2

 پردازد می پیامبر از وفات پیش و پسدوران  ۀمقایس به خویش ۀبرد پایانی ابیات در طائی استاد

 :گویدمی و داندمی برکت و خیر منشأ را او زیرا ریزدمی پشیمانی و حسرت اشک ایشان فقدان بر و
ی َفُدممَم  مم  

َجمم کَ  َصممَنَ    لَّ م 
َ تَ  َو   ْل   َفَاممت  إر 

َدممم  نَّ  ُ َسمممف   َل
َ
ممم    أ ممما     م  َسمممَر    َبا  َُ   ن 

ممم  مَّ ممم ُ  َغمممَا    ٍَ ی    ُجثَّ ممم ر 
مممَاة    لمَّ    َه م 

ممممه    م  مَّ
ُ
ُهممممم َر َیمممم ُ  أ  ُ َممممم    َعَلمممم  َت

ُ   ْل 
َدممممم  َعَلممممم  َرکَّ    ُ     َشمممممرَّ  َعَقَبی  َدممممم

 ُمن 
َیممممم  َ  َو  َدَشممممَد   ل  َعممممَا ءُ  َین 

َ ُخممممُ      ْل 
   ب  ل 

  (119: 2011 طائی،)

و  آمدنـد  در اهتـزار  بـه  او تامّ هایپرچم و کرد بنا را هابزرگواری و مجد که است کسی او»

 پیمـان  هـا تامّ او، از پس کهدریغا امّا  .ها برتری یافته است های دیگر ملّت پرتو آن بر سایۀ پرچم

ـ  آرام تـاریخ  جسـد کـه   این تا برگشتند شکستی سخت با خویش گذشته دوران به و شکستند  یو ب

 «.کنند می هتکّ هتکّ شمشیر با را آن دشمنان امروز و گشت حرکت
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 بـه  را پیـامبر  او. دانـد می مسلمانان ۀجامع برای برکت و خیر مظهر را پیامبر غافلی

 دریـا  و رودخانـه  بـرای  آبی و گل برای وعطری صدف برای مرواریدی و جسد برای روحی ۀمنزل

 .است دانسته
َیممممم   ٍ ممممم  أَ ش  ن   ُقَری 

َ
أ مممممه   َفممممم  ل ب  َضم 

 ُ
ح   ل 

و    مم  َکمم لرُّ ، ف  ره  َجَسممال مم  َک لمماُّ    َصممَا ل  ف 

ن   
ذ  مممممممإ  َنممممممم َر  ربب  ب 

َ
َ   أ ر 

َ ر    ْل  َمممممممما   ُمق 
یممم    ممم  َک لطه ، ف  َضممم ء   َزَهمممرل

ممم  َک ل  مممر   ف 
   َند 

  (88 :2017، غافلی)

ـ  را زمـین  پروردگار، فرمان به و گردانید زنده خویش های نفس حکمت با را قریش»  همقتدران

 «.است رود در آب و گل در خوشبو عطر صدف، در مروارید جسد، در رو  مانند او .ساخت نورانی

 و جسـد  در روحـی  را بـه  اکـرم  پیـامبر  مبارک مذکور وجود ابیات دوم بیت در غافلی

گونه از پرخیـر و   تا این کرده است تشبیه رود در آب و گل در خوش بوی و صدف در مرواریدی

 آن حضرت سخن به میان آورده باشد.برکت بودن وجود 

 هدایت اجتماعی و سیاسی پیامبر: 4-3-3

 معرفـت  و علـم  با وی پیامبر ۀبه عقید داند.می هاانسان همه احیاگر را پیامبر طائی

-را به سعادت و رستگاری میها آن دهد، ومی نجات پرستیبت نادانی و جهل از را هاانسان خویش

 .بخشدمی زندگانیها آن به کار این با رساند، گویا
ممما   ممم  ُمَحضَّ ی  ن   ُکممملَّ  ُیح  مممم  َُ ممم   ل   َقمممَا ل  ف 
  َ مممر  ممم َ  َطدَّ َُّ َت  ُمممم    َم مممَرق  ش 

