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 وکیبازتاب باورهای اسالمی در سروده های عربی دوران ممل

  1دکتر حسن دادخواه

 2پورسمیر پوریان

 چکيده

، آموززه  ، پرداختن به مفاهیمهای عربی در دورۀ ممالیکهای سرودهمایهاز میان مضامین و درون

گیری شاعران از روشهای متداول ، با بهرههامایهای برجسته دارد. این درون، جلزههای دینیها و باور

، به شورر  آن، ستایش صفات نیکز پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( و رثای آنانمانند اقتباس از آیات قر

های شاعران برجستۀ ، بررسی سرودهایشان راه یافته است. آن چه در این نزشته مزرد تزجه قرار دارد

، ستایش رسوزل ارورص)ص( اسووص و اهول     گیری آنان از آیات قرآنیاین دوران از نظر میزان بهره

، ابن مرتزق و بزصویری روه در   الدین حلیهای شاعرانی مانند صفی، سرودهرواین . ازبیت)ع( است

آیند ؛ مزرد واراوی قرار گرفتوه اسوت و بوا    واقع بزرگان شرر دینی در عصر مملزری به شمار می

 یکدیگر سنجیده شده اند.

 .یامبر اسوص)ص(، مدح پ، قرآن، باورهای اسومیهای عربی، سرودهعصر مملزری واژگان کليدی:

                                                           
 .دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز. 1

 .د زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهوازکارشناس ارش. 2
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 مقدمه

: پیش از های، به دوره، با اندری تفاوت، از سزی تاریخ ادب نزیسانتاریخ زبان و ادبیات عربی

، عباسی، مملزری و عثمانی و دورۀ مراصر دسته بندی اسوص ، صدر اسوص و خلفای راشدین، امزی

، با عنزانهای گزناگزنی راحل یادشده. در رتابهای تاریخ ادبیات عربی، دورۀ پنجم از مشده است

، عصر انحطاط، عصر اتراك و اعاجم) نامگذاری شده است؛ مانند عصر فترت ) سستی و ضرف(

، ، بزده است. (زبانانای ره حارمیت سیاسی در رشزرهای عربی به دست تررها و غیر عربدوره

، دولتهای گزناگزن در سرزمینهای عصر دولتها و امیرنشینان)عصری ره با فروپاشی خوفت عباسی

دولتهای بردگان( و ( و عصر مملزری )عصر تاریکیاسومی به قدرت رسیدند.(، عصر مظلمه )

عثمانی. ناگفته نماند ره نامهای یاد شده ره همگی بر ضرف وسستی زبان و ادبیات عربی در این 

، و گروهی از پژوهشگران مزرد دوره داللت دارد؛ حتی از سزی برخی تاریخ ادبیات نزیسان عرب

دانند. با در نظر گیری قرار گرفته است. زیرا آنان هیچیک از این نامها را شایستۀ این دوره نمیخرده

، زیرا در سراسر این ، از این دوره با ناص مملزری یاد شده استداشتن این مزضزع، در این نزشتار

 رردند.رانی می، دولتهای مملزری در رشزرهای عربی حکمدوران

، به دلیل نامساعد بزدن اوضاع اجتماعی و سیاسی برآمده از به باور بیشتر پژوهشگران ادب عربی

شمار ؛ در این دوره، شاعران برجسته انگشتگشاییهای امپراطزری عثمانیجنگهای صلیبی و رشزر

گیری رارزشش آنان در بهبزدند و این ترداد اندك هم بیشتر به سرودن اشرار عامیانه رو آورده و ر

های تازۀ ادبی گیری از مضامین و درونمایههای لفظی در شرر متمررز بزد . به همین دلیل بهرهآرایه

 خزرد. های آنان به چشم میرمتر در سروده

های زیبا و ابتکاری فراهم نبزد؛ نزیسندگان و به همان دالیلی ره زمینه برای آفرینش سروده

، بیشتر به گردآوری آثار ارزشمند پیشینیان گار نیز درمانده از نگارش آثار بدیعادیبان این روز

اسومی را به  -روآوردند و از این رهگذر میراث گرانسنگی از گذشتۀ ادبی در سرزمینهای عربی

، رساندند.نسلهای پس از خزد

فرماندهی هزالرز به ، آغاز این دورۀ بحرانی را یزرش مغزالن به برخی از تاریخ ادب نزیسان

دانند. برخی دیگر بر این باور هستند ص به بغداد و فروپاشی خوفت عباسی می2121ه.ق /656سال 

ص شروع شده 2945ه.ق/984ره دورۀ انحطاط ادب عربی در واقع با آغاز جنگهای صلیبی به سال 
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ر سیاسی به دو بخش ساله از نظاست. بر پایه نظر دستۀ اول از تاریخ نزیسان، این دوره پانصد

شزد: اول: دورۀ مغزالن است ره با حملۀ هزالرز به بغداد آغاز و با چیرگی سلطان بندی میدسته

سلیم عثمانی مرروف به سلطان سلیم فاتح بر مصر و شاص و فروپاشی دولت دوص مملزری به پایان 

ص ، آغاز 2526ه.ق/411رسد. دوص: عهد عثمانی است ره از حکزمت سلطان سلیم در مصر به سال می

 (22-9ش: ص 2189رسد.) امیری، ص به مصر به پایان می2948ه.ق/2121و با حملۀ ناپلئزن در سال 

 های جدید شعر در این دورهمایهدرون -1

هایی مایههای این دوره، مضامین و درونهای سنتی شرر در سرودهمایهافزون بر وجزد درون

آوری رفانی و صزفیانه انسان، مدح رسزل اررص )ص(، یادمانند وصف جنگها، شرح حاالت ع

 ای و ویژۀ این دوره به شمار آورد. های پایهمایهتزان از درونهای دینی را میآمززه

، های خزیشها و باورهای دینی در سرودهدر واراوی دالیل روآوردن شاعران به طرح آمززه

تزان به ناگزار بزدن وضریت سیاسی و اجتماعی می نظرات گزناگزنی بیان شده است ره از آن جمله

و فرهنگی آن روزگار اشاره نمزد ره مزجب گسترش روحیۀ انزواطلبی و ناامیدی به آینده در میان 

تزانست راه مناسبی برای گریز از ها و باورهای دینی میمردص شده بزد و تزجه به مضامین و آمززه

 (218ش: ص2184باشد. )دادخزاه، این وضریت و درمانی بر دردهای روحی

 های شاعرانبازتاب باورهای اسالمی در سروده -2

 : مفاهيم قرآنی 2-1

نمایی را مایۀ به رار بردن آیات قرآن در شرر از دیرباز میان شاعران رایج بزده و آنان این هنر

یر میان شاعران اند، به ویژه در عصر مملزری این اقتباس رشدی چشمگدانستهزیبایی شرر خزد می

 پردازیم :هایی از آن میداشت ره به نمزنه
 

 :: بازتاب قرآن در شعر صفی الدین حلی2-1-1

 :گزیدهایش میوی در ضمن سروده

 وَ إذا مووا بَنتیوووتت بَیتووات تتبَختتووور  

 

 تت روووینبی بَنتیوووتت ذاتَ الر مووواد   
 

 ( 95ص:ص 2449)حلی ، 
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ای بر ستزنهایی رنم تز گزیی سازهت ررده و افتخار میای بسازص ، مباهاو هنگامی ره خانه» 

 «اصبرافراشته ساخته

 ( 6فجر/ «) ألتم تترت ریفَ فترَلت رَبُّکَ بِرادٍ إِرَصَ ذات الر ماد  » اشاره دارد به آیۀ:

 مَوووا ضتووولب صووواح بتک م بِوووذا   

  

 كَ عَوونِ الصاووزابِ وَ مَووا غتووزَی   
 

 (158، همان:ص )حلی

 «نکرده و از راه راست گمراه نشده است.آن دوست شما خطا »

 (1/ ) نجم» مَا ضتلب صاح بتک م وَ مَا غتزَی»  اشاره به آیۀ :

 هٌ دَهووا أهلتووهت  وتوَ المَکوور  مَکوور 

  

 وَ أهلتوووکَ ال  لتوووه أهووولت عووواد  
 

 (521)همان: ص 

د را به ره خداوند قزص عاسازد همچناننیرنگ ورزیدن مردود بزده و صاحبش را گرفتار می»

 «خاطر آن نابزد نمزد.

باشد ره با نزول عذاب خداوند هوك شدند و در این آیه به آنها عاد از قبایل عرب بائده می

 (6حاقه/ « ) وَ أمّا عادٌ فَأُهلِکوُا بِریحٍ صَرصَرٍ عَاتِیَةٍ:» اشاره شده است 

 أتو أتنب عَزمَکَ ف ی نارِ الختلیلِ وَ قتود 

 

 م نهوا غتیور  متحتتورِق    مَسَّتهت لتم یَونجت  
 

 (89)همان: ص 

 «ررد.بزد ره در این صزرت رسی از آن نجات پیدا نمیو یا هدف تز آتش ابراهیم خلیل می» 

 و نیز :

 یَووا سَووم یا البووذ ی لتووهت ختبَووت  النبووا 

  

 رت وَ رانتووت لتووهت سَووومَات وَ بَووردات   
 

 (188)همان: ص

 «و تبدیل به سردی و راحتی گشت. ای همناص رسی ره آتش برای او خامزش شد»

، آن آتش سرد و تبدیل به اشاره به در آتش انداختن حضرت ابراهیم دارد ره به قدرت خداوند

 (64انبیاء/«) یَا نارت رزتن ی بَردات وَ سَومَات :» گلستان شد ره در این آیه آمده 

 نتوهت وَ شتدَدتَ أزرَ أخ یوکَ یَوا هارتو  

  

 عَضوود ه ةَشتوودَّ لتماووا تتزَقبووعَ م نووکَ  
 

 (215)همان: ص 

 «در آن هنگاص ره از تز رمک خزاست. -ای هارون برادر -و تز پشتیبان برادر خزد شدی »
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)شدا أزرَ أخیه( یرنی او را رمک و پشتیبانی نمزد و اشاره به داستان حضرت مزسی)ع( دارد ره 

رَبِّ اشرتح ل ی صَدرِی . :» نی نماید برادرش هارون پشتیبا ۀاز خداوند درخزاست نمزد وی را به وسیل

 (12 -15) طه/ » . . هارتونت أخ ی أ شدتد به  أتزرِی

 إِنبمَوووا الطبیِّبووواتت ل لطبیِّبوووینت الوووو

  

 وووویصلِ وَ الطبیِّبوووزتنت ل لطبیِبوووات   
 

 (156)همان: ص

 «ک.باشند و مردان نیک نیز برای زنهای نیهمانا ره زنهای خزب برای مردان نیک می» 

 (16) نزر/  «وَ الطبیِّباتت ل لطبیِّبینت وَ الطبیِّبزنت ل لطبیِّبات  :» اشاره به آیۀ 

 لتز لتم یش قُّ لتوکَ الحتبوابت وَ طالتموا   

  

 أتشووبَهتَ مزسووی بِالیوود  البَیضتوواء    
 

 (121)همان: ص

ن حضرت الراده همچزاگرچه آب دریا برای تز نشکافت اما همچنان در انجاص رارهای خارق»

 «باشیمزسی)ع( می

باشد ره در اشاره به یکی از مرجزات حضرت مزسی)ع( دارد و آن دست نزرانی آن حضرت می

 (11) طه/  «وَ اضمتم یَدَكَ إِلی جَناح کَ تتخر ج بَیضاءَ م ن غتیرِ سزتءٍ »  این آیه آمده است :

 رتووینب ح بووالت الساوواح رینت ن فزستوونا 

  

 ا تتتتلتفبوتت و ت لکَ عَصوا مزسوی لتهو    
 

 (181)همان: ص 

باشد ره بر گرد آنها تزگزیی ره ما طنابهای ساحرین هستیم و آن عصای مزسی)ع( می» 

 «است.

