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تجلی شخصیت پیامبر در شعر فارسی عالمان حوزوی شیعی
)بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر شاعران فارسی و عالمان حوزوی شیعی(

دكتر غالم رضا رئیسیان1 
هوشنگ استادي2 

چکیده
وجود شواهد و منابع دربارۀ واقعۀ عاشورا، به روشني مبّین این مطلب است که بعد حماسي این واقعۀ 
سترگ از مهم ترین و اساسي ترین ابعاد آن به شمار مي رود. اما این بعد حیاتي در تاریخ شعر عاشورایی 
به ندرت انعکاس می یابد و در مقابل ابعاد تراژدی و عرفانی مجالی برای خودنمایی نمي یابد. اما رویکرد 
حماسی بعد از انقالب اسالمی به یکباره احیا می شود و بعد از سالها کم توجهی و کم اقبالی، در شعر 

عاشورایی انقالب به رویکردي اساسی و پر کاربرد تبدیل می گردد  و اکثر شاعران انقالب مضامین حماسی 
را به طور گسترده و با بسامد باال در اشعارشان به کار می برند. از عوامل احیاي رویکرد حماسی در شعر 
انقالب اسالمی می توان از تحوالت عصر مشروطه، بینش حماسی متفکران انقالب اسالمی و مهم تر از همۀ 
اندیشه های امام خمینی(ره) نام برد. رویکرد حماسی در شعر عاشورایی انقالب دارای ویژگیها و مختصات 
منحصر به فرد همچون پیروزی خون بر شمشیر، استمرار عاشورا، نگاه حماسی به مرگ و جزآن می باشد 

که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد. 
واژگان کلیدي: عاشورا، حماسه، امام خمینی، انقالب اسالمی، شعر عاشورایي.

1- استادیار دانشگاه فردوسي مشهد
2- کارشناسي ارشد زبان و ادبیات عربي
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1- ظهور اسالم و پدیدة شعر و شاعری
با  قریش  به شیوۀ جاهلی، شعر می سرودند، رویارویی  اسالم، شاعران عرب همچنان  هنگام ظهور 
پیامبر(ص) و برافروخته شدن آتش جنگهای متعدد، موجب شد تا قریش و یاوران آنها در یک سو و 
پیامبران و مهاجران و انصار در سویی دیگر صف آرایی نمایند. از همین زمان شاعران هر دو گروه، شمشیر 

شعر را از نیام بیرون کشیدند و به سرودن اشعار پرداختند و حسان بن ثابت و کعب بن مالک با یادآوری 
نام جنگها و مفاخر خود، با شاعران قریش به معارضه برخاستند. (اصفهانی، بی تا:ج4،ص 138) 

سبک شعری این شاعران در بیشتر سروده ها، تفاوت فاحشی با شاعران دورۀ جاهلیت نداشت اّما 
ویژگی بارز این گروه، تأثیر آنها از فرهنگ و معارف قرآنی و اسالمی بود که به تدریج بر شعر این دوره 
غلبه می نماید. عبده بن طیب تحت تأثیر قرآن و اقتباس از آن، این واژگان و اصطالحات را دربارۀ  تقوا 

و نیکی به پدر و مادر در شعر خود به کار می برد:
َُّه فَإِن اللَهِ  بُِتَقی  َغائَِب َمن َیَشاُء َو َیمَنُعاُوِصیُکم  ُیعِطی الرَّ

التَُّقی إاِلَّ  َذاَک  مِن  َیبَق  آَجالََهافَلَم  ُتَعالُِج  نَفٌس  َو 
أَمِرهِ َطاَعِةِ  َو  َوالِِدُکم  بِبِرِّ  األَطَوُعَو  الَبنِیَن  مَِن  األََبَرَّ  إِنَّ 

(الضبی، 1998م: ج1،ص 61)

شما را به تقوای الهی سفارش می کنم، زیرا این خداوند است که خواسته های نیکو را به هر کس 
می بخشد یا آنها را از وی منع می کند.

امر پروردگار توصیه می کنم چرا که نیکوکارترین  شما را به نیکی کردن به پدرانتان و پیروی 
فرزندان، مطیع ترین آنهاست. 

و نیز حصین بن حمام عری، مفهوم چند آیۀ  قرآنی را در این اشعار خود می گنجاند:
الُحُروُب فِیهِ  ُتَسعَُّر  َیوَم  ِسربَالََهاَو  وِع  الرَّ إِلَی  لَبِسُت 

التَُّقی إاِلَّ  َذاَک  مِن  َیبَق  آَجالََهافَلَم  ُتَعالُِج  نَفٌس  َو 
َماءِ السَّ فَوَق  اهللِ  مَِن  إِنَزالََهاُأُموٌر  ُتنِزُل  َمَقادِیُر 

الُمخِزَیا مَِن  بَِربّی  أََعَمالََهاأََُعوُذ  النَّفُس  تََری  َیوَم 

بِالَکافِِریَن الَموازِیُن  زِلَزالََهاَوَخفَِّت  االَرُض  ُزلِزلَِت  َو 

(عسقالنی، 1422ق، 2002م: ج1،ص 254)
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     و در روزی که آتش جنگ برافروخته می شود، پیراهن جنگ را برای کارزار بر تن کردم.
از آن امر جز پرهیزکاری باقی نماند و جز نفس و جانی که با مرگ خویش ستیز می کند.

بر باالی آسمان از سوی خدا، امور و مقدراتی است که نازل می شوند.
در روزی که نفس، اعمال خود را می بیند به پروردگار خویش پناه می برم.

