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چکیده
ــیاری را در  ــلمان بس ــاعران مس ــرم، ش ــر اک ــاق پیامب ــل و اخ فضای
طــول تاریــخ، بــه مــدح آن حضــرت کشــانده، موضوعــی کــه تاکنــون نیــز، 
تــداوم یافتــه اســت. )تاریخچــه( امــا از تفاوت هــا و شــباهت های فضیلــت 
ــه ذکــر  ــم. )مســأله( البت ــر در شــعر شــاعران بی اطاعی اخاقــی پیامب
ــخ  ــی از تاری ــه جلوه های ــی مقایس ــت، ول ــادر نیس ــر ن ــب پیامب مناق
حیــات پیغمبــر خــدا در شــعر شــهریار و شــوقی، امــری نوپدیــد اســت؛ 
)پیشــینه( از ایــن رو، مقالــه حاضــر بــا طــرح پرســش از جلوه هــای مــورد 
ــور  ــخ درخ ــی پاس ــاعر، در پ ــعار دو ش ــر در اش ــی پیامب ــی زندگ بررس
اســت. )ســؤال( گمان هــای علمــی، نشــان از توجــه شــهریار و شــوقی بــه 
عمده تریــن حــوادث دوره پیامبــر بــدون عنایــت جــدی بــه اختافــات 
ــری از اســوه  ــه( مقصــود آن اســت کــه تصوی شــیعه و ســنی دارد. )فرضی
ــی  ــای جاهل ــلمان در دنی ــر مس ــاعر معاص ــعر دو ش ــر در ش ــودن پیامب ب
امروزیــن ترســیم گــردد. )هــدف( کاربســت روش توصیفــی- تطبیقــی بــا 
اتــکا بــه منابــع اصلــی، می توانــد پاســخی درخــور بــرای ســؤال بنیادیــن 
ــی در  ــای ادب ــق آرایه ه ــی خل ــم آورد. )روش( توانای ــتار فراه ــن نوش ای
ــه شــعر را در  ــزوم توجــه ب ــات نبــوی، ل ــه تجلی عرضــه نگاهــی عمیــق ب
ــه( ــد. )یافت ــان دیگــری گوشــزد می کن ــر زم ــش از ه ــه مســلمانان بی جامع
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مقدمه
مــدح نبــوی، نوعــی از شــعر دینــی اســت کــه در زمــان حیــات پیامبــر اکــرم بــه 
عرصــه ادبیــات وارد شــد و پــس از رحلــت ایشــان، اســتمرار یافــت. جذابیــت شــخصیت 
واالی پیامبــر، همــگان را بــه ســرودن در وادی مــدح نبــوی واداشــته اســت. از ایــن 
ــه ایــن موضــوع  ــوان یافــت کــه ب ــر شــاعری را می ت رو، از صــدر اســام تاکنــون، کم  ت
ــه "أعشــی"، اولیــن شــاعری اســت کــه  ــن َقیــس ملقــب ب ــه باشــد. میمــون ب نپرداخت
ــه  ــروف ب ــده ای مع ــر، قصی ــن زهی ــب ب ــس از وی، کع ــدح نمــوده اســت. پ ایشــان را م
ــا جایــی کــه  ــرده" را ســرود و ســرآغاز تقلیــد شــاعران پــس از خــود قــرار گرفــت ت "ب
در طــول چهــارده قــرن و انــدی از زمــان "بــرده" کعــب بــن زهیــر تــا زمــان "بــرده" 
ــوی  ــدح نب ــش از پانصــد شــاعر برجســته در م ــرب، بی ــاعر معاصــر ع ــد شــوقی ش احم
ــه"  ــه نبوی ــرده"، "همزی ــا نام های"نهج  الب ــده ب شــعر ســروده اند. احمــد شــوقی ســه قصی
ــای قصایــدی  ــه پ ــد اگرچــه ب ــوان اشــعار خــود دارد. ایــن قصای ــد" در دی و "ذکری  المول
چــون "بــرده" بوصیــری و "بــرده" کعــب نمی رســند، شــوقی توانســته بــا فهمــی عمیــق، 
شــعوری لطیــف و اســلوبی متیــن، در برخــی مضامیــن از دیگــران پیشــی گیــرد و مفاهیــم 
جدیــدی عرضــه کنــد و بدیــن وســیله مدایــح نبــوی را از ضعــف و انحطــاط بــه ویــژه در 

اواخــر دوره ممالیــک و عثمانــی نجــات دهــد.
ــح نبــوی در کارنامــه شــاعران فارســی زبان از نظــر کمیــت و کیفیــت درخشــش  مدای
بیش تــری دارد. شــاعرانی چــون: فردوســی )411 ق.(، ناصرخســرو )481 ق.(، جمال الدیــن 
ــی  ــا )672 ق.(، ســعدی )690 ق.(، خواجــوی کرمان ــی )588 ق.(، موالن ــرزاق اصفهان عبدال
)750 ق.(، جامــی )898 ق.( و شــهریار، از جملــه ادیبــان فارســی زبانند کــه مــدح نبــوی را 
زینت بخــش دیــوان خــود کرده انــد. شــهریار شــاعر معاصــر، نیــز گاه در اشــعاری مســتقل 
مثــل قطعه"معــراج محمــد" و گاه در ضمــن اشــعار دیگــر مثــل مثنــوی "در ورود بــه مدینــه 

طیبــه" جــان خــود و دیگــران را از سرچشــمه مــدح نبــوی ســیراب ســاخته اســت.

تاریخچه	ای	از	مدایح	نبوی
مــدح در لغــت بــه معنــای ســتودن و ســتایش و در اصطــاح بــه شــعر یــا نثــری گفتــه 
ــو  ــه نح ــدوح، ب ــِک مم ــای نی ــمردن خصلت ه ــتایش و برش ــه س ــه در آن ب ــود ک می ش
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ــوان  ــرایی، می ت ــای مدیحه س ــود. از انگیزه ه ــه ش ــز، پرداخت ــا مبالغه آمی ــه ی واقع گرایان
ــرس  ــال، ت ــه م ــل ب ــدوح، تمای ــای مم ــار و منش ه ــتایش اخــاق، رفت ــه وصــف و س ب
از خشــم و مجــازات، علــل سیاســی و نیــز علــل دینــی اشــاره کــرد. بنابرایــن می تــوان 
گفــت، بیــن دیــن و ادب رابطــه محکمــی اســت؛ زیــرا دیــن بســتر مناســب و گســترده ای 
ــا و نیــز غنی ســازی ذوق ادبــی آن هاســت.  ــرای ظهــور توان  مندی هــای شــاعران و ادب ب
بــا ظهــور اســام در حیطــه شــعر دینــی، فــن جدیــدی بــه نــام مــدح نبــوی شــکل گرفت 

کــه شــامل ســه قســم قصایــد تشــوق، مولدیــات و بدیعیــات اســت.
ــت،  ــاد بعث ــب در ابع ــروطه، اغل ــاب مش ــا انق ــی ت ــعر فارس ــوی در ش ــای نب جلوه ه
معــراج، حــوادث زندگــی و ســخنان آن حضــرت متجلــی اســت؛ مثــًا فردوســی، 
ــراج را  ــر در شــاهنامه اســت؛ نظامــی گنجــوی موضــوع مع ــر ســخنان پیامب تجلی گ
ــی، حــوادث  ــه فراوان ــوی ب ــر مثن ــا در شــش دفت ــرده و موالن ــان ک در مخزن االســرار بی
ــن انقــاب کــه نقطــه عطــف  ــی ای ــر را جلوه گــر ســاخته اســت ول و ســخنان پیامب
و تحول آفرینــی در ظهــور شــخصیت پیامبــر محســوب می شــود، شــعر فارســی را از 
نظــر کیفیــت و کمیــِت غنــی کــرده اســت. شــهریار نیــز مــدح و منقبــت پیامبــر را در 