َ
 َقَضمممر   َیممم  أ

َرَقت   َک    ش 
َ
ُ   َسَض َه  ف   أ ض  و    لشَّ

َ
 َغُرَبت   أ

َدممم  نَّ  ُ مممر   َلممم    َل مممَ   ُتَطده ج   َکَفمممُرو  َمممم    ر 
ممم  مَّ ممم  ٍَ َدممم  َتَجلَّ ممم ُ  ب  مممُ   َنج  َنممم ل   ب     َم 

مممهُ   َیمممم  َ  َیُحطُّ مممَا   ل  ن  مممت   ع  َبی  َحمممَر    َو   ل 
  ل 

َمممم ُّ  ممم لظُّ  َجمممُ ور   ُکممملَّ  َیج  مممنَ  َو     ل       لصَّ
ممم َسمممَر     ُ  رَ یممم لنه  َو  ممم رل َسمممی    ف   ظ    مَ ُمن 
ممم  َ َغ َیممم   ک  َفَسمم  ُثم َعممم َو   یَدممف    (4)    َمت   ل 

مممیَ    ل  َ  َهممم ممم    ی ُ م 
ممم َتمممطَّ   َمممم ی لَّ    َل   قَ  ل  ب 

  (117-116: 2011 ،طائی)

 زمـانی  کند. ازمی زنده گذارد،می حرم و بیت در امروز که قدمی با را هستی ۀهم محمّد»

 کـن ریشـه  را پرسـتی بـت  و سـتم  هایریشه ۀهم که ماهی ای گردانیدی، پاک را همکّ تابیدی، که

 درخشـنده در  و نـورانی  ستارگان و نمود غروب و طلوع همکّ آسمان در بسیار خورشید چه. کنی می

 کفـر  که کسانی را پلیدی و با این وجود نتوانستند آلودگیامّا  ؛آمدند در حرکت به ممنظّ مسیر آن
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 نمایـان  آن در آمنـه  فرزنـد  ۀسـتار که  این تا گردانند پاک کردند، پا به را فساد نهایت و ورزیدند

 «.بود نگرفته دست به قلم که یتیمی این گشت،

« أشرقت و قمـرًا »و « البیت و الحرم»دوم ابیات فوق، با ذکر واژگان و اوّك  شاعر در بیت های

 مراعات نظیر را پدید آورده است.آرایۀ 

 تـأثیر  تحـت  و داشـته  نظـر  سعدی و حافظ به مذکور ابیات پنجم بیت رسد طائی در می نظر به

 بـودن  أمّی باب در ترتیب به سعدی و حافظ وی از پیش زیرا ؛است سروده شعراین دو شاعر  ابیات

 :اندها را سرودهاین بیت پیامبر

   شـد  سمـدرّ  صـد  آمـوز  مسـأله  غمزه به    ننوشت خط و نرفت مکتب به که من نگار
 (174: 1366)حافظ شیرازی، 

ـ  چنـد  خانه کتب    درسـت  قرآن ناکرده که یتیمی    بشسـت  تملّ
 (6: 1384)سعدی، 

 در پیـامبر  فرماندهی و رهبری نقش هب طائی استاد خویش همتای مانند نیز غافلی مصطفی

 هـای بیـت  است. دانسته مسلمانان بخش رهایی او را و کرده اشاره خویش ۀبرد در مسلمانان هدایت

