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توظيف المصادر اإلسالمية في أشعار محمد إقبال (دراسة ونقد)
)Employing Islamic Sources in the poetry of Muhammad Iqbal (Analytical Study
إعداد الدكتور /عبدالصبور فخري
أستاذ اللغة العربية المشارك ،كلية اللغات واآلداب ،جامعة كابل ،أفغانستان
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خالصة البحث
من خالل البحث والقراءة في األعمال الشعععر ة لمحمإ بابال الالريرا التي كتب ا باللغة الرارسععية يلععل البا ث بل أن وظف
في شععره كثيرا من المصعادر اسسعالمية فحاول أن عمع ا كي لال القارح

من شعره وعالات بالمصادر اسسالمية ،فيجإ

أن وظف اآل ات القرآنية بأشعاال متتلرة فقإ استتإ كثيرا من األلراظ والتراكيب القرآنية كما أن أشار بل اصص القرآن و ياة
األنبياء علي م السعال باساعافة بل ذلت شعرب الشعاعر مراريم القرآن الار م ،فقإ أخض بعم المعاني القرآنية دون أن لقل شيئا
من ألراظ  ،فضععال عن يظيف القرآن الار م فقإ أخض الشععاعر من السععلة اللبي ة ووظف بعم األ اد ث بألراظ ا والبعم اآلخر
بمعاني ا وفي اليات نرس ع أشععار بل بعم أ إاث السععيرة العةرة وأتبتت الإراسععة أن الشععاعر درر التار
اسسعععال خالعععة بشعععال دايل كل الإاة ،وف م ف ما لعععحيحا سعععياء ما تعلل بتار

بشععال عا و ار

الصعععحابة والتابعين والعباسعععيين أو بتار

العثمانيين والمغيل في ال لإ وفي اليات نرسععع أشعععار بل بعم الشعععتصعععيات التار تية واأل إاث التي دارت في يا م وفي
األخير اوللا أن نإرر مإى أتر الشعاعر بالتصعيا اسسعالمي و يظير ب اه في شعره ،فقإ درر التصيا و أتر برتاررم وأخض
كثيرا من معاني م وايم م وأدخل ا في شععره لقإ اسعتشع إنا في كل اسعم من األاسا السابقة بأشعاره الرارسية بقإر مان أن قتلع
القارح ب بن شععاء

وفي األخير أتبتلا أرم اللتا ا التي يلععللا بلي ا من خالل البحث والإراسععة مع ثبيت المصععادر والمراجع

للبحث
الكلمات المفتاحية :بابال ،يظيف ،المصادر ،القرآن ،السلة ،التار  ،التصيا العمل ،القصص
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Employing Islamic Sources in the poetry of Muhammad Iqbal
(Analytical Study)

Abstract:
The researcher concluded after reading and researching the poetry of Muhammad Iqbal Lahore
written in Persian that he has employed many Islamic sources for his poetry to clarify his poetry
and its relationship with Islamic sources. The researcher also discovered that he has employed
Quranic verses in different forms; he has used many words, relationships of Quranic verses,
Quranic stories, and the stories of the prophets (peace be upon them).
Moreover, the poet apprehended Quranic approaches and conceptions, so he reported
interpretations of Quranic verses without reporting the exact words.
Besides employing Quranic verses, the poet has taken from the sayings of the prophets (peace be
upon him), he either reported the exact words of the prophet (peace be upon him) or the
interpretations of his sayings, meanwhile he mentioned some events of the life of the Prophet
(P.B.U.H).
The research also proved that the poet has studied the history and more comprehensively the
history of Islam. He comprehended the history of the companions of the prophet (P.B.U.H) and
the companions of his companions, the history of Abbasid Caliphate, Ottoman Caliphate, and the
history of Indian Mughal. Meanwhile, he mentioned some historical personalities and events.
Finally, we tried to study how the poet has been influenced by Sufism and how he employed that
in his poetry, so he studied and was influenced by Sufism and reported many interpretations of
Sufism in his poetry. We have also brought some of his Persian poetry in every chapter to assure
the reader and finally, we summarized significant findings and cited all the references and sources.

Keywords: Iqbal, employing, sources, Quran, Sunnah, History, Sufism, Stories.

www.ajrsp.com

222

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م

ISSN: 2706-6495

المقدمة:
عرفت عل د يان محمإ بابال ملض أن كلت لميضا في بإا ات المر لة الثاني ة ،يلما كلرلا مإرر اللغة الرارسعية بلقل اصيإة من
اصععععععا عإ بابعال بل أسععععععليب اللثر ،وعلعإمعا أكملعت العمل المةليب وارأت ما كتبت عل التالميض أما المإرر ،فتلقيت من ابل
المإرر شععيعا كبيرا ومن التالميض بععابا و راوة ،ت ملحلي المإرر جا زة عل عملي ،فتشععت أن أشترا د يان الشاعر
لياين مينسي في التليات ومادة نقاش ومضاكرة في معالسي مع الزمالء واأللإااء فالت بعإ ذلت كلما شعرت بشيء من عب
في عمل ما وجإت را تي في اراءة أشعععار محمإ بابال لما كان بين محتيى الإ يان ونرسععيتي من لاسععل وانسعععا وبعإ بكمال
دراسعتي و عييلي مإرسا للغة العربية في العامعة ني ت أن أكتب بعم البحيث في بعم جيانب من شعر محمإ بابال ،فيجإت
الررلة سانحة في الشتاء الملصر وارأت الإ يان من أول بل آخره ،فتلب ت بل أن استراد من المصادر اسسالمية كثيرا وري
التي أترت في اي ن تقافت الشععععر ة فأتمعت عل أن أكتب رضا المقال حت عليان ( يظيف المصعععادر اسسعععالمية في أشععععار
محمإ بابال) لاي ألقي الضيء عل مإى استرادة الشاعر من القرآن والسلة والتار

والتصيا في شعره

ا بعت في كتابة المقال األسعليب اليلعري ونقلت األبيات الشععر ة الرارسعية في المتن تم رجمت ا مباشرة ،وفي بعم الميااع
 ،ولان م ملا

اخترت رجمة األسععتاذ المر ي عبإ اليراب عزا  ،و سععب رأ ي أن رجمت محريفة بشععيء من الغمي
نقل ا ،تم ركزت عل مياع الشارإ من اسشارة بل آ ة أو إ ث أو ادث ار تي أو صيا وبل

من

اصإ السبيل

أهداف البحث:
تلتص أرإاا البحث في:
 -1التعر ف بمإى أتر محمإ بابال بالمصادر اسسالمية األول كالقرآن الار م والسلة اللبي ة وغيررما
 -2التعرا عل مإى عمل الر م والمعرفة لإى بابال لإلسال وعليم و رايره اسسالمي
 -3اسعتترا الحليل اسسالمية لمشاالت المسلمين من أدب بابال و قإ م ا لتاين نبراسا لير الةر ل أما المسلمين الض ن
عانين من امستعمار الغربي البر ةاني من جانب و عانين من التررق فيما بيل م من جانب آخر
 -4التعرا عل أسعععععباب تلف المسعععععلمين من وج ة ن ر محمإ بابال ومعرفة األسعععععاليب واللماذ التي اإم ا ستالة لت
األسباب

أهمية البحث:
امن أرمية المياععيف في أن كثيرا من البا ثين

لين ظلا اي ا أن محمإ بابال لم ان عارفا باسسععال وعليم ومصععادره

أو كانت معليما اسسععالمية بسععيةةه ألن أكمل مع م دراسععا في الإول الغربية أو في ال لإ علإ األسععا ضة الغربيين ،ولان
رضه الإراسعععة أتبتت أن كان متعمقا في ف م اسسعععال ومصعععادره و ار ت وفاره واإ الحليل لمشعععاكل المسعععلمين من لعععميم
اسسال وفي ايء عقيإ وفاره
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أوال :نبذة من حياته:
ولإ محمإ بابال في مإ لة سعيالايت ،بمقاععة بلعاب عا  1167و كان ألعل من برارمة كشعمير ،وكانت أسعر أسرة لالحة
يث كان والإه ميل بل التصيا والتق

درر بابال في مإرسة بنعليز ة في مسقط رأس تم التحل بالية في بلإه و أتر بأستاذه

السعيإ مير سعن الضا كان إرر اللغة الرارسية والعربية في الالية ،وأخض مل

ب العلم و اآلداب اسسالمية وأمض في الالية

مإة من الزمن تم انتقل بل مرير عالععععععمة بلعاب و التحل بالية ايمية و ضععععععر األمتحان األخير في الرلسععععععرة ،و برت في
اللغتين العربية وامنعليز ة والرارسعععية ،و صعععل عل شععع ادة ( )B.A.التي عادل الليسعععان
األسععععا ضة الابار أمثال :سععععير م

في البالد العربية وا صعععل ببعم

ارنيلإ اسنعليزا (عي ضععععة ) 1994( ،محمإ بابال شععععاعر وفيلسععععيا اسسععععال

،)22

واألسعععتاذ عبإ القادر المحامي ،يث أنشعععأ األخير معلة بلغة أردو بعليان (متزن) و نشعععر بابال في ا أول اصعععيإة من شععععره في
ولععف جبال رماليا في عا  1991و اإ لقيت ابيم واسعععا بين األدباء والشعععراء وكان ل ا دوا في أنإ ة الشعععر واألدب وفي
خالل رضه الرترة صعل عل الماجسعتير( )M.A.في الرلسعرة بامتيات وعين عل بتره أستاذا للتار

والرلسرة والسياسة في الالية

الشععراية في مرير وفي عا  1992سععافر بل للإن والتحل بعامعة كامبر ا يث صععل عل الش ع ادة العليا في علم الرلسععرة
وعلم اماتصععاد واإ ماث في العالععمة البر ةانية تالث سععليات لقي محااععرات في المياععيعات اسسععالمية ،أدت بل ذ يف
لععععيت بين اللار وكان قي بتإر

آداب اللغة العربية مإة غياب أسععععتاذه ارنيلإ ،تم سعععععافر بل ألمانيا والتحل بعامعة ميين

وأخض مل ا شععععع ادة الإكتيراه في الرلسعععععرة ،تم رجع بل للإن ،و ضعععععر اممتحان األخير في الحقيق و تصعععععص في اماتصعععععاد
والسعععياسعععة اسعععتغل محمإ بابال وجيده في أروبا واشعععترك في الما مرات والليادا العلمية الاثيرة و دافع عن د ل و فلإ أباعيل
خصي اسسال  ،وبعإ ذلت رجع بل ال لإ سلة  1991سالما غانما (اللإوا )1979 ( ،روا ع بابال)19-12 ،
كان بابال عمل في المحاماة بم أن لم ان حب رضا العمل بل كان شعغام في السياسة وامجتماف و مضي مع م وات في التأليف
وار

الشععر في المياعيعات اسسالمية ال امة والقضا ا امجتماعية والسياسية ولم ان رار في الشعيب ال لإ ة فقط بل كان

تم بأواعاف المسعلمين عامة اإ نشعر أول د يان باللغة األرد ة بعليان (بانت درا) أا لعلصلة العرر ،واإ لقي الإ يان ابيم
واسععا وفي مإة سعيرة عبع أكثر من مرة وبأعإاد كبيرة وبعإ ذلت اختار لشععرة اللغة الرارسية التي عتبر اللغة الثانية من لغات
اسسعال بعإ العربية ونشعر ب ا مع م أشععاره ودواو ل الشععر ة ومن أرم دواو ل الشععر ة بالرارسية :اسرار ورميت (األسرار
والرميت) ،وپيا مشعرق (رسعالة الشعرق) ،وتبير ععم ،و جاو إ نام  ،و پ

چ با إ کرد ای اايا شرق( ماذا لبغي أن عمل

الشعععيب الشعععراية) ،وارمغان عات( رسعععالة الحعات) ول د يانان آخران باألرد ة :بال جبر يل (جلاح جبر ل) و اعععرب كليم
(ارب ميس ) (الغيرا ،)2996( ،د يان محمإ بابال األعمال الااملة)23-29 ،
واإ تار محمإ بابال بالدا كثيرة مل ا فرانسعا ،و أسعبانيا و الرلسعةين وبنعلترا ،و أفغانسعتان وغيررا من البالد واإ سععاب دميعا
غزارا في كل مل ا وخالععة في أسععبانيا عل فقإ المسععلمين ضععار م و في أفغانسععتان عل ابر السععلةان محميد الغزنيا فا
ال لإ و عل ابر الحايم سععلا ي الغزنيا الشععاعر الصععيفي المعروا ،وعلإ عيد من أفغانسععتان بل ال لإ ألف د يان (مسععافر)
بالرارسية )الغيرا)24 ،
وفي السععععليات األخيرة من ياة محمإ بابال كان مر

كثيرا و كان غلب عل المر

مرة و غلب المر

علي أخرى و في

لت الحالة أ ضا كان اتب الشعر و المقامت و اإ لبّ نإاء رب لباح 21ببر ل سلة ( 1931الغيرا)22 ،
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ثانيا :تأثر إقبال بالقرآن الكريم:
ضرب كتاب التراجم لمحمإ بابال بأن نشعأ في أسرة معروفة بالصالح والتقيى وكان لتربيت األسر ة أتيررا في اي ن شتصيت
واعإ كعان كثير التالوة للقرآن الار م ارأت د يانع الرعارسععععععي أكثر من مرة و تبععت معإى أخعضه من القرآن الار م لر عا ومعلععا،
فيجإت مرت من األبيات في ااتب

بابال في ا ألراظا ارآنية أو راكيب ارآنية وأو أشعععععار بل اصعععععة ارآنية أو مر يما ارآنيا وما

بل ذلت سلحاول في رضه الإراسة أن نقإ نماذ لال الة من الحامت السابقة من القرآن الار م:
أ -توظيف األلفاظ القرآنية:
أكثر محمإ بابال من ااتبار المراريم القرآنية واعععمن اماتبار وظف بعم األلراظ أ ضعععا سعععياء ما تعلل باألسعععماء أو األفعال،
واألبيات اآل ية خير دليل عل ذلت ،واإ مإح اللبي لل
نيف انسان را بشير ورم نض ر

علي وسلم اا ال:
رم سپاری رم سپ گر رم امير
( بابال )1319(،اسرار خيدا(كليات فارسي))32 ،

أا :ري لإلنسان بشير ونض ر ،وري جلإا و تعيم و أمير
ار بَ ِشي ًرا َونَ ِض ًرا» (سبأ)21 :
في البيت بشارة بل اآل ة القرآنية اآل يةَ « :و َما أَرْ َس ْللَا َ
ك بِ ام َكافاةً لِللا ِ
اال بابال:
معلی اسال رک آفل است

علم مسلم کامل ات سيت دل است
(بابال)47 ،

أا :بذا شعر المسلم بحراة القلب اتمل علم  ،وأن معل اسسال امن في امبتعاد عن اآلفلين الض ن م تمتعين بالحياة األبإ ة
انبيا را نقش پای او دليل(بابال)47 ،1319 ،

ارک آفل براريم خليل

أا :بن ببراريم التليل علي السال رك عبادة اآلفلين ،فصار مل ع دليال لعميع األنبياء بعإه
استتإ بابال في البيتين السابقين كلمة( آفل) التي شير بل اآل ة القرآنية:
« فَلَ اما َج ان َعلَ ْي ِ اللا ْي ُل َرأَى َكيْ َكبًا اَا َل رَ َضا َربِّي فَلَ اما أَفَ َل اَا َل َم أ ُ ِ ب ْاآلفِلِينَ »(األنعا )67 :
ات اجل فرمان پض رد مثل فرد (اابال،ب)19 ،

گرچ ملت رم بميرد مثل فرد

أا :مع أن ميت الشعيب مثل ميت األفراد وري متثل لألجل مثلما متثل األفراد
استتإ في رضا البيت لرظ « أجل» وري دالة عل اآل ة التالية:
(اُلْ َم أَ ْملِ ُ
ا ًّرا َو َم نَ ْرعًا بِ ام َما شَا َء ا ُ لِ ُالِّ أُ ام ٍة أَ َج ٌل بِ َذا َجا َء أَ َجلُ ُ ْم فَ َال َ ْستَأْ ِخرُونَ َسا َعةً َو َم َ ْستَ ْق ِإ ُمينَ ) ( سن)49 :
ت لِلَ ْر ِسي َ
کمت اشيا صار آد است(اابال(كليات))91 ،

علم اسما اعتبار آد است

أا :اكتسب آد المشروعية وامعتبار من معرفت األسماء وواع في التةأ بحام األشياء
أشار محمإ بابال في رضا البيت بل

عليم

عال آد علي السال األسماء كل ا ف ي دالة عل اآل ة التالية:

لا ِد ِاينَ )(البقرة)31 ،
ا ُ ْم َعلَ ْال َم َال ِ َا ِة فَقَا َل أَ ْن ِبئُي ِني ِبأ َ ْس َما ِء رَا َُم ِء بِ ْن ُك ْلتُ ْم َ
( َوعَلا َم آ َد َ ْاألَ ْس َما َء ُكلا َا تُ ام َع َر َ
را او را ر ب نی بإ ل نی

آ اش شرملإه أو ل نی(اابال)12 ،

أا :م قبل روا القرآن ر با و م بإ ال وآ ا محامة م قبل التأو ل
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واإ ورد في القرآن الار م:
ت لِل ِّإ ِن َ لِيرًا ِف ْ
ل
ْب فِي ِ رُإًى لِ ْل ُمتاقِينَ )(البقرة( )2 :فَأَاِ ْم َوجْ َ َ
( َذلِ َ
ة َرتَ ا ِ الاتِي فَةَ َر اللا َ
ت ْال ِاتَابُ َم َر َ
ار َعلَ ْي َا َم َ ْب ِإ َل لِ َت ْل ِ
ا ِ)(الرو )39 :
انر

جستعي را محام ات إبير کن

وآفاق را ستير کن(اابال)96 ،

أا :بالبحث والل ر العميقين والتإبير العاد ستةيع أن ستر اآلفاق واألنر
اق َوفِي أَ ْنرُ ِس ِ ْم َ تا
( َسلُ ِر ِ ْم آ َا ِلَا فِي ْاآلفَ ِ
ات ملات ومت وعزی وربل

وجاء في القرآن الار م:

