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چکیده

فضایــل و اخــاق پیامبــر اکــرم ،شــاعران مســلمان بســیاری را در
طــول تاریــخ ،بــه مــدح آن حضــرت کشــانده ،موضوعــی کــه تاکنــون نیــز،
تــداوم یافتــه اســت( .تاریخچــه) امــا از تفاوتهــا و شــباهتهای فضیلــت
اخالقــی پیامبــر در شــعر شــاعران بیاطالعیــم( .مســأله) البتــه ذکــر
مناقــب پیامبــر نــادر نیســت ،ولــی مقایســه جلوههایــی از تاریــخ
حیــات پیغمبــر خــدا در شــعر شــهریار و شــوقی ،امــری نوپدیــد اســت؛
(پیشــینه) از ایــن رو ،مقالــه حاضــر بــا طــرح پرســش از جلوههــای مــورد
بررســی زندگــی پیامبــر در اشــعار دو شــاعر ،در پــی پاســخ درخــور
اســت( .ســؤال) گمانهــای علمــی ،نشــان از توجــه شــهریار و شــوقی بــه
عمدهتریــن حــوادث دوره پیامبــر بــدون عنایــت جــدی بــه اختالفــات
شــیعه و ســنی دارد( .فرضیــه) مقصــود آن اســت کــه تصویــری از اســوه
بــودن پیامبــر در شــعر دو شــاعر معاصــر مســلمان در دنیــای جاهلــی
امروزیــن ترســیم گــردد( .هــدف) کاربســت روش توصیفــی -تطبیقــی بــا
اتــکا بــه منابــع اصلــی ،میتوانــد پاســخی درخــور بــرای ســؤال بنیادیــن
ایــن نوشــتار فراهــم آورد( .روش) توانایــی خلــق آرایههــای ادبــی در
عرضــه نگاهــی عمیــق بــه تجلیــات نبــوی ،لــزوم توجــه بــه شــعر را در
جامعــه مســلمانان بیــش از هــر زمــان دیگــری گوشــزد میکنــد( .یافتــه)
واژگان کلیدی
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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
رو ،از صــدر اســام تاکنــون ،کمتــر شــاعری را میتــوان یافــت کــه بــه ایــن موضــوع
نپرداختــه باشــد .میمــون بــن َقیــس ملقــب بــه "أعشــی" ،اولیــن شــاعری اســت کــه
ایشــان را مــدح نمــوده اســت .پــس از وی ،کعــب بــن زهیــر ،قصیــدهای معــروف بــه
"بــرده" را ســرود و ســرآغاز تقلیــد شــاعران پــس از خــود قــرار گرفــت تــا جایــی کــه
در طــول چهــارده قــرن و انــدی از زمــان "بــرده" کعــب بــن زهیــر تــا زمــان "بــرده"
احمــد شــوقی شــاعر معاصــر عــرب ،بیــش از پانصــد شــاعر برجســته در مــدح نبــوی
شــعر ســرودهاند .احمــد شــوقی ســه قصیــده بــا نامهای"نهجالبــرده"" ،همزیــه نبویــه"
و "ذکریالمولــد" در دیــوان اشــعار خــود دارد .ایــن قصایــد اگرچــه بــه پــای قصایــدی
چــون "بــرده" بوصیــری و "بــرده" کعــب نمیرســند ،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.
مدایــح نبــوی در کارنامــه شــاعران فارس ـیزبان از نظــر کمیــت و کیفیــت درخشــش
بیشتــری دارد .شــاعرانی چــون :فردوســی ( 411ق ،).ناصرخســرو ( 481ق ،).جمالالدیــن
عبدالــرزاق اصفهانــی ( 588ق ،).موالنــا ( 672ق ،).ســعدی ( 690ق ،).خواجــوی کرمانــی
( 750ق ،).جامــی ( 898ق ).و شــهریار ،از جملــه ادیبــان فارس ـیزبانند کــه مــدح نبــوی را
زینتبخــش دیــوان خــود کردهانــد .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.
تاریخچهای از مدایح نبوی
مــدح در لغــت بــه معنــای ســتودن و ســتایش و در اصطــاح بــه شــعر یــا نثــری گفتــه
نیــک ممــدوح ،بــه نحــو
میشــود کــه در آن بــه ســتایش و برشــمردن خصلتهــای
ِ
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واقعگرایانــه یــا مبالغهآمیــز ،پرداختــه شــود .از انگیزههــای مدیحهســرایی ،میتــوان
بــه وصــف و ســتایش اخــاق ،رفتــار و منشهــای ممــدوح ،تمایــل بــه مــال ،تــرس
از خشــم و مجــازات ،علــل سیاســی و نیــز علــل دینــی اشــاره کــرد .بنابرایــن میتــوان
گفــت ،بیــن دیــن و ادب رابطــه محکمــی اســت؛ زیــرا دیــن بســتر مناســب و گســتردهای
بــرای ظهــور توانمندیهــای شــاعران و ادبــا و نیــز غنیســازی ذوق ادبــی آنهاســت.
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.
جلوههــای نبــوی در شــعر فارســی تــا انقــاب مشــروطه ،اغلــب در ابعــاد بعثــت،
معــراج ،حــوادث زندگــی و ســخنان آن حضــرت متجلــی اســت؛ مثــ ً
ا فردوســی،
تجلیگــر ســخنان پیامبــر در شــاهنامه اســت؛ نظامــی گنجــوی موضــوع معــراج را
در مخزناالســرار بیــان کــرده و موالنــا در شــش دفتــر مثنــوی بــه فراوانــی ،حــوادث
و ســخنان پیامبــر را جلوهگــر ســاخته اســت ولــی ایــن انقــاب کــه نقطــه عطــف
و تحولآفرینــی در ظهــور شــخصیت پیامبــر محســوب میشــود ،شــعر فارســی را از
ـت غنــی کــرده اســت .شــهریار نیــز مــدح و منقبــت پیامبــر را در
نظــر کیفیــت و کمیـ ِ
ســنت شــعر گذشــته متجلــی ســاخته اســت.
عصــر نبــوت ،ســرآغاز شــکلگیری مدایــح نبــوی در ادبیــات عربــی اســت .شــاعران
صــدر اســام ،بــرای دفــاع از حضــرت محمــد و دعــوت انسانســاز او ،از تواناییهــای
شــعری خــود بــه عنــوان ابــزار تبلیغاتــی بــرای خنثیســازی توطئههــای دشــمنان بهــره
میگرفتنــد تــا جایــی کــه ایــن اشــعار ،بخــش مهمــی از میــراث ادب عربــی از زمــان
صــدر اســام تاکنــون را در بــر میگیــرد .فــن مدایــح نبــوی در قــرن هفتــم ،بــا عنــوان
اصطالحــی "بدیعیــات" ،اســتمرار یافــت .اگرچــه توســل و شــفاعتخواهی ،ویژگــی بــارز
بدیعیهســرایی اســت ،بدیعیهســرایان بــه موضوعاتــی چــون وصــف اخــاق ،صفــات و
فضایــل آن حضــرت ،ذکــر اماکــن نــزول وحــی ،وصــف حســب و نســب پیامبــر،
بیــان گوشــههایی از اخبــار و ســیره آن بــزرگوار در ســرودههای خــود پرداختنــد .بــه
طــور کلــی بایــد گفــت :علــت فزونــی اقبــال فارس ـیزبانان بــه مــدح نبــوی ،عظمــت
پیامبــر در عقیــده شــیعه اســت و از ایــن رو ،مدایــح نبــوی در زبــان فارســی از قــوت،
کیفیــت و کمیــت بیشتــری برخــوردار اســت.
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شــاعران مدایــح نبــوی در زمــان پیامبــر اکــرم و خلفــای بعــد از ایشــان ،دو
رویکــرد در اشــعار مدحــی خــود پیــش گرفتنــد:
 .1تقلیدی محض؛
 .2تقلیدی دینی( .عمرانی)110 :1386،
در آغــاز ،شــاعرانی کــه هنــوز بــه درکــی از مفهــوم نبــوت و دیــن اســام نرســیده
بودنــد بلکــه تنهــا برخــی فضایــل و رفتــار حضــرت را شــنیده بودنــد ،اشــعار مدحــی خــود
را بــه روش جاهلــی میســرودند؛ یعنــی در اشــعار خــود پیامبــر را همچــون دیگــر
بــزرگان و پادشــاهان خطــاب میکردنــد ،بــدون اینکــه بــه مفاهیــم دینــی و ارزشهــای
اســامی اشــارهای داشــته باشــند .اعشــی از شــاعران مخضــرم و جــزء ایــن گــروه اســت؛
ولــی عــدهای 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.
بیشتــر مدایــح نبــوی بعــد از رحلــت پیامبــر ســروده شــده اســت .اگرچــه ایــن
مدایــح "رثــاء" نــام میگیــرد ،در مــورد پیامبــر اکــرم اصطــاح مــدح ،نعــت یــا
منقبــت شایســتهتر اســت؛ زیــرا آن حضــرت بــه زندگــی حقیقــی رســیدهاند؛ از ایــن رو
شــاعران ،ایشــان را بســان افــراد زنــده خطــاب میکننــد .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
"رثــاء" اطــاق نمیشــود( .عمرانــی)109: 1386،
اعشــی ( 629م ).نخســتین شــاعر جاهلــی اســت کــه پیامبــر را در قصیــدهای بــا
مطلــع زیــر ســتوده اســت:
یناک لَیله أَر َمدا َو َع َ
أَلَم تَغ َتمِض َع َ
المس ّهدا؟
ادک َما َعا َد
السلیم ُ
َ
(آیــا ماننــد کســی کــه گرفتــار چشــمدرد اســت شــب دیــده بــر هــم ننهــادی و
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اندیش ـههایی کــه در ذهــن بیمــار بیخــواب خطــور میکنــد ،در ذهــن تــو نیــز خطــور
کــرده اســت؟)
کعــب بــن زهیــر ( 662م ).نیــز در منقبــت رســول اکــرم المیــهای ســروده کــه بــه
"بــرده کعــب" و "بانــت ســعاد" شــهرت دارد .مطلــع آن چنیــن اســت:
کب ُ
بانَت ُسعا ُد َفقَلبِی الیو َم َم ُ
ول
تبول ُم َتیَّ ٌم إِ َثرها لم ُیف َد َم ُ
سول اهللِ َمأ ُم ُ
ئت أَ َّن َر َ
ول
ن ُِّب ُ
والعف ُو عِن َد َر ِ
سول اهللِ أَو َع َدنی َ
یوف اهللِ َمس ُل ُ
إن ال َّر َ
سول لَ َس ٌ
ول
یف ُیس َت َضا ُء بِه ُم َهنَّ ٌد مِن ُس ِ
َّ
(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 مـیرود).
(رســول خــدا ،بســان شمشــیری اســت کــه بــا آن ،همــه جــا روشــن میشــود و
ایشــان از شمشــیرهای آختــه خداونــد اســت).
پــس از ایــن دو ،حســان بــن ثابــت ( 674م ).نخســتین شــاعر مســلمانی اســت کــه در
مــدح پیامبــر قصایــد فراوانــی بــه نظــم درآورد و بــه شــاعر النبــی مشــهور شــد.
قویتریــن قصیــده در میــان مدایــح حســان "قصیــده عینیــه" اوســت بــا ایــن مطلــع:
ِلناس ُتت ََّب ُع
وائب مِن َفه ٍر و إخ َوتِهم َقد بَیَّنوا ُسنه ل ِ
إِ َّن ال َذ َ
(بــه راســتی کــه گرگانــی ببرگــون و نظایــر آنهــا ،ســنتی بــرای مــردم قــرار دادنــد
کــه مــورد پیــروی قــرار میگیــرد).
اشــعار بوصیــری ( 1296م ).در مــدح پیامبــر ،نخســتین شــعر اصیــل در ایــن فــن
بــه شــمار مـیرود .همچنیــن مشــهورترین قصیــده وی بــا نــام "بــرده" در  162بیــت بــه
تمــام زبانهــای زنــده دنیــا از جملــه هنــدی ،فارســی ،آلمانــی و فرانســوی ترجمــه شــده
اســت .بنیــاد بدیعیهســرایی ،بــر ایــن قصیــده اســتوار گردیــده کــه مــورد توجــه و اســتقبال
بســیاری از ادبپژوهــان و شــارحان و ادیبــان قــرار گرفتــه و آنهــا را بــه معارضــه بــا آن
واداشــته اســت تــا جایــی کــه میتــوان گفــت :همــه شــاعرانی کــه پــس از بوصیــری
بــه مــدح پیامبــر پرداختهانــد ،از وی الهــام گرفتهانــد ،امــا هیــچ کــدام تــوان برابــری
بــا او را نداشــتهاند .مطلــع قصیــده چنیــن اســت:
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جت َدمع ًا َجری مِن ُمقلَه ب ِ َد ِم؟
أَمِن تَ َذ ُّک ِر
جیران بِذی َسلَ ِم َم َز َ
ٍ
(آیا به یاد یاران "ذی سلم" اشک دیده به خون آغشتهای؟)
در دوره معاصــر نیــز شــاعران بســیاری کــوس رقابــت بــا او را زدهانــد .از جملــه:
ســامیالبارودی ( 1904م ).کــه قصیــده "کشــف الغمــه فــی مــدح ســید االئمــه" را بــا
مطلــع زیــر ســروده اســت:
حی بِذی َسلَ ِم
العلَ ِم ُ
یا رائ َد َالب ِ
رق َی ِّمم داره َ
واحد ال َغما ِم إلی ِّ
(ای بــرق هدایتگــر! بــه ســوی دارالعلــم رو کــن و ابرهــا را بــه منطقــه ذیســلم
ســوق ده)
احمــد شــوقی ( 1932م ).نیــز بــا نظــر بــه "بــرده" بوصیــری ،قصیــدهای بــا
عنوان"نهــج البــرده" و بــا مطلــع زیــر ســروده اســت:
فک َدمی فی َ
العلَ ِم أَ َّ
حل َس َ
الح ُر ِم
شه ِر ُ
األ ُ
ین ِ
ریم َعلی القا ِع بَ َ
البان و َ
ٌ
(آهویــی در آن
پهندشــت در ناحیــه "بــان" و "علــم" خــون مــرا در ماههــای حــرام

