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راهنمای تدوین و شرایط پذیرش و تنظیم و ارسال مقاالت
الف -ضوابط کلّی و محتوایی:

 -1مقالۀ ارسالی جهت چاپ در فصلنامه باید دارای محتوای علمی ـ پژوهشی باشد.
تبصره  :1ترجمۀ مقاله اگر همراه با نقد جامع علمی باشد میتواند در نشریۀ علمی-پژوهشی درج شود.
 -2الزم است نویسنده یا نویسندگان مشخّصات دقیق خود را شامل :نام و نام خانوادگی ،رتبۀ علمـی ،مؤسّسـۀ
متبوع ،شماره تلفن تماس ،نشانی دقیق پست الکترونیکی  e-mailدر صـفحهای جداگانـه ارسـاك کننـد (در
صورت ارساك از طریق سامانۀ فصلنامه ،نیازی به آن نیست).
 -3در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد ،نویسندۀ مسئوك مشخّص گردد.
تبصره  :2چنانچه نویسندۀ مسئوك مشخّص نشده باشد ،ارائۀ مقاله و تمام مکاتبات و مسؤولیّت مقاله با نویسـنده
اوّك است.
 -4مقاله قبالً منتشر نشده و نویسنده متعهّد به نشر آن در جای دیگر نباشد .ضـمناً مقالـههـای ارسـالی ،نبایـد
همزمان به فصلنامههای دیگر ارائه شوند.
 -5چنانچه مقالهای برگرفته از پایاننامه یا طرحی تحقیقاتی باشد ،یادآوری آن در ابتدای مقاله الزامی است.
 -6مسؤولیّت صحّت و سقم مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهدۀ نویسنده است.
 -7حق ردّ یا قبوك و نیز ویراستاری مقالهها برای مجله محفوظ است.
 -8تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه ،پس از نظر داوران با هیأت تحریریّۀ فصلنامه است.
ب -ضوابط ساختاری و نگارشی:

 -9حجم مقاله حداکثر  26صفحه ،وهرصفحه 250کلمه ،دارای حداکثر  24خط باشد.
 -10مقاله بر یک روی کاغذ  A4با نرمافزار  Wordو قلم  B Compsetفونت  12حروفچینی شود.
با حاشیۀ باال و پایین  ،5چپ و راست  4/5و میان سطور  1سانتیمتر ،و چکیده ،پانویس و منابع با همان
قلم و اندازه  11باشد .قلم انگلیسی  Times New Romanبا یک فونت کمتر از قلـم فارسـی و قلـم
عربی  B Badrبا یک فونت بیشتر تایپ شود.
 -11هر مقاله باید دارای بخشهای زیر باشد:
 .1-11عنوان مقاله؛ ناظر بر موضوع پژوهش و کوتاه و رسا باشد.
 .2-11چکیده :حدود  200-150کلمه به زبان فارسی و انگلیسی کـه در بردارنـدۀ شـر مختصـر و
جامع محتویات نوشتار؛ شامل بیان مسأله؛ هدف؛ ماهیّت پژوهش و نتیجه باشد.
 .3-11کلید واژه؛ هر مقاله باید دارای حدّاقلّ  4و حدّاکثر  7کلیدواژه باشد.
 .4-11مقدّمه؛ به تبیین موضوع مقاله ،ارتباط آن با پـژوهشهـای قبلـی و جهـات نـوآوری آن در

راستای حلّ مشکالت موجود میپردازد.
 :5-11متن اصلی :بخش اصلی مقاله است که بایـد پـاراگرفبنـدی شـده و هـر پـاراگرف دارای
موضوعی خاصّ باشد.
 -12نتیجه؛ حدود  200-150کلمه و دربردارندۀ جمعبندی و خالصه مهمّترین مسایل مطر شده در مقاله
است.
 -13منابع :منابع مقاله ،به ترتیب حروف الفبا مرتّب شده (ابتدا منابع فارسی و عربی ،سپس انگلیسـی) و
در انتهای مقاله آورده شوند .الزم است تمام مراجع در متن مقاله مورد ارجاع واقع شده باشند.
ج -ارجاعات:

 -14ارجاعات درونمتنی؛ منابعی که در متن اصلی مقاله مورد ارجاع قرار میگیرد:
 :1-14در صورت نقل قوك مستقیم از منبعی ،ابتدا و انتهای مطلب باید میان دو گیومه قرار گیرد .در
نقل به مضمون نیازی به گیومه نیست.
 :2-14ارجاعات داخل متن شامل نام خانوادگی نویسنده؛ ساك نشر :شـماره جلـد و صـفحه (مثـاك:
)35/1
 :3-14در صورت ارجاع به چند اثر از یک مؤلف ساك انتشار نیز پس از نام مؤلّف ذکر شود.
 :4-14چنانچه نویسندهای دارای دو یا چند اثر چاپ شده در یک ساك باشد به صورت (نام مؤلّـف،
ساك انتشارحروف الفبا :أ-ب-ج و ،....جلد/صفحه) ارجـاع داده مـیشـود :طوسـی1359 ،ب 452 ،و
طوسی1359 ،ج.125 ،
تبصرره  :3در صورتی که اثری دارای بیش از سه نویسنده باشد ،پس از نام نخستین نویسنده ،عبارت
«دیگران» برای آثار فارسی و عبارت « »et al.یـا « »and othersبـرای آثـار انگلیسـی قـرار
میگیرد.
 :5-14دو یاچند استناد درونمتنی در کنار یکدیگر در یک جفت پرانتز ،با عالمت نقطه ویرگوك از
هم جدا میشوند.
 :6-14ارجاعات توضیحی ،مانند صورت التین کلمات در پانوشت و شر اصطالحات و مانند آن در
پینوشت آورده شود( .ارجاع و اسناد در یادداشت ها مثل متن مقاله روش درون متنی خواهد بود).
 :7-14در مواردی که بالفاصله یا با فاصله از ذکر منبع اصلی ـ اگر ذکر منبعی دیگر موجب ابهام یا
عدم شناسایی منبع مورد ارجاع نگردد ـ ،به همان منبع ارجاع داده شود و از کلمـه همـان و شـماره
صفحه و در صورتی که شماره صفحه نیز یکی باشد ،با همان شرط یادشده ،از واژه همـان اسـتفاده
شود.

 -8-14در ارجاعات آیات درون مقاله این گونه عمل می شود :اصـل آیـه ،شـمارۀ سـوره و آیـه:
( ،)65/1ترجمۀ فارسی آیه.
 -15شیوۀ ارجاع منابع پایان مقاله
 :1-15کتاب ها :نام خانوادگی/شهرت ،نام؛ (ساك انتشار)،عنوان کامل اثر بـه صـورت ایرانیـک یـا
ایتالیک (عنوان اصلی با دو نقطه از عنوان فرعی جدا شود) ،مترجم /ویراستار /گردآورنده :نام و نام
خانوادگی ،ویرایش (در صورتی که نخستین ویرایش نباشد) ،نوبت چاپ ،جلد ،محلّ انتشار :ناشر.
تبصره  :4در آثاری با بیش از دو نویسنده تنها نام نویسندۀ اوك معکوس میشود و نـام نویسـندگان
دوم به بعد به صورت طبیعی پس از یک ویرگوك و حرف ربط «و» پـیش از نـام نویسـندۀ آخـر
میآید.
تبصره :5در صورت عدم وجود تاریخ نشر ،از لفظ «بیتا» و در صورت عدم وجود محلّ نشر از لفظ
«بیجا» و در صورت عدم وجود ناشر ،از لفظ «بینا» استفاده شود.
 :2-15مقاالت :نام خانوادگی /شهرت ،نام( ،ساك انتشار) ،عنوان کامل مقاله درون گیومه ،نام مجلّـه
به صورت ایرانیک یا ایتالیک ،محلّ نشر ،دوره ،شماره ،ماه /فصل انتشار ،شماره صفحات مربوط بـه
مقاله.
تبصره  :6برای ذکر صفحات متوالی از صص استفاده میشود؛ مانند صص  28-25و برای صـفحات
متناوب از ص؛ مانند  43و  47و )50
 :3-15پایاننامه :نام خانوادگی ،نام (ساك انتشار) ،عنوان پایاننامه به صورت ایرانیک یا ایتالیک ،نام
دانشگاه ،سایت اینترنتی که پایان نامه مذکور در آن در دسترسی می باشد.
 :4-15سایت اینترنتی :نام خانودگی ،نام (ساك انتشار و یا روز آمـدن شـدن) ،عنـوان مطلـب درون
گیومه ،آدرس سایت به صورت کامل.
 :5-15پایاننامه و سایت اینترنتی جداگانه ذکر نمیگردد؛ بلکه در ترتیب الفبایی فهرسـت منـابع و
مآخذ آورده میشود.
 :6-15همۀ متون عربی اعمّ از آیات قرآن ،نهج البالغه ،احادیث و جز آن ها باید به طـور کامـل و
درست اعرابگذاری شود.

شماره دوازدهم فصلنامه مطالعات ادبی متون اسالمی
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فهرست مطالب
9

• مقایسۀ مضامین مشترک سیدا پیامبر

در نسج البرده عبّاس پورعبّاسی طـایی و

أریج البرده مصطفی غافلی
عبّاس گنجعلی ،مهین ظهیری

33

• تحلیل زیباشناسی آرایه ها ادبی -بالغی قرآن کری
(مطالدۀ مورد  :سورۀ مبارکۀ قدر)
حسن خرقانی ،جواد معین ،مصطفی فقیه اسفندیاری

63

• تحلیل نشانه ـ مدناشناسی داستان قرآنی حضرت موسی

و فرعون

علیاکبر نورسیده ،مسعود سلمانی حقیقی
85

• بررسی زیباییشناسانۀ طبۀ جهاد در پرتو نقد فرمالیستی
حسن مجیدی ،فهیمه قدیمی

107

• مفهوم منتق ؛ رهیافتی به شدر مهد ّ جناح الیاظدی
(با روییرد به شیوهها بیانی)
مجید محمّدی ،فرشته جمشیدی

133

• بررسی عناصر ادبی در اشدار مدح و رثا اهل بیت
علی خیّاط ،محمّدصادق اردالن

در دیوان زاهی بغداد

سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپی  ،12زمستان 1397

مقایسۀ مضامین مشترک سیمای پیامبر
در نسج البرده عبّاس پورعبّاسیطائی و أریج البرده مصطفی غافلی
عبّاس گنجعلی