 روند:می شمار به ابیات این از اینمونه رو پیش
َبمممممم ُه ُ  ن 

َ
نَّ  أ

َ
مممممم  أ ب   َلُدمممممم ُ  َقمممممم ک     َرک 

ُلم  َقمم َ  
َ
ممأ ن   َممم     س  َب    َسممَقم   َیممُا ُ  ُشممر 

ْ   َو  ممَا مم    َلَدمم  َیمم  َتن  َب ل  م  ممَاَثت   َضممر  ٍَ 
ت  

 
َبلل  َیممممأ ممممَمق  ُضس  مممم  ب  س  َنمممم  ُیر  م  مَّ

ُ
   َْل

    م     
ر 
َ
مم  َمم  َو  َش  ل  أ ی َهضُّ م   َخَبمر   ب 

  ل 
یمممَل  ممم َیممم  َفق  ممم ق   قُّ ٍَ مممر   َلمممهُ  ب  لسَّ  أن 

َرةل  َصمممخ      ب 
َ
مممأ ء   َنبَّ مممم  َثمممر   َعممم    ب  لضَّ

َ
 أ

 َ  ُ ُخَط  َع ض    ل  َا  ل   َو  َب س  م  َضج  مَیر   ف 
    لسه

  (90 :2017، غافلی)

 خبـر  ایـن  بـه  آنـان امّـا   ساخت خبر با آمد،می ایشان سوی به شام از که کاروانی از راها آن»

 گفتـه  پس بپرسید. ساخت، سیراب آب ایبا جرعه مرا او دست که کسی از نکردند. گفت: یتوجّه

 یشاثرگذار پژواک که خندقی و. او روشن گردانساقی کوثر مسئله را برای  ای خداوند تورا به شد

ای  که لبخند می زند آینده در حالی ،داد نوید را خبری ۀمژد خویش نور با که ای صخره و بود بسیار

 «ت ما به ارمغان می آورد.هایی محکم و بزرگی هایی را در رفتار و کردار، برای امّ را با گام

در هدایت و راهنمایی مسـلمانان اشـاره    لیدی پیامبرو ک مهمّ در ابیات مذکور غافلی به نقش

را از آمدن کاروان تجار قریش بـه سـوی شـام و     نموده است. او در این زمینه پیشگویی پیامبر

مسلمانان به این خبر، ذکر می کند. کاروانی که پس از مقابله با گروهی از مسـلمانان و بـه    توجّهعدم 
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پیروان که  آن برای سلمانان، زمینه ساز جنگ بدر شد. پیامبرط مغنیمت رفتن کاالهای آنان توسّ

فرماید: از دستی که مـرا آب  میها آن خطاب به ،خویش را از حتمی بودن سخنان خویش مطمئن سازد

ابیات خویش به حفر خنـدق و   ۀاست. شاعر در ادام نوشانید، بپرسید؛ که مقصود وی حضرت علی

بزرگ، پـس از نـاتوانی پیـروان از بیـرون      ۀبر صخر ی پیامبرهاه ای که از برخورد ضربهجرقّ

با بشارت دادن از ویـران   که پیامبرجا  آن کند؛کشیدن آن از دك خاک حاصل گشت، اشاره می

 مذکور را منهدم ساخت. ۀپیروزی بر آنان، صخر ۀشدن قصرهای ساسانیان و شام و مژد

 پیامبر نبوّت و های میالدنشانه :4-4

ای دیگر از شخصیّت  گوشه های میالد و نبوّت پیامبر بخش شاعر با یادآوری نشانهدر این 

 سازد. بخش و جهانی ایشان را برای مخاطبان همۀ دوران آشکار می الهی و رهایی

 میالد پیامبر ذکر رویدادهای تاریخی: 4-4-1

 شـدن  خـاموش  بـه  وی. است نورزیده غفلت پیامبر والدت زمان هاینشانه از طائی استاد

 و نمایـد می اشاره ساوه شهر آب شدن خشک و کسری ایوان طاق شدن شکافته و هاآتشکده آتش

 :گویدمی باره این در
ی َهمممَ   مممم  

ممممَر   لَّ یممممُل  َبشَّ ج 
ن   
ممممَا ُ   ل  ل   َمم 

مممل   ه 
َ
َضممم    أ َضمممَا  ب  ت 

َ
یمممَر َن  أ مممُا ُ   لنه ل   َمم 

 ُْ ممممم  مممممَبَ   َو لطَّ ص 
َ
مممممق   أ شَّ مممممه   ُمن  َغم   ُ َب    ل 

  َو  
َ
ممممَ َر   أ مممم َ  ن  مَّ

ُ
َر     أ ممممم  َه     لمَّ

 ب  لمممماُّ
َضممم ءُ  َو  ممم  َلمممهُ  َجممم َّ   ل  َاَجممم    َسممم َوة   ف    ل 