 (64)طه/ «ف ی یَمین کَ تتلقتف ما صَنترتزاوَ ألقِ مَا » باز هم اشاره به داستان حضرت مزسی)ع( دارد:

 وَ مَن یتقتصِّر مَدحت الماد حینت لتهت 

  

 وَ یَخر س رَبُّ المَنط قِ الوذبل ق  عَجزات 
 

 (86)همان:ص

رنندگان نسبت به او قاصر بزده و سخنزر تزانا نیز از سخن باز و آنکه مدح و ستایش مدح»

 «ایستد.می

 (9) ن/ «إنبکَ لترَلتی خ ل قٍ عَظیمٍ :» فرماید دارد در آنجا ره می )ص(اشاره به اخوق پیامبر اررص

 عبِ الشبدید  عَلتی الر ودَی وَ ن ص رتَ بِالر ب

  

 وَ لتووکَ المَوووكت ف ووی الووزَفی أتعووزان  
 

 (81)همان: ص
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ای و موئکه نیز از روی وفاداری تز را با وحشتی ره از تز در دل دشمنانت افتاده یاری شده» 

 «رنند.یاری می

فَاستَجابَ لَکُم انَّی مُمِدُّکُم بِألفٍ إِذ تَستَغیثوُنَ رَبََّکُم :» اشاره به رمک رساندن موئکه به پیامبر دارد

 (4) انفال/  « مِنَ المَالئِکَةِ مُردِفینَ

 وَ موواء وَجووهٍ غتوودا بِووالنُّزرِ متتتبق وودات 

  

 ریتنب ف وی ر ولخ ختودٍب نوارَ أ خودتود       
 

 (198)همان: ص

هایش آتش اصحاب ره بر هر رداص از گزنهو آبرویی ره با نزر درخشنده شده است چنان» 

 «اخدود است.

ق ت لت أصحابت األ خدوتد  ، :» فرمایند ، در آنجا ره خداوند میاشاره به داستان اصحاب اخدود دارد

 (9بروج /« ) النبارِ ذات الزقزتد  

 ع وووندَر م عَـــةٌق ووولزبتنا متوووزدَ 

 ها بِإِحسوووان کمإِن لتوووم تتصوووزن ز

  

 یترجَووز  عَوون حَمل هووا   نَــةًأموووا  

 لوووی أتهل هوووا رتدُّوا األتمانوووات  إِ
 

 (999، ص1ص: ج2484)فروخ، 

اگر از آن  -، امانتی ره از حمل آن ناتزان می باشنددلهای ما نزد شما به امانت گذاشته شده» 

 «رنید پس آنها را به سزی صاحبان خزد بازگردانید.ت نمیبامانتها مزاظ

) نساء/  «ن ت ؤتدُّوا االتمانات  إِلی أتهل ها إِنب الت یَیمتر ر م أت:» اشاره به دستزر خداوند در این آیه دارد 

58) 

 وَ بِکَ اغتتدَی أیتوزبت یَسویل  رَبَّوهت   

  

 رتتشووفَ الووبَوء  فتزالتووت  األتحووزان   
 

 (89)حلی، همان: ص

ایزب پیامبر)ع( برای حل مشکلش تز را واسطۀ خداوند قرار داد و ناراحتیهایش برطرف » 

 «گردید.

وَ أیُّزب إِذ نادَی رَبَبهت أن بی مَسَّنی الض رُّ و أنتَ »  :زب)ع( به بوها دارداشاره به امتحان حضرت ای

 ( 81/ )انبیاء »أرحَمت الرباح مینت
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 :: بازتاب قرآن در شعر ابن معتوق2-1-2

 :های قرآنی ویاز جمله سروده

 نتسَختت شترائ عت دین ه الصُّحتفَ األوتلوی 

  

 ف رقان ووهف ووی متحکتوومِ اِیووات  م وون  
 

 (  8ص : ص 2885، ) ابن مرتزق

، آنچه را ره در رتابهای آسمانی آمده شرح های دینی وی در قالب آیات قرآنآمززه»

 «اند.داده

 (9) آل عمران/  «م نهت آیاتٌ متحکتماتٌ هتنب أ صُّ الکتابِ »  : ۀاشاره به آی

 سَل عَنهت یاسوینات وَ طوه وَ الضُّوحَی   

  

 شتین ه  حَقیقَةَم تترلتم إِن ر نتَ لت 
 

 (4)همان: ص

های یاسین و طه و ضحی در مزرد وی سئزال ، از سزرهاگر از حقیقت مقاص او بی خبر هستی»

 «رن.

 ، طه و ضحی دارد.های یاسیناشاره به اسم سزره

 حٌ مَووا نتجووافتهتووزَ البووذی لتووزالهت ن ووز

  

 ف ی ف لک وه  المَشوحزنِ م ون طزتفان وه      
 

 )همان(

 «یافتند.اش از طزفان نجات نمی، حضرت نزح)ع( و رشتیبزدپس او همان رسی است ره اگر نمی»

 (224) شرراء/  «فتیتنجَیناهت وَ مَن مَرَه ف ی الف لک  المَشحزنِ :»  ۀاشاره دارد به آی

 رتم أرمَهٍ بَرِئتت عَینواهت إذ متس وحَت  

  

 م ن رتف به و لتکم بِالسَّیف  قتودا رموی   
 

 (21ص )همان:

 «چقدر نابینایانی ره از اثر دست او بینا شدند و آستینم را با شمشیر پاره نمزد.» 

)آل عمران/ « وَ أ برِئ  األرمَهَ و األتبرتصَ »  اشاره دارد به مرجزه بینا شدن نابینایان در آیات :

 (229)مائده/ « وَ ت برِئ  األرمَهَ و األتبرتصَ بِإذن ی» :( و نیز94

 األتحزابِ ما جَحَودَت  ةُسزرقت قتد حَقتب

 رتوفاهتم مَوا بِورَمَبی وَ الوضُّحی شتورتفات

 سَلِ الوحَزامیمَ هَول فی غتیرِه م نتزتلتوت 

  

 أعووودائ هتم و أبوووانتت وَجووهَ فتوووضل هِم 

 وَ النبزرِ و الونبجمِ م ون آیٍ أتتوت بِهِوم    

 وَ هَل أتتوی هَول أتتوی إِال بِووتمدح هِم    
 

 (29)همان: ص 
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سزرۀ احزاب آنچه را ره دشمنانشان رفر ورزیدند نمایان ساخته و همچنین مقاص آنها را » 

هایی آمده ره های عما و ضحی و نزر و نجم آیهبرای آنها همین بس ره در سزره -مشخص نمزده

، و آیا شزند در مزرد آنها سؤال رنهایی ره با حم شروع میاز سزره -باشدگر مقامشان میبیان

 «هل أتی نسبت به غیر آنها نازل شده است؟ سزرۀ

های احزاب، عما، ضحی، نزر، ، اشاره نمزده به سزرهباشددر این ابیات ره در مدح پیامبر اررص می

 .نجم، انسان و سزره هایی نمزده ره با حروف مقطره )حم( شروع شده اند

 وَ ألقتزا ح بوالت المتنکورات  وَ ختیَبلوزا   

  

 السایف  ال السِّوحر  آیَةِفترارَضتتهتم فی  
 

 (299)همان: ص

بندهای مکر و نیرنگ خزد را پهن رردند ولی تز با آیۀ شمشیر و نه جادو در مقابل آنها » 

 « ایستادی.

 و نیز :

 ألقیتَ فیهِم عَصَا الربأیِ المتسَودَبد  إذ 

  

 ألقتزا إلتیکَ ح بالت المَکورِ وَ الح یَولِ   
 

 ( 15)همان: ص

، میان آنها تصمیم درست و به مزقع خزد را اعمال ره مکر و حیله به رار بردنددر آن هنگاص »

 «نمزدی.

اشاره به داستان حضرت مزسی)ع( و ساحران دارد ره عصای حضرت مزسی)ع( آنچه را ره 

 :آنان با مکر و حیله به حررت درآورده بزدند ؛ نابزد ساخت

« نت هت فتإِذا هیَ تتلقتف ما یَیف ک زفتالقتی مزسی عَصا» ( و 99/ ) شرراء «فتاتلقتزا ح بالتهتم و ع ص یَّهتم » 

 (95)شرراء/ 

 أو لتووز دَعووا إبلوویست آدصَ بِاسووم ه  

  

 ع نوودَ السُّووجزد  لتدَیووه  لتووم یَسووتتکبِر 
 

 (18)همان: ص 

 «ورزید.، تکبر نمیزد، اسم آدص)ع( را بانگ میاگر ابلیس به هنگاص سجده»

؛ آنجا ره فرمان داد برای آدص)ع( سجده نمایند و ابلیس سر به موئکه دارداشاره به امر خداوند 

 ( 19)بقره/ «  وَ إِذ قُلنا لِلمَالئِکَةِ اسجُدُوا فَسَجَدوا إِال اِبلیسَ أَبَی: » باز زد



 های عربی دوران مملوکیبازتاب باورهای اسالمی در سروده

 

9 

 

  

 یَبغزتنت مَحزَ اسم ه م ن صتوحف  مَنصَوبِه  

  

 وَال  فووی لتزح ووه  المَحفووزب  یَزبتوور ه   
 

 (99)همان: ص

اش پنهان نمایند ولی خداوند در لزح محفزب خزاهند نامش را از مزقریت حک شدهآنها می»

 «را ثابت نمزده است.خزد آن

 ( 11)بروج/ « بَل هتزَ ق رآنٌ مَجیدٌ فی لتزحٍ مَحفزب  :» برگرفته از آیۀ 

 ل لووه  دَرتبكَ یووا عَلوویُّ فتفتضوول هتم   

  

 بِکَ ف ص بلتت آیواتت متحکتومِ ذ رورِه    
 

 (91ان: ص )هم

 «های محکم قرآن بیان شده است.ای علی)ع( نیکز باد تزرا ره شین آنها به واسطۀ تز در آیه»

)آل « آیاتٌ متحکتماتٌ هتنب أصُّ الک تابِ »  :در این بیت اشاره به سزرۀ )فصلت( و نیز این آیه دارد

 (  9عمران/ 

 بِووکَ الووربحمن  عَلتبمَنووی المَرووانی 

  

 قتلتم ووی و نووزتنی و أوحاهووا إِلووی   
 

 (49)همان: ص

به واسطۀ تز خدای رحمن محتزا و مرانی اشرارص را به من یاد داده و بر قلمم جاری نمزده » 

 «است.

 (  2)قلم/ « ن وَالقتلتمِ و ما یَسط ر ونت »  اشاره به آیۀ:

ـ      الکَوکَبُ الـدُّرُُّّ نـورُ زُجاجَـة المُـ

  

ــ     ــّاتُ ذُریّاتِـ ــا مِذـ ــارِ بَـ  ختـ
 

 (46ص )همان: 

 «آن ستارۀ درخشنده نزر پیامبر است و یا روشنی نسل او است.»