َتَبَيانَ لَ ُ ْم أَنا ُ ْال َحل) (فصلت)23 :
رر کی دارد بتی انإر بغل(اابال)113 ،

أا :لار كل وا إ تعبإ األللا و حمل في ضل للما مثل الملات والالت و العزى وال بل
عال ( :أَفَ َرأَ ْتُ ُم ا
الالتَ َو ْال ُع ازى َو َملَاةَ الثاالِثَةَ ْاألُ ْخ َرى)(اللعم)29-19 :
اال
جليه ی ا ن عالم جضب و سرور (اابال)327 ،

آنچ خيانی کيتر و غلمان و ير

أا :بنما الايتر و الغلمان و الحير ات كل مل ا م ر من م ارر رضا العالم الغرور و السرور
واإ وظف الشاعر كلمات ارآنية مثل :الايتر والغلمان و الحير وري مأخيذة من اآل ات القرآنية اآل ية:
ين) و ( ُي ٌر َم ْقصُي َر ٌ
ان لَ ُ ْم َكأَنا ُ ْم لُ ْالُ ٌا َم ْالُ ٌ
ك ْال َايْ تَ َر) و( َو َةُياُ َعلَ ْي ِ ْم ِغ ْل َم ٌ
ات ِفي ْال ِتيَا ِ )(الر من)62 :
(بِناا أَ ْعةَ ْيلَا َ
در اميرش مسعإ ااصای ماست (اابال)426 :

آشکارا د إنش اسرای ماست

أا :نحسب الل ر بلي بسراء للا والمسعإ األاص في اميره
واإ استتإ الشاعر لر ي( :اسسراء) و (المسعإ األاص ) ورما دامن عل اآل ة الار مة:
ص الا ِضا بَا َر ْكلَا َ يْ لَ ُ) (اسسراء)1 :
ْع ِإ ْاألَ ْا َ
ْع ِإ ْال َح َرا ِ بِلَ ْال َمس ِ
( ُس ْب َحانَ الا ِضا أَ ْس َرى ِب َع ْب ِإ ِه لَي ًْال ِمنَ ْال َمس ِ
را اارأ ل بما عليم کرد

رتق خي ش ات دست ما قسيم کرد(اابال)21 ،

عال كلمة (اارأ) وكما اإ ا ّسم الرتق بأ إ لا
أا :واإ َعلا َملا
ل»(العلل)2-1 :
ل َخلَ َ
ت الا ِضا َخلَ َ
بن لرظ( اارأ) استعمل في اآل ة القرآنية اآل ية«:ا ْا َر ْأ ِباس ِْم َربِّ َ
اس ْن َسانَ ِم ْن َعلَ ٍ
ل ِْ
ي ک مقصيد خةاب ان ری

پ

چرا ا ن راه چين کيران بری(اابال)91 ،

أا :ما دمت أنت المقصيد من أمر ( ان ر) فَ ِل َم سلت رضا الةر ل مثل العميانَ ؟!
ت تُ ام رُ ْم َ ْ
صععع ِإفُينَ »(األنعا )47 :
اسعععتعمال كلمة ( ان ر) في البيت السعععابل بشعععارة بل ايل عال « :ا ْن ُرْ َك ْيفَ نُ َ
صعععرِّ اُ ْاآل َا ِ
ت اَا َل لَ ْن َ َرانِي َولَ ِا ِن ا ْن ُرْ بِلَ ْال َعبَ ِل فَإِ ِن ا ْستَقَ ار َم َاانَ ُ فَ َسيْ اَ َ َرانِي» (األعراا)143 :
و« اَا َل َربِّ أَ ِرنِي أَ ْن ُرْ بِلَ ْي َ
انعمن روت الست آراستلإ

بر وجيد خيد ش ادت خياستلإ (اابال)219 ،

ُ
(ألست) أا ي لر في جسم العلين الروح في بةن أم  ،واإ جعليا الش ادة عل أنرس م في ذلت الحين
أا :أعإوا اللادا ي
وجاء في اآل ة القرآنية اآل ية:
ُير ِر ْم ُذرِّ اتَ ُ ْم َوأَ ْش َ َإرُ ْم َعلَ أَ ْنرُ ِس ِ ْم أَلَس ُ
ْت ِب َربِّ ُا ْم اَالُيا بَلَ َش ِ ْإنَا»(األعراا)162 :
« َوبِ ْذ أَ َخ َض َرب َ
ت ِم ْن َب ِلي آ َد َ ِم ْن ظُ ِ
ب -توظيف التراكيب القرآنية:
واإ رأ ت في د يان محمإ بابال راكيب ارآنية كانت بعض ا جمال كاملة وبعض ا األخرى جمال غير كاملة ولال ا كانت كل ا
جمال مقتبسة من القرآن الار م ،فلبإأ بإراسة العمل القرآنية اللااصة:
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-1الجمل القرآنية الناقصة:
اال الشاعر وري حث عل اسنراق والعيد:
تر فزا إ الرت تر کم کلإ (اابال)31 ،

دل ت تی لرقيا محکم کلإ

أا :ستثبت الرااد باسنراق والعيد ،و اثر الالزباسنراق ولان قل ب الالز
استتإ الشاعر عبارة القرآن الار م( ت
«لَ ْن َلَالُيا ْالبِ ار َ تا

لرقيا) بشارة بل اآل ة الار مة:

َي ٍء فَإِ ان ا َ بِ ِ َعلِي ٌم» (آل عمران)92 :
ُ ْل ِرقُيا ِم اما ُ ِحبينَ َو َما ُ ْلرِقُيا ِم ْن ش ْ
اجإار ملک م بلی شيی (اابال)31 ،

ا ج ان باشإ ج ان آرا شيی

أا :م ما بقي العالم أنت اين ت لت  ،و اين سلةانا للسلةة البااية التي م زول وجاء في القرآن الار م:
ت َعلَ َش َع َر ِة ْال ُت ْل ِإ َو ُم ْل ٍت َم َ ْبلَ » (ع )129 :
ر بِلَ ْي ِ ال اش ْيةَانُ اَا َل َا آ َد ُ رَلْ أَدُل َ
«فَ َيس َْي َ
خيم در ميإان ام
شارإ الش نبی ان

در ج ان شارإ علی اللار آمإست

تدست

شارإی لادق ر ن شارإان (اابال)43 ،

وجان

أا :أاا المامن خيمت في ميإان (بم

) ،وجاء في رضا العالم شارإا عل اللار

ورد في القرآنية اآل ية:
ار َو َ ُاينَ ال ارسُي ُل َعلَ ْي ُا ْم َش ِيإًا» (البقرة)143 ،
« َو َك َضلِ َ
ت َج َع ْللَا ُك ْم أُ امةً َو َسةًا لِتَ ُاينُيا ُش َإَا َء َعلَ اللا ِ
شاه تم ر

اصإ ستير ممالک داشتی

در دل کاشتی

ات رير رلگام را بسيار بيد
أا :لقإ نثر السلةان بضور الحر
ومن شإة الحر

يغ را رل من مز إ آميختی (اابال)44 ،
في الب  ،اصإ استيالء البلإانه

جمع جميعا كثيرة وار رعت األليات بيل م و اإ علّم سير الحر

وعلب الز ادة

استتإ الشاعر (رل من مز إ) التي ري جزء من اآل ية الار مة:
« َيْ َ نَقُي ُل ِل َع َلا َم ر َِل ا ْمت َ ْ
ت َو َقُي ُل رَلْ ِم ْن َم ِز ٍإ» (ق)39 :
َأل ِ
تنإگی گيرد با ن اانين تبات (اابال)63 ،
گرت ااای فی القصا آمإ ياة
أا :اال القااي بن الحياة ستمر بالقصا

وأن رضا القانين دليل الثبات للحياة

في بشارة بل اآل ة القرآنية اآل ية:
ب لَ َعلا ُا ْم َتاقُينَ » (البقرة)163 :
« َولَ ُا ْم فِي ْالقِ َ
صا ِ َ يَاةٌ َا أُولِي ْاألَ ْلبَا ِ
نيف انسان را پلاه آخر ن

امل او ر مة للعالمين (اابال)12 ،

أا :القرآن الار م ري الملعأ األخير لإلنسان و امل رضه الرسالة ريالرسيل الار م ور مة للعالمين
ل أَ ْن َز ْللَاهُ َو ِب ْال َح ِّ
في البيت لمي بل اآل ة الار مةَ « :و ِب ْال َح ِّ
ك بِ ام ُمبَ ِّش ًرا َونَ ِض رً ا» (اسسراء )192 :و« َو َما
ل نَزَ َل َو َما أَرْ َس ْللَا َ
ك بِ ام َر ْ َمةً ِل ْل َعالَ ِمينَ » (األنبياء)196 :
أَرْ َس ْللَا َ
ای فروغت لب اعصار ودرير

چشم ي بيللإه ی ما فی الصإور (اابال)113 ،

أا :ا من ضيء للبشر مثل ايء الصب لألعصار والإرير ،وعيلت ستةيع أن ل ر و ستاشف ما في الصإور
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ُور َورُإًى
واإ وردت عبارة( ما في الصإور) في اآل ة الار مةَ « :ا أَ َا اللاارُ اَ ْإ َجا َء ْ ُا ْم َميْ ِع َةٌ ِم ْن َر ِّب ُا ْم َو ِشرَا ٌء لِ َما فِي الصإ ِ
َو َر ْ َمةٌ لِ ْل ُم ْا ِملِينَ »( ين )26 :
 -۲الجمل القرآنية الکاملة:
نقصإ بالتراكيب الااملة العمل التامة المعروفة في اللحي العربي ،واإ بحثت في د يان محمإ بابال فيجإت جمال ارآنية كاملة
في  ،ونلقل بعض ا عل سبيل المثال م الحصر ،مثل:
بر مقا عبإه گردد رايب (اابال)319 ،

ا ت(ماتاغ البصر) گيرد نصيب

أا :لاي أخض نصيب من الثبات وامستقامة وعإ ت غ البصر ميلا وشمام ،صب رايبا عل مقا العبيد ة هلل(العليمي
المقإسي)191 ،)2999 (،
سيی اي خي ش بات آ إ اگر (اابال)191 ،

آن نگارش سر ما تاغ البصر

أا :أرى في ن را سر امستقامة والثبات ،لعل رجع بل شعب وذو مرة أخرى
لقإ استتإ الشاعر في البيتين السابقين عبارة (ما تاغ البصر) المأخيذة من اآل ة اآل ية وري حث بضلت عل امستقامة و الثبات
ص ُر َو َما عَ َغ » (اللعم)16 :
عل المبادحَ « :ما َتا َغ ْالبَ َ
ررک پا در بلإ االيم وجإ است

بی خبر ات لم لإ لم يلإ است (اابال)119 ،

أا :بن الضا تعصب لألااليم والعإود والعلصر ة ف ي جارل عن ف م آ ة (لم لإ ولم يلإ) فقإ ألم الشاعر بل معاني سيرة
اسخال

« :اُلْ رُ َي ا ُ أَ َ ٌإ ا ُ ال ا
ص َم ُإ لَ ْم َ ِل ْإ َولَ ْم ُيلَ ْإ َولَ ْم َ ُا ْن لَ ُ ُكرُ ًيا أَ َ ٌإ» (سيرة اسخال

جيی اشک ات چشم بيتيابش چکيإ

ا پيا ع را بيتی شليإ

ب ر ما و ران ی آباد کرد

عا ران را خان ی آباد کرد(اابال)71 :

)

أا :لقإ جرت الإميف من عيلي السارر ين ،بل أن سمع خةاب (ع را بيتي)
واإ يل للا ماانا خربا بل بلاء شارل ،وبل للةا رين بيتا
أشار الشاعر في البيتين السابقين بل دور ببراريم علي السال في بلاء الاعبة الشر رة لاي اين بيتا هلل و ةيا ب عباده « :
صلًّ َو َع ِ ْإنَا بِلَ بِ ْب َرا ِري َم َوبِ ْس َما ِعي َل أَ ْن عَ ِّ َرا بَ ْيتِ َي لِلةاا ِ ِرينَ
ار َوأَ ْملًا َوا ا ِت ُضوا ِم ْن َمقَا ِ بِ ْب َرا ِري َم ُم َ
َوبِ ْذ َج َع ْللَا ْالبَيْتَ َمثَابَةً لِللا ِ
َو ْال َعا ِكرِينَ َوالر اك ِع السعُي ِد»(البقرة)122 :
ا ن ال ب عليلا غلچ بست

ليرت کار ب ار ما نشست(اابال)71 ،

أا :انت رنا كي ترت وردة شعرة ابيل يبتلا ،فإذا بالربيع اإ انت ميسم
ت أَ ْنتَ
َاس َالَا َو ُبْ َعلَ ْيلَا بِنا َ
ت َو ِم ْن ُذرِّ اتِلَا أُ امةً ُم ْسلِ َمةً لَ َ
واإ ألم الشاعر بل اآل ة اآل يةَ « :ربالَا َواجْ َع ْللَا ُم ْسلِ َمي ِْن لَ َ
ت َوأَ ِرنَا َمل ِ
التاياابُ ال ار ِ ي ُم»(البقرة)121 :
مرگ را سامان تاةع آرتوست

تنإگانی محکم ات م قلةيا است(اابال)74 ،

أا :أ ي الميت الحقيقي علإما لقةع األمل ،والحياة مستحامة ومستمرة علإما م عإ القليع سبيال بل

يا لا

يب
ا الا ِض نَ أَ ْس َرفُيا َعلَ أَ ْنرُ ِس ِ ْم َم َ ْقلَةُيا ِم ْن َر ْ َم ِة ا ِ بِ ان ا َ َ ْغرِ ُر الضنُ َ
وفي البيت السابل لمي بل ايل عال  « :اُلْ َا ِعبَا ِد َ
َج ِميعًا بِنا ُ رُ َي ْال َغرُي ُر ال ار ِ ي ُم»(الزمر)23 :
يرم ات بار فرا م سر متاب
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يل وج ت عن أداء الررا م ،وستعإ سن التا مة ب ضه اليسيلة في بشارة بل اآل ة اآل ية:
أا :م ِ
ب» (آل عمران)14 :
َو ا ُ ِع ْل َإهُ ُ سْنُ ْال َمر ِ

ت
ار ُب ال اش َ َيا ِ
« ُت ِّنَ لِللا ِ

سر سبحان الضی اسراستی(اابال)32 ،

مإعای علم األسما ستی
تاعب الشاعراسنسان اا ال :بن

عال علامت األسماء كل ا ،وري الضا أسرى بلبي من المسعإ الحرا بل المسعإ األاص

ص الا ِضا بَا َر ْكلَا َ يْ لَ ُ
ْع ِإ ْاألَ ْا َ
ْع ِإ ْال َح َرا ِ بِلَ ْال َمس ِ
في البيت لمي بل ايل عال ُ « :س ْب َحانَ الا ِضا أَ ْس َرى ِب َع ْب ِإ ِه لَي ًْال ِمنَ ْال َمس ِ
صي ُر»(اسسراء)1 :
لِلُ ِر َ ُ ِم ْن آ َا ِلَا بِنا ُ رُ َي ال اس ِمي ُع ْالبَ ِ
ورد م خيا علي م با إت(اابال)72 ،

ايت ا مان يات افزا إت

أا :بذا كان ب مانت اي ا زداد يا ت ،وبذا أردت أن صل بل رضه الغا ة لبغي أن ععل (م خيا علي م) وردا عل لسانت
في البيت لمي بل ايل عال  « :أَ َم بِ ان أَوْ لِيَا َء ا ِ َم َخيْ ٌ
ا َعلَ ْي ِ ْم َو َم رُ ْم َحْ َزنُينَ الا ِض نَ آ َملُيا َو َكانُيا َتاقُينَ »( ين )73-72 :
ت ر گردون خي ش را ابم غر ب

تانسيی گردون بگي انی ار ب (اابال)262 ،

أا :بني أجإني حت السماء غر با ،فقل (بني ار ب) من فيق السماوات
ُ
َان» (البقرة)117 :
شير الشاعر في البيت بل ايل عال َ « :وبِ َذا َسأَلَ َ
اف بِ َذا َدع ِ
ت ِعبَا ِدا َعلِّي فَإِنِّي اَ ِر بٌ أ ِجيبُ َد ْع َيةَ ال اإ ِ
ان م اععات ونتل خاو (اابال)391 ،
لرلری ده با ريای باد
لرلر ألن م شعرون كأن م أععات نتل خاو ة

أا :حرك في الباد ة مع ر

لرْ َع َكأَنا ُ ْم أَ ْع َعا ُت نَ ْت ٍل
ال َوتَ َما ِنيَةَ أَ اا ٍ ُ سُي ًما فَتَ َرى ْالقَيْ َ ِفي َا َ
وجاء في القرآن الار مَ « :س ات َررَا َعلَ ْي ِ ْم َس ْب َع لَيَ ٍ
َاو َ ٍة»(الحااة)6 :
خ ِ
ج -توظيف القصص القرآني:
اول محمإ بابال أن يظف القصص القرآني في شعره كثيرا بإءا برد علي السال ومرورا بليح و ببراريم و يسف وميس
وعيس علي م السال

ت

صل بل اللبي المصةر لل

علي وسلم ولاي م نةيل الاال فلتتار من كل نبي اصة فقط:

 -1آدم عليه السالم:
برخيز ک آد را رلگا نميد آمإ

ا ن مشت غباری را انعم بسعيد آمإ

آن رات ک پيشيإه در سيل ی رستی بيد

ات شيخی آب و گل در گرت و شليد آمإ (اابال)132 ،

أا :ام ،فإن

ان أن

ر آد بل اليجيد ،واإ اامت المال اة سعإ لقبضة راب

ذاك السر المالين في لإر الاا لات ،بإأ تالم بسبب اممتزا الضا إث بين الماء والتراب
فروغ خاکيان ات نير ان افزون شيد روتی

تمين ات کيکب قإ ر ما گردون شيد روتی

خيال ما ک او را پرورش دادنإ عيفان ا

تگرداب سپ ر نيلگين بيرون شيد روتی (اابال)129 ،

أا :سيأ ي ي ضيء المتلياات الترابية أكثر من المتلياات الليرانية ،وستتحيل األر

يما من كيكب قإ رنا بل شيء

آخر وسيتر خياللا الضا ربت العيالف من دا رة رضه األفالك الزرااء
شير األبيات السابقة بل اصة خلل آد علي السال وبتبات قإم عل المال اة بعلم وبنبا األسماء كل ا و كما إل عل
بلإار األوامر من
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رضه القصة ذكررا القرآن الار م وأن الشاعر أشار بلي ا بشارات بعيإة بلغة الشعر ألن لم ان غرا األساسي أن بين رضه
القصة بل كان غرا