ممم  ممم  َلضَّ مممه   َتَجلَّ ممممُر  َعَلی  َاَل     لنُّ
   (5) َکممم ل 

  (116-115: 2011 طائی،)

 هشـدار  او انتهـای  و پایان ازتورات  و بخشیده بشارت انجیل را او والدت که است کسی این»

 در آب و گردانیـد  خـاموش  را هاآتش والدتش، که کسی ای ،مبارک و میمون آمدنت .است داده

 نـوری  کـه  هنگـامی  شـد  شـکافته  ظهورش از )کسری( طاق .خشکید او برای عجم سرزمین ،ساوه

 «گشت. نمایان آن بر طور نور کوه چون هم

 حضـرت  دادن رتبشـا  داسـتان  به تلمیحآرایۀ  گیری ازبا بهره ابیات مذکوراوّك  بیت در طائی

گیری نیز با به کار سوم و دوم هایبیت در .کرده است اشاره اکرم پیامبر ظهور از عیسی

 تـرک  نیـز  و ایـران  سـرزمین  در آب شـدن خشک و هاآتشکده شدن خاموش داستان همین آرایه

 نموده است.را حکایت  کسری ایوان طاق برداشتن
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 و کسـری  ایـوان  طـاق  شـدن  شکافته چون ییقضایا و پیامبر والدت هاینشانه از غافلی

 پیش ابیات و نورزیده غفلت زردتشتیان هایآتشکده شدنخاموش و ساوه ۀدریاچ آب شدن خشک

 :است ابیات نوع این از اینمونه رو
َر ن   َو َشممقُّ  ممَری ُجمما  س  ممَا  ک  ن  مما     ع  ل   َمم 

ممَک، َسمم َوة   َو  ل  ممت   َقمما   ت  ممه   َجفَّ َعم  َرو     ل 

ممَری  ُ   ُبش  َدمم د  ُ ل  ــآت ی م  ممَ   الْ َبممر   ل   م   ا 
م  م  َر غ  مَ   َساَ   َکضَ  م    ُغص  مَجُر  َ  م      لشَّ

  (89 :2017، غافلی)

 و پنـد  وهـا  آن بعـدی  شکسـت  بشارت دش،تولّ هنگام کسری ایوان دیوارهای شدن شکافته»

 همـان  گشـت،  آببی و خشک او زیبایی خاطر به و شوالدت با همزمان ساوه سرزمین. بود عبرت

 «جوانه زدند. او عشق به درخت هایشاخه که نهگو

 این داسـتان هـا   جمله از ؛است تاریخی مهمّ هایداستان غافلی اشاره به ۀهای بردیکی از ویژگی

است که شاعر به زیبایی  محمّد حضرت دتولّ هنگام کسری ایوان طاق برداشتن ترک ماجرای

 .خویش بازتاب داده است ۀآن را در برد

 زمان بعثت پیامبر نین شواهد و قرابیا: 4-4-2

 را او وظهـور  کندمی اشاره پیامبر بعثت و ظهور زمان به خویش ۀبرد اثنای در طائی استاد

 :گویدمی باره این در وی داند. می هامصیبت و دردها ستم، و ظلم بخش پایان
مم  مَّ مم    َلَدمم  َیَشمم ءَ  ٍَ َدمم  م  مم  َغیه  َفَرج 
َممم ُر  مم    َیخ    َعمم َل    م 

َ مم     ْل 
ٍَ َفَمممهُ  ر   ُنط 

مم ءُ  َسممَر ج   َفَیمم  َن  ُیض  ممم  َُ ممُا ُ   ل  ل     َمم 

ت   
 
یَدمم  َرُسممم    َیممأ ممَ   َفُیَنجه ممَر    م 

  لضَّ
یه   َو  َطف  َر ج   َیص  م  ُهمَم  َو  س  ٍ     ف    لمرَّ
ُرُج  َو  َ   َیخ  ر 