مبــاح شــمرد).
از دیگــر شــاعران عــرب کــه بــه وادی مــدح نبــوی قــدم نهادهانــد ،میتــوان بــه
نابغــه جعــدی (صاحــب رائیــه) ،عبــداهلل بــن رواحــه ،کعــب بــن مالــک ،فــرزدق ،متنبــی،
جابــر اندلســی (صاحــب قصیــده قرآنیــه) ،قلقشــندی (صاحــب قصیــده نونیــه) ،شــیخ
صفیالدیــن اردبیلــی (صاحــب نونیــه) و عالءالدیــن ســمنانی (صاحــب نونیــه) اشــاره
کــرد.
شاعر علی ای همای رحمت
همــه شــهریار را بــا شــعر "علــی ای همــای رحمــت" میشناســند .از خطــه تبریــز
اســت .در ســال  1285شمســی( 1907م ).پــا بــه عرصــه وجــود گذاشــت( .شــهریار،
 ،1374ج )39 :1او حافــظ قــرآن و مســلط بــه چهــار زبــان ترکــی ،فارســی ،عربــی و
فرانســوی بــود و اشــعاری نیــز بــه ایــن چهــار زبــان ســرود .آشــنایی او بــا اشــعار حافــظ
بــه زمــان کودکــی بــاز میگــردد ،امــا همانگونــه کــه او بــزرگ میشــد ،عالقــه وی
بــه لســانالغیب بیشتــر میگردیــد .تخلــص خــود را بــا تفــأل بــر دیوانــش از حافــظ
خواســتار شــد .او خــود زیبایــی اشــعار و طبــع شــعریاش را نیــز از آن وی میدانــد
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و میگویــد« :هــر چــه کــردم همــه از دولــت حافــظ کردم(».کاویــان پــور:1375،
 )23،24،27،158،193عشــق نافرجــام او در دوران تحصیلــش در دارالفنــون ،وی را بــه
اوج معنویــت و عرفــان و نیــز کمــال هنــری رســاند .تــا  48ســالگی ،ازدواج نکــرد.
ثمــره ازدواج در ایــن ســن بــا نــوه عمــهاش ،دو دختــر و یــک پســر بــود .در ســال
 1367شمســی( 1988م ).دفتــر زندگانــی پرافتخــارش بســته شــد و همانگونــه کــه خــود
خواســته بــود ،او را در مقبرهالشــعرای تبریــز بــه خــاک ســپردند( .شــهریار ،1374،ج)18 :1
وی در چهــارده ســالگی ،اولیــن بیــت را بــه زبــان ترکــی خطــاب بــه خادمــه خانــواده
ســرود .منظوم ـهای بــه زبــان ترکــی بــه نــام حیــدر بابــا ســام دارد کــه بــه  75زبــان
زنــده دنیــا ترجمــه شــده اســت .هــر چنــد ایــن منظومــه بــرای شــهرت جهانــیاش
کافــی بــود ،وی ســه جلــد دیــوان شــعر دیگــر نیــز دارد( .کاویانپــور)6،7،8 :1375 ،
آری او شــهریا ِر ملــک ســخن ،سیدمحمدحســین بهجــت تبریــزی اســت .همــو کــه پــس
از حافــظ ،خــأ هفــت قــرن و انــدی ادبیــات کالســیک ایــران را پــر کــرد و بــا رفتنــش،
مهــر خاتمــه بــر دفتــر اندیشـهها ،قوالــب و اســالیب شــعر کالســیک زد(.حســینی:1386،
 )97فرزنــد نــامدار تبریــز ،اگرچــه در انــواع شــعر ســنتی و نیــز شــعر نیمایــی ،طبعآزمایــی
کــرده ،در درجــه اول ،یــک غزلســرا اســت .غزلیاتــی کــه یــادگار دوران جوانــی اوینــد
و ردپایــی از مولــوی ،ســعدی و حافــظ در آنهــا دیــده میشــود( .شــهریار ،1374 ،ج :1
 )24شــهریار هــر قالــب شــعری را بــا توحیــد و مناجــات آغــاز میکنــد؛ در همــه جــا
تســلیم خداســت و عهــد و پیمانــش بــا پیامبــر و ائمــه اطهــار ناگسســتنی اســت؛
بــا دیــدی واقعبینانــه بــه دیــن مینگــرد و دیــن را در حصــار تنــگ و تاریــک تعصــب،
مســدود و محــدود نمیکنــد.
امیرالشعرای معاصر عرب
احمــد شــوقی ،امیرالشــعرای معاصــر عــرب در ســال  1868م .در مصــر و در زمــان
خالفــت عثمانیــان دیــده بــه جهــان گشــود .پــس از آن کــه در ســال  1887م .دانشنامــه
ترجمــه خــود را در مصــر دریافــت کــرد ،راهــی فرانســه شــد و بــه دریافــت دانشنامــه
حقــوق در ســال  1891م .نایــل آمــد .ثمــره ازدواجــش بــا دختــر یکــی از ثروتمنــدان
مصــر ،دو پســر و یــک دختــر بــود .در ســال  1932م .در حالــی کــه غــرق در جــاه و ثروت