و (در روزی که) کفۀ ترازوی اعمال کافران سبک می شود و زمین به لرزه در می آید (روز قیامت)

1-1: شعر مدح
مدح با انگیزه های گوناگون به شعر این دوره راه یافت، گاه شاعر برای کسب روزی و رفع نیازهای 
ضروری به مدح روی می آورد و گاه ستایش غلوآمیز اشخاص و افتخارات قومی و قبیله ای و تعصبات 
نژادی به شعر او راه می یافت. »شاعر مدیحه سرا در دوره های مختلف به منزلۀ  شیپوری بود که مدایح 
بزرگان ملک را فریاد می زد، قدرشان را می افراشت و دربارۀ آنها اخبار راست و دروغ را پخش می کرد 
و برای توصیف سجایا و اخالقشان کلمات پر طنین و طنطنه به کار می برد. شاعران به مدیحه سرایی روی 
آوردند، زیرا مدیحه راه تحصیل معیشت بود و بزرگان هم برای آن که مدایح خود را به چشم رقیب بکشند 
به شاعران نیازمند بودند و این امور سبب شد که غلو و مبالغه تا حد بسیاری در مدایح راه یابد.« (فاخوری، 

1374ش:ص 297)
این شاعران زیر فشار شهرت نسبت به لذائذ مادی و بیم وسواس آمیز از فقر و یا حتی وحشت از آن که 
به دست شاعران خوش اقبال تر پس رانده شوند بر حسب احوال از برای خود ایده آلی می ساختند که همان 
ایده آل طفیلیان و متملقان درباری و جاه طلبان بود. آرزوی این شاعران تنها آن بود که ممدوح روشن دل 
و بخشنده ای بیابند که ارزش هنر ایشان را باز شناسد و ثروت و افتخارشان بخشد. و این گونه بود که مدح 
در بیشتر موارد به عنوان ابزاری کارآمد از سوی پادشاهان و فرمانروایان برای پیشبرد اهداف سیاسی، نظامی 

و فرهنگی به کار گرفته می شد.

 1-2: مدایح نبوی
اما مدح پیامبر(ص) و پیشوایان معصوم شیعه(ع)، مسیری دیگر می پیماید، نخستین ویژگی این مدایح، 
واقع نمایی و گریز از دروغ پردازی و نسبتهای ناروا است. بزرگترین شاعران این گونه، نگرش و قضاوتی 
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عالمانه و واقع بینانه به رخدادهای صدر اسالم و دورۀ  اموی و عباسی داشتند. رویکرد آنان به مدح و 
ستایش پیامبر(ص) و خاندان او و انعکاس فضایل و بزرگواریهای ایشان و عاری از هر گونه چشمداشت 
ماّدی و نیاز شخصی بود و تنها از عشق پاک و خالصانه و شناخت و معرفت ژرف آنان از جایگاه راستین 

پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) و ابعاد گوناگون شخصیت ایشان سرچشمه می گرفت.
 

1-3: ویژگیهای ساختاری و مضمونی مدایح نبوی
استدالل به وقایع مسلم و مقبول تاریخی، توصیف زیبا و شاعرانۀ  فضایل اخالقی که هر مخاطبی را 
تحت تأثیر قرار می دهد، دوری از پیرایه های لفظی و گرایش به سهولت و روانی معنی و استواری ساختار 
درونی از ویژگیهای مدایح شعر نبوی و شیعه به شمارمی رود. افزون برآنچه گذشت دمیدن روح جوانمردی 
و شجاعت در این مدحیات و شور آفریني و شرر انگیزی آن، این مدح را از دریوزگی، تسلیم و ذلت و 

خواری و غلو پردازی بی مورد و نابه جا باز می دارد.

1-4: نمونه هایی از مدایح نبوی در شعر شاعران صدر اسالم
ستایش شخصیت پیامبر(ص) و توصیف ابعاد گوناگون آنها از همان صدر اسالم و حیات نبی اکرم(ص) 
در شعر شاعران به شکلهای گوناگون تجلی یافته است. شاعران حامی پیامبر و بسیاری از شاعران تّواب به 
ساحت مقدس رسول اسالم (ص) پناه بردند و با مدح ایشان یا نام خود را جاودان ساختند و یا حضور خود 
را در میان مسلمانان و جامعۀ  اسالمی رسمیت بخشیدند، کعب بن زهیر و انس بن زینم از این گروه دوم 

بودند. انس بن زینم که روزگاری پیامبر (ص) را هجو گفته بود، زبان به مدح ایشان گشود:

ٍد(ص)َو َما َحَملَت مِن نَاقٍَة فَوَق َرحلَِها أَبَرُّ َو أََوفَی ذِمًَّة مِن ُمَحمَّ
(عسقالنی، 1995م: ج1،ص 69)

مرکب و بستری بر باالی زین خود، نیکوکار و با وفاتر از محمد(ص) را به دوش نکشیده است. 
و ابوسفیان بن حارث نیز پشیمان و نادم از کردار و گفتار پیشین خود، این گونه رسول خدا(ص) را 

مدح گفت:

َرايًَة أََحِمُل  َیوَم  إنِّی  لَیلَُهلََعمُرَک  أَظلََم  الَحیَراِن  لِِج  لََکالُمد 

ٍد(ص) ِت َخیَل ُمَحمَّ فََهَذا أَََواٌن ِحیَن  أََهِدی َو أََهَتِدیلَِتغلَِب َخیُل الالَّ

(جمحی، 1913م:ص 91)
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سوگند به جان تو، آن روز که پرچم را بر دوش گرفته بودم تا سواران الت بر سواران حضرت 
محمد(ص) غلبه کند.

مانند شبرو سرگردانی بودم که شبی تیره بر او سلطه افکنده و اکنون زمانی است که کافران را هدایت 
کنم و خود هدایت شوم.

عباس بن مرداس قهرمان بنی سلیم نیز با این اشعار، پیامبر را ستایش کرده است:
بَِناِطٍق عِیَسی  بَعَد  أتَانَا  َکذلَِکانَبِیُّ  الَفصُل  فِیهِ  الَحقِّ  مَِن 

َشافٍِع َل  أَوَّ الُفرَقاِن  َعلَی  الَماَلئَِکاأَمِیناً  ُیِجیُب  مِبُعوٍث  آِخَر  َو 

الَمناِسَکاتاََلفَی ُعَری الِساَلمِ بَعَد انِفَِصامَِها أََقاَم  َحتَّی  فََأحَکَمَها 

(اصفهانی، همان: ج14،ص 305)

پیامبری است که پس از عیسی(ع) برای ما، گویای حق آمده است و او در حق، حّد فاصل است.
و برقرآن، امین و نخستین شفاعت کننده و آخرین فرستاده ای است که فرشتگان را پاسخ می دهد.

او پیوندهای اسالم را پس از گسیخته شدن آن، جبران و استوار کرده ومناسک پروردگار را به جای 
آورده است.