ســنت شــعر گذشــته متجلــی ســاخته اســت.
عصــر نبــوت، ســرآغاز شــکل گیری مدایــح نبــوی در ادبیــات عربــی اســت. شــاعران 
صــدر اســام، بــرای دفــاع از حضــرت محمــد و دعــوت انسان ســاز او، از توانایی هــای 
شــعری خــود بــه عنــوان ابــزار تبلیغاتــی بــرای خنثی ســازی توطئه هــای دشــمنان بهــره 
ــان  ــی از زم ــراث ادب عرب ــن اشــعار، بخــش مهمــی از می ــه ای ــی ک ــا جای ــد ت می گرفتن
صــدر اســام تاکنــون را در بــر می گیــرد. فــن مدایــح نبــوی در قــرن هفتــم، بــا عنــوان 
اصطاحــی "بدیعیــات"، اســتمرار یافــت. اگرچــه توســل و شــفاعت  خواهی، ویژگــی بــارز 
ــات و  ــاق، صف ــف اخ ــون وص ــی چ ــه موضوعات ــرایان ب ــت، بدیعیه  س ــرایی اس بدیعیه  س
 ،ــر ــب پیامب ــب و نس ــف حس ــی، وص ــزول وح ــن ن ــر اماک ــرت، ذک ــل آن حض فضای
ــه  ــد. ب ــود پرداختن ــروده های خ ــزرگ  وار در س ــیره آن ب ــار و س ــه هایی از اخب ــان گوش بی
ــوی، عظمــت  ــدح نب ــه م ــال فارســی زبانان ب ــی اقب ــت فزون ــد گفــت: عل ــی بای طــور کل
پیامبــر در عقیــده شــیعه اســت و از ایــن رو، مدایــح نبــوی در زبــان فارســی از قــوت، 

ــری برخــوردار اســت. ــت بیش ت ــت و کمی کیفی
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ــان، دو  ــد از ایش ــای بع ــرم و خلف ــر اک ــان پیامب ــوی در زم ــح نب ــاعران مدای ش
ــد: ــش گرفتن ــود پی ــی خ ــعار مدح ــرد در اش رویک

1. تقلیدی محض؛
 2. تقلیدی دینی. )عمرانی،1386: 110( 

ــه درکــی از مفهــوم نبــوت و دیــن اســام نرســیده  در آغــاز، شــاعرانی کــه هنــوز ب
بودنــد بلکــه تنهــا برخــی فضایــل و رفتــار حضــرت را شــنیده بودنــد، اشــعار مدحــی خــود 
ــر  ــر را همچــون دیگ ــود پیامب ــعار خ ــی در اش ــرودند؛ یعن ــی می س ــه روش جاهل را ب
بــزرگان و پادشــاهان خطــاب می  کردنــد، بــدون این  کــه بــه مفاهیــم دینــی و ارزش هــای 
اســامی اشــاره ای داشــته باشــند. اعشــی از شــاعران مخضــرم و جــزء ایــن گــروه اســت؛ 
ولــی عــده ای دیگــر از شــاعران، رنــگ دینــی- اســامی بــه اشــعار مدحــی خــود دادنــد و 
پیامبــر را تحــت تأثیــر اســام و مفاهیــم واالی دینــی، ســتودند. بــه عبارتــی، آنــان در 
اشــعار مدحــی خــود، مفاهیــم جدیــد دینــی را بــا اســلوب جاهلــی درآمیختنــد. کعــب بــن 
زهیــر، حســان بــن ثابــت، عبــداهلل بــن رواحــه و نابغــه جعــدی، از ایــن دســته از شــاعران 
هســتند. شــاعرانی کــه راه و روش ســرودن مدایــح نبــوی را بــرای شــاعران پــس از خــود 

همــوار ســاختند و مــورد تقلیــد قــرار گرفتنــد.
بیش تــر مدایــح نبــوی بعــد از رحلــت پیامبــر ســروده شــده اســت. اگرچــه ایــن 
ــا  ــت ی ــدح، نع ــاح م ــرم اصط ــر اک ــورد پیامب ــرد، در م ــام می گی ــاء" ن ــح "رث مدای
ــن رو  ــه زندگــی حقیقــی رســیده  اند؛ از ای ــرا آن حضــرت ب منقبــت شایســته تر اســت؛ زی
شــاعران، ایشــان را بســان افــراد زنــده خطــاب می  کننــد. البتــه دلیــل دیگــری نیــز وجــود 
دارد و آن ایــن کــه رثــا، یعنــی غمگســاری کســی را کــردن، نالــه و زاری و غــم و انــدوه، 
امــا هــدف از ســرودن مدایــح نبــوی نــه معانــی ذکــر شــده بلکــه قــرب بــه خــدا و ذکــر 
فضایــل پیامبــر و مفاهیــم واالی دیــن اســام اســت. از ایــن رو، بــه مدایــح نبــوی 

ــی،1386 :109( ــود. )عمران ــاق نمی ش ــاء" اط "رث
اعشــی )629 م.( نخســتین شــاعر جاهلــی اســت کــه پیامبــر را در قصیــده ای بــا 

مطلــع زیــر ســتوده اســت:
أَلَم تَغَتِمض َعیناَک لَیله أَرَمدا َو َعادَک َما َعاَد السلیَم الُمسّهدا؟

ــادی و  ــم ننه ــر ه ــده ب ــب دی ــت ش ــم  درد اس ــار چش ــه گرفت ــی ک ــد کس ــا مانن )آی
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ــز خطــور  ــو نی ــد، در ذهــن ت اندیشــه هایی کــه در ذهــن بیمــار بی خــواب خطــور می کن
کــرده اســت؟(

کعــب بــن زهیــر )662 م.( نیــز در منقبــت رســول اکــرم المیــه  ای ســروده کــه بــه 
"بــرده کعــب" و "بانــت ســعاد" شــهرت دارد. مطلــع آن چنیــن اســت:

بانَت ُسعاُد َفَقلبِی الیوَم َمتبوُل ُمَتیٌَّم إِثَرها لم ُیفَد َمکُبوُل
نُبِّئُت أَنَّ َرسوَل اهللِ أَوَعَدنی والَعفُو ِعنَد َرسوِل اهللِ َمأُموُل

إنَّ الرَّسوَل لََسیٌف ُیسَتَضاُء بِه ُمَهنٌَّد ِمن ُسیوِف اهللِ َمسُلوُل
)ســعاد رفــت و امــروز دلــم بیمــار اســت و در زنجیــر عشــق او گرفتــار، و بــه فدیــه 

نیــز آزاد نشــده اســت.(
)بــه مــن خبــر رســید کــه رســول خــدا بــه مــن وعــده قتــل داده اســت؛ حــال آن 

کــه از رســول خــدا امیــد عفــو مــی رود.(
)رســول خــدا، بســان شمشــیری اســت کــه بــا آن، همــه جــا روشــن می شــود و 

ایشــان از شمشــیرهای آختــه خداونــد اســت.(
پــس از ایــن دو، حســان بــن ثابــت )674 م.( نخســتین شــاعر مســلمانی اســت کــه در 
مــدح پیامبــر قصایــد فراوانــی بــه نظــم درآورد و بــه شــاعر النبــی مشــهور شــد. 

قوی تریــن قصیــده در میــان مدایــح حســان "قصیــده عینیــه" اوســت بــا ایــن مطلــع:
إِنَّ الَذوائَب ِمن َفهٍر و إخَوتِهم َقد بَیَّنوا ُسنه لِلناِس ُتتََّبُع

)بــه راســتی کــه گرگانــی ببرگــون و نظایــر آن هــا، ســنتی بــرای مــردم قــرار دادنــد 
ــرد.( ــرار می گی ــروی ق ــورد پی ــه م ک

اشــعار بوصیــری )1296 م.( در مــدح پیامبــر، نخســتین شــعر اصیــل در ایــن فــن 
بــه شــمار مــی رود. هم  چنیــن مشــهورترین قصیــده وی بــا نــام "بــرده" در 162 بیــت بــه 
تمــام زبان هــای زنــده دنیــا از جملــه هنــدی، فارســی، آلمانــی و فرانســوی ترجمــه شــده 
اســت. بنیــاد بدیعیه  ســرایی، بــر ایــن قصیــده اســتوار گردیــده کــه مــورد توجــه و اســتقبال 
بســیاری از ادب  پژوهــان و شــارحان و ادیبــان قــرار گرفتــه و آن هــا را بــه معارضــه بــا آن 
ــوان گفــت: همــه شــاعرانی کــه پــس از بوصیــری  ــا جایــی کــه می ت واداشــته اســت ت
بــه مــدح پیامبــر پرداخته انــد، از وی الهــام گرفته انــد، امــا هیــچ کــدام تــوان برابــری 

بــا او را نداشــته اند. مطلــع قصیــده چنیــن اســت:
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ِر جیراٍن بِذی َسلَِم َمَزجَت َدمعًا َجری ِمن ُمقلَه بَِدِم؟ أَِمن تََذکُّ
)آیا به یاد یاران "ذی سلم" اشک دیده به خون آغشته  ای؟(

ــه:  ــد. از جمل ــا او را زده ان ــت ب ــوس رقاب ــیاری ک ــاعران بس ــز ش ــر نی در دوره معاص
ــا  ــی مــدح ســید االئمــه" را ب ــده "کشــف الغمــه ف ســامی  البارودی )1904 م.( کــه قصی