«  مَثَاُ نورِه کَمِشکوةٍ فیها مِذّاتٌ المِذّاتُ فی زُجاجَةٍ الزُّجاجَةُ کَأنَّها کَوکَبٌ دُرٌُّّ»  :اشاره به آیه

 ( 15نزر/)

 و مووا لتبِثووزا إال قتلوویوت فتکتووم تتوورتی

  

ـ بِهِم م ن ظتلیمٍ فترب عَون     الخ ودرِ  ةِبیضَ
 

 (299)همان: ص

غیر از رسانی ره همچزن شتر بینی بهماندگاری آنان دیری نپایید پس آیا چیزی از آنها می» 

 «مرغ در حال فرار هستند؟

 ( 51)اسراء /« و تتظ نُّزنت إن لتبِثت م إال قتلیوت »  برگرفته از آیۀ:
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 إذا ن س ووبزتا ل وَترورتمووینت فتوووانبهتم  

 شدٍ ف صِّلتت ل لوزَرَی هتودی   حَزامیمت رَ

  

 السَّبعِ المَثوان ی م ونت الوذخررِ    لَةِبِمَنزِ 

 القتودرِ  لَیلَـةَ وَ آیواتت فتتحٍ أ نزِلتوت  
 

 (292)همان: ص

های آنها همچزن سزره -باشند، همچزن سزرۀ حمد در قرآن میاگر آنها را با نیکان بسنجند»

های گشایش بزده ره در شب قدر نازل و همچزن آیه حزامیم هستند ره برای هدایت جهانیان بزده

 «اند.شده

اشاره نمزده به )سبع المثانی( ره ناص دیگر سزرۀ حمد است و )ذرر( ره ناص دیگر قرآن می 

های اند و نیز سزرهباشند ره با حروف مقطره )حم( شروع شدههایی میباشد و )حزامیم( سزره

 فصلت، فتح و قدر.

 نوزترِ المَجود  م نوکَ فتوو     هَمُّزا بِإِطفاء 

 فتک ووولبما أتوقتوودتوا نووارات بِهَووا احوووتترتقزتا

 أخووزاهتمت ال  أتنبووی یتوووؤفتکزتنت و لتووز  

  

 تتومَّ فویکَ وَ یَویبَوی ال  ما طتولتوبوزتا 

 و أحدَثزتا الحَربَ فیهِم یَحدتث  الحَوربت 

 حازتوا الهتدی ل طتریقِ اإلِفک  مَا ارتتکتبزتا
 

 (299 )همان: ص

 -آنها قصد خامزشی نزر فضلیتت را داشتند ولی مزفق نشدند و خداوند خزاستۀ آنها را رد نمزد»

، خزد با آن سزختند و هربار ره به فکر جنگی علیه تز بزدند، پس هرگاه ره آتشی روشن رردند

یت شامل شکند ؟ اگر هدا، آیا دست نمیخداوند آبروی آنها را ببرد -در میانشان جنگی رخ داد

 «شدند.شد، مرتکب چنین گناهی نمیآنها می

 ( 8)صف/ « یتریدتونت ل یتطف ئ زا نزرَ الِ بِیفزاه هِم و ال  متت مُّ نزرِه »  بیت اول برگرفته از آیۀ:

 ( 69)مائده/ « ر لبما أتوقتدتوا نارات ل لحربِ أتطفتیهَا ال  »  بیت دوص برگرفته از آیۀ:

 ( 45)انراص/ « نت ک مت ال  فتینبی ت ؤفتک زذل »  ۀ:و بیت سزص از آی

 ا و لتوز التبطهیورِ قتود دَختل وز    آیَةِف ی 

  

 سَبَق زا لتضتمَّهتمت الرَبا فی اِلِ 
 

 (215)همان: ص

گرفتند به همراه آنها آیۀ تطهیر شامل اهل بیت)ع( شده و اگر مخالفین آنها بر آنها سبقت می»

 «شدند.از اصحاب رسا می

 و نیز :
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 بَ الورخجست عَونهتمت   و أنت م أ ناسٌ أتذهَ

  

 فتلتیسَ لتهتم ختطبٌ و إِن جَولب جاه ود   
 

 (81)همان: ص

، پس هر قدر رسی رزشش رند تا گرفتار شزید، اندشما از آنان هستید ره پاك و طاهر شده» 

 « مزفق نخزاهد شد.

« ل یتذه بَ عَنک م الرخجسَ أهلت البَیت  و یتطتهِّرتر م تتطهیرات  إِنبما یتریدت ال »  :اشاره دارند به آیۀ تطهیر

 ( 11)احزاب/ 

 م صوباحٌ تتزَقتبودَ م ون    الزُّجاجَـةِ نزترَ 

  

 نارِ الکتلیمِ التی فوی الطبوزرِ ناجاهوا    
 

 (241)همان: ص 

ای ره در قرآن ذرر شده برگرفته از آتشی است ره در طزر سینا با حضرت نزر شیشه»

 «تکلم نمزد. ()عمزسی

حضرت مزسی)ع( ره  ۀاز سزرۀ نزر ره ذرر آن گذشت و نیز به قص 15اشاره دارد به آیۀ 

 ( 14، قصص/ 9، نمل /29)طه/« إنبی آنتستت نارات :» آتشی دید و به سزی آن شتافت 

 : بازتاب قرآن در شعر بوصيری2-1-3

 لتووکَ ذاتت الرتلووزتصِ م وون عووالتمِ الغتیووو  

  

 آدَصَ األسوووماءتووووبِ و م نهوووا ل ووو  
 

 ( 22ص: ص 2445، )محمد البزصیری

 «رسد و از همانجا برای آدص)ع( اسمها در نظر گرفته شدند.برای تز علزص از عالم غیب می» 

 ( 12)بقره/ « وَ عَلبمَ آدَصَ األسماءَ ر لبها »  در مدح پیامبر اررص)ص( است و اشاره دارد به آیۀ :

ــ  و الرَصووو أتنبَتتووت سَوونابِلت  ةٌحَّ 

  

 وووفت لتدَیووه  یَستتشوورِفت الضُّوورَفاءت  
 

 (21)همان: ص

 «ای ره هفت سنبله از آن رویید و برگ درختانش بر مستمندان اشراف دارد.دانه» 

 ( 162)بقره/ « أتنبَتتت سَبعَ سَنابِلت  ةٍحَّ رتمَثتلِ »  اشاره به روییدن گندص در این آیه دارد :

  النتوووتم ووونت الِ رَحمَـــةٍفتبِموووا 

  

ــةرَةٌ   م ووون إِبوووائ هِم صَووومااءت  صَـ
 

 (26) همان: ص

 «به وسیلۀ لطفی از خداوند مخالفت سخت همچزن سنگ آنها نرص و لطیف واقع شد.»
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)آل « م نت الِ ل نتَ لتهتم  رَحمَةٍفتبِما »  اشاره دارد به نرمی و لطافت اخوق پیامبر اررص در آیۀ:

 ( 254عمران/ 

 هزِئینت و رتووم سَوواو رتفوواهت المتسووتت

  

 ءَ نتبیًّوووا م ووون قتزم وووه  اسوووت هزاءت  
 

 (29)همان: ص

، و چقدر پیامبرانی ره مردمش او را مسخره رنندگان را از او دور رردو خداوند شرب استهزاء» 

 «نمزدند.

 ( 45)حجر/ « إِنبا رتفتیناكَ المتستتهزِئینت »  اشاره دارد به آیۀ :

 م نسَووا أتذرترتتنووا بِیرل هووا أتروولت  

  

ــةُستووولیمان اإلِر ةَ   الخترسووواءت ضَـ
 

 (28)همان: ص

 «هایی انداخت ره عصای حضرت سلیمان)ع( را خزردند.با طرز خزردنش ما را به یاد مزریانه» 

ما دَلََّهُم عَلَی مَوتِ ِ إال داب ةُ األرضِ تَأکُا »  اشاره به داستان حضرت سلیمان)ع( در این آیه دارد :

 ( 29)سبی/ ص « مِنسَأَتَ 

 أوَ لتووم یَکف هِووم م وونت الِ ذ روورٌ   

  

ــةٌفیوووه  ل لنبووواسِ    و ش وووفاءت رَحمَـ
 

 (19ص: ص 2445، )البزصیری

 «؟رند، آنها را رفایت نمیآیا ذرر خداوند ره برای مردص شفا و رحمت است»

نُنَزِّلُ مِنَ  وَ»  ، رحمت الهی و دوای همۀ دردها است :فرماید قرآنبرگرفته از این آیه ره می

 ( 81)اسراء /ص «  القرآنِ ما هُوَ شِفاءٌ و رَحمَةٌ لِلمُؤمِنینَ

ــةٌأتعجَووزت اإلِنووسَ   م نووهت و الجِنووو آیَ

  

 ووون  فتهَووو یَوویتی بِهَووا البتلتغوواءت    
 

 (19)همان: ص

 «آورند ؟، پس آیا متکلمین همچزن آن نمیای مثل آن عاجز هستندانسانها از آوردن آیه»

قُا لَئِن اجتَمَعَتِ األِنسُ و الجِنُّ »  ر ناتزانی مخلزقات بر به پدید آوردن همچزن قرآن :داللت ب

 ( 88)اسراء/ «  عَلَی أَن یَأتوُا بِمثاِ هذا القُرآنَ ال یَأتوُنَ بِمِثلِ 

 و سَووم رت م بِکتیوود  أتبنوواء  یَرقووزت   

  

 بَ أخووواهتم و ر لُّهتوووم صتووولتحاءت  
 

 (15)همان: ص
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 «اید.ر فرزندان یرقزب)ع( نسبت به برادرشان ره همگی از صالحان بزدند شنیدهدر مزرد مک» 

 (. 19 -11اشاره به داستان حضرت یزسف)ع( دارد )یزسف/ 

ــةغ یوواحووینت أتلقتووزهت فووی   جتووبٍّ ِبَ

  

 و رَمَووزهت بِال إفووک  و هتووزَ بتووراءت    
 

 (15)همان: ص

 «ه پاك بزد به او تهمت زدند.رهنگامی ره یزسف)ع( را در چاه انداختند و در حالی» 

فی  وهُفَلَمّا ذَهَّوُا بِ  و أَجمَعوُا أَن یَجعَلُ»  اشاره به داستان حضرت یزسف)ع( و همچنین این آیه:

 ( 25)یزسف/ « غِیابَةِ الجُبِّ 

 عَبَدوتا و مزسی فیهِمت الر جولت البوذی  

  

 لِ و عَوذببزتا ذتبَحزا بوه  ذتبوحَ الرجتوز    
 

 (92)همان: ص

 «ای را ره ذبح رردند، پرستیدند.، گزسالهدر میان آنان بزد )ع(اینکه حضرت مزسی با» 

 و نیز :

 قتتتلووزتا األنبیوواءَ واتتبختووذ وا الر جووو  

  

 وووولت أال إِنبهتوووم هتووومت السُّوووفتهاءت 
 

 (18)همان: ص

 «پیامبران را رشتند و گزساله را پذیرفتند ، همانا ره آنان نادان هستند.» 

ث مَّ اتبختذ وا الر جلت م ن بَرد  ما جائتتهتمت »  ۀ گزسالۀ سامری ره در این آیات آمده :اشاره به قص

 ( 251) نساء/  «البَیِّناتت 

أتال »  ( و آخر بیت برگرفته از آیه :251) اعراف/  «إِنب البذینت اتبختذ وا الر جلت سَیَنال هتم غتضتبٌ » و 

 (21) بقره/  «یَرلتمزتنت  إِنبهتم هتمت السُّفتهاءت و لک ن ال

 لتووم نتق وول فیووکَ مَقووالت النبصووارَی 

  

 إِذ أتضتوولبزتا فووی المَسوویحِ الصَّووزابا  
  

 (99)همان: ص

گفتند و گمراه شدند در مزرد تز نخزاهیم  )ع(آنچه را ره مسیحیان در مزرد حضرت عیسی»

 «گفت.