 ₪ 14سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

بــود و همچنــان ســرگرم پدیــد آوردن آثــار بدیــع ،جهــان را بــدرود گفــت( .یــارد:1981،
 )19،13وی 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 موهبتهــای الهــی همچــون حافظــه شــگرف ،خیــال گســترده و احســاس
لطیــف ،دلیلــی بــر جهانشــمولی آثــارش اســت .وی بــه دلیــل وابســتگی بــه قیــود
کهــن ،نتوانســت ایــن موهبتهــا را بــه طــور کامــل بــه منصــه ظهــور برســاند تــا جایــی
کــه مــارون عبــود ،بــا اندکــی مــزاح دربــاره دوره اول شــاعری شــوقی چنیــن میگویــد:
«چــون شــعر شــوقی را میخوانــی ،نــزد او تعبیــری جدیــد مییابــی ولــی اکثــر آنهــا
از مقابــر قدمــا بیــرون آمدهاند!»(فاخــوری )726،700،692،691 :1386،او کــه در میــان
انبوهــی آثــار ادبــی میزیســت ،بهترینهــا را از هــر شــاعری کســب کــرد و در آثــار
خــود نمایــان ســاخت :از ابونــؤاس وصــف شــراب و غزلهایــش را؛ از بحتــری صفــای
خیــال و دقــت تصویــر و موســیقی کالمــش را ،و از متنبــی ،معانــی رفیــع را.
احمــد شــوقی ،پــدر نمایشــنامه منظــوم عربــی ،آثــاری بــه نثــر و نظــم دارد .آثــار
منظومــش کــه همــه او را بدانهــا میشناســند عبارتانــد از :دیــوان پــر حجــم او
موســوم بــه الشــوقیات در چهــار جلــد ،کتــاب دولالعــرب و عظماءالاســلام و ...آثــار
منثــور وی نیــز بدیــن ترتیــب اســت :ســه رمــان ،مقــاالت اجتماعــی و یــک نمایشنامــه.
(یــارد )36-39: 1981،دیــن بــرای احمــد شــوقی در حکــم یــک نیــاز روحــی بــود کــه
بــدون آن ،نمیتوانســت زندگــی کنــد .از ایــن رو ،بــه دیانــت خویــش ســخت پایبنــد
بــود .از دیگــر ســو ،در میــان قصایــد وی بــه نــدرت قصیــدهای یافــت میشــود کــه
در آن ،بــه مســائل دینــی و نــام حضــرت محمــد و صحابــه و خلفــا اشــاره نشــده
باشــد .همــه ایــن اوصــاف ،شــهرت و شــخصیتی دینــی بــرای احمــد شــوقی رقــم زده؛
شــخصیتی دینـی کــه نهتنهــا او را شــاعر مصــر و عــرب کــه شــاعر اســام و مســلمانان
قــرار داده اســت .اشــعاری چــون "همزیــه نبویــه"" ،نهجالبــرده"" ،ذکریالمولــد"،
ـر" و "ال ّتقــوی" نشــاندهنده قــدرت ایمــان
"إلیعرفــات"" ،مرحب ـ ًا بالهــال"" ،نبیالبـ ّ
و شــخصیت دینــی ایــن شــاعر اســت.
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میالد پیامبر اکرم
احمــد شــوقی در توصیــف حــوادث نیــل ،میــاد پیامبــر را دلیلــی بــر نورانیــت
جهــان میدانــد:
والم لَ ّما بَشَّ َرتها بأحم َد َ
األنبیا ُء
الع ِ
شر َق ال ّنو ُر فی َ
أَ َ
(آن گاه کــه پیامبــران ،بشــارت آمــدن پیامبــر را دادنــد ،نــوری در عالمیــان
درخشــید).
"همزیــه نبویــه" احمــد شــوقی بــا  133بیــت در تکریــم میالد پیامبر ســروده شــده
اســت .وی میــاد ایشــان را میــاد نــور و هدایــت و میــاد دیــن تــازه وصــف میکنــد؛
میــادی کــه جبرئیــل و فرشــتگان و همــه ســاکنان آســمان آن را بــه جهــان بشــارت
میدهنــد و جهــان و عــرش و بهشــت و ســدرهالمنتهی از مــژده ایــن بشــارت بــر خــود
میبالنــد و لبخنــد بــر لــب زمــان مینشــیند:
ِنــات ضیــا ُء
الهــ َدی َفالکائ ُ
ُول ِــ َد ُ
الــ ُّر ُ
المــأ َ
وح َو َ
المالئ ِــک ُ َحولَــه ُ

ــم َو ثَنــا ُء
ــم الز ِ
َّمــان تَ َب ُّس ٌ
َو َف ُ
یــن َو الدُّنیــا بِــه بُ ِشَ ــرا ُء
ل ِِّلد ِ

َوال َع ُ
صمــا ُء
الحظیــره تَز َدهِــی
ــرش َی ُ
زهــوَ ،و َ
َو ُ
ــدره ال َع َ
الس َ
المن َت َهــی َو ِّ
(شوقی ،2000 ،ج )191 :1
وی در شعر"ذکری للمولد"خود نیز از میالد حضرت سخن گفته است:
پیامبــر هدایتگــر متولــد شــد و مدینــه و بیابانهــای اطــراف آن مــژده آمدنــش
را میشــنوند .آمنــه در روز میــاد پیامبــر ،طــوق هدایــت بــر گــردن بشــریت آویخــت.
فضــای کعبــه و آســمان مکــه نوربــاران شــد و مدینــه و اطــراف آن را رایحــه مشــک
فراگرفــت.
بَشــائ ُِر ُه َالبــوادِی َو القِصابــا
تَ َجلَّــی َمول ِــ ُد الهــادی َو َع َّمــت
هــب
نــت َو ٍ
َو أَســ َدت ل َِلبریَّــه ب ِ ُ