1

مهین ظهیری

2

چکیده

مد پیامبر

در ادبیّات عربی از بسامدی واال برخوردار بوده و از همان اوان اسالم شکل یافتـه

است .أعشی و کعببنزهیر نخستین شاعرانی هستند که به این موضـوع پرداختنـد ،پـس از آنهـا
شاعرانی چون حسّانبنثابت ،عبداهلل بن رواحه و نابغۀ جعدی و شماری دیگـر راه آنهـا را در ایـن
وادی پیمودند .در قرن هفتم مد پیامبر

با سبک و شیوۀ جدید و تحت عنوان بـدیعیّات و بـا

پیشگامی بوصیری در قصیدۀ برده ،استمرار و تداوم یافت.
در ایران و به ویژه خوزستان نیز سرودن بدیعیّات رواج یافت .استاد عبّاس پور عبّاسـیطـائی و
مصطفی غافلی ،دو تن از شاعران این خطّه هستند که به ترتیب نسجالبرده و أریجالبـرده را در مـد
پیامبر

سرودهاند .دستاورد این جستار که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد اصالت تشـابه

به بررسی مضامین مشترک سیمای پیامبر

در دو قصیدۀ مذکور میپردازد ،حاکی از آن اسـت

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

،

ذکر ویژگیهای فردی و اجتماعی و یادآوری نشانه های میالد و نبـوّت ایشـان مشـترک بـوده و
بسامد باالی اشتراک آنها در موضوعاتی چون رؤیاپردازیهای شاعر با یاد و خاطرۀ پیـامبر

،

نجواهای شاعرانه با آن وجود پاک ،ذکر حسن و زیبارویی ،خلق و خوی نیک ،فضـایل و مناقـب،
رهبری و هدایت ،رویدادهای تاریخی میالد پیامبر

 ،شواهد و قراین بعثت و ذکر مقـام نبـوّت

جلوهگر گشته است .از دیگر نتایج به دست آمده این پژوهش میتوان به حضور واالی آرایـههـای
مراعات نظیر ،تضادّ ،تشبیه ،تشخیص و تلمیح در بردههای طائی و غافلی اشاره نمود.
واژگان کلیدی :بردهسرایی ،سیمای پیامبر

 ،عبّاس پورعبّاسیطائی ،مصطفی غافلی.

 -1دانشیار زبان و ادبیّات عربی دانشگاه حکیم سبزواری a.ganjali@hsu.ac.ir
 -2دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات عربی دانشگاه حکیم سبزواری ،نویسندۀ مسئول
mahinzohairy@gmail.com
تاریخ دریافت1398/02/22 :

تاریخ پذیرش1398/05/02 :
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مقدّمه

اطّالعی دقیق از آغاز پیدایش مد میان بشر در دست نیست؛ زیرا ریشههای آن در تـاریکیهـای
تاریخ گم گشته و جز مقداری اندک از آن بر سنگهای قدیمی باقی نمانده است .کاغـذهای بـردی،
ستونها ،اهرام و قبرهایی که در کنار رود نیل ،صحراهای مصر ،قصرهای بابل ،مجسّمههـای یونـان و
روم و معابد هند و چین کشف شدهاند ،انواع بسیاری از مد را نمایان مـیکننـد .مضـمون همـۀ ایـن
کتیبهها ذکر شأن و منزلت ممدو یا بیان شجاعت ،بزرگی ،قدرت ،چیرگـی ،فهـم و علـم او اسـت.
(دهان ،بی تا )8-7 :مد از رایجترین و پرسابقهترین درونمایههای شعر در هر زبان و ادبیّاتی به شمار
میرود .مدایحی که شاعران میسرودند ستایش سالطین ،امرا ،وزرا ،بزرگان و اصحاب قلم بوده و غالبـاً
انگیزۀ سرودن این اشعار ،تکسّب و دریافت صله و گاه نیز پنـاه خواسـتن از ممـدو اسـت .قصـیده
مهمّترین قالب از قوالب شعر مدحی است« .مد مضمون اصلی قصیده است و در مد باید قهرمانان را
بیش از آنچه هستند ،نشان داده و به اصطال چهرهای را اسطوره کنند»( .شمیسا)24 :1378 ،
مد پیامبر

نیز با عبور از ادوار مختلف ادب عربی گونههایی متنوّع را تجربه کرده اسـت.

بارقههای این نوع مد را نخستین بار اعشی در شعر خویش جلوهگر ساخت .پس از وی ابوسفیانبن
حارثبن عبدالمطّلب ،عبداهللبن زبعری و کعببن زهیر کـه در ابتـدا از مخالفـان اسـالم بـه شـمار
میرفتند و زبان به هجو پیامبر میگشودند ،با فتح مکّه به پیامبر

پناه آوردند و به منظور جبران

رفتار گذشتۀ خویش مدایحی را به شیوه اعتذار سرودند( .مطهّریزاده )10-9 :1389 ،در همان عصـر
مد به شیوهای دیگر در قصاید شاعرانی همچون حسّان بن ثابت ،کعببن مالک و عبداهللبن رواحه
نمود یافت .در این نوع مد شاعران در کنار هجو دشمنان اسالم و کسانی که زبان اهانت به ساحت
مقدّس پیامبر

گشودند ،به مد پیامبر

روی آوردند .در واقع این نـوع مـد  ،تلفیقـی از

هجو دشمنان و مخالفان و دفاع از اسالم و زدودن اتّهام از چهرۀ این دین و شخص پیـامبر
شمار میرود( .همان )32-12 ،در عصر انحطاط مد پیـامبر

بـه

بـرای نخسـتین بـار بـه مفهـوم

اصطالحی بدیعهسرایی و با انگیزۀ دینی و ادبی و در فضایی صوفیانه در بردۀ بوصیری تجلّی یافـت.
شاعران این دوره ضمن ستایش صفات و اخالق و فضایل پیامبر

از اماکن نزوك وحی سخن به

میان آورده ،یا در اثنای سخن از حسب و نسب آن حضرت به ذکر گوشههـایی از اخبـار و سـیرۀ
نبویّ میپرداختند .امّا در هرحاك توسّل و شفاعت خواهی ویژگی بارز این فنّ است( .حسین:1964 ،
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ابعادی دیگر به خویش گرفت .در این نوع مد شاعران یـا

به تقلید از بردۀ بوصیری و یا در معارضه با آن شعر سرودند .سامی بارودی و احمد شوقی دو نمونـۀ
بارز این شاعران هستند.
در همین زمینه خوزستان نیز به عنوان دروازه تشیّع و مهد علم و دانش ،از دیرباز به شعر و ادب
توجّه بسیار نموده و در دامان خویش شاعران بسیاری را پرورانده است .تربیت یافتگان این مـرز و
بوم همواره به خاندان پاک نبوّت ابراز محبّـت نمـوده و در اشـعار و قصـاید خـویش از جـذابیّت
یاد کردهاند .این پژوهش در تالش است که بـه شـعر دو تـن از

شخصیّت واالی پیامبر اکرم

بردهسرایان خوزستانی (عبّاس پورعبّاسی طائی و مصطفی غافلی) بپردازد و مضامین مشترک آنها را
در ترسیم سیمای پیامبر

بررسی نماید.

 -1ادبیات نظری پژوهش

این جستار با واکاوی بردههای شاعران معاصر خوزستان در پی آن است کـه پاسـخی مناسـب
برای این مسایل را دنباك نماید.
 :2-1پرسش پژوهش

 .1عبّاس پورعبّاسیطائی و مصطفی غافلی در برده های خـویش بـرای ترسـیم سـیمای پیـامبر
اکرم

از چه مضامینی مشترک بهره جسته اند؟

 :3-1اهداف پژوهش

 -1آشنا ساختن مخاطب با بردهسرایان معاصر خوزستان؛
 -2آگاه نمودن او از مضامین مدیحهسرایی درشعر شاعران معاصر خوزستان و چگونگی ترسـیم
سیمای پیامبر اکرم

در آن.

 :4-1پیشینۀ پژوهش

تا آنجا که نگارندگان این پژوهش اطّالع دارند ،پژوهشـی در ایـن زمینـه بـه رشـتۀ تحریـر
درنیامده است؛ امّا پژوهشهای زیر در همین موضوع (بررسی سیمای پیامبر

در شـعر) انجـام

شده که در مقدّمات این پژوهش نیز به نوعی از آنها استفاده شده است:
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 -1جهانی ،وحید ( ،)1391سیمای پیامبر

در مخزن االسرار نظامی و قصیدۀ بردۀ بوصیری،

پایاننامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند ،دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی.
 -2جهاد فیض االسالم و احمدی ،ربابه ( ،)1394جلوههایی از زنـدگانی پیـامبر اکـرم

در

اشعار شهریار و شوقی ،فصلنامۀ علمی -ترویجی سخن تاریخ ،ساك نهم ،شماره .21
 -3خادم نیک ،حسن ( ،)1393بررسی تطبیقی سیمای پیامبر

و اهـل بیـت

در شـعر

دعبل خزاعی و قوامی رازی ،پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه یزد ،دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی.
 -4محمّدی ،نادر( ،)1392سیمای پیامبر اکرم

در اشعار عربی و فارسی ملّا محمّد فضـولی،

پایان نامۀ کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید مدنی آذربایجان (تبریز).
 -2پیامبر

در شعر عرب

اعشی ،نخستین شاعر جاهلی است که پیامبر
َ َ َ َ َ َ
َأ َلمم َت َ
غمممض َعی َنمم لیلمم أر َممما

را در قصیده ای با مطلع پیش رو مد نمود:
َ
َ
َو َع م َک َم م َع م َک َّلسمملی َ ل ُض َسم َّمدا
(حتّی)100 :1994 ،

«آیا چون کسی که به چشم درد دچار آمده ،شب هنگام پلک بر هـم ننهـاده و نخوابیـده ای و
فکر و خیاالتی که به سراغ بیمار بی خواب میآید ،دامن گیر تو نیز شده است؟»
در آن دوره کعببنزهیر نیز در معلّقۀ خویش به مد پیامبر
ایشان را برشمرده است .مطلع معلّقۀ وی این گونه میباشد:
ُ َ ََ
َ
مما ُک فقلبمم ل َیممم َ َمم ُبممم
َب نممت س