ــر ســروده اســت: ــع زی مطل
م داره الَعلَِم واحُد الَغماِم إلی حیِّ بِذی َسلَِم یا رائَد الَبرِق َیمِّ

ــلم  ــه ذی  س ــه منطق ــا را ب ــن و ابره ــم رو ک ــه ســوی دارالعل ــر! ب ــرق هدایت گ )ای ب
ســوق ده(

ــا  ــده ای ب ــری، قصی ــرده" بوصی ــه "ب ــر ب ــا نظ ــز ب ــوقی )1932 م.( نی ــد ش احم
ــت: ــروده اس ــر س ــع زی ــا مطل ــرده" و ب ــج الب عنوان"نه

ریٌم َعلی القاِع بَیَن الباِن و الَعلَِم أَحلَّ َسفَک َدمی فی اأَلشُهِر الُحُرِم
)آهویــی در آن پهن  دشــت در ناحیــه "بــان" و "علــم" خــون مــرا در ماه هــای حــرام 

مبــاح شــمرد.(
ــه  ــوان ب ــد، می ت ــدم نهاده ان ــوی ق ــدح نب ــه وادی م ــه ب ــرب ک ــاعران ع ــر ش از دیگ
نابغــه جعــدی )صاحــب رائیــه(، عبــداهلل بــن رواحــه، کعــب بــن مالــک، فــرزدق، متنبــی، 
ــیخ  ــه(، ش ــده نونی ــب قصی ــندی )صاح ــه(، قلقش ــده قرآنی ــب قصی ــی )صاح ــر اندلس جاب
ــاره  ــه( اش ــب نونی ــمنانی )صاح ــن س ــه( و عاءالدی ــب نونی ــی )صاح ــن اردبیل صفی الدی

کــرد.

شاعر	علی	ای	همای	رحمت
ــز  ــی ای همــای رحمــت" می شناســند. از خطــه تبری ــا شــعر "عل همــه شــهریار را ب
ــهریار،  ــت. )ش ــود گذاش ــه وج ــه عرص ــا ب ــی)1907 م.( پ ــال 1285 شمس ــت. در س اس
ــی و  ــی، عرب ــی، فارس ــان ترک ــار زب ــه چه ــلط ب ــرآن و مس ــظ ق 1374، ج1: 39( او حاف
فرانســوی بــود و اشــعاری نیــز بــه ایــن چهــار زبــان ســرود. آشــنایی او بــا اشــعار حافــظ 
ــه وی  ــزرگ می شــد، عاق ــه او ب ــه ک ــا همان گون ــردد، ام ــاز می گ ــی ب ــان کودک ــه زم ب
ــظ  ــش از حاف ــر دیوان ــأل ب ــا تف ــود را ب ــص خ ــد. تخل ــر می  گردی ــه لســان الغیب بیش ت ب
ــد  ــز از آن وی می دان ــعری  اش را نی ــع ش ــعار و طب ــی اش ــود زیبای ــد. او خ ــتار ش خواس
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و می گویــد: »هــر چــه کــردم همــه از دولــت حافــظ کردم.«)کاویــان پــور،1375: 
ــه  ــون، وی را ب ــش در دارالفن ــام او در دوران تحصیل ــق نافرج 23،24،27،158،193( عش
ــرد.  ــالگی، ازدواج نک ــا 48 س ــاند. ت ــری رس ــال هن ــز کم ــان و نی ــت و عرف اوج معنوی
ــال  ــود. در س ــر ب ــک پس ــر و ی ــه اش، دو دخت ــوه عم ــا ن ــن ب ــن س ــره ازدواج در ای ثم
1367 شمســی)1988 م.( دفتــر زندگانــی پرافتخــارش بســته شــد و همان گونــه کــه خــود 
خواســته بــود، او را در مقبره  الشــعرای تبریــز بــه خــاک ســپردند. )شــهریار،1374، ج1: 18(
وی در چهــارده ســالگی، اولیــن بیــت را بــه زبــان ترکــی خطــاب بــه خادمــه خانــواده 
ــا ســام دارد کــه بــه 75 زبــان  ســرود. منظومــه ای بــه زبــان ترکــی بــه نــام حیــدر باب
ــی اش  ــهرت جهان ــرای ش ــه ب ــن منظوم ــد ای ــر چن ــت. ه ــده اس ــه ش ــا ترجم ــده دنی زن
ــور، 1375: 6،7،8(  ــز دارد. )کاویان  پ ــر نی ــعر دیگ ــوان ش ــد دی ــه جل ــود، وی س ــی ب کاف
آری او شــهریاِر ملــک ســخن، سیدمحمدحســین بهجــت تبریــزی اســت. همــو کــه پــس 
از حافــظ، خــأ هفــت قــرن و انــدی ادبیــات کاســیک ایــران را پــر کــرد و بــا رفتنــش، 
مهــر خاتمــه بــر دفتــر اندیشــه ها، قوالــب و اســالیب شــعر کاســیک زد.)حســینی،1386: 
97( فرزنــد نــام  دار تبریــز، اگرچــه در انــواع شــعر ســنتی و نیــز شــعر نیمایــی، طبع  آزمایــی 
ــادگار دوران جوانــی اوینــد  کــرده، در درجــه اول، یــک غزل ســرا اســت. غزلیاتــی کــه ی
و ردپایــی از مولــوی، ســعدی و حافــظ در آن هــا دیــده می شــود. )شــهریار، 1374، ج 1: 
ــا  ــه ج ــد؛ در هم ــاز می کن ــات آغ ــد و مناج ــا توحی ــعری را ب ــب ش ــر قال ــهریار ه 24( ش
تســلیم خداســت و عهــد و پیمانــش بــا پیامبــر و ائمــه اطهــار ناگسســتنی اســت؛ 
ــا دیــدی واقع بینانــه بــه دیــن می نگــرد و دیــن را در حصــار تنــگ و تاریــک تعصــب،  ب

ــد. ــدود نمی کن ــدود و مح مس
  

امیرالشعرای	معاصر	عرب
ــان  احمــد شــوقی، امیرالشــعرای معاصــر عــرب در ســال 1868 م. در مصــر و در زم
خافــت عثمانیــان دیــده بــه جهــان گشــود. پــس از آن کــه در ســال 1887 م. دانش  نامــه 
ترجمــه خــود را در مصــر دریافــت کــرد، راهــی فرانســه شــد و بــه دریافــت دانش  نامــه 
ــدان  ــی از ثروتمن ــر یک ــا دخت ــره ازدواجــش ب ــد. ثم ــل آم ــال 1891 م. نای ــوق در س حق
مصــر، دو پســر و یــک دختــر بــود. در ســال 1932 م. در حالــی کــه غــرق در جــاه و ثروت 
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بــود و هم  چنــان ســرگرم پدیــد آوردن آثــار بدیــع، جهــان را بــدرود گفــت. )یــارد،1981: 
19،13( وی از معــدود شــاعران جهــان عــرب اســت کــه بــه وفــور آثــار و روانــی اشــعار، 
شــهرت دارد. نبــوغ او کــه از چهــار اصــل ترکــی، عربــی، یونانــی و چرکســی برآمــده و 
برخــورداری از موهبت هــای الهــی همچــون حافظــه شــگرف، خیــال گســترده و احســاس 
ــود  ــه قی ــتگی ب ــل وابس ــه دلی ــت. وی ب ــارش اس ــمولی آث ــر جهان  ش ــی ب ــف، دلیل لطی
کهــن، نتوانســت ایــن موهبت هــا را بــه طــور کامــل بــه منصــه ظهــور برســاند تــا جایــی 
کــه مــارون عبــود، بــا اندکــی مــزاح دربــاره دوره اول شــاعری شــوقی چنیــن می  گویــد: 
ــر آن هــا  ــی اکث ــی ول ــد می یاب ــری جدی ــزد او تعبی ــی، ن »چــون شــعر شــوقی را می خوان
ــان  ــه در می ــوری،1386: 726،700،692،691( او ک ــرون آمده اند!«)فاخ ــا بی ــر قدم از مقاب
ــار  ــرد و در آث ــب ک ــاعری کس ــر ش ــا را از ه ــت، بهترین ه ــی می زیس ــار ادب ــی آث انبوه
ــای  ــری صف ــش را؛ از بحت ــؤاس وصــف شــراب و غزل های ــان ســاخت: از ابون خــود نمای