لت القصة جاءت عراا م اصإا واال عال في

ث اسنسان عل العمل والإأب والاإ ،فإشار بل

سيرة البقرة:
ت َم ِع ْل َم لَلَا بِ ام َما
لععا ِد ِاينَ اَالُيا ُسععع ْب َحانَ َ
اعع ُ ْم َعلَ ْال َم َال ِ َا ِة فَقَا َل أَ ْن ِبئُينِي ِبأ َ ْسععع َما ِء رَا َُم ِء بِ ْن ُك ْلتُ ْم َ
« َوعَلا َم آ َد َ ْاألَ ْسعع َما َء ُكلا َا تُ ام َع َر َ
ْب ا
عَلا ْمتَلَا بِنا َ
ت أَ ْنتَ ْال َع ِلي ُم ْال َح ِاي ُم اَا َل َا آ َد ُ أَ ْن ِب ْئ ُ ْم ِبأ َ ْسععع َما ِ ِ ْم فَلَ اما أَ ْنبَأَرُ ْم ِبأ َ ْسععع َما ِ ِ ْم اَا َل أَلَ ْم أَاُلْ لَ ُا ْم بِنِّي أَ ْعلَ ُم َغي َ
السععع َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
َوأَ ْعلَ ُم َما ُ ْب ُإونَ َو َما ُك ْلتُ ْم َ ْاتُ ُمينَ َوبِ ْذ اُ ْللَا لِ ْل َم َال ِ َا ِة ا ْس ُعإُوا ِآل َد َ فَ َس َعإُوا بِ ام بِ ْبلِي َ أَبَ َوا ْستَ ْابَ َر َو َكانَ ِمنَ ْال َاافِ ِر نَ »(البقرة-31 :
)34
واإ حإث بابال عل لسان آد علي السال الضا لب بل خةئ فرجع ا با بل رب :
من ب تمين در شإ  ،من برلک بر شإ

بست ی جادوی من ذره وم ر ملير

گرچ فسينش مرا برد تراه لياب

ات غلةم در گضر عضر گلارم پض ر (اابال)۷۱۲،

أا :أنا نزلت بل األر

 ،وأنا استعليت عل األفالك ،فإن سحرا رضا ذرة و ب مضيء

مع أن وسيست أخرجلي من الةر ل المستقيم ،فاعف علي و م ااخضني بضنبي
يبت هلل عال :

فإن البيتين السابقين إمن عل وسيسة الشيةان آلد علي السال وخروج من العادة وعل
َاس ِر نَ » (األعراا)۷۲ :
« اَ َام َربالَا ظَلَ ْملَا أَ ْنرُ َسلَا َوبِ ْن لَ ْم َ ْغرِرْ لَلَا َو َرْ َ ْملَا لَلَ ُاين اَن ِمنَ ْالت ِ
 -0إبراهيم عليه السالم:

ا ی گردد ر مش ات خإاونإان پير (اابال)172 ،

مإ ی در آ ش نمرود می سيتد خليل

أا :سيحترق ببراريم في نار نمرود لمإة ،بل أن تلي ر م من اآلل ة القإ مة
صرُوا آ ِل َتَ ُا ْم بِ ْن ُك ْلتُ ْم فَا ِع ِلينَ اُ ْللَا َا نَا ُر ُكي ِني بَرْ دًا َو َس َال ًما َعلَ بِ ْب َرا ِري َم
عال «:اَالُيا َ رِّ اُيهُ َوا ْن ُ

رضا الاال شير بل كال
»(األنبياء)69-71 :

الم الشاعر في األبيات اآل ية عن ادتة كربالء ومقتل الحسين راي
وبسماعيل علي ما السال

ين قإما ممتثال أمر

عل ولال في معر

إ ث أشار بل اصة ببراريم

بضب ببراريم ابل بسماعيل علي ما السال  ،فقال:

سر ابراريم واسماعيل بيد

علی آن اجمال را رصيل بيد

عز او چين کيرساران استيار

پا إار و لإ سير و کامگار

يغ ب ر عزت د ن است وب

مقصإ او رظ آ ين است وب

(اابال)62 ،

أا( :كان الحسين سرا من أسرار ببراريم و بسماعيل ،أا أن كان رصيال لضاك اسجمال ،كانت عز مت اي ة مثل العبال
الشامتة ،محامة ،سر عة وناجحة ،م ستتإ السيف بم سعزات الإ ن ،وم اين الغر

مل بم رظ الشر عة والعقيإة)

ت
ي بِنِّي أَ َرى فِي ْال َملَا ِ أَنِّي أَ ْذبَ ُح َ
وفي ذلت بشعارة بل اآل ات القرآنية « :فَلَ اما بَلَ َغ َم َع ُ ال اس ْع َي اَا َل َا بُلَ ا
ت فَا ْن ُرْ َما َذا َ َرى اَا َل َا أَبَ ِ
ا
ت نَعْ ِزا
لع اإ ْاتَ الر ْي َا بِناا َك َض ِل َ
ا ْف َعلْ َما ُ ْا َم ُر َسعت َِع ُإ ِني بِ ْن عَشعا َء ا ُ ِمنَ
ين َونَا َد ْلَاهُ أَ ْن َا بِ ْب َرا ِري ُم اَ ْإ َ
الصعا ِب ِر نَ فَلَ اما أَ ْسعلَ َما َو َلا ُ ِل ْل َع ِب ِ
ت نَعْ ِزا ْال ُمحْ ِسلِينَ بِنا ُ ِم ْن
ْال ُمحْ ِسلِينَ بِ ان رَ َضا لَ ُ َي ْالبَ َال ُء ْال ُمبِينُ َوفَ َإ ْلَاهُ بِ ِض ْب ٍ َع ِ ٍيم َو َ َر ْكلَا َعلَ ْي ِ فِي ْاآل ِخ ِر نَ َس َال ٌ َعلَ بِ ْب َرا ِري َم َك َضلِ َ
ِعبَا ِدنَا ْال ُم ْا ِملِينَ »(الصافات)111-193 :
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 -3داستان عيسی عليه السالم:
حإث بابال في األبيات اآل ية عن اصة عيس علي السال و ركز عل شيئين :أول ا ب ياء المي

والثاني رفع

ل بل

السماء ،فقال الشاعر:
ات ام او خيزد انإر گير ن

مرده جان ا چين لليبر در چمن (اابال)32 ،

أا :علإما أمر عيس الميت الرااإ في القبر بالقيا  ،فيقي المي

من ابيررم كقيا شعر لليبر في الحإا ل

کيمان مرده را ليرت نگارنإ
أا :الحاماء صيرون المي

إ ميسی د عيسی نإارنإ (اابال)۱۱۱ ،

لال م عاجزون عن نر الروح في اه ألن م م ملاين إ ميس وم روح عيس علي ما السال
َوبِ ْذ َْتلُ ُ
ل

ُر
ت بِ ْذ أَ ا ْإ ُ َ
ت َو َعلَ َوا ِل َإ ِ َ
واإ ورد في القرآن الار م « :بِ ْذ اَا َل ا ُ َا ِعي َس ا ْبنَ َمرْ َ َم ْاذ ُكرْ ِن ْع َم ِتي َعلَ ْي َ
ُوح ْالقُإ ِ
ت ِبر ِ
ِمنَ ال ِّ
ح ْاألَ ْك َم َ َو ْاألَ ْب َر َ ِبإِ ْذنِي َوبِ ْذ ُ ْت ِر ُ ْال َميْ َ ِبإِ ْذنِي » (الما إة:
ين َك َ ْيئَ ِة الةاي ِْر ِبإِ ْذنِي فَتَ ْلرُ ُ ِفي َا فَتَ ُاينُ عَ ْي ًرا ِبإِ ْذنِي َو ُب ِْر ُ
ة ِ
)119
 -4موسى عليه السالم:
لقإ أكثر بابال من ذكر اصة ميس علي السال في أشعاره و عر

في عيل الإ يان وعرا لاثير من جيانب رسالت ،

ونحن نلقل بعم لت العيانب رشيإا لليات:
نإ م خي ش می ساتی مرا ليکن ات آن رسم نإاری اب آن آشيب وغيغا ی ک من دار (اابال)134 ،
أا :قيل التضر لميس  :أنت ععللي لا بت ولالي أخاا أنت م صبر ما أاي ب من اماةرابات والغيغاء
في البيت السععابل بشععارة خرية بل اصععة ميس ع علي السععال و الرجل الصععال خضععرفي القرآن الار م« :فَ َي َجإَا َع ْبإًا ِم ْن ِعبَا ِدنَا
ت َعلَ أَ ْن ُ َعلِّ َم ِن ِم اما ُعلِّ ْمتَ ر ْ
ت لَ ْن َْسعععتَ ِةي َع َم ِع َي
ُشعععإًا اَا َل بِنا َ
يسععع رَلْ أَ ا ِب ُع َ
آ َ ْيلَاهُ َر ْ َمةً ِم ْن ِع ْل ِإنَا َوعَلا ْملَاهُ ِم ْن لَ ُإناا ِع ْل ًما اَا َل لَ ُ ُم َ
ل ْب ًرا َو َك ْيفَ َصْ ِب ُر َعلَ َما لَ ْم ُ ِح ْ
ط ِب ِ ُخ ْب ًرا »(الا ف)77-72 :
َ
رمين در ا رمين چيب کليم است

ک ات وی سيل ی در ا دو نيم است (اابال)171 ،

أا :رضا الل ر ورضه العصا وب ا انتصف الل ر نصرين
در گضر مثل کليم ات رود نيل

سيی آ ش گا تن مثل خليل

نغم ی مردی ک دارد بيی دوست

ملتی را می برد ا کيی دوست (اابال)311 ،

أا :اعبر ن ر الليل مثل ميس  ،وامش نحي اللار مثل ببراريم خليل

 ،بن نغمة الرجل الضا حمل شميم الحبيب ،عر أمة

كاملة بل بلإ الحبيب
ان اَا َل
يسعععع أَ ْن أَ ْسعععع ِر ِب ِعبَا ِدا بِنا ُا ْم ُمتابَعُينَ
واإ ورد في القرآن الار مَ «:وأَوْ َ ْيلَا بِلَ ُم َ
فَأ َ ْبَعُيرُ ْم ُم ْشعععع ِراِينَ فَلَ اما َ َرا َءى ْال َع ْم َع ِ
يسع أَ ِن ْ
أَ ْ
ق
ك ْالبَحْ َر فَا ْنرَلَ َ
ص عا َ
ااع ِربْ بِ َع َ
يسع بِناا لَ ُم ْإ َر ُكينَ اَا َل َك اال بِ ان َم ِع َي َربِّي َسعيَ ْ ِإ ِن فَأَوْ َ ْيلَا بِلَ ُم َ
لع َحابُ ُم َ
ل فَ َاانَ ُكل فِرْ ٍ
يس ع َو َم ْن َم َع ُ أَجْ َم ِعينَ »(الشعععراء )21-22 :وايل عال َ « :و ْ
يس ع اَيْ َم ُ
اختَا َر ُم َ
َر نَ َوأَ ْن َع ْيلَا ُم َ
َكالةايْ ِد ا ْل َع ِ ِيم َوأَ ْتلَ ْرلَا تَ ام ْاآلخ ِ
ت
ا أَ ُ ْ ِل ُالَا ِب َما فَ َع َل السععععرَ َا ُء ِملاا بِ ْن ِر َي بِ ام ِف ْتلَتُ َ
َسعععع ْب ِعينَ َرج ًُال ِل ِميقَا ِلَا فَلَ اما أَ َخ َض ْ ُ ُم الراجْ رَةُ اَا َل َربِّ لَيْ ِشعععع ْئتَ أَ ْرلَ ْاتَ ُ ْم ِم ْن اَ ْب ُل َوبِ اا َ
ضل بِ َا َم ْن َشَا ُء َو َ ْ ِإا َم ْن َشَا ُء »(األعراا)124 :
ُ ِ
 -5نوح عليه السالم:
من خالل اراء ي في د يان بابال لم أر بم بيتا وا إا شير بل شيء من اصة نيح علي السال وري البيت اآل ي:
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را آن بيچاره أتيری نإاشت (اابال)296 ،

جز دعارا نيح إبيری نإاشت

أا :لم ان لإى نيح علي السال من إبير بم الإعاء ،ولم ان لاال ذاك المساين من أتير عل ايم
مل م فإع علي م

والقرآن الار م حإث في سععععيرة كاملة عن اصععععة ذلت الرجل الع يم وعلإما لم امن ب بم عإد سععععير فيئ
ون
اععععليا َكثِي ًرا َو َم َِز ِد ال االِ ِمينَ بِ ام َ
ب ضا الإعاء المالمَ « :واَ ْإ أَ َ
اعععع َال ًم ِم اما خ ِ
َةيئَا ِ ِ ْم أُ ْغ ِراُيا فَأ ُ ْد ِخلُيا نَا ًرا فَلَ ْم َ ِعإُوا لَ ُ ْم ِم ْن ُد ِ
اج ًرا َكراا ًرا َربِّ
ُضععععليا ِعبَا َد َ
صععععا ًرا َواَا َل نُي ٌح َربِّ َم َ َضرْ َعلَ ْاألَرْ ِ ِمنَ ْال َاا ِف ِر نَ َد اا ًرا بِنا َ
ا ِ أَ ْن َ
ت بِ ْن َ َضرْ رُ ْم ِ
ك َو َم َ ِلإُوا بِ ام فَ ِ
ا ْغرِرْ لِي َولِ َيالِ َإ ا
ت َو َم َِز ِد ال االِ ِمينَ بِ ام َبَا ًرا» (نيح)21-21 :
ا َولِ َم ْن َد َخ َل بَ ْيتِ َي ُم ْا ِملًا َولِ ْل ُم ْا ِملِينَ َو ْال ُم ْا ِملَا ِ
 -6يوسف عليه السالم:
گرچ باشإ پادشاه رو وری

با ر ف سرل نتيان خيرد می

ب ک مرد ناکسی او را خرد (اابال)319 ،

يسف ما را اگر گرگی برد

أا :م مان أن شرب الشراب مع الحر ف الإنيء وبن كان ملاا للرو والرا
لي أخض يسرلا ذ ب لاان أفضل من أن شتر شتص نضل سافل
ا ب لک ما گان ذوق خر إن درم (اابال)123 ،

يسف گم گشت را بات گشيد نقاب

أا :لقإ رفعت اللقاب من وج يسف التا  ،كي أم إ فرلة الشراء أللحاب الثروة الضئيلة
لعل ا ات سلگ ره آ إ برون

يسران او تچ آ إ برون (اابال)221 ،

أا :تر العقيل من أ عار الةرق ،و تر

يسر من البئر

األبيات السعابقة أشعارت بل اختالق اصة افترار يسف عل

إ الض اب و بلقا في البئر تم بخراج من البئر و بيع بثمن بت

ألرل القافلة ،وجاء في القرآن الار م « :ا ْاتُلُيا ُيسعُ فَ أَ ِو ْ
لالِ ِحينَ اَا َل
اع َر ُيهُ أَرْ اًا َ ْت ُل لَ ُا ْم َوجْ ُ أَ ِبي ُا ْم َو َ ُاينُيا ِم ْن بَ ْع ِإ ِه اَيْ ًما َ
ت ْالعُبِّ َ ْلتَ ِق ْ
ت َم َأْ َملاا َعلَ
ة ُ بَعْمُ ا
ُ
اَا ِ ٌل ِم ْل ُ ْم َم َ ْقتُلُيا ُ
ُيسعععفَ
السعععياا َر ِة بِ ْن ُك ْلتُ ْم فَا ِع ِلينَ اَالُيا َا أَبَانَا َما لَ َ
ُيسعععفَ َوأَ ْلقُيهُ ِفي َغيَابَ ِ
َالعحُينَ أَرْ ِس ْل ُ َم َعلَا َغإًا َرْ َ ْع َو َ ْل َعبْ َوبِناا لَ ُ لَ َحافِ ُينَ اَا َل بِنِّي لَيَحْ ُزنُلِي أَ ْن َْضرَبُيا بِ ِ َوأَخَااُ أَ ْن َأْ ُكلَ ُ ال ِّض ْبُ َوأَ ْنتُ ْم َع ْل ُ
َوبِناا لَ ُ لَل ِ
غعَ ا ِفلُينَ َاعالُيا لَ ِئ ْن أَ َكلَ ُ ال ِّض ْبُ َونَحْ نُ ع ْ
ت ْالعُبِّ َوأَوْ َ ْيلَا بِلَ ْي ِ
َاسععععععرُونَ فَلَ اما َذرَبُيا ِب ِ َوأَجْ َمعُيا أَ ْن َعْ َعلُيهُ ِفي َغيَابَ ِ
ُصععععععبَةٌ بِناا بِ ًذا لَت ِ
لَتُلَبِّئَلا ُ ْم بِأ َ ْم ِر ِر ْم رَ َضا َورُ ْم َم َ ْشعععع ُعرُونَ َو َجا ُءوا أَبَارُ ْم ِع َشععععا ًء َ ْب ُاينَ اَالُيا َا أَبَانَا بِناا َذرَ ْبلَا ن َْسععععتَبِ ُ
ُيسععععفَ ِع ْل َإ َمتَا ِعلَا فَأ َ َكلَ ُ
ل َو َ َر ْكلَا ُ
ب اَا َل بَلْ َسعععع ايلَ ْ
صعععع ْب ٌر َج ِمي ٌل َو ا ُ
يصعععع ِ ِب َإ ٍ َك ِض ٍ
ت لَ ُا ْم أَ ْنرُ ُسعععع ُا ْم أَ ْم ًرا فَ َ
ال ِّض ْبُ َو َما أَ ْنتَ ِب ُم ْا ِم ٍن لَلَا َولَيْ ُكلاا َ
لععععا ِداِينَ َو َجا ُءوا َعلَ اَ ِم ِ
َصعععرُينَ َو َجا َء ْ
ضعععا َعةً َو ا ُ َع ِلي ٌم ِب َما
ار َدرُ ْم فَأ َ ْدلَ د َْل َيهُ اَا َل َا ب ُْشععع َرى رَ َضا ُغ َال ٌ َوأَ َسعععروهُ ِب َ
ْال ُم ْسعععتَ َعانُ َعلَ َما ِ
ت َسعععياا َرةٌ فَأَرْ َسعععلُيا َو ِ
َ ْع َملُينَ َو َش َروْ هُ بِثَ َم ٍن بَ ْت ٍ َد َرا ِر َم َم ْعإُو َد ٍة َو َكانُيا فِي ِ ِمنَ ال ازا ِر ِإ نَ » ( يسف)29-9 :
شير بابال في األبيات اآل ية بل خرو