) تزبه/  «صارَی المَسیحت ابن  الِ و قالتت  النب»  اشاره به غلز مسیحیان نسبت به حضرت عیسی)ع( :

19) 
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 إِنبموووا أنوووتَ نتوووذیرٌ متبوووینٌ   

  

 أنووووزتلت ال  عَلیووووکَ الک تابووووا 
  

 (99)همان: ص

 «وسیلۀ تز نازل فرمزده است.همانا ره تز ترسانندۀ آشکاری هستی ره خداوند رتابش را به» 

( و  225، شرراء/ 16، ملک/ 99/، ص59ت/ ) عنکبز «إِنبما أنتا نتذیرٌ متبینٌ »  برگرفته از آیات :

 (  69) نحل/  «و مَا أتنزتلنا عَلتیکَ الک تابَ إِال ل ت بَیِّنت لتهتمت الذی اختتلتفزتا فیه  »  نیز :

 ختصَّووووهت ال  بِخ لووووقٍ رووووریمٍ 

  

 وَ دَعَوووا الفتضووولت لتوووهت فاسوووتجابا 
  

 (95)همان: ص 

، پس اجابت و فضیلتها را به سزیش فراخزاندخداوند او را با اخوق حسنه مزین فرمزد » 

 «نمزدند.

 ( 9) قلم/  «إِنبکَ لترَلتی خ ل قٍ عَظیمٍ »  در مدح پیامبر اررص)ص( برگرفته از آیات :

 ( 21نساء/ «) رانت فتضل  الِ عَلتیکَ عَظیمات :» و نیز 

 و لتوهت م ون قووابِ قتزسَوینِ موا شتوور    

  

 رفَ قتزسَوووینِ بِوووذررِ و قابوووا   
 

 (95همان: ص) 

و جایگاهی برای او است از منزلۀ قرب قاب قزسین ره آن جایگاه به واسطۀ او مشرف شده » 

 «است.

 ( 4) نجم/  «فکانت قابَ قتزسَینِ أو أتدنتی :» اشاره به مرراج پیامبر اررص)ص( و برگرفته از آیۀ 

 إِنب قتزمَوووات رَضووویَ ال  عَووونهتم  

  

 ؟مووا لتنووا ن لقووی عَلوویهِم غ ضووابات   
 

 (59)همان: ص 

 «؟، چرا باید با ایشان دشمنی ورزیمآنها ره خداوند از آنها راضی شده»

لتقتد رَضیَ ال  عَنِ المتؤم نینت إِذ یتبایِرتزنتکَ تتحتَ :» اشاره به اصحاب پیامبر اررص)ص( و آیه 

 (  28) فتح/  « الشَّجَرَةِ

 حَصَّووولت مووواالت وَ عَووودَّدَهت م ووون 

  

ــةالووزَو  ةِلزبروواأتصوولِ مووالِ ا    هَّ
 

 (56)همان: ص  

 «امزالی را از زرات و هبه به دست آورده و جمع نمزده است.» 

 (  1) همزه/  «البذی جَمَعَ ماالت و عَدَّدَه :» برگرفته از 



 های عربی دوران مملوکیبازتاب باورهای اسالمی در سروده

 

15 

 

  

 و لتماوووا قیووولت ل لک فبوووارِ خ شوووبٌ

  

 تتحَکبوومَ فوویهِم السَّوویفت الختشوویبت  
 

 (69)همان: ص 

 «، شمشیر میان آنها قضاوت نمزد.ب مرده گفته شدره به رفار چزهنگامی» 

 (  9) منافقزن/  « کَأَنَّهُم خُشُبٌ مُسَنَّدَة»  :ۀاشاره به آی

 نت بِوزاد ه م یتوؤث ر و  صَـةِ و عَلتی الختصوا 

  

 و یَلتووذُّ م وون رتوورصٍ لتهتووم أن یَسووبِغزتا  
 

 (99)همان: ص 

رنند و این رار از روی ررص ایشان  در هنگاص نداری ایثار ررده و غذای خزد را انفاق می» 

 «شزد.مزرد لذتشان واقع می

 ( 4) حشر/  « و یُؤثِروُنَ عَلَی أنفُسِهِم و لَو کانَ بِهِم خَذاصَةٌ»  :اشاره به آیه

ــةَِلِ یَوووزصت خ ر وجِوووه  م ووون    مَکَّـ

  

 رخ ووروجِ مزسووی خائ فووات یَتترتقبووبت  
  

 (91)همان: ص

 «ره ترسان بزد.خارج شد ، همچزن خروج مزسی)ع( درحالی خدای باد آن روزی ره از مکه»

 ( 12) قصص/  «فتخترتجَ م نهَا خائ فات یَتترتقببت :» برگرفته از قصه حضرت مزسی)ع( و آیۀ 

 أرادوتا بِک ووم رتیوودات فکووادتوا ن ف زسَووهتم 

  

 بِک م و عَلتوی األتشوقتی تتروزدت المَکایِودت     
 

 (82)همان: ص 

، همانا ره نیرنگ به صاحبش باز شما را داشتند ولی خزد را نیرنگ نمزدند آنها قصد نیرنگ به»

 «گردد.می

و ال یَحیق  المَکر  :» گردد ره برگرفته شده از آیۀیرنی مکر و نیرنگ هر رس به خزدش باز می

 ( 291فاطر / « ) السَّیِّءت إال بِیتهل ه  

 و قتد بَیَّنتت لی )هَل أتتتی( رتم أتتتی بِها

  

 مَکووارِصت أخوووقٍ لتک ووم و مَحام وودت   
 

 (81)همان: ص

 « ، اخوق نیکز و پسندیدۀ شما را آشکار ساخته است.سزرۀ هل أتی» 

 .( ره در فضل اهل بیت)ع( نازل شده استاشاره به سزرۀ ) هل أتی
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 ج بَرودَ مَوا   فتلتز قترببت م ن سَد ب یَیجتز

  

 ا السَّودُّ بَنتی م نهت ذ والقترنتینِ دَكَب بِهَو  
  

 (85)همان: ص

 «شزد.منهدص می -را بنا نهادهنبرد از اینکه ذوالقرنین آ -اگر به سد ییجزج نزدیک شزی» 

جَ متفس دوتنت ف ی األترضِ فهَل زتا یا ذتالقترنتینِ إِنب یَیجتزجَ و مَیجتزقال:» اشاره به قصۀ ذوالقرنین و آیۀ 

 (  49) رهف/  «بَینتنا و بَینتهتم سَداات  نتجرَل لتکَ خترجات عَلیَ أتن تتجرَلت

 و قتد أ حک مَوت آیات وهت و تتشوابَهَت   

  

 فل لمتبتتووود ی وِردٌ و ل لمتنتتهِوووی وِردت 
 

 (88)همان: ص  

 «باشند.ره برای تازه وارد به دین و مسلمانان ذرر میآیات قرآن ثابت و استزار شدند درحالی» 

م نهت آیاتٌ متحکتماتٌ هتنب أ صُّ الک تابِ :» ( و نیز  2) هزد/  «ت آیات هت ر تابٌ أ حک مَ:» اشاره به آیات

 (  9آل عمران/ ) «و أ ختر  متتتشابِهاتٌ

 و مَرشتورٌ سَومَّروتا فتوزقت الجِیواد  و قتود     

 

 شتوودَّت جتستووزمَهتمت األلووزاحت و الدُّستوور   
 

 (229)همان: ص

نیدند و بدنهای خزد را با لزحهای الهی آنها ره شب را تا صبح بر پشت اسبان خزد گذرا»

 «پشتیبانی نمزدند.

 (21/ ) قمر» و حَمَلناهت عَلتی ذات  أتلزاحٍ و دتسترٍ:»برگرفته از آیۀ 

 ةًیَمتوودتب إلتیهووا الحاس وودت الطبوورفَ حَسوورت

  

 فتیَرجِعت عَنهَوا الطتورفت و هتوزَ حَسویر      
 

 (211)همان: ص

ره حسرتی در دل ماند در حالیرند ولی نگاهش باز میمی حسزد از روی حسادت به او نگاه» 

 «ماند.می

 ( 9) ملک/  «ث مَّ ارجِعِ البَصَرت رترتبتتینِ یَنقل ب إلتیکَ البَصَر  خاس ئات و هتزَ حَسیرٌ »  برگرفته از آیۀ:

 فتتتلتقبوووی آدَصت م ووون رَبِبوووه رتل موووا

  

 تٍ هتوووونب رتنووووز  المتووووذن بینا  
  

 (199)همان: ص

 «باشند از خداوند دریافت نمزد.دهندۀ گناهکاران میحضرت آدص)ع( رلماتی را ره نجات» 

 (  19) بقره/  «فتتتلتقبی آدَصت م ن رَبِّه  رتل ماتٍ فتتابَ عَلتیه  :» اشاره به آیه 
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 مدح پيامبر صلی اهلل عليه و آله -3

دارد. به یقین این تاریخ از زمان ، تاریخی دیرینه مدح و ستایش پیامبر اررص)ص( در شرر عربی

حیات خزد آن حضرت شروع شده است. در تاریخ ادبیات عربی رمتر شاعری است ره در اشرار 

مملزری بر  ۀخزد به مناسبتی از آن حضرت یادی به میان نیاورده باشد. اوج مدح ایشان به دور

 گردد. می

 الدین حلی: مدح پيامبر)ص( در شعر صفی3-1

رند ره گزیی هر لحظه تشنه را به پیامبر اررص)ص( چنان خالصانه تزصیف می او عشق خزد

 دیدار اواست.

 تترضَ الحَصَی شتزقات ل مَن سَبَّحَ الحَصَوی 

 و فواختورتت  األفووزاهَ نووزترت عتوویتزن نا   

  

 لتدَیوووه  و حَیاوووا بِالسَّووووصِ بَریر هوووا  

 بِتتبَووورُّكٍ لتماوووا قتووووبَلتتهت ث ووووغ زرتها
  

 (94ش: ص2199دسی، )امین مق

های بیابان به شزق رسی ره برای او تسبیح گفتند راضی شده و شترها نیز به او ریزهسنگ»

 «اند.و دهانها بر نزر دیدگانمان مباهات نمزدند چراره بزسه بر لبهای او زده -تهنیت گفتند

 داند:وی، پیامبر اررص)ص( را خاتم پیامبران الهی می

 المتختارِ مَن خ ت مَتمتحَمَّدٌ المتصطتفی 

  

 بِمَجوود ه مترس وولزتا الووربحمنِ ل َ مَوومِ  
 

 (598)حلی، همان: ص 

های خداوند برای مردص با او ختم حضرت محمد)ص( برگزیده و همان رسی است ره فرستاده» 

 «اند.شده

 :گزیددر جای دیگر می

 و عَلیکَ )إرم یوا( و )شتوریا( أتثنتیوا   

  

 ضوول کَ دان ووزاو هتمووا و ح زقیوولت ل فت 
 

 (81)همان: ص 

اند و برای مقاص تز سر ترظیم فرود پیامبران الهی همچزن ارمیا و شریا و حزقیل تز را ثنا گفته» 

 «آوردند.
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اسرائیل می باشند ره پیامبر اررص)ص( را قبل از آمدنش ارمیا، شریا و حزقیل از پیامبران بنی

 اند.ستزده

ـ فتیرتوزَجت الصُّبحِ أتص یواقز   الشبوفتقِ  ةُتَ

  