پرداخته و فضایل و مناقـب

ُ َ َّ َ َ َ
َ
إثرهممم لممم ُیفممما َمُ ُبمممم
مممممی
(ابن زهیر)26 :1994 ،

«سعاد از ما دور شد و اکنون دلم ،بیمار او است و در پی او دربند و گرفتار ،و فدیه ای هم برای
آزادیاش نیست».
از لحاظ لفظ و اسلوب و معانی ،مد در دورۀ صدر اسالم سادهتر و روانتر شده ،سبکها چندان
تغییری نکرده ،امّا معانی با مفاهیم و ارزشهای اسالمی هماهنگ شده است .لفـظ و کـالم در شـعر
گروهی مانند حطیئه و کعببنزهیر به همان شکل دورۀ جاهلی استمرار یافتـه و در شـعر شـاعران
دیگر مانند حسّان و أمیه بن أبیالصلت نسبت به دورۀ جاهلی سبکتـر و آسـانتـر شـده اسـت ،و
گروهی هم مثل لبید بن ربیعه از سرودن شعر دست کشیدند .حسّان بـن ثابـت انصـاری ملقّـب بـه
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«شاعر النبیّ» یکی از بزرگترین شاعران پیامبر

شد و پس از پذیرفتن اسالم اشعار زیـادی را

در مد ایشان و هجو مشرکان سرود( .مطهّریزاده )6-2 :1389 ،وی در این زمینـه همزیـهای دارد
که آن را در هجو ابو سفیان بن الحارث سروده و در اثنای آن به مد رسوك اهلل
که در زیر بیتهایی از آن میآید:
َ َ َّ َ َ
ُ
َ
َو قممم للممم ُه قممما أر َسممملت عبممما
َ ه
َشممممدا ُ بممممه َف ُق ُ
مممما ُقم ُ
ممممممم ص

ُ

ُ
َیقممممم
َُ
فقلمممممم ُم

پرداخته است

َ
ََ
ل َحمممم َّق إن نفمممم َ لمممم َبل ُء
َ ََ
َ ُ
ل نجیمممممم ُ َو ل نشمممممم ُء
(خزرجی ،بی تا)71 :

«خداوند فرمود :بندهای فرستادهام که در زمان آزمایش و امتحان ،سخن حقّ را خواهد گفت .من
به او ایمان آوردم پس او را باور کنید و شما پاسخ دادید :اجابت نکردیم و نخواهیم کرد».
در عصر بنی امیّه نیز شاعرانی بسیار به مد پیامبر

و اهل بیت

او پرداختند .بارزترین

آنها کمیت بن زید اسدی (126-60ق) است که در ایـن زمینـه شـش قصـیدۀ بلنـد موسـوم بـه
«هاشمیّات» دارد و به صدق عاطفه و دفاع از حقانیّت خالفت اهل بیت

از سایر شاعران همعصر

خویش متمایز میگردد (بروکلمان )244-242/1 :1977 ،بیت ذیل مطلع بائیّۀ مشهور وی است:
َ
َ
َ
َ ُ
َو َل َلاب م م هن م َو ُذو َّلشممی َیل َا م ُ
طر بت َو َم شمق إل لبی أط َر ُب
(اصفهانی)29-28/17 :1974 ،
«شور و شادی وجودم را فراگرفته است ،امّا نه از عشق به سیمین تنان و نه از سر بازیچه شـادی
میکنم؛ آیا به راستی سالخوردگان در پی بازی برمیآیند؟»
«شاعر مدّا در عصر عبّاسی به منزلۀ شیپوری بود که مدایح بزرگان حکومت را فریاد و قدرشـان
را میافراشت و دربارۀ آنها اخبار راست و دروغ پخش میکرد .در این مدایح ،غالباً یک نغمه نواختـه
میشد؛ همۀ امیران در جنگ دارای نیروی شگرف و در سخاوت و بخشش بیهمتا هسـتند  ...در ایـن
عهد ،شاعران به مدیحهسرایی روی آوردند؛ زیرا مدیحه راه تحصیل معیشت بود و بزرگـان هـم بـرای
آنکه خود را به چشم رقیب بکشند ،به شاعران نیازمند بودند و این امور پیوسته سبب میشد که مبالغـه
به مدایح راه یابد( .»...فاخوری1422 ،ق )279:دعبلبنعلی خزاعی بر خالف مدّاحان متکسّب این دوره
خالصانه برای اهل بیت

شعر میسرود و در این زمینه از سوی خالفت عبّاسی مـورد تهدیـد قـرار

میگرفت .وی تائیّهای  57بیتی در مد و رثای اهل بیت دارد که مطلع آن این گونه است:
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َ َ
ََ
َ
َممما ر ُ ََیمم ل تلممت ممم تممل َو لة

َو َمنمممُ ُ َوٍممم ُمقفم ُ
ممر ل َا َر َصممم
ل
(خزاعی)71-73 :1964 ،

«مدارسی که در آنها آیات قرآن تالوت میشد ،و نیز خانههـایی کـه در آنهـا وحـی نـازك
میگردید ،از صاحبان خویش تهی گشته است».
در دورۀ انحطاط شرف الدین محمّد بوصیری با قصیدۀ بردۀ خود پرچمدار مدایح نبویّ گشـت .بـه
گفتۀ زکی مبارک اهمیّت و رواج این قصیده را از آن جا میتوان دریافت کـه بـه جـز چـاپهـایی
گوناگون که در ممالک مختلف عالم از آن شده فقط در قاهره تا زمان تألیف کتاب «المدائح النبویم »
حدود پنجاه بار نشر شده است و نسخههای بسیاری از آن را مانند قرآن ،خطّاطان به خط زیبا نوشـته و
تذهیب کاری مینمودند( .زکی مبارک )27 :1997 ،مطلع قصیده بردۀ بوصیری از این قرار است:
َ
َ
َ َ
َ
أمممم َتممم َ ُّکر ج َ
َمُجت َکمام َج َمری مم ُمقلم ل بما
یمممر لن بممم ی َسمممل
(بوصیری)14 :1361 ،
«آیا از یاد یاران «ذی سلم» اشک دیده به خون آغشتهای؟»
در عصر معاصر نیز شاعرانی نامدار و پرآوازه به مد پیامبر

پرداخته و سیرۀ آن حضـرت را بـه

زیبایی ترسیم نمودهاند .یکی از تفاوتهای مد این نوع شاعران با سایر ادوار در آن است که بیشتـر
مدایح آنها از نوع معارضه میباشد .یکی از این شاعران ،محمود سـامی البـارودی اسـت کـه قصـیده
خویش «کشف لغض فی مد سیّد األئض » را با مطلع زیر در معارضه با بردۀ بوصیری سروده است:
َ
َ
َ َ
ُ َ
َ
َو ٍما لغ َضم َ إلم ٍَم ب بم ی َسممل
َیممم َر ئممما َلبمممرْ َیضممم َک َرة ل َالممم
(زکی مبارک)167 :1997 ،
«ای برق هدایتگر! آهنگ «دار العلم» کن و ابرها را به منطقّ «ذی سلم» سوق ده».
احمد شوقی نیز یکی دیگر از این قبیل شاعران به شمار میرود که به معارضه با بردۀ بوصـیری
پرداخته و عنوان قصیدۀ وی «نهج البرده» است که در ذیل به مطلع آن اشاره میشود:
َ
َ
َ
َ
َأ ٍَ َّل َسف َ
ک َکم ف ْلش ُمدر ُلح ُمر
ر ی َعلم لقم َبمی َ ل َبم ن َو ل َالم
(شوقی)90/1 :1992 ،
«آهوی سپیدی در دشت های منطقۀ «بان» و «علم» ریختن خون مرا در ماههـای حـرام مبـا
شمرده است».
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از دیگر شاعران معاصر و توانمند که در زمینۀ مد پیامبر

قلم فرسایی نموده و سروده هـایی

را در مد آن وجود پاک به دنیای ادب تقدیم داشته اند ،میتوان از شخصیّت هایی چون عبـد المـنعم
الفرطوسی ،جورج شکور ،محمّد حسین فضل اهلل ،سعید العسیلی ،احمد مطر و نزار قبانی یاد کرد.
 -3فرهنگ و ادب خوزستان در گذر تاریخ

بررسی دورههای مختلف ادب و فرهنگ در خوزستان چگونگی گسترش و شـکوفایی آن را در
طیّ قرنهای مختلف روشن مینماید .مراحل پیش رو ،اشارهای گذرا به تقسیمبندی دورههای زمـانی
چهارگانۀ ادب و فرهنگ در خوزستان دارد.
 :1-3ادبیّات و جایگاه آن پیش از دورۀ مشعشعیان

سطح فرهنگی ساکنان خوزستان آن زمان در کتاب «صورة األرض» ابـن حوقـل کـه از جزیـرۀ
عربی ،عراق ،خوزستان و سرزمین فارس در دورۀ میان ساكهای ( 358-350ه.ق) دیدن کـرده ،آمـده
است .وی میگوید :عامّۀ مردم و اصحاب حرفهها و پیشهها از علم کالم آگاهی داشتند ،به طوریکه با
علما و خواصّ سرزمینهای دیگر در این علم رقابت میکردند( .ابن حوقل )230 :1939 ،ابـن بطوطـه
درباره اهتمام مردم به مدارس و مساجد در این دوران این گونه مینویسد« :اقامت من در شهر شوشـتر
در مدرسۀ شیخ امام موسی بن صدر الدین سلیمان بود .این شیخ دارای کرامات و فضایل بسیار بود و در
علم و دین اطّالع کافی و وافی داشت و صاحب مدرسهای بـود کـه خـدمتکاران آن را چهـار جـوان
تشکیل میدادند و در آن جا ،مجلس علم و وعظ بر پا میگشت( ».ابن بطوطه)190 :1361 ،
 :1-1-3ادبیّات و جایگاه آن در دورۀ مشعشعیان (1103-815ش)

پادشاهان مشعشعی از ساكهای اوّلیّۀ حکومت توان خویش را صرف ساختن دولتـی قدرتمنـد و
جامعهای سالم نمودند که پایههای آن بر اصولی معرفتی استوار بود .این در حالی بود که آنان خـود
نیز افرادی الیق و پایبند به ارزشها به شمار میرفتند ،امری که شاعران آن را به خوبی در ادبیّـات،
بازتاب دادهاند .از جمله شهاب الدین موسوی در این باره میگوید:
َ َ
َ
ُ
ُ
َ َ ُ
َ
َ َ
َ َ َ َّ
َ
ُ
ُ
َّ
مما ئق َجنممم و أتلقدممم زهم ُ
ممر
ٍم
ُملممممم َزکممممت أتلق ُدمممم فُأنمممم ُه
ل
(موسوی)219 :1885 ،
«پادشاهانی که اخالق آنها نیکو و وارسته شد ،گویا آنان باغ های بهشت و اخالقشان گلهای
آن است».
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سلطان مبارک بن عبدالمطّلب علی رغم مشغوك بودن به جنگهای داخلـی و خـارجی توانسـت
اهواز دوران خویش را به مرکزی علمی -فرهنگی مبدّك سازد و به یاری بزرگان علم و ادب جهل و
نادانی را ریشه کن کند.
نجیبالدین علیبن محمّدبن مکّی الشامی عاملی یکی از شاعرانی است که سـلطان مبـارک بـن
عبدالمطّلب را با شعر خویش مد نموده:
َ
َ
َ
َی َس ئل َع أر َب ف َسمفری َو َمطلبم
َ ُ
ُ
َ َ
نجل َعل ه ل ُضرتض سبط َّلنبم ه ل َا َر بم
َ ُ ُ ه
ُ ه َ
َأمم ُن کممل ت م ئ ل َو غی م کممل ُمجمماب

