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چکیده
اشتراك اديبان اسالمی در ستايش حضرت محمد)ص(، نمايانگر ميراثی از تفكر و عاطفه دينی مشترك در 
تمدن ايران و عرب است. در اين راستا، بررسی مدايح نبوی صفی الدين حلی و خاقانی شروانی كه هريك به 
دليل داشتن ابياتی در مدح حضرت محمد)ص( به نوعی افتخار شاعر پيامبر بودن خويش را به همراه دارند، 
جلوه محسوسی به پيوند ادبيات اين دو ملت می دهد. پژوهش حاضر به بررسی وجوه اشتراك و افتراق مدح 
حضرت محمد)ص( در اشعار اين دو شاعر نامدار با رويكرد مكتب تطبيقی آمريكايی می پردازد و به اين 
نتايج دست يافته است: استخدام معانی متنوع، وسعت دايره تخيل، اصرار بر تناسبهای لفظی و معنوی كالم 
و نيز تلميح به آيات و احاديث و حوادث تاريخی، منجر به پيچيدگی و دشوار شدن فهم بسياری از ابيات 

اين دو شاعر گشته است.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 54/ پاییز و زمستان 1399

صص 30-44 )مقاله پژوهشی(

کلیدواژه ها: ادبیات تطبیقی، مکتب آمریکایی، مدایح نبوی، صفی الدین حلی، خاقانی شروانی.
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مقدمه
موضوعات  از  او  گرامی  اهل بيت  و  پيامبر)ص(  مدح 
اسالم  دوره  شاعران  بيشتر  شعری  غرض  و  ديرينه 
بوده است و كمتر شاعری در اين دوره يافت می شود 
ذكری  حضرت  آن  از  گونه ای  به  خود،  اشعار  در  كه 
سيمای  می دانيم  كه  همان گونه  باشد.  نياورده  ميان  به 
به طور واضح و گسترده در هردو تمدن  اهل بيت)ع( 
ايران و عرب بسيار نمود پيدا كرده است و در صدر 
بسياری  توسط  كه  دارد  قرار  اسالم)ص(  پيامبر  آنها 
عراقی(  )شاعر  حلی  صفی الدين  جمله  از  شاعران  از 
و  گرفته  قرار  اهتمام  مورد  ايرانی(  )شاعر  خاقانی  و 
شخصيت  از  تصويری  خود،  وسيع  ادبيات  با  هركدام 
مادی و معنوی درخشان ايشان را به تصوير كشيده اند.
قصيده  و  شاعران  نامدارترين  از  شروانی  خاقانی 
می رود.  شمار  به  فارسی  ادب  و  شعر  تاريخ  سرايان 
اديبان و شاعران عراقی  از  همچنين صفی الدين حلی 
مدح  را  ديوانش  از  نيمی  از  بيش  كه  می باشد  تبار 
برگزيدن  سبب  آنچه  اما  می دهد.  تشكيل  پيامبر)ص( 
خاقانی و حلی برای بررسی تطبيقی شده است: از يك 
سو اختالف آنان در دوره حيات است؛ چون از آنجا كه 
دو شاعر مورد بررسی هم دوره نيستند، پس هيچ گاه 
ادبيات  در  و  نبوده اند  يكديگر  ادبی  آثار  تأثير  تحت 
تطبيقی نيز هميشه تأثير و تأثر دليل خلق آثار ادبی در 
نظر گرفته نمی شود. از سوی ديگر اين دو شاعر عالوه 
بر اختالف زبانی و محيطی، اختالف مذهبی هم دارند.
در اين نوشتار تالش شده تا بفهميم اين دو شاعر با اين 
حد از اختالف در زمينه های مختلف، تا چه ميزان به 
موضوع پيامبر)ص( پرداخته و اين شخصيت بزرگ را 
به سروده های خويش وارد كرده اند. بنابراين پژوهش 
حاضر در صدد بررسی مدايح نبوی دو شاعر بزرگ 
آمريكايی  مكتب  براساس  عربی  و  فارسی  ادبيات 
اختالف  وجه  همچنين  و  می باشد  تطبيقی  ادبيات  در 
و اشتراك ديوان آنها را هدف اصلی قرار داده است. 
اهميت و ضرورت  قابل  منظر  اين  از  پژوهش حاضر 

است كه دو شاعر عرب و غير عرب با اختالف مذهب 
مورد  را  )خاقانی(  سنی  و  حلی(  )صفی الدين  شيعه 
بررسی قرار داده و سعی داشته است اختالف زبان و 
مذهب اين دو شاعر را ناديده بگيرد و جلوه گری مدح 
اهل بيت)ع( و پيامبر)ص( را در شعرهايشان بيان كند. 
پژوهش پيش رو در صدد پاسخ گويی به سؤالت زير 

است:
به  نسبت  حلی  صفی الدين  و  خاقانی  ديدگاه   -1

شخصيت پيامبر)ص( چگونه است؟
و  خاقانی  نبوی  مدايح  تفاوت  و  اشتراك  وجوه   -2

صفی الدين حلی چيست؟
فرضيات پژوهش نيز از اين قرار است:

شخصيت  به  حلی  صفی الدين  و  خاقانی  نگاه   -1
اين  می رسد  نظر  به  است.  يكی  تقريبًا  پيامبر)ص( 
منابع  از  آنها  اشراف  و  آگاهی  از  متأثر  آنها  تصوير 

مشترك چون قرآن و روايات تاريخی بوده است.
نبوت  و  هستند  مسلمان  شاعر  هردو  كه  آنجا  از   -2
نظر  به  چنين  دارند،  قبول  را  محمد)ص(  حضرت 
وجود  به  فخر  و  مدح  در  آنان  هردوی  می رسد 
ايشان باهم اشتراك داشته باشند، اما اينكه خاقانی و 
صفی الدين حلی اختالف در مذهب دارند و يكی در 
محيطی ايرانی و دوستدار تسنن و ديگری در محيطی 
نظر  به  است،  زيسته  تشيع  به  شديد  گرايش  و  عربی 
می رسد در مباحث و مسائل مورد مدح و فخر تفاوت 

داشته باشند.
درباره مدايح نبوی موجود در ديوان شاعران عرب و 
غير عرب، پژوهشهای متعددی صورت پذيرفته است. 
در ذيل به چند نمونه از پژوهشهايی اشاره می كنيم كه 
در ارتباط با ديوان شاعران مورد نظر انجام شده است:

مرتضی محسنی، احمد غنی پور ملكشاه و هاجر مرادی 
زيبايی شناختی  »بازتاب  عنوان  با  خود  پژوهش  در 
نتيجه  اين  به  خاقانی«،  قصايد  در  پيامبران  سيمای 
بيان  كه  خاقانی  قصايد  از  وسيعی  بخش  رسيده اند: 
كننده اعتقادات مذهبی او است، در وصف پيامبر)ص( 
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است. خاقانی 16 قصيده در مدح رسول دارد. بسياری 
از تصويرها و تركيبات بديع در شعر خاقانی، برگرفته 
جنبه  تركيبات  اين  بيشتر  است.  پيامبران  داستان  از 
تشبيهی دارند و اغلب در مقام مدح و به ندرت در مقام 

ذم به كار رفته اند.
با  خود  ارشد  كارشناسی  پايان نامه  در  جاللی  كريم 
جايگاه  به  الحلي،  صفي الدين  شعر  في  المدح  عنوان 
مدح در ادبيات دوره صفی الدين حلی و منزلت شعری 
اديب  اين  مدح  ذكر  از  نمونه هايی  و  می پردازد  او 
وند در  تورج زينی  برمی شمارد. همچنين  را  بزرگوار 
مقاله »مقارنة بين حسان بن ثابت األنصاری و الخاقاني 
الشروانی في المدائح النبوية« و ابراهيم فالح در مقاله 
جمال الدين  اشعار  در  نبوی  مدايح  تطبيقی  »بررسی 
تطبيقی  رويكردی  با  حلی«،  و صفی الدين  عبدالرزاق 
به مقايسه مضامين و سبك شعری در مدح و وصف 
پيامبر)ص( و بيان دو منقبت پرداخته اند. با وجود پيشينه 
فوق، پژوهش حاضر از اين منظر قابل اهميت است كه 
به گونه ای متفاوت با تكيه بر مكتب آمريكايی، وجوه 
مقايسه  را  اشتراك ديوان شعری دو شاعر  اختالف و 
كرده است كه با وجود اختالف مذهب، دوره و محل 
زندگی، به خوبی و بسيار روشن، پيامبر اسالم)ص( را 

مدح و توصيف كرده اند.