 بَدَت فتهَیَّجَت  الزَرقواءت فوی الوزَرَقِ    
  

 ص: ص (2492)االیزبی، 

گزنه ربزتران در باغ به هیجان باشی ره اینتز فیروزۀ صبحگاهی یا اینکه یاقزت شفق می» 

 «اند.افتاده

 بیتی در مدح پیامبر اررص)ص( می باشد. 59این بیت، مطلع یک قصیدۀ 

 مزسوی بِفتضول ه   ةُراو مَن نتطتقتت تتوز 

 و مَون بَووشبرت ال  األتنوواصَ بِویتنبووهت   

 متحَمَّوودٌ ختیوور  المترسَوولینت بِیتسوورِها 

  

 و جواءَ بِوه إِنووجیل ها و زَبوو زرتها    

 متوبَشخر ها عووتن إِذن وه و نتووذیر ها   

 و أتوَّل ها ف ی الفتضلِ و هوزَ أتخیر هوا  
 

 ( 89)حلی، همان: ص

و ریست آنکه  -اندی و انجیل و زبزر سخن به ستایش او گشزدهریست آنکه تزرات مزس»

او  -خداوند انسانها را به آمدنش بشارت داده بزد ره او مبشر و ترساننده از طرف خدا است

 «باشد.محمد)ص( واالترین پیامبر الهی و اولین و آخرین آنها در فضل و منقبت می

 :و نیز

 رِسٍ و مَن أ خم دَت مَع وَضر ه  نارت فا

 عَلتیکَ سَوصت الِ یا مووتن تووترَبَّدَت  

  

 و زتلووزِلت م نهووا عَرش ووها و سَووریر ها 

 لتهت الجِونُّ وانقوادَت إِلیوه  أ ستوزرتها    
  

 )همان(

 -؟چه رسی با به دنیا آمدنش آتش آتشکده خامزش شد و تاج و تخت آنها به لرزه درآمد» 

 «اند.ی و فرمانبریت در آمدهسوص خدا بر تز باد ای رسی ره جنیان به بندگ

رند چراره او بزرگترین شفیع نزد خداوند او نزد رسزل خدا)ص( از گناهان خزد شکایت می

 :است

 إِلتیووکَ رَسووزتل  الِ أتشووکزت جَرائ مووات 

 رتبائ رت لتوز ت بل وی الووجِبال  بِحَمل هوا    

  

 یتزازِی الجِبوالت الرباس ویات  صَوغ یر ها    

 الووثُّبزترِ ثتبیر هوا  لتودتربت و نوادَی بِ 
 

 (82)همان: ص 
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 -رنمهای برافراشته بزرگند به تز شکایت میای رسزل خدا از گناهانم ره به اندازۀ رزه» 

 «آورند.را حمل نمایند و فریاد بر میتزانند آنها گذاشته شزند نمیگناهانی ره اگر بر رزه

 :همچنین

 ختمَوودَت ل فتضوولِ وِالد كَ النبیووران  

 خِیفَـةًً لزتلت النبواد ی و أتوجَوسَ   و تتزت

  

 وَانشتووقب م وون فتوورتحٍ بِووکَ اإلِیووزان  

 م وون هَوووزلِ رتُیوواهت أتنزتش ووروان   
  

 (81)همان: ص

و مجلس انزشیروان  -ها به بررت متزلد شدنت خامزش شدند و ایزان رسری شکافتآتشکده»

 «از ترس رویای تز لرزید.

 :و نیز

 السُّحبت و الوو  بِفتضائ لت شتهِدَت بِهِنب

  

 و اإلِنجیووول  و الف رقوووان  ةُتبوووزرا 
  

 (81)همان: ص 

 «با فضیلتهایی ره ابرها و تزرات و انجیل و قرآن شاهد آن هستند.» 

 .باشندهمۀ رتابهای آسمانی گزاه فضیلتهای پیامبر )ص( می

 و ن ص رتَ بِالرُّعبِ الشبدید  عَلیَ الر ودَی 

  

 الوزَغتی أتعوزان   و لتکَ المَوئ وکت ف وی    
  

 (81)همان: ص 

و تز با وحشتی ره خداوند در دلهای دشمنانت افکنده یاری شدی و موئکه نیز در جنگ » 

 «رسان تز شدند.رمک

 .اشاره به تیییدات الهی نسبت به پیامبرش دارد

 و عَلتووی ن بتزَّت ووکَ المترَظبوومِ قتوودرتها   

 و بِوووکَ اسوووتتغاثت الت آدَصت ع نووودَما 

 التتجَوا نوزتحٌ و قتود ماجَوت بِوه      و بِکَ

 و بِووکَ اغتتوودَی أتیُّووزبت یَسوویتل  رَبَّووهت 

 و بِکَ الختلیل  دَعَوا اإلِلوهَ فتلتوم یَختوف    

 و بِکَ اغتتدَی ف ی السِّجنِ یزتستفت سائ وت

  

 قووواصَ الوودَّلیل  و أتوضتووحَ البترهووان     

 ن س ووبَ الخ وووفت إِلتیووه  و الر صوویان    

 طتغتووی الطبزفووان  إِذ  الس ــفینَةِدتسوور  

 رتشووفَ الووبَوء  فتزالتووت  األتحووزان    

 نتمووروتدَ إِذ تتوووشتبَّت لتووهت النبیوووران    

 رَبَّ الوووور باد  و قتوووولبتهت حَیوووران   
 

 (85-89)همان: ص 
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و آن هنگاص ره آدص)ع( از  -و بر پیامبری واال مقاص تز دالیل و براهین آشکار وجزد دارد» 

ره طزفان رشتی نزح)ع( را در و هنگامی -ۀ نجات خزد قرار داددستزر خداوند سرباززد تز را واسط

و ایزب)ع( نیز به تز پناه آورد و خداوند ناراحتیهایش را برطرف  -هم نزردید او به تز پناه آورد

ره در آتش نمرود قرار گرفت تز را واسطۀ بین خدای قرار داد و از و ابراهیم)ع( نیز هنگامی -نمزد

 «ره متحیر بزد به تز پناه آورد.ف)ع( نیز در زندان در حالیو یزس -آتش نهراسید

 نمایدهمچنین در این ابیات او اشاره به بخشش و ررص پیامبر اررص )ص( می

 عَمَّت أتیاد یکَ ر ولب الکائ نوات  و قتود   

 جووزتدٌ تتکتلبفووتَ أرزاقت الر بوواد  بووه     

 لتز أتنب جزتدَكَ ل لطُّزفوانِ ح وینت طتمَوت   

  

 نوواصت بِجووزدٍ م نووکَ متنوودَف ق  خ ووصَّ األت 

 فتنووابَ فوویهِم مَنووابَ الرووارِضِ الغتوورِق

 أتمزاجتووهت مووا نتجووا نووزتحٌ م وونت الغتوورِق 
  

 (89)همان: ص

همان ررص و  -اندالطاف تز همۀ خلق را شامل شده و انسانها نیز به ررص سرشار تز متنرم شده» 

شد آن لحظه ره ان را هم شامل میاگر لطف تز طزف -رساندلطفی ره روزیهای بندگان را می

 «یافت.، نجات نمینزح)ع( گرفتار شده بزد

 :و نیز

 ا نجیلِ و الصُّحتف  االوتلوی عَلتوی نتسَوقِ     ذ رر كَ و الو  ةِو جاءَ فی متحکتمِ التُّزرا
 

 «در تزرات و انجیل و رتابهای پیامبران ناص تز به ترتیب ذرر شده است.» 

 گزید :تا اینکه می

 ز أتنب عَزمَکَ ف ی نوارِ الختلیولِ و قتود   لت

 لتز أتنب بَیسَکَ ف ی مزسی الکتلویِمِ و قتود  

 لتووز أتنت ت بَّووعَ ف ووی مَحَوولخ الووبِود  دَعَووا 

  

 مَسَّووتهت لتووم یَوونجت م نهووا غتیوور  متحتتوورِقِ 

 نزتجِیَ لتماا ختورب یَوزصَ الطُّوزرِ متنصَور ق    

 الت بِاسم کَ و استتسوقتی الحَیَوا لتستوق ی   
 

 (89)همان: ص

 -رردبزد، در این صزرت رسی از آن نجات پیدا نمیاگرهدف تز آتش ابراهیم)ع( خلیل می» 

ررد ، مزسی)ع( و اگر در آن هنگاص ره مزسی)ع( در طزر به مناجات پرداخت قدرت تز جلزه می

رحمت نازل  دادند بارانو اگر قزص تبع در شهرهای خزد خدای را به اسم تز قسم می -نمزدغش نمی

 «شد.می
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 : مدح پيامبر در شعر ابن معتوق3-2

بیت  95شزد؛ یکی مشتمل بر از اشرار به دست آمده از وی، دو قصیده در مدح پیامبر یافت می

 باشد:ره مطلع آن بیت ذیل می

 هوذا الرَقیوق  و ت لوکَ ش وما رِعان وه     

  

 فتووامز ج ل جَووینت الوودَّمعِ م وون ع یقان ووه 
  

 (6ص:ص 2885)ابن مرتزق، 

 «اینجا وادی عقیق است و این اول بلندی آن است پس اشکها را با ساحل آن ممزوج نما.» 

 :گزیداو در این قصیده بسیار زیبا می

 واشمتم عَبیورت ت رابِوه وَالوثتم حَصوی     

 واعد ل بِنا نتحزَ المتحَصَّبِ م ون م نوی   

 و توتزَقب فیِه الوطبرنت إِماا م ون قتوونا  

  

 انتتثتورتت عتقوزتدت جتمان وه     فی سَوفح ه   

 الغ وونجِ م وون غ زالن ووه  ةِواحووذتر رتمووا

 ف رسووان ه  أتو م وون ق ووودتود  ح سووان ه  
  

 (6)همان: ص

و  -اند بزسه بزنو بزی خارش را استشماص رن و بر سنگ ریزه هایی ره بر رف آن ریخته» 

و نیز مزاظب باش ره مبادا  -شما را به سزی سرزمین منا ببر و از زیبایی چشمان آهزان بر حذر با

 «اش بشکافد.های جنگجزیان آنجا به تز برسد و یا خزبیهای برندهنیزه

 :رندرسد ره از دوری و عدص دسترسی به حضرت، شکایت میتا اینکه به این بیت می

 فتووإِالصَ یتفجِرتن ووی الزبمووان  بِفتقوود ه م 

 عَتتبِووی علتووی هووذا الزبمووان متطتووزَّلٌ

  

 رَأیَ جَلتوودی علتووی ح دثان ووهو لتقتوود  

 یتفض ی إِلوی اإلِطنوابِ سَورحت بَیان وه    
 

 (9)همان: ص  

ره ناشکیبایی من را در این دهد ؟ در حالیپس تا ری زمانه مرا بر از دست دادن آنها آزار می» 

 « رشد.مومت من بر این زمانه طزالنی بزده و بیان آن سخت به درازا می -اتفاق دیده است

داند و اذعان دارد ره رتابهای مقدس پیامبران مبر اررص)ص( را برترین فرستادۀ خداوند میاو پیا

 :، از آمدن او خبر داده بزدندپیشین

 ختیر  النببیایِنت البوذی نتطتقتوت بوه  الوو    

  

 و اإلِنجیوول  قتبوولت أتوان ووه  ةُوووتتزرا 
  

 (9)همان: ص 

 «اند.انجیل از او سخن گفتهواالترین پیامبری ره قبل از آمدنش تزرات و » 
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 :شمردسپس او را چارۀ بیچارگان و لطف الهی برمی