در این میان قصیدۀ مدحیۀ مستقل کعب بن زهیر- بَانَت ُسَعاُد- از شهرت و اعتباری بیشتر برخوردار 
گشت:

ََّک َیابَن أَبِی ُسلَمی لَُمقُتوُلَیسَعی الُوَشاُةُ بَِجنَبیَها َو َقولُُهم إن

اَل ألفِینََّک إنِّی َعنَک َمشغُوُلَو َقاَل ُکلُّ َخلِیٍل ُکنـُت آمُِلُه

لُّوا َطِریقِـی اَل أَبَاًلَُکم َر الّرحمُن َمفُعوُلفَُقلُت َخَ فَُکـلُّ َما َقدَّ

نی َوالَعفـوُ عِنَد َرُسوِل اهللِ َمأمُوُلاُنبِئُت أنَّ َرسّوَل اهللَ أوَعــَدَِ
َِّذی أعَطاَک نَافَِلَة الُقرآِن فِیهَا َمَواعِیُظ وَ تَفِصیُلَمهاًل َهَداَک ال

(انس بریوی، حمدوطماس، 2005 م:ص280)

دسیسه چینان در حالی که این گفتار را بر زبان می راندند: ای پسر ابی سلمی بی گمان تو کشته خواهی 
شد، پیرامون او (آن زن نوحه گر) در تالش (توطئه) بودند.

و هر دوست که (به دوستی او) امیدوار بودم، می گفت: مرا با تو کاری نیست، بی گمان من از تو 
رویگردان هستم.
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پس گفتم- ای بی پدران- کنار روید و مرا به حال خود واگذارید، هر آن چه که (خداوند) بخشاینده 
تقدیر فرماید، انجام خواهد شد.

آگاه شدم که پیامبر خدا مرا بیم داده است و (حال آن که) از رسول خدا، عفو و بخشش امید می رود.
درنگ کن! ای کسی که (خداونِد) بخشندۀ هدیه ی قرآن (به بندگان) با پندها و اندرزها و جداسازیهای 

آن (از حق و باطل) تو را (به راه راست) رهنمون ساخت.
  

2- تجلی شخصیت پیامبر)ص( در شعر فارسی
ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر(ص) به گونه ای گسترده و آشکار در شعر فارسی تجلی یافته و اندیشه 
و خیال شاعران بسیاری را تسخیر نموده است . چنانچه گذشت این ستایش پاک از انگیزه های نفسانی و 
دنیاطلبی به دور می باشد و نمایانگر احساسات و عواطفي شور انگیز است که در دل و جان شاعر شعله 

می کشد و شراره هایش ذهن و قلب مخاطب را نشانه می رود.

2-1: ویژگیهای ساختاری و مضمونی مدایح نبوی در شعر فارسی
مجموعۀ سروده های شاعران بزرگ فارسی در ستایش پیامبر(ص) از دو ویژگی عام و خاص برخوردار 
است. در گسترۀ  نخست- ساختار لفظی و معنوی- با این که از خصوصیات سبکهای شعری همان دوره و نیز 
نشانه شناسی هر شاعر پیروی می کند، اما نمونه های برجستۀ آن با سالست و روانی، دوری از پیچیدگیهای 
معمول زبانی و پرهیز از گزینش واژگان مهجور و معما گونه و کاربرد آرایه های لفظی و معنوی دشوار 
فهم در مسیری واحد گام بر می دارند. در این رویکرد معنی قربانی لفظ نمی گردد بلکه کلمات در یک نظم 
و ترتیب زنجیروار و آهنگین و گوش نواز از پی هم می آیند و ترکیبی شور آفرین، اثر گذار و ماندگار 
به وجود می آورند. در دومین گستره- مضامین و دورنمایه ها- شاعران پارسی گو با توجه به توانمندیهای 
علمی و ادبی خود گوشه ای از شخصیت پیامبر(ص) را در شعرشان به تصویر کشیده اند، برخی تنها شاعرانه 

به این منظر نگریسته و گروهی با پشتوانۀ  علمی و حکمی و عرفانی استوار در این وادی گام نهاده اند.
 

2-2: نمونه های برجسته از مدایح نبوی در شعر فارسی
2-3-1: حکیم ابوالقاسم فردوسی
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حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر نامور و پرآوازه در دیباچۀ  شاهنامه، راه فالح و رستگاری را چنگ 
زدن به دین و دانش می شمرد و از همۀ انسانها می خواهد که با پیروی از گفتار پیغمبر، تیرگیهای جان و 

روان را با این آب شستشو دهند:
جستتو را دانش و دین رهاند درست ببایدت  رستگاری  ره 

نخواهی که دایم بوی مستمنداگر دل نخواهی که باشد نژند

پیغمبرت راه جوی دل از تیرگی ها بدین آب شویبه گفتار 

(مول، 1385ش: ص 44-43)

و یا در جایی دیگر وجود نازنین پیامبر(ص) را همچون آفتابی می داند که یاران آن حضرت همانند 
ماه از پرتو درخشانش بهره می گیرند:

به هم بسته یکدگر راست رانبی آفتاب و صحابان چو ما

(همان:ص 44)

و در پایان امیدوارانه راه رستگاری را به قرب و نزدیکی به پیامبر(ص) و جانشین راستین او فرا می خواند:
به نزد نبی و وصی گیر جایاگر چشم داری به دیگر سرای

چنین است آیین و راه من استگرت این بد آید گناه من است

(همان:ص 44)

2-2-3: حکیم ناصر خسرو قبادیانی
حکیم ناصر خسرو قبادیانی از سخنوران خرد گرای شعر فارسی با رویکرد به رسالت تبلیغی خود ( به 
عنوان یکي از داعیان اسماعیلي)، گزینۀ نهایی و رهایی بخش خویش را آیین و کتاب محّمد(ص) بر می 

شمرد و آن را کلید گشایش در بهشت و دژ استوار و نفوذ ناپذیر می داند:
محّمد(ص) گزینم قرآن است و دین محّمد(ص) گزین  ازیرا  بود  همین 

بورزم را  دوان  هر  من  که  محّمد(ص)یقینم  یقین  چون  شود  یقینم 

است نعیم  دلیل  و  بهشت  حصار حصین چیست؟دین محّمد(ص)کلید 

(ناصر خسرو، 1370ش: 129ص)
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2-2-4: سنایی غزنوی
سنایی غزنوی نیز با زبان فصیح شاعرانه و آرایه های ادبی پر شکوه در این گستره گام می نهد. زیبایی و 
خّرمی این جهان را از جمال و کمال و نور او می بیند و مخلصانه و عاشقانه دل در گرو مهر او می سپارد 
و همه کس و همه چیز را فدای یکه سوار کوی دلدادگی می سازد و با ستایش او به سوی سپهر، بال 

