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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.
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مقدمه
بررســی و مطالعــة آثــار ادبــی ملّت هــای مختلــف اهمیــت خاصــی دارد، بــه طــوری کــه شــاخه ای از 
ادبیــات بــا عنــوان ادبیــات تطبیقــی بــه بررســی آثــار برجســتة ادبــی زبان هــای مختلف جهــان می پــردازد. 
در واقــع، »ادبیــات تطبیقــی، علمــی اســت کــه عمومــاً بــه بررســی روابــط ادبیــات یــک ملـّـت و یــا دیگــر 
ملــل می پــردازد و در آن، نحــوۀ انتقــال آثــار ادبــی یــک ملّــت بــه ادبیــات دیگــر ملّت هــا ســخن گفتــه 
ــر و قالب هــای  ــی گاه در حــوزۀ واژه هــا و موضوع هاســت و گاه در حــوزۀ تصاوی ــار ادب می شــود. انتقــال آث
مختلــف بیانــی، ماننــد قطعــه، قصیــده، نمایشــنامه و امثــال آن و گاه در حــوزۀ احســاس و عواطــف« )نــدا، 
19۷3م.: ۲6(. در عصــر جهانــی شــدن، ایــن شــاخه از ادبیــات ضمــن گشــودن دریچه هــای جدیــدی از 
ادبیــات بــه روی خواننــدگان، ُمهــر پایانــی بــر خودمهم بینــی ادبــی محســوب می گــردد و معیــار دقیقــی 

اســت کــه بــا کمــک آن می تــوان جایــگاه و وزن ادبیــات ملّــی یــک کشــور را روشــن نمــود.

ادبیــات عربــی و ُکــردی از پربارتریــن ادبیــات تمــدن بشــری هســتند که به دلیــل همســایگی و قرابت 
فرهنگــی، همــواره ارتبــاط پنهــان و آشــکار متقابلــی بــا یکدیگــر داشــته اند. ایــن موضــوع باعــث تشــابهات 
بســیاری در وزن، شــکل، محتــوا و فنــون دیگــر شــعری در ایــن دو ادبیــات شده اســت و هــر دو بــه گونــه ای 
یکدیگــر را تأییــد و تقویــت نموده انــد و ســبب نزدیکــی ملّت هــا بــه یکدیگــر می گــردد، چــون »ادبیــات 
تطبیقــی قــادر اســت از طریــق شناســاندن میراث هــای تفکــر مشــترک، بــه تفاهــم و دوســتی ملّت هــا 

کمــک مؤثــر نمایــد« )غنیمــی هــالل، 13۷3: ۴۴(. 

در عرصــة مطالعــة ادبیــات ملّت هــا روش های مختلفــی وجود دارد. ظهــور ادبیات تطبیقــی از پیامدهای 
نهضــت اروپــا )رنســانس( اســت کــه در اوایــل قــرن نوزدهــم بــرای اولین بــار در فرانســه و به منظور بررســی 
روابــط ادبــی میــان یونــان و روم و ادبیــات اروپــا بــه طــور کلـّـی، به ویــژه ادبیــات فرانســه، ســپس بررســی 
روابــط ادبیــات نویــن اروپــا بــا آنهــا شــکل گرفــت. در ایــن مکتــب، تنهــا بــه مقایســة میــان ادبیــات ملـّـی 
کشــورهایی پرداختــه می شــود کــه زبان هــای متفاوتــی دارنــد و میــان آنهــا پیوندهــای تاریخی وجــود دارد 

کــه خــود بــه تأثیــر و تأثــر می انجامــد.

یکــی دیگــر از ایــن روش هــا، مکتــب آمریکایــی اســت کــه هم زمانــی ارتبــاط تاریخــی میــان دو زبــان 
و تأثیــر و تأثــر آنهــا از یکدیگــر را اســاس مطالعــه نمی دانــد، بلکــه همخوانــی فکــری بیــن انســان ها را در 
مناطــق مختلــف جهــان، مبنــای مطالعــات تطبیقــی بیــن دو زبــان قــرار می دهــد. رنــه ولــک بــه عنــوان 
پیشــتاز مکتــب آمریکایــی ادبیــات تطبیقــی می نویســد: »ادبیــات تطبیقــی بی توجــه بــه موانــع سیاســی، 
نــژادی و زبانــی بــه بررســی ادبیــات می پــردازد. همچنیــن، امــکان نــدارد کــه بتوانیــم آن را در روش واحدی 
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محصــور کنیــم« )مکــی، 19۸۷م.: 196(. از تعریــف فــوق چنیــن برمی آیــد کــه ولــک هیــچ حد و مــرزی را 
در ادبیــات تطبیقــی بــه رســمیت نمی شناســد و وی قائــل بــه مطالعــة ادبیــات به عنــون یک کلّیت اســت 

و مقایســة ادبیــات بــا هنرهــا، علــوم و معــارف انســانی را ممکــن می دانــد.

بــا توجــه بــه تعریــف و معیار مذکــور، مدیح نبــوی را در اندیشــة دو شــاعر عرب زبــان و ُکردزبــان، یعنی 
عبدالحمیــد الخطیــب و مالعبدالکریــم مــدرس بــا هــم مقایســه نموده ایــم کــه اّولــی، شــاعر عربســتانی 
معاصــر و دومــی، شــاعر اهــل ســلیمانیة معاصر اســت. در ایــن مقایســه، از شــاعر اول، دیوان ابتهاالت شــاعر 
فــی حــب اهلل و رســوله و از شــاعر دوم، دیــوان ثهنــا و ســکاال را اســاس پژوهــش قــرار داده ایم. امــا در تعریف 

ادبیــات مذهبــی گفته انــد:
»ادبیـات مذهبـی یکـی از گونه هـای ادبـی اسـت کـه متأسـفانه کمتـر مورد توجـه قرار 
گرفته اسـت، در حالـی کـه تقریبـاً در تمـام زبان هـا رایج اسـت و شـاخه های متعـددی دارد؛ 
ماننـد: تحمیدیـه )اشـعار در حمـد و سـتایش خـدا(، توحیدیـه )شـعر در بیـان یگانگـی و 
وحدانیـت خـدا(، سـتایش ائمـة اطهار، خلفا، بـزرگان دین و نیـز مولودنامه هـا و معراج نامه ها 
کـه در آن هـا بـه شـرح تولـد و معـراج پیامبـر)ص( پرداخته انـد« )محسـنی نیا و پوریزدان پناه 

کرمانـی، 13۸۸: ۴۰(.

از زمــان ظهــور اســالم، شــاهد رواج نوعــی از ادبیــات مذهبــی هســتیم کــه در میــان شــاعران بزرگــی 
ــت.  ــکل گرفته اس ــدی و... ش ــة جع ــک، نابغ ــن مال ــة، کعب ب ــن رواح ــت، عبداهلل ب ــان بن ثاب ــد: حّس مانن
ایــن شــاعران بــا ســرودن ابیــات یــا قصایــدی در وصــف مقــام و عظمــت رســول اهلل)ص( شــعر خویــش را 
رنــگ و جالیــی خــاص بخشــیده اند. یکــی دیگــر از شــاعرانی کــه مــدح نبــوی موجــب عفــو وی از جانــب 
رســول اکــرم)ص( گشــت، کعب بــن زهیــر بــود. همچنیــن، »از ایــن گــروه می تــوان بــه شــاعر دورۀ جاهلــی 
ـ بــرای  ـ کــه یکــی از مشــوبات اســت  و اســالم، کعب بــن زهیــر اشــاره کــرد کــه قصیــدۀ معــروف بــردة را 
معذرت خواهــی ســرود و مــورد قبــول حضــرت)ص( قــرار گرفــت و ایشــان بـَـردۀ خویــش را بــه عنــوان صلــه 

بــه وی بخشــید« )ترجانــی زاده، 133۷: 1۲3(.