ماهیت ادبیات تطبیقی و مهم ترین مکاتب آن
ادبيات تطبيقی، شاخه ای از نقد ادبی است كه با بررسی 
يكديگر،  بر  مختلف  ملتهای  ادبيات  متقابل  تأثير 
چشم اندازی همه جانبه از اشتراكات متعدد فرهنگی و 
زبانی به دست می دهد. اين شاخه ادبی دارای دو مكتب 
عمده است: مكتب فرانسوی و مكتب آمريكايی. مكتب 
فرانسوی با بررسی جنبه های تأثير و تأثر در ادبيات 
يك ملت بر ملتهای ديگر بر مبنای مطالعات تاريخی 
به پيوند و تالقی آنها پی می برد، در  و اختالف زبان 
با  تنها  وسيع تر،  سطح  در  آمريكايی  مكتب  كه  حالی 
مالك قرار دادن تشابه و همانندی دو اثر ادبی بدون در 

نظر گرفتن تأثير و تأثر، ارتباطات تاريخی و اختالف 
زبان، به بررسی و تطبيق می پردازد.1

1( مکتب فرانسوی
تطبيقی، مكتب  ادبيات  پيشروترين مكتب در  اولين و 
تطبيقی  ادبيات  زادگاه  را  فرانسه  برخی  است.  فرانسه 
می دانند. مهم ترين ويژگی مكتب فرانسه، تاريخ گرايی 
و  تأثيرگذاری  رابطه  يا  تاريخی  رابطه  يعنی  است؛ 
تأثيرپذيری از اصول اين مكتب است. وقتی دو واژه 
وجه  دو  ناخودآگاه  می بريم،  كار  به  را  تأثر  و  تأثير 
ايجابی و سلبی به ذهن خطور می كند؛ گويی يكی نقش 
مبانی  مهم ترين  دارد.2  انفعالی  نقش  ديگری  و  فاعلی 
ادبيات تطبيقی فرانسه را دو اصل كلی تشكيل می دهد: 
بين دو  باشد. ب(  بايد متفاوت  ادبيات  الف( زبان دو 

ادبيات رابطه تاريخی وجود داشته باشد.3
2( مکتب آمریکایی

مكتب آمريكايی در ادبيات تطبيقی به دنبال انتقادهای 
شديد كه به ويژه توسط منتقد و نظريه پرداز آمريكايی 
رنو ولك در 1958م نسبت به مكتب فرانسوی مطرح 
بر رويكرد  انتقادات ولك  به ظهور رسيد. عمده  شد، 
آمريكايی  مكتب  در  بود.  فرانسه  مكتب  تاريخی 
ادبياتهای  ميان  روابط  در  فرانسه،  مكتب  برخالف 
مختلف بر مبنای اصلی تأثير و تأثر توجهی نمی شود و 

اصل، تشابه و همانندی است.4
در اين مكتب ادبيت يك اثر ادبی مركز توجه می باشد. 
اثر را  يعنی تمام آن ويژگيهای يك  ادبيت؛  از  منظور 
به اثر ادبی تبديل می كند. بنابراين در بررسی و تطبيق 
نه  داشت،  توجه  آن  ادبيت  ميزان  به  بايد  ادبی،  آثار 
پژوهشگران  نظر  از  تأثر.  و  تأثير  و  تاريخی  روابط 
اين مكتب، پديده های ادبی، جريانهای ادبی و مكاتب 
و  نيستند  مكان  و  زمان  به  محدود  ادبی  گونه های  و 
1. »درآمدی توصيفی ـ تحليلی بر چيستی و ماهيت ادبيات تطبيقی«، 

ص15.
2. في الميزان الجديد، ص165.

3. ادبيات تطبيقی، صص20-17.
4. »درآمدی توصيفی ـ تحليلی بر چيستی و ماهيت ادبيات تطبيقی«، 

ص15.

32

م 
ده

انز
 ش

ال
س

13
99

ن  
ستا

زم
 و 

یز
پای

 -
54

ره 
ما

ش



ادبيات تطبيقی با بی توجهی به موانع سياسی، نژادی و 
تطبيقی  بررسی  و  می پردازد  ادبيات  بررسی  به  زبانی، 

نبايد محصور به روابط تاريخی بماند.5

تاریخچه مدایح نبوی در ادب فارسی و عربی
شيفته  شاعران  تاكنون،  پيامبر)ص(  رسالت  آغاز  از 
حضرت، بر مبنای قرآن، سيره، تاريخ و روايات، مدح 
و رثای پيامبر)ص( را با زبان دل در قالب الفاظ موزون 
پرداخته اند.  ايشان  تبليغ سنت  به  و  كرده  بيان  رسا  و 
دوره  هر  در  شعر  اصلی  موضوعات  از  يكی  مدح، 
است و به نوبه خود اغراض گوناگونی دارد. از جمله 
گذراندن زندگی و تأمين معاش كه اصلی ترين اهداف 
مدح  به  التزام  مدح،  موضوعات  از  يكی  است.  مدح 
حضرت محمد)ص( است كه بيشتر شاعران برای كسب 
ثواب و اجر اخروی به اين امر پرداخته و كوشيده اند در 
اين راه تمام تالش و ذوق هنری خود را به كار گيرند.
بر  عالوه  خداوند،  فرستاده  آخرين  اكرم)ص(  پيامبر 
اينكه مهم ترين تأثير را در زندگی بشريت داشت و سير 
بسيار  تأثير  كشاند؛  روشنايی  به  تاريكی  از  را  تاريخ 
شگرفی در ادبيات و شعر فارسی داشته است. از زمان 
عرضه دين اسالم به ايران و ايرانيان، آنها كه خود طبعی 
شاعرانه داشتند، با توجه به احترام و منزلتی كه برای 
ادبی خود  بودند، غنای  قائل  امامان)ع(  پيامبر)ص( و 
مذهبی  ادبيات  نام  به  ادبی  گونه ای  و  كرده  بيشتر  را 
بنيان نهادند كه بعدها شاكله اصلی ادبيات فارسی شد. 
شاعران فارسی زبان هركدام به اندازه كمال و معرفت 
عظيم  خلق  و  گشوده  پيامبر)ص(  نعت  به  زبان  خود 
زيباترين  و  لطيف ترين  بی شك  ستوده اند.  را  ايشان 
پيامبر)ص(  نعت  در  كه  است  اشعاری  فارسی،  اشعار 
بزرگ  شاعران  همه  گفت  می توان  است.  شده  سروده 
او و  بر  پيامبر)ص( و درود  نعت  با  را  اشعار خود  ما 
خاندان پاكش شروع كرده اند، تا الهام بخش و مبارك 
كننده اشعار و گفته هايشان باشد. اوج توصيفها و مدايح 

5. األدب المقارن أصوله و تطوره و مناهجه، ص196.

نبوی در آثار منظوم و منثور قرن پنجم و ششم قمری 
به چشم می خورد؛ در شعر شاعرانی چون عبدالرزاق 
نثر  اصفهانی، سنايی، غزنوی و خاقانی شروانی و در 
سعادت  كيميای  كيكاووس،  عنصرالمعالی  قابوس نامه 

غزالی و كليله و دمنه ابوالمعالی نصراهلل منشی.
ادبيات دو تمدن ايران و عرب از وجوه مشترك دينی، 
تاريخی و فرهنگی برخوردار هستند و اشعار دينی در 
هر دو فرهنگ به چشم می خورد و يكی از بارزترين 
اين اشتراكات مدايح نبوی می باشد كه در آثار شاعران 
برخوردار  خاصی  جايگاه  از  ملت  دو  اين  اديبان  و 
است و همواره بخش اعظمی از اشعار به اين مضمون 
اين نوع شعر، شاعر در  و غرض اختصاص دارد. در 
وارد مدح  مقدمه ای غزلی  بيان  از  بعد  و  موارد  بيشتر 
پيامبر)ص( می شود و در آن از شوق خود برای ديدار 
فضايل  و  جنگها  معجزات،  و  می گويد  سخن  ايشان 
اخالقی ايشان را بيان می كند. در ادامه گناهان خود را 
ذكر می كند و از خدا آمرزش می خواهد و پيامبر)ص( 
را شفيع خود قرار می دهد. بنا به گفته ابن حجة حموی 
بايد در غزلی كه در مدح پيامبر)ص( است، جانب ادب 
معشوق چون  اوصاف  از  آن  در  نبايد  و  رعايت شود 