يسف علي السال من السعن ووليل بل اليتارة والقرب من السلةان:
ات مإت شليإ نغم رای ساربانی را

در ا ن لحرا گضر افتاد شا إ کاروانی را

پ

يسری را تاسيری ب عز زی بردنإ

رم افسان و افسين تليتا ی رفت

رات را ی ک ن ان بيد ب باتار افتاد

آن ستن ساتی و آن انعمن آرا ی رفت (اابال)279،

أا :مان أن مر اافلة عل رضه الصحراء ،و مان أن أسمع نغمات العمالين بعإ فترةه لقإ أخرجيا يسف من األسر ورفعيه
بل اليتارة ،ولقإ انت

كل الحاا ات واليساور الشيةانية من تليتاءه واإ اكتشرت األسرار المالينة عل األعين ،ولقإ ذربت

كل لت الحيل والمارو لت الليادا و ام راايات
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واإ جاء في القرآن الار م ما تيافل مع معاني لت األبياتَ « :واَا َل ْال َملِ ُ
ت ا ْتُينِي بِ ِ أَ ْسعععت َْتلِ ْ
صععع ُ لِلَ ْر ِسعععي فَلَ اما َكلا َم ُ اَا َل بِنا َ
ت ْاليَيْ َ
ُيسعععفَ فِي ْاألَرْ ِ َتَبَياأُ ِم ْل َا َ ي ُ
ين أَ ِم ٌ
لَ َإ ْلَا َم ِا ٌ
صعععيبُ
ت َم االاا لِي ُ
ين اَا َل اجْ َع ْللِي َعلَ َخ َزا ِ ِن ْاألَرْ ِ بِنِّي َ رِيظٌ َعلِي ٌم َو َك َضلِ َ
ْث َ َشعععا ُء نُ ِ
ضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسلِينَ »( يسف)27-24 :
بِ َر ْ َمتِلَا َم ْن نَشَا ُء َو َم نُ ِ
د -توظيف المضمون القرآني:
علإ اراء ي في د يان محمإ بابال وجإت أن أشارفي د يان بل عشرات من اآل ات القرآنية دون أن ستتإ لر ا ارآنيا في ا
ولان المعاني مأخيذة مل  ،وبليام بعم األمثلة اآل ية:
تآب وگل خإا خيش پيکری ساخت
أا :لقإ خلل

ج انی ات ار ت با ری ساخت (اابال)124 ،

عال جسما جميال من الماء والتراب ،وللع عالما أجمل من أر

ورضا البيت شير بشارة لر حة بل اآل ة القرآنية اآل ية:
َ ِب ْال َح ِّ
صي ُر»( غابن:
ل اي َر ُك ْم فَأ َ ْ َسنَ ُ
ل َو َ
ل َي َر ُك ْم َوبِلَ ْي ِ ْال َم ِ

ت َو ْاألَرْ
ل اي َر ُك ْم فَأ َ ْ َسنَ ُ
ل َي َر ُك ْم» (غافرَ « )74 :خلَ َ
« َو َ
ل ال اس َما َوا ِ
)3
ساايا برخيز ومی در جا کن

محي ات دل کاوش ا ا کن

شعل آبی ک اللش تمز است

گر گإا باشإ پرستارش جم است
د إه ی بيإار را بيإار ر

می کلإ انإ ش را رشيار ر
اعتبار کيه بتشإ کاه را

ايت شيران درإ روباه را

خاک را او تر ا می درإ

اةره را پ لای در ا می درإ

خامشی را شيرش محشر کلإ

پای کبک ات خين بات ا مر کلإ

خيز ودر جامم شراب ناب ر ز

بر شب انإ ش ا م تاب ر ز

ا سيی ملزل کشم آواره را
گر رو ات جستعيی ني شي
ايمت جل

ستن بام کلم

ذوق بيتابی درم ن اره را
چين لإا در گيش عالم گم شي
آب چشم خي ش در کام کلم(اابال)1-6 :

معلی األبيات السابقة:
(ام أ ا السااي وامأل الاأر خمرا ،وام من القلب الل األ ا ه
وناوللا رارة الماء الضا ألل من تمز  ،وليكان متاإ ا فإن مربي كان ملااه
فإن ل م بالرار و ععل أكثر لحية ،و ععل البصر أكثر بصيرة وايةه
و مل التبن ايمة العبال الشامتات ،و ععل الثعالب كاألُسيده
و ععل التراب في امة الثر ا ،و ععل القةرة وسعة األن اره
و اسر السايت و حيل بل غيغاء الحشر ،و ععل أاإا الحعل مراء بإ الباتاه
ام ولب في كأسي شرابا لافيا ،وأاي ْء ليلتي الم لمة بالبإر المليره
ولاي أرجع بال ارب بل البيت ،وأمل ذوق اماةراب لللاظر نه
أسرف في السير علإ ما أبحث عن جإ إ ،وأمحي في أذن العالم كالصيته

233

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م

ISSN: 2706-6495

وأرفع ايمة الاال وأساب دميف عيلي في الثياب)
بن األبيات السابقة كل ا رسر و شير بل ايل عال :
ات ِم ْن بَي ِْن َ َإ ْ ِ َو ِم ْن َخ ْلرِ ِ َحْ رَ ُينَ ُ ِم ْن أَ ْم ِر ا ِ بِ ان ا َ َم ُ َغيِّ ُر َما ِبقَيْ ٍ َ تا
«لَ ُ ُم َع ِّقبَ ٌ
ال» (الرعإ)11 :
فَ َال َم َر اد لَ ُ َو َما لَ ُ ْم ِم ْن دُونِ ِ ِم ْن َو ٍ
لةف وا ر او سرا پا ر متی
أا :كان اللبي لل

ُ َغيِّرُوا َما بِأ َ ْنرُ ِس ِ ْم َوبِ َذا أَ َرا َد ا ُ ِبقَيْ ٍ سُي ًءا

آن بياران ا ن ب اعإا ر متی (اابال)17 ،

علي وسلم ر يما في الة الرا وفي الة الغضب ،وكان عامل ألحاب باللةف و عامل األعإاء

بالر مة
لقإ نقل محمإ بابال في د يان اصة أسر ابلة ا م الةا ي بيإ المسلمين وعلإما عرف ا اللبي لل

علي وسلم فأكرم ا وأعلل

سرا ا لعيد والإرا وكرم ولم أذن كي يتف بين المعارإ ن مثل السبا ا و كان رضا اسكرا سببا سسال أخي ا عإا بن
ك بِ ام َر ْ َمةً لِ ْل َعالَ ِمينَ »(األنبياء:
ا م(المباركريرا( ، )412 ،)2992وبن رضا البيت بشارة بل معل ايل عال َ « :و َما أَرْ َس ْللَا َ
)196
امتياتات نسب را پاک سيخت

آ ش او ا ن خ

وخاشاک سيخت (اابال)17 :

أا :لقإ أ رق اس سار بالعلصر ة واللسب كامال ،واإ أ رات ناره رضا ال شيم بالاامل
واإ ورد في القرآن الار م والسلة الشر رة ما تلاسب مع رضا البيت ،اال عال :
ض ً
يال»(اسسراء)69 :
ير ِم ام ْن َخلَ ْقلَا َ ْر ِ
« َولَقَ ْإ َك ار ْملَا بَ ِلي آ َد َ َو َ َم ْللَارُ ْم ِفي ْالبَرِّ َو ْالبَحْ ِر َو َر َت ْالَارُ ْم ِمنَ الةايِّبَا ِ
ت َوفَض ْاللَارُ ْم َعلَ َك ِث ٍ
وم اجة أن أنقل نصا معيلا من السلة بل روح اسسال كل إل عل رضه العإالة والمساواة بين بلي آد وبتالة الض ن اعتلقيا
اسسال ولاروا بخية فيما بيل م
نست ی کينين را د باچ اوست

جمل عالم بلإگان وخياج اوست (اابال)16 ،

أا :ري عليان كتاب العالمين ،سيإ الاينين وميل الثقلين
ل َع ِ ٍيم» (القلم )4 :وجاء في السلة :اال أبي رر رة :اال رسيل
واإ جاء في القرآن الار مَ « :وبِنا َ
ت لَ َعلَ ُخلُ ٍ

لل

علي

وسلم« :أنا سيإ ولإ آد ي القيامة وأول من لشل عل القبر وأول شافع وأول مشرع» (البغيا()39،)1917
محکم ات ل شي سيی خيد گامزن

مت وعزای رير را سر شکن(اابال)11 ،

أا :ا ْاي ََ بالحل وارجع بليت ،و ةم الالت والعزى في نرست
واإ جاء في القرآن الار مَ « :و َما ظَلَ ْملَارُ ْم َولَ ِا ْن ظَلَ ُميا أَ ْنرُ َس ُ ْم فَ َما أَ ْغل ْ
َي ٍء لَ اما َجا َء
ُون ا ِ ِم ْن ش ْ
َت َع ْل ُ ْم آلِ َتُ ُ ُم الاتِي َ ْإ ُعينَ ِم ْن د ِ
ب» (ريد)191 :
أَ ْم ُر َربِّ َ
ت َو َما َتادُورُ ْم َغ ْي َر َ ْت ِبي ٍ
م ال باشإ لإا گيرر نمات

الب مسلم را ا الغر نمات

در کف مسلم مثال خلعر است

اا ل فحشا و بغی وملکر است (اابال)31،

أا :الصالة لإا لإرة التي يإ ،والصالة ا ألغر لقلب المسلمه
الصالة باللسبة للمسلم مثال السيف قتل ل الرحشاء والبغي والملار
في البيتين السابقين بشارة لر حة بل ايل عال « :بِ ان الص َاالةَ َ ْل َ ع َِن ْالرَحْ شَا ِء َو ْال ُم ْل َا ِر» (العلابيت)42 :
اال را بگضار وباب ال تن
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د إه بيإار وخإا انإ ش تی (اابال)217 ،

در ابای خسروی در و ش تی

أا :دف القال وارتم برت باب الحال ،وأايء بالحل ظلمة ليل العمله
وكن الإرو ش في تا األمير ،ذاكرا هلل ق ان الضمير
البيتان السابقان إمن عل اآل ة اآل ية:
ت َو ْاألَرْ
ل ال اس َما َوا ِ
«الا ِض نَ َ ْض ُكرُونَ ا َ ِايَا ًما َواُعُيدًا َو َعلَ ُجلُي ِب ِ ْم َو َتَرَ اارُونَ ِفي َخ ْل ِ
ُون» (البقرة)121 :
فَ ْاذ ُكرُونِي أَ ْذ ُكرْ ُك ْم َوا ْش ُارُوا لِي َو َم َ ْارُر ِ
مسلم ات دنيا سيی ل ر کلإ

ِ

» (آل عمران )191 :وايل عال « :

ات دعاء إبير را محکم کلإ (اابال)44 ،

أا :د إن المسلم أن رر من الإنيا و لتعئ بل الحل ،وأن حام التإبير مل بالإعاء
فمعل البيت مستراد من ايل عال « :فَرِروا بِلَ

ا ِ بِنِّي لَ ُا ْم ِم ْل ُ نَ ِض ٌر ُم ِب ٌ
ين » (الضار ات)29 :

ثالثا :توظيف السنة والسيرة النبوية الشريفة:
بن محمإ بابال ستش إ كثيرا بسيرة اللبي العةرة و إعي اار بل مراجعة السيرة الةيبة كي تتضرا مشعل في سبيل الحياة
المليئة باألشياك والصعيبات
در دل مسلم مقا مصصری است

آبروی ما تنا مصةری است

بير ا مملين خياب را تش

ا کسری ت ر پای امتش

در شبستان را خليت گز إ

اي وآ يين و کيمت آفر إ

مانإ شب ا چشم او محرو ني

ا ب تت خسروی خيابيإ اي

وات ريعا يغ او آرن گإات

د إه ی او اشکبار انإر نمات

در ج ان آ ين ني آغات کرد

مسلإ اايا پيشين در نيرد

ات کليإ د ن در دنيا گشاد

رمچي او بةن ا گيتی نزاد

در نگاه او کی بام و پست

با غال خي ش بر ک خيان نشست

در مصافی پيش آن گردون سر ر

دختر سردار عی آمإ اسير

پای در تنعير و رم در بی پرده بيد

گردن ات شر و يا خم کرده بيد

دخترک را چين نبی بی پرده د إ

چادر خيد پيش روی او کشيإ

ما ات آن خا ين عی عر ان ر م

پيش اايا ج ان بی چادر م

لةف ا ر او سراپا ر متی

آن ب اران ا ن ب اعإا ر متی

آنک بر اعإا در ر مت گشاد

مک را پيغا م ثر ب داد (اابال)17-12 ،
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رجمة اللص الااملة من رجمة عبإاليراب عزا :
م عة المسلم مثيى المصةر ،

عزة المسلم من ذكرى المصةر

آترت سحل صير عرت

وعلت يعان كسرى أمت

خليات في راء خلقا

أمة مل ا اما مشراا

كم ليال اإ اضارا سارإا

فحبا األمة ملاا خالإا

سير في الحرب اةاف الحإ إ

عيل في الضكر بالإمع عيد
ين إعي الحل باللصر المبين

سير (آمين) محي ال المين
سللا في كينلا اإ جإدا

ومن المااين ملاا بإدا

استيى ميل لإ وغال

ري والعبإ سياء في الةعا

أسرت في غزوة بلت العياد

من عال عيا بعإواه وساد

رجل ا في القيإ والرأر سير

مةرق في ذل الةرا الاسير

بردة ألق علي ا سا را

بذ رأى وج ا ورأسا اسرا

نحن أعرى في اليرى من أخت عي

لي

لةر والق ر كل ر مة

لصإ ل وعإو رأفة

وبيي الرت رضا الغافر

اال :م ثر ب ري القادر (الغيرا)149-139 ،

إل األبيات السابقة عل عإة أمير في ياة اللبي لل
في البيت األول شير الشاعر بل ايل الرسيل لل
العيا

اسينا لإى األايا شيء

علي وسلم التي أشار بلي ا محمإ بابال ونحن نشير بلي ا باختصار:
علي وسلم( :أنا سيإ ولإ آد وم فتر)(اليحصبي،القااي أبيالرضل

( بإون ت))33 ،

واإ جاء البيت الرابع من القةعة ميافقا للحإ ث الشعر ف« :عن ابن عبار راعي
دخل عل رسعيل

لل

علي وسلم وري عل

عل ما أن عمر بن التةاب راي

صير اإ أتر في جلب فقال ا رسيل

ما لي وللإنيا أو ما للإنيا ولي بنما مثلي ومثل الإنيا كراكب سعار في ي لعا ف ت أ
و رك ا» (السلمي،)1911( ،

عروة بن الزبير :أن عا شعة -راععي

236

لي ا تضت فراشا ألين من رضا فقال
شععرة فاست ل في ظل ا ساعة تم راح

)6

أشار فی بيت آخر بل ماث اللبي لل
لعل

عل

علي وسلم في غار راء ت نزل علي القرآن الار م و رصيل الحإ ث اآل ي :عن
عل ا -تو اللبي لععل

علي وسععلم أخبر  :أن ا االت :كان أول مائ بإح ب رسععيل

علي وسعلم من الي ي الري ا الصعاداة في اللي فاان م رى ري ا بم جاءت مثل فلل الصب تم بب بلي التالء،
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فاعان تليئ بغعار را ٍء تحلعث في (وري التعبإ) الليالي أومت العإد ابل أن رجع بل أرل  ،و تزود لضلت تم رجع بل خإ عة -
عال عل ا -فيتزود لمثل ا ت فعا الحل وري في غار راء ،فعاءه الملت » ( العسقالن)122 ،)1911 ( ،

راي

وجاء في بيت آخر وما بعإه ميافقا لسير العةرة كما أ ي في كتب السيرة:
كان لعععل

علي وسعععلم كثير المراابة هلل عز وجل ،واسعععع التشعععية مل  ،ع يم العبادة ل  ،في الليل مت عإاً راكعا ً سعععاجإاً ت

تير اإماه ،و ريم عيلاه بالإمع من خشععععية
عل ا :أ رعل ذلت ا رسيل

عا شة راي

ت

سعععععمع لصععععإره أت ز كأت ز الرجل من البااء ،فتقيل ل في ذلت السعععععيإة

واإ غرر

لت ما قإ من ذنبت وما أخر؟ فيعيب ا " :أفال أكين عبإاً شايرا ؟!