می تــوان ایــن قصیــده را شــروعی بــرای گونــه ای مــدح بــه نــام »مــدح نبــوی« دانســت. بعدها شــاعران 
از زبان هــا و ادوار گوناگــون در ایــن نــوع شــعری، هنــر خویــش را بــه منّصــة ظهــور گذاشــتند کــه اوج آن را 

در زمــان مملوکــی )از ادوار شــعر عربــی( و نیز دورۀ عثمانی شــاهد هســتیم.
»مــدح« در لغــت بــه معنــی ســتودن و توصیــف بــه نیکویی اســت. ابن منظــور در ایــن باب می نویســد: 
»مــدح ضــد هجــا و بــه معنی ثنــای نیکــو و پســندیده اســت« )ابن منظــور، 1۴1۴ق.: مــادۀ مــدح(. صاحب 
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تاج العــروس در شــرح ایــن واژه می نویســد: »ایــن کلمــه، مصــدر اســت و بــه معنــی ســتودن و اســم مصــدر 
آن “مدحــة” بــه معنــی ســتایش و جمــع آن“ِمــُدح” اســت« )زبیــدی، بی تــا: مــادۀ مــدح(. دهخــدا نیــز در 
تعریــف مدیــح کــه متــرادف مــدح اســت، آورده اســت: »مدیــح، شــعر و چکامــه ای را گوینــد کــه در آن بــه 
توصیــف و تمجیــد ممــدوح بپردازنــد، صفــات نیکــوی او را بیــان کننــد و جمــع آن مدایح اســت« )دهخدا، 

13۷3، ج 1۲: ذیــل مــدح(.
مــدح یکــی از ابــواب گســترده در شــعر عربــی اســت کــه در دورۀ اســالمی در پرتــو ارزش های اســالمی 
در محتــوا و معانــی و نیــز موضوعــات ســنتی آن تغییراتــی پدیــد آمد کــه می توان بــه ورود معانی اســالمی 
و فضایــل معنــوی و مــدح نبــوی اشــاره کــرد: »مدیــح نبــوی یکــی از فنــون و گونه هــای شــعری اســت که 
گرایــش بــه تصــوف و عرفــان در نشــر و گســترش آن نقــش مهمــی ایفــا نموده اســت و آن، گونه ای بــاارزش 

از عواطــف دینــی و نوعــی ارزشــمند از ادبیــات به شــمار مــی رود« )زکــی مبــارک، 199۷م.: 1۷(.
محمود محمد سالم می گوید:

»مدایـح نبـوی در آغاز، بخشـی از مدایح متعـارف و متداول در ادبیات عربی بوده اسـت، 
ولـی بعدهـا بـه دلیـل متفاوت بـودن شـخصیت پیامبـر)ص(، از مـدح عمومی فاصلـه، و روش 
خاصـی بـه خود گرفته اسـت. با گذشـت زمـان اندکـی از رحلت پیامبـر)ص( این زمینـه فراهم 
گشـت کـه شـعرا در فضایـی فـارغ از حـزن و انـدوه بـه سـبب رحلـت ایشـان، بـه تجلیل از 
فضایـل اخالقـی و شـمایل معطـر و رفتـار منّور ایشـان بپردازند و بدیـن ترتیب، بـا تأکید بر 
اندیشـة تـداوم حیـات پیامبـر)ص( بعـد از مرگ، توسـل به ایشـان و طلب غفـران و رحمت، بر 

وسـعت مدایح نبـوی افزوده شـد« )سـالم، 1996م.: ۴۷ و ۴۸(. 

ــرای تحقــق آمــال قلبــی شــاعر و نیــز  ــاداش، بلکــه ب ــه و پ ــرای گرفتــن صل ــه ب ــوع مــدح ن ــن ن ای
برخــورداری از رحمــت الهــی و شــفاعت پیامبــر)ص( ســروده می شــود و هــدف آن، مــدح و ســتایش ذات 
الهــی، حقانیــت پیامبــران )علیهم الســالم(، به ویــژه پیامبــر اکــرم)ص( از یک ســو، و بســط و گســترش فضایل 

اخالقــی و دینــی از ســوی دیگــر اســت.

ـ ادبــی از بارزتریــن مصادیــق و گویاتریــن جلوه هــای  ایــن نــوع مدایــح بــه عنــوان پدیــده ای دینــی 
ادبیــات متعهــد محســوب می شــود کــه ضمــن در بــر داشــتن پیام هــای ارزشــی، اجتماعــی و الگوهــای 
رفتــاری مــورد تأییــد دیــن، زمینه ســاز شــکوفا شــدن بســیاری از فنــون ادبی نیــز گشــته اســت. رواج مدح 
در نظــم بیشــتر از نثــر بوده اســت و گاه شــاعر در خــالل ایــن نــوع مــدح، در بیــان نیکی هــا و ســجایای 
اخالقــی، بــر ســبیل اغــراق، مبالغــه ورزیــده کــه البتــه  ایــن امر، طبیعــی اســت؛ زیــرا در مدح بایــد ممدوح 
را بیــش از آنچــه هســت، نشــان داد و »مــدح، مضمــون اصلــی قصیــده اســت و در مــدح بایــد قهرمانــان را 
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بیــش از آنچــه هســت، نشــان دهنــد و به اصطــالح چهــره ای را اســطوره ای کننــد« )شمیســا، 13۷۸: ۲۴۰(. 
درونمایــة بیشــتر مدایــح نبــوی، پیرامــون شــخصیت رســول)ص( اســت و »از جملــه درونمایه هــای تأثیرگذار 
مدایــح نبــوی، وصــف ویژگی هــای ظاهــری و خصوصیــات اخالقــی پیامبــر)ص(، اشــاره بــه احــکام و مبانــی 
اســالم، اســتناد بــه آیــات قرآنــی و احادیــث نبــوی، اشــاره بــه وقایــع صــدر اســالم، وصــف کعبــه و توصیف 

عظمــت و شــکوه بــارگاه نبــوی و اشــاره بــه معجــزات پیامبــر)ص( اســت« )علیــزاده، 13۷۸: 1۸(.

1. پیشینة پژوهش
الــف( ابوالحســن مقدســی در مقالــه ای بــا عنــوان »درآمــدی تطبیقــی بــر مدایح نبــوی شــوقی و بهار« 
)13۸3( در مجلــة دانشــکدۀ ادبیــات دانشــگاه تهــران بــه بررســی تطبیقــی مدایــح نبــوی دو شــاعر با توجه 
بــه موضوعــات مشــترکی ماننــد: معــراج، اّمــی بــودن، برتــری پیامبــر)ص( بــر ســایر پیامبــران و... و نیــز بیان 
وجــوه افتــراق بیــن مــدح نبــوی ایــن دو شــاعر گرانقــدر پرداخته اســت. مقدســی در شــمارۀ دیگــری از 
همیــن مجلــه در مقالــه ای بــا عنــوان »مقایســة مدایــح نبــوی عطــار و صفی الدیــن حلــی« همیــن کار را 

مجــدداً انجــام داده اســت.

ب( ناصــر محســنی نیا و آرزو پوریزدان پنــاه کرمانــی در مقالــه ای بــا عنــوان »بررســی تطبیقــی مدایــح 
نبــوی در شــعر جمال الدیــن عبدالــرزاق اصفهانــی و احمــد شــوقی« )13۸۸( کــه در شــمارۀ ســوم از ســال 
اول پژوهشــنامة زبــان و ادبیــات فارســی چــاپ شده اســت، ضمــن گفتــاری دربــارۀ مــدح نبــوی به بررســی 
وجــوه افتــراق و اشــتراک بیــن ترکیب بنــد جمال الدیــن عبدالــرزاق و نیــز همزیــة نبویــة احمــد شــوقی 

ــد. پرداخته ان
ج( عطامحمــد رادمنــش در مقالــه ای بــا عنــوان »بازتــاب کمــال نبــوی در دیــوان خاقانــی« )13۸۸( 
در شــمارۀ چهــارم از ســال اول پژوهشــنامه زبــان و ادبیــات فارســی بــه بررســی ابعــاد مضامیــن و مفاهیــم 
برخاســته از هنــر، اندیشــه و قلــم خاقانــی در ســتایش پیامبــر)ص( پرداخته اســت و بــا اســتناد بــه شــواهد و 

مصادیــق شــعری ایــن امــر را تبییــن کرده اســت.