َ  ل  م      ْل 
 
   َعَق    م     َو  َیأ

  (1156-114: 2011 طائی،)

 آن کـه  آیدمی ایفرستاده و دهدمی قرار گشایشی انحرافش، و گمراهی زا آن برایکه  این تا»

 در گزینـد، برمی هدایت چراغ عنوان به را او ۀنطف ،هازهدان دنیای از. بخشدمی نجات گرسنگی از را

 زمین و گرداندمی روشن را هستی والدتش که( هدایتگری) چراغی ای. است زهدان در او که حالی

 «.سازدمی خارج ناباروری و ناامیدی از را

ـ  وی شـدن  برگزیـده  به و نورزیده غفلت پیامبر بعثت ذکر از غافلی  و پروردگـار  طتوسّ

 است: پرداخته وحی او با ارتباط
ممَطَف  ُ  ُثمم َّ  َلممهُ   ص  ممم   ل   إ  مم ن  َُ  إ   َو   ُ َممم ل   ف 

مم َّ  یممُل ر  ب  ج    َقممرَ   َممم  َقممرَ  ذ   یُقممَر  م 
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مم  رَ إق 
 
َضمم     مبَ َفُطمم...  أ ل   ل  ممل  ا   ق  َخل  َْ  َو    َثُمممهُ ب  ُسم َصاَّ م َل  لرُّ مإ    ف  نَ َل س  مر   ل    م     َاط 

  (88 :2017، غافلی)
 راچـه  آن هر وحی ۀفرشت جبرئیل که طوری به برگزید، هاتامّ میان از را او هستی پروردگار»

 در و خلـق مبعـوث شـد    برای که کس آن حاك به خوشا.....  بخوان. خواند ،بود رسیده فرمان او به
 «فرستادگان را تأیید کرد. ما نیک اسالم

 پیامبر نبوّت مقام توصیف: 4-4-3
 هـای زیبـایی  توصیف و پیامبر به نسبت خویش اشتیاق و شور بیان ازکه  آناز پس طائی
 :گویدمی و پردازد می وی رفیع منزلت و واال جایگاه به گردد،می اوفارغ

  ٍ َ   ُرو َا  َت  ف   ُ َ   َمَل َقل  م   یَ   ل   ُ  َمل 
مَک  َمم    َی  ُحبه َیم  ب  ی ُکملُّ  َیح     َنَفم ل  ذ 

َمی  ُضُلممُ   َتد  مه   َعَلم   ل  َلی  مَا    َو  َنا  ق 
  ل 

ش   َل    َم    ُک    ف   َیا  مَا    َمم َ   َهَم 
   ب  لنَّ

  (112: 2011 طائی،)
 او هایقدم و نعلین خاک بر پادشاهان که پادشاهی ای شدی، من قلب مالک باد! تو فدای جانم»

 با نکند، زندگی تو عشق در که کسی و گرددمی زنده جانداری، هر تو عشق با که کسی افتادند. ای
 «.میردمی پشیمانی
 سـر  او برابـر  در دیگـر  پادشاهان که دانسته پادشاهی را شده، طائی پیامبر ذکر ابیات در
 عشـق  پیامبر به ویشخ زندگی در که را کسانی چنینهم وی. اند آورده فرود سجده و تعظیم
 .اندمرده پشیمانی و حسرت با که کرده تشبیه مردگانی به ورزند نمی

دارای  را پیـامبر  او اسـت.  نورزیده غفلت پیامبر منزلت و جایگاه ذکر از نیز غافلی
آن  هـا از انجـام  را دارد کـه انسـان   کارهاییکه او توانایی انجام  طوریه داند بمقامی بسیار واال می

 آیند: به شمار می ابیات نوع این از اینمونه زیر ابیات. ندهست ز و ناتوانعاج
ذ   َو  م  َلَضَات   َسَری إ  ر     ف   ُشمُد    َسمی 