سفيدی پا، سرخی گونه و مانند آن سخن گفت.6
كميت  هاشميات  با  اموی  دوره  در  پيامبر)ص(  مدح 
معروف بود و در اشعار فخريه نيز نمود داشت. اولين 
به  آنها  انتساب  شده،  مطرح  هاشميات  در  كه  چيزی 
حضرت محمد)ص( است و همين امر سبب شده است 
سبب  به  امويان  دوره  در  بپردازند.  رسول  مدح  به  تا 
امويان،  سوی  از  اهل بيت)ع(  بر  شده  وارد  مصيبتهای 
عواطف مسلمانان برانگيخته شد و اين عواطف در شعر 
نمود يافت كه در آن دوستی خود را به اهل بيت)ع( و 
پيامبر)ص( اعالم می كردند.7 كميت در هاشميات خود 
پيامبر  مدح  به  آن  از  زيادی  بخش  كه  دارد  اشعاری 
اخالق  و  صفات  آن  در  و  دارد  اختصاص  اكرم)ص( 

6. تاريخ األدب العربی، ص653.
7. األدب العربی و تاريخه حتی نهاية العصر األموی، ص170.
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پيامبر)ص(، روز قيامت و شفاعت ايشان را ذكر كرده 
را  پيامبر)ص(  مورد  در  كميت  مدايح  می توان  است. 
شكل جديدی از مدح دانست؛ چون در آن دوره مدايح 
نبوی كم بود. او مدايح نبوی را گسترش داد، در اين 
دوره ما قصايدی كه خاص پيامبر)ص( باشد نمی يابيم 
و مدح پيامبر)ص( در اكثر موارد مدح مستقيم است كه 
در ميان قصايد شيعه يا فخريه می آيد و اگر كميت نبود 
ممكن بود كه از مدايح نبوی در اين دوره هيچ اثری 

باقی نماند.
در دوره اسالم پس از بعثت حضرت محمد)ص( مردم 
و مخالف  موافق  به دو گروه  ايشان  مقابل دعوت  در 
نيز  شاعران  تقسيم بندی،  اين  دليل  به  و  شدند  تقسيم 
حضرت  كنار  در  عده ای  شدند:  تقسيم  گروه  دو  به 
دين حمايت  راه  در  ايشان  از  و  ايستادند  محمد)ص( 
كردند و گروهی ديگر به مخالفت پرداختند. در آغاز 
اسالم اكثر مدايح در مورد شخصيت پيامبر)ص( بود؛ 
به سبب نقشی كه ايشان در هدايت مردم و نشر حقايق 
دينی داشتند.8 از شاعرانی كه در آغاز نهضت اسالمی 
پيامبر)ص( پرداختند، كعب بن زهير صاحب  به مدح 
آن چنان  كه  قصيده ای  است؛  سعاد«  »بانت  قصيده 
آن  از  تقليد  به  از وی  كه شاعران پس  يافت  شهرت 
در  پيامبر)ص(  مدح  كه  مواردی  جمله  از  پرداختند. 
دوره عباسی در آن مطرح می شود، مدح خلفا است. 
خلفا  برای  مدحی  اشعار  در  پيامبر)ص(  مدح  ذكر 
فخريه  قصايد  در  پيامبر)ص(  مدح  بود.  ضروری 

علويان در بيان انتساب به پيامبر)ص( نمود داشت.
و  است  عباسی  دوره  در  عرب  ادبيات  اوج  نقطه 
به  اين دوره  بزرگان  از  معری  و  متنبی، شريف رضی 
شمار می آيند كه اشعار محكم شريف رضی در مدح 
پيامبر)ص( در اين دوره می درخشد. مدح پيامبر)ص( 
از جمله اغراضی است كه شاعران  انحطاط  در عصر 
دوره انحطاط بدان پرداخته اند. اولين كسی كه نامش در 
اين زمينه می درخشيد بوصيری است كه او را مخترع 

8. تاريخ ادبيات عرب، ص194.

ميان  اين  در  بوصيری  برده  و  ناميده اند  نبوی  مدايح 
بوصيری  از  بعد  است.9  كرده  كسب  فراوانی  شهرت 
در  شعرهايی  و  آوردند  روی  او  از  تقليد  به  شاعران 
مدح رسول سرودند، از جمله می توان صفی الدين حلی 
را نام برد. بديعيات صفی الدين حلی شامل قصايدی در 
بحر بسيط و در مدح حضرت محمد)ص( است و هر 
بديعی اشاره می كند. توصيف و مدح  به نوع  بيت آن 
پيامبر)ص( در شعر شاعران معاصر عرب را می توان به 

سه محور تقسيم كرد:
1- تقليد از قصايد معروف: منظور از تقليد از قصايد 
معروف كه در زبان عربي به آن »المعارضة الشعرية« 
مي گويند، تقليد از اشعار معروف عرب در وزن، قافيه، 
به  معاصر  شعراي  هرچند  مي باشد.  معاني  و  موضوع 
دليل گسترش و چيرگي فضاي شعر جديد )جديد در 
موضوعات  از  تا  كوشيدند،  قالب(  در  نه  و  مضامين 
شخصيت  اما  بگيرند،  فاصله  شعري  كالسيك 
پيامبر)ص( آن قدر يگانه بود كه حتي پيشگامان شعر 
به  را  ارادت خود  و  نتوانستند عشق  نيز  جديد عرب 
اين اسطوره انسانيت مخفي نگه دارند. از معروف ترين 
شده  سروده  اكرم)ص(  پيامبر  وصف  در  كه  اشعاري 
بودن  دارا  دليل  به  كه  مي باشد  بوصيري«  »برده  شعر 
معاصر  شاعران  توجه  مورد  دلنشين  و  زيبا  مضامين 
همانند  تا  كردند  تالش  بسياري  و  گرفت  قرار  عرب 
اين قصيده، اشعاري را بسرايند. از جمله اين شعرا در 
او  به  عصر حاضر »احمد شوقي« است كه در عربي 
در  اشعاري  با سرودن  و  داده اند  الشعراء«  »امير  لقب 
وصف پيامبر)ص( و مدح ايشان به تقليد از »بوصيري« 

ارادت خود به محمد)ص( را ابراز كرده است.
2- شعر حماسي: به اشعاري اطالق مي شود كه دربر 
است،  جنگاوريها  و  رشادتها  پهلواني،  اشعار  گيرنده 
شايد بتوان گفت كه ظهور اين نوع شعر در عصر حاضر 
زبان  عرب  شعراي  زيرا  است؛  عربي  شعر  به  مربوط 
تصويري  تا  كردند  تالش  خود  اشعار  از  بسياري  در 

9. ادبيات و تعهد در اسالم، ص107.
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را  پيامبر)ص(  جنگاوريهاي  و  رشادتها  دالوريها،  از 
نيز بسيار موفق بودند.  اين راه  به تصوير كشند و در 
عرب  شعراي  از  زمينه  اين  در  كه  اثري  معروف ترين 
كاظم  »شيخ  عراقي  شاعر  حماسه  مانده  به جا  زبان 
ازري« در مدح پيامبر)ص(، ذكر فضايل آن حضرت و 
معجزات ايشان است كه اصل آن 1000 بيت بود، اما به 

داليلي فقط 580 بيت از آن به جا مانده است.
عرب  معاصر  شعراي  از  بسياري  مستقل:  قصايد   -3
اشعاري  پيامبر)ص(،  بي همتاي  شخصيت  تأثير  تحت 
از  سرودند.  ايشان  مدح  و  حضرت  آن  وصف  در  را 
المطولة«  به »القصائد  نوع اشعار در عربي گاهي  اين 
آن  در  مي شود؛  تعبير  المتفردة«  »المقاطع  به  گاهي  و 
به  عبارات  و  كلمات  زيباترين  با  زبان  عرب  شاعر 
مناقب، شخصيت، اخالق، فروتني، ادب  بيان فضايل، 
و بسياري از صفات بي همتاي پيامبر)ص( مي پردازد. 
نمونه اين اشعار را تقريبًا در شعر اكثر شعراي معاصر 
عصر  در  ادبا  از  بسياري  البته  يافت.  مي توان  عرب 
مدح  و  وصف  در  كه  اشعار  قبيل  اين  نقد  به  حاضر 
پيامبر)ص( سروده شده، پرداختند كه از مهم ترين آنها 
مي توان به كتب المدائح النبوية في األدب العربي تأليف 
الحديث  العربي  الشعر  في  الدين  أصداء  مبارك،  زكي 
المعاصر نوشته فاروق  اثر جيزاوي، محمد في األدب 
خورشيد و فن المديح النبوي تأليف غازي شبيب اشاره 