خیــال و دقــت تصویــر و موســیقی کامــش را، و از متنبــی، معانــی رفیــع را.
ــار  ــر و نظــم دارد. آث ــه نث ــاری ب ــی، آث ــنامه منظــوم عرب ــدر نمایش ــوقی، پ ــد ش احم
ــم او  ــر حج ــوان پ ــد از: دی ــند عبارت ان ــا می شناس ــه او را بدان ه ــه هم ــش ک منظوم
موســوم بــه الشــوقیات در چهــار جلــد، کتــاب دول  العــرب و عظماء  الاســلام و... آثــار 
منثــور وی نیــز بدیــن ترتیــب اســت: ســه رمــان، مقــاالت اجتماعــی و یــک نمایش  نامــه. 
ــود کــه  ــرای احمــد شــوقی در حکــم یــک نیــاز روحــی ب ــارد،1981 :39-36( دیــن ب )ی
ــد  ــت خویــش ســخت پای  بن ــه دیان ــن رو، ب ــد. از ای ــدون آن، نمی توانســت زندگــی کن ب
ــه  ــود ک ــت می ش ــده ای یاف ــدرت قصی ــه ن ــد وی ب ــان قصای ــو، در می ــر س ــود. از دیگ ب
ــا اشــاره نشــده  ــه و خلف ــام حضــرت محمــد و صحاب ــی و ن ــه مســائل دین در آن،  ب
باشــد. همــه ایــن اوصــاف، شــهرت و شــخصیتی دینــی بــرای احمــد شــوقی رقــم زده؛ 
شــخصیتی دینــی  کــه نه  تنهــا او را شــاعر مصــر و عــرب کــه شــاعر اســام و مســلمانان 
ــد"،  ــرده"، "ذکری  المول ــه"، "نهج  الب ــه نبوی ــون "همزی ــعاری چ ــت. اش ــرار داده اس ق
ــّر" و "الّتقــوی" نشــان  دهنده قــدرت ایمــان  ــًا بالهــال"، "نبی  الب "إلی  عرفــات"، "مرحب

و شــخصیت دینــی ایــن شــاعر اســت.
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اکرم	پیامبر	میالد
ــت  ــر نورانی ــی ب ــر را دلیل ــاد پیامب ــل، می ــف حــوادث نی احمــد شــوقی در توصی

ــد: ــان می دان جه
َرتها بأحمَد اأَلنبیاُء  أَشَرَق الّنوُر فی الَعوالِم لَّما بَشَّ

ــان  ــوری در عالمی ــد، ن ــر را دادن ــدن پیامب ــارت آم ــران، بش ــه پیامب )آن گاه ک
ــید.( درخش

"همزیــه نبویــه" احمــد شــوقی بــا 133 بیــت در تکریــم میاد پیامبر ســروده شــده 

اســت. وی میــاد ایشــان را میــاد نــور و هدایــت و میــاد دیــن تــازه وصــف می کنــد؛ 
ــه جهــان بشــارت  میــادی کــه جبرئیــل و فرشــتگان و همــه ســاکنان آســمان آن را ب
می دهنــد و جهــان و عــرش و بهشــت و ســدره  المنتهی از مــژده ایــن بشــارت بــر خــود 

ــیند: ــان می نش ــب زم ــر ل ــد ب ــد و لبخن می بالن
ضیــاُء َفالکائِنــاُت  الُهــَدی  ثَنــاُءُولِــَد  َو  ــٌم  تََبسُّ مــاِن  الزَّ َفــُم  َو 

وُح َو الَمــأ الَمائِــک َُحولَــه ُ ِبَُشــراُءالــرُّ بِــه  نیــا  الدُّ َو  یــِن  لِلدِّ

ــی ــره تَزَدِه ــو، َوالَحظی ــرُش َیزُه الَعصَمــاُءَوالَع ــدَره  السِّ َو  الُمنَتَهــی  َو 
)شوقی، 2000، ج 1: 191(

وی در شعر"ذکری للمولد"خود نیز از میاد حضرت سخن گفته است:
پیامبــر هدایت  گــر متولــد شــد و مدینــه و بیابان هــای اطــراف آن مــژده آمدنــش 
را می شــنوند. آمنــه در روز میــاد پیامبــر، طــوق هدایــت بــر گــردن بشــریت آویخــت. 
ــه و اطــراف آن را رایحــه مشــک  ــاران شــد و مدین ــه نورب ــه و آســمان مک فضــای کعب

فراگرفــت.
ــت ــادی َو َعمَّ ــُد اله ِ ــی َمول الِقصابــاتََجلَّ َو  الَبــواِدی  بَشــائُِرُه 

ـه بِنــُت َوهــٍب قابــاَو أَســَدت لِلَبریَـّ الرِّ َقــِت  َطوَّ بَیضــاَء،  َیــداً 
ــوراً ــِت ن ــماِء الَبی ــی َس ــاَم َعل النِّقابــاَفق َو  َمکــه  ِجبــاَل  ُیضــیُء 

ــِرُب الَفیحــاُء ِمســًکا ــت َیث َطابــاَو َضاَع َو  أرجــاًء  القــاُع  فــاَح  َو 
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)شوقی، 2000، ج1: 202(
ــروده  ــت" س ــرت ختمی مرتب ــعود حض ــاد مس ــام "می ــا ن ــوی ای ب ــز مثن ــهریار نی ش
 مبدأ نــور دیگــر معصومان اســت. ایــن مثنــوی بیش تــر جنبــه مدحــی دارد و پیامبــر

ــده شــده  اند: و خاصــه آفرینــش خوان
اوســت بــا  انبیــا  نــور  اوســتهمــه  بــا  کبریــا  معــراج  اوج   

جانــش از نــور پــاک ذات غنــیجســمش از خــاک و مکــی و مدنــی

کل عقــل  اســت  نبــی  رســلزادروز  ختــم  و  انبیــا  اشــرف 

معصــوم چــارده  نــور  ــوممبــدأ  ــن چــارده درویــش مق رزق از ای

اســت نگیــن خاتم النبییــن  ــتایــن  ــن اس ــه اش ای ــش خاص  آفرین
)شهریار،1374، ج 3: 318،317(

ــور  ــه ط ــری، ب ــون بوصی ــین، همچ ــاعران پیش ــد از ش ــه تقلی ــان ب ــاعر عرب زب ش
ــوش  ــرا، خام ــره کس ــکاف کنگ ــون ش ــر همچ ــاد پیامب ــانه های می ــی، از نش پنهان
شــدن آتشــکده فــارس، خشــکیدن دریاچــه ســاوه و شــکاف کنگره هــای ایــوان مدایــن 

ــت: ــرده اس ــاره ای نک ــوادث اش ــن ح ــه ای ــی  گوی ب ــاعر پارس ــا ش ــده، ام ــخن ران س
ــت ــَن، َفُزلِزلَ الِمی ــُروُش الظَّ ــَرت ُع أَصــداُءُذِع تیجانِِهــم  َعلــی  َوَعلَــت 

َحولَُهــم الَجوانِــِب  َخاِوَیــه    َخَمــَدت ذوائب هــا، َوغــاَض المــاُء َوالّنــاُر 
)شوقی، 2000، ج 1: 192(

، ال ِمن َصدَمه الُقُدِم  ِریَعت لَها ُشَرُف اإلیواِن، فانَصَدَعت        ِمن َصدَمه الَحقِّ
)شوقی، 2000، ج 1: 218(

جهاد	در	راه	خدا
ــه از  ــد ک ــر می کن ــی تعبی ــون داروی ــر را همچ ــای پیامب ــوقی جنگ ه ــد ش احم
ــجاعت  ــد، ش ــود نباش ــت و ج ــا رأف ــراه ب ــه هم ــجاعتی را ک ــود و ش ــه می ش ــر گرفت زه
ــم  ــان خت ــایش جهانی ــه آس ــول اهلل ب ــزوات رس ــد اســت غ ــد. او معتق ــی نمی دان واقع

شــده اســت:



₪ 17 جلوه هایی از زندگانی  پیامبر اکرم در اشعار شهریار و شوقی

ــه ــاِل ِغاظ ج ــی الرِّ ــجاَعه ف َســخاُءإِنَّ الشَّ َو  َرأَفــه  تَِزنهــا  لَــم  مــا    

ــه ــوِل َکریَم ــزاه للرَّس ــن َغ ــم ِم إعــاُء َک أو  لِلَحــقِّ  ِرضــًی  فیهــا 

ه ِشــدَّ فی هــا  لجنــداهللِ  َرخــاُءکانَــت  لِلَعالَِمیــَن  إثِرهــا  فــی 
 )شوقی، 2000، ج 1: 197(