می گشاید:
خّرم آن صدری که قبله ش حضرت اعظم بودروشن آن بدری که کمتر منزلش عالم بود

و آن جهان انوار او دارد از آن خّرم بوداین جهان رخسار او دارد از آن دلبر شده است

او مرشد شده است مهر  را  درد جان عاشقان را نطق او مرهم بودراه عاقالن 

غاشیه اش بر دوش پاک عیسی بن مریم بودصدهزاران جان فدای آن سواری کز جالل

بودای سنایی از ره جان گوی مدح مصطفی برترین مسلم  تا تو را سوی سپهر 

(سنایی، 1359ش: ص 165)

و در فرازی دیگر با اشاره به حدیث »لَواَلَک لََما َخلَقُت االَفاَلَک« آفرینش هستی را به یمن وجود او 
می داند و ارسال رسل را دلیل و روشنی بخش راه اوبه شمار می آورد:

آدمزهی پشت و پناه هر دو عالم از  فرزند  سروساالر 

آزر ابراهیم  راهت  مریمدلیل  بن  عیسی  ملّتت  منادی 

ایزد گفت  برایت  گر  عالمنبودی  نه  و  آفریدی  آدم  نه 

(همان:ص 476)

2-2-5: خاقانی شروانی
خاقانی شروانی در قصیده ای شور انگیز، پر احساس و آکنده از تشبیهات حّسی و خیالی ساده و به دور 
از هر گونه پیرایه- بر خالف روش معمول و همیشگی قصاید این شاعر بی بدیل شعر پارسی- شکار شاهوار 

و بی مانندی خود را این گونه به تصویر می کشد.

ام آورده  نهان  در  کافتابی  امصبحوارم  آورده  نشان  عیسی  دم  کز  آفتابم 

امگر سواران خنگ توسن در کمند افکنده اند آورده  ژیان  شیر  و  افکنده  من کمند 

امچشم بد دور از من و راهم که راه آورد عشق آورده  روان  چشم  سرمۀ   را  رهروان 
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من دریده خرقه ی صبر و فغان آورده اماشک من در رقص و  دل در نال و ناله در فغان

خونبهای جان صد خاقان و خان آورده امکیست »خاقانی« که گویم خونبهای جان اوست

تا چه گنج است و چه  گوهر وز چه کان آورده ام؟این همه می گویمت آورده ام باری بپرس

امتو نپرسی من بگویم نز کسی دزدیده ام آورده  روان  گنج  شاهنشهی  در  کز 

مصطفی پاک  بالین  سر  از  امسال  خاک مشک آلود بهر حرز جان آورده امیعنی 

امخاک بالین رسول اهلل همه حرز شفاست آورده  ناتوان  جان  بهر  شافی  حرز 
(شاهرخی، مشفق کاشانی، 
1370ش:ص 96-94)

این روند در شعر فارسی ادامه می یابد تا در شعر نظامی و مولوی و سعدی به اوج خود می رسد. 

2-2-6: نظامی گنجوی
نظامی دربارۀ ویژگیهای محبوب چنین می سراید:

اختران مسندهفت  نه  پیغمبرانشمسۀ  خاتم  رسل  ختم 

هر دو جهان بستۀ فتراک اوستاحمد مرسل که خرد خاک اوست

ناز صحرای  سنبل  ترین  خاصه ترین گوهر دریای رازتازه 

گوهرشخندۀ خوش زان نزدی شکرش صدف  آب  نبرد  تا 

(همان:ص 42)

  و یا در قصیده ای دیگر- کلید مخزن گنج الهی- در اوج طرب و پایکوبی با موسیقی سحرانگیز خود 
واژگان را در سمفونی عشق به رقص وا می دارد و تصویری رؤیایی و دست نیافتنی از سیمای محبوب 

دلدادگان ارائه می دهد:

پاکشمحّمد(ص) کافرینش هست خاکش جان  بر  آفرین  هزاران 

دینش اهل  چشم  افروز  آفرینشچراغ  کارگاه  راز  طراز 

را وفا  میدان  سرهنگ  راسرو  انبیا  سرخیل  و  سپهساالر 

صبحگاهی باغ  بخش  الهیریاحین  گنج  مخزن  کلید 

نسیمش در  نوازش  را  یتیمشیتیمان  دّر  شد  نام  آنجا  از 

(همان:ص 43)
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2-2-7: مولوی
و جالل الدین محّمد(ص) بلخی، شاعر عارف و شوریدۀ شعر فارسی به مناسبتهای مختلف از دریای 
گوهر بار زندگی پیامبر(ص)، درهای گرانبها صید می کند و آنها را بر خوان گستردۀ ارباب معانی میهمان 

می سازد تا غذای روح آنان باشد واندیشه و خردشان را بارور گرداند:

مصطفی نام  انجیل  در  صفابود  بحر  پیغبران  سر  آن 

ثواب بحر  نصرانیان  چون رسیدند بدان نام و خطابطایفۀ 

رو نهادندی بر آن وصف لطیفبوسه دادندی بر آن نام شریف

وزیر و  امیران  شّر  از  مستجیرایمن  احمد  نام  پناه  در 

تا که نورش چون نگهداري کندنام احمد این چنین یاری کند

تا چه باشد ذات آن روح االمیننام احمد چون حصاری شد حصین
(همان:ص 61)

و در غزلی شور انگیز پایکوبان و دست افشان بر کوس شادی می کوبد و تجلّی حضور او را در سرتاسر 
هستی فریاد می کشد:

مجرد رسیدروی زمین سبز شد جیب درید آسمان باردگرمه شکافت روح 
بود افتاده  غلغله  دراستارگان  کز سوی نیک اختران اختر اسعد رسیددوش 

چون نظرش  جان ماست عمر مؤبد رسیدخیز که دوران ماست شاه جهان آن ماست

دهان بر  زدم  قفل  نامحرمان  پی  خیز بگو مطربا عشرت سرمد رسیداز 
(همان:ص 63)