"(السباعي)2 ،
وفي بعم األبيات أشعار بابال بل اصة أسر أخت ا م الةا ي بيإ المسلمين تم بعالق سرا ا بيإ الرسيل لل

علي وسلم

ل عل ا
ُ َعلَ ْي ِ َو َس علا َم ْال َم ِإ لَةَ َورَا َج َر بِلَ ْي َا َج َع َل َ ْب َع ُ
ث ا
الس ع َرا َا ،فَ َال
و رصععيل القصععة اآل ي :ع َْن َع ِإاِّ ب ِْن َ ا ِ ٍم ،اَا َل :لَ اما اَ ِإ َ اللا ِبي َ
ت أَجْ َم ًام ِم ْن بِ ِب ِلي ،فَ َاان ْ
َ َزا ُل بِ ِب ُل اَيْ ٍ اَ ْإ أَغَا َر ْ
َت َ ُاينُ اَ ِر بًا ،فَ َي ا ِ َما َشعععععععُرْ ُ
تَ :و ا ِ لَيْ َخلا ْر ُ
ت اُ ْل ُ
ت َعلَ ْي َا خَيلُ ُ ،فَلَ اما َرأَ ُ
ت
ْت َذ ِل َ
ت َما لَتَ؟ اَا َل :أُ ِغي َر َو ا ِ َعلَ اللعُي ِ  ،اُ ْل ُ
صععععععاهُ ،اُ ْل ُ
تَ :م ْن أَغَا َر َعلَ ْي َا؟ اَا َل :خَي ُل
تَ :و ْلَ َ
اس ِبع ِل َاع ْإ َجا َء َ ْعإُو بِ َع َ
َذاتَ َيْ ٍ بِ ْذ َرا ِعي ْ ِ
ت ،فَقُ ْل ُ
َصععععع َرانِيًّا َولِ َي َع امةٌ فَ َإ َخ ْل ُ
ْت أُر ِّ ُل أَجْ َمالِي أَ ْنعُي ِبأ َ ْرلِيَ ،و ُك ْل ُ
ت أَ ْ َضرُ ،فَ َيتَب ُ
ت لِلَ ْر ِسعععععي :رَ َضا الا ِضا ُك ْل ُ
ُم َح ام ٍإ ،اُ ْل ُ
تن ْ
تَ :ما ُ َرى
ت َو َ َإ َف َع امتَتَ ،فَقُ ْل ُ
تاقي ا َ ْ
َسعععععع أَ ْن
أن َ ْل ُع َي ِبا ْم َرأَ ِ َ
تَ :ما ع َ
ص ،فَقُ ْل ُ
ت ال اشا َ  ،فَا ْنتَ َي ُ
َو َر ْد ُ
ت:
ص َر َورُ َي َيْ َمئِ ٍض بِ ِح ْم َ
ْت بِلَ اَ ْي َ

ت ا ْم َرأَ ِيَ ،و َجا َء ْ ِلي َع ام ِتي فَقَالَ ْ
ُصععععععلَ ُع ِب َعا؟ و َ َم ْل ُ
ْ
تَ :ا َع ِإا ،أَ اما
ْت َولَ ْم أَ ْلتَرِ ْ
ت بِلَ ْي َا َ تا
ضي ُ
َ ْ
صعلَعُيا ِب َا؟ ا ْم َرأَةٌ اَ ْإ ُخلِّ َي ِم ْن ِسعلِّ َا ،فَ َم َ
ب َوأَنعَ ا َعلَ ِد ِلتََ ،وبِ ان رَ َضا ال ار ُج َل لَيَتَلَا َولُلَا ،فَ َاانَ ْال َمرَر بِلَ ْيتَ ،اَا َلْ :اذرَبْ فَا ْن ِزلْ َم َاانَ َك َضا َو َك َضا َ تا نَ َرى ِم ْن
بِ ِني َر ُجع ٌل ِمنَ ْال َع َر ِ
ت ِبع ِ ِ يلًا ،فبَ ْيلَا أَنَا َذاتَ َيْ ٍ بِ َذا أَنَا بِ َ ِعيلَ ٍة ُمتَ َيجِّ َ ٍة بِلَ ْيلَا َ تا ا ْنتَ َ ْ
ت ْال َم َاعانَ االع ِضا َاعا َل لِي ،فَ ُا ْلع ُ
ت فَلَ َز ْلع ُ
َر ْأ ِعتََ ،فع َضرَبعْ ُ
ت بِلَ بُيُي ِلَا،
ت فَأ َ ْخ ِب ِر لَا َما َكانَ بَ ْع َإنَا اَالَ ْ
َفعإِ َذا ِر َي َع امتِي ،فَقَالَ ْ
ت اُ ْل ُ
ت لِيَ :ا َع ِإا أَ َما ا اقَيْتَ ا َ ْ
ت:
ت :اَ ْإ َكانَ َذلِ َ
ت َو َ َر ْكتَ َع امتَ َ
أن َ ْل ُع َي ِبا ْم َرأَ ِ َ
ب ِبي ِفي السعا ب ِْي َ تا ا ْنتَ َي ُ
بِنا ُا ْم لَ اما ا ْنةَلَ ْقتُ ْم أَ َ ْتلَا ْال َت ْي ُل فَ َسعبَيْ نَا َو ُذ ِر َ
ْع ِإ فَ َم ار َعلَ ْيلَا َرسُي ُل ا ِ
ْت بِلَ ْال َم ِإ لَ ِةَ ،و ُكلاا ِفي نَا ِ يَ ٍة ِمنَ ْال َمس ِ
لععععلا
ت ِب ِ فَقُ ْل ُ
ت ال ار ُج ُل أَ ْن َكلِّ ِمي ِ ،فَ َتَ ْر ُ
تَ :ا
ي َذلِ َ
ُ َعلَ ْي ِ َو َسععععلا َم ِع ْل َإ ْالقَا ِلَ ِة َو َخ ْلرَ ُ َر ُج ٌل َ ْتبَ ُع ُ َورُ َي َعلِي بْنُ أَبِي عَالِ ٍ
ب ،فَأَوْ َمأ َ بِلَ ا
َ
لل ا
ُك؟» اُ ْل ُ
تَ :ع ِإا بْنُ
ي َم ان ا ُ َعلَ ْي َ
َرسعُ ي َل ا ِ رَلَ َ
ت فَقَا َل َرسعُ ي ُل ا ِ َ
َاب ْال َيافِإُ ،فَ ُم ان َعلَ ا
ت ْال َيلَ ُإ َوغ َ
ُ َعلَ ْي ِ َو َسلا َمَ « :و َم ْن َوافِإ ِ
ت ال ار ُج ُل ،فَأَوْ َمأَ
ض َولَ ْم َ ْلتَرِ ْ
ت الساا َع ِة َو َخ ْلرَ ُ َذلِ َ
ي َ تا َكانَ ْال َغ ُإ فَ َم ار بِي نَحْ َي ِ ْل َ
ت بِلَ ا
َ ا ِ ٍم اَا َل« :الا ِضا فَ ار ِمنَ ا ِ َو َرسُيلِ ِ» تُ ام َم َ
ُك؟» اُ ْل ُ
ت ِب ِ فَقُ ْل ُ
ي أَ ْن َكلِّ ِمي ِ ،فَ َتَ ْر ُ
تَ :ع ِإا
ي َم ان ا ُ َعلَ ْي َ
تَ :ا َر ُسعععععي َل ا ِ رَلَ َ
َاب ْال َيافِإُ ،فَ ُم ان َعلَ ا
ت ْال َيلَإَُ ،وغ َ
بِلَ ا
ت اَا َلَ « :و َم ْن َوافِإ ِ
ي ،فَلَ اما َكانَ ْاليَيْ ُ الثاا ِل ُ
بْنُ َ ا ِ ٍم الةاا ِي اَا َل« :الا ِضا فَ ار ِمنَ ا ِ َو َرسُي ِل ِ» َولَ ْم َ ْلتَ ِر ْ
ك َ ْع ِلي
ت الساا َع ِة َم ار َو َخ ْلرَ ُ َذا َ
ث نَحْ ًيا ِم ْن ِ ْل َ
ت بِلَ ا
ت بِ ِ فَقُ ْل ُ
ْضعا ،فَ َتَ ْر ُ
َعلِيًّا ،فَأَوْ َمأ َ أَ ْن َكلِّ ِمي ِ ،فَأَوْ َمأْ ُ
َاب
ت بِلَ ْي ِ بِيَ ِإا أَ ْن اَ ْإ َكلا ْمتُ ُ َم ار َي ِْن ،فَأَوْ َمأََ :كلِّ ِمي ِ أَ ً
تَ :ا َرسُي َل ا ِ رَلَ َ
ت ْال َيلَإَُ ،وغ َ
ُك» اُ ْل ُ
تَ :ع ِإا بْنُ َ ا ِ ٍم
ي َم ان ا ُ َعلَ ْي َ
ْال َيافِإُ ،فَ ُم ان َعلَ ا
ت اَا َلَ « :و َم ْن َوافِإ ِ
ت أَ َ إًا َأْ ِي أَ ْرلَ ِت فَأ َ ْخبِ ِر لِي نَحْ ِم ْل ِت بِلَ
ُ ارةٌ لِ َيجْ ِ ا ِ َع از َو َجلا ،فَإِ َذا َو َج ْإ ِ

ت
اَا َل« :الا ِضا فَ ار ِمنَ ا ِ َو َر ُسععععيلِ ِ» تُ ام اَا َلْ « :اذرَ ِبي فَأ َ ْن ِ
أَ ْرلِ ِت» اَالَ ْ
ت :فَا ْنةَلَ ْق ُ
ت فَإِ َذا أَنَا بِ ُر ْفقَ ٍة ِم ْن َلُي َخ َحْ ِملُينَ

ال از عْ تَ  ،فَ َبعاعُيا َت ْتَ ُ ْم َورُ ْم َرْ ِجعُينَ  ،فَ َح َملَلِي َعلَ رعَ َضا ْال َع َمع ِل َو َت او َدنِي َاعا َل ععَ ِإا :تُ ام اَالَ ْ
ت لِي َع امتِي :أَ ْنتَ َر ُج ٌل أَ ْ َملُ ،أَ ْنتَ اَ ْإ
ت ال » (الةبراني)193 ،)1913( ،
َصي ِب َ
ت ِم ْن اَيْ ِم َ
ت َعلَ َش َر ِف َ
َغلَبَ َ
ت رَ َضا ال ار ُج َل فَ ُت ْض ِبل ِ
ت َم ْن لَ ْي َ ِم ْثلَتَ ،ا ْ ِ
وفي البيتين األخير ن حإث محمإ بابال عن رأفة اللبي ور مت مع األلععععععحاب واألعإاء وخير دليل عل ذلت عريه ألرل ماة
العض ن اعا ليه وأخرجيه من د عاره و عاوليا اغتيعالع أكثر من مرة ولالع
اليي غرر
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ين فت ماعة عرعا عل م جميعا واال ل م م ثر ب عليام

لام و رصيل ا اآل ي« :عن عةاء بن أبي رباح ،والحسن بن أبي الحسن وعاور،
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أن اللبي -لعل

علي وسعلم -دخل ي الرت البيت ،فصعل في ركعتين تم خر  ،واإ لبط باللار يل الاعبة فأخض بعضاد ي

الباب ،فقال" :الحمإ هلل الضا لعععععإق وعإه ،ونصعععععر عبإه ،ورز األ زاب و إه ،ماذا قيلين وماذا
ون ن خي ًرا ،أخ كر م ،وابن أخ كر م ،واإ اإرت فأسعععع

لين؟" االيا :نقيل خي ًرا

ب َعلَ ْي ُا ُم ْاليَيْ َ َ ْغرِ ُر
اال" :فإني أايل :كما اال أخي يسعععف :تم َْث ِر َ

ا ُ لَ ُا ْم َورُ َي أَرْ َ ُم الراا ِ ِمينَ } يسعععف92 :ئ ،بم بن كان ربا كان في العارلية أو د أو مال ،ف ي حت اإمي را ين» (األرتاي،
(بال ت))113/2 ،
وخاشاک سيخت

امتياتات نسب را پاک سيخت

آ ش او ا ن خ

چين گل لإ برگ ما را بي کيست

اوست جان ا ن ن ا و او کيست(اابال)17 ،

أا :اإ محا األنساب عرا ذا الع يم

ناره اإ أ رات رضا ال شيم

نحن ترر وشضانا ا تلرا

املا مل ن ا ألرا(الغيرا)149 ،

قصإ الشاعر ب ض ن البيتين العإل والمساواة اللتين أاام ما بين اللار يث س ايى بين العبإ وسيإه في كل شيء ،في القانين و
في اسنسانية و في الحقيق و في الياجبات « أ ّ ا اللار بنما الماملين بخية ،وم َ ِحل ممرىء مال أخي بم عن عيب نر

مل ،

ضليا
رااب
أم رل بلّغت؟ الل ّم اش إ ،فال َرْ ِجع اُن بعإا ُكرااراً ضرب بعضام
َ
بعم ،فإني اإ ركت فيام ما بن أخض م ب لم ِ
ٍ
بعإه :كتاب

 ،أم رل بلغت؟ الل ّم اش إ أ ا اللار بن ربام وا إ ،ا
وبن أباكم وا إ ،كلام آلد وآد من راب ،أكرمام علإ
لعربي فض ٌل عل ععمي بم بالتقيى أم رل بلغت؟ الل ّم اش إ ،فليبلغ الشار ُإ ملام الغا ب» ( سين( ،بال ت)

أ قاكم ،لي
)233،

اال بابال وري حث المسلمين عل اسخال
لبغةَ

بنر في الباا

هلل عال :
وال يى والصيت دف في باا

بنما المسلم بالحب ا ر

مسلم م ب في اإ كرر

غم بالحل وبالحل ن ر

ول في الحل ني وس ر

في رااه لراا الحل فلاء

كيف را اللار رضا امدعاء

في رب التي يإ أرس العمإا

وعل اللار جميعا ش إا

وعلي ش إ الإاعي األمين

شارإألإق كل الشارإ ن

فإف القال بل الحال العلي

وأايء بالحل ليل األمل(الغيرا)176 :

لععععلا
اعععع َي ا ُ َع ْل ُ ،اَا َل :اَا َل َر ُسععععي ُل ا ِ َ
ب َر ِ
األبيات السععععابقة إل عل أ اد ث اسخال مل ا :ع َْن ُع َم َر ب ِْن ْالتَةاا ِ
ح َما نَ َيى ،فَ َم ْن ِرعْ َر ُ ُ بِلَ ا ِ َوبِلَ َر ُسععععيلِ ِ فَ ِعْ َر ُ ُ بِلَ ا ِ َوبِلَ َر ُسععععيلِ َِ ،و َم ْن
َو َسععععلا َم " :بِنا َما األَ ْع َما ُل ِباللِّياا ِ
تَ ،وبِنا َما لِ ُالِّ ا ْم ِر ٍ
َكان ْ
ُصيبُ َا أَ ِو ا ْم َرأَ ٍة َتَ َز او ُج َا فَ ِعْ َر ُ ُ بِلَ َما رَا َج َر بِلَ ْي ِ "(ال مضاني)29 ، )1999 ( ،
َت ِرعْ َر ُ ُ بِلَ ُد ْنيَا ِ
ا ُ َعلَ ْي ِ
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مسلمی؟ آتاد ا ن تنار باش

شمع بز ملت ا رار باش

ي ک ات الل ج ان آگ ن ی

ات يات جاو إان آگ ن ی
اد گير

ا کعا در روت وشب باشی اسير

رمز وات ات لی مع

تنإگی ات درر و درر ات تنإگی است

م سبيا الإرر فرمان نبی است (اابال)29-49 ،

أا :رل أنت مسلم؟ فااةع الزنار را وم ن ،وكن شمعة في رلة األ راره
أنت غافل عن ألل العالم ،وأنت م إرا كيف تلإ الحييانه
بل مت ستاين أسير الصب والمساء ،فتعلم اليات من (لي مع
وكل ما

)

ر من سير اليات ،والحياة سر من أسرار اليات

الحياة من الإرر والإرر من الحياة ،واإ أمر اللبي بأن ( م سبيا الإرر)
لعععلا
ر اَا َل :اَا َل َر ُسعععي ُل ا ِ َ
األبيات السعععابقة إل عل عإة أ اد ث ،مل ا :ع َِن اب ِْن َعباا ٍ

ٌ
مغبين ِفي ِ َما
َان
ا ُ َعلَ ْي ِ َو َسعععلا َمِ (( :ن ْع َمت ِ

الصعععععع احةُ َو ْالرَ َرا ُ
غ))(الشععععععيباني )19 ، )1491( ،و إ ث( :لي مع
ارِّ ،
كثي ٌر ِمنَ اللا ِ

وات م سععععععع في ملت مقرب وم نبي

مرسل)(ال روا( ،بإون ت) )121،
ضكره المتصيفة كثيرا وري في رسالة القشيرا لان بلرظ (لي وات م سعلي في غير ربي) و شب أن اين معل ما للترمضا
في الشما ل ومبن راري في مسلإه عن علي في إ ث عي ل كان بذا أ

ملزل جزأ دخيل أجزاء جزءا هلل عال وجزاء

ألرل وجزءا للرس تم جزءا جزأه بيل وبين اللار (الستاوا( ،بال ت وم ع))272 ،
ا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلا َم " :م َسُبيا ال اإ ْر َر ،فَإِ ان ا َ َ َعالَ َ ،قُيلُ :أَنَا ال اإ ْررُ ،لِ َي اللا ْي ُل

لل ا
و إ ث :ع َْن أَبِي رُ َر َْرةَ ،اَا َل :اَا َل َرسُي ُل ا ِ َ
يك " (المقإسي)21، )1991( ،
يكَ ،وآ ِي ِب ُملُ ٍ
َواللا َارُ ،أَ ِج ُإهَُ ،وأُ ْبلِي َِ ،وأُ ْذ ِربُ ِب ُملُ ٍ
ای را ل خا م اايا کرد

بر ي رر آغات را انعا کرد

ای مثال انبيا پاکان ي

رمگر دل ا جگر چاکان ي(اابال)22 ،

تاعب بابال األمة اسسالمية:
ختم

بليت األمما
ِ

كم قي فيت كالرسل مليب

بت قا كل بإء ختما
وجر

القلب رفاء القليب (الغيرا)116 ،

رى بابال أن األمة اسسالمية خا مة الرسامت السماو ة وري في رضا الاال متأتر بقيل الرسيل لل

علي وسلم :عن تيبان

راععي ا عل  ،-اال :اال رسععيل ا -لععل ا علي وسععلم" :-بن ا تَوى لي األر  ،فرأ ُت
ت مشععارا ا ومغارب ا ،وبن ُمل َ
ا لي مل ا ،وأُ
ُ
ُ
سعألت ربي ألمتي :أن م ُ لا ا ب َسل ٍة بعام ٍة ،وم أُسلط
عةيت الالز ن :األ مر واألبيم ،وبني
أمتي سعيبلغ ما َت َو َ
ُ
اضيت اضاء فإن م ُ َرد،
علي م عإ ًّوا من سيى أنرس م ،فيستبي بيضت م ،وبن ربب اال لي :ا محمإ ،بني بذا
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بس عل ٍة بعام ٍة ،وم أُسععلط علي م عإ ًّوا من سععيى أنرس ع م ،فيسععتبي بيضععت م ،ولي اجتمع علي م َم ْن بين أاةاررا -أو اال:
وم أُرلا م َ
من بأاةاررا -ت

بعضعا ،و ت
بعضع م ُ لت
ُ
ً
اينَ

ضعلِّين ،وبذا
اين بعضع م َ ْسع ِبي
ً
بعضعا ،وبنما أخااُ عل أمتي األ مة ال ُم ِ

ي القيامة ،وم قي السععاعة ت

ل ابا ُل من أمتي بالمشععركين ،و ت
ل َح َ

َ ْعبُإ ابا ُل

اععع السععيف في أمتي لم ُرفع عل ا بل
ُو ِ
ي بعإا ،وم زال عا رة من
من أمتي األوتان ،وبن سععياين في أُمتي كضابين تالتين :كل م زعم أن نبي ،وأنا خا َم اللبيين ،م نَ ِب ا
أمتي عل الحل»( الملضرا( ))99/3 ( )2919
يخيدی ات بيتيدی نشلاختی