جهــاد یکــی از مهم تریــن و زیباتریــن موضوعاتــی اســت کــه شــوقی در وصــف دین و 
 ترســیم ســیمای پیامبــران بــه آن اشــاره می کنــد؛ زیــرا بــه اســام و حضــرت محمــد
ــان،  ــی مخالف ــه برخ ــه ای ک ــت؛ به گون ــده اس ــاد ش ــه انتق ــش از هم ــه بی ــن ناحی از ای
اســام را دیــن شمشــیر و خشــونت می داننــد، نــه دیــن منطــق و اســتدالل. ایــن افتــرا در 
عصــر حاضــر، در بیــن برخــی شرق  شناســان بــه شــدت رایــج اســت. شــوقی در قصیــده 
ــاع از  ــخ  گویی و در دف ــام پاس ــت، در مق ــعری اوس ــاه  کارهای ش ــه از ش ــرده" ک "نهج  الب
ــد  ــان می  کن ــد. او اذع ــه می نمای ــت تکی ــرت و طبیع ــق و فط ــر منط ــگ، ب ــاد و جن جه
 ،ــر ــزی نیســت و فتوحــات پیامب ــل نفــس و خون  ری ــران، قت ــت پیامب کــه هــدف بعث
در ابتــدا ناشــی از قــدرت قلــم اســت و پــس از آن، بــه نقــش شمشــیر بازمی گــردد. وی 
ــت  ــد. بی ادعــای شرق  شناســان را ناشــی از جهــل و سفســطه و تشــویش اذهــان می دان
ســوم از ابیــات زیــر کامــًا گویــای ایــن اســت کــه انســان های شــریف و دانــا، اســام 
ــان از شمشــیر  ــرای تســلیم نادان ــد و اســام، تنهــا ب ــا منطــق و اســتدالل پذیرفته ان را ب

کمــک گرفتــه اســت:
 لَِقتــِل نَفــٍس َو ال جــاُءوا لَِســفِک َدمقالــوا: َغــَزوَت، َو ُرســُل اهللِ َمــا بُِعُثــوا

ــیِف بَعــَد الَفتــِح بِالَقلَــمَجهــٌل، َو تَضلیــُل أَحاٍم، َو َسفَســَطه  َفَتحــَت بِالسَّ

ــم لَّمــا أَتــی لََک َعفــواً ُکلُّ ذی َحَســٍب ــاِل َو الَعَم ه ــیُف بِالجُّ ــَل السَّ تََکفَّ
)شوقی،2000، ج 1: 222(

ــه  ــد کــه ب او در بیتــی دیگــر، جنــگ را یکــی از ضرورت هــای اصــاح نظــام می  دان
منظــور برقــراری حــق و عدالــت مقــرر گردیــده اســت:

ــِریَعه ــَک َش ــقِّ لََدی َدواُءَوالَحــرُب فــی َح النَّاِقَعــاِت  ــُموِم  السُّ ِمــَن  َو   
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وی از منظــر دیگــر، جهــاد را مایــه عــزت و شــرف ملت هــا قلمــداد می کنــد کــه هــر 
ملتــی از آن ســرباز زنــد، هرگــز بــه بزرگــی و شــرف دســت نمی یابــد:

ــُعوِب َفــإن بََغوا بَــَراُء  والَحــرُب ِمن َشــَرِف الشُّ عــوَن  َیدَّ ِممــا  َفالَمجــُد   
)شوقی، 2000، ج 1: 197(

ــن مضمــون  ــه ای ــه" ب ــه طیب ــه مدین ــوی "در ورود ب ــز در بخشــی از مثن شــهریار نی
اشــاره کــرده کــه اســام دیــن خشــونت و شمشــیر نیســت:

ــاد اســت ــر جه ــگ پیغمب دفــاع اســت و هجــوم از بــد نهاد اســتهمیشــه جن

نیســت اهریمنــی  خــدا  آییــن  ــتدر  ــمنی نیس ــت دش ــون محب ــه قان ب

کــه قــران گفتــه )ال اکــراه فــی الدین(خــاف نــص قــرآن نیســت آییــن

ــازبهــر دینــی کــه می بینــی در آغــاز ــت و اعج ــی داده اس ــش قوت خدای

ــاق ــق و ارف ــا رف ــه ره بگشــایید و ب آفــاقک در  درانــدازد  حــق  نــدای    

بســته تبلیــغ  ره  ســدی  بــه نیرویــی عجیــب آن ســد شکســتهورش 

ــده ــن عدی ــوارد بی ــن م ــخ ای ــه تاری عقیــدهب می خواهــد  آزاد  دیــن  کــه 

آزاد چــو ره بگشــود و ایــن آوازه درداد هســت  قبولــش  و  رد  دگــر 

بــه کــس اکــراه و اجبــاری نــداردبــه جــز تبلیــغ حــق کاری نــدارد

کــه از دین اســت معجز از عرب نیســتدر ایــران هم شکســت ما عجب نیســت

کــه کــس ایمــان نمــی  آرد بــه شمشــیروگرنــه ایــن ســخن در گــوش جان گیــر
                                                     )شهریار، 1374، ج 1: 1064-1059(

توسل	و	شفاعت
ــوده  توســل و شــفاعت  خواهی، همــواره یکــی از مضامیــن عمــده مــدح پیامبــر ب
کــه اغلــب مدیحه ســرایان، پــس از ســتایش پیامبــر، قصایــد خــود را بــدان متبــرک 
نمــوده و شــفاعت حضرتــش را بــه عنــوان پــاداش اظهــار ادب و ارادت خویــش قلمــداد 
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ــه کاران اســت و  ــه مفهــوم دعــای شــفیع در حــق گن ــد. شــفاعت در اصطــاح، ب کرده ان
ــنت های  ــی از س ــه یک ــت ک ــفیع اس ــا از ش ــب دع ــان طل ــع هم ــفاعت  خواهی در واق ش
پســندیده مســلمانان بــه شــمار مــی رود. آیــات و احادیــث فراوانــی بــر معنــای شــفاعت و 

ــد. ــد نهاده ان ــده آن، انگشــت صحــت و تأکی استحســان و فای
شــوقی نیــز بــه پیــروی از اســاف خــود، بــه شــدت ایــن ســنت را گرامــی داشــته و 
پــاره ای از مدایــح خــود را بــدان اختصــاص داده تــا در برابــر گناهانــی کــه بــه اعتقــاد او از 
بخشــش فراتــر اســت، بــدان چنــگ زنــد و آن گاه کــه صالحــان و پرهیــزکاران بــا توشــه 
ــش  ــه پیشــگاه خــدا و رســول حاضــر می شــوند، او ســروده های خوی ــک ب عمــل نی
را همــراه بــا اشــک ندامــت تقدیــم نمایــد و خــود را در پنــاه عــزت و قــدرت حضرتــش 

جــای دهــد:
  فــی اهللِ َیجَعُلنــی فــی َخیــِر ُمعَتَصــمان َجــلَّ َذنبــی َعــِن الُغفــراِن، لــی اَمــٌل

ــی ــُر َعل ــزَّ الُمجی ــی اذا َع ــی َرجائ اَریــِن َو الُغَمــمالق ِج الَکــرِب فــی الدَّ   ُمفــرِّ

اســألُه   لِّ  الــذُّ َجنــاَح  َخَفضــُت   ِعــزَّ الشــفاعه، لَــم اســأل ِســوی اَمــماذا 

بَِصالَِحــه  ذوتَقــوی  َم  تََقــدَّ إن  َو  ـَدم   مــُت بَیــَن َیَدیــِه َعبــَره النَـّ   َقدَّ
 )شوقی، 2000، ج 1: 216،215(

ــی  ــده شــوم بدبخت ــه پرن ــی ک ــرد؛ آنان ــاد نمی  ب ــز از ی شــوقی هم  کیشــان خــود را نی
بــر فرازشــان ســایه گســترانیده و در اثــر پیــروی از هواهــای نفســانی و دوری از پیامبــر 
ــت  ــاد و صمیمی ــد و اعتم ــه گردیده ان ــار تفرق ــای واالی اســام، دچ ــرم و ارزش ه اک
از بیــن آنــان رخــت بــر بســته اســت. ایــن مضمونــی اســت کــه در اشــعار شــهریار دیــده 

نمی شــود:
دینــی بنــاِء  فــی  اهلل  ــاَســألُت  ــی اَجاب ــیلَه ل ــن الَوس ــإن تَُک  َف

ــٌن ــواَک ِحص ــلِمیَن ِس ــا لِلُمس نَابــاَو م َو  ــُهم  َمسَّ ــرُّ  الضُّ مــا  اذا   

ُغرابــاکانَّ النَّحــسَ حیــَن َجــری َعلَیِهــم َمملََکــه  بِــُکل  أطــاَر   
)شوقی،،2000، ج 1: 202(
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شــوقی در پایــان، "همزیــه" امیــد بــه شــفاعت پیامبــر را بــه زیبایــی تمــام ابــراز 
ــد: ــاب  الظریف" می گوی ــه از "ش ــری برگرفت ــا تصوی ــی دارد و ب م