2-2-8: سعدی
و سرانجام سعدی شیرازی افصح المتکلمین با گزینش واژگان زیبا و موزون، تصویری زنده و متحرک 

و ماندگار از سیمای محّمد(ص) در خاطره ها نقش می زند:
سرو نباشد به اعتدال محّمد(ص)ماه فرو ماند از جمال محّمد(ص)
در نظر قدر با کمال محّمد(ص)قدر فلک را کمال و منزلتی نیست

لیلۀ اسری شب وصال محّمد(ص)وعدۀ دیگر هر کس به قیامت
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آمده مجموع در خصال محّمد(ص)آدم و نوح و خلیل و موسی و عیسی

روز قیامت نگر جمال محّمد(ص)عرصۀ گیتی مجال هّمت او نیست

(همان:ص 132)

 و در قصیده ای دیگر چنین می سراید:
َیم الشِّ َجمیُِل  َجاَیا  السَّ ااُلَممَکِریُم  َشفِیُع  الَبَراَیا  ُِیُّ  نَب
سبیل پیشوای  رسل  جبرئیلامام  مهبط  خدا  امین 

حشرشفیع الوری خواجۀ بعث و نشر صدردیوان  الهدی  امام 

اوستکلیمی که چرخ فلک طور اوست نور  پرتو  نورها  همه 

َکِریم نَبِیًّ  ُمَطـاٌع  ِسیمَشفِـیٌع  َو  نَِسیٌم،  َجِسیٌم،  َقِسیٌم 

(همان:ص 133)

3- تجلی شخصیت پیامبر)ص( در آینۀ شعر عالمان حوزوي  شیعي
گفته آید در حدیث دیگرانخوش تر آن باشدکه سردلبران

حدیث عشق جز از زبان عاشق برخامه ننشیند و تصویر معشوق جز بر پردۀ  نگارین دلدادگان نقش 
نبندد و وصف جمال و کمال یار جز با ترنّم خوش بلبالن شکر شکن در گوش جان جای نگیرد. از این 
رو عنقای طبع عالمان شاعر شیرین سخن پارسی آنگاه که از قلّۀ قاف قدم زبان به ستایش حبیب عاشقان 
می گشاید، روح القدس در هر نفس و در هر گام به او یاری می رساند و انفاس مسیحا بر کالمش جاری 

می سازد تا به آسانی از عالم غیب و شهود فراز شود و به سوی سرزمین قاب قوسین رخت بربندد. 
رویکرد عالمان شیعی در حوزه های علمیه به مقولۀ شعر و شاعری هیچگاه به گونۀ تخصصی و حرفه ای 
و شیوه ای برای کسب درآمد و روزی و رسیدن به قلۀ افتخار و موفقیت نبوده است. این عالمان به مقتضای 
ذوق و استعداد شاعرانه در کنار تحصیل و تدریس و پژوهش در گستره های علوم و معارف اسالمی به 

طبع آزمایی و سرودن شعر می پرداخته اند. شاید بیشتر ایشان نتوانسته باشند به قلّه های بلند شعر فارسی با همۀ 
ویژگیهای لفظی و معنوی و فصاحت و بالغت آرمانی آن دست یازند اّما چنانچه خواهیم دید برخی از این 
آفرینشها به ویژه در زمینۀ ستایش پیامبر(ص) و توصیف شخصیت واالی آن حضرت به مرزهای کمال 

ادبی و هنری نزدیک گشته یا گوی سبقت را از نمونه های مشابه خود ربوده اند. 
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عالمان شاعر حوزه هاي شیعه چون از یک سو در عرصۀ ادبیات عربی و فنون و صنایع بالغی و شعری 
بسیار توانمند بودند و از سوی دیگر با مطالعات و ممارستهای پیگیر در شعر فارسی، استعداد درونی خویش 
را شکوفا ساخته بودند، با آگاهی از اصول و موازین صناعت شعری و رعایت و به کارگیری آن، احساسات، 

عواطف، دلباختگیها و شوریدگیهای عاشقانه شان را با زبان فخیم و استوار به مخاطبان منتقل نموده اند. 

3-1: ویژگیهای شعر عالمان حوزوي شیعی
3-1-2- زبان عالمانه

مهم ترین خصیصۀ شعری این عالمان شاعر که مایۀ مزیّت و برتری شعر آنان نسبت به دیگر شاعران 
می گردد، زبان عالمانه و سرشار از تواناییهای علمی و تخصصی آن است. این ویژگی، گاه شعر ایشان را 
از مسیر سادگی و روانی خارج می سازد اما در بیشتر موارد ضمن همراهی با انواع برهان و استدالل به آن 

فخامت، استواری و شکوه می بخشد. 
3-1-3: برخورداری از انگیزه های جاودان دینی و معنوی

دوری از هرگونه انگیزۀ مادی و شائبۀ دنیا طلبی و گرایش به انگیزه های همیشه ماندگار دینی و معنوی، 
جلوه هایی اثرگذار و هدفمند و جهت دار به این شعر می دهد و زمینه های واقعی پرهیز از هرگونه اغراق و 

مبالغه های نابخردانه را از سوی آفرینندگان این آثار ادبی فراهم می نماید. 
3-1-4: خلوص و صمیمت

زبان خالصانه و صمیمانۀ این اشعار که از روح بلند و مهّذب و بی آالیش این عالمان سرچشمه 
می گیرد، ارتباط ساختار و درونمایۀ  آن را با گروه های گسترده و بی شمار امکان پذیر می سازد و توانایی 

اثرگذاری و دگرگون سازی این اشعار را فزونی می بخشد. 
3-1-5: درونمایه ها ومضامین ناب و بکر دینی، اعتقادی، عرفانی

یکی دیگر از جنبه های توانمند و خصوصیات منحصر به فرد شعر عالمان حوزه های علمیه شیعه، 
برخورداری از درو نمایه های ناب و خالص دینی و مضامین نیرومند در عرصه های کالمی، فلسفی و اخالقی 
است که در قالب سبکهای مختلف شعری و با ساختار و اسلوب خاص ادبی و بالغی، زمینه های گسترش 
معارف و آموزه های نهفته در تعالیم دینی و زندگی پیامبر(ص) و پیشوایان معصوم شیعه(ع) را در جوامع 
اسالمی و گسترۀ تاریخ و تمدن اسالم و شیعه فراهم می سازند.  مدایح برگزیدۀ  نبوی این شاعران، شاهد 
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گویای تحقق این ویژگیها در شعر آنان به شمار می رود. 
3-1-6: ساختار لفظی و معنوی ویژه

این شعر با وجود برخورداری از سبکهای عام شعر فارسی و پیروی از اصول حاکم بر ساختار لفظی 
و معنوی آن، در آفریده های هر یک از این شاعران نمود و جلوه ای خاص می نماید که به هنگام بررسی 

گذرای این ساختار در سروده های ستایش آمیز نبوی برخی از عالمان شیعه به آن خواهیم پرداخت.
 