 رتهف   الزَرَی غتیث  الصَّریخِ مَرواذ ه 

 الومتنط ق  الوصَّخرت األتصَمَّ بوِکتوفخووه 

 ل وطفت اإلِله  و س ورُّ ح کمَت وه البوذی  

  

 و رتوووفیل  نتجدَت ووه  و ح صوون  أتمان ووه  

 ء  فوووی ت بیانووه و الووومتخرِست البتلتغووا

 قتد ضاقت صَدرت الغتیث  عَون ر تمان وه  
  

 (8)همان: ص

رسی ره سنگ  -رسان و دژ پناه جزیش می باشدپناهگاه خلق و فریادرس بیچارگان و رمک» 

آن رسی ره  -سخت را به سخن گفتن در آورد و با سخنزری خزد سخنزران را مبهزت ساخت

 «ی ره ابرها وسرت گنجایش آن را ندارند.لطف الهی برای خلق است و سر حکمت اله

 :دهندۀ پیامبران قبل از خزد بزده استاو نجات

 فتوهتزَ البذی لتوزالهت نوو زحٌ مووا نووتجا   

 رتو و ال مزسَی الکتلیمِ سَوقتی الوربدَی  

  

 فووی ف لک ووه المَشووحزتنِ م وون طزفان ووه  

 ف ووورعَزنته و سَموووا علتووی هامان ووه   
  

 (4)همان: ص

و هرگز  -رردسی است ره اگر نبزد حضرت نزح)ع( از آن طزفان نجات پیدا نمیاو همان ر» 

 «یافت.مزسی بر فرعزن و هامان برتری و پیروزی نمی

 :تزان حقش را ادا نمزدهمچنین هرچقدر ره پیامبر)ص( را مدح رنند باز نمی

 عتووذرات فتووا نب المَوودح  فیووکَ متقتصِّوورٌ

 موا قتودرته موا ش ورر ه بِمَودیحِ مَوون     

  

 و الووورَبدت متووورتترِفٌ بِرَجووزِ ل سووان ه 

 یوو ثن ی عوووتلتیه  ال  فووی ق ورآنوووِه  
 

 (4)همان: ص 

نمایم چراره زبان مدح از ستایش تز قاصر است و بنده نیز به عجز خزاهی میاز مقاص تز عذر» 

را در قرآن  ره خداوند اوتزاند تز را ستایش نماید درحالیچگزنه رسی می -نمایمخزد اعتراف می

 «ستزده است.

 :گزیددر آخر نیز می

 صَلبی اإلِلهت علتیکَ یا مَوزلیَ الوزَرَی  

  

 مووا حَوونب متوووغتترِبٌ إلووی أتوطانوووِه 
  

 (29)همان: ص

 «خداوند بر تز درود فرستد ای سرور خلق هر هنگاص ره غریبی بر دیار خزد ناله سر زند.» 
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 :لع ذیل استبیت با مط 299، مشتمل بر قصیدۀ دوص وی

 ال بَرب ف ی الحابِّ یا أتهلت الهَزَی قتسَوم ی 

  

 و ال وَفتووت ل لرتلتووی إِن خ نووت ک م ذ مَم ووی 
 

 (29)همان: ص

 ...«اص ر نبزدهاای عاشقان اگر به عهد خزد خیانت رنم هرگز در دوستی خزد وفاد» 

 :رندگزنه تزصیف میاو تلخی فراق پیامبر)ص( و اهل بیت)ع( را این

 بت م فتغتیَببوت م صتوبح ی فتلتسوتت أترَی   غ 

 صَبرات عَلتی ر ولخ متورف ف وی مَحَبَّوت ک م    

  

 إِال بَوقوایَوا أتلوتمَّت فیه  م ن ل ومَم ی 

 یا أتملتحَ النباسِ ما أتحلتی بِک وم أتلتم وی  
  

 (22)همان: ص

ا بر هر تلخی در راه محبت شم -از منظر نظرص دور شدید و با رفتنتان صبحگاهم از بین رفت»

 «ترین مردص دردمندی من نسبت به شما چقدر زیبا است.رنم ای ملیحصبر می

 )ص(:رسد به صفات پیامبربرد از آن می

 متحَمَّدٌ أتحمَودت الهواد ی البَشویر و مَون    

 متوبوارَكت اإلِسمِ مَوویمزتنٌ مَوآثووِرهت  

 تواجت الرُّسولِ خوات م هتم    لَـةِ طتزق  الرخسا

  

 لغتویِّ ضتولبت سوائ ر  األ مَومِ    لتزالهت ف وی ا  

 عَمَّووت فتآثارتهووا بِووالغزترِ و األترتوومِ  

ــةٌبَووول   ل ر بوواد  الِ ر ولخوهِوووم  زینَ
  

 (21)همان: ص

ناص او  -ماندندرسان خداوند است ره اگر او نبزد مردص در گمراهی میحضرت محمد)ص( پیاص» 

او تاج پیامبران  -اندز وی متبرك شدهباشد و همۀ سرزمینها امبارك است و آثارش با بررت می

 « بخش همۀ خلق خدا است.الهی بلکه زینت

 :داند)ص( میاو خزد را دیزانه عشق پیامبر

 هتزَ الحَبیبت البذی جتن نتت فیِوه هَوزی    

 أترَی مَمات ی حَیَاتی فوی مَوحَبَّوت ووه  

 أتسووکتنت هت بِوووجَنانی و هتوووز جَووونبتهت 

  

 هت رتیفَ ش وئتَ ل ومِ  یا الئ م ی فی هَزا 

 و موِحنتت ی و ش قائ ی أتهوونتی  الوون برَمِ  

 فتیثلتجتت فیِه أتحشوائ ی علتوی ضتورتصِِ   
 

 (21)همان: ص
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خزاهید رنندگان هرچه میاص پس ای مومتاو همان محبزبی است ره در عشقش دیزانه شده» 

محبت او را در  -دانممیسختی و اذیت و مرگ خزد را در راه محبت او راحتی و زندگی  -بگزیید

«ره او بهشت خداوند است.اص در حالیبهشت خزد سارن ررده

 :دانداو عشق پیامبر)ص( و آل وی را دین و ایمان خزد می

 هَزاهت دینوی و إِیموانی و مترتتقتودی   

  

 و حتبُّ ع ترتتوه  عَوزنی و مترتتصَوم ی    
  

 (29)همان: ص 

من است و دوستی اهل بیت)ع( او رمک رسان و دوست داشتن او دین و ایمان و اعتقاد »

 «باشد.پناهگاهم می

 :نماید، طلب شفاعت و آمرزش گناهان خزد میدر آخر از پیامبر اررص)ص(

 یا سَویِّدی یوا رسوزلت الِ خ وذ بِیَود ی     

 أتسووتتغف ر  الت م ماووا قتوود جَنتیووتت علتووی 

 إِن لتم تتک ن لی شتفیرات فی المَرواد  فتمَون  

  

 تتحَمَّلوتت ع ووبئات فوویِه لتوم أتق وومِ     فتقتد  

 نتفسی و یوا ختجَلوی م نوهت و یوا نتودَم ی     

 یتجیر نووی م ووون عَووذابِ الِ و الووونخقتمِ
 

 (294)همان: ص 

به  -بین برده زاص ره طاقتم را اای آقای من ای رسزل خدا دستم را بگیر چراره سختی چشیده» 

اگر در روز قیامت  -برص پس بسیار شرمنده و پشیمانماص پناه میسزی خدا از آنچه ره مرتکب شده

 «دهد؟نزد خدای شفاعتم نکنی پس چه رسی مرا از عذاب خداوند نجات می

 :گزیدتا اینکه می

 موا مَوورب ذ رور ر م إِال و أتلووزتمَنی   

 عَلتوویک م صَوولتزاتت الِ مووا سَووکترتت

  

 نتثرت الدُّمزتعِ و نتظمَ المَدحِ فی رتل موی  

 أتهلِ التُّقتی فوی داحِ ذ رورِهم   أترواحت
  

 )همان(

آید مگر اینکه اشکم جاری بشزد و ملزص به سرودن مدح شما هرگز یاد شما به خاطرص نمی» 

 «صلزات خدا بر شما باد هر هنگاص ره ارواح متقین در یاد شما غرق شزند. -نمایم
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 : مدح پيامبر)ص( در شعر بوصيری3-3

سزا در و بلند در مدح پیامبر اررص)ص( دارد ره تیثیری بهقصیدۀ رزتاه  29، بزصیری

، قصیده )برده( در مدح هایش. از مشهزرترین سرودهسرایی شاعران برد از او گذاشته استمدیحه

 :باشدبیت با مطلع ذیل می 299پیامبر)ص( ره مشتمل بر 

 أتم ووون تتووذترُّرِ جیوورانٍ بِووذ ی سَوولتمِ

  

 بِودَصِ  مُقلَـةٍ ن مَزتجتَ دَمرات جَرتی م و  
  

 (1ش: ص2194)طهرانی، 

گزنه اشکهای خزد را با خزن دیدگان مخلزط ای ره اینسلم افتادهآیا به یاد همسایه منطقۀ ذی»

 «ای ؟نمزده

 :گزیدبرده خزد می 22وی در بیت 

 مو حَومَّودٌ سَیادت الکتوزنتینِ و الثبقتلتوینِ  

  هتزَ الحَبیبت البوذی ت رجَوی شتوفاعَت هت   

 فاقت النببایینت فی ختلوقٍ و فوی خ ل وقٍ   

  

 والفتریقتینِ م ن عتوربٍ و م ون عَجَومِ    

 زالِ متقتتح وومِ ل ک لخ هَوزلٍ م ونت األتهو   

 فی ع لمٍ و فی رتورتصِ  هتو لتم یتودانو ز
  

 (9)همان: ص

او همان حبیبی  -باشدحضرت محمد)ص( سرور دو جهان و جن و انس از عرب و عجم می» 

در خلقت و اخوق نیکز و علم و بخشندگی  -رودوی انتظار شفاعت در هر مصیبتی می است ره از

«از همۀ پیامبران پیشی گرفته است.

ره پیامبران الهی داند تا جایی، پیامبر اررص)ص( را اشرف مخلزقات خداوند میبه این ترتیب وی

 دهد:سلمانان بشارت می، پس این نرمت بزرگ را به مرسندای از فضل او نمینیز به ذره

 بتشرتی لتنوا مَرشورت اإلِسووصِ اتنب لتنوا    

  

ــةِم وونت الر نووا   رترنووات غتیوورت متنهَوود صِ یَ
 

 (9همان: ص ) 

 «ای مسلمانان بشارت باد ما را ره ما دژ مستحکمی داریم تا به آن پناه ببریم.» 

بر)ص( می پردازد ره همچنین او در قصیدۀ )ذخر المراد فی وزن بانت سراد( به مدح پیام

 شزد:گزنه آغاز میاین

 إِلی مَتتوی أتنوتَ بِالبلوذات  مَشوغ زل     

  

 و أنتَ عَن ر لِب موا قتودَّمتَ مَسوؤ ل     
  

 (129)البزصیری، همان: ص 
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بایست ره بر همۀ اعمالت میخزاهی در لذتهای دنیایی غرق باشی درحالیتا به ری می» 

 «گز باشی.جزاب

 :گزیدتا اینکه می

 و المتصطتفتی ختیور  ختلوقِ الِ ر لخهِومت   

 الِ البتوی ظتهَورتت   حُج ـةُ متوحَومَّودٌّ 

 هتزَ الشبوفیعت إِذ روانت المَروادت غتوداتت    

 أتعلتووی المَرات ووبِ ع نوودَ الِ رتتبَت ووهت 

  

 لتهت عَلتی الرُّسولِ تتورجیحٌ و تتفضویل     

 بِستنبته  مالتها فوی الختلوقِ تتوحووزیل    

 ل لحَشرِ تتخزیوفٌ و تتووهزیل   واشتتدَّ 

 فتاعلتم فتما مَزض عت المَحبزتبِ مَجهتوزل  
  

 (129-129)همان: ص

او  -های الهی نیز برتری داردباشد و بر همۀ فرستادهپیامبر اسوص)ص( برترین خلق خدا می» 

ص رنندۀ روز قیامت به هنگااو شفاعت -باشد ره با سنت استزار خزد ظهزر نمزدحجت خدای می

باالترین مرتبه و مقاص نزد خدا برای اوست پس بدان ره جایگاه محبزب  -باشدترس و وحشت می

 «ناشناخته نیست.