ای پیامبــر ســروده مــن در مــدح تــو محمــل عروس هــای زیبارویــی اســت کــه 
اگــر آن هــا را از روی کرامــت بپذیــری، مهریــه آن هــا شــفاعت توســت:

ُتیِّمــَن فیــک َوَشــاَقُهنَّ ِجــاُءلــی فی َمدیِحــَک یا َرُســوُل َعرائٌِس

ًمــا َحســناُء ُهــنَّ الِحســاُن، َفــإن َقبِلــَت تََکرُّ َشــَفاَعه  َفُمُهوُرُهــنَّ 
 )شوقی، 2000، ج 1: 197،198(
وی از خداونــد می خواهــد کــه بــه برکــت وجــود مبــارک آن حضــرت، بــه مســلمانان 
لطــف کنــد و آن هــا را خــوار نســازد و سرانجامشــان را هماننــد سرآغازشــان نیــک رقــم 

زنــد:
ُتِســمَفالُطــف ألجــِل َرســوِل الَعالَمیــَن بِنــا َوال  َخســفًا،  َقوَمــُه  تَــِزد  َوال 

ــِم الَفضــَل، َوامَنــح ُحســَن ُمخَتَتــم یــا َربِّ أحَســنَت بـَـدَء الُمســلِمیَن بـِـِه  َفَتمِّ
)شوقی، 2000، ج 1: 228(

ــاره  ــرم اش ــر اک ــفاعت پیامب ــام ش ــه مق ــز ب ــه" نی ــل از "همزی ــت ذی وی در بی
می کنــد:

ُه، ما لَُه ُشَفعاُء  فاَعه َوحَدُه         َو ُهَو الُمَنزَّ یا َمن لَُه ِعزُّ الشَّ
)شوقی، 2000، ج 1: 197(

در جای دیگر، به پیامبر و آل ایشان تمسک جسته است:
ُدعــاُءمــا ِجئــُت بابَــَک ماِدحــًا بَــل َداِعیــًا َو  ٌع  تََضــرُّ الَمِدیــِح  ِمــَن   

 َســَبٍب إلَیــَک َفَحســبِی الزَّهــراُءَوَخیــُر الَوَســائِِل َمــن َیَقــع ِمنُهم َعلی
  )شوقی، 2000، ج1: 198(

شــهریار نیــز بــه وفــور امــا پراکنــده، از شــفاعت پیامبــر ســخن رانــده اســت؛ از 
ــراید: ــن می  س ــه" چنی ــه "توش ــای قطع ــه، در انته جمل



₪ 21 جلوه هایی از زندگانی  پیامبر اکرم در اشعار شهریار و شوقی

علــی بــا یــازده فرزنــد او، یــارب تــو شــاهد بــاش
کــه روز حشــر، جــز ایــن در مــن امیــدم بــه جایــی نیســت
بگشــای مشــکلم  خدایــا  و  را  علــی  کــن  شــفیعم 
کــه جــز دســت علــی و آل او مشکل گشــایی نیســت

)شهریار، 1374، ج2: 1177(
نیز در انتهای غزل "قیام محمد" می خوانیم:

ــس ــان ک ــهریار در دو جه ــد ش ــه کام دل نرس ب
ــد ــه کام محم ــد ب ــان را کن ــدا دو جه ــر خ مگ

)شهریار، 1374، ج1: 97(
و در انتهای غزلی با عنوان "هفتاد سالگی شهریار" چنین می سراید:

ــا راتو شــهریار علی گو که در کشــاکش حشــر ــداد می رســد م ــه ام ــی و آل ب عل
 

معراج پیامبر اکرم
ــت.  ــر اس ــی پیامب ــای زندگ ــگفت ترین صحنه ه ــن و ش ــی از زیباتری ــراج یک مع
شــگفتی ایــن حادثــه، چنــان اســت کــه برخــی را در مــورد معــراج جســمانی بــه تردیــد 
ــد نگریســته اند، آن  ــا تردی ــراج ب ــه مع ــه ب ــته اســت. شــوقی در پاســخ کســانی ک واداش
ــم  ــرا جس ــد؛ زی ــداد می کن ــی قلم ــیت اله ــف و مش ــر و لط ــت پیامب ــانه عظم را نش
پیامبــر کــه طاهرتریــن اجســام، و از جنــس نــور و عطــر و شــکوه و لطافــت اســت، 
ــه  ــی ک ــد، مقام ــروج نمای ــام ع ــت و مق ــن منزل ــه باالتری ــه ب ــتگی آن را دارد ک شایس

ــدان راهــی نیســت: ــز ب خورشــید و جــوزا را نی
ــی ــَرفًا إل ــِه َش ــا ایُّهــا الُمســَری بِ ــوزاُءی ــمُس و الَج ــاُل الشَّ ــا ال تَن م
ــَکٍل ــُر َهی ــَت اطَه ــاَءلوَن َو ان اإلســراُءَیَتس بِالَهیــَکِل  أم  وِح  بالــرُّ
ــِن، ِکاُهمــا َری ــَموَت ُمَطهَّ بََهــاُءبِِهمــا َس َو  ـه،  َریَحانِیَـّ َو  نــوٌر 
َواهلل َیفَعــلُ مــا َیــَری َو َیشــاُء َفضــٌل َعلَیــَک لــِذی الَجــاِل َو ِمنَّه

)شوقی، 2000، ج 1: 196(
وی داســتان معــراج را بــه تفصیــل بیــان می کنــد. پیامبر شــبانه به مســجداالقصی 
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 ــر ــون پیامب ــتاده اند. چ ــار ایس ــه انتظ ــران ب ــتگان و پیامب ــه فرش ــی ک ــد، جای می رون
از آن  جــا می گذرنــد، هماننــد شــهاب هایی کــه مــاه را احاطــه کــرده ، یــا ســپاهیانی کــه 
اطــراف پرچــم گــرد آمده انــد، وجــود مبارکــش را در میــان می گیرنــد و پیامبــران بــزرگ 

در نمــاز بــه آن بــزرگ  وار اقتــدا می کننــد:
ــُه ــًا، إذ َمائُِک ــَک اهلل لَی ــَری بِ ســُل فی الَمســِجِد األقصــی َعلی َقَدماس َو الرُّ
ِدِهم ــیِّ ــوا بِِس ــِه الَتفُّ ــرَت بِ ــا َخَط ــهِب بِالَبــدِر، او کالج انــد بِالَعلَــملَّم َکالشُّ

)شوقی، 2000، ج 1: 219(
ــد  ــدم می نهن ــمانی ق ــه آس ــد و ب ــاک را درمی نوردن ــراق، اف ــر ب ــوار ب ــر س پیامب
ــران  ــا نیســت. پیامب ــیدن بدانج ــارای رس ــاده ای را ی ــای پی ــا پ ــرواز ی ــال پ ــچ ب ــه هی ک
ــار حضــرت  ــا در اختی ــف می شــوند و عــرش، تنه ــود متوق ــب خ ــر عــرش در مرات در زی
ــر  ــش را ب ــد نعمت ــرب می خواه ــن تق ــا ای ــدا ب ــی خ ــرد. گوی ــرار می گی ــد ق محم

ــد: ــزون کن ــرش اف پیامب
ــمواِت او مــا َفوَقُهــنَّ بِِهــم اللُُّجــمُجبــُت السَّ ـه  یَـّ ُدرِّ َره  ُمَنــوَّ َعلــی 
ــا ــُار لَه ــماًء ال ُیط ــَت َس ــی بَلَغ  َعلــی َجنــاٍح، َو ال ُیســَعی َعلــی َقَدمَحّت
ُرتبتــِه ِعنــَد  نَبِــی  ُکلُّ  قیــَل:  ــُد، َهــذا الَعــرُش َفاســَتلِمَو  َو یــا ُمَحمَّ
ــم َو َضاَعــَف الُقــرُب، ما ُقلِّــدَت ِمن ِمَنٍن قــَت ِمــن نَِع بِــا ِعــداٍد َو مــا ُطوِّ

)شوقی، 2000، ج 1: 219(
ــرای آن  ــی ب ــه گوی ــردازد، ســفری ک ــراج می پ ــان فلســفه مع ــه بی ــا، ب وی در این  ج
تــدارک دیــده شــده تــا پیامبــر بــر اســرار غیــب آگاه گــردد و علــوم کائنــات را فــرا 
گیــرد؛ از ایــن  رو، اســرار لــوح و قلــم در اختیــار ایشــان قــرار می گیــرد و خزانه هــای علــم 