یــت نــوراً
َفقــا َم َعلــی َســما ِء َالب ِ

الرقابــا
َیــداً بَیضــا َءَ ،ط َّو َق ِ
ــت ِّ
ُیضــی ُء ِج َ
بــال َمکــه َو ال ِّنقابــا

َو ضَ ا َعــت َیث ـ ِر ُب الفَیحــا ُء مِسـ ً
ـکا

القــاع أرجــا ًء َو َطابــا
فــاح
َو
ُ
َ
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(شوقی ،2000 ،ج)202 :1
شــهریار نیــز مثنــویای بــا نــام "میــاد مســعود حضــرت ختمیمرتبــت" ســروده
اســت .ایــن مثنــوی بیشتــر جنبــه مدحــی دارد و پیامبــر مبدأ نــور دیگــر معصومان
و خالصــه آفرینــش خوانــده شــدهاند:
همــه نــور انبیــا بــا اوســت

اوج معــراج کبریــا بــا اوســت

جســمش از خــاک و مکــی و مدنــی

جانــش از نــور پــاک ذات غنــی

زادروز نبــی اســت عقــل کل

اشــرف انبیــا و ختــم رســل

مبــدأ نــور چــارده معصــوم

رزق از ایــن چــارده درویــش مقــوم

آفرینــش خالصــهاش ایــن اســت
ایــن نگیــن خاتمالنبییــن اســت
(شهریار ،1374،ج )318،317 :3
شــاعر عربزبــان بــه تقلیــد از شــاعران پیشــین ،همچــون بوصیــری ،بــه طــور
پنهانــی ،از نشــانههای میــاد پیامبــر همچــون شــکاف کنگــره کســرا ،خامــوش
شــدن آتشــکده فــارس ،خشــکیدن دریاچــه ســاوه و شــکاف کنگرههــای ایــوان مدایــن
ســخن رانــده ،امــا شــاعر پارســیگوی بــه ایــن حــوادث اشــارهای نکــرده اســت:
وش َّ
ــر ُ
َو َعلَــت َعلــی تیجان ِ ِهــم أَصــدا ُء
ِمیــنَ ،ف ُزل ِزلَــت
الظال َ
ِــرت ُع ُ
ُذع َ
ِــب َحولَ ُهــم
الجوان ِ
َوال ّنــا ُر خَ ا ِو َیــه َ
فانص َد َعت
ِری َعت لَها شُ َر ُف
ِ
اإلیوانَ ،

غــاض المــا ُء
خَ َمــ َدت ذوائبهــاَ ،و
َ
(شوقی ،2000 ،ج )192 :1
الح ِّق ،ال مِن َصد َمه ال ُق ُد ِم
مِن َصد َمه َ
(شوقی ،2000 ،ج )218 :1

جهاد در راه خدا
احمــد شــوقی جنگهــای پیامبــر را همچــون دارویــی تعبیــر میکنــد کــه از
زهــر گرفتــه میشــود و شــجاعتی را کــه همــراه بــا رأفــت و جــود نباشــد ،شــجاعت
واقعــی نمیدانــد .او معتقــد اســت غــزوات رســولاهلل بــه آســایش جهانیــان ختــم
شــده اســت:
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جــال غِالظــه
الر ِ
إِ َّن الشَّ ــجا َعه فــی ِّ

مــا لَــم تَ ِزنهــا َرأ َفــه َو َســخا ُء

ــق أو إعــا ُء
فیهــا ِر
ریمــه
َکــم مِــن غَــزاه لل َّر
ِلح ِّ
ِ
ضــی ل َ
ســول َک َ
ً
ِیــن َرخــا ُء
کانَــت لجنــداهللِ فیهــا شِ ــدَّه
فــی إث ِرهــا ل َِلعالَم َ
(شوقی ،2000 ،ج )197 :1
جهــاد یکــی از مهمتریــن و زیباتریــن موضوعاتــی اســت کــه شــوقی در وصــف دین و
ترســیم ســیمای پیامبــران بــه آن اشــاره میکنــد؛ زیــرا بــه اســام و حضــرت محمــد
از ایــن ناحیــه بیــش از همــه انتقــاد شــده اســت؛ بهگونــهای کــه برخــی مخالفــان،
اســام را دیــن شمشــیر و خشــونت میداننــد ،نــه دیــن منطــق و اســتدالل .ایــن افتــرا در
عصــر حاضــر ،در بیــن برخــی شرقشناســان بــه شــدت رایــج اســت .شــوقی در قصیــده
"نهجالبــرده" کــه از شــاهکارهای شــعری اوســت ،در مقــام پاســخگویی و در دفــاع از
جهــاد و جنــگ ،بــر منطــق و فطــرت و طبیعــت تکیــه مینمایــد .او اذعــان میکنــد
کــه هــدف بعثــت پیامبــران ،قتــل نفــس و خونریــزی نیســت و فتوحــات پیامبــر،
در ابتــدا ناشــی از قــدرت قلــم اســت و پــس از آن ،بــه نقــش شمشــیر بازمیگــردد .وی
ادعــای شرقشناســان را ناشــی از جهــل و سفســطه و تشــویش اذهــان میدانــد .بیــت
ســوم از ابیــات زیــر کام ـ ً
ا گویــای ایــن اســت کــه انســانهای شــریف و دانــا ،اســام
را بــا منطــق و اســتدالل پذیرفتهانــد و اســام ،تنهــا بــرای تســلیم نادانــان از شمشــیر
کمــک گرفتــه اســت:
وتَ ،و ُرسـ ُ
ـل اهللِ َمــا بُ ِع ُثــوا
قالــواَ :غـ َز َ

َجهـ ٌ
ـلَ ،و تَضلیـ ُ
فسـ َ
ـطه
ـل أَحال ٍمَ ،و َس َ

ـفک َدم
ـس َو ال جــا ُءوا ل َِسـ ِ
لِقَتـ ِ
ـل نَفـ ٍ
ـح بِال َقلَــم
السـ ِ
َف َتحـ َ
ـیف بَعـ َد الفَتـ ِ
ـت ب ِ َّ

لَ ّمــا أَتــی لَ َ
ـب
ک َعفــواً ُک ُّل ذی َح َسـ ٍ

تَ َک َّف َ
الس ُ
هــال َو ال َع َمــم
ــیف ب ِ ُّ
الج ِ
ــل َّ

ـق لَ َدیـ َ
ـک شَ ـ ِری َعه
ـرب فــی َحـ ِّ
َو َ
الحـ ُ

ــمو ِم النَّا ِق َعــاتِ َدوا ُء
َو م َ
ِــن ُّ
الس ُ

(شوقی ،2000،ج )222 :1
او در بیتــی دیگــر ،جنــگ را یکــی از ضرورتهــای اصــاح نظــام میدانــد کــه بــه
منظــور برقــراری حــق و عدالــت مقــرر گردیــده اســت:
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وی از منظــر دیگــر ،جهــاد را مایــه عــزت و شــرف ملتهــا قلمــداد میکنــد کــه هــر
ملتــی از آن ســرباز زنــد ،هرگــز بــه بزرگــی و شــرف دســت نمییابــد:
ـر ِف ُّ
ــرا ُء
جــد مِمــا َید
وب َفــإن بَ َغوا
الشـ ُع ِ
الم ُ
َ
َ
والحـ ُ
َف َ
َّعــون بَ َ
ـرب مِن شَ ـ َ
(شوقی ،2000 ،ج )197 :1
شــهریار نیــز در بخشــی از مثنــوی "در ورود بــه مدینــه طیبــه" بــه ایــن مضمــون
اشــاره کــرده کــه اســام دیــن خشــونت و شمشــیر نیســت:
همیشــه جنــگ پیغمبــر جهــاد اســت