3-2: نمونه های برجستۀ شعر فارسی عالمان حوزوي شیعی
3-2-1:صدر المتألهین مالصدرای شیرازی

محّمد)ص(تجلی گاه جمال و کمال آفرینش 
در منقبت سیدالمرسلین)ص(

انتظام عدلش  داده  دنیا  و  تمامدین  وی  از  وجود  مصراع  دو  هر 

بود رحمن  سورۀ  پاکش  بودروح  قرآن  معنی  نیکش  خلق 

صحیح اعمال  بود  را  صریحانبیا  برهان  هست  پاکش  روح 

کنند حق  راه  طّی  چون  کنندانبیا  مطلق  قاید  را  مصطفی 

یافت انجام  حق  راه  وجودش  یافتاز  اتمام  اش  نقطه  از  دایره 

را خویش  مشکبار  سراگیسوان  دو  هر  شه  ای  افکن  من  بر 

خلدبرینهمچو قرآن گشته »َرحَمًة لِلَعالَِمین« روضۀ   نیکت  خلق 
آمده زرویـت  یـزدان  ت  ـّ شدهجن توسرگردان  زلف  از  دوزخ 
َحی« زآن قسم خورده بدیشان حق دوجا هر دو چون »َواللَّیل« گشت »َوالضُّ
تو کوی  در  آمده  گدایم  تومن  روی  از  اللّهی«  »شیئ  زنم  می 
روهمچو من خاکی چه داند وصف او به  را  خجلت  آب  نریزم  به 

(صدرالدین شیرازی، 1376ش:ص 7-5)

این ابیات که برگرفتۀ  بخشی از منتخب مثنوی مالصدرا (ره) می باشد، ضمن برخورداری از مشخصه های 
عام شعر عالمان حوزوي شیعي- که به آن اشاره شد- با رویکرد به شیوه ای سهل و روان و تشبیهات حسی 
و ملموس و عقلی، تجلّی جمال و کمال سید المرسلین(ص) را در پدیده های ظاهری باطنی و تکوینی و 
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تشریعی به تصویر می کشد. 
نظم و هماهنگی حاکم بر دین و دنیا و تمامیت یافتن وجود از عدالت او سرچشمه می گیرد و خلق و 
خوی درونی و برونی پیامبر(ص) جلوگاه معنای قرآن و سوره های آن و وجود نازنینش، منشأ انجام حق و 

میزان صحت اعمال و رهیابی پیامبران(ع) و هدایت گر آنان در پیمودن صراط مستقیم الهی است. 
طرفه آن که جمال بی بدیل محّمد(ص)- سیمای نورانی و گیسوان مشکبارش- یکی چون روز و 
دیگری همانند شب، بهشت و دوزخ را به زیور هستی و جلوۀ تنوع و دگرگونی آراست، از همین رو 

پروردگار به این دو پدیده- شب و روز- در کتاب خود سوگند یاد نموده است. 
و سرانجام شاعر با همۀ  مقام علمی و معنوی همچون گدایان، پای در کوی لطف و مرحمت دوست 
می نهد و به آبروی او، دست نیاز به سوی ارحم الرحمین فراز می کند و زبان این موجود خاکی را شایستۀ  

توصیف آن زیبانگار نمی داند و بهتر آن می بیند که در این طریق پرخطر از شرمساری آبرو نریزد. 
3-2-2: مالعبدالرزاق الهیجی مشهور به فیاض

منظومۀ  عشق الهی، و اقیانوس بیکران لطف سماوی
الّسما فوق  بر  سایه  فکنده  اقبالش  گلبن عدلش دوانده ریشه در تحت الثرینخل 
تابریخوش نشین سایۀ عدلش زماهی تا به ماه زبحری  جودش  سفرۀ  خوار  ریزه 
رشتۀ جان کـرده حرف حـکمتش را مـسطریجوهر کل کرده جزو دانشش را صفحگی

دفتریبهر وصف قدرش این طوماروار نه شکن هوای  در  خود  در  پیچیده  عمرها 

پیغمبریبود آدم در نهاد آب و گل پنهان که کرد جلوۀ  نبّوت  ایوان  در  او 

وار فانوس  رسل  اطهار  اصالب  در  شمع نورش در امان زین گرد باد صرصریبود 
خطر دیدی  فنا  زطوفان  هستی  گرشکوه و شوکت قدرش نکردی لنگریکشتی 
اوقضا نام  به  شب  هر  کهکشان  دوال  طبل نوبت می زند بر بام این سطح ُکریبا 
پناه ذّره خورشید از حجاب دامن گستریمی گریزد در  میل  پرتو رایش کند چون 
انفعال ز  دریا  قطره  تنگنای  در  بحر دستش چون زند موج سخاوت پروریدرخزد 
زند بر  شفاعت  دامان  چو  ترسم  او  کافریلطف  نشـیند  مسلمـانی  بر دوش  دوش 
پیش عفوت برگ کاهست و نسیم صرصریگرچه جرم بی حسابم هست لیکن در حساب
قادریتاب دوری بیش از اینم نیست از درگاه تو رسانی  نزدیکم  به  گر  لیاقت  بی 

(فیاض الهیجی، 1372ش:ص 21-20)
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از میان عالمان شاعر حوزوی شیعي، مالعبدالرزاق الهیجی مشهور به فّیاض دیوانی بزرگ و قطور 
دارد و در سبکهای گوناگون شعری نیز طبع آزمایی نموده است. از نکات برجستۀ اشعار این دیوان، تسلط 
بی چون و چرای سرایندۀ آن بر بحور گوناگون شعر پارسی و شیوه های کاربرد ادیبانۀ  واژگان، ترکیبها و 
اصطالحات، آرایه های لفظی و معنوی و فنون و صنایع بالغی و پشتوانۀ  عظیم و پربار اندیشه های دینی و 