ــردد: ــان می گ و حکمــت برایشــان نمای
ُعُلوَمُهمــا  نیــا  الدُّ َو  لِلّدیــِن  ــمَخَططــَت  ــَس الَقلَ ــا الِم ــل ی ــوِح، بَ ــارئ اللَّ ــا ق ی
انَکَشــَفت َو   ، ــرِّ بِالسِّ بَیَنُهمــا  ــٍماَحطــَت  ــن ِحَک ــٍم، َو ِم ــن ِعل ــُن ِم ــَک الَخزائِ  لَ

 )شوقی، 2000، ج 1: 219(
فلســفه معــراج، تنهــا بیــان عظمــت و منزلــت پیامبــر نیســت، بلکــه آن حضــرت 
ــی در  ــراج اســت. گوی ــی و مرکــز شــعاع های منزلگاه هــای مع ــه شــکوه و زیبای ــز مای نی
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ــه آن حضــرت  ــه و چشــم ها همــه ب ــی یافت ــن ســفر، همــه زیبایی هــا در ایشــان تجل ای
دوختــه شــده اســت. بــه تعبیــر زیبــای شــوقی، او هــم آینــه اســت و هــم آینــه دار و هــم 

زیبارویــی کــه تصویــرش در آینــه منعکــس شــده اســت:
النُّقَطــه الزَّهــراُءفــی ُکلِّ ِمنَطَقــه َحواشــی نُوِرهــا نــوٌن، َو انــَت 
َوالَحســناُء أنــَت الَجمــاُل بِهــا، َو أنــَت الُمجَتلــی َوالِمــرآه،   ، الَکــفُّ َو 

)شوقی، 2000، ج 1: 196(
ــفره ای از  ــش س ــده و برای ــی فراخوان ــه مهمان ــر را ب ــفر، پیامب ــن س ــدا در ای خ
طعام هــای بهشــتی گســترانیده اســت. اکنــون عــرش و عرشــیان همــه در اختیــار اوینــد 
ــی  ــر خوان ــر س ــد و ب ــدا می آی ــی خ ــه مهمان ــا ب ــل تنه ــانه های جبرئی ــر ش ــوار ب و او س

ــد: ــور ندارن ــران در آن اذن حض ــر پیامب ــه دیگ ــیند ک می نش
ُقدِســِه َحظیــره  ِمــن  ـأ  َهیَـّ ــاُءاهلل  ــزُه َع ــم َیُج ــَک لَ ــُزال لِذاتِ نُ
ــًا ه َو َقوائِم ــدَّ ــَک ُس ــرُش تَحَت َو َمناِکــُب الــّروِح األِمیــِن ِوطــاُءالَع
ســُل ُدوَن الَعرِش لَم ُیؤَذن لَُهم ــاُءو الرُّ ــٌد َو لِق ــِرَک َموِع ــا لَِغی حاش

)شوقی، 2000، ج 1: 196(
شــهریار در قطعــه  ای بــه نــام "معــراج محمــد" بــا نگاهــی کلــی بــه ایــن موضــوع 
ــعارش،  ــر اش ــد دیگ ــز مانن ــه نی ــن قطع ــاعر در ای ــد، ش ــت کنی ــه دق ــرد. چنان  چ می نگ
ــتفاده  ــبیه اس ــه تش ــه از آرای ــت س ــا در بی ــش دارد و تنه ــاده و بی  آالی ــی س ــان و بیان زب

کــرده اســت:
هنــوزش قالب تن بــود و محتاج ســقایت بودبــه راه مســجداالقصی گرفــت از کاروانی آب
بــه معراجی به پیچید آنچه مبدء بــود و غایت بودبــه مســجد قالبش روحی و عقلی و الهی شــد
همــان طــاووس علییــن قدوســی روایــت بودفــراز قّبــه کیهــان اعظــم چتــر بــال افشــان
مباحــث در مباحــث از شــگفتی ها حکایت بودکتــاب آفرینــش پیــش پــای او ورق می خورد
ــاری ــوری و ن ــت ن ــا از سرنوش که از ســجین به علیین ســماواتش سرایت بودنمایش  نامه ه
جمــال کعبه خــود چرخنده مشــکات هدایت بودکنار ســدره چون جبریل هادی بــاز ماند از وی
شــکوه موکــب آن خســرو خورشــید رایت بودکشــیده صف به صف حور و ملک از ســدره تا طوبا
اعظــم داور  عرش  الســاطین،  پــای  نبوت تاج بر ســر دوش بــر دوش وصایت بودبــه 
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که کانون هــای عرفانش نهــان در هر کنایت بودمحمــد از خــط الواح عرشــی دانشــی اندوخت
به ســیمای عفیفــش نقش لبخنــد رضایت بودبــه گاه بازگشــت، از ارمغــان لیله  المعــراج

)شهریار، 1374، ج 2: 1008،1007(
وی غــزل "مهمــان عــرش" را نیــز بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده، امــا ســه بیــت 

ذیــل از ایــن قصیــده بــا صراحــت بیش تــری بــه ایــن موضــوع اشــاره می  کنــد:
ســوره والطــور وصــف ســینه ســینای تــوای طلــوع آیــت و الشــمس در ســیمای تو
بلعجب تشــریف سلطانی اســت بر باالی تودعــوت معــراج و مهمانــی عــرش کبریــا
زیــر پای رفــرف کــون و مــکان پیمای تو وه که درپیچید عرش و فرش در یک چشمزد

)شهریار، 1374، ج 3: 475،474(
دو بیت از غزل "قیام محمد" نیز یاداور معراج پیامبر است:

ــماوات ــراج درنوشــت س ــرف مع ــوار رکف ســرود صف به صف قدســیان ســام محمدس
کــه عرش و فــرش به هم دوخت زیر گام محمدگســیخت هرچه زمان و گریخت هرچه مکان بود

 )شهریار،1374، ج 1: 97(
نیز بخشی از مثنوی "در ورود به مدینه طیبه" یادآور این واقعه است:

لیله  الــداج شهســوار  ای  ســام ای شــاهباز اوج معــراجســام 
ــوالک ــک ل ــاه مل ســام ای مــاورای فهــم و ادراک ســام ای پادش

)شهریار، 1374، ج 2: 1061(

دین	مبین	اسالم
ــام آور  ــخصیت پی ــی ش ــیوه های معرف ــن ش ــی از بهتری ــن، یک ــف دی ــیر و توصی تفس
ــه، شــاعران مدیحه ســرا هنــگام ســتایش پیامبــر، دیــن او را  دیــن اســت. برایــن پای

ــتوده اند. ــز س نی
شــوقی تفســیر مبســوطی از اســام و نظــام سیاســی ـ اجتماعــی آن عرضــه 
ــی  ــان حقیقت ــد، هم ــاد می کن ــی آن ی ــوان نخســتین ویژگ ــه عن ــد ب ــد و از توحی می نمای
ــیدند: ــر کش ــیرین س ــهد ش ــون ش ــوکران را چ ــام ش ــاع از آن، ج ــان دف ــه حق  جوی ک

ــاُءبُنَِیــت َعلــی التَّوحیِد، َو هــی حقیقه ــقراُط َو الُقَدم ــا ُس ــاَدی بَِه ن
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ــُموِم ألجلِها عــاَف ِمــَن السُّ ــَهداُءَوَجــَد الزُّ ــَع الشُّ ــمَّ تتابَ ــهِد، ُث کالشَّ
َدت ــیاُءإیزیــُس ذاُت الُملــِک حیــَن تََوحَّ ــا األش ــواَم أموِره ــَذت ِق أخ

)شوقی، 2000، ج 1: 195(
ــذا  ــن منطــق و خــرد اســت؛ ل ــن ســماحت و در عیــن حــال دی ــر دی ــن پیامب دی
ــه  ــا جاهــان و ســفیهان ک ــد، ام ــت دادن ــه آن پاســخ مثب ــدان و اندیشــه ورزان ب خردمن
ــام  ــی اوه ــان در تاریک ــنیدند و هم  چن ــش را نش ــد، پیام ــار بودن ــش گرفت ــام خوی در اوه

ــد: خویــش باقــی ماندن
ــٌل ــی عاِق ــاَس لَبَّ ــوَت الن ــا َدَع ــداُءلم ــَن نِ ــَک الجاِهلی و أصــمَّ ِمن
َو الّنــاُس فــی أوهاِمِهــم ُســَجناء أبـَـُوا الُخــروَج إلیــَک ِمــن أوهاِمِهــم

)شوقی، 2000، ج 1: 195(
ــر عهــده گرفــت و  ــان را ب ــور مردم ــد، اداره و اصــاح ام ــر توحی ــه ب ــا تکی اســام ب
دردهــای کهنه شــان را کــه از روزگار ارســطو درمانــی بــرای آن یافــت نشــده بــود التیــام 