دفــاع اســت و هجــوم از بــد نهاد اســت

در آییــن خــدا اهریمنــی نیســت

بــه قانــون محبــت دشــمنی نیســت

خــاف نــص قــرآن نیســت آییــن

کــه قــران گفتــه (ال اکــراه فــی الدین)

بهــر دینــی کــه میبینــی در آغــاز

خدایــش قوتــی داده اســت و اعجــاز

کــه ره بگشــایید و بــا رفــق و ارفــاق

نــدای حــق درانــدازد در آفــاق

ورش ســدی ره تبلیــغ بســته

بــه نیرویــی عجیــب آن ســد شکســته

بــه تاریــخ ایــن مــوارد بیــن عدیــده

کــه دیــن آزاد میخواهــد عقیــده

چــو ره بگشــود و ایــن آوازه درداد

دگــر رد و قبولــش هســت آزاد

بــه جــز تبلیــغ حــق کاری نــدارد

بــه کــس اکــراه و اجبــاری نــدارد

در ایــران هم شکســت ما عجب نیســت

کــه از دین اســت معجز از عرب نیســت

وگرنــه ایــن ســخن در گــوش جانگیــر

کــه کــس ایمــان نمــیآرد بــه شمشــیر
(شهریار ،1374 ،ج )1064-1059 :1

توسل و شفاعت
توســل و شــفاعتخواهی ،همــواره یکــی از مضامیــن عمــده مــدح پیامبــر بــوده
کــه اغلــب مدیحهســرایان ،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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کردهانــد .شــفاعت در اصطــاح ،بــه مفهــوم دعــای شــفیع در حــق گن ـهکاران اســت و
شــفاعتخواهی در واقــع همــان طلــب دعــا از شــفیع اســت کــه یکــی از ســنتهای
پســندیده مســلمانان بــه شــمار مـیرود .آیــات و احادیــث فراوانــی بــر معنــای شــفاعت و
استحســان و فایــده آن ،انگشــت صحــت و تأکیــد نهادهانــد.
شــوقی نیــز بــه پیــروی از اســاف خــود ،بــه شــدت ایــن ســنت را گرامــی داشــته و
پــارهای 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
عمــل نیــک بــه پیشــگاه خــدا و رســول حاضــر میشــوند ،او ســرودههای خویــش
را همــراه بــا اشــک ندامــت تقدیــم نمایــد و خــود را در پنــاه عــزت و قــدرت حضرتــش
جــای دهــد:
ان َجـ َّ
ـران ،لــی ا َمـ ٌ
فــی اهللِ َیج َع ُلنــی فــی خَ ی ـ ِر ُمع َت َصــم
ـل
ـن الغُفـ ِ
ـل َذنبــی َعـ ِ
جیــر َعلــی
الم
القــی َرجائــی اذا َعــ َّز ُ
ُ

ـر ِج َ
ـن َو الغ َُمــم
الکـ ِ
ـرب فــی الد ََّاریـ ِ
ُمفـ ِّ

نــاح الــ ُّذ ِّل اســأل ُه
اذا خَ ف
ُ
َضــت َج َ

ِع ـ َّز الشــفاعه ،لَــم اســأل سِ ــوی ا َمــم

َو إن َتقَــ َّد َم ذو َتقــوی ب ِ َصال َِحــه

بــره النَّــ َدم
َقد ُ
َّمــت بَ َ
یــن َی َدیــ ِه َع َ

(شوقی ،2000 ،ج )216،215 :1
شــوقی همکیشــان خــود را نیــز از یــاد نمیبــرد؛ آنانــی کــه پرنــده شــوم بدبختــی
بــر فرازشــان ســایه گســترانیده و در اثــر پیــروی از هواهــای نفســانی و دوری از پیامبــر
اکــرم و ارزشهــای واالی اســام ،دچــار تفرقــه گردیدهانــد و اعتمــاد و صمیمیــت
از بیــن آنــان رخــت بــر بســته اســت .ایــن مضمونــی اســت کــه در اشــعار شــهریار دیــده
نمیشــود:
ــألت اهلل فــی بنــا ِء دینــی
َس ُ

َفــإن تَ ُکــن ال َوســیلَه لــی َاجابــا

ِمین سِ َ
ِصــن
ــواک ح ٌ
َو مــا ل ُِلمســل َ

اذا مــا ُّ
ــهم َو نَابــا
الضــ ُّر َم َّس ُ

ـن َجــری َعلَی ِهــم
َّ
کان الن ََّحــس حیـ َ

أطــار ب ِ ُ
ــکل َمملَ َکــه غُرابــا
َ
(شوقی ،2000،،ج )202 :1
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شــوقی در پایــان" ،همزیــه" امیــد بــه شــفاعت پیامبــر را بــه زیبایــی تمــام ابــراز
مــیدارد و بــا تصویــری برگرفتــه از "شــابالظریف" میگویــد:
ای پیامبــر ســروده مــن در مــدح تــو محمــل عروسهــای زیبارویــی اســت کــه
اگــر آنهــا را از روی کرامــت بپذیــری ،مهریــه آنهــا شــفاعت توســت:
ـک یا َر ُسـ ُ
لــی فی َمدیحِ ـ َ
ـول َعرائ ٌِس

مــن فیــک َوشَ ــا َق ُه َّن ِجــا ُء
ت ُِّی َ

ــن شَ ــفَا َعه َحســنا ُء
ـت تَ َک ُّر ًمــا
َف ُم ُهو ُر ُه َّ
ُهـ َّ
ـانَ ،فــإن َقبِلـ َ
ـن الحِ سـ ُ
(شوقی ،2000 ،ج )197،198 :1
وی از خداونــد میخواهــد کــه بــه برکــت وجــود مبــارک آن حضــرت ،بــه مســلمانان
لطــف کنــد و آنهــا را خــوار نســازد و سرانجامشــان را هماننــد سرآغازشــان نیــک رقــم
زنــد:
َف ُ
ـن بِنــا
ـل َرسـ ِ
الطــف ألجـ ِ
ـول ال َعالَمیـ َ

َوال تَــ ِزد َقو َمــ ُه خَ ســف ًاَ ،وال تُسِ ــم

ِمین ب ِـ ِه
أحسـ َ
المسـل َ
ـنت بَــد َء ُ
یــا َر ِّب َ

ـم الفَضـ َ
ـن ُمخ َت َتــم
َف َت ِّمـ ِ
ـلَ ،وام َنــح ُحسـ َ

(شوقی ،2000 ،ج )228 :1
وی در بیــت ذیــل از "همزیــه" نیــز بــه مقــام شــفاعت پیامبــر اکــرم اشــاره
میکنــد:
الم َن َّز ُه ،ما لَ ُه شُ فَعا ُء
یا َمن لَ ُه ِع ُّز الشَّ فا َعه َوح َد ُه
َو ُه َو ُ
(شوقی ،2000 ،ج )197 :1
در جای دیگر ،به پیامبر و آل ایشان تمسک جسته است:
ـت بابَـ َ
ـک مادِح ـ ًا بَــل َداعِی ـ ًا
مــا ِجئـ ُ