د( حمیــد طاهــری در مقالــه ای بــه نــام »نقد و بررســی تحلیلــی برخی مدایح نبــوی ســنایی« )13۸6( 
در ســال پنجــم از مجلــة زبــان و ادبیات فارســی دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان به بررســی شــخصیت واال 

و بی بدیــل حضــرت رســول)ص( در بخــش ســوم حدیقــة ســنایی پرداخته اســت.
هـــ( علــی ســلیمی و محمدنبــی احمــدی در مقالــه ای بــه نــام »المدائــح النبویـّـة فــی الّشــعر العربــی؛ 
)دراســة فــی تطورهــا التاریخــی(« )۲۰11م.( در شــمارۀ هجدهــم از مجلــة العلــوم االنســانیة الدولیــة، بــه 
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بررســی تطــور مدایــح نبــوی در شــعر قدیــم و معاصــر عــرب پرداخته انــد و در ســه مرحلــه آن را بررســی 
کرده انــد کــه عبارتنــد از: پیــروی از بـُـردۀ کعب بــن زهیــر، ترکیــب مــدح نبــوی بــا تصــوف و معــارف دینی 

و فلســفی )بـُـردۀ بوصیــری(، ترکیــب مــدح نبــوی بــا قضایــای سیاســی و اجتماعــی )شــعر معاصــر(.

و( مســعود باوان پــوری و رضــوان لرســتانی )139۲( در مقالــة »بررســی وجــوه اشــتراک و افتــراق در 
مدایــح نبــوی از نــگاه برعــی و مــدرس« در شــمارۀ بیســت هشــتم از فصلنامــة مطالعــات ادبیــات تطبیقی 

جیرفــت بــه بررســی ســیمای پیامبــر)ص( و مــدح ایشــان در دیــوان دو شــاعر پرداخته انــد.
مقــاالت فــراوان دیگــری دربــارۀ مدایــح نبــوی در ادب فارســی و عربــی نگاشــته شــده، اّمــا تاکنــون 
مقالــه ای پیرامــون بررســی تطبیقــی مــدح نبــوی در شــعر عبدالحمیــد الخطیــب و عبدالکریــم مــدرس 
ــدگاه  ــا دی ــی و ب ـ تحلیل ــی  ــا اســتفاده از روش توصیف ــة حاضــر می کوشــد ب مشــاهده نشده اســت. مقال
تطبیقــی آمریکایــی بــه بررســی مدیــح نبــوی در شــعر دو شــاعر بپــردازد و بــه ســؤاالت زیــر پاســخ دهــد:

ـ شاعران تا چه میزان به مدیح نبوی توجه داشته اند؟

ـ این دو  شاعر به چه موضوعاتی توجه داشته اند؟

2. زندگینامة ماّل عبدالکریم مدرس
عالّمــه مــالّ عبدالکریــم مــدرس ملقــب بــه »مــالّ عبدالکریــم«، فرزنــد محمــد در روســتای تکیــه، در 
نزدیکــی خورمــال و در مــاه ربیــع األول ســال 133۲ هجــری قمــری بــه دنیــا آمــد. وی در کودکــی پــدر 
خــود را از دســت داد. وی از ســنین کودکــی شــروع بــه خوانــدن قــرآن کریــم نمــود و بــا آن انــس و الفــت 
گرفــت. مالعبدالکریــم عالقــة فراوانــی بــه تعلیــم داشــت. بنابرایــن، بــه شــهرهای مختلــف به قصد کســب 
علــم ســفر کــرد؛ از جملــه در جنــگ جهانــی اول بــه ســلیمانیه، ســپس بــه پــاوه رفــت و در زمینه هــای 
مختلــف تحصیــل نمــود. وی بــه ســبب هــوش و ذکاوت فــراوان در بیســت ســالگی، اجــازۀ فتــوا و تدریــس 
ــه تدریــس کــرد  ــه روســتایی در نزدیکــی حلبچــه رفــت و شــروع ب دروس اســالمی را کســب کــرد و ب
ـ۴۰۴(. مــالّ عبدالکریــم مــدرس یکــی از دانایــان ُکــرد اســت کــه  )ر.ک ؛ابراهیمــی محمــدی، 13۷9: ۴۰3
از ســّیدهای برزنــج مقیــم ســلیمانیه بــود. وی در کتابخانــة شــیخ عبدالرحمــن تدریــس می کــرد و شــاگرد 
بســیاری از افــراد مشــهور ُکــرد، ماننــد موالنــا خالــد شــارهزوری، موالنــا ابراهیم بیــاری، ســّیدعلی برزنجی، 

شــیخ عبــداهلل خرپانــی و... بــود )ر.ک؛ مــردوخ روحانــی، ۲۰11م.: ۲۷9(.
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3. زندگینامة عبدالحمید الخطیب
عبدالحمیدبــن احمدبــن عبداللطیف بــن عبــداهلل الخطیــب در ســال 1316 هجــری قمــری در مکــه به 
دنیــا آمــد و علــوم اولیــه را از بســیاری از علمــای بــزرگ مســجدالحرام، ماننــد شــیخ ســعید یمانــی، شــیخ 
عمربــن ابوبکــر بــا جنیــد و پدر خویــش آموخت کــه امام و خطیــب مســجدالحرام و مفتی مذهب شــافعی 
بــود. بعــد از اتمــام علــوم شــرعی، بــه تدریــس در مســجدالحرام پرداخــت. ســپس در ســال 1355 هجــری 
قمــری عضــو مجلــس شــورا شــد. در ســال 136۷هجــری، کاردار دولت در پاکســتان شــد و در ســال 13۷3 
تــا 13۷۴ هجــری، اولین ســفیر عربســتان ســعودی در دولــت پاکســتان بــود. وی در ســال 13۷۴، به دنبال 
ابتــال بــه بیمــاری قلبــی و با توصیة پزشــکان بازنشســته شــد و بــه روســتای الزیدانی در دمشــق رفــت. وی 

.(www.wikipedia.com( در 1۸ ربیــع األول ســال 13۸1 هجــری دار فانــی را تــرک کــرد

4. تحلیل موضوع
4ـ1. عظمت و اخالق پیامبر)ص(

ــاد شــده، تنهــا پیامبــر عظیم الشــأن  از میــان تمــام اولیــاء و انبیایــی کــه در قــرآن کریــم از آنهــا ی
اســالم)ص( بــه اخــالق نیــک و عظیــم توصیــف شده اســت. پــس یکــی از بزرگتریــن امــور خارق العــاده در 
َّــَک لََعَلــی  وجــود ایشــان، اخــالق ایشــان بــوده اســت کــه در قــرآن کریــم بــدان اشــاره شده اســت: »َوإِن
ُخُلــٍق َعِظیٍم«)القلــم/ ۴(. عبدالحمیــد الخطیــب در مــوارد فراوانــی از شــعر خویــش بــه این موضوع اشــاره 
داشــته اســت؛ مثــالً شــاعر در بیــت زیــر، پیامبــر را ســرور تمــام کاینــات معرفــی می کنــد. پیامبــر نمونــة 
عالــی و مصــداق واقعــی اشــرف مخلوقــات اســت و بــه همیــن دلیــل، وی را ســرور آدمیان معرفــی می کند. 
در مصــراع دوم نیــز شــاعر بــه مقــام و منزلــت واالی پیامبــر اشــاره می کنــد و وی را کســی می دانــد کــه 

نــزد پــرودگار صاحــب جــاه و منزلــت خــاص و کم نظیــر می باشــد  

عظیــُم« اهلل  عنــد  َقــدُرُه   وَمــن 
                      )الخطیب، 199۷م.: 1(.

 »علیــک ســالُم اهلل یــا ســّیَد الــَورَی

یعنی؛ »درود خدا بر تو ای سرور آدمیان و ای کسی که ارزشت نزد پروردگار، واالست«.