کالمی- فلسفی و عرفانی است که وجهه ای ممتاز به شعر او می بخشد. 
در این گزیده که گوشه هایی مثال زدنی از شخصیت پیامبر(ص) توصیف می گردد، ردپای این تسلط 
و مهارت به طور کامل به چشم می خورد. همۀ هستی از آسمان و زمین تا پدیده های شگفت آمیز، آرمیده 
بر بستر آن، در سایه سار نخل اقبال و گلبن عدل او جای گرفته و گسترۀ  دانش و حکمتش فرا چنگ 
نیاید و وصف ارزش او در بیان نگنجد. جلوۀ پیغمبری او در ازل پرتو افکند و نور هدایتش نسل به نسل 
به حامالن رسالت الهی منتقل گشت و کشتی هستی از شکوه و شوکت او از خطر نیستی دامن برکشید و 
کهکشان و ستارگان و سیاراتش به نام و اذن او به گردش و نور افشانی پرداختند و دریا به هنگام خروش 
موج سخاوت پروری اش شرمنده به دامن قطره پناه برد و شاعر از آن بیم دارد آن گاه که دامن شفاعت بر 
زند لطف او کافر و مسلمان را شامل شود و گناه بی شمار گناهکاران در حریم عفو و بخشش بی کرانش 
گم گردد و بندۀ  ناالیق و دور از آستان دوست به قدرت و توان او، خود را به این درگاه لطف و کرم 

نزدیک سازد. 
3-2-3: عاّلمه مالاحمد نراقی )ره(

شفیع گناهکاران مطرود
اأُلَمم َغوَث  َیا  اهللِ  َرُسوَل  بَحَرالَکَرمَیا  َیا  الُجودِ  َسَحاَب  َیا 
لَم الظُّ َشمَس  َیا  اهللِ  َرُسوَل  النََّدمَیا  َیومِ  فِی  نِب  الذَّ َشفِیَع  َیا 
اله تعلیم  اندوز  ادب  سواهای  ما  کّل  آموز  ادب  ای 

تو خوان  ابجد  طفل  اول  توعقل  خوان  از  ای  سایه  اعظم  روح 

مکان و  کون  هستی  طفیلت  آسمانای  هفت  گردش  دورت  به  ای 

ناخدا را  ما  تو  دریا  این  در  رهنماای  را  ما  تو  صحرا  این  در  وی 
همزبان را  افق  سّکان  تو  میهمانای  من  را  تو  اینک  رسم  می 
بازکن را  گوهرفشان  لب  کنآن  آغاز  گفتگو  شفاعت  در 
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ای رانده  در  زهر  کار  ایگوگنه  درمانده  خود  کار  از  عاجزی 
بگریخته ما  لطف  پناه  آویختهدر  ما  دامان  در  دست 
است من  احسان  خوان  استمیهمان  من  مهمان  است  کار  گنه  گر 
خوانده است او این خطاب اندر کتابگرچه جرم بی حسابم هست لیکن در حساب

(نراقی، 1362ش:ص 92-90)

مثنوی طاقدیس از سروده های عالم ربانی و فقیه صمدانی آية... مال احمد نراقی (ره) با جهانی از دانش و 
ادب یکی از شاهکارهای ادب پارسی در گسترۀ  آفرینش شعری عالمان حوزوی شیعي به شمار می رود. 

این مثنوی افزون بر درونمایۀ  نیرومند و توانایی شگرف شاعر در ارائۀ  آن، با گرایش به اسلوب 
سهل و روان و دوری از کاربرد آرایه های ادبی پیچیده و رویکرد به صور خیال مأنوس ، همۀ  ویژگیهای 

فصاحت و بالغت شاعرانه را در خود نهفته دارد. 
ابیات برگزیده از این مثنوی ضمن به تصویر کشیدن ابعادی برجسته از شخصیت پیامبر(ص) از همان 
آغاز و با دو بیت سروده شده به زبان عربی که اشاره به فریاد رسی و بخشندگی پیامبر(ص) و هدایت 
مردمان و شفاعت گناهکاران از سوی او دارد، مضمون اصلی این بخش را - شفاعت بی چون و چرای 
پیامبر(ص) از گناهکار درمانده و رانده شده از هر در و پناه آورده به درگاه لطف او - برای مخاطب 
آشکار می سازد و در ابیات پسین، ابعادي دیگر از شخصیت رسول اکرم (ص) را - ادب آموختۀ پروردگار 
و ادب آموز همۀ  جهانیان وابستگی هستی به وجود او، راهنمایی گم شدگان دریا و خشکی، بهره مندی 
عقل اول و روح اعظم از خوان گستردۀ  او- بازمی گوید که زمینه ساز پذیرش این شفاعت عظمی از سوی 

پروردگار گشته است. 
3-2-4: حیکم متأله حاج مال هادی سبزواری )ره( 

محّمد)ص( برترین و کامل ترین موجود آفرینش
بهین تویی  آدم  ساللۀ   بهترین  مهیناز  حّوا  کاللۀ   مهترین  بر 
انبیا ختم  ای  رسالتی  ختم  همچون نگین به خاتم و چون نقش در نگیندر 
انبیاّسها همۀ   و  هری  از  بدر  مرسلینتو  نجومند  و  انوری  مهر  تو 

ثمینبحر است علم و طفل دبستانت اربود لؤلؤ  از  پر  و  بیکران  بحر  آن 
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کآید مگس به عرصۀ عنقا کند طنینپیشش خرد زد دانش اگر دم زندچنان

حکمتش معانی  بدیع  بیان  چو در شکر حالوت و شهد اندر انگبیناندر 
فیلسوف فالطون  تو  ذروۀ   شوق  مست و خـراب بوده و چون باده خم نشیناز 
أَجَمعِیناسرار در جمال و جالل توفانی است آل  َعلَی  ُثمَّ  َعلَیَک  ل  ِـّ َص

(سبزواری، 1383ش:ص 129)

حکیم سبزوار در این سرودۀ حکیمانه با تصاویری زنده و متحرک و واژگانی رسا و گویا و در پوششی 
از نازک خیالی هنرمندانه، محّمد(ص) را بهترین و کامل ترین ساللۀ  آدم و حّوا و وجود مبارکۀ او را 
همچون نگین انگشتری و نقش مهر شده بر آن هم خاتم پیامبران و هم ختم کنندۀ  پیامبری بر می شمرد، 
پس در ختم، رسالت و پیامبری بر عهده دارد. او در منظومۀ  تابناک رسالت همانند ماه درخشان و خورشید 