كرد.10

نگاهی به زندگی خاقانی
بزرگ ترين  از  )520-582ق(،  شروانی  خاقانی 
وی  است.  ششم  قرن  در  ايران  مذهب  سنی  شاعران 
به خصوص در قصيده، صاحب سبك و از قوت انديشه 
و مهارت كم نظيری در تركيب سازی و مضمون پردازی 
صاحب  ديوان،  بر  عالوه  خاقانی  است.  برخوردار 
به  ديگری  اثر  نيز  و  العراقين  تحفة  نام  به  منظومه ای 
است.  او  نامه های  گيرنده  دربر  كه  است  منشآت  نام 

10. »نگاهی به جلوه حضور پيامبر اعظم)ص( در شعر معاصر عرب«.

او، شامل قصايد، ترجيعات، مقطعات، غزلها و  ديوان 
بغرنج  و  ديرياب  است. شعر خاقانی سبكی  رباعيات 
دارد و بيشتر، نظمی هنرمندانه با گرايشهای سخنوری 

و دقايق لفظی است.11
حس تفاخر و خود را بزرگ تر از ممدوحان، معاصران 
و مخاطبان تلقی كردن، سبب شده است كه لحن اشعار 
كه خود  خاقانی  پرطمطراق شود.  و  خاقانی حماسی 
را بارها »حسان العجم« ناميده است و ديگران نيز به 
اين لقب از او ياد كرده اند، توجه ويژه ای به وقايع صدر 
و  منازل  محمد)ص(،  زندگی حضرت  ويژه  به  اسالم، 
طريق  اين  از  و  دارد  احاديث  و  آيات  حج،  مناسك 
ضمن تالش برای رقابت با شاعران بزرگ عرب، قصد 
ببخشد.12  تقدس  از  به شعر خود جلوه و رنگی  دارد 
ديوان خاقانی به تصحيح سيد ضياءالدين سجادی در 

سال 1338ش در تهران به چاپ رسيده است.

نگاهی به زندگی صفی الدین حلی
صفی الدين عبدالعزيز بن سرايا حلی در رده اول شاعران 
بافت  داشتن  با  و شعرش  دارد  جا  زبان عرب  شيعی 
سالست  انسجام،  رقيق،  معانی  اصيل،  الفاظ  محكم، 
مزايای  بر  محافظت  با  او  است.  ممتاز  نغز  اسلوب  و 
معنوی به محسنات لفظی نيز پرداخته است و از اين رو 
در همه فنون شعر پيشرو شناخته شده و خود يكی از 
پيشروان ادب به شمار می رود. چنان كه در رشته های 
ديگر علم نيز دست داشته و جزء دانشمندان شيعه و 
محسوب  726ق(  )د  حلی  عالمه  شاگردان  شمار  در 

می شود.
تاريخ ادبيات عرب با ذكر آثار اديبان و شاعران شيعه 
شاعران  آن  از  يكی  است؛  جاندار  و  زنده  مذهب، 
اسالمی  هشتم  سده  در  كه  است  حلی  صفی الدين 
مدح  در  قافيه،  و  هائيه  نونيه،  نامهای  به  قصيده  سه 

11. »خاقانی«.
12. »تأثيرپذيری شعر و نثر خاقانی از ادب عربی در دو سطح صورت 

و معنا«، ص27.
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قصيده ای  آن  بر  عالوه  و  است  سروده  پيامبر)ص( 
النبوية«  المدائح  فی  البديعية  »الكافية  نام  به  طوالنی 
هائيه  بيت،   57 در  نونيه  قصيده  دارد.  بسيط  بحر  در 
در 90 بيت و قافيه در50 بيت سروده شده است. او 
همچنين به وجود آورنده اساسی ترين تحول در ساختن 

چكامه های بديعی بوده است.13

بررسی تطبیقی اشعار دو شاعر
1( وجوه مشترک

پيامبر)ص(،  ستايش  در  اسالمي  شاعران  اشتراك 
ميراثی از تفكر و عاطفه دينی مشترك است كه بستری 
مناسب جهت مقايسه اين نوع ادبيات، به خصوص ميان 
تمدن ايران و عرب را فراهم می آورد. بررسی مدايح 
به  ابياتشان  به دليل فراوانی  نبوی حلی و خاقانی كه 
می دهد  نشان  می گردد،  محسوب  شاعر  افتخار  نوعی 
از وجوه مشترك قابل مالحظه ای برخوردارند؛ والدت 
و  آيات  كارگيری  به  پيامبر)ص(،  معراج  پيامبر)ص(، 
از جمله  پيامبر)ص(  از  و شفاعت  توسل  و  احاديث، 
رسول)ص(  مدح حضرت  در  آنها  يكسان  محورهای 

است.
الف( ولدت

داد.  رخ  عجيبی  اتفاقات  پيامبر)ص(  ميالد  هنگام 
آن  كنگره   14 يا   13 و  لرزيد  كسری  ايوان  جمله  از 
فروريخت، درياچه ساوه فرو نشست، آتشكده فارس 
خاموش شد، با آنكه 1000 سال خاموش نشده بود، و 
بتها همگی به رو درافتادند.14 خاقانی چون علم نجوم 
می دانست، برای مدح پيامبر)ص( هنگام والدتش، از 
تعابير و تشبيهات كرات آسمانی استفاده كرده و شعر 
خود را با علم خود آميخته و صورتی زيبا از وصف 

پيامبر)ص( سروده است:
بست  ستار  نور/  سوره  خوانده  ارواح  والدتش  گه 

ستاره سماع كرد سما

13. »شيخ صفی الدين حلی«.
14. تاريخ پيامبر اسالم، ص55.

زآن  حواس/  و  ارواح  و  چرخ  و  خدا  مختار  اوست 
گرفتند از وجودش منت بی منتها15

حدی  تا  را  پيامبر)ص(  والدت  بيت  اين  در  خاقانی 
واقعه خارق العاده و موجب خوشحالی می داند كه اين 
شادی را بسان سوره ای می بيند كه هر روز، ارواح آن 
وصف  چنان  را  شادی  و  سرور  اين  و  می خوانند،  را 
می كند كه ستاره، ستاره می بندد و آسمان به پايكوبی 
می پردازد. در ادامه چنين می آورد كه وقتی پيامبر)ص( 
نيز  عرش  رسيد،  عرش  به  خبر  اين  و  شد  متولد 
خوشحال و مسرور گشت و از اين شادی جامه نو به 
تن نمود. وی اين مفاهيم ذهنی خويش را چنين بيان 

می كند:
چو نقل كرد روانش مسافر ملكوت/ برای عرسش بر 

عرش خرقه كرد وطا16
همچنين در اين بيت به فروريختن بتها اشاره می كند كه 

طبق روايات به رو درافتادند:
عجب نه گر شب ميالد احمد/ نگون سار آمد اصنام 

برهمن17
صفی الدين حلی نيز در قصيده خود، ابيات را با اولين 
آغاز  والدتش  هنگام  پيامبر)ص(  بر  آشكار  معجزه 
ميالد حضرت و خاموش  تقارن  به  آن  در  كه  می كند 
ايوان  كنگره  شدن  شكسته  و  فارس  آتشكده  شدن 

مدائن و خواب انوشيروان اشاره شده است:
و َمن اَخَمدت مَع وضعِه ناُر فارِس/ و َزلَزَل منها عرُشها 

و سريُرها
)ای كسی كه با ميالدش آتشكده فارس خاموش گشت 
و ايوان كسری به لرزه افتاد و سيزده كنگره آن شكست(

بِك  فََرَح  َمن  انَِشَق  و  النيراُن/  والِدك  لِفضِل  َخَمَدت 
االيواُن18

فارس  آتشكده  ميالدت  شادی  و  فضل  دليل  به  )و 
خاموش شد و طاق كسری شكافت برداشت(.