 در آیــات قــرآن کریــم و احادیــث، پیوســته پیامبــر اســالم)ص( مخاطــب قــرار گرفته اســت و همیــن 
موضــوع خــود نشــانة عظمــت و بزرگــی ایشــان در نــزد خداونــد می باشــد. تــا جایــی کــه خداونــد وی را 
»رحمــة للعالمیــن« معرفــی فرموده اســت. در مصــراع اول بیــت زیــر شــاعر بــه طــور ضمنــی بــه ایــن نکته 
ــه   ــد می باشــد ک ــن رســول و فرســتادۀ خداون ــر)ص( بهتری ــه پیامب ــد ک ــان می کن اشــاره کرده اســت و بی
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هدایــت او فقــط بــه خیــر می باشــد و تنهــا کســی می توانــد چنیــن خصوصیتــی داشــته باشــد کــه هــدف 
ِّــي  از خلقــت او، رحمــت بــرای جهانیــان باشــد. یکــی از احادیــث شــریفه در شــأن پیامبــر)ص(، حدیــث »إِن
ــم َمــَکارَِم األَخــالَق« می باشــد کــه در آن، پیامبــر)ص( هــدف از بعثــت خــود را تکمیــل مــکارم  بُِعثــُت أِلُتَمِّ
اخالقــی بیــان فرموده اســت. در مصــراع دوم بیــت زیــر، شــاعر پیامبــر)ص( را تکمیل کننــدۀ مــکارم اخالقــی 

بیــان نمــوده کــه قطعــاً بــه حدیــث مذکــور نظــر داشته اســت:
بِالُمکَرَمــات« األخــالََق  تِتــمُّ   وَ 
                                          )همان: 1(.

ــٍر ــدي لَِخی ــَم الّرســوُل تَه ــَت نِع  »أن

یعنــی؛ »تــو بهتریــن فرســتاده هســتی کــه بــه هــر خیــری دعــوت می کنــی و اخــالق را بــا کارهــای 
پســندیده تکمیــل می کنــی«. 

شــاعر در ابیــات دیگــری بــر عظمــت و اخــالق واالی پیامبــر)ص( اشــاره و چندیــن صفــت کریمــه را در 
وصــف ایشــان بیــان نموده اســت کــه هــر یــک از آنهــا بــه نوعــی بــر اخــالق، رفتــار و جایــگاه ایشــان اشــاره 
کرده اســت. شــاعر پیامبــر را »نــور چشــمها« معرفــی می کنــد  و خلقــت وی را چراغــی می دانــد کــه نــور 
او چشــم های نابینــا در تاریکــی جهــل را بینــا و روشــن می کنــد. شــاعر عــالوه بــر خطــاب »دوســت مــن« 
بــرای پیامبــر)ص( در مصــراع دوم، وی را ســرور مخلوقــات و تــاج ســرها دانســته اســت. ایــن خــود بــه ایــن 
نکتــه اشــاره دارد کــه هــدف از خلقــت مخلوقــات، پــا بــه عرصــة وجــود نهــادن وی بوده اســت و بــه همیــن 

دلیــل، او را ســید خلــق معرفــی کرده اســت:
 ســّیُد الَخلــِق تَــاُج رأِس الُهــَداةِ«
                                       )همان: 39(.

ــي ــَت َحِبیِب ــوِن أَن ــوُر العی ــَت ن  »أن

یعنی؛ »تو نور چشمها، محبوب من، سرور آدمیان و تاج َسِر هدایتگران هستی«.

در ابیــات زیــر، شــاعر بــاز هــم بــه مقــام و جایــگاه رفیع پیامبــر)ص( اشــاره کرده اســت. شــاعر، پیامبــر)ص( 
را صاحــب نعمت هــای فراونــی می دانــد کــه خداونــد بــه ســبب جایــگاه رفیــع وی بــدو بخشیده اســت. 

همچنیــن، شــاعر در بیــت زیــر بــاز هــم بــه ســیادت ایشــان بــر دیگــر مخلوقــات تأکیــد داشته اســت:
 إِلــُه العــرِش بِالنَِّعــِم الِجَســاِم
ــاٍم« ــی َمَق ــی أَعلَ َ ــُه إِل  وَ رَفََّع
                         )همان: ۴5(.

 »رســوَل اهلل یـَـا َمن َقــد َحباُه
 وََســوََّده َعلَــی ُکلِّ الَبرایَــا

یعنی؛ »رسول اهلل! ای کسی که خدای متعال نعمت های بزرگ را به تو بخشیده است

و تو را بر تمام خالیق سرور ساخته و به باالترین جایگاه ترفیع داده است«.
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چنان کــه بیــان شــد، یکــی از خصوصیــات بــارز پیامبــر)ص(، اخــالق نیکــوی وی در میــان امــت بــود؛ 
اخــالق نیکویــی کــه از درون پــاک و نورانــی آن حضــرت نشــئت گرفته اســت. اخــالق نیکــوی ایشــان تــا به 
آن انــدازه بــود کــه بــا دشــمنان و آنانــی کــه بــه وی توهیــن و آزار روا می داشــتند، هــم خوشــرو و مهربــان 
بودنــد. بــه همیــن ســبب، می تــوان قاطعانــه گفــت کــه چنیــن معامــالت و رفتــاری فقــط و فقط از کســی 
بــروز می کنــد کــه در باالتریــن درجــة اخــالق باشــد. در بیــت زیــر نیــز شــاعر ضمــن بیــان همیــن نکتــه 
بــه حدیثــی اشــاره دارد و مضمــون آن بــر ایــن شــرح اســت کــه خداونــد متعــال ایشــان را ادبــی نیکــو عطا 

ــت: نموده اس
 وجّملــه بأخــالٍق عظــام«
                          )همان: ۴6(.

 »وأدبـّـه المهیمــُن فــي صبــاه

یعنی؛ »و مهیمن )از صفات الهی( او را در کودکی تربیت نموده، با اخالقی واال زینت داده است«.

بــا توجــه بــه پررنگــی مؤلفه هــای فرهنگــی همچــون عالقه بــه کســب بزرگــی و ســیادت، از دیربــاز در 
میــان اعــراب، شــاعر از میــان صفــات انبــوه و بی شــمار نبــی اکــرم)ص( توجــه خاصــی بــه مقــام ســروری و 
ســیادت ایشــان بــر دیگــر افــراد و مخلوقــات داشته اســت. بــه همیــن ســبب، شــاعر ایــن ویژگــی ایشــان را 
بــه روشــهای گوناگــون دســتمایه ای بــرای هنرنمایــی خــود قــرار داده اســت. در بیــت زیر نیز شــاعر بــا بیان 
برتــری ایشــان در میــان دیگــر پیامبــران، وی را بهتریــن کســی می دانــد کــه روی زمیــن قــدم نهاده اســت:

 وخیــُر قرٍم و َمن یمشــي َعلـَـی َقَدٍم«
                                       )همان: 61(.

 »محمــٌد خیُر َمن أرســلَت ِمن ُرُســٍل

یعنــی؛ »محمــد،  بهتریــن رســولی اســت کــه نــازل کــرده ای و بهتریــن فــرد بــزرگ و بهتریــن کســی 
هســتی کــه روی زمیــن قــدم می نهــد«.

بیــان ویژگی هــا و خصــال پــاک پیامبــر)ص( چنــان جهان شــمول اســت کــه همــواره محــل موافقــت 
ــون بوده اســت. یکــی از  ــای گوناگ ــا و زبان ه ــراد و شــخصیت هایی از قومیت ه ــا و آرای اف ــق نظره و تطاب
همیــن شــاعران، مــالّ عبدالکریــم، مــدرس و شــاعر ُکردزبانی اســت که از نظــر مضمون آفرینــی در خصال و 
جایــگاه پیامبــر اســالم)ص( اشــتراکات فراوانــی بــا دیگر شــاعران، از جملــه عبدالحمید الخطیب داشته اســت.