خي ش را انإر گمان انإاختی

جيرر نير ست انإر خاک ي

ک شعاعش جليه ی ادراک ي

عيشت ات عيشش غم ي ات غمش

تنإه ی ات انقالب رر دمش(اابال)29 ،

أا :أنت لم عرا خيدا من بيتيدا

أنت م ر ب من الشت ردا

و ضرو و قر

ذو دمل في خضيف مستتر

تلل اللر

بشعاف مل أبصرت ال إى (الغيرا)191 ،

بن في عيلت نيرا اإ بإى

األبيات السعابقة دالة عل الحإ ث الشعر ف :اللعمان بن بشعير تةب و يا بإلبع بل اذني قيل سمعت اللبي لل

علي

وسعلم قيل الحالل بين والحرا بين وبيل ما أمير مشعتب ات فمن ا ق الشب ات استبرأ لإ ل وعرا ومن واع في الشب ات واع
في الحرا كالراعي رع

يل الحم

يشت ان ر ع في أم ان لال ملت م وبن م

محارم أم وبن في العسإ مضغة

بذا للحت لل العسإ كل وبذا فسإت فسإ العسإ كل أم وري القلب» (ابن ابي شيبة (،)441/4 ،)1499
م نبی بعإی تا سان خإاست
اي را سرما ی ايت ات و
ل عالی نقش رر دعيی شکست
دل تغير
أا :بن

مسلمان بر کلإ

پرده ی نامير د ن مصةری است
رظ سر و إت ملت اتو
ا ابإ اسال را شيراته بست
نعره ی م اي بعإی می تنإ(اابال)69 ،

أ سن بليلا أن جعللي خا م المرسلين ،وأن ستار لإ ن المصةر ،

وأن األمة عإ سر اي ا من المصةر  ،وأن أسار و إة األمة لشأ مل ،
واإ نقم

دور كل دعيى اللبية واختار اسسال الإ ن األخير بل األبإ،

قةع المسلم أمل وعالات من غير
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وجاء في الحإ ث الشعععععر ف ما ري ار ب من رضه المعاني مثل :عن ابن عمر -راعععععي ا عل ما ،-عن اللبي -لعععععل

ا علي

علي وسلم :عبإ ا بن عمر -عن أبي -

وسلم :-أن االَ :
بعم" 1وايل للی
رااب
"م َرْ ِجعُيا بَ ْع ِإا كراا ًرا َضْ ِربُ بَ ْعضُام
َ
ٍ
راعي ا عل م ،-أن اللبي -لعل ا علي وسعلم -اال" :الم ْسلِم أ ُخي المسلم ،م َ ْ لِ ْم َُ ،وم ُ ْسلِ ْم ُْ ،
من كانَ في َ ا َج ِة أخي ِ ،كانَ
ب َيْ ِ ْالقِيَا َم ِةَ ،و َم ْن َسععتَ َر ُمسععلِ ًما َسععتَ َرهُ ا ُ َيْ َ القيامة"(
ا ُ فِي َ ا َجتِ َِ ،و َمن فَ ار َ ع َْن ُم ْسعع ٍلم ُكرْ بَةً فَ ار َ ا ُ َع ْل ُ ب ا ُكرْ بَةً ِم ْن كر ِ
الترمضا(بال ت)رام الحإ ث )1473
نغم خيز ات نغم ی تن سات مرد
پيشش عر انی مردان تن است

ات نيات او دو بام نات مرد
سن دلعي عشل را پيرارن است

عشل ل پرورده ی آغيش او

ا ن نيا ات تخم ی خاميش او

آنک ناتد بر وجيدش کا لات

ذکر اوفرميد با عيب ولالت

مسلمی کي را پرستاری شمرد

ب ره ی ات کمت ارآن نبرد

نيک اگر بيلی اميمت ر مت است

تانک او را با نبيت نسبت است

شرقت او شرقت پيغمبر است

سيرت اايا را لير گر است

ات اميمت پتت ر عمير ما

در خط سيمای او قإ ر ما

رست اگر فررلگ ي معلی رسی

را امت نکت را دارد بسی

گرت آن مقصيد را کن فکان
أا :نغمات المرء عزا المرأة
كست الضكران ربات الحعال

ت ر پای ام ات آمإ جلان(اابال)191 ،
ري في محلت ا في عزة
بن تيب العشل من نسا العمال

عشل الحل رباه عررا

ذلت اللحن ياه لإررا

الضا اإ ب ر الاين سلاه

ارن الةيب بلي ا والصالة

ج ل القرآن ج ال مسلما

اإ رآرا أمة م ع م

بنما األ عليلا ر مة

وبل الرسل لإ ا نسبة

رأفة األمة في رأفت ا

سير األايا من للعت ا

ومن األ علت أاإارنا

وبسيمارا بإا مقإارنا

 -1لحي البتاری ،رام الحإ ث ۱۶۱۶

241

www.ajrsp.com

المجلة األكاديمية لألبحاث والنشر العلمي | اإلصدار الواحد والثالثون | تأريخ اإلصدار 0201-11-5 :م

ISSN: 2706-6495

لر ة األمة في ا نات

أ رى فارك في ا ثبت

بنما األمة من ولل الر م

دون أمر ياة م تم (الغيرا)233 ،

شير العالمة محمإ بابال في األبيات السابقة بل عإة أ اد ث ،فمل ا:
لل ا
ُ َعلَ ْي ِ َو َسلا َم ،فَ َح ِم َإ ا ََ ،وأَ ْتلَ
ُيل ا ِ َ
َاف َم َع َرس ِ
ع َْن ُسلَ ْي َمانَ ب ِْن َع ْم ِرو ب ِْن ْاألَ ْ َي ِ اَا َل َ :اإتَلِي أَ ِبي ،أَنا ُ َش ِ َإ َ اعةَ ْال َيد ِ
ان ،لَ ْي َ َ ْم ِل ُاينَ ِم ْل اُن َش ْيئًا َغ ْي َر َذ ِلتَ ،بِ ام أَ ْن َأْ ِينَ
َعلَ ْي َِ ،و َذ اك َر َو َو َعظَ ،تُ ام اَا َل« :ا ْستَيْ لُيا ِباللِّ َسا ِء خَ ْي ًرا ،فَإِنا اُن ِع ْل َإ ُك ْم َع َي ٍ
ح ،فَإِ ْن أَعَ ْعلَ ُا ْم فَ َال َ ْب ُغيا َعلَ ْي ِ ان َسبِ ً
يال ،بِ ان لَ ُا ْم
اج ِعَ ،وااْ ِربُير اُن َ
بِرَا ِ َش ٍة ُمبَ ِّيلَ ٍة ،فَإِ ْن فَ َع ْلنَ فَا ْر ُعرُور اُن فِي ْال َم َ
ض ِ
ارْ بًا َغ ْي َر ُمبَرِّ ٍ
ِم ْن نِ َسا ِ ُا ْم َ قًّاَ ،ولِلِ َسا ِ ُا ْم َعلَ ْي ُا ْم َ قًّا ،فَأ َ اما َ ق ُا ْم َعلَ ِن َسا ِ ُا ْم ،فَ َال ُ َي ِّ
ع ْئ ان فُ ُر َش ُا ْم َم ْن َ ْا َررُينَ َ ،و َم َأْ َذ ان فِي بُيُي ِ ُا ْم لِ َم ْن َ ْا َررُينَ ،
أَ َم َو َ ق اُن َعلَ ْي ُا ْم أَ ْن ُحْ ِسلُيا بِلَ ْي ِ ان فِي ِك ْس َي ِ ِ ان َوعَ َعا ِم ِ ان»(ابن ماجة( ،بال ت وبال ع) )294/ ،وجاء في إ ث آخرَ :وع َْن
ي ِمنَ الإ ْنيَا :اللِّ َسا ُء َ ،وال ِّ
ةيبُ َ ،و ُج ِعلَ ْ
ت
أَنَ ِ ب ِْن َمالِ ٍت  -راي عل  -اَا َل :اَا َل َرسُي ُل ِ  -لل
ِّب بِلَ ا
علي وسلم  ُ " :-ب َ
ص َال ِة "(الةبراني(بال ت) )241/2 ،و إ ث آخر :عن عارق المحاربي ،اال :اإمت المإ لةه فإذا رسيل
اُ ارةُ َع ْي ِلي ِفي ال َ
علي وسلم  -اا م تةب اللار ،وري قيل " :إ المعةي العليا ،وابإأ بمن عيل ،أُ امت وأَباك ،وأُختَت وأَخاك ،ت َم أَدناك
لل
ِ-

لل ا
ُيل ا ِ َ -
أَدناك"(األلباني )321/1 )2992( ،وفي إ ث آخر :ع َْن أَ ِبي رُ َر ْ َرةَ  -راي عل  -اَا َل َجا َء َر ُج ٌل بِلَ َرس ِ
ت اَا َل تُ ام َم ْن اَا َل تُ ام
ت اَا َل تُ ام َم ْن اَا َل تُ ام أُم َ
ت اَا َل تُ ام َم ْن اَا َل تُ ام أُم َ
ل َحا َب ِتي اَا َل أُم َ
ْن َ
ار ِب ُحس ِ
ا ُ َعلَ ْي ِ َو َسلا َم  -فَقَا َل َم ْن أَ َ ل اللا ِ
لل ا
أَبُيكَ »(الملضرا( )16/2 )1917والحإ ث اآلخر :ع َْن أَنَ ِ ب ِْن َمالِ ٍت ،اَا َل :اَا َل َرسُي ُل ا ِ َ
ت»(القضاعي)192/1، )1917 ( ،
أَ ْاإَا ِ ْاألُ ام َا ِ

ُ َعلَ ْي ِ َو َسلا َمْ « :ال َعلاةُ َحْ تَ

رابعا :توظيف التاريخ اإلسالمي:
بذا درسلا شعر بابال من اللا ية التار تية فلعإ أن ا لي

متتصصا في التار

ولان مع ذلت نياج بعم اسشارات بل أ إاث

ار تية مان أن ُالافَ مل ا مالرات في التار بذا ُشع ِر ت شر ا وافيا واإ جمع في بيت أو مقةيعة شعر ة عصارة دراسات
ار تية واسععة ولباب ماتبات كبيرة في التار و فلسعرة التار  ،ف ي من خالل أبيات شععر ة شير بل ار األد ان القإ مة و
بل بعم األ إاث التار تية من القرون اليسعععة  ،وبعم األ إاث من ار

الإولة المغيلية في ال لإ ،والإولة العثمانية ومن

خالل األبيعات التي اخترنعا رعا للعإراسععععععة ثبعت للا مإى اعالف محمإ بابال عل التار
كربالء ومقتل الحسين راي

بعيانب المتتلرة ف ي تحإث عن واعة

عل :

رمز ارآن ات سين آميختيم

تآ ش او شعل را انإوختيم

شيکت شا وفر بغإاد رفت

سةيت غرناع رم ات اد رفت

ار ما ات تخم اش لرتان رليت

اته ات کبير او ا مان رليت

ای لبا ای پيک دور افتادگان

اشک ما بر خاک پاک او رسان(اابال)62 ،

أا :اإ علملا سر القرآن الار م من الحسين ،و صللا من ناره شعال
لقإ ذربت عزة الشا واية بغإاد ،واإ ألقيت سةية غرناعة في غيارب اللسيان
م تللا نحرك و رنا بسبب جرو  ،ومتال ب مانلا اي ا جياشا من ابيرا
ار

الصبا! ا سرير المسافر ن البعإاء ،فأرسل دميعلا بل
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اإ أشععار الشععاعر في األبيات بل عإة أ إاث ار تية مل ا مقتل الحسععين وسععقيع الشععا (الإولة األمي ة) بيإ العباسععيين تم س عقيع
بغإاد عل

إ المغيل وفي األخير سعععععقيع غرناعة عل اللصعععععارى وري أ إاث ار تية كبيرة ومعروفة فال اجة بل أن نلقل

شيئا من لت األ إاث ،فمن أراد أن ر م ا فليراجع كتب التار

من لت البقاف

واإ اال عن واعة كربالء في مياع آخر من د يان :
عشل را آرا جان ر ت است

ناا اش را ساربان ر ت است

آن شليإستی ک رلگا نبرد

عشل با عقل رير پرور چ کرد

آن اما عاشقان پير بتيل

سرو آتادی تبستان رسيل

بای بسم

پإر

معلی ذب ع يم آمإ پسر

ب ر آن ش زاده خير الملل

دوش ختم المرسلين نعم العمل

سرخ رو عشل غيير ات خين او

شيخی ا ن مصرف ات مضمين او

در ميان امت کييان جلاب

رمچي را ال ري

ميسی وفرعين وشبير و ز إ

ا ن دو ايت ات يات آ إ پإ إ

تنإه ل ات ايت شبيری است

باعل آخر داغ سرت ميری است

چين خالفت رشت ات ارآن گسيتت

در کتاب

ر ت را ترر انإر کا ر تت

خاست آن سر جليه ی خير اآلمم

چين سحاب ابل باران در اإ

در تمين کربال بار إ ورفت

مل در و ران ا کار إ ورفت

ا ايامت اةع استبإاد کرد

مي خين او چمن ا عاد کرد

ب ر ل در خاک وخين گرد إه است

پ

مإعا ش سلةلت بيدی اگر

خيد نکردی با چلين سامان سرر

دشملان چين ر گ لحرا م عإ

دوستان او ب زدان رم عإد

سر ابراريم واسماعيل بيد

علی آن اجمال را رصيل بيد

عز او چين کيرساران استيار

پا إار و لإ سير و کامگار

يغ ب ر عزت د ن است وب

مقصإ او رظ آ ين است وب

خين او رسير ا ن اسرار کرد

ملت خيابيإه را بيإار کرد

يغ م چين ات ميان بيرون کشيإ

ات رگ ارباب باعل خين کشيإ

نقش ام

بر لحرا نيشت

بلای م ال گرد إه است

سةر عليان نعات ما نيشت

رمز ارآن ات سين آميختيم

تآ ش او شعل را انإوختيم

شيکت شا و فر بغإاد رفت

سةيت غرناع رم ات اد رفت

ار ما ات تخم اش لرتان رليت

اته ات کبير او ا مان رليت

ای لبا ای پيک دور افتادگان

اشک ما بر خاک پاک او رسان (اابال)67-62 ،

أا :الحر ة سبب لرا ة العشل ،وأن الحر ة ري ج امال ناات ه
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رل سمعت ،ماذا فعل العشل مع العقل الةماف في أتلاء المعركة؟
ذاك الحسين بما العاشقين وابن بتيل ،ري لليبر الحر ة من بستان الرسيله
أتتب اليالإ نميذ اسخال

والرإا ية وفسر اليلإ معل الضب الع يمه

كان أميرا في خير األمم وكان ضن خا م المرسلين مياع را ت وظ ره مركب ه
ملحت دمايه العشل الغيير فترا وع مة ،وجمال رضا الاال من مضمين ه
ري بين األمة كالاييان بين اللعي  ،وري مثل ايل ال ري

في الاتابه

بن القيات المتضادة مثل ميس وفرعين وشبير 2و ز إ ثبت من الحياةه
بن الحل ي وتابت بسبب اية شبير ،والباعل تحسر في األخيره
علإما انقةعت عالاة التالفة عن مل ا القرآن ،لبت السم في لل الحر ةه
عال رأر اا إ خير األمم ،مثل السحاب الضا تر من ج ة القبلة و حمل المةر حت أاإام ه
وأمةر في أر

كربالء تم مض وترف الشا ل في القرار تم مض ه

واإ اةع بل امستبإاد بل

ي القيامة ،واإ أوجإت أميا دما ر ااا غلاءه

لار في التراب والإماء من أجل الحل ،فصار بلاء م بل ه
بن كان غرا الحصيل عل السلةة لما سافر بتلت األمتعة القليلةه
كان األعإاء كثير ن مثل صاة الصحارا ،وكان أ باب اليلين جإاه
كان سر ضحية ببراريم وبسماعيل ،أا كان رصيال لضاك اسجماله
كان في عزم متيلا مثل العبال الراسيات ،اي ا وسر عا وناجحاه
م ستتإ السيف بم لعزة الإ ن وكان مقصإه رظ الشر عة والعقيإةه
 ،وم تضع رأس ألا فرعينه

المسلم م عبإ بم

لقإ فسر دم رضه األسرار وأ قظ األمم الغافة اللا مةه
وعلإ ما س ال سيف «م» من غمإه ،سر الإ من جسم أرباب الباعله
ونقاش أتر «بم

» في الصحراء ،وسةار عليان نعا لا ب اه

اإ عرفلا رمز القرآن من الحسين ،واكتسبلا من ناره شعال لير عر قلاه
واإ ذربت عزة الشا و جالل بغإاد ،و ُلُسيت سةية غرناعة من األذرانه
وبل اآلن تحرك أو ارنا من جرو
ار

وم تال اس مان عر را من سمع ابيرا ه

الصبا! ا رسيل البعإاء! اذرب بإميعلا بل

بن محمإ بابال عر

ربة ابره الةاررة

لياعة كربالء بشيء من الترصيل و في اليات نرس عر

لاثير من الياا ع التار تية األخرى فال أرى

اجة أن نلقل لت األ إاث برمت ا و راليل ا
عر

بابال لبعم األ إاث التار تية األخرى أ ضا وذكر بعم أسماء الشتصيات التار تية في األبيات اآل ية:

ک تمان با رفتگان لحبت گز ن
 -2المقصيد بشبير ري الحسين راي
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خيز و کار ا بک و سيری نگر