ِیــح تَ َضــ ُّر ٌع َو ُدعــا ُء
المد ِ
م َ
ِــن َ

ــب ٍب إلَ َ
یــک َف َحســبِی الزَّهــرا ُء
ِنهم َعلی
ـر ال َو َســائ ِِل َمــن َی َقــع م ُ
َوخَ یـ ُ
َس َ
(شوقی ،2000 ،ج)198 :1
شــهریار نیــز بــه وفــور امــا پراکنــده ،از شــفاعت پیامبــر ســخن رانــده اســت؛ از
جملــه ،در انتهــای قطعــه "توشــه" چنیــن میســراید:
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علــی بــا یــازده فرزنــد او ،یــارب تــو شــاهد بــاش
کــه روز حشــر ،جــز ایــن در مــن امیــدم بــه جایــی نیســت
شــفیعم کــن علــی را و خدایــا مشــکلم بگشــای
کــه جــز دســت علــی و آل او مشکلگشــایی نیســت
(شهریار ،1374 ،ج)1177 :2
نیز در انتهای غزل "قیام محمد "میخوانیم:
بــه کام دل نرســد شــهریار در دو جهــان کــس
مگــر خــدا دو جهــان را کنــد بــه کام محمــد
(شهریار ،1374 ،ج)97 :1
و در انتهای غزلی با عنوان "هفتاد سالگی شهریار" چنین میسراید:
علــی و آل بــه امــداد میرســد مــا را
تو شــهریار علی گو که در کشــاکش حشــر
معراج پیامبر اکرم
معــراج یکــی از زیباتریــن و شــگفتترین صحنههــای زندگــی پیامبــر اســت.
شــگفتی ایــن حادثــه ،چنــان اســت کــه برخــی را در مــورد معــراج جســمانی بــه تردیــد
واداشــته اســت .شــوقی در پاســخ کســانی کــه بــه معــراج بــا تردیــد نگریســتهاند ،آن
را نشــانه عظمــت پیامبــر و لطــف و مشــیت الهــی قلمــداد میکنــد؛ زیــرا جســم
پیامبــر کــه طاهرتریــن اجســام ،و از جنــس نــور و عطــر و شــکوه و لطافــت اســت،
شایســتگی آن را دارد کــه بــه باالتریــن منزلــت و مقــام عــروج نمایــد ،مقامــی کــه
خورشــید و جــوزا را نیــز بــدان راهــی نیســت:
مــا ال تَ ُ
نــال الشَّ
الجــوزا ُء
ـرف ًا إلــی
ــمس و َ
یــا ایُّهــا ُ
ُ
ـری ب ِ ـ ِه شَ ـ َ
المسـ َ

وح أم بِال َه َ
ــر َه َ
یــک ِل اإلســرا ُء
یــک ٍل
لون َو َ
بالــ ُّر ِ
َی َتســا َء َ
انــت اط َه ُ
یحانِیَّــهَ ،و بَ َهــا ُء
ِالهمــا
ـم َ
ـن ،ک ُ
وت ُم َط َّه َریـ ِ
نــو ٌر َو َر َ
ب ِ ِهمــا َسـ َ
َفضـ ٌ
ـل َعلَیـ َ
ــری َو َیشــا ُء
ـال َو ِمنَّه
الجـ ِ
ـک لـذِی َ
َواهلل َیف َع ُــل مــا َی َ
(شوقی ،2000 ،ج )196 :1
وی داســتان معــراج را بــه تفصیــل بیــان میکنــد .پیامبر شــبانه به مســجداالقصی
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میرونــد ،جایــی کــه فرشــتگان و پیامبــران بــه انتظــار ایســتادهاند .چــون پیامبــر
از آنجــا میگذرنــد ،هماننــد شــهابهایی کــه مــاه را احاطــه کــرده ،یــا ســپاهیانی کــه
اطــراف پرچــم گــرد آمدهانــد ،وجــود مبارکــش را در میــان میگیرنــد و پیامبــران بــزرگ
در نمــاز بــه آن بــزرگوار اقتــدا میکننــد:
َو ال ُّرسـ ُ
ــک اهلل لَیــ ً
اســری ب ِ َ
ـج ِد األقصــی َعلی َق َدم
ا ،إذ َمالئ ُِکــ ُه
المسـ ِ
ـل فی َ
َ
َک ُّ
العلَــم
ــی ِدهِم
الش ِ
لَ ّمــا خَ َط َ
البــد ِر ،او کالجانــد ب ِ َ
ــرت بِــ ِه ال َت ُّفــوا ب ِسِ ِّ
ــهب ب ِ َ
(شوقی ،2000 ،ج )219 :1
پیامبــر ســوار بــر بــراق ،افــاک را درمینوردنــد و بــه آســمانی قــدم مینهنــد
کــه هیــچ بــال پــرواز یــا پــای پیــادهای را یــارای رســیدن بدانجــا نیســت .پیامبــران
در زیــر عــرش در مراتــب خــود متوقــف میشــوند و عــرش ،تنهــا در اختیــار حضــرت
محمــد قــرار میگیــرد .گویــی خــدا بــا ایــن تقــرب میخواهــد نعمتــش را بــر
پیامبــرش افــزون کنــد:
َعلــی ُم َنــ َّو َره ُد ِّریَّــه اللُّ ُجــم
ـن ب ِ ِهــم
السـ ِ
ُجبـ ُ
ـموات او مــا َفو َق ُهـ َّ
ـت َّ
ـعی َعلــی َق َدم
غــت َســما ًء ال ُیطــ ُار لَهــا
َح ّتــی بَلَ َ
َعلــی َجنـ ٍ
ـاحَ ،و ال ُیسـ َ
َ
َو یــا ُم َح َّم ـ ُدَ ،هــذا ال َعـ ُ
ـرش َفاس ـ َتلِم
قیــلُ :ک ُّل نَبِــی عِنــ َد ُرتبتــ ِه
َو
َو ضَ ا َعـ َ
ـت ِمــن ن َِعــم
ـدت مِن ِم َن ٍن
بِــا ِعــدا ٍد َو مــا ُط ِّوقـ َ
ـرب ،ما ُق ِّلـ َ
ـف ال ُقـ ُ
(شوقی ،2000 ،ج )219 :1
وی در اینجــا ،بــه بیــان فلســفه معــراج میپــردازد ،ســفری کــه گویــی بــرای آن
تــدارک دیــده شــده تــا پیامبــر بــر اســرار غیــب آگاه گــردد و علــوم کائنــات را فــرا
گیــرد؛ از ایــنرو ،اســرار لــوح و قلــم در اختیــار ایشــان قــرار میگیــرد و خزانههــای علــم
و حکمــت برایشــان نمایــان میگــردد:
ِــس ال َقلَــم
خَ َط
َ
طــت ل ِل ّد ِ
یــن َو الدُّنیــا ُع ُلو َم ُهمــا یــا قــارئ اللَّ ِ
ــوح ،بَــل یــا الم َ
لَ َ
ــرَ ،و َ
ــم
انکشَ ــفَت
َاح
َ
ــک الخَ زائ ُ
ِلــمَ ،و مِــن ح َِک ٍ
ِــن مِــن ع ٍ
الس ِّ
طــت بَی َن ُهمــا ب ِ ِّ
(شوقی ،2000 ،ج )219 :1
فلســفه معــراج ،تنهــا بیــان عظمــت و منزلــت پیامبــر نیســت ،بلکــه آن حضــرت
نیــز مایــه شــکوه و زیبایــی و مرکــز شــعاعهای منزلگاههــای معــراج اســت .گویــی در
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ایــن ســفر ،همــه زیباییهــا در ایشــان تجلــی یافتــه و چش ـمها همــه بــه آن حضــرت
دوختــه شــده اســت .بــه تعبیــر زیبــای شــوقی ،او هــم آینــه اســت و هــم آینـهدار و هــم
زیبارویــی کــه تصویــرش در آینــه منعکــس شــده اســت:
انــت الن َ
فــی ُک ِّل م َ
ُّقطــه الزَّهــرا ُء
نــونَ ،و
ِنطقَــه َحواشــی نُو ِرهــا
َ
ٌ
الجمـ ُ
الک ُّ
َو َ
الحســنا ُء
المج َتلــی
ـال بِهــاَ ،و أنـ َ
أنـ َ
ــفَ ،والمِــرآهَ ،و َ
ـت َ
ـت ُ
(شوقی ،2000 ،ج )196 :1
خــدا در ایــن ســفر ،پیامبــر را بــه مهمانــی فراخوانــده و برایــش ســفرهای از
طعامهــای بهشــتی گســترانیده اســت .اکنــون عــرش و عرشــیان همــه در اختیــار اوینــد
و او ســوار بــر شــانههای جبرئیــل تنهــا بــه مهمانــی خــدا میآیــد و بــر ســر خوانــی
مینشــیند کــه دیگــر پیامبــران در آن اذن حضــور ندارنــد:
نُ ـ ُزال ل ِذاتِـ َ
ـک لَــم َی ُجــز ُه َعــا ُء
اهلل َهیَّــأ مِــن َحظیــره ُقدسِ ــ ِه
ــرش تَح َت َ
ال َع ُ
ـن ِوطــا ُء
ــک ُســدَّه َو َقوائ ِمــ ًا
وح األمِیـ ِ
ـر ِ
َو َمنا ِکـ ُ
ـب الـ ّ
و ال ُّرسـ ُ
حاشــا ل ِ َغیــ ِر َک َموعِــ ٌد َو ل ِقــا ُء
رش لَم ُیؤ َذن لَ ُهم
الع ِ
ـل ُد َ
ون َ
(شوقی ،2000 ،ج )196 :1
شــهریار در قطعــهای بــه نــام "معــراج محمــد "بــا نگاهــی کلــی بــه ایــن موضــوع
مینگــرد .چنانچــه دقــت کنیــد ،شــاعر در ایــن قطعــه نیــز ماننــد دیگــر اشــعارش،
زبــان و بیانــی ســاده و بیآالیــش دارد و تنهــا در بیــت ســه از آرایــه تشــبیه اســتفاده
کــرده اســت:
بــه راه مســجداالقصی گرفــت از کاروانی آب

