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چکیده

مدیح نبوی همانند سـایر انواع شـعری فراز و نشـیب های فراوانی را پشـت سـر نهاده اسـت. شـاید بتوان 
آغازگـران ایـن راه را حّسـان بن ثابـت و کعب بـن زهیر دانسـت که قصیـدۀ اعتذاریة معروف »بانت سـعاد« را 
سـروده اسـت. اوج اقتدار این نوع شـعر را باید عصر انحطاط و سـرآمد آن را بوصیری دانسـت. مدیح نبوی در 
شـعر معاصـر نیز جایـگاه واالی خویش را شناخته اسـت و شـاعران در ابیات مختلف به بررسـی خصوصیات 
روحـی و معنـوی پیامبر اکـرم)ص( پرداخته اند. مالّ عبدالکریم مدّرس، شـاعر ُکردزبان، و عبدالحمید الخطیب، 
شـاعر معاصـر عـرب، در ایـن زمینه نقـاط مشـترکی دارند؛ ماننـد: عظمـت و اخالق پیامبـر)ص(، اّمـی بودن 
ایشـان، بشـیر و نذیر بودنشـان، معراج و نیز آشـنایی با حضرت خدیجه )س( هسـتند. مقالة حاضر می کوشـد 
بـا بهره گیـری از مکتـب آمریکایـی ادبیات تطبیقـی و با بهره جسـتن از دیوان دو شـاعر، با اسـتفاده از روش 
ـ تحلیلـی به بیان این نقاط اشـتراک و تبیین آنها بپـردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن اسـت که دو  توصیفـی 
شـاعر در شـعر خویـش به اخـالق واالی پیامبر)ص( و عظمت ایشـان نزد پـروردگار متعال اشـاره کرده اند. اّمی 
بـودن پیامبـر)ص( و اینکـه قرآن کریم معجزه ای الهی اسـت کـه با وجود بی سـوادی پیامبر)ص( بر ایشـان نازل 

شده اسـت، یکی دیگر از نقاط مشـترک مدایح نبوی دو شـاعر اسـت.
کلیدواژه ها: مدیح نبوی، شعر ُکردی، عبدالکریم مدرس، شعر عربی، عبدالحمید الخطیب، مکتب آمریکایی.

* E-mail: a. moghaddam1351@gmail.com
** E-mail: masoudbavanpouri@yahoo.com )نویسندۀ مسئول(

*** E-mail: ebrahimi.un@gmail.com
****E-mail: Wahid.Sajadi@gmail.com

mailto:masoudbavanpouri@yahoo.com