15. ديوان خاقانی شروانی، به اهتمام كزازی، ص81.
16. همان.

17. همان، ص497.
18. ديوان صفی الدين الحلی، دارصادر، ص50.
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شاعر در اين ابيات، وقايع گفته شده را حاصل شادی 
ميالد پيامبر)ص( می داند.

ب( معراج
ماجرای معراج پيامبر)ص( در كتب سيره و در تفاسير 
قرآن كريم آمده است. خاقانی درباره معراج می گويد:

از آسمان نخست برون تاخت قدر او/ هم عرش نطعش 
آمد و هم سدره متكا

پس آسمان به گوش خرد گفت شك مكن/ كان قدر 
مصطفی است علی العرش استوی19

اين بيت به آيه قرآن اشاره دارد: »ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى 
بَِعْبِدِه لَْياًل ِمَن الَْمْسِجِد الَْحَراِم ِإلَى الَْمْسِجِد اْلَْقَصى 
ِميُع  الَِّذي بَاَرْكَنا َحْولَُه لُِنِرَيُه ِمْن َآَياِتَنا ِإنَّه ُهَو السَّ
الَْبِصيُر«؛20 »پاك و منزه است خدايی كه در )مبارك( 
شبی بنده خود )محمد( را از مسجد حرام )مكه معظمه( 
به مسجد اقصايی كه پيرامونش را مبارك و پر نعمت 
ساختيم سير داد تا آيات و اسرار غيب خود را به او 

بنماييم كه او )خدا( به حقيقت شنوا و بيناست«.
خاقانی در اين ابيات، به منزلت بسيار پيامبر)ص( در 
بارگاه باری تعالی اشاره دارد كه توانست به حدی در 
معراج پيش رود كه جبرئيل)ع( اجازه ورود به آن را 
نداشت و حضرت توانست به كنار سدر برسد. چنان كه 
در مثنوی تحفة العراقين در توصيفی زيبا درباره معراج 

می گويد:
ميدان ازل نديده ياری/ بر پشت فلك چنو سواری

آن شب كه سپهرش آفرين كرد/ كاحسنت زمانش هم 
زمين كرد

احمد به چنين براق ميمون/ زين دارالحرب راند بيرون
ز اقليم حدوث پر گرفته/ راه ملكوت بر گرفته

پی برده در آن منازل نور/ با معتكفان بين معمور
آموخته عصمت انبيا را/ آميخته شربت اصفيا را

بگذشته ز هفت ششدر تنگ/ زندان سه بعد و صحن 
دورنگ21

19. ديوان خاقانی شروانی، به اهتمام سجادی، ص55.
20. اسراء، 1.

21. تحفة العراقين، صص72و73.

همچنين با اشاره به آيه قرآن: »ُثمَّ َدنَا َفَتَدلَّى. َفَكاَن 
بر  و  آمد  نزديك  َأْدنَى«؛22 »آن گاه  َأْو  َقْوَسْيِن  َقاَب 
با  كه(  نزديكی  )بدان  گرديد؛  نازل  )به وحی حق(  او 
معراج  شد«،  آن  از  نزديك تر  يا  كمان  دو  قدر  به  او 

پيامبر)ص( را به زيبايی به تصوير كشيده است:
با تو قرب قاب قوسين آنگه افتد عشق را/ كز صفات 

خود به بعد المشرقين افتی جدا23
و  قدر  به  آيه  همين  به  اشاره  با  نيز  حلی  صفی الدين 

منزلت پيامبر)ص( اشاره دارد:
و َمن َرقی فی الطباِق السبِع َمنَزلَُه/ ما كاَن قط الهيا قَبُل 

ذاك َرقی
)ای كسی كه در آسمان هفت گانه جايگاه شايسته ای 
جايگاهی  چنين  كسی  هرگز  او  از  قبل  تا  كه  دارد 

نداشت(
و َمن َدنا فَتَدلی نَحو خالَِقُه/ َكقاَب قَوَسيِن اَو اَدنی الی 

الُعنُِق24
)و ای كسی كه در شب معراج مانند فاصله دو كمان يا 

نزديك تر به پروردگارش نزديك شد(
از »َدنَا  از علی بن حسين)ع( روايت شده كه منظور 
پروردگارش  به  كه  است  خدا)ص(  رسول  َفَتَدلَّى« 
نزديك شد و سپس سرازير شد؛ شاعر نيز در اينجا اين 
كالم خداوند را به كار گرفته است: حضرت محمد)ص( 
كسی است كه در شب معراج به پروردگارش نزديك 

شد و مانند فاصله دو طرف كمان يا نزديك تر شد.
و  شهاب  با  جن  راندن  معجزه  به  ديگر  جايی  در 
محمد)ص(  حضرت  مبعث  هنگام  آسمانی،  ستارگان 

پرداخته و چنين می سرايد:
فََرمت ُرجُوِم النّيّراِت َرجيمها/ و تساقطت من خوفك 

األوثان
)ای كسی كه جنها با شهابهای آسمانی رانده شدند و از 

ترس تو تمام بتها به زمين كوفته شدند(.
چشم  به  براق  مسئله  به  توجه  نيز  خاقانی  اشعار  در 

22. نجم، 8و9.
23. نقد و شرح قصايد خاقانی، ج1، ص36.

24. ديوان صفی الدين الحلی، دارصادر، صص86-84.
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می خورد:
وز پی احمد براقی كن ز نور/ پس برای چرخ پيمايی 

فرست
كز صهيلش  براق/  بينند  داشته  به درش  خود جنبيت 

نفس روح معال شنوند
هر كجا نعلی بيندازد براق طبع من/ آسمان زو تيغ بران 

سازد از بهر قضا25
در  شاعر  هردو  اينكه  است  ذكر  شايان  كه  نكته ای 
كمك  كريم  قرآن  آيات  از  پيامبر)ص(  معراج  قسمت 

گرفته و در اشعار خود استفاده كرده اند.
ج( توسل و شفاعت 

در هر عصر، توسل جستن به يك منبع واال و متعالی 
و  دهنده  تسكين  می تواند  محمد)ص(  حضرت  مانند 
شاعرانی  جمله  از  حلی  و  خاقانی  باشد.  بخش  اميد 
پيشی  شعرا  از  بسياری  از  توسل  اين  در  كه  هستند 

گرفته اند:
شفاعت  را  تو  دلی/  شكسته  معصيت  عارضه  ز  اگر 

احمد ضمان كند به شفا
پايمرد  كه  باش/  احمد  مرد  سربسته  شهادت  يك  به 

سران اوست در سرای جزا26
و  گناهان  از  توبه  مقام  در  حضرت،  آن  دوستداران 
اشتباهات، به وجود نازنين ايشان تمسك می جويند و 
از ايشان در پيشگاه حضرت حق درخواست شفاعت 
سختی  در  مسلمان  شاعران  دليل  همين  به  دارند؛ 
ايشان  اهل بيت  و  پيامبر)ص(  سراغ  به  دشواريها  و 

می روند و از آنها طلب كمك می كنند.
واسطه  به  را  آدم)ع(  حضرت  توبه  پذيرش  خاقانی 
سپيد  او  از  كه  می داند  پيامبر)ص(  احترام  و  حرمت 
نااميدی خورد و  ايشان سيلی  از  روی شد و شيطان 

بدبخت شد:
آدم از او به برقع حرمت سپيد روی/ شيطان از او به 

سيلی حرمان سيه قفا
از  آدم  هم  مصطنع/  گشته  او  داللت  از  موسی  هم 

25. نقد و شرح قصايد خاقانی، ج1، ص32.
26. همان، ج1، ص105.