هنــوزش قالب تن بــود و محتاج ســقایت بود

بــه مســجد قالبش روحی و عقلی و الهی شــد

بــه معراجی به پیچید آنچه مبدء بــود و غایت بود

فــراز ّقبــه کیهــان اعظــم چتــر بــال افشــان

همــان طــاووس علییــن قدوســی روایــت بود

کتــاب آفرینــش پیــش پــای او ورق میخورد

مباحــث در مباحــث از شــگفتیها حکایت بود

نمایشنامههــا از سرنوشــت نــوری و نــاری

که از ســجین به علیین ســماواتش سرایت بود

کنار ســدره چون جبریل هادی بــاز ماند از وی

جمــال کعبه خــود چرخنده مشــکات هدایت بود

کشــیده صف به صف حور و ملک از ســدره تا طوبا

شــکوه موکــب آن خســرو خورشــید رایت بود

بــه پــای عرشالســاطین ،داور اعظــم

نبوت تاج بر ســر دوش بــر دوش وصایت بود
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محمــد از خــط الواح عرشــی دانشــی اندوخت

که کانونهــای عرفانش نهــان در هر کنایت بود

بــه گاه بازگشــت ،از ارمغــان لیلهالمعــراج

به ســیمای عفیفــش نقش لبخنــد رضایت بود

(شهریار ،1374 ،ج )1008،1007 :2
وی غــزل "مهمــان عــرش" را نیــز بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده ،امــا ســه بیــت
ذیــل از ایــن قصیــده بــا صراحــت بیشتــری بــه ایــن موضــوع اشــاره میکنــد:
ای طلــوع آیــت و الشــمس در ســیمای تو ســوره والطــور وصــف ســینه ســینای تــو
دعــوت معــراج و مهمانــی عــرش کبریــا بلعجب تشــریف سلطانی اســت بر باالی تو
وه که درپیچید عرش و فرش در یک چشمزد زیــر پای رفــرف کــون و مــکان پیمای تو
(شهریار ،1374 ،ج )475،474 :3
دو بیت از غزل "قیام محمد "نیز یاداور معراج پیامبر است:
ســوار رکفــرف معــراج درنوشــت ســماوات ســرود صف به صف قدســیان ســام محمد
گســیخت هرچه زمان و گریخت هرچه مکان بود کــه عرش و فــرش به هم دوخت زیر گام محمد
(شهریار ،1374،ج )97 :1
نیز بخشی از مثنوی "در ورود به مدینه طیبه" یادآور این واقعه است:
ســام ای شهســوار لیلهالــداج ســام ای شــاهباز اوج معــراج
ســام ای پادشــاه ملــک لــوالک ســام ای مــاورای فهــم و ادراک
(شهریار ،1374 ،ج )1061 :2
دین مبین اسالم
تفســیر و توصیــف دیــن ،یکــی از بهتریــن شــیوههای معرفــی شــخصیت پیــامآور
دیــن اســت .برایــن پایــه ،شــاعران مدیحهســرا هنــگام ســتایش پیامبــر ،دیــن او را
نیــز ســتودهاند.
شــوقی تفســیر مبســوطی از اســام و نظــام سیاســی ـ اجتماعــی آن عرضــه
مینمایــد و از توحیــد بــه عنــوان نخســتین ویژگــی آن یــاد میکنــد ،همــان حقیقتــی
کــه حقجویــان دفــاع از آن ،جــام شــوکران را چــون شــهد شــیرین ســر کشــیدند:
ُ
ــقراط َو ال ُق َدمــا ُء
نــا َدی ب ِ َهــا ُس
بُن َِیــت َعلــی التَّوحیدَِ ،و هــی حقیقه
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َو َجـ َد الزُّعـ َ
ــع ُّ
الشــ َهدا ُء
ـمو ِم ألجلِها
ـاف ِمـ َ
کالشَّ ــهدِ ،ث َّ
ـن ُّ
ُــم تتابَ َ
السـ ُ
أخــ َذت قِــوا َم أمو ِرهــا األشــیا ُء
ـن تَ َو َّح َدت
الملـ ِ
ـس ُ
ـک حیـ َ
ذات ُ
إیزیـ ُ
(شوقی ،2000 ،ج )195 :1
دیــن پیامبــر دیــن ســماحت و در عیــن حــال دیــن منطــق و خــرد اســت؛ لــذا
خردمنــدان و اندیش ـهورزان بــه آن پاســخ مثبــت دادنــد ،امــا جاهــان و ســفیهان کــه
در اوهــام خویــش گرفتــار بودنــد ،پیامــش را نشــنیدند و همچنــان در تاریکــی اوهــام
خویــش باقــی ماندنــد:
النــاس لَبَّــی عاق ٌ
ـم مِنـ َ
ـن نِــدا ُء
ــوت
لمــا َد َع َ
ـک الجاهِلیـ َ
ِــل و أصـ َّ
َ
ـروج إلیـ َ
ـجناء
ـک ِمــن أوها ِم ِهــم
ـاس فــی أوها ِم ِهــم ُسـ َ
أبَـ ُوا الخُ ـ َ
َو ال ّنـ ُ
(شوقی ،2000 ،ج )195 :1
اســام بــا تکیــه بــر توحیــد ،اداره و اصــاح امــور مردمــان را بــر عهــده گرفــت و
دردهــای کهنهشــان را کــه از روزگار ارســطو درمانــی بــرای آن یافــت نشــده بــود التیــام
بخشــید:
یــت َدوا ُء
وصــف لــ ُه َح ّتــی أتَ َ
دا ُء َ
ِیس لم ُی َ
الجماعــه ِمــن أرســطال َ
(شوقی ،2000 ،ج )195 :1
تکلفــت بشــباب الدهــر و الهــرم
ـبیل یســاس العالمــون بها
السـ ِ
نــو ُر َّ
(شوقی ،2000 ،ج )225 :1
شــهریار در مثنــوی "صــدای خــدا" در مقایسـهای بیــن مکتــب حضــرت عیســی،
حضــرت موســی و حضــرت محمــد بــه ایــن موضــوع میپــردازد و اســام را
برتریــن مکتــب و دیــن میدانــد:
تــا بشــریت بــه مثــل کودک اســت مکتــب دین نیز کالس یک اســت
مکتــب موســی اســت دبســتان دین مقتضــی طفــل ســبق خــوان دین
مکتــب عیســی کــه کنــد نغمه ســر دوره رشــد اســت و بلــوغ بشــر
مکتب اســام که کامل شــده اســت مدرســه عالــی و دانشــکده اســت
درس نهایــی بــه بشــر میدهــد خاتمــه بــر فتنــه و شــر میدهــد

 ₪ 26سخن تاریخ /شماره  21ـ سال نهم ـ بهار و تابستان 1394

چشــمه فیــض ابدیــت در اوســت جلــوه ذات احدیــت در اوســت
عــدل و مســاوات در او کارســاز لغــو در او برتــری و امتیــاز
حــق عدالــت شــود اینجــا ادا مــرد نــه قــارون طلبــد نــی گــدا
شــعبه تکمیلــی انســان در اوســت مکتــب روحانــی عرفان در اوســت
(شهریار ،1374 ،ج )707-702 :2
همانطور که پی بردید ،نوع نگاه شهریار و شوقی به موضوع دین متفاوت است.
رثا و مرثیهسرایی
رثــای نبــی اکــرم تنهــا موضوعــی اســت کــه شــهریار ســرودهای 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"