در بیــت زیــر، عبدالکریــم نیــز بــه مقــام و جایــگاه واالی پیامبــر)ص( اشــاره نموده اســت و وی را نــوری 
می دانــد کــه بــر ســرار آفــاق دمیــده اســت. در  ایــن مصــراع، شــاعر بــه صــورت مضمــر بــه همــان تعبیــر 
روحانــی »رحمــة للعالمیــن« بــرای پیامبــر اشــاره داشته اســت کــه هماننــد نــوری بــرای روشــنایی دل 
همــگان دمیده اســت. در مصــراع دوم بیــت زیــر، شــاعر بــه کمــال اخــالق در پیامبــر)ص( تأکیــد دارد کــه 
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ــَم َمــَکارَِم األَخــالَِق« اشــاره داشته اســت: ِّــي بُِعثــُت ألُتَمِّ می تــوان گفــت بــه همــان حدیــث نبــوی »إِن
 تهــواو بــو دهورهــی دائیرهــی ئهخــالق«
                                )مدرس، 19۸۷م.: 6(.

 »نــوورت کهوتــه ســهر سهراســهر ئافــاق

یعنی؛ »نور تو بر سراسر آفاق افتاد و بدین سبب، دایرۀ اخالق تکمیل شد«.

یکــی دیگــر از مضامیــن مشــترک میــان دو شــاعر، برتــری پیامبر اســالم)ص( بــر دیگر برگزیــدگان الهی 
اســت کــه شــاعر  وی را ســرور و برگزیــدۀ همــة آنهــا معرفــی کرده اســت:

 ئهی رههبهرهکهی بــو عیززهت عهلهم«
                                                 )همان: ۷(.

 »ئهــی ســهروهرهکهی ئهصفیــای عالهم

یعنی؛ »ای سرور اصفیا )و برگزیدگان( عالم، و ای رهبری که برای عزت و افتخارِ علم )نازل( شدی!«

خداونــد انســان را بــه »اشــرف مخلوقــات« ملقــب فرموده اســت کــه طبیعتــاً شایســتگی چنیــن لقبی 
به راحتــی بــه دســت نخواهــد آمــد. قطعــاً نمونــة عالــی و مصــداق کامــل ایــن لقــب گرانقــدر کســی جــز 
پیامبــر عظیم الشــأن اســالم)ص( نمی توانــد باشــد. ایــن گونــه توصیــف دربــارۀ پیامبــر در اشــعار عبدالکریــم 
مــدرس نیــز بارهــا و بارهــا تکــرار گردیده اســت. در بیــت زیــر، شــاعر نیــز ضمــن بیــان پاکــی و تقــدس 
ایشــان، وی را تــاج شــرفی می دانــد کــه بــر تــارک انســان  و هســتی می درخشــد. شــاعر در ایــن  مصــراع 

نیــز هماننــد عبدالحمیــد، پیامبــر)ص( را اشــرف مخلوقــات بیــان نموده اســت:

ــانی« ــهری ئینس ــهرهفی س ــی ش  تاج
                                          )همان: 1۰9(.

ــی ــاره نووران ــپی و چ ــی س  »دســت و پ

یعنــی؛ »دســت و پــای تــو ســفید اســت )کنایــه از پاکــی( و چــاره ات نورانــی اســت و تــو تــاج شــرف بر 
َســِر انســان هستی«.

از دیگــر مشــترکات ذکــر شــده در اشــعار دو شــاعر، مســئلة رهبــری و راهبــری پیامبــر)ص( بــرای همــة 
مخلوقــات اســت کــه خــود می توانــد بیــان دیگــری از تعبیــر زیبــای »رحمــة للعالمین« باشــد کــه رهبری 
مخلوقــات می توانــد یکــی از جلوه هــای زیبــای آن باشــد. شــاعر در مصــراع دوم، پیامبــر را رهبــر تمــام 

ــات دانسته اســت::  ــر مخلوق انســان ها و دیگ

 بــووی بــه رههبهــری ئینســان و پهــری«
                                             )همان: 1۲(.

ــری ــن و به ــا خاوی ــه خهت ــت ل  »روح
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یعنی؛ »روح تو از خطا پاک و مبّراست و )بدین سبب،( رهبر انسان و پَری شدی«.

ــه ای کــه اخــالق  ــه  گون ــد، ب اخــالق نیــک و اخــالص در دینــداری همــواره در کنــار یکدیگــر بوده ان
نیکــو زاییــدۀ اخــالص دینــداری به شــمار مــی رود. پیامبــر)ص( بــه عنــوان نمــاد و نمونــة کامــل دینــداری، 
همــواره مــورد ســتایش عــام و خــاص بوده اســت. عبدالکریــم مــدرس نیــز بارهــا و بارهــا به ایــن خصوصیت 
نیکــوی ایشــان اشــاره کرده اســت. در مصــراع دوم، بیــت زیــر آیــة مبارکــه ای را کــه در شــأن ُخلــق و خــوی 
نیکــوی پیامبــر اســالم)ص( نــازل گردیــده، تضمین نموده اســت. شــاعر در ابتدای بیــت پیامبــر)ص( را مخاطب 
خــاص خداونــد علیــم معرفــی کرده اســت و در مصــراع دوم، بــه ایــن ویژگــی نیکــوی اخالقی پیامبر اشــاره 

ــت: شده اس
َعِظیــم« ُخُلــٍق  لََعلَــی  ـَک  َـّ  إِن
                                             )همان: 63(.

 »تــو موخاطهبــی خالیقــی عهلیــم

یعنــی؛ »تــو مخاطــب خالــق علیــم هســتی، آنــگاه کــه فرموده اســت: تــو اخــالق عظیــم و برجســته ای 
داری«.

2ـ2. اّمی بودن پیامبر)ص(
َِّذیــَن  واژۀ »اُّمــی« یکــی از القــاب پیامبــر اکــرم)ص( اســت کــه در دو آیــه از قــرآن کریــم آمده اســت: ال
 )األعــراف/ 5۷ و  ِبُعــوَن الرَُّســوَل النَِّبــيَّ األُمِّــيَّ * ُهــَو یُْحِیـــي َویُِمیُت َفآِمُنــواْ بـِـاهللِّ َوَرُســولِِه النَِّبيِّ األُمِّــيِّ یَتَّ
5۸(. می تــوان »یــای« موجــود در »اُّمــی« را یــای نســبت دانســت و »اُّمــی« منســوب بــه »اُم« بــه معنــای 
مــادر اســت؛ یعنــی کســی کــه از نظــر خوانــدن و نوشــتن بــه همــان حالــت مــادرزادی خــود باقــی اســت. 
همچنیــن، اُّمــی را منســوب بــه »اّمــت« دانســت؛ یعنــی کســی کــه بــه روش اکثــر مــردم عــادت دارد؛ زیرا 
بیشــتر مــردم خوانــدن و نوشــتن را نمی دانســتند؛ چنان کــه کلمــة »عامــی« منســوب بــه »عامــه« و بــه 
معنــی کســی اســت کــه بــه روش و عــادت عامــة مــردم عمــل می کنــد. در حالــت ســوم، اُّمــی منســوب به 
»اُّم القــری« یعنــی مّکــه اســت؛ زیــرا قــرآن کریــم مکــه را »اُّم القــری« نامیده اســت: َوَهـــَذا ِکَتــاٌب أَنَزلَْناُه 

َّــِذي بَْیــَن یََدیـْـِه َولُِتنــِذَر أُمَّ الُْقــَری َوَمْن َحْولََهــا )األنعــام/ 9۲(. َصــدُِّق ال ُمَبــاَرٌک مُّ

درس ناخواندگــی پیامبــر)ص( و اینکــه ایشــان نــه می خوانــد و نــه می نوشــت، امــری اســت کــه فــراوان 
ــه  ــف، خطــاب ب ــان مختل ــا علمــای ادی ــام رضــا)ع( در مناظــره ب ــه ام ــان ک ــدان اشــاره شده اســت؛ چن ب
رأس الجالــوت )عالــم یهــودی( فرمــود: »از جملــه دالیــل صــدق پیامبــر)ص( مــا آن اســت کــه او شــخصی 
یتیــم، تهیدســت و چوپــان بــود و هیــچ کتابــی نخوانــده بــود و نــزد هیــچ اســتادی نرفته بــود. با ایــن حال، 
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کتابــی آورد کــه حکایــت پیامبران و خبر گذشــتگان و آینــدگان در آن آمده اســت« )صــدوق، 139۸: ۲۴1(.