َ َّ
َ
ُ
ل م َمطل م ُم َب م َر ُم َب م ر ب م ُ ُمطل م
َّ
َّ
َّ
َ َّ
ألط هی ُ ب ُ لط هی ب لط هی ب لط هیم
ُ ُ ه
ََ
َّ
ُمنیممل کممل نا َضمم ل ممم فضمم ل و ذهمم
(ابن معصوم)310 :1963 ،

«ای کسی که از من دربارۀ نیاز و حاجتم در سفر و مقصدم میپرسـی؟ هـدف مـن میمـون و
مبارک است زیرا من قصد رفتن به سوی مبارک بن مطلّب را دارم .او فرزند علیّ مرتضی
پیامبر عرب

و نوۀ

و پاکترین انسانهای روی زمین است .وی پناه دهندۀ هر ترسان و بـاران هـر

قحطی زده و بخشندۀ نعمتهایی چون نقره و طال است».
سیّد عبدالوهّاب یکی دیگر از شاعران این دوره است که بنا به دستور برادرش سیّد علی -حاکم
اهواز -تا زمان وفات در یزد سکنی گزید .وی تألیف گرانسنگی به نام «کشکوك المشعشعی» دارد.
در ذیل به ذکر نمونهای از اشعار وی اشاره میشود:
َ
َ
َ
َیمم ق سمم لقلمم ضممای َ لممم َک ک
َ َ َ
ُ
َ
ممم لمم َیخطممر فمم تمم طری
س

َو َسممم ل َ ل َاقمممل َو ُلممم َّ ل ُف َ
مممد ک
َ
َ َ َ
َ َ
ممت ل ُضم َ
ممر ک
أنمممت ُم َنممم قلبممم و أنم
(عاملی ،بی تا)188/39 :

«ای سنگدلی که در دوستی و صمیمیّت ،ضعیف و ناتوان هستی .ای ربایندۀ عقل و قلب! جز تو
کسی در ذهن و خاطرم نخواهد بود ،تو آرزوی قلب من و مقصودم هستی».
 :2-3ادبیّات و جایگاه آن در دورۀ کعبیان (1304-1103ش)

این شکوفایی دوران کعبیها دستاورد توجّه و اهتمام دولت بنی کعب و مشایخ آن بود کـه بـا
فرمانروایان مشعشعی در فرمانروایی بر اهواز در قرن هجدهم میالدی و سیطرۀ کامل یافتن بر آن در
قرن نوزدهم سهیم و شریک گشتند .در این دوران عنایت ویژۀ آنها به علم و ادب و فرهنگ سبب
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شد ادیبان و شاعران در مجالس و دربارهای آنها از عزّت و احترام بسیار برخـوردار گردنـد و در
این میان نخبگان شعری و علمی ظهور یابند (کعب عمیر)23 :1389 ،
 -4ادبیّات و جایگاه آن در عصر معاصر

سیر نزولی ادبیّات خوزستان به ثلث اوّك قرن بیستم؛ یعنی دوران حکومت پهلوی برمیگردد؛ به
طوری که این حکومت با روشنفکران و ادیبان و نویسندگان به شدّت برخورد کرد و موجب انتقاك
بسیاری از کتابهای نفیس از کشور و مهاجرت بسـیاری از علمـا و ادبـا گردیـد .در نتیجـۀ ایـن
سختگیریها ،شعلۀ زندگی علمی و ادبی جز در مواردی رو به خاموشی نهاد .امّا همزمان با پیروزی
انقالب اسالمی در ایران ابرهای ظلم و ستم کنار رفتند و ستارگان در آسمان شعر و ادب درخشیدند.
تعداد علما و ادبا ساك به ساك رو به افزایش نهاد و نه تنها در ادب؛ بلکه در همۀ زمینههای علمی این
رونق و شکوفایی مشاهده شد( .همان)26 ،
 :1-4زندگینامه و جایگاه ادبی دکتر عبّاس پورعبّاسیطائی و مصطفی غافلی

عبّاس فرزند جاسم ،از قبیلۀ بنیطرف -که زیر مجموعۀ قبیلۀ معروف «طـیء» اسـت -در سـاك
 1324شمسی چشم به جهان گشود .دوران ابتـدایی را در روسـتای ابـوچال (کـالک) و مدرسـۀ
البیضاوی و مقاطع راهنمایی و دبیرستان را در شهر بستان گذراند .پس از پایان مقطـع دبیرسـتان در
آزمون ورودی دانشسرای معلّمان ساك  1341شمسی قبوك شد و مشغوك حرفه تـدریس در روسـتای
«الخرابه» گشت و پس از یک ساك به روستای خویش (ابوچال ) منتقل شد ،پس از آن به تـدریس
در روستای «ابوجاموسی» در جنوب غربی بستان و مرزهای عراق پرداخت .در ساك  1369شمسی به
طور رسمی به آموزش عالی انتقاك یافت و راهنمایی چندین پایان نامه و رسالۀ دانشگاهی در مقـاطع
کارشناسی ارشد و دکتری را بر عهده گرفت( .باوی)61-59 :1395 ،
از آثار منظوم او می توان به هذا هو الحبّ ،الرباعیّات ،ملحض ق فل الحبّ و الموت ،ملحض سلمی،
ملحضم نهر کارون ،و از آثار منثورش بـه نمایشـنامه (مسـرحیّه) کـه انـواعی مختلـف هـم چـون
صقرالکرت و مأساة الحالج و مسرٍی رسوك الموتی و جواز السفر را در برمی گیرد و نیـز داسـتان
که مهمّ ترین آن کتاب سلمی و سبع قصص است ،اشاره نمود.
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مصطفی بن جبّار بن نبهان کعبی مشهور بـه مصـطفی غـافلی در سـاك  1368شمسـی در شـهر
سوسنگرد چشم به جهان گشود .مراحل ابتدایی ،راهنمایی و متوسّطه را در همان جا گذرانـد ،سـپس
موفّق به اخذ مدرک کارشناسی کامپیوتر گشت .او اوّلین قصیدۀ خویش را در سن شـانزده سـالگی
سرود .از آن جا که رشتۀ تحصیلی وی در دبیرستان ریاضی بود ،به فراگیری درس هـایی هـم چـون
صرف ،نحو ،عروض نزد استاد عبدالعزیز حمادی پرداخت( .غـزی )683 -682 :1392 ،از آثـارادبی
چاپ شدۀ وی جز کتاب قرأت الحبّ بعینیک (عشق را از چشمانت خواندم) که در المجمع الثقـافی
المصری و نیز قطعۀ شعری به نام رؤیای بنفش که در کتاب موسوعم الشعر العربی به چـاپ رسـیده
است ،چیز دیگری در دست نیست( .همان)
 :2-4مضامین مشترک سیمای پیامبر

در بردههای طائی و غافلی

عبّاس پورعبّاسیطائی قصیدۀ  57بیتی خویش موسوم به نسج البرده را با حـرف رویّ «مـیم» و
بحر عروضی بسیط در معارضه با قصیدۀ نهج البردة احمد شوقی سرود( .همان )582 ،مصطفی غـافلی
نیز قصیدۀ  34بیتی خویش موسوم به أریج البرده را با حرف رویّ «راء» و در بحر عروضـی بسـیط
سرود .با مقایسه این دو برده به مضامین مشترک بسیاری رهنمون گشتیم .ما این مضامین مشـترک
را در سه بخش بیان اشتیاق شاعر نسبت به سـاحت مقـدس پیـامبر

 ،ویژگـیهـای فـردی و

اجتماعی و نشانههای میالد و نبوّت وی از نظر می گذرانیم.
 :1-2-4بیان اشتیاق شاعر نسبت به ساحت مقدس پیامبر

این عنوان مضامین ذیل را دربر می گیرد که شاعر در هر یک از آنهـا بـه توصـیف ارادت و
شیفتگی خویش به ساحت مقدّس پیامبر

میپردازد.

 :2-1-2-4رؤیا پردازیهای شاعر با یاد و خاطرۀ پیامبر

استاد عبّاس پورعبّاس طائی در بیتهای آغازین بردۀ خویش شور و اشـتیاقش را بـرای دیـدن
پیامبر

ابراز داشته و خویشتن را بیآنکه بیمار باشد ،کشتۀ پیامبر

دانسته اسـت .شـاعر

را رؤیایی میداند که باعث سرمستی و سرزندگی انسان میگردد:
دیدن پیامبر
َ
َ
ُ
َ
َ
ُأن ُظممر َبممایا َج َممری ف َ
َو نظممر إلی َنمم َت َ
ممری َصممر َع بممل َسممق
یض م َج َممری بممام
َ َ َ َ ُ َ َ َ
َ
ُم م َط م َ َطی ُفم َ
مک َط م َر ل َقل م ُ َط م ئ ُر ُ
ممک ْلل َحممم َن بممم َّلنغ
نشمممم ن یشممماو لم
(طائی)112 :2011 ،
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«نوپدید و امری شگفت را که در رو و جانم جریان یافته بنگر و ببین کـه چگونـه مـدهوش
گشتهایم بیآن که بیمار باشیم ،از زمانی که خواب تو را دیدیم ،دك از شوق و هیجان با سرمستی بـه
پرواز درآمد ،در حالی که برایت آواز میخواند».
طائی در بیت اوّك ابیات ذکر شده قصیدۀ خویش را نوپدید و امری شگفت میدانـد کـه در تـار و
پود او ریشه دوانیده و با خونش ترکیب گشته است .شاعر در واقع در این بیت به شعر و ذوق هنـری
خویش فخر و مباهات کرده است .در بیت دوم شاعر با ذکر واژگانی مانند (طاف ،طیف ،طار و طائر)
که حرف آغازین آنها واج (ط) است ،موفّق به خلق موسیقی درونی زیبایی شده مـیگـردد .در ایـن
بیت او رؤیای دیدار پیامبر

در خواب و شور و شوقی را که در وی به وجـود آورده اسـت ،بـه

پرندهای تشبیه میکند که برای دیدن پیامبر

پر و باك میزند و برای او ترانهسرایی میکند.