خبــر وای به ســر وقت من آمد شــب دوش
نکنــد کائــن خبــر وای پیمبــر باشــد
دیــدی آمــد به ســرم آنچــه که میترســیدم
زیــن زمینلــرزه جهــان غــرق غبــار ماتــم
ســهمگین صرصــر طوفــان قیامــت را باش
خبــری بود که جان خســت و جگر داد خراش
زیــن خبــر خانــه بــه بیغولــه گــذارد اســام
پیشــگوی ســفر زینب کبری اســت به شــام
کــه دهــد تســلیت خاطــر زهــرا یــا رب
دگــر ای چشــم غبار آور و مــژگان کن نیش
گــو کشــد مرگ همــه خلق جهــان در آتش
او چــه شمشــیر عدالت! که خــود از برش او
چشــمی از چشمه بســازیم که گرید شب و روز
بــی تــو بــر هیــچ نشــیبی و فــرازی نــروم

خوابــم از ســر بپرانیــد چــو پیچیــد به گوش
گفتــم از کیســتی ای صاعقــه خرمن هوش
خبــر ختم رســل بــود و صال بود و ســروش
یک جهــان ماتمی از ماه بــه ماهی مدهوش
چــه قضایی اســت که قندیل خدا شــد خاموش
وز خــراش جگــر خســته برانگیخت خروش
گــو ببــام حــرم کعبــه بخوانــد بیقــوش
علــم ســوخته شــاه والیــت بــر دوش
شــیعه گــو دم مزن و رخت عــزا بر تن پوش
تــا نبینیــم بــه خوشــیدن این چشــمه نوش
لیکــن آن جــان جهــان را نکشــد در آغوش
شــیر درنده به ســوراخ خزیــدی چون موش
اشــکی از سیل خروشــان که نیفتد از جوش
کــه نــه از یاد تو نقشــی بــه دل آرم منقوش
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ای دل اینش دو ودیعه است :کتاب و عترت
ای صبــا قصــه بــه گــوش دل زوار رســان

گــر به جانــش بخریدی به جهانــش مفروش
گــو نــوای جرسانگیــز و صــای چــاووش
(شهریار ،1374 ،ج )1138 :2

نتیجه
بیشتریــن فضایــل شــخصیت نورانــی پیامبــر اســام کــه شــهریار و شــوقی بــدان
توجــه داشــتهاند 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 اهلبیــت
نبــوت .اینهــا انگیــزهای بــوده کــه ایــن دو شــاعر بــزرگ معاصــر را ترغیــب بــه
ســرودن کــرده اســت.
ســاختار شــعری احمــد شــوقی کــه دنبــال بیــان شــکوه و عظمــت پیامبــر و مطرح
کــردن آن بــزرگوار بــه عنــوان الگــوی بشــریت معاصــر بــوده اســت ،ســاده و روان بــه
نظــر میرســد و در اشــعارش لفاظــی و تکلــف دیــده نمیشــود؛ امــا بــه شــکل ماهرانــه،
ســیری تکاملــی و همهجانبــه و بــا نگاهــی عمیــق ،تجلیــات نبــوی را بــه عرصــه ظهــور
رســانده اســت .مث ـ ً
ا قصیــده همــزه شــوقی بــا والدت نبــی اکــرم آغــاز شــده و بــا
نبــوت و اعــام رســالت جریــان یافتــه و بــه وقایــع دوران رســالت همچــون غزوههــای
ایشــان و واکنــش جامعــه آن روز در برابــر نبــوت پیامبــر پرداختــه اســت .او معــراج
پیامبــر اکــرم و کیفیــت آن را شــرح میدهــد و ویژگیهــای دیــن مبیــن اســام را
برمیشــمرد و آن را بــر ســایر ادیــان و عقایــد برتــری میدهــد .وی در انتهــا ارادت خــود
را نســبت بــه رســول اکــرم و اهلبیــت آن حضــرت نمایــان میســازد.
همچنیــن تفاوتهــا و تشــابههای شــعری دو شــاعر و شــخصیت مقــدس پیامبــر
اکــرم در اندیشــه شــعری آن دو نمایــان شــد کــه عبارتنــد از:
 .1هــر دو شــاعر بــه فضایــل و مناقــب پیامبــر بــه شــیوههای گوناگــون توجــه
کردهانــد .گرچــه در کل دیوانهــا و اشــعار شــهریار بــه طــور پراکنــده و مســتقل ،اشــعار
نبــوی بــه چشــم میخــورد ،وی ماننــد شــوقی جزیینگــری نکــرده و اشــعارش جنبــه
کلــی دارد.
 .2مهمتریــن قالبهــای شــعر نبــوی شــهریار عبارتنــد از قطعــه ماننــد توشــه و
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مجلــس درس نبــوی و نــوری از صــدای خــدا و معــراج محمــد ،مثنــوی ماننــد در ورود
بــه مدینــه طیبــه و میــاد مســعود حضــرت ختمیمرتبــت و غــزل ماننــد هفتادســالگی
و مهمــان عــرش و قیــام محمــد و در یتیــم و رثــاء نبیاکــرم؛ امــا "همزیــه نبویــه"
شــوقی در بحــر متفاعلــن ،متفاعلــن ،متفاعلــن "ذکریالمولــد" در بحــر مفاعلتــن
مفاعلتــن فعولــن و"نهجالبــرده" نیــز در بحــر مســتفعلن فاعلــن مســتفعلن فعلــن ســروده
شــده اســت.
 .3اســتفاده احمــد شــوقی از آرایههــای ادبــی از جملــه تشــبیه ،اســلوب ندایــی و
تلمیــح بــه وقایــع زندگــی نبــی اکــرم نمــود چشــمگیری دارد؛ امــا اشــعار نبــوی
شــهریار ،مملــو از آرایههــای ادبــی نیســت وهرجــا کــه خواســته زیبایــی بــه شــعر دهــد،
از ســادهترین آرایــه ادبــی یعنــی تشــبیه اســتفاده کــرده کــه ایــن امــر دارای نــکات
مثبــت و منفــی اســت.
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کتابنامه

الف) منابع استفاده شده

ـ حسینی ،میرصالح ( .)1386ترجمه حیدر بابا سلام ،تهران ،جمهوری.
ـ شهریار ،محمدحسین ( .)1374دیوان شهریار ،تهران ،نگاه ،ج.3,2،1
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بیتالحکمــه.
ب) منابع مراجعه شده

ـ اســتانداری آذربایجــان شــرقی ( .)1372شــهریار از نــگاه حضــرت آیتاللــه
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طــرح فــردا.
ـ ساجدی ،طهمورث ( .)1386از ادبیات تطبیقی تا نقد ادبی ،تهران ،امیرکبیر.
ـ ســبحانی ،جعفــر ( .)1385فــروغ ابدیــت :تجزیــه و تحلیــل کاملــی از زندگــی
پیامبــر ،قــم ،بوســتان کتــاب.
ـ صوفی ،لیال ( .)1380زندگینامه شاعران ایران ،تهران ،جاجرمی.
ـ عمــادزاده (اصفهانــی ،عمادالدیــن حســین)( .)1333زندگانــی پیشــوای اســلام
حضــرت محمــد ،تهــران ،شــرکت ســهامی طبــع کتــاب.
ـ کفافــی ،محمــد عبدالســام .)1382( .ادبیــات تطبیقــی (پژوهشــی در بــاب
نظریــه ادبیــات و شــعر داســتانی) ،مشــهد ،شــرکت بــه نشــر.
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ـ مشــرف ،مریــم ( .)1382مــرغ بهشــتی (زندگی و شــعر محمدحســین شــهریار)،
تهــران ،نشــر ثالث.
ـ نــدا ،طــه ( .)1383ادبیــات تطبیقــی ،ترجمــه هــادی نظــری منظــم ،تهــران ،نشــر
نــی.
ـ جحــا ،میشــال خلیــل ( .)2003اعــلام الشــعر العربــی الحدیــث مــن احمــد
شــوقی الــی محمــود درویــش ،بیــروت ،دارالعــوده.
ـ درنیقــه ،محمــد احمــد ( .)2000معجــم اعــلام لشــعراء المــدح النبــوی ،بیــروت،
دار و مکتبهالهــال.
ـ ضیــف ،شــوقی ( .)1119الشــعر و طوابعــه الشــعبیه علــی مــر العصــور ،مصــر،
دارالمعــارف.
ـ قمی ،شیخ عباس ( .)1386منتهیالامال ،قم ،وحدتبخش ،ج .1
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