شــاید یکــی از معجــزات بــی چــون و چــرای پیامبــر گرامی اســالم، همــان خوانــدن و نوشــتن وی بوده 
اســت کــه توانایــی آن در ایشــان بــدون هیــچ آموزشــی و بــه صــورت آنــی بــه وجود آمــد. الخطیــب در بیت 
زیــر ضمــن بیــان ایــن معجــزه اعــالم می کند کــه اُّمــی برانگیخته شــدن پیامبــر)ص( نشــانه ای بــرای زدودن 

تهمــت و افتــرا  نســبت بــه ایشــان و رســالت عزیــز آن حضــرت در هر زمــان بوده و هســت:

 َکآیـَـٍة لـَـَک الَتَبَقــي َعلـَـی التَُّهم«
             )الخطیب، 199۷م.: 6۲(.

لَِتجَعلَــه أُمِّیِّــاً  رَبُّ   »أنشــأتَه 

یعنــی؛ »خداونــد ایشــان را اُّمــی خلــق کــرد تــا او را برایــت نشــانه ای قــرار دهــد کــه تهمتــی بــر ایشــان روا 
نباشد«.

 بــا ســواد بــودن پیامبــر در عیــن اّمــی بــودن، تنها شــامل خوانــدن و نوشــتن ایشــان نبــوده، بلکه قلب 
ایشــان همزمــان مخــزن و معــدن تمــام علــوم و اســرار الهــی گردیده اســت. مــالّ عبدالکریــم مــدرس نیــز 
هماننــد دیگــر شــاعران، ایــن مســئله را در وصــف پیامبر)ص( دســتمایة خویش قــرار داده اســت. در بیــت زیر، 

شــاعر ســینة پیامبــر را در عیــن بی ســوادی، معــدن اســرار الهــی می دانــد:

 ئهتــوی نــارد له گهــل نهخویندهوار«
                      )مدرس، 19۸۷م.: 6۲(.

ــاری ــه ذات ب ــرار ک ــه ئهس ــره ل  »پ

یعنی؛ »پر از اسرار است که ذات باری متعال تو را با وجود بی سوادی فرو فرستاد«.

در بیــت دیگــری هــم مــدرس بــه همیــن نکتــه اشــاره کرده اســت و بــه  شــک و تردیــد کفــار دربــارۀ 
رســول اهلل)ص( اشــاره نمــوده، معتقــد اســت کــه اگــر ایشــان ســواد خوانــدن و نوشــتن داشــت، ایــن امــر 
جــای شــک و تردیــدی بــرای آنــان باقــی می گذاشــت، حــال آنکــه ایشــان بــدون داشــتن ســواد خوانــدن و 

نوشــتن، مخــزن علــم و اســرار الهــی گردیده اســت:

 جیی گومان ئهبووی بو ئههلی وهســواس«
                                                    )همان: 9(.

 »ئهگهر ئهت نووســی بــه دو پهنجهی راس

یعنی؛ »اگر با دستان خودت می نوشتی، جای شک و گمان برای اهل وسواس وجود داشت!«.

در بیــت دیگــری، مــدرس همیــن معجــزه را بــه شــکلی دیگــر بیــان نموده اســت. در بیــت زیــر، وی 
پیامبــر)ص( را مخاطــب قــرار داده اســت و بیــان می کنــد کــه ای پیامبــر، شــما کســی هســتید کــه بــا وجود 

بی ســوادی، عالمــة تمــام علــوم شــده ای:



143 بررسی تطبیقی مدیح نبوی ماّل عبدالکریم مدرس و...؛ مسعود باوان پوری و... 

 بووی به ئوســتادی خاوهــن کهرامه«
                                       )همان: 16(.

 »بــی خویندهــواری بوی بــه عهلالمه

یعنی؛ »با وجود بی سوادی، عاّلمه شدی و استادی صاحب کرامت و بزرگی گشتی«.

2ـ3. بشیر و نذیر بودن
»نذیــر، صفــت مشــّبهه بــه مفهــوم هشــداردهنده و بیم دهنــده ای اســت کــه ایــن مأموریت را به شــکل 
مــداوم بــه انجــام می رســاند و منــِذر، اســم فاعــل از مصــدر إِنــذار می باشــد« )عباســی مقــدم و عباســی، 
ِّلنَّــاِس بَِشــیًرا َونَِذیــًرا َولَِکــنَّ  13۸6: ۲6(. ایــن واژه، اشــاره ای بــه آیــة قرآنــی دارد: َوَمــا أَْرَســْلَناَک إاِلَّ َکافَّــًة ل
ــاِس اَل یَْعَلُمــوَن )ســبأ/ ۲۸(. در ایــن آیــه، خداونــد هــدف از رســالت پیامبــر)ص( را چیــزی جــز  أَْکَثــَر النَّ
بشــارت و انــذار مردمــان نمی دانــد و در ادامــه بیــان مــی دارد کــه بیشــتر مــردم از ایــن نکته ناآگاه هســتند.
در ابیــات زیــر، شــاعر در ابیاتــی چنــد بــه ایــن صفــات اشــاره کرده اســت کــه بــه عنــوان نمونــه، چنــد 
بیــت را ذکــر کرده ایــم. شــاعر پیامبــر)ص( را شــفیع اّمــت در روز قیامــت دانســته کــه در بــاب آنهــا شــهادت 

می دهــد و بشــارت دهنده بــه بهشــت اســت:
ــات ــي الِمیَق ــاِم فِ َ ــِفیَع األَن  وََش
وَالَجنَّــات« بِالُخلــِد   وَبَِشــیراً 
             )الخطیب، 199۷م.: 3۸(.

ً ــّرا ــِق ُط ــِه لِلَخل ــوَل اإلل ــا رَس  »یَ
ً ــرا ــَورَی وَنَِذی ــی ال ــِهیداً َعلَ  وََش

یعنــی؛ »یــا رســول اهلل کــه نیــازِ مردم هســتی و شــفیع آنهــا در روز میقــات! ** و گــواه بر مــردم و نذیر 
و بشــیر به بهشــت!«.

بــه ایــن نکتــه بارهــا و بارهــا در اشــعار خطیب توجــه شده اســت. در بیــت زیر، شــاعر ابتدا به صفت بشــارت 
ایشــان توجــه نموده اســت و آنــگاه بیم دهندگی پیامبــر)ص(، بر انتقام ســخت الهــی را مطرح کرده اســت:

 وَأَمَســی ُمنــِذراً َشــرَّ انِتَقــام«
                                 )همان: ۴6(.

ً ــیرا ــَدا بَِش ــًة وََغ ــَح َرحَم  »َفأَصَب

یعنی؛ »رحمت شد و بشیر گشت و آنگاه انذاردهنده به بدترین انتقام شد«.

همچنیــن، در بیــت دیگــری، شــاعر پیامبــر)ص( را بــه عنــوان بشــارت دهندۀ بهشــت و حمــت خداوند و 
نذیــر و بیم دهنــده از عــذاب الهــی بــرای گناهــکاران معرفــی نموده اســت:
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 ُهــَو النَِّذیــُر بَِما أُِعــَدَدتْ ِمن نَِقٍم«
                                 )همان: 61(.

ــاٍت وََمرَحَمــٍة  »ُهــَو الَبِشــیُر بَِجنَّ

یعنــی؛ »او بشــارت دهنده بــه بهشــت ها و رحمــت اســت و انذاردهنــده بــه آنچــه از ســختی ها آمــاده 
شده اســت«.

چنان کــه بیــان شــد، صفــات قرآنــی »بشــیر« و »نذیــر« بــودن پیامبــر، یکــی بارزتریــن اشــتراک هایی 
اســت کــه بیشــتر شــعرای مــّداح نبــوی بــدان پرداخته انــد. مــالّ عبدالکریــم نیــز بــه عنــوان شــاعر مــّداح 
پیامبــر)ص( بــا نگاهــی بلندتــر و جهــان شــمول تر، پیامبــر را بــا اوصاف »بشــیر« و »نذیــر« توصیف کرده اســت. 
 در بیــت زیــر، مــالّ عبدالکریــم پیامبــر)ص( را بشــارت دهنده و منــذری معرفــی کرده اســت کــه بشــارت 
و انــذار او بــرای جــّن و انــس می باشــد؛ بــه بیــان دیگــر، شــاعر به شــکلی مضمــر، پیامبــر را پیامبــری برای 

ــات دانسته اســت: تمام مخلوق
 به شــیر و نهزیــر بــو )جن( و بهشــه ر«
                       )مدرس، 19۸۷م.: ۲1(.