مصطفی غافلی نیز ابیات اوّلیّۀ قصیدۀ خویش را با اندوهی که از فراق پیامبر

بر جان و دك

او نشسته ،آغاز میکند و تاریکیهای حاصل از دوری او را ترسیم مینماید .شاعر با استفاده از آرایۀ
جانبخشی به اشیای بیجان شب را قصّهگویی دانسته است که شوق و اشتیاق ستارگان را نسبت بـه
پیامبر
برای او روایت میکند.
َ
َ
َ
ُّ
ُ
َ
َ
َ
أوٍ م لدم َممی ٍُن م ع م ٍلم َممة لصم َممر
َ َّ
َ َ
َ
َ
ممر ْ لمم ی قمما ٍَمم ُمقل َم َدمم
َبامما لف
َ
َّ ُ
َ
َو للیممل ف م شم َمج ل َیممروی ل َد م ق َصص م
َ ُ
ُّ َ
َ ُ َّ َ َ
تضحممممم لمممماج بضممممی لء کممممل ث نیمممم ل
فممم ُزر َقممم َتنمقممم ل ُّ
لصمممب َمُ ُر َمممم
ل

َ َّ َ َ َ َ َّ
َ
ممممر َ أضممممل ل ُدمممما َی ب ل َب َصممممر
أن لغ
َ
َ
َکما م َ ...و أهممای َم َر سممیل م م َ َّلسم َمدر
َ َ ُ َ
َ
َ
ممم ْ للق َضمممر
َعممم نج َضممم ل َو َمضمممت تشم
َلُ َّن َدمم ُ تف َیممت فمم َضممح َُ َّلس َ
ممحر
َ
طیبممممم َو َر ئ َحممممم للم َّ
ممممرو ل َّلُهمممممر
(غ فل )86 :2017 ،

«عشق ،اندوه زیباترین چهرۀ عالم را به ما الهام کرد و عشق و دلدادگی هدایتی را که با دیدگان
حاصل گشته بود ،گمراه ساخت .آن پس از فراقی بود که اشک در چشمان او حلقه زد و هدیههایی
از جنس شبزندهداری تقدیم کرد .شب با اندوه ،برایش قصّههایی از ستارهای کـه از روی شـوق و
اشتیاق برای ماه چشمک می زند ،روایت میکند .تاریکی را هرثانیه با نوری ناپدید میکند؛ امّا خود
در خندۀ سپیده دم پنهان گشته است .در آبی ای که برای صبح ،پاک و تازه گشت و بـرای بـاغ و
گل ،نیکو و خوشبو شد».
19

سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپی  ،12زمستان 1397

در بیت اوّك ابیات مذکور ،غافلی با به کارگیری کلمات متضادّ «أضلّ و الهدی» آرایۀ متنـاقض
نما را پدید آورده است .او در بیت دوم دوری و فراق را ،انسانی دانسته که با چشـم بـه گفتگـو و
محاوره پرداخته و هدیه دادن را نیز از ویژگیهای فراق و دوری به شمار آورده است .در بیت سوم
با کاربرد آرایۀ تشخیص« ،اللیل» به عنوان روایتگر معرّفی شده است ،در حالی که این صفت ویـژۀ
انسان است .در بیت چهارم ابیات فوق شاعر سپیده دم را به انسانی تشبیه کرده که در حاك خندیـدن
میباشد و از این رهگذر آرایۀ تشخیص بینظیری را رقم زده است .بیت پایانی ابیـات مـذکور هـم
چنین با در برداشتن واژگانی همچون «الطیب ،الرائحم  ،الروض و الزّهر» عالوه بر ترسیم فضایی دك
انگیز و رو بخش توانسته آرایۀ مراعات نظیر را پدید آورد.
 :3-1-2-4نجواهای عاشقانۀ شاعر با پیامبر

استاد طائی در میان ابیات بردۀ خویش به نجوا کردن با پیامبر
میکند چهره از نقاب بگشاید؛ زیرا پیامبر
َ
َ
أقبمممل َع َلی َنممم َب َر َنممم ل َدج ُ
مممر َیممم أ َممممل
َ َ َ َ َ
َ َ
َ َ
ممر ق َملمممت بمممه
وأرفممم لث ممممک عممم ثغم َّ ل
ُّ
َ َ ُ
َی َمم ه َمم ه َمم لمان َی لمم ُسمح َر
َ
َ
ُ َ َ
َ
ُ
َعممی َ لُمممن قمما َر َممما
نمممر بلقی م
َّ
َ
َو ع َم م َک ل م ن َ ٍَ َّم م تل َم َد م ن ُا َضممت

مـی پـردازد و از او تقاضـا

نور دیدگان بشریّت به شمار میرود:
ُ َّ َّ َ
َ
َ
َ
َ
ف م طل َا م لفجممر ،شممق للیممل و قمممح
َ َ ُ َ
ََ
ُ َّ َ َ
مممر فإب َمسممم
لدج
کمممل ْلنممم کفممم
ُ َ َ َ َ َ
َ َ
مک لمم ل هلسمح ُر لم ت َدم
ف نممر عینی
ُ
َ
ف َید ق ی م غ َبم ر ل َجدمل َو َلمب َد ()1
َ
ُّ
َ
ف م ل َج هل َّی م تممأت لظل م َ ک م ل َم ٍَ ()2
(طائی)113-114 :2011 ،

«به سوی ما بیا ،دوری ما را ضعیف و ناتوان گردانیده .ای آرزوی طلوع سپیده! شب را بشـکاف
و نفوذ کن .نقابت را از دهانی که با آن همۀ مردم را کشتۀ خویش ساختهای ،کنار بزن ،دوری بس
است ،لبخند بزن .ای کسی که عشق تو ،دنیایی است که با نورچشمانت جادو شده و اگـر سـحر و
جادو نبود ،به حرکت در نمی آمد .با دیدارت ،چشم هستی را که از خاروخاشـاک غبـار نـادانی و
گرفتاری ملتهب گشته است ،نورانی گردان .دنیا به گناه کردن خو گرفـت تـا آن جـا کـه گمـان
میکنی در نادانی نرم گشته است و با اشتیاق و رغبتی مانند اشتیاق و رغبت زن ویاردار به سوی ظلم
و ستم می آید( .ظلم و ستم چون خوراکی شده که دنیا به آن ویار پیدا نموده است)».
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طائی در بیت اوّك ابیات مذکور با ذکر واژگانی همچون «الفجر و اللیل» عالوه بر به کار گیری
آرایۀ تضادّ توانسته به مقایسۀ دنیای تاریک پیش از پیامبر

و دنیای روشن همـراه بـا ایشـان

بپردازد و خالق تصاویری زیبا شود .در بیت سوم ابیات یاد شده شاعر با ذکر دوبارۀ واژۀ «السـحر»
پدیده آورندۀ آرایۀ زیبای ردّ الصّدر الی العجز شده است .دو بیت آخر ابیات مذکور دنیـایی را بـه
تصویر میکشد که پیش از پیامبر

 ،غبار جهل و نادانی دیدگان مردمان آن را کور کرده و به

ارتکاب گناه خو گرفته بودند.
غافلی پس از بیان اندوه و حزن خویش به نجوا کردن با پیامبر
پدیدار شدگان به شمار می آورد و میگوید:
َ
ُ َّ َ
ُ
َ
َی تی َمر َمم کل َضم ل ٍَمت ل َیاشمق َد
َ َ َ
َ
َمدممل فممل تشم َممُ م م َباممان َع َمب م

میپردازد و او را بهتـرین

َ
ُجممل مم َ لحبممر َو ْلو َر ْ َو
َ
َ
َ َ
أصممغ إلم کلم َعم أ کم َمر
ل
(غافلی)87 :2017 ،
َ
لفُممر
َ
ل َبشممر

«ای کسی که هرگاه پدیدار گردد ،با هر پدیدار گشتنی همۀ جوهرها و ورقهـا و اندیشـههـا
عاشقش میشوند .مهلتی بده ،پس از فراق ما سرزنشگرانه شکوه نکن و به کالم گرامی ترین انسانها
گوش جان بسپار».
در ابیات فوق شاعر با ذکر واژگانی همچون «الحبر ،األوراق و الفکر» و «تشتکی ،عتباً ،أصـغی
و کلم» آرایۀ مراعات نظیر را پدید آورده است.
 :4-1-2-4ذکر حسن و زیبارویی پیامبر

استاد طائی در بردۀ خویش پس از بیان شور و شوق و اشتیاق خـویش بـرای زیـارت و دیـدار
به ذکر جماك و زیبایی او پرداخته و وی را کوه نور و جماك دانسته است.
پیامبر
َ
َ ُُ ُ َ ُ ُ
َ
َ
َ
ُم شم َّ ُن ُ
فیممک لایمممن و منمم لحممی لمم
ممر شم َ ل ُحسم ُ َو ن َب َد َمر
َ
ُ ُ َ َ
َ
ُ
َ
م َفمر ٍُسمن َ
فم طمممر نمممر غ َبممت أنفم َو هم َمم
ک ٍَ َّمم الْـآن لم

َ
ت َممن
َُ
تقم

(طائی)112 :2011 ،
«از زمانی که نور تو پراکنده گشت ،زیبایی رواج یافت و چشمها به تو خیـره گشـتند و از آن
زمان تاکنون به خواب نرفتهاند .در کوه طور نور تو جانها ناپدید گشتند و از شدّت زیبایی تـو بـر
زمین افتادند و تاکنون از زمین برنخاستهاند».
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در بیت اوّك ابیات ذکر شده ،کلماتی همانند «النور ،العیون ،انبهرت و لم تـنم» آرایـۀ مراعـات
نظیر را تشکیل داده اند .در بیت دوم نیز نور پیامبر

به نور کوه طور تشبیه شده اسـت ،نـوری

که مکانهای بسیاری در آن ناپدید گشته و یا به خاطر جماك و زیبایی حضرت نتوانستهاند ،قامـت
راست نمایند .این بیت یادآور ابیات حافظ هستند که درباره کوه طور و حضور حضرت موسـی
در آنجا سروده است:
آتش طور کجا؟ موعد دیدار کجاسـت؟

شب تار است و ره وادی ایمن در پـیش

(حافظ شیرازی)26 :1393 ،
مصطفی غافلی نیز مانند استاد طائی از ذکر جماك و زیبایی پیامبر
را نورانی بخش آفاق میداند و میگوید:
پیامبر
ُ َ
َ َ َّ
ممما ُمشممممرْ الْآفــــاقِ فمممم ظلمممم
محضم ل
ل
َ
َّ
َ
َ
إذ َغی َضممم ظللمممت مممم فمقمممه َس َ
مممح َبت