بخشــید:
ــَت َدواُء داُء الَجماعــه ِمــن أرســطالِیَس لم ــی أتَی ــُه َحّت ــف ل ُیوَص

)شوقی، 2000، ج 1: 195(
ــبیِل یســاس العالمــون بها تکلفــت بشــباب الدهــر و الهــرم نــوُر السَّ

)شوقی، 2000، ج 1: 225(
 ،شــهریار در مثنــوی "صــدای خــدا" در مقایســه ای بیــن مکتــب حضــرت عیســی
ــردازد و اســام را  ــن موضــوع می پ ــه ای ــد ب حضــرت موســی و حضــرت محم

ــد: ــن می دان ــب و دی ــن مکت برتری
مکتــب دین نیز کاس یک اســتتــا بشــریت بــه مثــل کودک اســت
مقتضــی طفــل ســبق خــوان دینمکتــب موســی اســت دبســتان دین
ــرمکتــب عیســی کــه کنــد نغمه ســر ــوغ بش ــت و بل ــد اس دوره رش
مدرســه عالــی و دانشــکده اســتمکتب اســام که کامل شــده اســت
ــه و شــر می دهــددرس نهایــی بــه بشــر می دهــد ــر فتن خاتمــه ب
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ــت ــت در اوس ــض ابدی ــمه فی جلــوه ذات احدیــت در اوســتچش
امتیــازعــدل و مســاوات در او کارســاز و  برتــری  او  در  لغــو 
ادا این  جــا  شــود  عدالــت  ــه قــارون طلبــد نــی گــداحــق  مــرد ن
ــت ــان در اوس ــی انس ــعبه تکمیل مکتــب روحانــی عرفان در اوســت ش

)شهریار، 1374، ج 2: 707-702(
همان طور که پی بردید، نوع نگاه شهریار و شوقی به موضوع دین متفاوت است.

رثا	و	مرثیه		سرایی
رثــای نبــی اکــرم تنهــا موضوعــی اســت کــه شــهریار ســروده ای دربــاره آن دارد و 
شــوقی توجــه چندانــی بــدان نکردهاســت. او ایــن موضــوع را در شــعری بــا نــام "رثــای 

نبــی اکــرم" از قــول امــام علــی بــه تصویر کشــیده اســت"
خوابــم از ســر بپرانیــد چــو پیچیــد به گوشخبــر وای به ســر وقت من آمد شــب دوش
باشــد پیمبــر  گفتــم از کیســتی ای صاعقــه خرمن هوشنکنــد کائــن خبــر وای 
خبــر ختم رســل بــود و صا بود و ســروشدیــدی آمــد به ســرم آنچــه که می ترســیدم
یک جهــان ماتمی از ماه بــه ماهی مدهوشزیــن زمین  لــرزه جهــان غــرق غبــار ماتــم
چــه قضایی اســت که قندیل خدا شــد خاموشســهمگین صرصــر طوفــان قیامــت را باش
وز خــراش جگــر خســته برانگیخت خروشخبــری بود که جان خســت و جگر داد خراش
ــوشزیــن خبــر خانــه بــه بیغولــه گــذارد اســام ــد بیق ــه بخوان ــرم کعب ــام ح ــو بب گ
علــم ســوخته شــاه والیــت بــر دوشپیشــگوی ســفر زینب کبری اســت به شــام
ــا رب ــرا ی ــر زه ــلیت خاط ــد تس ــه ده شــیعه گــو دم مزن و رخت عــزا بر تن پوشک
تــا نبینیــم بــه خوشــیدن این چشــمه نوشدگــر ای چشــم غبار آور و مــژگان کن نیش
لیکــن آن جــان جهــان را نکشــد در آغوشگــو کشــد مرگ همــه خلق جهــان در آتش
شــیر درنده به ســوراخ خزیــدی چون موشاو چــه شمشــیر عدالت! که خــود از برش او
اشــکی از سیل خروشــان که نیفتد از جوشچشــمی از چشمه بســازیم که گرید شب و روز
کــه نــه از یاد تو نقشــی بــه دل آرم منقوشبــی تــو بــر هیــچ نشــیبی و فــرازی نــروم
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گــر به جانــش بخریدی به جهانــش مفروشای دل اینش دو ودیعه است: کتاب و عترت
گــو نــوای جرس  انگیــز و صــای چــاووش ای صبــا قصــه بــه گــوش دل زوار رســان

)شهریار، 1374، ج 2: 1138(

نتیجه
بیش تریــن فضایــل شــخصیت نورانــی پیامبــر اســام کــه شــهریار و شــوقی بــدان 
توجــه داشــته  اند عبارتنــد از: میــاد منــور پیامبــر، جنــگ و جهــاد و ایثــار در راه خــدا و 
دیــن مبیــن اســام، توســل و آرزوی شــفاعت، معــراج پیامبــر و عشــق بــه اهل بیــت 
ــه  ــزرگ معاصــر را ترغیــب ب ــن دو شــاعر ب ــوده کــه ای ــزه ای ب نبــوت. این هــا انگی

ســرودن کــرده اســت.
ســاختار شــعری احمــد شــوقی کــه دنبــال بیــان شــکوه و عظمــت پیامبــر و مطرح 
کــردن آن بــزرگ  وار بــه عنــوان الگــوی بشــریت معاصــر بــوده اســت، ســاده و روان بــه 
نظــر می  رســد و در اشــعارش لفاظــی و تکلــف دیــده نمی شــود؛ امــا بــه شــکل ماهرانــه، 
ســیری تکاملــی و همه جانبــه و بــا نگاهــی عمیــق، تجلیــات نبــوی را بــه عرصــه ظهــور 
رســانده اســت. مثــًا قصیــده همــزه شــوقی بــا والدت نبــی اکــرم آغــاز شــده و بــا 
نبــوت و اعــام رســالت جریــان یافتــه و بــه وقایــع دوران رســالت هم  چــون غزوه هــای 
ــه اســت. او معــراج  ــر نبــوت پیامبــر پرداخت ایشــان و واکنــش جامعــه آن روز در براب
ــن اســام را  ــن مبی ــت آن را شــرح می دهــد و ویژگی هــای دی ــر اکــرم و کیفی پیامب
برمی شــمرد و آن را بــر ســایر ادیــان و عقایــد برتــری می دهــد. وی در انتهــا ارادت خــود 

ــان می ســازد. ــه رســول اکــرم و اهل بیــت آن حضــرت نمای را نســبت ب
ــر  ــدس پیامب ــخصیت مق ــاعر و ش ــعری دو ش ــابه های ش ــا و تش ــن تفاوت ه هم  چنی

اکــرم در اندیشــه شــعری آن دو نمایــان شــد کــه عبارتنــد از:
ــه شــیوه های گوناگــون توجــه  ــر ب ــل و مناقــب پیامب ــه فضای 1. هــر دو شــاعر ب
کرده انــد. گرچــه در کل دیوان هــا و اشــعار شــهریار بــه طــور پراکنــده و مســتقل، اشــعار 
ــه  ــد شــوقی جزیی نگــری نکــرده و اشــعارش جنب ــه چشــم می خــورد، وی مانن ــوی ب نب

کلــی دارد.
ــه و  ــد توش ــه مانن ــد از قطع ــهریار عبارتن ــوی ش ــعر نب ــای ش ــن قالب ه 2. مهم تری
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ــوری از صــدای خــدا و معــراج محمــد، مثنــوی ماننــد در ورود  مجلــس درس نبــوی و ن
ــه مدینــه طیبــه و میــاد مســعود حضــرت ختمی مرتبــت و غــزل ماننــد هفتادســالگی  ب
و مهمــان عــرش و قیــام محمــد و در یتیــم و رثــاء نبی  اکــرم؛ امــا "همزیــه نبویــه" 
شــوقی در بحــر متفاعلــن، متفاعلــن، متفاعلــن "ذکری  المولــد" در بحــر مفاعلتــن 
مفاعلتــن فعولــن و"نهج  البــرده" نیــز در بحــر مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فعلــن ســروده 

شــده اســت.
ــی و  ــلوب ندای ــبیه، اس ــه تش ــی از جمل ــای ادب ــوقی از آرایه ه ــد ش ــتفاده احم 3. اس
ــوی  ــعار نب ــا اش ــم  گیری دارد؛ ام ــود چش ــرم نم ــی اک ــی نب ــع زندگ ــه وقای ــح ب تلمی
شــهریار، مملــو از آرایه هــای ادبــی نیســت وهرجــا کــه خواســته زیبایــی بــه شــعر دهــد، 
ــکات  ــر دارای ن ــن ام ــه ای ــرده ک ــتفاده ک ــبیه اس ــی تش ــی یعن ــه ادب ــاده ترین آرای از س

مثبــت و منفــی اســت.
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