وانما چشمی اگر داری جگر

خي ش را ات خيد برون آورده انإ

ا ن چلين خيد را ماشا کرده انإ

سلگ ا با سلگ ا پييست انإ

روت گاری را برنی بست انإ

د إن اوپتت ر ساتد را

در ج ان د گر انإاتد را

نقش سيی نقشگر می آورد

ات امير او خبر می آورد (اابال)117 ،

أا :الم في بعم األ يان مع الض ن مضيا ،وان ر بل أعمال الرجال األ رار أ ضا
ام وان ر بل أعمال أ بت 3و سيرا ،4وافت عيلت بن كانت لت عين
رم أخرجيا أنرس م من وجيدرم ،ون روا بل أنرس م ب ضا الشال
بن األ عار متصلة باأل عار وبقيا ب ضا الشال مإة من الزمن
بن ري ت ععلت أنضا من السابل ،و لقي بت في عالم آخر
و أ ي بالصير بل المصير ن ،و أ ي بالتبر من اما ره
لقإ الم الشاعر في األبيات اآل ية عن بعم الشتصيات التار تية في ار

اسسال

ت من غير ار

اسسال  ،أمثال :أبي

بار الصإ ل ،وعمر الراروق ،وعلي بن أبي عالب ،و السلةان مراد ،وسلمان الرارسي وغيررم ،وذكر لال وا إ مل م بعم
الصرات الةيبة
سروری در د ن ما خإمت گری است

عإل فاروای وفقر يإری است

در رعي کاررای ملک ود ن

با دل خيد ک نر

ررک کإ در کمين خيد نشست

ريچ نتچير ات کملإ او نعست

در ابای خسروی درو ش تی

د إه بيإار و خإا انإ ش تی

اا إ ملت ش لشاه مراد

يغ او را برق و لإر خان تاد

رم فقيری رم ش گردون فری

اردشيری با روان بيذری

غرق بيدش در تره بام ودوش

در ميان سيل دل مي يل پيش

آن مسلمانان ک ميری کرده انإ

در ش لشاری فقيری کرده انإ

در امارت فقر را افزوده انإ

مثل سلمان در مإا ن بيده انإ

کمرانی بيد وسامانی نإاشت

خليت گز ن

دست او جز يغ و ارآنی نإاشت

ررک عشل مصةری سامان اوست

بحر و بر در گيش دامان اوست

سيت لإ ل وعلی ات ل علب

ذره ی عشل نبی ات ل علب

تانک ملت را يات ات عشل اوست

برگ و سات کا لات ات عشل اوست (اابال )192-191

أا :من سيد اللار مبإ أن تإم م ،مثل عإل عمرالراروق وفقر علي الحيإره
مع ت مة أعمال الإ ن والإنيا ،فتتليا مع نرست لمإةه

 -3ري عزالإ ن أ بت من مليك األ يبيين في مصر
 -4ري سيرا بن الحسين أ إ مليك غير الضا راجم عل غزنة و را ا بسبب التالا الضا واع بيل وبين ملت غزنة ب رامشاه
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من كمن للرس و اسب ا مإة سيرة لن لعي من شباك ليإه
عش فقيرا في تا المليك ،ليان عيلت مرتي ة والبت ق اه
اا إ األمة السلةان مراد ،اإ للع سير البرق والتليره
كان فقيرا وسلةانا ع يما في آن ،كان أردشيرا ونرس نر

أبي ذره

وكان غاراا في الإرف من مررق رأس بل أخمص اإمي  ،وكان لباس مصليعا من الصياه
أولئت المسلمين الض ن اادوا اللار ،عاشيا في ال السلةة عيش الرقراءه
واإ تادوا الرقر عل اسمارة ،عاشيا عيش سلمان في المإا نه
كان أميرا ولم ان ملت متاعا ،ولم ان بيإه بم سيف و ارآنه
من ملت عشل المصةر  ،ععل البحر والبر في جيب ه
واعلب ذرة من عشل اللبي من

اعلب راة الصإ ل وعلي من

ه

ستشعر األمة بالحياة من عشق  ،كما أن عمران الاين ناشيء من عشق
لقإ عر

بابال في األبيات الثالتة اآل ية لحادتة عبير عارق بن ت اد القا إ األميا الم ررمن البحر لرت األنإل

السرن التي ملت م نحي األنإل

وأ رق

خيفا من فرار العليد الض ن مع  ،وبن رضه األبيات مع الت ا ولال ا من أجمل ما عبر عن مثل

رضا الميايف ال ا
عارق چي بر کلاره انإل

سريل سيخت

گرتلإ کار ي ب نگاه خرد خةاست

دور م ات سياد وعن بات چين رسيم

رک سبب تروی شر عت کعا رواست

خلإ إ ودست ب شمشير برد و گرت

ررملک ملک ماست ک ملک خإای ماست (اابال)237 ،

أا :علإما أ رق عارق السرن في سا ل اسنإل  ،االيا بن ما عملت خةأ جسيم في ن ر العقل،
نحن بعيإون عن اليعن فايف نرجع ،أناا عيت في الشرف أن ترك األسباب!
بسم وأخض من ابضة سير واال ،كل األوعان وعللا ألن ا ملت ربلا
الخطاب إلى األمة العربية:
حإث محمإ بابال في األبيات اآل ية عن بعم األ إاث التار تية اسسالمية وخالة عن لإر اسسال و الم عن فتي ات
المسلمين لألنإل

وأشاربل لالح الإ ن األ يبي و أبا ز إ البسةامي وغيررم

ای در ودشت ي باای ا ابإ

نعره ی م ايصر وکسرا ک تد؟

در ج ان نزد ودور و د ر و تود

اولين خيانلإه ی ارآن ک بيد؟

رمز بم

کرا آميختلإ؟

ا ن چراغ اول کعا افروختلإ؟

علم و کمت ر زه ی ات خيان کيست

آ ی فألبحتم انإر شأن کيست؟

ات د سيراب آن امی لقب

مل رست ات ر گ لحرای عرب

ر ت پرورده ی آغيش اوست

علی امروت امم ات دوش اوست

او دلی در پيکر آد ن اد

او نقاب ات علعت آد گشاد

رر خإاونإ ک ن را او شکست

رر ک ن شاخ ات نم او غلچ بست
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گرمی رلگام ی بإر و لين

يإر ولإ ل و فاروق و سين

سةيت بانگ لليات انإر نبرد

ارأت الصافات انإر نبرد

يغ ا يبی نگاه با ز إ

گلع ای رردو عالم را کليإ

سن عالم سيت الحمرا و ا

آنک ات اإوسيان گيرد خرا (اابال)491-496 ،

أا :أرجي أن اين بيي ام و اراركم عامرة ،من رفع رتاا م كسرى وم ايصر؟
من أول اارح للقرآن الار م في العيالم القر بة والبعيإة؟
لمن علميا رمز بم

 ،وأ ن أشعليا رضا المصباح ألول مرة؟

من أ ن نشأ العلم والحامة؟ وفي شأن من نزلت آ ة فألبحتم بلعمت بخيانا؟
لقإ نبتت الشقا ل من من بين الصحارا العربية ببركة ذلت األميه
نشأت الحر ة في أ ضان  ،أا أن العالم اليي نشأ بين أظ رهه
ري الضا واع البا في جسم آد  ،وري الضا رفع اللثا من وج آد ه
ري الضا ةام جميع اآلل ة القإ مة ،واإ رت كل فرف من فروف األشعار القإ مة بسبب ه
ومع عالرة البإر والحلين ظ ر الحيإر والصإ ل والراروق والحسينه
ري الضا اا بالصالة في أتلاء المعركة ،وارأ سيرة الصافات في المعركةه
ان ر بل

سا األ يبي 5و ن رة أبي ز إ ،6اللض ن كانا مرتا ين لعميع كليت الإنيا واآلخرة

خامسا :التصوف اإلسالمی:
كان محمإ بابال ح

بإ مان عميل و قظ كما كان تمتع بحب اللبي لل

ري الإ ن التالإ الضا م سعععإ البشععر بم ب  ،وأن اللبي لععل

علي وسلم الضا مأل الب  ،فاان امن بأن اسسال

علي وسععلم كان خير اا إ للبشععر ومربي وبما لإلنسععانية جمعاء

ف ضا اس مان ورضا الحب جعاله قاو الحضعععععارة الغربية العارفة ومغر ا ا المضعععععللة واإ لعععععرح محمإ بابال في كتب أن ب
اللبي وام صال العميل ب ري الضا ادا بل نعاة اسنسان (الغيرا)39-21 ،
فرضال عن اس مان العميل الةات اليقظ وام صال العميل باللبي لل

علي وسلم فاان لمحمإ بابال أستاذ آخر علم في كل

ين و م عإ لع الةرق في كعل عالعة ،أم وري القرآن الار م العضا م عأ يع الباعل من بين إ وم من خلر  ،فاان القرآن الار م
أنيسع في التليات ،وجليسع في اساامة والسعرر وفي الليل والل ار ولقإ أتر القرآن الع يم في شعتصية بابال أتيرا لم اتر مثل
كتاب وم شعتصية ،فاانت اراءة محمإ بابال للقرآن اراءة من نيف خا

كأن القرآن لزل علي  ،فاان ر شف من معين القرآن

المعاني العإ إة ،فاان متعيدا أن قرأ القرآن الار م كل ي بعإ لععالة الصععب واإ نصععح والإه أن قرأ القرآن بروح كأن لزل
علي  ،ولضلت كان قرأ القرآن بتمعن و راير ت مأل الب ورو

وااتب

من معاني ون م كثيرا من أشعععععععاره وري سععععععتريإ من

القرآن كلمعا ا سععععععععت تقعافة محمإ بابال وكلما عمل في العلي كلما يعإت عالات بالقرآن وألععععععب

قيل اا ما بأن القرآن ري

الاتاب الضا سعإ البشر ة ب فقط (الغيرا)32-32 ،

 -5قصإ باأل يبي السلةان لالح الإ ن اارر الصليبيين
 -6قصإ بأبي ز إ البسةامي ذلت الصيفي المعروا
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كان محمإ بابال عرا اللر

اسنساني وايمت و عرا الإنيا ومتاع ا ،ف ي عرا الغرب والشرق ورأى خيررا وشررا ،و ليرا

ومررا ،و َ َسعععععلَ ا و ابيح ا ،فلم ان قيم للإنيا سعععععابا ،ولضلت عاش فقيرا معإما م ملت من مال الإنيا بم القإر الضا قيم أوده
كان محمإ بابال لا ب خلل متين وجرأة خاراة وشعاعة ملقةعة الل ير ،ف ي كان عرا أن لا ب رسالة ،فال بإ أن مضي
اإما نحي حقيل رسالة ع يمة ولضلت أدت أفااره بل

أسي

دولة (الغيرا)39-37 ،

ورلاك مصععإر آخر الضا أتر في شععتصععيت وأخض مل كثيرا من عاليم وأفااره ري «المثليی المعليی» بالرارسععية أليف اسما
جالل الإ ن البلتي الرومي الضا عتبره بعم الصعععيفية ارآن اللغة الرارسعععية ،واإ انتصعععر اسما الرومي في كتاب رضا لإل مان
واليجإان انتصارا اي ا ،وانتصف للقلب والروح والعاعرة والحب الصادق والمعاني الرو ية وخالف الرلسرة والمبا ث الاالمية
العع افعة بن رعضا الاتعاب مليء بعالمععاني الععإ عإة ،واألمثال والحام ،واللات البإ عة والعاعرة اليجإانية القي ة ،وم تال ل التأتير
القيا في حر ر الرار من رق العقعل والتقعإ

الزا عإ للقيم العقليعة ،والتضععععععيف للماد ة الرعلاء ،و إعي بل التةلع بل أجياء

الروح الرسيحة وكان محمإ بابال ردرا من الزمن لاتع عامالن :عامل العقل وعامل القلب فري رضا الصراف الرارا العارا
سععععععاععإه المثليا وفعإ دافع عن ععاعرت وب مان والب دفاعا معيإا و ل ب كثيرا من ألغات الحياة ،واإ ا تض محمإ بابال الشععععععي
الرومي أستاذه ومربي في كل ين ودليل في كل عر ل (الغيرا)42-41 ،
وتمة بعم األبيات التي نلقل ا للثبت مإى أتر محمإ بابال أو يظير للمعاني الصععيفية في أشعععاره واإ لععرح بابال عن أتره
بميليا جالل الإ ن الرومي اا ال:
پير رومی خاک را اکسير کرد

ات غبار جليه را عمير کرد

ذره ات خاک بيابان رخت بست

ا شعاف آفتاب آرد بإست

ميجم و در بحر او ملزل کلم

ا در ابلإه ی الل کلم

من ک مستی را تل با ش کلم

تنإگی ات نر

شب دلم من ما ل فر اد بيد

خامشی ات اربم آباد بيد

شکيه آشيب غم دوران بإ

ات ی پيمانگی نامن بإ

ا ن اإر ن اره ا بيتاب شإ

بال و پر بشکست و آخر خياب شإ

روی خيد بلميد پير ل سرشت

کي بحرا پ ليی ارآن نيشت

گرت ای د يان ارباب عشل

جرع ی گير ات شراب ناب عشل

بر جگر رلگام محشر بزن

شيش بر سرد إه برنشتر بزن

ا بکی چين غلچ می باشی خميش

نک ت خيد را چي گل ارتان فروش

در گره رلگام داری چين سپلإ

محمل خيد بر سر آ ش ب بلإ

چين جرر آخر ترر جزو بإن

نال ی خاميش را بيرون فکن

آ ش استی بز عالم بر فروت

د گران را رم تسيت خيد بسيت

سلگ شي آ يل انإ ش را

بر سر باتار بشکن شيش را

ات نيستان رمچي نی پيغا ده

اي

را ات اي

را ش کلم

ی پيغا ده(اابال)9-1 ،

قصإ بابال ب ضه األبيات :لقإ يل الشي الرومي التراب بل الايمياء ،وللع من الغبار الم عالية،
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واإ رربت الضرات من بين راب الصحارا كي تقبل شعاف الشم ،
أنا مي أسير في بحره كي أ صل عر قا مرتي ا
أنا أشعر باللشاع والحركة ألجل الص باء وأعيش في ظل أنراس الصافية
كلت بالليل ميام بل الصرخة والبااء وكلت أناجي ربي في رإوء وساين،
كلت أشاي غمي الإرر وأشعر بتلي اليإ من التير،
كلما ن رت ميلا و سارا وشعرت بالقلل واماةراب ،فقإ خلت أن جلا ي اناسر وألقيت بيجيدا في الرراش ونمت
فقإ ألق الشي الار م بل ن رة كل ا ب و لان ،ذلت الشي الضا كتب القرآن باللغة الر لي ة،
فقال :ا معلين! ا محب أرباب الحب! اشرب جرعة من شراب الحب،
أشعل في نرست معركة بين الحشيد من اللار وأبعإ التيا من نرست واشرب كأسا من شراب الحب،
بل مت

اين لامتا مثل التيزران! انشر عرا عيبت رخيصا بين العميف مثل األترار،

لت فضل ورا حة خير مثل الحبة السيداء فاربط ريدجت ين مرورك عل اللار،
أنت جرر ،فأخر من جميع أجزاء البإن الصرخات الماتيمة،
أنت نار فأشعل اللار في معال

العالم وأشعل العميع بشعلتت ول يبت

اال بابال في أبيات أخرى وري متأتر بشتصية الرومي والعةار الليسابيرا:
ب ر انسان چشم من شب ا گر ست

ا در إ پرده ی اسرار ت ست

ات درون کارگاه ممکلات

بر کشيإ سر قي م يات

ملتی در باغ و راغ آواته اش

آ ش دل ا سرود اته اش

ذره کشت و آفتاب انبار کرد

خرمن ات لإ رومی وعةار کرد ( اابال)19 ،

أا :لقإ بات عيلاا ألجل اسنسان ليالي عيام بل أن م از ُ
ات ستار أسرار الحياةه
لقإ أخرجت أسرار قي م الحياة من بين المعامل الممالةه
التعأت أمة كاملة بل الحإا ل والصحارا وأن لرخات القليب ري أناشيإرا العإ إةه
لقإ نثرت الضرات وذخرت الشمير ،وللعت كيما من مرت من أمثال الرومي والعةار
المعاني التي ذكررا بابال ري معاني لععيفية بحتة تم ذكر اسععم الرومي و العةار ورما من شععييخ التصععيا علإ الررر والبالد
غير العربية ومن الشعراء الاباراللض ن مزجا الشعر بالمعاني الصيفية
نقة نيری ک نا او خيدی است

ت ر خاک ما شرار تنإگی است

ات محبت می شيد پا لإه ر

تنإه ر سيتنإه ر ابلإه ر

ات محبت اشتعال جيررش

ار قای ممکلات مضمرش

فةرت او آ ش انإوتد ت عشل

عالم افروتی بياميتد تعشل

عشل را ات يغ وخلعر باک نيست

الل عشل ات آب و باد و خاک نيست

در ج ان رم عشل رم پيکار عشل

آب ييان يغ جيرر دار عشل

عاشقی آميت ومحبيبی علب

چشم نيح و الب ا يبی علب
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کيميا پيإا کن ات مشت گلی

بيس تن بر آستان کاملی

شمع خيد را رمچي رومی بر فروت

رو را در آ ش بر ز سيت

رست معشيای ن ان انإر دلت

چشم اگر داری بيا بلما مت

عاشقان او ت خيبان خيب ر

خيشتر و ت با ر و محبيب ر(اابال)12-14 ،

أا :نقةة اللير التي إع الضوات

شرر في عيللا للحييات

مشعل بالحب مل ا العيرر

تعل من ايارا المضمر

اةرة بالعشل يعي ارما

وري بالعشل لير العالما

م اب العشل في السيف المضاء

لي

ري في العالم لل وخصا

للحياة الماء من رضا الحسا

ن رة العشل ب ا شل الصتير

ري عشل الحل ،والحل صير

فابغ في عيلت رضا الايمياء

اابسن من كامل رضا الضياء

امم كالرومي شمعا شتمل

وار من بر ز في الرو الشعل

بن في البت معشياا تيى

أابلن أنبئت عن رضا العيى

عاشقيه اإ شأوا كل جميل

من ماء و رب ورياء

ب م في كل الب م حيل (الغيرا)131 ،

حإث بابال في األبيات اآل ية عن الحب و ب اللبي ومإ لت تم تحإث عن عإالر من العامي أ إ الشعععععععراء الررر المعروفين
بالزرإ والتقيى ،فإن كل ذلت من المعاني الصيفية ،فيقيل:
چشم در کشت محبت کاشتم