غفلت نورزیده است .او

َ
ٍَ َّلممت بمم ُ ه ل ُق َ
ممری ب ل ُحسمم ممم صممغر
َ
َ
ضمع م َ لضسک َیر ُجم لفخ َر ف ل ُا ُضر
(غافلی)88-87 :2017 ،

«محمّد

از زمان کودکی با زیباییهایش ،نورانی بخش آفاق و تاریکیهایی بود که مدینـه

را در بر گرفته بود .اگر ابری روی او سایه گستراند ،از بوی مشک او معطّر میگـردد ،و در طـوك
عمر خویش به داشتن آن افتخار خواهد کرد».
در بیت دوم ابیات فوق ،شاعر با ذکر واژگان «ظللت ،فوقه و سحبت» و نیز «ضوعاً و المسک»
آرایۀ مراعات نظیر را به زیبایی پدید آورده است .این بیت هـمچنـین دربردارنـدۀ تشـبیه زیبـایی
میباشد به این ترتیب که بوی همچون مشک پیامبر

را به ابری تشبیه کرده کـه روی زمـین

سایه گسترانیده است.
 :3-4ویژگیهای فردی و اجتماعی پیامبر
 :1-3-4ذکر خلق و خوی نیک پیامبر

استاد طائی اخالق نیک پیامبر

را سرمشق و الگوی رهروان مسلمان به شمار میآورد و او

را زیبندۀ مقام پیامبری میداند و میگوید:
َ
ُ
َو َسممم َک بممم لخلق َو ل َیضممم ن فممم صمممغر
ٍَ َّممممم ٍَ َبمممم ُ إ َلمممم ُه ل َُمممممن ٍَب َم َت ُ
ممممه

َو ل َضجمم ُا فمم ظ هلممه َین ُض ُ
ممم َممم َ ل َا َصمم
َ
َ َ ُّ ُ َّ ُ
َ
مممة َمرفمعمم َعلمم لُلمم ()3
تمم ج لنب
(طائی)117 :2011 ،
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«در کودکی با اخالق نیکو و ایمان ،شریف و ارجمند گشت و مجد و بزرگواری در زیر سـایۀ
او معصومانه رشد و نموّ یافت .تا این که خداوند هستی ،تاج پیامبری را که روی کلمات قرآن کریم
برافراشته شده بود ،به او بخشید».
غافلی در میان ابیات قصیدهاش از اخالق نیک پیـامبر

غفلـت نورزیـده اسـت و مـرام و

ویژگی بشریّت را وامدار اخالق نیک او دانسته و در این باره میگوید:
َ ُ
َ
ُ
ممل شم َ
َصممم ٍ ُب َد ُمرشممما ل ک َ
مممر فممم لخ َیمممر
ممیض َم ُه
ف َحممم َر ُبم َمممم ٍَ َضمممم مممم قبم
َو فم َیممممممم َأق َب ُلمممممممم َنممممممم ُلم َک َر َم َمم ُ
َو َمممممم َت َحمممممم َّ َْ بممممم ل ُقرَن َین َمصم ُ
مممممر
ممممممه
َ َّ
ُ
َ
َ َ
مممل لمممب َل َک ُعمممل ب لممم ه کر ذی ل ُغ َ
مممرر
ٍ
ٍَ َّممم إذ َممم نقضمم بمم لُفر ممم َر َمممق
ل
(غافلی)89 :2017 ،
«با کسانی که پیش از این از فضایل اخالقی او حمایت میکردنـد ،جنگیدنـد ،صـاحب آن فضـایل
اخالقی ،مرشد و پیشوای مردم در نیکی ها و بزرگواری ها بود .جوانانی که پـیش آمدنـد ،بزرگـواری و
عزّت کسب نمودند و کسی که با قرآن انس گیرد و از آن پیروی کند ،پیروز می گردد .تا اینکه رمـق
کفر به انتها رسید و ذکر و یاد آن بزرگوار تمام سرزمین را در بر گرفت و باعث اعتالی آن گشت».
 :2-3-4مناقب و فضایل پیامبر

استاد طائی در ابیات پایانی بردۀ خویش به مقایسۀ دوران پیش و پس از وفات پیامبر

میپردازد

و بر فقدان ایشان اشک حسرت و پشیمانی میریزد زیرا او را منشأ خیر و برکت میداند و میگوید:
ُ
ُ ُ
َ
َ ُ َ َّ
َ
ََ
َ ُ
َر َیمممم أ َّممممممه تُهممممم َعلمممم ْل َممممم
ممم لمم ی َص َممن َ ْلم َجمم َک َو إرتف َاممت
فد
َ
َ
َ
َ
َ
َر َّک َعلممممم َعق َبی َدممممم شم َّ
َلُ َّن َدممم أ َسمممف مممم َباممما نُ َس َ
ممممر ُمن َدمممممُ
مممر
َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ ُ
َّ ُ
َ َ
َ َ
و لیممممم یندشممممد ْلعمممما ء ب لخمممم
ٍَ َّمممم غممما ُجثممم َّلمممم ر ی ه مممماة
(طائی)119 :2011 ،
«او کسی است که مجد و بزرگواریها را بنا کرد و پرچمهای امّت او بـه اهتـزار در آمدنـد و
پرتو آن بر سایۀ پرچم های دیگر ملّت ها برتری یافته است .امّا دریغا که پس از او ،امّتهـا پیمـان
شکستند و به دوران گذشته خویش با شکستی سخت برگشتند تا این کـه جسـد تـاریخ آرام و بـی
حرکت گشت و امروز دشمنان آن را با شمشیر تکّه تکّه می کنند».
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غافلی پیامبر

را مظهر خیر و برکت برای جامعۀ مسلمانان میدانـد .او پیـامبر

را بـه

منزلۀ روحی برای جسد و مرواریدی برای صدف وعطری برای گل و آبی بـرای رودخانـه و دریـا
دانسته است.
َ
َ
ُ
َ
أٍ َیممممم ق َر یشممممم بأنفممممم ل لحُ َضممممممه
َ َ
َکمم ُّلرو فمم َج َس َ ُّ ه
مما ،ک لممار فمم صمما ل
ل

َ َ
ب ََ
رب أنممممممم َر ْلر ُمق َممممممممار
بمممممممإذن
َ
َ ه
َ
ََ
َ
ممر ،ک لضممم ء فممم ندمممر
ک لطیممم فممم زهم ل
(غافلی)88 :2017 ،

«قریش را با حکمت نفس های خویش زنده گردانید و به فرمان پروردگار ،زمـین را مقتدرانـه
نورانی ساخت .او مانند رو در جسد ،مروارید در صدف ،عطر خوشبو در گل و آب در رود است».
غافلی در بیت دوم ابیات مذکور وجود مبارک پیـامبر اکـرم

را بـه روحـی در جسـد و

مرواریدی در صدف و بوی خوش در گل و آب در رود تشبیه کرده است تا این گونه از پرخیـر و
برکت بودن وجود آن حضرت سخن به میان آورده باشد.
 :3-3-4هدایت اجتماعی و سیاسی پیامبر

طائی پیامبر

را احیاگر همه انسانها میداند .به عقیدۀ وی پیامبر

با علـم و معرفـت

خویش انسانها را از جهل و نادانی بتپرستی نجات میدهد ،و آنها را به سعادت و رستگاری می-
رساند ،گویا با این کار به آنها زندگانی میبخشد.
ُ َّ َ
َ َ
ُ َ َّ ُ
محضممما یحیممم کمممل َ لُممممن فممم قممما ل
َ
َ
َ َّ َ
َ َ
ممرقت َیممم ق َضمممر
ط َّدمممر َمُممم ُمممم أشم
َ َ
َ َ َ
َ َّ
ک أش َرقت ف َس َض ه لشض ُ أو غ ُر َبت
َلُ َّن َدممم َلممم ُت َط هدمممر رجممم َ َمممم َک َفم ُ
ممرو
َ َ َّ
َ َّ
ُ َ
َ َ ُ
ٍمممم تجلممم بدممم نجممم بممم َمنممم ل

َ
َی ُح ُّط ُ
ممما ل َبیمممت َو ل َح َ
مممر
مممه ل َیمممم َ عن
َ َ ُّ ُ َّ
لص َ
مممل َجممم ُ ور ُّلظلممم َو َّ
مممن
یجمممم ک
ُ
َو هلنیممم َر َس َ
مممر فممم َسمممی لر ُمنممم َمظ
ُ َ
َ َ
ف َیدمم َو َعممم ثم ف َسمم ک غ َیممم لممم َمت ()4
َّ
َ َ
ََ
َ َّ
هممم ل َیممممی ُ لممم ی َمممم تمممط بممم لقل
(طائی)117-116 :2011 ،

«محمّد

همۀ هستی را با قدمی که امروز در بیت و حرم میگذارد ،زنده میکند .از زمـانی

که تابیدی ،مکّه را پاک گردانیدی ،ای ماهی که همۀ ریشههای سـتم و بـتپرسـتی را ریشـهکـن
میکنی .چه بسیار خورشید در آسمان مکّه طلوع و غروب نمود و ستارگان نـورانی و درخشـنده در
مسیر آن منظّم به حرکت در آمدند؛ امّا با این وجود نتوانستند آلودگی و پلیدی کسانی را که کفـر
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در نسج البرده عبّاس پورعبّاسی طائی و أریج البرده مصطفی غافلی

ورزیدند و نهایت فساد را به پا کردند ،پاک گردانند تا این که سـتارۀ فرزنـد آمنـه در آن نمایـان
گشت ،این یتیمی که قلم به دست نگرفته بود».
شاعر در بیت های اوّك و دوم ابیات فوق ،با ذکر واژگان «البیت و الحرم» و «أشرقت و قمـرًا»
آرایۀ مراعات نظیر را پدید آورده است.
به نظر می رسد طائی در بیت پنجم ابیات مذکور به حافظ و سعدی نظـر داشـته و تحـت تـأثیر
ابیات این دو شاعر شعر سروده است؛ زیرا پیش از وی حافظ و سعدی به ترتیب در باب أمّی بـودن
پیامبر

این بیتها را سرودهاند:
به غمزه مسـأله آمـوز صـد مـدرّس شـد

نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت

(حافظ شیرازی)174 :1366 ،
کتب خانه چنـد ملّـت بشسـت

یتیمی که ناکرده قرآن درسـت

(سعدی)6 :1384 ،
مصطفی غافلی نیز مانند همتای خویش استاد طائی به نقش رهبری و فرماندهی پیـامبر