 »ئهی فورهستادهی بهرزی موعتهبهر

یعنی؛ »ای فرستادۀ واال و باارزش! )و ای( بشیر و نذیر برای جّن و انسان«.

2ـ4. معراج
مشــهور اســت کــه اســراء و معــراج اندکــی پیــش از هجــرت بــود )ر.ک؛ مرتضــی عاملــی، 13۸۸، ج 1: 
۲91(. اّمــا عــده ای معتقدنــد کــه اســراء در ســال دوم بعثــت روی داده اســت )ر.ک؛ مجلســی، 1۴۰3ق.، ج 
1۸: 319(. ابن کثیــر هــم ایــن واقعــه را در ســال اول بعثــت دانســته اســت )ر.ک؛ ابن کثیــر، 1۴۰۸ق.، ج 
3: 1۰۸(، اّمــا ابن شهرآشــوب می گویــد: »پــس از اِســرای پیامبــر)ص( در ســال نُهــم بعثــت، نمازهــای یومیــه 
واجــب شــد« )ابن شهرآشــوب، 13۸۴، ج 1: ۴3(. در ایــن اتفــاق روحانــی و جســمانی، پیامبــر)ص( شــبانه از 

مســجدالحرام بــه مســجداألقصی عــروج نمودند.

از دیگــر نکاتــی کــه خطیــب هماننــد دیگــر شــعرای مــّداح نبــوی بــه آن پرداختــه، حادثــة معــراج 
پیامبــر)ص( اســت کــه شــاعر ایــن حادثــه را دســتمایه ای دیگــر بــرای بــه تصویر کشــیدن عظمــت و جایگاه 
واالی پیامبــر)ص( قــرار داده اســت. در ابیــات زیــر، شــاعر ضمــن بیــان ایــن حادثــة مبــارک، به برتــری جایگاه 
پیامبــر بــر فرشــتگان مقــّرب خداونــد اشــاره کرده اســت. امــا نکتــة قابــل تأمل دیگــر در ابیــات زیــر، تأکید 
شــاعر بــر جســمانی بــودن معــراج پیامبــر عظیم الشــأن اســالم اســت کــه خــود می توانــد اعــالم موضعــی 
باشــد در مقابــل آنــان کــه دربــارۀ جســمانی بــودن معــراج شــک و تردیــد دارنــد. شــاعر بیــان مــی دارد کــه 
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خداونــد، تنهــا پیامبــر)ص( را بــه معــراج مشــّرف فرموده اســت و ایشــان تــا مرحلــه ای بــاال رفته انــد کــه حتی 
جبرئیــل نیــز از آن بازمانده اســت:

ــُم ــَماءِ تُِقی ــوَق السَّ ــدَرةٍ َف ــی ِس َ  إِل
 وََقــال ُمَقاِمــي َهــا ُهَنــا َمعُلــوُم«
                      )الخطیب، 199۷م.: 1(.

ُه الَمولَی بِإِســَراءِ ِجســِمه  »وَمــن َخصَّ
 إِلـَـی َموِضــٍع ِجبرِیــُل أَمَســَک ُدونـَـه

یعنــی: »و کســی کــه خداونــد او را بــه اســراء جســمش مختــص ســاخت، بــه ســوی ســدره در بــاالی 
آســمان، تــا آنجــا مقیــم شــوی؛ ** در جایگاهــی کــه جبرئیــل از آن عاجــز شــد و گفــت: جایــگاه مــن 

ــم(«. ــر نمی توان اینجاســت )و باالت
خطیــب در مــوارد دیگــر هــم بــه اشــکال گوناگــون حادثــة اســراء را مطــرح کرده اســت. وی در ابیــات 
زیــر نیــز بــه بازگویــی ایــن اتفــاق تکرارناشــدنی پرداخته اســت. در ایــن ابیــات، وی بــه بیــان چگونگــی 
ـ جســمانی  ســفر شــبانة پیامبــر بــه هفــت آســمان و دیــدن عجایــب گوناگــون در ایــن ســفر روحانــی 

ــان داشته اســت: ــد بی ــا خداون ــن کار را نجــوا ب پرداخته اســت. شــاعر هــدف از ای

ـِـِق النََّســِم ــَماءِ لَِنجــَوی َخال َــی السَّ  إِل
ــِم   أَلَفــي النَِّبّییــَن فِیَهــا َصاِحــُب الَقلَ
 لـَـم یُدنَِهــا أََحــداً فـِـي األَعَصــِر الّدَهِم«
                                        )همان: ۷1(.

ُّــُه لِلُقــدِس ِمــن َحــَرٍم  »أَســَری بـِـِه رَب
َباِق وََقد ــبَع الطِّ  َمن بَعــد َما اخَتَرَق السَّ
َمنِزلَــٍة أَوالَُه  وََقــد  ِمنــُه   أَدنَــاُه 

یعنــی؛ »پــروردگار شــبانه او را از حــرم بــه قــدس بــرد وآنــگاه بــه ســوی آســمان تــا بــا خالــق روح هــا 
نجــوا کنــد. * بعــد از آنکــه هفــت آســمان را درنوردیــد، در حالــی کــه دوهــزار پیامبــر صاحب قلــم آنجــا 
بودنــد. * و ایشــان را بــه ســوی منزلگاهــی بــاال بردنــد کــه در ادوار گذشــته کســی بــه آن نزدیــک نشــده 

اســت«. 

معــراج بــه عنــوان معجــزه ای تکرارناشــدنی چنــان شــاخص اســت کــه نمی توانــد از نظــر و طبــع یــک 
ــه ایــن اتفــاق اشــاره  ــده باشــد. وی در چنــد بیــت ب ــه دور مان شــاعِر مــّداِح نبــوی، همچــون مــدرس ب
نموده اســت. در بیــت زیــر، شــاعر پیامبــر را در شــب معــراج ســوار بر اســبش، بـُـراق به تصویر کشیده اســت.

 بیانــی )محمــد()ص( خاوهن تهخــت و تاج«
                                )مدرس، 19۸۷م.: 1۲(.

 یانــی )محمــد()ص( خاوهــن تهخــت و تــاج

یعنی؛ »یعنی محمد)ص( صاحب تاج و تخت و تک سوار شب معراج«.

مــالّ عبدالکریــم در ابیــات زیــر نیــز بــه نــگارش و تصویرآفرینــی ایــن شــب عزیــز پرداخته اســت. وی به 
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ســواره بــودن پیامبــر در ایــن ســفر تأکیــد دارد کــه خــود می توانــد دلیلــی باشــد بــرای هم عقیــده بــودن 
وی و خطیــب و بســیاری دیگــر از مســلمانان کــه معتقــد بــه روحانــی و جســمانی بــودن معــراج پیامبر)ص( 
هســتند. در مقابــل ایــن نــوع نــگاه، نــگاه دیگــری هــم وجــود دارد کــه بــه صــرف روحانــی بــودن معــراج 
معتقــد اســت و بــا توجــه بــه ایــن نــوع نــگاه، بــه تفســیر بعضــی قســمت های معــراج پرداخته انــد؛ بــرای 
نمونــه، بــراق )اســب پیامبــر)ص(( را همــان »اعمــال نیــک پیامبــر« دانســته اند و قــرب پیامبــر)ص( را همــان 

»حضــور قلبــی« وی دانســته اند:

ــگای ــرزی باره ــراوی به ــت ک  دهعوه
نــووره رووناکــی  موشــتاقی   دونیــا 
)بیت المقــدس( گهیشــته   ههتــا 
 فریشــتهی فهلهک به زهوق ئهرهقصا«
                                           )همان: ۲5(.