ات ماشا اللی برداشتم

خاک ثرب ات دو عالم خيش ر است

ای خلک ش ری ک آنعا دلبر است

کشت ی انإات مال جاميم

ن م ونثر او عال خاميم

شعر لب ر ز معانی گرت است

در تلای خياج گيرر سرت است

نست ی کينين را د باچ اوست

جمل عالم بلإگان وخياج اوست(اابال)16 ،

أا :اإ غرست العين في قل اليداد

من سراح العين لي رضا الحصاد

اإ شأى الإار ن من ثرب عيب
أنا للعامي في الشعر فإاء

بضا دار ب ا مثيى الحبيب!
ن م واللثر من ج لي دواء
برق

اال بيتا بالمعاني ر ل

في در من مإ

ري عليان كتاب العالمين

سيإ الاينين ،ميل الثقلين(الغيرا)149 ،

الم بابال عن ياة وشععتصععية اسما ال عي را أ إ المتصععيفة المعروفين في ال لإ الضا كانت ل إ عيل في نشععر اسسععال و
التقيى في لت البالد ،ورضا نص كالم :
سيإ رعي ر متإو امم

مراإ او پير سلعر را ر

بلإ رای کيرسار آسان گسيتت

در تمين رلإ تم سعإه ر تت

ع إ فاروق ات جمالش اته شإ

ل ت را او بللإ آواته شإ
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پاسبان عزت ا الکتاب

ات نگارش خان ی باعل خراب

خاک پلعاب ات د او تنإه گشت

لب ما ات م ر او ابلإه گشت

عاشل و رم االإ و عيار عشل

ات جبيلش آشکار اسرار عشل(اابال)36 ،

أا :معتب رعي ر مقصيد األمم

من رأى العشي مثياه الحر

اةع األعياد واجتات السإود
تمن الراروق مل شرق

باذرا في أرالا بضر السعيد
وب للحل علي ملةل

ارر العزة من أ الاتاب

معقل الباعل مل ا باب

يت البلعاب من أنراس

لبحلا نير من نبراس

ذا رسيل العشل ،وري العاشل

في سر العشل باد بارق(الغيرا)179 ،

حإث بابال في األبيات اآل ية عن ادث واع بين الشعععي التبر زا والميليا جالل الإ ن الرومي في اينية أتلاء التإر

 ،يث

أ رق التبر زا كتب الرومي وغضععب مل الرومي تم إث بيل ما يار سععاخن أتر الميليا بالتبر زا أ ما أتر فتبع ولععار
بعإ ذلت من الصيفية الابار ،و بإو أن بابال أ ضا كان متأترا ب ضه الحاا ة ونقل ا في األبيات اآل ية:
پير بر زی ت ارشاد کمال

جست راه مکتب مال جالل

گرت ا ن غيغا و ايل واال چيست

ا ن ايار و ورم و استإمل چيست

ميليی فرميد نادان لب ببلإ
پای خي ش ات مکتبم بيرون گضار

بر مقامت خرد ملإان متلإ
ايل واال است ا ن را باوی چ کار

اال ما ات ف م ي بام ر است
سيت شم

ات گرت ی مال فزود

شيش ی ادراک را روشلگر است
آ شی ات جان بر زی گشيد

بر تمين برق نگاه او فتاد

خاک ات سيت د او شعل تاد

آ ش دل خرمن ادراک سيخت

دفتر آن فلسری را پاک سيخت

ميليی بيگان ات اععات عشل

نا شلار نغم رای سات عشل

گرت ا ن آ ش چسان افروختی

دفتر ارباب کمت سيختی

گرت شي ای مسلم تنار دار
ال ما ات فکر ي بام ر است

ذوق و ال است ا ن را با وی چ کار
شعل ی ما کيميای ا مر است

ساختی ات برا کمت سات وبرگ

ات سحاب فکر ي بارد گرگ

آ شی افروت ات خاشاک خي ش

شعل ی عمير کن ات خاک خي ش

علم مسلم کامل ات سيت دل است

معلی اسال رک آفل است
در ميان شعل را نيکي نشست(اابال)47 ،

چين تبلإ آفل ابراريم بست
أا :أ ا يما ماتب المال جالل

شي

اال :ماذا القال والقيل وما

من ايار ودليل أو رما
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م ِّين من مقامت العقيل

لرخ الرومي :م ال ا ج يل!
اخرجن من ماتبي ا أبل ُ!

االلا والقيل أن

االلا أرفع مما عقل

سر اسدراك مل شعل

نار شم

الإ ن تادت راا

رق ؟

فرمي من رو

ما أ راا

فاستةار البرق من ن ر

و ل ّ التربُ من شعلت

فإذا اسدراك من نار القليب

محرق والاتب مل ا في ل يب

ج ل الرومي عشقا أارما

ما درت أو اره ذا اللغما

اال :رضا اللار ما اصت ا؟

أ رات أسرارنا واإ ا

اال شم

الإ ن ا ذا المسلم!

علم؟

ذوالا والحال أن

اللا أرفع مما رار

ول انا الايمياء األ مر

عمع الحامة تادا بردا

فسحاب الرار مي بردا

من رشيم فيت أذك الل با

من راب فيت أعلع ش با

من ل يب القلب علم الاامل

مقصإ اسسال رك اآلفل

لإ ببراريم عما أفل

فحي كالعلان الشعل(الغيرا)161-169 ،

أهم نتائج البحث:
بعإ رضا التةياا الةي ل في جلبات د يان محمإ بابال بالرارسعععععية والعربية ونقل بعم األبيات مل والبحث في ا ومحاولة ف م ا
يللت بل اللتا ا اآل ية:
-1ف م محمإ بابال القرآن الار م ف ما دايقا لإرجة غير كثيرا من ايم ولعععبغ شعععتصعععيت بصعععبغت  ،ولضلت نادى بابال في عيل
الإ يان وعراععع بل الرجيف الحقيقي الصعععادق بل القرآن الار م واألخض من لابيع وف م آ ا ورإ ه ألن

إا ألاي عر ل

وبل أسعإ ياة
 -2مع الة بضععاعتي في القرآن الار م وعإ

ر ي للقرآن ولان بسععبب ا صععالي ب بعم ام صععال تبت لإا أن محمإ بابال في

آما من األبيعات من د يانع أخعض مر ي البيعت من بعم اآل عات القرآنيعة ،رعضا األمر جعل أن سععععععتتإ بعم األلراظ أو بعم
التراكيب القرآنية مشيرا بل مر ي اآل ة ورسالة القرآن في ذلت الميايف
 -3كان بابال رجل الثيرة واسلعععالح فاختار من القرآن الار م أو من التار

اسسعععالمي شعععتصعععيات قيقية كرميت تبع أتررم

و تتض كل مل م مثال أعل للمسععععلم في عصععععر بابال ،ولضلت ا في شعععععره عن كثير من اصععععص األنبياء أمثال آد  ،وببراريم،
و يسععف ،و ميسع وعيسع ومحمإ علي م الصععالة والسععال  ،ومن ار
وعمر بن التةاب ،وأبي بار وخالإ وغيررم راععععي

اسسععال أمثال :علي بن أبي عالب ،والحسععين بن علي،

عل م ف ي رى أن المسععععلم اتمل بسععععالم بم بذا ا بع خصععععال أولئت

األفضاذ والقادة والبررة
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 -4كان ف م محمإ بابال عن األ إاث التار تية سععععياء ما وردت في القرآن الار م أو ار

اسسععععال ف ما عميقا ،ف ي أشععععار في

أشععاره بل األ إاث التار تية أو القصص القرآني بشارات عابرة ولم إخل التراليل ألن غرا لم ان العر

التار تي بل

كان غراععع من كل ذلت لقي الإرور أو لبي المتاعبين بل محصعععلة الحاا ات و األ إاث المضكيرة وما لبغي أن تلب بلي ا
القراء والمتلقين
 -2رغم ف م محمإ بابال العميل والياسععععع للقرآن الار م بم أن بضععععاعت في السععععلة اللبي ة اععععئيلة فااتباسعععع من القرآن الار م
واختيارا أللراظ وعبارا أاعععاا مضععاعرة ااتباسعع من السععلة اللبي ة ،وأن ااتب
ولال ا اليلة وفي اليات نرسع أن ااتب

من السععلة اللبي ة أ ضععا بعم العبارات

بعم األ اد ث الضععيرة أ ضعا فقط بسبب ش ر ا و إاول ا عل ألسلة اللار باساافة

بل ذلت أن أشار بل بعم الحاا ات من ياة اللبي أو الصحابة لم أجإ ل ا أترا في كتب السيرة والتار
 -6ارتم بابال بالتار

وأشعار بل بعم األ إاث عن بعإ ورضا حتا بل دراسة متعمقة ،علي ذلت أن كان ملما بالتار

وما

آلت بلي لت األ إاث ،فعل سععبيل المثال :أشععار بل واعة كربالء ومقتل الحسععين وذكر اسععتلتاج ل ضه الياعة والإرور التي
لبغي أن أخضرا المسلمين مل ا
 -1كعان محمعإ بابعال حعب البةيلعة في كعل شععععععيء ،ولعضلعت اختعار أبةعام في كعل جانب من جيانب الحياة لاي م إوا الةر ل
و رتحيا األبياب ،ولضلت قإ

ياة األبةال الض ن امن ب م مثال للقراء ليصععبغيا يا م وشععتصععيت م بصععبغة أولئت خير دليل

عل ذلت استش اده بأ إاث ياة األنبياء علي م السال وبعم الشتصيات من ار
 -9أكبر من أتر ب م محمإ بابال ودعا اللار بل

اسسال

تبع أتررم و قليإرم وامسععتلان بسععلت م الرسععيل األع م محمإ لععل

علي

وسعععلم ،والتراء الراشععععإ ن ،وخالإ ،وسععععلمان ،والحسععععين ،جالل الإ ن البلتي الرومي ،وسععععلا ي والعةار والل امي الگلعيی
والسيإ جمال الإ ن األفغانی وأمثال م
 -19كعان بابعال متعأترا بعالل ر ات الصععععععيفية الصععععععحيحة وري امرتما بالزرإ وعإ الحث عل الإنيا أكثر من الالت وبظ ار
الرغبة بل مإ لة اللبي وبل ذلت العيل القرآني الرر إ ،واسشععارة بل بعم الحاا ات الصععيفية دون املترات بل مإى لععحة
لت الحاا ات ،وفي اليات نرسعع كره بابال التصععيا الضا ملع اللار من القيا اعععإ العإو المسععتعمرو لتقإ انتقادا شعععإ إا من
الض ن رون امسعععتعمار البر ةاني عيث في األر

الرسعععاد وم حرك ألعععحاب التصعععيا سعععاكلا بل راعععين بما رم علي

و عتبرون وجيد امسعععتعمار وسعععيلة لبقاء ر م من كل ذلت أن درر التصعععيا و ار ت وعرا المتصعععيفين الزارإ ن وعبإة
الرغبات والش يات باسم التق والعبادة

المصادر والمراجع
 -1ابن ابي شيبة ،أبيبار عبإ

بن محمإ بن ابي شيبة الايفي ( )1499المصلف في األ اد ث واآلتار (مصلف ابن ابي شيبة)،

ع ،1حقيل :كمال يسف الحيت ،ماتبة الرشإ :الر ا
 -2ابن ماجة ،أبيعبإ

 -المملاة العربية السعيد ة

محمإ بن ز إ القزو لي (بال ت ،بالع) سععععلن ابن ماجة ،حقيل :محمإ فااد عبإالبااي ،دار ب ياء الاتب

العربية -فيصل عيس البابي الحلبي
-3األتراي ،أبي اليليإ محمإ بن عبإ
دار األنإل
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-4األلباني ،أبي عبإ الر من محمإ نالعععرالإ ن بن الحا نيح بن نعا ي بن آد األشعععقيدرا (  )2992=1422لععععحي ميارد
ال مرن بل توا إ ابن بان ،ع ،1دار السميعي لللشر والتيت ع :الر ا
 -5البتارا ،أبيعبإ

 ،المملاة العربية السعيد ة

محمإ بن بسععماعيل بن ببراريم بن المغيرة الععري (  )1422العامع الصععحي  ،ع ،1حقيل :محمإ ترير

بن نالر اللالر ،دار عيق اللعاة ،الر ا

 -المملاة العربية السعيد ة

 -6البغيا ،الحسععين بن مسعععيد( 1499ه= ،) 1919األنيار في شععما ل اللبي المتتار ،حقيل :ببراريم اليعقيبي ،ع ،1الضععياء
للةباعة واللشر والتيت ع :بيروت -لبلان
 -7الترمضا ،محمإ بن عيسع أبي عيس السلمي ( بال ت ،بالع) العامع الصحي سلن الترمضا ،حقيل :أ مإ محمإ شاكر ،دار
ب ياء التراث العربي :بيروت -لبلان
 -8العماعيلي ،عبإالغلي بن عبإاليا إ المقإسععي الإمشععقي الحلبلي أبي محمإ قي الإ ن (  )1991=1419ع ،1حقيل :مصعععب
بن عةاء

الحا ت ،دار المسلم لللشر والتيت ع :الر ا

 -المملاة العربية السعيد ة

 -9التضرا ،محمإ بن عريري الباجيرا ( )1422نير اليقين في سيرة سيإ المرسلين ،ع ،2دار الريحاء :دمشل -سير ا
-10السباعي ،مصةر ( ،بال ت ،بالع) شتصية الرسيل وأتره ،الرسالة لللشر والتيت ع :دمشل ،سير ا
 -11السععتاوا ،عبإ الر من ( بال ت ،م ع) المقالععإ الحسععلة في بيان كثير من األ اد ث المشععت رة عل األلسععلة ،دار الاتاب
العربي :بيروت -لبلان
 -12السعععلمي  ،محمإ بن الحسعععين بن محمإ بن ميسععع بن خالإ بن سعععالم الليسعععابيرا أبي عبإ الر من ( ،)1911األربعين في
التصيا ،ع ،1دا رة المعارا العثمانية :يإر آباد الإكن -ال لإ
 -13الشيباني ،ا مإ بن لبل(  )1491الزرإ ،ع ،1دار الر ان للتراث :القاررة -مصر
 -14الةبراني ،سعععععليمان بن أ مإ بن أ يب بن مةير اللتمي الشعععععامي ابي القاسعععععم (  ،)1913=1494األ اد ث الةيال ،ع،2
حقيل :مإا بن عبإالحميإ السلري ،ماتبة الزرراء :الميلل -العراق
 -15الةبراني ،سععليمان بن أ مإ بن أ يب بن مةير اللتمي الشععامي أبي القاسععم (بال ت ،بال ع) المععم األوسععط ،حقيل :عارق
بن عي

بن محمإ عبإالمحسن بن ببراريم الحسيلي ،دار الحرمين :القاررة -مصر

-17العسعععقالني ،أبي الرضعععل ،أ مإ بن علي بن محمإ بن أ مإ بن عر ( ،)1911=1491عيالي مسعععلم ،ع ،2حقيل :يسعععف
الحيت ،ماسسة الاتب الثقافية ،بيروت -لبلان
-17عي ض  ،كامل محمإ محمإ ( ،)1994محمإ بابال شاعر وفيلسيا اسسال  ،ع ،1دار الاتب العلمية :بيروت – لبلان
 -18العيلي ،بإرالإ ن العيلي الحلري ( )2997عمإة القارا شعععععرح لعععععحي البتارا ،دار الحإ ث لللشعععععر والتيت ع :القاررة-
مصر
-19الغيرا ،السيإ عبإ الماجإ (  )2996د يان محمإ بابال األعمال الااملة ،ع ،1دارابن كثير :دمشل -سير ا
 -20القضاعي ،أبيعبإ

محمإ بن سالمة بن جعرر بن علي بن امين المصرا ( )1916=1496مسلإ الش اب ،ع ،2حقيل:

مإا بن عبإالمعيإ السلري ،ماسسة الرسالة :بيروت – لبلان
 -21مريرا ،محمإ اابال (  )1319اسععرار ورميت(كليات اشعععار فارسععي) ،ع ،1صععحي ا مإ سععروش ،انتشععارات سععلا ي:
ران -ا ران
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-22مريرا ،محمإ اابال (  )1319خاللع مثليا ( كليات اشععار فارسي) ،صحي ا مإ سروش ،انتشارات سلا ي ،ران-
ا ران
-23مريرا ،محمإ اابال (  )1319جاو إ نام ( كليات اشععععار فارسعععي) ،صعععحي ا مإ سعععروش ،انتشعععارات سعععلا ي ،ران-
ا ران
 -24مريرا ،محمإ اابال (  )1319مسافر ( كليات اشعار فارسي) ،صحي ا مإ سروش ،انتشارات سلا ي ،ران -ا ران
-22مريرا ،محمإ اابال (  )1319تبير ععم (كليات اشععععار فارسعععي) ،صعععحي ا مإ سعععروش ،انتشعععارات سعععلا ي ،ران-
ا ران
 -27مريرا ،محمإ اابال (  )1319پ

چ با إ کرد ای اايا شرق ( كليات اشعار فارسي) ،صحي ا مإ سروش ،انتشارات

سلا ي ،ران -ا ران
-26مريرا ،محمإ اابال (  )1319پيا مشععرق ( كليات اشعععار فارسععي) ،صععحي ا مإ سععروش ،انتشععارات سععلا ي ،ران-
ا ران
-21المبار كريرا ،لري الر من ( ،)1426ع ،1دار العصماء ،دمشل-سير ا
-29المقإسععععععي ،معير الإ ن بن محمإ العليمي المقإسععععععي الحلبلي( 1439ه= ) 2999فت الر من في رسععععععير القرآن ،ع ،1دار
الليادر ،المملاة العربية السعيد ة
-39اللإوا ،أبيالحسن علي الحسلي(  )1979روا ع بابال ،ع ،1دارالرار :دمشل -سير ا
 -31ال روا ،علي بن سععلةان (أبي علي القارا) 1391(،المصععليف في معرفة الحإ ث المياععيف ،ع ،2حقيل :عبإالرتاح أبي
غإة ،ماسسة الرسالة :بيروت -لبلان
 -32ال معضاني ،محمإ بن محمإ بن علي أبي الرتيح الةا ي(  )1999=1429كتاب األربعين في برشععععععاد السععععععا ر ن بل ملاتل
المتقين ،ع ،1حقيل :عبإالستار أبي غإة ،دار البشا ر اسسالمية :دمشل -سير ا
-33اليحصبي ،عيا

بن ميس بن عيا

بن عمرون السبتي ،أبي الرضل ( )1496الشرا بتعر ف قيق المصةر  ،ع ،2دار

الريحاء :عمان-األردن
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