در

هدایت مسلمانان در بردۀ خویش اشاره کرده و او را رهایی بخش مسلمانان دانسته است .بیـتهـای
پیش رو نمونهای از این ابیات به شمار میروند:
َأن َبمممممم ُه ُ َأ َّن َرکبمممممم َقمممممم ک َل ُدمممممم ُ
َُ
َ َ
َ
ُ َ َ ُ
مما ُ
قمم سممألم َممم َسممقمن شممر ب ی
َ
ََ
َ
َ َ
َو تنمماْ َی م ل َد م م م ضممر َب ل ٍَمماثت
َ ُ
َیممممأت ب ُضس َ
مممممق َبل ُیرسمممم ْل َّمم َنمممم
ل

َ
َ
َ
َ
م أر ش ل َو َمم ه ُّضمم بم ی لخ َبمر
َ َ
یمممل َیممم ٍَممم ُّق ب َّلسممم ق َل ُ
مممه أنمممر
فق
َ َّ َ
ََ
َّ
َ
ب َصمممخ َر لة نبمممأ ب لضممممء عممم أثمممر
ُ َ
َ
َعُ َ لخط َب سض َو ل َضجا فم هلس َمیر
(غافلی)90 :2017 ،

«آنها را از کاروانی که از شام به سوی ایشان میآمد ،با خبر ساخت امّـا آنـان بـه ایـن خبـر
توجّهی نکردند .گفت :از کسی که دست او مرا با جرعهای آب سیراب ساخت ،بپرسید .پس گفتـه
شد ای خداوند تورا به ساقی کوثر مسئله را برای او روشن گردان .و خندقی که پژواک اثرگذاریش
بسیار بود و صخره ای که با نور خویش مژدۀ خبری را نوید داد ،در حالی که لبخند می زند آیندهای
را با گامهایی محکم و بزرگی هایی را در رفتار و کردار ،برای امّت ما به ارمغان می آورد».
در ابیات مذکور غافلی به نقش مهمّ و کلیدی پیامبر
نموده است .او در این زمینه پیشگویی پیامبر

در هدایت و راهنمایی مسـلمانان اشـاره

را از آمدن کاروان تجار قریش بـه سـوی شـام و

عدم توجّه مسلمانان به این خبر ،ذکر می کند .کاروانی که پس از مقابله با گروهی از مسـلمانان و بـه
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برای آنکه پیروان

غنیمت رفتن کاالهای آنان توسّط مسلمانان ،زمینه ساز جنگ بدر شد .پیامبر

خویش را از حتمی بودن سخنان خویش مطمئن سازد ،خطاب به آنها میفرماید :از دستی که مـرا آب
نوشانید ،بپرسید؛ که مقصود وی حضرت علی
جرقّه ای که از برخورد ضربههای پیامبر

است .شاعر در ادامۀ ابیات خویش به حفر خنـدق و
بر صخرۀ بزرگ ،پـس از نـاتوانی پیـروان از بیـرون

کشیدن آن از دك خاک حاصل گشت ،اشاره میکند؛ آنجا که پیامبر

با بشارت دادن از ویـران

شدن قصرهای ساسانیان و شام و مژدۀ پیروزی بر آنان ،صخرۀ مذکور را منهدم ساخت.
 :4-4نشانههای میالد و نبوّت پیامبر

در این بخش شاعر با یادآوری نشانه های میالد و نبوّت پیامبر

گوشهای دیگر از شخصیّت

الهی و رهاییبخش و جهانی ایشان را برای مخاطبان همۀ دوران آشکار میسازد.
 :1-4-4ذکر رویدادهای تاریخی میالد پیامبر

استاد طائی از نشانههای زمان والدت پیامبر

غفلت نورزیده است .وی بـه خـاموش شـدن

آتش آتشکدهها و شکافته شدن طاق ایوان کسری و خشک شدن آب شهر ساوه اشاره مینمایـد و
در این باره میگوید:
ُ
َُ
َ
َهممم َ َّلمممم ی َب َّشم َ
مممر لنجیممممل مملمممما
َ
َ َ َ ه َ َ َ ُ
ممما ُ
أهمممل ب َضممم أتضممما لنیمممر ن ممل
َ
َّ
َو َّلطممممم ُْ َأصم َ
ممممب َ ُمنشمممممق ل َبُغممممممه

َ َ
ُ َ
ُّ َ
َو أنمممم َر أ َّممممم َّلمممممم َر ب لمممماه
َو ل َضممم ُء َجممم َّ َلم ُ
ممه فممم َسممم َوة ل َا َجممم
َ
ُّ ُ َ َ
َ
َ َّ
مممر کممم ل َال ()5
ل َّضممم ت َجلممم َعلیمممه لنم
(طائی)116-115 :2011 ،

«این کسی است که والدت او را انجیل بشارت بخشیده و تورات از پایان و انتهـای او هشـدار
داده است .آمدنت میمون و مبارک ،ای کسی که والدتش ،آتشها را خـاموش گردانیـد و آب در
ساوه ،سرزمین عجم برای او خشکید .طاق (کسری) از ظهورش شـکافته شـد هنگـامی کـه نـوری
همچون نور کوه طور بر آن نمایان گشت».
طائی در بیت اوّك ابیات مذکور با بهرهگیری از آرایۀ تلمیح به داسـتان بشـارت دادن حضـرت
عیسی

از ظهور پیامبر اکرم

اشاره کرده است .در بیتهای دوم و سوم نیز با به کارگیری

همین آرایه داستان خاموش شدن آتشکدهها و خشکشـدن آب در سـرزمین ایـران و نیـز تـرک
برداشتن طاق ایوان کسری را حکایت نموده است.
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غافلی از نشانههای والدت پیامبر
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و قضایایی چون شکافته شـدن طـاق ایـوان کسـری و

خشک شدن آب دریاچۀ ساوه و خاموششدن آتشکدههای زردتشتیان غفلت نورزیده و ابیات پیش
رو نمونهای از این نوع ابیات است:
َ
َ
َو شم ُّمق ُجمما َر ن کسم َمری عنمما َمملمما
َ َ
َّ
َو َس م َوة تلم
مک ،قمما َجفممت ل َرو َعمممه

ُبشم َمری ل َدممُمد ُ الْــآتی م م َ لا َبممر
ُ
َّ
َ
ک َض َس َا َمغ َرم غصم مم َ لش َمج ُر
(غافلی)89 :2017 ،

«شکافته شدن دیوارهای ایوان کسری هنگام تولّدش ،بشارت شکسـت بعـدی آنهـا و پنـد و
عبرت بود .سرزمین ساوه همزمان با والدتش و به خاطر زیبایی او خشک و بیآب گشـت ،همـان
گونه که شاخههای درخت به عشق او جوانه زدند».
یکی از ویژگیهای بردۀ غافلی اشاره به داستانهای مهمّ تاریخی است؛ از جمله این داسـتان هـا
ماجرای ترک برداشتن طاق ایوان کسری هنگام تولّد حضرت محمّد

است که شاعر به زیبایی

آن را در بردۀ خویش بازتاب داده است.
 :2-4-4بیان شواهد و قراین زمان بعثت پیامبر

استاد طائی در اثنای بردۀ خویش به زمان ظهور و بعثت پیامبر

اشاره میکند وظهـور او را

پایان بخش ظلم و ستم ،دردها و مصیبتها می داند .وی در این باره میگوید:
َ َ
َ
َ
َ
َ َّ
َ
لضممرَ
َیممأت َر ُسممم ف ُی َن هجیدمم ممم
ٍَ َّممم َیشمم َء ل َدمم ممم غ هی َدمم ف َرجمم
َیخ َممم ُر ممم َعمم َل َْلر ٍَمم ُنط َف َم ُ
َو َیص َطفیه س َر ج َو ُه َمم فم َّ
لمرٍ
ممه
َ
َ َ
ُ َ َ َ ُ
مما ُ
َف َیمم َس َ
َو َیخ ُر ُج ْلر م َیأ ل َو م َعق
ممر ج ُیضمم ء لُمممن ممل
(طائی)1156-114 :2011 ،
«تا این که برای آن از گمراهی و انحرافش ،گشایشی قرار میدهد و فرستادهای میآید کـه آن
را از گرسنگی نجات میبخشد .از دنیای زهدانها ،نطفۀ او را به عنوان چراغ هدایت برمیگزینـد ،در
حالی که او در زهدان است .ای چراغی (هدایتگری) که والدتش هستی را روشن میگرداند و زمین
را از ناامیدی و ناباروری خارج میسازد».
غافلی از ذکر بعثت پیامبر

غفلت نورزیده و به برگزیـده شـدن وی توسّـط پروردگـار و

ارتباط او با وحی پرداخته است:
َُ
ُ
َ َ ُ َ ُ َ
ممه لُمممن فمم ممم
ثمم َّ صممطف إل
ل

ُ
ُ
َ
َ
َو إذ قم َمر َم م قم َمر جبر یممل م م َّ قم َمری
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َ
َ
َّ َ
َو َصاْ ُّلر ُسمل فم إسملم َن ل َاطمر

َُ
َ
َ
إقم َرأ  ...فطم َمب ل َضم للخلمق باث ُمم ُمه

(غافلی)88 :2017 ،
«پروردگار هستی او را از میان امّتها برگزید ،به طوری که جبرئیل فرشتۀ وحی هر آنچـه را
به او فرمان رسیده بود ،خواند .بخوان  .....خوشا به حاك آن کس که برای خلـق مبعـوث شـد و در
اسالم نیک ما فرستادگان را تأیید کرد».
 :3-4-4توصیف مقام نبوّت پیامبر

طائی پس ازآن که از بیان شور و اشتیاق خویش نسبت به پیامبر

و توصیف زیبـاییهـای

اوفارغ میگردد ،به جایگاه واال و منزلت رفیع وی میپردازد و میگوید:
َ َ َ َ َ
َ
ُُ ُ ََ َ َ َ َ
تد َمی لضلمم علم نالیمه و لقما
ُروٍ فا َملُت لقل َ َی َملُم
َ
ُ ُّ
َ ُ
َ
ََ
َ
َی َمم ب ُح هب َ
َم ل َیاش ف ه َم ک َمم ب َّلنما
مک َیح َیم کمل ذی نفم
ل
(طائی)112 :2011 ،
«جانم فدای تو باد! مالک قلب من شدی ،ای پادشاهی که پادشاهان بر خاک نعلین و قدمهای او
افتادند .ای کسی که با عشق تو هر جانداری ،زنده میگردد و کسی که در عشق تو زندگی نکند ،با
پشیمانی میمیرد».
در ابیات ذکر شده ،طائی پیامبر