شفاعت او بوده مجتبا27
صفی الدين حلی تنها راه نجات را محبت پيامبر)ص( 
می داند و هيچ سرمايه ای را در روز قيامت سودمندتر 
از آن نمی پندارد. او با درودهای پی درپی، پيامبر)ص( 

را با القاب شافع و شفيع می خواند:
الناُر ضّم الكافريَن  اِذا  يا خيُر شافِع/  َعليَك سالُم اهللِ 

حصيُرها
)آن هنگامی كه هيزم آتش كافران را دربر می گيرد تو 

بهترين شفاعت كننده هستی، سالم خدا بر تو باد(
ُعلَِق  الصراَط و  نُِصَب  الشفاعُة فی محبّيُكم إذا/  فَلَك 

الميزاُن
به  دوستانت  اعمال  نامه  و  صراط  پل  هنگام  در  )و 

شفاعت تو اميدوارند و شفاعت برای توست(
َعزيُز جاٍر لو الليُل إستِجاَر بِه/ ِمن الصباِح لَعاَش الناُس 

فی الظلِم
روشنايی  از  شب  اگر  كه  است  پناهگاهی  )بهترين 
صبح به او پناه ببرد، يقينًا مردم در تاريكی ابد به سر 

می بردند(
شافَِع  تَراُه  داَرالسالِم  فی/  و  السالِم  اهللِ  ِمن  السالُم  لَه 

ااُلَمِم28
)سالم خدا بر كسی باد كه او را در دارالسالم )قبرستانی 

در نجف( شفاعت كننده تمامی امتها می يابی(
صفی الدين در جايی ديگر از روش »لزوم ما اليلزم« 
معرفی  حضرت  آن  دوستدار  را  خويش  و  برده  بهره 
كرده است و توسل به ايشان را سبب نجات و شفاعت 

خود می داند. وی چنين می سرايد:
ال  حيث  من  يَرزقُه  و  مخرجًا/  له  يَجَعل  اهلل  سل 

يحتسب29
)از خدا برای خود راه نجاتی بطلبد او را از جايی كه 

گمان نمی كند روزی می دهد(
اندازه  اين  به  را  پيامبر)ص(  به  جستن  توسل  حلی 
محدود نمی كند، بلكه پا را از توسلهای انسانهای عادی 

27. همان، ج1، ص58.
28. ديوان صفی الدين الحلی، دارصادر، صص85-80.

29. همان، ص86.
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فراتر نهاده و حتی عامل نجات ديگر پيامبران را نيز 
چنين  و  می داند  اسالم)ص(  پيامبر  به  جستن  توسل 

می سرايد:
و بَك التجأ نُوٌح و قد ماَجت بِه/ ُدسُر السفينُة إذ طغی 

الّطوفاُن30
)نوح به هنگام طوفان و زمانی كه كشتی اش در دريای 

متالطم بود به او پناه برد(
حلی در اين بيت، حضرت محمد)ص( را برترين پيامبر 
عامل  نوح)ع(،  طوفان  ماجرای  به  اشاره  با  و  دانسته 
به  بردن  پناه  و  جستن  توسل  را  حضرت  آن  نجات 

پيامبر اسالم)ص( می داند.
د( آيات و احاديث

هنگام نزول قرآن، بيشتر شاعرانی كه مسلمان شدند، 
اين  جمله  از  كردند،  اصالح  را  خود  شعر  اغراض 
و  قرآن  از  تأثيرپذيری  با  كه  است  خاقانی  شاعران 
احاديث پيامبر)ص(، ايشان را مدح كرده است. خاقانی 
در شعر زير اشاره می كند كه پيامبر)ص( برگزيده خدا 
است و آسمان، نفوس و حواس از وجود او، لطف و 

احسان فراوان برده اند:
هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات و پنج حس/ 

چار اركان و سه ارواح و دو كون از يك خدا31
هشت بهشت شامل »جنت الخلد، دارالسالم، دارالقرار، 
و  عليين  نعيم،  جنت  المأوی،  جنت  عدن،  جنت 
زهره،  عطارد،  »قمر،  شامل  چرخ  هفت  و  فردوس« 
شمس، مريخ، مشتری و زحل« و شش جهت و پنج 
حواس و چهار اركان و سه ارواح و دو كون مادی و 
غيرمادی همه غرق لطف و احساس بی منتهای پيامبر 

اكرم)ص( می باشند.
پيامبر  مدح  در  خود  اشعار  در  ديگر  جايی  در  وی 

اكرم)ص( از احاديث و آيات استفاده كرده است:
دو  وين  عرش/  گنج  كليد  دارم  زبان  هم  امارت  هم 

دعوی را دليل است از حديث مصطفی32

30. همان، ص87.
31. نقد و شرح قصايد خاقانی، ج1، ص40.

32. ديوان خاقانی شروانی، به اهتمام كزازی، ص33.

اميران  الكالم« )شاعران  امراء  به دو حديث »الشعراء 
سخن اند( و »إنَّ هلل ُكنوَزاً تَحَت الَعرِش َمفاتيَحُه ألِسنََة 

الُشعراِء« اشاره دارد.
مدايح نبوی صفی الدين حلی نيز از ويژگی به كار بردن 
آيات قرآن عاری نيست. برای نمونه به بيت زير توجه 

كنيد:
َصّلی َعليَك الَه العرِش ما َطَل/ َشمُس النهاِر َوالَحت 

النَجُم الَغسِق33
)خدای بلند مرتبه و صاحب عرش به او درود می فرستد 
و از وجود مبارك او روشنايی روز از بين نمی رود و 

ستاره غروب نمی كند(
النَِّبيِّ  َعَلى  ُيَصلُّوَن  َوَماَلئَِكَتُه  اهلَل  قرآن »ِإنَّ  آيه  به 
ُموا َتْسِليًما«؛34  َيا َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا َصلُّوا َعَلْيِه َوَسلِّ
»خدا و فرشتگانش بر )روان پاك( اين پيغمبر صلوات 
و درود می فرستند شما هم ای اهل ايمان، بر او صلوات 
و درود بفرستيد و با تعظيم و اجالل بر او سالم گوييد 

و تسليم فرمان او شويد«، اشاره دارد.
2( وجوه اختالف

محيط  عربی،  و  فارسی  مختلف  فرهنگ  و  زبان 
جغرافيايی و شرايط زمانی مختلف از زمينه های بروز 
افتراق در مدايح نبوی خاقانی و حلی می باشد. عالوه 
بر وجوه اشتراك، تفاوتهايی ميان مدايح نبوی اين دو 
در  چه  و  مضمون  در  چه  می خورد،  چشم  به  شاعر 
داده  را  لقب حسان  به خود  خاقانی  جمله  از  محتوا. 
وی  می فروشد؛  فخر  شاعران  ديگر  به  نسبت  و  است 
در اشعار خود به خشكسالی و بخشندگی پيامبر)ص( 
اشاره كرده است. در مقايسه با ديوان خاقانی شروانی، 
ذكر  ذيل  در  كه  مواردی  از  غير  حلی  صفی الدين 
مدايح  در  »الكافيه«  قصيده  سرودن  با  تنها  می شود، 
نبوی ابداع كرده است. در ادامه با ذكر قصيده و صنايع 
بين دو  تفاوت  به خوبی  ادبی موجود در آن می توان 

شاعر بزرگ را درك كرد.
الف( تفاخر دو شاعر

33. ديوان صفی الدين الحلی، دارالعربية، ص593.
34. احزاب، 56.
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كرده  ياد  ثابت  بن  حسان  از  بارها  و  بارها  خاقانی 
به  اسالم  از  پس  و  آورده  اسالم  باال  سنين  در  كه 
بزرگ ترين  از  او  است.  پرداخته  پيامبر)ص(  مدح 
ستايش گرهای پيامبر)ص( و نيز برترين شاعر در ميان 
شهرنشينان عرب بوده است. خاقانی گذشته از اعتقاد 
و  بسيار  يادكردهای  محمد)ص(،  حضرت  به  فراوان 
به  و  دارد  زندگی وی  رويدادهای  و  ايشان  از  متنوع 
اين  به  خاقانی  می كند؛  افتخار  حضرت  آن  ثناگويی 
اشاره می كند كه پيامبر)ص( او را به همين دليل حسان 

العجم نام نهاده است.
تو  بارگاه  مداح  نايب حسان مصطفاست/  كه  خاقانی 

حيدر نكوتر است
بی او سخن نرانم و كی پرورد سخن/ حسان پس از 

رسول و فرزدق پس از هشام
محمد خصال است و حسان او من/ من او را شناسم 

مرا او شناسد
چون ديد كه در سخن تمامم/ حسان عجم نهاد نامم35

در  پيامبر)ص(  مرقد  در  كه  حالی  در  ديگر،  بيتی  در 
از حسان كه شاعر  را  حال خواندن شعر است، خود 
پيامبر)ص( بود، برتر می داند. اين خود برتربينی ها در 

اشعار خاقانی زياد به چشم می خورد.
پيش  سرای/  مدح  عجم  حسان  و  حاضر  مصطفی 

سيمرغ خمش طوطی گويا بينند36
چنان  پيامبر)ص(  به  را  خود  عشق  حلی،  صفی الدين 
خالصانه توصيف می كند كه گويی هر لحظه تشنه ديدار 
ديدار  شوق  به  كه  می گويد  وصفی  در  وی  است.  او 
پيامبر)ص( سنگالخها را درمی نورد تا در كنار كسی كه 
سنگريزه ها در مقابل او زبان به تسبيح گشوده اند، رحل 
اقامت افكند. در وصفی ديگر دهان او بر چشمش فخر 

می فروشد كه بر خاك حضرتش بوسه زده است:
حيا  و  لديه  الحصی/  سبح  لمن  شوقا  الحصی  ترض 

بالسالم بعيرها

35. ديوان خاقانی شروانی، به اهتمام كزازی، ص76.
36. ديدار با كعبه جان، ص135.