ــه ئهمــری خــودا مــورادی خــودای  »ب
حــوزووره لــه  وا  حــازره   بــوراق 
 ســواری بــوراق بــو ذاتــی موقهددهــس
 )عرجــت مــن المســجد األقصــی(

یعنــی؛ »بــه امــر خــدا مــرادش داده شــد و بــه بــارگاه الهــی دعــوت شــد. ** بــراق در حضــور، حاضــر 
ــه  ــه ب ــی ک ــا وقت ــراق شــد ت ــور اســت. ** آن ذات مقــدس ســوار ب ــا مشــتاق روشــنایی ن اســت و دنی

ــد«. ــا ذوق می رقصی ــَن المســجد األقصــی، و فرشــتة آســمان ب بیت المقــدس رســید. *  عرجــت ِم

آشنایی با حضرت خدیجه)س( و ازدواج با ایشان
حضــرت خدیجــه)س( شــریفترین، ثروتمندتریــن و زیباترین زنــان قریش بــود. در جاهلیت بــه »طاهره« 
معــروف بــود )ر.ک؛ عســقالنی، 1۴15ق.، ج ۴: ۲۸1؛ ذهبی، 1۴۰۷ق.، ج ۲: 15۲و همــان، 1۴13، ج ۲: 111(. 
همچنیــن، ایشــان را »ســیدۀ قریــش« می نامیدنــد و همــة مــردان خواهــان همســری ایشــان بودنــد )ر.ک؛ 

ــر، 1۴۰۸ق.، ج ۲: ۲9۴ و ابن ســعد،199۰م.، ج 1: 131(. ابن کثی

شــخصیت پیامبــر)ص( همــواره بــه عنــوان الگــوی کامــل بــرای عطــای لقــب اشــرف مخلوقــات بــه  
نــوع انســان مطــرح بوده اســت. بــه همیــن دلیــل، تمــام اجــزای زندگــی گرانقــدر ایشــان مــورد توجــه و 
الگوبــرداری مســلمانان و معتقــدان بــه ایشــان بوده اســت. ازدواج ایشــان بــه عنــوان جوانــی اُّمــی و فاقد مال 
و ثــروت بــا حضــرت خدیجــه)س( کــه از زنــان باجایــگاه و متمــّول دوران خویــش بــود؛ آن هــم در جامعــة 
طبقاتــی اعــراب در زمــان قبــل از بعثــت ایشــان کــه خــود نشــانه ای بــر بزرگــی و واالیــی جایگاه معنــوی و 
اجتماعــی ایشــان در همــان زمــان بوده اســت. ایــن نکات ارزشــمند هیــچ گاه از نــگاه تیزبین مّداحــان نبوی 
دور نبــود و همــواره بــدان پرداخته انــد. خطیــب در ابیــات زیــر بــه ایــن بخــش از زندگــی پیامبــر)ص( اشــاره 
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کرده اســت و بــا اســتفاده از آن بــه مــدح جایــگاه واالی ایشــان پرداختــه اســت:
ــَمِم ــالَِق وَالشِّ ــَن األَخ ــُه ِم ــا رَأَت  لَمَّ
َعَمــِم« َفائِــٍق  ُشــُعورٍ  وَ  ـٍة  ِرقَـّ  وَ 
                     )الخطیب، 199۷م.: 63(.

 »َفــَذي َخِدیَجــُة تَهــَوی ُقربـَـُه َطَمعاً
ــَرةٍ ــي ُمَعاِش ــَب زَوٍج فِ ــُه أَطَی  أَلَفت

ــه ســبب آنچــه از اخــالق و  ــد، ب ــی ایشــان ش ــتار نزدیک ــه خواس ــن خدیجــه اســت ک ــی؛ »ای یعن
خصوصیــات ایشــان دیــد. * پــس )پیامبر)ص(( بهترین همســر گشــت بــرای ایشــان در معاشــرت و مهربانی 

و احساســات فراگیــر«.
مــدرس  نیــز بــه شــکلی دیگر بــه بیــان داســتان ازدواج پیامبــر)ص( با حضــرت خدیجه)س( پرداخته اســت 
و بــا بیــان جایــگاه ایــن بانــوی گرامــی، در بیــان مقــام و جایــگاه پیامبــر)ص( در زمــان پیــش از بعثت ایشــان 

ســعی داشته اســت:
 چــووی بــه یهمهنــی عالــی مهقامــت
 بــوی بــه وهکیلــی خهدیجهــی عولیا
 خاوهــن شــهرهف و مهقــام و شــورت
 خهدیجهــت هینــا بــه قهــدرو کهمال
 گهیشــتن به یهک به شــیرین حالی«
                       )مدرس، 19۸۷م.: 1۷(.

 »جاریگیــش له گهــل ) زبیر(ی مامت
 جا له ســهر کهســب و تیجارهی دونیا
 کچــی ئهســهدی بــه قــدر و عیززهت
 کــه عومرت گهیشــت بــه )۲5( ســال
ــالی ــه ) ۴۰( س ــو ب ــه )۲5( ئه ــو ل  ت

یعنــی؛ »یــک بــار نیــز بــه همــراه ُزبَیــر، عمویــت، بــه ســوی یمــن رفتــی کــه جایگاهــی عالــی اســت. 
ــار و  ــر بنی اســد واالتب ــام شــدی. * دخت ــل خدیجــة عالی مق ــا وکی ــه ســبب کســب و تجــارت دنی * ب
صاحب عــزت و نیــز صاحب شــرف و مقــام و شــهرت. * عمــرت کــه بــه ۲5 ســال رســید، خدیجــه را بــا 
ارزش، اعتبــار و کمــال بــه همســری برگزیــدی. * تــو ۲5 ســاله بــودی و او ۴۰ ســاله کــه بــا حالــی شــیرین 

و خــوش بــه هــم رســیدید«.

نتیجه گیری
بــا بررســی دیــوان اکثــر شــاعران مســلمان، می تــوان بــه تأثیــر قــرآن کریــم و نیــز احادیــث، مــدح 
بــزرگان دینــی و... در شــعر آنــان  پــی بــرد. شــاعران عرب زبــان و ُکردزبــان از گذشــته بــه مــدح و ثنــای 
حضــرت رســول)ص( پرداخته انــد و بدیــن گونــه، ضمــن بیــان شــأن و عظمــت واالی ایشــان، بــه نوعــی از 
ایشــان شــفاعت طلــب نموده انــد. عبدالحمیــد الخطیــب و مــالّ عبدالکریــم مــدرس، دو تــن از این شــاعران 
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هســتند کــه دیوان هــای شــعر خــود را وقــف مدیــح نبــوی کرده انــد. دو شــاعر در شــعر خویــش بــه اخالق 
واالی پیامبــر)ص( و عظمــت ایشــان نــزد پــروردگار متعــال اشــاره کرده انــد. اّمــی بــودن پیامبــر)ص( و اینکــه 
قــرآن کریــم معجــزه ای الهــی اســت کــه بــا وجــود بی ســوادی پیامبر)ص( بــر ایشــان نازل شــده، یکــی دیگر 
از نقــاط مشــترک مدایــح نبــوی دو شــاعر اســت. دو صفت »بشــیر« و »نذیــر« کــه خداوند متعــال در قرآن 
کریــم در وصــف پیامبــر)ص( فرمــوده، بخــش مشــترک دیگــری از اشــعار دو شــاعر را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. هــر دو شــاعر پیامبــر را بشــیر بــه بهشــت و نذیــر انســان در اســتغفار از گناهــان دانســته اند. 
مســئلة معــراج و عــروج ملکوتــی پیامبــر)ص( از مکــه به مســجداألقصی به خوبی در شــعر دو شــاعر مشــاهده 
می شــود. آخریــن مــورد اشــتراک دو شــاعر نیــز آشــنایی پیامبــر)ص( بــا حضــرت خدیجــه)س( اســت کــه هر 
دو اعتمــاد حضــرت خدیجــه)س( بــر ایشــان را ناشــی از اخــالق پســندیده و امانتــداری ایشــان دانســته اند، 
اّمــا مــالّ عبدالکریــم مــدرس بــا دقــت بیشــتری بــه ســّن پیامبــر)ص( و حضــرت خدیجــه)س( در زمــان ازدواج 

ــاره نموده اســت. اش
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