را پادشاهی دانسته که پادشاهان دیگـر در برابـر او سـر
عشـق

تعظیم و سجده فرود آورده اند .وی همچنین کسانی را که در زندگی خویش به پیامبر
نمی ورزند به مردگانی تشبیه کرده که با حسرت و پشیمانی مردهاند.
غافلی نیز از ذکر جایگاه و منزلت پیامبر

غفلت نورزیده اسـت .او پیـامبر

را دارای

مقامی بسیار واال میداند به طوری که او توانایی انجام کارهایی را دارد کـه انسـانهـا از انجـام آن
عاجز و ناتوان هستند .ابیات زیر نمونهای از این نوع ابیات به شمار میآیند:
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َو إذ َرأی َم َرأی و ُّلرو فم سمضر
َو إذ َس َری ل َض َات فم َسمیر ش ُمد
َّ َ ُ
َ
َ َ َ
مممای َت َأ ُّه َبم ُ
َورک ن َض َو لشم ی نسم َم َام ُ َسمری
مممه
ُعشمممم باشممممرته أشم
(غافلی)90-89 :2017 ،
«هرگاه پیامبر

شبانه روان گردد در مسیر حرکت او شهاب ها خواهند درخشید و هرگـاه

بنگرد ،چیزهایی را خواهد دید که دیگران از دیدن آنها عاجز هستند ،در حالی که رو  ،شب را تا
به صبح با گفتگوهای شبانه به پایان رسانید .گیاهانی در مسیر حرکت او ،قـد برافراشـتند و اظهـار
آمادگی و جان نثاری میکردند و نیز گلهایی سربرآوردند که بوی دالویزشان با او انس گرفت و
همگام گشت».
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نتیجهگیری

در ادب معاصر عربی هم چون دورۀ گذشته همواره شاعران ،با سرودن اشعاری در مد یا رثـای
پیامبر

و خاندان مطهّر ایشان ،التزام و تعهّد خویش را به مکتب مقدّس اسالم به اثبات رسـانده

و توجّه و اهتمامی ویژه به سرودن اشعار دینی و مذهبی از خویش بروز دادهاند .شاعران خوزسـتانی
نیز در این میان سهمی واال و درخور شأن را به خویش اختصاص دادهاند .اسـتاد عبّـاس پورعبّاسـی
طائی و مصطفی غافلی قصایدی را به زبان عربی و به شیوۀ برده سرودهاند.
مقایسه و بررسی این دو برده ما را به نکاتی ارزشمند و ارزنده رهنمون میسازد .از جمله این که
هر دو شاعر،وزن عروضی بسیط را برای سرودن بردههای خویش برگزیده و بـه ترتیـب حـروف
مجهور «میم و راء» را به عنوان حرف رویّ به کار بردهاند .از نکات قابل توجّه دیگر در مقایسه دو
بردۀ مذکور ،این است که هر دو شاعر ،بر خالف اسالفشان ،بردههای خـویش را بـرای اعتـذار یـا
مقابله با هجو دشمنان و مخالفان پیامبر

نسرودهاند؛ بلکه بیشتر به شیوۀ شـاعران قـرن هفـتم؛

یعنی به سبک بردۀ بوصیری و به منظور پرداختن به سیرۀ حضرت و ذکر فضایل و مناقب ایشان یـا
توسّل و شفاعت به مقام شامخ و رفیع او به سرودن برده پرداختهاند .این دو برده با یکدیگر از یـک
جهت تفاوت دارند و آن این است که پورعبّاسی بردۀ خویش را بر خالف غافلی در معارضه با بردۀ
بوصیری سروده ،در حالی که غافلی از سبک و شیوۀ برده تقلید کرده است .دو بردۀ مذکور مضامین
مشترک بسیاری را در ترسیم سیمای پیامبر

نمایان ساختهاند که از جمله این مضامین مشترک

میتوان به بیان اشتیاق شاعر نسبت به ساحت مقدّس پیامبر

 ،ذکر ویژگیهای فردی ایشـان و

نجواهای عاشقانه با او ،ذکر حسن و زیبارویی وی ،ذکر خلق و خـوی نیـک ،فضـایل اجتمـاعی و
نشانههای میالد و نبوّت وی اشاره نمود .موضوعاتی از قبیل رؤیاپردازیهای شاعر با یـاد و خـاطرۀ
پیامبر و مناقب ،هدایت و رهبری ،ذکر رویدادهای مهمّ میالد ،بیان شواهد و قراین زمـان بعثـت و
توصیف مقام نبوّت در بردههای مذکور از بسامدی بسیار واال برخوردار هسـتند .هـر دو شـاعر در
سرودههای خود از تصاویر هنری ،جانبخشی اشیا و آرایههای ادبی نیز بهره بردهاند.

29

سال سوم ،شماره چهارم ،پیاپی  ،12زمستان 1397

پینوشتها

 -1البهم :منظور گاوهای ماده است.
 -2الوحم :ویار ،همان حالتی است که زنان باردار به آن دچار میشوند و بـه خـوردن برخـی از
غذاها و خوراکیها در دورۀ بارداری عالقهمند میشوند.
 -3الکلم :کلمات قرآن کریم.
 -4الوخم :نهایت فساد و بیهودگی.
 -5العلم :کوه طور.
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در نسج البرده عبّاس پورعبّاسی طائی و أریج البرده مصطفی غافلی

منابع و مآخذ

 -1ب بطمطه ( ،)1361سفرنامۀ ابن بطوطه ،ترجضۀ محضا عل ممٍا ،چ پ سم  ،تدر ن :نمش ر
فرهنگ .

 -2ب ٍمقل( ،)1345صورة األرض ،ترجضۀ ککمر جافر شا ر ،تدر ن :نمش ر

علض و

بنی ک فرهنگ یر ن.

 -3ب زهیر ،کا ( ،)1994دیوان ،صناه أب سایا لحس ب لحسی لاسُری ،بیرو  :ک ر لُم ب.
 -4ب ماصم ( ،)1963سالفة العصر فی محاسن الشعر بکل مصر ،قطر :مطبا عل ب عل .

 -5صفد ن  ،بمم لفرج علم بم لحسمی لقرشم ( ،)1974األغاانی جزا  ،)24-17قم هرة :لدیئم لا مم
للمألی

و لنشر.

 -6ب وی ،عبا لحسمی ( ،)1395األدیب األهوازی الدکتور ّعباس ّ
العباسی الطائی :حیاتاه ثااار راعر  ،قم :
لضنصمری.

 -7بروکلض ن ،ک ر ( ،)1977تاریخ األدب العربی ،ترجض عبا لحلی لنج ر و َترون ،ق هرة :ک ر لضا ر .

 -8بمصیری ،شر لای ب عبا لله محضما ( ،)1361قصیدۀ مبارکۀ برد ترزماۀ رارو تفرایر حاا
ّسید ّ
محمد ریخ اإلسالم ،چ پ و  ،تدر ن :نمش ر صا و سیض ی جضدمری سلم یر ن.
 ٍ -9فظ شیر زی ،تم جه شض

لای محضاب بد ء لای محضا ( ،)1366دیوان ،تصحی ککمر کبر بدروز

و ککمر رشیا عیمض  ،چ پ سم  ،تدر ن :مدسسۀ نمش ر

میر کبیر.

 -10ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ،)1393( ،دیوان ،شر و تفسیر ق س غنم و
محضا قُوین  ،چ پ و  ،تدر ن :نمش ر

میرکشم .

ٍ -11م ٍ ،ن نصر ( ،)1994ررو دیوان األعشی األکبر ،لطبا لث نی  ،بیرو  :ک ر لُم ب لارب .

ٍ -12سی  ،عل ص ف ( ،)1964األدب الصوفی فی مصر فی القرن الرابع الهجری ،ق هرة :ک ر لضا ر .
 -13تُ ع  ،کعبل ب عل ( ،)1964دیوان ،تحقیق عبا لُری ْلشمر ،کمشق :ب ن .
 -14تُرج ٍ ،س ن ب ث بت (ب ت ) ،دیوان ،تحقیق سیا ٍنف  ،ق هرة :ب ن .
 -15که ن ،س م (ب ت ) ،المدیح ،چ پ کو  ،ق هرة :ک ر لضا ر .

 -16زک مب ر ٍ ،ضا ( ،)1997المدائح النبویة مدیح اهل البیت ،لطبا لث نی  ،کمشق :لشرْ لجایا.

 -17ساای ،بم عبا لله مشر ب مصل ( ،)1384بوستان ،به همض و تصمحی سمم ک عبما لاظی قریم ،
شر و تمضی بی

و ی کک شته و فد ر ککمر یحی قری  ،تدر ن :روزبد ن.

 -18شضیس  ،سیرو ( ،)1378کلیات سبک رناسی رعر فارسی ،تدر ن :نشر فرکو .
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 -19شمق ٍ ،ضا ( ،)1992الشوقیات ،لجُء ْلو  ،لطبا لث نی عشرة ،بیرو  :ک ر لُم
 -20ع مل  ،محس ْلمی (ب ت ) ،اعیان الشیعه ،صیا  :مطبا لارف ن.
 -21عب س لط ئ  ،عب

لارب .

( ،)2011هذا هو ّ
الحب جدیوان) ،بیرو  :لا ر لاربی للضمسمع .

ُ
قرأت َّ
الحب بعینیک ،لطبا ْلول  ،ق هرة :لضجض لثق ف لضصری.
 -22غ فل  ،مصطف (،)2017
ّ
ّ
الشاعبی النبطای
 -23غُی ،عان ن ( ،)1392الموسوعة الشعر العربی جدراسة راملة حول الشعر الفصایح
ٌ
تلیها :نافذة علی األدب العربی األهوازی) ،چ پ و  ،هم ز :کمیبه سبُ ،مطباه سض عیل نژ ک.
 -24ف تمریٍ ،ن ( ،)ْ1422الجامع فی تاریخ األدب العربی ،لضجلا ْلو  ،لطبام لث نیم  ،قم  :منشممر
ذوی لقرب .

 -25کا عضیر ،م لک ( ،)1389دراسة الشعر العربی الفصیح فی خوزساتان ،پ یم ن ن ممۀ ک رشن سم رشما،
ک نشگ شدیا چضر ن ،هم ز.

 -26مطدمری ز ک  ،میمر ( ،)1389بررساای تطبیاد ماادایح نباوی در ارااعار ّ
حراان خاقااانی ،پ یم ن ن ممۀ
ک رشن س رشا ،ک نشگ شدیا ب هنر کرم ن ،ک نشُاۀ کبی

و علم نس ن .

 -27ممسمی ،شد ب لای ( ،)1885دیوان ،سایا لشرتمن للبن ن  ،بیرو  :لضطبا لکبی .
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