َو فاَخَرت ااَلفواُه نُوَر ُعيُونِها/ بِتُربَِك لَّما قَبََّلته ثُُغوُرها37
اشاره  خويش ضمن  مدايح  از  يكی  در  همچنين  وی 
به چهره هايشان شناخته می شوند،  مردم  كه  به روزی 
و  پيامبر)ص(  محبت  را  خود  شدن  شناخته  عامل 
اهل بيت وی و آن را باعث نجات و رستگاری خويش 

در آن روز می داند.
يا عترة المختار يا من بهم/ يفوز عبد بتوالهم

اعرف في الحشر بحبی لكم/ اذ يعرف الناس بسيماهم38
ب( توصيف بهترين فرستاده

در ابيات ذيل خاقانی تنها در نظر داشته است برتری 
پيامبر)ص( را بيان كند:

اب كيست؟ خليل و جد كه؟ آدم/ او بهتر از اين و بل 
كز آن هم

آيد  ابجد  پس  سورت  ظاهر/  ست  آمده  همه  از  بعد 
آخر39

كه  بوده  »آدم«  آن  و  اين »خليل«  از  منظور خاقانی 
بهتر می باشد. وی می گويد:  آنها  از هردو  پيامبر)ص( 
درست است حضرت محمد)ص( بعد از همه آمده، اما 

آخرين فرستاده و كامل ترين است.
بسيار  خاقانی  اشعار  در  كه  ادبی  صنايع  از  يكی 
حضرت  نعتيه های  گرچه  است.  اغراق  می شود،  ديده 
مدح  در  وی  اما  است،  اغراق  از  دور  به  محمد)ص( 
به  تنها  و  نمی بيند  محدوديتی  خود  برای  ممدوح 
به  دست  دليل  همين  به  می انديشد،  ممدوح  رضايت 

چنين اغراقی می زند:
فوق  او/  الشعاع جام  تحت  او  اجرام  هفت  و  گردون 

الصفه ز اكرام او دين مجد واال داشته
لبهای شاهان درگهش كوثر دم از خاك رهش/ جنت 

به خاك درگهش روی توال داشته
هم  آدمش/  ز  ملك خالفت  آدم همدمش  چل صبح 

بوده اسم اعظمش هم علم اسما داشته

37. ديوان صفی الدين الحلی، دارالعربية، ص597.
38. همان، ص235.

39. تحفة العراقين، ص75.
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را  محمد)ص(  حضرت  تنها  نه  حلی  صفی الدين  اما 
مخلوقات  ديگر  دليل حضور  را  او  بلكه  انبيا،  بهترين 
و مخلوقات را در خدمت وی می داند. شاعر كه متأثر 
از امواج كالمی زمانه بوده، عقايد خود را به زبان نظم 
خدا  تسليم  پيامبر)ص(  چون  می گويد:  و  درمی آورد 
است، جن و انس نيز در مقابل فرمان پيامبر)ص( طوق 
تسليم بر گردن افكنده اند و انشقاق قمر، رد الشمس و 
تكّلم حيوانات از كرامتهای كوچك آن حضرت هستند.

عليك سالم اهلل يا من تعبدت/ له الجن و انقادت اليه 
امورها

و غدت تكلمك االباعر و الظما/ و الضب و الثعبان و 
السرحان

منهما  تالقت  حتی  فاقبال/  دعوت  قد  و  الدوحتان  و 
األغصان

البدر شق و اشرقت شمس الضحی/ بعد الغروب و  و 
ما بها نقصان

همچنين در وصف حضرت، به ذكر ايشان در تورات، 
زبور و انجيل اشاره می كند و با اين توصيف، يگانگی 
يَن ِعْنَد  اديان توحيدی را تبيين و گويی آيه »ِإنَّ الدِّ
ْساَلُم« را تفسير می كند. او معتقد است پذيرش  اهلِل اْلِ
حضرت  كشتی  بودن  ايمن  آدم)ع(،  حضرت  توبه 
حضرت  نجات  و  ايوب)ع(  حضرت  شفاي  نوح)ع(، 
ابراهيم)ع( از آتش نمروديان به دليل توسل به حضرت 
محمد)ص( بوده است و همچنين علت مستجاب شدن 
دعای حضرت موسی)ع(، خالصی حضرت يوسف)ع( 
و حضرت يونس)ع( و نيز معجزه حضرت عيسی)ع( را 

وجود مبارك حضرت محمد)ص( می داند.
َو جاَء في محكِم التوراِة ِذكِرَك َو ال/ انجيِل و الُصُحِف 

األولِی علی نََسِق
به گونه  پيشين  كتابهای  و  انجيل  و  تورات  كتاب  )در 

مساوی نام و ذكر تو ياد شده است(
َو  اليه  الخالُف  نَِسَب  ِعنَدما/  آدُم  اهللَ  اِستَغاَث  بَِك  َو 

الِعصياُن
پروردگار  دستور  از  كه  هنگامی  آدم)ع(  )حضرت 

سرپيچی كرد، از خشم خدا به تو پناه برد(
لَو اَّن جودَك للطوفاِن حيَن َطَمت/ اَمواُجُه ما نَجا نوٌح 

ِمن الغرِق
نبود، هرگز  به طغيان طوفان  تو  و فضل  نگاه  اگر  )و 

حضرت نوح)ع( از غرق شدن رهايی نمی يافت(
فََزالَت  البالء  َكشَف  َربُّه/  يَسَأُل  اَيوُب  اِغتَدی  بَِك  و 

اأَلحزاُن
از خدا طلب  و  متوسل شد  تو  به  ايوب)ع(  )حضرت 

شفا كرد و به وسيله تو غمهای او برطرف شد(
َو بَِك الخليُل َدعا اإِللَه فََلم يََخف/ نِمروَد إذ َشبّت لَُه 

النيراُن
)و حضرت ابراهيم)ع( با ذكر نام تو از خدا طلب نجات 

كرد و به وسيله ذكر تو از آتش نمرود نترسيد(
فََعّمُه  الَقبُوَل  سأَل  َربّه/  خاَطَب  غداة  الَكليُم  بَِك  َو 

ااِلحساُن
گفتن  سخن  به  شروع  تو  نام  با  موسی)ع(  )حضرت 
با خدا نمود و از خدا طلب حاجت كرد و استجابت 

يافت(
َكذالَِك يونَس ناجی َربُّه فَنَجا/ َمن بِطِن نوِن لَه في اليِم 

ُملتََقِم
)همچنين حضرت يونس)ع( به وسيله ياد تو با خدا راز 

و نياز كرد و از شكم نهنگ و دريا نجات يافت(
بِه  بليت  قَد  َو  َميِّتا  َربُّه/  فَاحيَا  َدعا  المسيُح  بَِك  َو 

األكفاُن40
)و با نام تو بود كه حضرت عيسی)ع( از خدا خواست 
كه مرده ای را زنده كند و به اين واسطه كفنها پوسيده 

شدند(.
ج( توصيف بخشندگى پيامبر)ص(

خاقانی در اشعار خود به بخشندگی پيامبر)ص( اشاره 
برابر  معتقد است بخشندگی حاتم طائی در  می كند و 