 :گزیددر جای دیگر می

 إِنب النببوویَّ متوحومَّووودات م وون رَبِبووه  

 ال  فتووووضبلتهت و رَجَّوووحَ قتوووودرَهت  

 إِن جوواءَ بَروودَ المترسَوولینت فتفتضوول هت 

 جوواءَ بِزَحیِووه   جوواءتوا بِووزَحیِهِم و 

  

ـــضیلَةٍرترتمووات بِوووک لخ     مَمن ووزحت فَ

 فتلیتهن وووه  التبفضووویل  و التبووورجیحت 

 م وون بَروود ه جوواءَ المَسوویحت و نووزتحت 

 فتکتیتنبووهت بَووینت الوووکتزار بِ یووزتحت  
  

 (44)همان: ص

خداوند او را برتری داده و مقامش  -حضرت محمد از طرف خداوند حائز هز فضیلتی می باشد» 

اگرچه برد از همۀ پیامبران آمده است ولی رتبۀ همۀ  -را بلند گردانیده پس برتری بر او گزارا باد

آنها با پیاص خزد آمدند او نیز با پیاص خزد آمد و تز گزیی میان  -آنان برد از ایشان قرار دارد

 «ستارگان جلزۀ خاص خزد را دارد.

 :فرستد( صلزات میهمچنین او به صزرتهای مختلف بر پیامبر اررص )ص

 م نبوووی إلتیوووه  یَر دُّهوووا تَــــةی ةًو 

 صَووولبی عَلتیوووه  ال  إِنب صَووووتتهت  

  

 م ووونهت عَلتوویَّ متسَوولخمٌ و متووورتحِّبت   

 فتوورضٌ عَلتووی ر وولخ األتنوواصِ مترتتخووبت
 

 (42)همان: ص 
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 -رندار میرا تکرگزیی آنآمددهنده و هر خزشسوص من بر او بدین گزنه است ره هر سوص» 

 «ره سوص فرستادن بر وی بر همۀ مخلزقات واجب است.خداوند بر او درود فرستاده و به درستی

 :و نیز

 صَووولبی عَلتیوووه  ال  إِن صَووووتتهت  

  

 غتیووثٌ ل ر وووت  الووذُّنزتبِ متووزیحت   
  

 (292)همان: ص

انی است ره گناهان ره سوص بر وی همچزن آب فراوخداوند بر او سوص فرستاده و به درستی» 

 «شزید.را می

 :همچنین

ــةَالِ یتضووح ی  ةُعَلتیووکَ صَووو   بِطیَّ

 و دامَووت رتیتنفوواسِ الووزَرَی تتوورتدُّدٌ 

  

 لتدَیکَ بِها وَفدٌ و یتمس ی بِهوا وَفودت   

 و الووربدُّ الـــتَّةی ةُعوووتلتیکَ م وونت الِ 
  

 (221)همان: ص 

و  -فرستندعصر هنگاص در مدینه گروه گروه می سوص خداوند بر تز باد سومی ره صبح و» 

 «نمایند.پاینده باد نفسهای مخلزقاتی ره تحیت و سوص خداوند را بر تز تکرار می

 مدح اهل بيت )ع( -4

سرایان به آن تبیین اوصاف اهل بیت)ع( با استناد به آیات و روایات، سنتی است ره بیشتر مدیحه

 نزع مدیح همچزن اغراض دیگر شرری رنگ خاص خزد را دارد. اند. در عصر مملزری اینپرداخته

 مدح اهل بيت)ع( در شعر صفی الدین حلی  –/الف 3

داند و راه ورود به رحمت الهی را گرو او آل پیامبر اررص)ع( را رلید نجات از عذاب خدا می

 :بیندآنها می

ــرَةَیووا   المتختووارِ یووا مَوون بِهِووم عِت

 ئ ووورٌحَوودیث  حتوببوووی لتک وومت سا 

 قتد ف زتت ر ولب الفتوززِ إِذ لتوم یَوزتل    

 فتوووومَن أتتتووووی الت بِوووور رفان ک م

  

 أترجووزت نتجووات ی م وون عَووذابٍ أتلوویم  

 و س وورب وتدای فووی هَووزار م متقوویم  

 ص وووراط  دینووی بِک وومت متوووستتقیم  

 ) فتقتوود أتتتووی الت بِقتلووبٍ سَوولیم (  
 

 (84حلی، همان: ص)صفی الدین 
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 -بینممبر)ص( ای رسانی ره نجات خزد را از عذاب الهی به دست شما میای اهل بیت پیا» 

به  -سخن گفتن از محبت شما نزد من همیشگی است و دوستی من بر عشق شما استزار است

ره با پس هر رسی -اصاص چراره به وسیلۀ شما به راه راست هدایت شدهره رستگار شدهدرستی

 «انا ره با قلب سلیمی روی آورده است.شناخت شما به سزی خدا روی آورد هم

 :داندهمچنین آل پیامبر)ص( را بهترین خاندان می

 البتووی ةُفتآل ووکَ ختیوور  اِلِ و الر توورت 

 إِذا جزتل سَووت ل لبَووذلِ ذتلب نتضووارتها  

 

َرتهابَّت ها نو رومَووی قتلیولٌ شتووک ز   مَوح 

 و إِن جزتل سَت فی الفتضلِ عَزب نتظیر هوا 
  

 (82)همان: ص

گذار باشند و محبت آنان نرمتی است ره رمتر رسی شکرپس خاندان تز بهترین خاندان می» 

اگر در بخشش بنگری ، نظیری برای آنها نیست و اگر در فضل و منقبت بنگری همچزن  -آن است

 «شزد.آنان یافت نمی

 :ندرگزنه بیان میبه همین دلیل او عشق و عوقه خزد را به آل پیامبر)ص( این

 وِالئی ل آلِ المتصطفتی ع قودت مَوذهَبِی  

 

  متفر ومت  بَـةِ و قتلبِی م ن حتوبِّ الصَّوحا 
 

(42)همان: ص  

 «دوستی آل پیامبر)ص( با دینم گره خزرده و قلب من با دوستی صحابه سیراب شده است.» 

ها( اماص بابت یٌّل عَو  الرلمِ ینةُدا مَ: )أنتفرمایدالدین بر اساس حدیث پیامبر اررص)ص( ره میصفی

 شمارد:علی)ع( را راه ورود به علزص نبزی می

 ع ولمٍ و ابون  عَوومِّکَ بابتهوا   مَـدیـنَـةُ

 ش متزسٌ لتک م ف ی الغتربِ رَدَّت ش متزستوها 

 جِبالٌ إِذا ما الوهِضبت دَربت جِبال وهووا 

 

 فتم ن غتیرِ ذاكَ البابِ لتم یتؤتَ سوزترتها 

 رقِ ش وقبت بتودتوترها  بتدتورٌ لتک م فی الشبو 

 بِحارٌ إِذا موا األترضت غوارَت بتحزرتهوا   
  

(82)همان: ص 

تز شهر علم هستی و پسر عمزی تز درب آن است پس هررسی بغیر از درب آن نمی تزاند » 

هایی در شرق برای شما خزرشیدهایی به هنگاص غروب برای شما به آسمان برگشته و ماه -وارد شزد

مانید و اگر دریاها ره رزهها از بین روند شما همچزن رزه استزار میهنگامی -شکافته شده است

 «مانید.خشک شزند شما همچنان دریا باقی می
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 : مدح اهل بيت)ع( در شعر ابن معتوق4-3

 59، یک قصیده در مدح اماص علی)ع( مشتمل براز آنچه ره از آثار ابن مرتزق در دست است

 باشد :بیت با مطلع ذیل می

 غترتبَووت م وونک م ش وومتزست التبوقووی 

 

   فتبَوودَت بَروودَها ن جووزتصت المَووآقی 
 

(26مرتزق، همان: ص)ابن 

 «خزرشیدهایی از شما غروب رردند و برد از آن ستارگانی از شما پدیدار شدند.» 

 :رسد به این ابیات ره عرفان نظری وی را بیانگر استتا اینکه می

 البَرایووواسَووویِّدت األتوصووویاء  مَوووزلتی 

 مَهبَط  الزَحیِ مَورد ن  الور ولوومِ و الوو   

 بَوودرت أ فووقِ الکتمووالِ شتوومست المَرووالی

 ضارِبت الشُّوزسِ بِالظُّبوتی ضتوربوتهَ الو

 

َالختلبووواقِةُ الوووداینِ صَوووفزَ ةُعتووورو 

 إِفوضوووالِ ال بَووول متقتوودِّرت االترزاقِ  

 غتیووث  ستووحبِ النبووزالِ لتیووث  الووتبوقِ

 ی مَکووارِصِ األتخوووقِ بتوووخلِ بِماض وو 
  

(26)همان: ص

دهندۀ منزلگاه وحی و مردن علزص و بلکه روزی -سید اوصیا و سرور مخلزقات و ستزن دین» 

ضربه زن بر خساست با شمشیر اخوق  -ماه آسمان رمال و آفتاب بزرگیها و باران ابر عطا -خویق

 « نیکز.

، علم مت و جانشینی خداوند و خلیفۀ اللهیاو با مررفت عمیق خزد نسبت به مقاص واالی اما

 :نمایدگزنه ترسیم میاماص)ع( را این

 ِ الَةعوال وووم   الوووغتیبِ و الوووشبهاد

 حاض وورٌ ع نوودَ ع لم ووه  ر وولُّ شتوو ٍ  

 

ِیَوروز بت عَونوهت ح وسابت ذترٍّ دَقواق 

 فتط وووزال  الووودُّهزترِ م ثووول  فتوووزاقِ
 

(28)همان: ص 

هر چیزی در علم او  -باشدای غافل نمیو حضزری ره از حساب ذرهعالم به علزص غیبی »

 «گنجانده شده است.