مممم    ه   ُعش  ممممَرت 
ش  ا  ممممَای ب  ش 

َ
َبممممهُ  أ هُّ

َ
   َتأ

ذ   َو   ی إ 
َ
ی َم  َرأ

َ
وُ   َو  َرأ م   لرُّ  َسمَضر   ف 

ک   مَ ی َو  َنَض  َور  م   لشَّ س  ی َمَام  ُ  ُ ن     َسمر 
  (90-89 :2017، افلیغ)

و هرگـاه   درخشید خواهند شهاب ها او حرکت مسیر در روان گردد شبانه هرگاه پیامبر»
 تا را شب ،رو  ند، در حالی کههست عاجزها آن بنگرد، چیزهایی را خواهد دید که دیگران از دیدن

و اظهـار   ندبرافراشـت او، قـد   حرکت مسیر در گیاهانی .رسانید پایان به شبانه گفتگوهای با صبح به
 و گرفت انس او با شاندالویز بوی که سربرآوردند هاییگل نیز و کردندآمادگی و جان نثاری می

 «.گشت همگام
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 گیرینتیجه

 رثـای  یا مد  در اشعاری سرودن با شاعران، همواره گذشتهدورۀ  چون هم عربی معاصر ادب در

 رسـانده  اثبات به اسالم سمقدّ مکتب به را خویش دتعهّ و التزام ایشان، رمطهّ خاندان و پیامبر

 خوزسـتانی  شاعران اند.داده بروز خویش از مذهبی و دینی اشعار سرودن به ویژه یاهتمام و توجّه و

ـ پور عبّـاس  اسـتاد . اندداده اختصاص خویش به را شأن درخور و واال یسهم میان این در نیز  یعبّاس

 .اندسروده برده ۀشیو به و عربی بانز به را قصایدی غافلی مصطفی و طائی

که  این جمله از سازد.می رهنمون ارزنده و ارزشمند ینکات به را ما برده دو این بررسی و مقایسه

 حـروف  ترتیـب  بـه  های خویش برگزیده ووزن عروضی بسیط را برای سرودن برده،شاعر دو هر

دیگر در مقایسه دو  توجّهاز نکات قابل . ندابه کار برده رویّ حرف عنوان را به «راء و میم» مجهور

های خـویش را بـرای اعتـذار یـا     برده ،بر خالف اسالفشان مذکور، این است که هر دو شاعر، ۀبرد

ۀ شـاعران قـرن هفـتم؛    به شیو تر بیش بلکه ؛اندنسروده مقابله با هجو دشمنان و مخالفان پیامبر

حضرت و ذکر فضایل و مناقب ایشان یـا   ۀبه سیر و به منظور پرداختن بردۀ بوصیرییعنی به سبک 

اند. این دو برده با یکدیگر از یـک  ل و شفاعت به مقام شامخ و رفیع او به سرودن برده پرداختهتوسّ

بردۀ خویش را بر خالف غافلی در معارضه با  ۀی بردعبّاسجهت تفاوت دارند و آن این است که پور

مذکور مضامین  ۀبرده تقلید کرده است. دو برد ۀسبک و شیودر حالی که غافلی از  ،سروده بوصیری

 مشترک مضامین اند که از جمله ایننمایان ساخته مشترک بسیاری را در ترسیم سیمای پیامبر

های فردی ایشـان و  ، ذکر ویژگیس پیامبرنسبت به ساحت مقدّ شاعر اشتیاق بیان به توانمی

ی وی، ذکر خلق و خـوی نیـک، فضـایل اجتمـاعی و     یارونجواهای عاشقانه با او، ذکر حسن و زیب

 ۀهای شاعر با یـاد و خـاطر  موضوعاتی از قبیل رؤیاپردازی .نمود وی اشاره نبوّتهای میالد و نشانه

ن زمـان بعثـت و   یمیالد، بیان شواهد و قرا مهمّ پیامبر و مناقب، هدایت و رهبری، ذکر رویدادهای

هـر دو شـاعر در    بسیار واال برخوردار هسـتند.  یور از بسامدهای مذکدر برده نبوّتتوصیف مقام 

 اند. های ادبی نیز بهره برده بخشی اشیا و آرایه های خود از تصاویر هنری، جان سروده
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