پيامبر)ص( ناچيز است و ايشان را برترين می داند:
سزد كه چون كف او نشر كرد نشره جود/ روان حاتم 

40. ديوان صفی الدين الحلی، دارصادر، صص157-155.
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طی طی كند بساط سخا41
حضرت  به  راسخ  اعتقاد  وجود  با  حلی  آنكه  حال 
و  بخشش  موضوع  به  مستقيم  طور  به  محمد)ص( 
در  تنها  وی  است؛  نكرده  اشاره  پيامبر)ص(  رحمت 
اندك ابياتی حضرت را اجابت كننده آرزوها و معدن 
بخشش و رحمت برای بندگان می پندارد. برای مثال در 
بيت زير جهت استفاده از صنعت بديعی بسيط به اخالق 
و بخشندگی پيامبر)ص( اشاره می كند؛ وی می گويد كه 
پيامبر)ص( به هيچ سائلی »نه« نگفته است و دستان 

بخشنده او هميشه عطا كننده است:
سهل الخالئق سمح الكف باسطها/ من لفظه عن ال و 

لن و لم42
د( خاندان پيامبر)ص(

از ديگر وجوه اختالف حلی و خاقانی، مذهب و عقايد 
آنها است. صفی الدين حلی يكی از شاعران شيعه است 
كه اعتقاد او به اهل بيت)ع( و ائمه معصومان)ع( ثمره 
انديشه و حياتی است كه او را در اين راه مستحكم تر 
صراط  را  آنان  گاه  خود  مدح  در  وی  است.  نموده 
معرفی  پيامبر)ص(  علم  وارثان  گاه  و  حق  مستقيم 
می كند. برای مثال روز غدير را روز ظهور نور هدايت 
اشاره  با  و  می داند  افراد  معرفت  تشخيص  معيار  و 
زبان  از  كه  بَابَُها«  َعلِيٌّ  َو  الِْعْلِم  َمِدينَُة  »أَنَا  به حديث 
علم  ساحت  به  ورود  است،  شده  جاری  پيامبر)ص( 
نبوی را جز از طريق اميرالمؤمنين)ع( ناممكن می داند:

و علی ابن عمك وارث العلم الذی/ ذلّت لسطوة بأسه 
الشجعان

و أخيك في يوم الغدير و قد بدا/ نور الهدی و تآخت 
األقران

مدينة علم و ابن عمك بابها/ فمن غير ذلك الباب لم 
يوت سورها43

هـ( قصيده كافيه
مشهور  قصيده  النبوية«  المدائح  في  البديعية  »الكافية 

41. هفت گنبد، ص82.
42. ديوان صفی الدين الحلی، دارصادر، ص697.

43. همان، ص231.

صفی الدين حلی است كه شامل 151 نوع از محاسن 
بديع، در 145 بيت در بحر »البسيط« می باشد كه با آن 
به چاپ  ديوان وی  را مدح می كند و در  پيامبر)ص( 
رسيده است. صفی الدين حلی در قصيده كافيه، كوشيده 
با معانی و الفاظ زيبا و استعمال لغات دشوار و صنايع 
كافيه  قصيده  آوردن  دليل  بيافريند.  شاهكاری  بالغی 
در اين بخش، اين است كه در ديوان خاقانی شروانی 
به ويژه مدايح نبوی وی، قصيده ای يافت نمی شود كه 
عالوه بر معانی، بالغت را نيز در خود جای داده باشد 
اختالف  توجه  قابل  نكته های  از  اين می تواند يكی  و 

اين دو شاعر باشد. در ذيل مثالهايی ذكر شده است:
اِن َجنَت ِسلمًا فََسل عن جيرِة العلِم/ َو اَقر اِسالَم علی 

عرٍب بذی سلٍم
)اگر به منطقه »سلم« آمدی از همسايگان كوه »علم« 
سؤال كن »درباره نبی اكرم)ص(« و به عربهای ساكن 

ذی سلم درود و سالم برسان(
سلم«  و  »سالم  و  سلم«  و  »فسل  ميان  بيت  اين  در 

برائت مطلع و جناس مركب وجود دارد.
َو َجدی َحنينی اَنينی فِكَرتی َو لَهی/ ِمنُهم اليِهم َعَليِهم 

فيِهم بِِهم
)شادی و غم و فكر و همه مشغوليتهايم، از ايشان و 

برای ايشان و در مورد ايشان و همراه است(
جر  حروف  نشر،  و  لف  آرايه  كمك  با  زير  بيت  در 
با  هماهنگ  و  جا  به  و  ترتيب  به  كاماًل  دوم  مصرع 

كلمات مصرع اول آورده شده است:
ُمحّمُد المصطفی الهادی النبی/ اََجل فی الحجِر عقاَل َو 

نَقاَل واضُح الَلَقِم
برگزيده  از جانب خدا  كه  است  نبی  )او همان محمد 
شد و هدايتگر مردم است و او بهترين پيامبر و دارای 

برهانی واضح و روشن است(
به سوره »حجر« اشاره دارد كه عقل كامل پيامبر)ص( 

و نقل روشن و بی نقص او در آن ذكر گرديده است.
و  السيُف  الَمضامين:  بِطاَعه  ُمعِجَزُه/  اهللُ  اَباَن  َخط  اُمٌی 

القلُم
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)درس نخوانده ای كه خداوند معجزه وی را با به اطاعت 
درآمدن شمشير و قلم در مقابل او به او عطا فرمود. او 
هم پيامبر شمشير بود و هم قلم، در هردو كمال و اوج 
داشت، ]هم در جنگها غالب بر كافران و مشركان بود 

و هم در بيان و گفتار[(
در اين بيت ميان »السيف و القلم« طباق وجود دارد.

نتیجه گیری
انديشه های  از  متأثر  نبوی صفی الدين حلی  1. مدايح 

كالمی او است.
2. خاقانی با تعبيرات، تشبيهات و توصيفات گوناگون 

به مدح می پردازد.
اصرار  تخيل،  دايره  متنوع، وسعت  معانی  استخدام   .3
بر تناسبهای لفظی و معنوی كالم و تسلط منحصر به 
فرد به گنجينه دانشها و واژگان فراوان و نيز تلميح به 
آيات و احاديث و حوادث تاريخی منجر به پيچيدگی 
شاعر  دو  اين  ابيات  از  بسياری  فهم  شدن  دشوار  و 

گشته است.
4. عاطفه هردو شاعر صادق و قوه خيال گسترده ای 

بر مدايح حاكم است، اما استخدام صنايع بديعی توسط 
از زيبايی خاصی برخوردار است و  صفی الدين حلی 

توجه خواننده را بيشتر جلب می كند.
تصوير  در  و حلی  نبوی خاقانی  مدايح  5. هماهنگی 
مشترك  منابع  از  متأثر  پيامبر)ص(،  عظيم  شخصيت 
آن  به  كه  است  بوده  تاريخی  روايات  و  قرآن  چون 

آگاهی داشته اند.
خود  اشعار  برای  خاصی  عنوان  حلی  صفی الدين   .6
به كار برده است، اما اين ويژگی در اشعار خاقانی به 
چشم نمی خورد، اين مورد نكته قابل توجه ای است كه 

زيبايی ويژه ای به اشعار صفی الدين حلی داده است.
7. مدايح نبوی در اشعار خاقانی طوالنی تر از اشعار 
صفی الدين حلی می باشد، اما توصيف اشياء در اشعار 

حلی دقيق تر و با جزئيات كامل تر است.
8. خاقانی بيشتر توجه خود را صرف الفاظ و معانی 
قرار داده است، در حالی كه بيشتر اشعار حلی سبك 
و  دينی  حادثه های  راوی  نوعی  به  و  دارد  داستانی 

تاريخی دوره پيامبر)ص( می باشد.

- قرآن كريم.
- األدب العربی و تاريخه حتی نهاية العصر األموی، 

محمدعلی آذرشب، تهران، سمت، 1375ش.
طاهر  مناهجه،  و  تطوره  و  أصوله  المقارن  األدب   -

احمد مكی، قاهره، دارالمعارف، 1987م.
- ادبيات تطبيقی )پژوهشی در باب نظريه ادبيات و 
سيد  ترجمه  كفافي،  عبدالسالم  محمد  روايی(،  شعر 

حسين سيدی، مشهد، به نشر، 1389ش.
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