 :پردازدسپس به بیان رشادتهای اماص می

 مَن سَقتی المَرحَوبَ المَنوزتنت و عَمورات   

 مَن أتبوواحَ الوحتووصتزنت بَرودَ امت نواعٍ    

 طترووومَ الزُّعووواقِ و أتذاقت الق وووروتنت 

 و مَحَوووا بِالحتسووواصِ زتبووورت الغتساووواقِ



 فصلنامه ادبیات دینی ششمشماره 
 

31 

 

  

 مَن أتتووی بِالووزَلید  بِوالربوعِ قتووسرات    

 

 بوترووودَ ع وووزخ الرتووو بِووذ لخ الزِثوواقِ  
  

) همان(

ها را با چه رسی قلره -چه رسی به مرحب خیبری و عمر بن عبدود طرم مرگ را چشاند ؟» 

تفهای پیامبر چه رسی بر ر -؟چه رسی ولید را به زور به اطاعت درآورد -؟آن همه مانع فتح نمزد

 «باال رفت و به همراه او در هفت آسمان حضزر یافت ؟

 :گزیدتا اینکه در آخر می

 و عَلیکَ الوسَّوص موا رَقتوصَ الوغ وصوون  



 ِو غتونبوووووت سَوزاجِوووووعت األتوراق 
  

(24)همان: ص

 «های درختان تکان خزرند و پرندگان بخزانند.و سوص بر تز باد هر هنگاص ره شاخه» 

 : مدح اهل بيت)ع( در شعر بوصيری4-3

 :گزیداو خطاب به اهل بیت)ع( می

 أتبَون وی عوتلیٍّ ر لُّک وم حَسَونٌ أتتتوی   

 ف ت حَت به  ستونتن  الرتوو و ف روتض وها   

 إِنب الرتووو لتووم تتسووتتق م إِال بِک ووم   

 

ِم وونت الفتضوولِ مَنسووزتبٌ ل ختیوورِ إِموواص 

 صِاإلِحووورا ةُفتوکتویتنوووبهت تتوووکبیرت 

ـــمسَةًیووا   ردَعوووائ مِ اإلِسوووصِ  خَ
 

(191)البزصیری، همان: ص  

 -باشیدای فرزندان علی)ع( همه وجزد شما خیری است ره از فضل انتساب به بهترین اماص می» 

بلند مرتبگی هرگز پایدار  -االحراص نماز استةاند تز گزیی ره او تکبیرسنتهای الهی با او شروع شده

 «شما ای پنج نفری ره ستزن دین اسوص هستید.شزد مگر با نمی

 :گزیداو با اشاره به آیۀ تطهیر در حق اهل بیت)ع( می

 سِ و هتم أتغنیاءت عَنِ التبطهیرِ  أتهل  بَیتٍ متطتهَّرینت م نت الرخجو 

 (296ص ، ص 2445)محمد البزصیری ،  

اید و ه نیازی به پاك شدن نداشتهراید در حالیاهل بیتی)ع( هستید ره از هر پلیدی پاك شده» 

 «اید.پاك بزده

 :گزیدو با اشاره به آیات سزرۀ انسان می
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 یتطر متوووزنت الطبرووواصَ ال ل جَوووزاءٍ  

 

ِیَتترتجَّزنتووووووهت و ال ل شتووووووکزتر 
 

(229)همان: ص

 رنند نه برای ثزابی ره بخزاهند به آن برسند و نه برای اینکهآنها به گرسنگان غذا انفاق می» 

 «گذاری شزد.از آنها شکر

 :نیازی از آن نیستای مزجب بیمزدت به اهل بیت)ع( ثروتی است ره هیچ سرمایه

 ف وی ق ربَوی النبببویِّ غ نوی      ةَإِنب المَزدَّ

 

 ال یَسووتتمیل  ف ووؤادی عَنووهت تتمزیوول 
  

(281)همان: ص 

 « رود.یراهه نمیدوستی با اهل بیت پیامبر)ع( ثروتی است ره قلب من از آن به ب» 

 :داند ره اصزل الهی بر آن مبتنی استای میبزصیری حب اهل بیت)ع( را عقیده

 قُربَـةٌ فتق ل ل بَن وی الزبهوراء  و القتوزل     

 ةٌهَووول حتوبُّوووک م ل لنوواسِ عَوووقیدَ

 

 بِک وولخ ل سووانٍ فوویهِمت أتو حَوووصائ دت 

 علتی ا سِّوها ف وی الِ ت بنتوی القتزاع ودت    
  

(69 )همان: ص

آیا جز این است ره محبت شما  -خزاهی بگزپس به فرزندان زهرا)ع( با هر زبانی ره می» 

 «؟ای راسخ است ره قزانین اسوص بر آن بنا نهاده شدهعقیده

 :حاصل است)ع(، بیاعتقاد خالی از محبت اهل بیت

ــةٍو إِنب اعت قووادات خال یووات م وون    مَةََّ

 

 یا لتفاس وودتو حتووبٍّ لتک ووم آل  النببوو 
 

(11)همان: ص 

 «، اعتقادی فاسد است.و هر اعتقادی ره خالی از محبت شما اهل بیت)ع( باشد» 

 :داندهای خیرالنساء حضرت زهرا)ع( میالسوص را ریحانهاو حسنین علیهما

ــةٌرَیحانتتوواهت م وونت الزبهووراء     فاطِمَ

 

  ختیر  النخساء  و م ن ص نزِ اإلِمواصِ عَل وی 
  

(289مان: ص )ه

 «باشند.آن دو گل از فاطمه زهرا و اماص علی )ع( می» 

رند و قلب خزد را سرشار از محبت آنان بزصیری خزد را )حساان( اهل بیت)ع( مررفی می

 :داند و در رثای آنان همچزن خنساء خزاهد بزدمی
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 آل  بَیوووت  النببووویا ا نب ف وووؤاد ی  

 لآل  بَیووت  النببوویا ط بووت م فتطووابَ ا

 أتنووا حَساووان  مَوودح ک م فتووإِذا ن حووو 

 

   لتوویسَ یَسوول بته عَوونک مت التبیسووواءت 

 مَوودحت فوویک م و طووابَ الرخثوواءت    

 وووتت عَلتوویک م فتووا نبنی الختنسوواءت   
  

(11)همان: ص 

ای آل پیامبر)ع( شما  -رندامیدی محبت شما را از قلبم سلب نمی، ناای اهل بیت پیامبر)ع(» 

باشم و اگر رنندۀ شما میمن همچزن حسان مدح -باشدو ستایش شما نیکز می اید و مدحنیکز شده

 «رنم.نزبت به ناله رسید همچزن خنسا نزحه سرایی می

 : رثای اهل بيت )ع(4-4

زدگی و رثای از دست دادن آنان ، مزجبات غمشزدهمان محبتی ره باعث مدح اهل بیت)ع( می

. در دورۀ مملزری هم این نزع شرر به ان شیری متبلزر استباشد ره مخصزصات در شرر شاعرنیز می

 .راه خزد همچنان ادامه داد

 : رثای اهل بيت)ع( در شعر ابن معتوق4-4-1

باشد ره مطلع آن عبارت است )ع( میبیتی در رثای اماص حسین 69ابن مرتزق دارای یک قصیدۀ 

 از:

 هَوولب المتحَووربصت فتاسووتتهِلب متکتبِّوورات   

 

ث ر به  دترَرَ الودُّمزتعِ عَلتوی الثبورتی   وان 
 

(121)ابن مرتزق، همان: ص 

های اشک خزد را جاری گزیان نظاره رن و دانهماه محرص فرا رسید پس هول ماهش را تکبیر» 

 «ساز.

داند ره باعث شد ره آسمان خزن بگرید و اسوص را او مصیبت عاشزرا را بزرگترین مصیبتها می

 عزادار نماید:

 نتوتزلتوووت بوووِه مُـذـــیَّةٍل لووه  أتیُّ 

 ختطبٌ وَهَی اإلِسووصت ع نودَ وتق زع وه   

 أتوَ ما تترتی الحَرتصَ الشبریفَ تکادت مٍن

 

بَکتووت  السَّووماءت لتهووا نتجیرووات أتحمَوورا 

 لتبِسَووت عَلتیووه  ح وودادتها أ صُّ الق وورتی 

 زَفترات وووه الجَمَوووراتت أتن تتتتسَووورَّرا
 

( 121)همان: ص 
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مصیبتی ره با رخداد آن  -دایا چه مصیبتی بر او نازل شده ره آسمان بر او خزن گریستهخ» 

 «بینی ره نزدیک است رربه از اندوه او آتش بگیرد.آیا نمی -اسوص عزادار شد و مکه سیاه پزش

 :داند( میاو این مصیبت را باعث حزن و اندوه پیامبر)ص

 ءٌ تتوودارَكَ م نووهت نتفووست متحماوودٍ  ْرتز

 

 رتوود رات و أتبکتووی قتبوورتهت و الم نبَوورا 
  

(129)همان: ص 

 «مصیبتی ره روح پیامبر خدا بر او ناالن شد و قبر مطهر و منبر او نیز گریان شدند.» 

 :، همزاره خزد را غمگین آن حادثه می داندابن مرتزق

 حتزنووی عَلتیووه  دائ وومٌ ال یَنقتضووی   

 

   راو تتصَووبُّری م نبووی عَلتوویَّ تترَووذب 
 

)همان( 

شزد و صبرص در این مصیبت به پایان ناراحتی من بر او همیشگی است و هرگز تماص نمی» 

 «رسیده است.

 : رثای اهل بيت)ع( در شعر بوصيری4-4-2

رند ره خزن شهیدان در داند و عاشزرا را چنان تصزر میاو مصیبت رربو را فرامزش نشدنی می

 :تآن جاری و اشکها در آن جامد اس

 م وون شتووهیدَینِ لتوویسَ یتنسووینی   

 مووا رَعَووی فیهِمووا ذ مامتووکَ مَوورُ  

 و ط فخفَ یَزصت الطبفِّ رتیول  د موائ ک م  

 ر وولُّ یَووزصٍ و ر وولُّ أترضٍ ل کتربوووی

 

  الطبووفُّ متصووابَیهِما و ال رتووربوءت 

 سٌ و قتوود خووانت عَهوودَكَ الرُُّتسووا

 إِذا الدَّصُّ جوارَ فیوه  و الودَّمعت جام ودت    

 م رتوربَوووو و عواشوووزرا م ووونهت
 

(69)همان: ص 

آن دویی ره رعیتها و  -شزدآن دو شهیدی ره سرزمین رربو مانع از فرامزشی مصیبتشان می» 

در روز عاشزرا پیمانۀ خزن شما لبریز شد چراره خزن در آن  -حارمان حقشان را رعایت ننمزدند

 «من عاشزرا و رربو است. هر روز و هر زمینی برای -جاری شد و اشکها خشک گردید
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 گيرینتيجه

، از این رو شاعران به دادنداز آنجا ره حکمرانان این دوره به رعایت ظزاهر دینی اهمیت می .2

شدند؛ سرودن شررهای با مفاهیم دینی تشزیق می

، مدح اهل بیت)ع( و رثای آنان بیشترین راربرد را ، مدح پیامبر)ص(استفاده از آیات قرآن .1

 رار این دوره داشته است؛در اش

، مبتنی بر این مرنا است ره اهل بیت)ع( محزر بیشتر آیات اقتباس شده در شرر ابن مرتزق .1

 باشند و نجات پیامبران و تزفیق آنان به خاطر این خاندان است؛هستی می

های رومی متفکران زمان او الدین حلی متیثر از اندیشهمدح پیامبر)ص( در شرر صفی .9

، او بیش از هرچیز به ررامات حضرت پرداخته است و از ذرر ویژگیهای د و از این روباشمی

 اجتماعی ایشان بازمانده است؛

روی ررده و از این رو، قزۀ ابن مرتزق همچزن دیگر شاعران در استفاده از آیات قرآن زیاده .5

امبر)ع( و بیان جایگاه بیت پی، اما وی در اظهار ارادت به اهلرنگ شده استخیال در شرر او رم

، از دیگران پیشی گرفته است؛ویژۀ آنان

هایش آشکار بزصیری شاعری نبزی بزده و عشق او نسبت به پیامبر اسوص)ص( در مدیحه .6

، در مدح اهل بیت)ع( رزتاهی نکرده است. وی با وجزد شافری مذهب بزدن و ستایش رردن خلفا

های خزد آورده است.دیث منزلت را در سروده، حدیث رسا و حو مزضزعاتی همچزن رربو
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