جهان افروز است و دیگر پیامبران ُسهی و ستارگان آسمان: 
اقیانوس علم او آن چنان ژرف و گسترده است که دریای بی کران و پر از گوهر شاهوار دانش شعبه ای 

کوچک از این اقیانوس و کودک آموزشگاه او شمرده می شود. 
این گونه است که هرگاه خرد در آستان او زبان به ابراز دانش گشاید، گفتار او به وزوز مگسی می ماند 

که در عرصۀ  پرشکوه عنقا به طنین درآید. 
و چون معانی بدیع و شگفت حکمتش به بیان درآید بسان شکر و انگبین شیرین و حالوت، از خود 

دارد و نه از دیگری. 
و در حکمت و دانش آنچنان در اوج قرار می گیرد که افالطون از شوق رسیدن و دستیابی به بلندای 

آن مست و خراب و میگسار هیمشگی این میکده خواهد بود. 
من نیز با درود و سپاس بر تو و همۀ  خاندانت تا ابد در جمال و جالل تو نیست و فانی می گردم. عالم 
شاعر- حکیم سبزواری- در این غزل، استواری و فخامت شعر ناصر خسرو و قبادیانی و لطافت طبع سنایی 
غزنوی را با هم جمع می کند و شعر خود را تجلی گاه حضور شخصیت پیامبر(ص) در ابعاد رسالت و علم 

قرار می دهد. 
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3-2-5: عالمه محّمدحسین غروی اصفهانی )کمپانی( )ره( 
از نغمۀ  خیل ملك

قدم قاف  قلۀ  از  کرد  یاد  طبعم  روح القدس امداد کرد در هر نفس در هر قدمعنقای 
عدمکردم به آسانی صعود از عالم غیب و شهود اقلیم  حد  تا  وجود  قوسین  قاب  تا 
ذّرات عالم یک به یک در سلک عشرت منتظماز نغمۀ خیل ملک خندان و رقصان نه فلک
شاه میالد  مژدۀ  از  ماه  به  تا  زماهی  قلمشادان  و  لوح  ی  فرمانده  سپاه،  انجم  شاهنشه 
اندر درش کمتر خدمفیض نخستین، عقل کل، ختم نبیین و رسل مثل،  و  انواع  ارباب 
هممرفرف سوار راه عشق زیبا نگار شاه عشق اقلیم  سلطان  عشق،  خرگاه  فلک  شاه 
او ارشاد  سرحلقۀ  او،  ایجاد  میزان عدل و داد او، حرف نخست ، اول رقمدیباچۀ 
او نور  حقیقت  شمع  او،  طور  حقیقت  او، مجموعۀ کل حکمبزم  از دستور  آیه  یک 
نور کالمش در ظهور، بر فرق کیوان زد علمتورات و انجیل و زبور، رمزی از آن دستور نور
از ذره کمتر در درش فّر فریدون جام جملوالک تشریف برش تاج »لََعمُرک« بر سرش
گویی به یاد این جمیل، کرده است بنیاد حرماز آتش شوق خلیل کلک عطارد شد کلیل موسی
او منظور  او  دیدار  او،  طور  عیسی یکی رنجور او، او روحبخش و روح دمکلیم 
آبرو کاینجاندارد  مگو  کنعانی  ماه  شد در ره عشقش فرو، صد یوسف اندر چاه غماز 
هرگز ازین درنگذرم، خواهی بگو »ال« یا نعمشاه گدای این درم وزجان و دل مدحتگرم

(شاهرخی، مشفق کاشانی، همان:ص 203-202)

این گزیدۀ شعری ، یکی از زیباترین ، پرشورترین و حماسی ترین چکامه های سروده شده در ستایش 
شخصیت پیامبر(ص) در گسترۀ  شعر پارسی و ادب حوزه های علیمه به شمار می رود. به چند ویژگی 
مهم، که این سروده را از نمونه های مشابه ممتاز ساخته و ارزش خاص به آن بخشیده است، گذرا اشاره 

می گردد: 

1. زبان فخیم و استوار این قصیده که آن را به شعر حماسی نزدیک می گرداند. کاربرد واژگان پرطنین، 
ترکیبهای آهنگین و شور آفرین و مهم تر از همه روح پر جوش و خروش شاعر که در جای جای آن موج 

می زند این ویژگی را به آن بخشیده است؛ 
با لطایف و نازک بینیهای عرفانی از یک سو و  اندیشه های سترگ  2. ترکیب و در هم آمیختن 
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آموزه های کالم دینی از سوی دیگر در قالب صورخیال شاعرانه و آرایه های ادبی و تمثیلهای قرآنی و 
حکمی، آن چنان ظریف، زیبا و هوشمندانه انجام پذیرفته است که کمتر نمونه ای مانند آن در شعر عالمانۀ  

شیعی و حتی شاعران بزرگ پارسی گو یافت می گردد؛
3. واژگان، ترکیبها و اصطالحات، صورخیال و آرایه های ادبی همه برای بیان مقصود اصلی به کار 

گرفته شده اند، از این رو، افراط و تفریط کمتر در آن به چشم می خورد. 
با ارائۀ نمونه هایی از این ترکیبها و صورخیال، خوانندگان فرهیخته را به مطالعۀ چندین بارۀ  این منظومه 

ی بلند و زیبا توصیه می کنیم: 
عنقای طبع، قلّۀ  قاف قدم ، قاب قوسین وجود ، حّد اقلیم عدم، شاهنشه انجم سپاه، فیض نخستین، ارباب 

انواع و مثل، رفرف سوار راه عشق، آیینۀ  آیین او... 
3-2-6: حکیم محی الدین مهدی الهی قمشه ای )ره(

منظومۀ عاشقانه و عارفانه 
بهشت سرمد

بینباز آی و فروغ حسن بی حدبین مجّرد  مطلق  شاهد  آن 
یار دل بگسل به غیر  و آنگه رخ آن بهشت سرمدبیناز هرچه 
شهیر »اِرِجعِی«  باغ  به  یک شعشعه از جمال احمد بینبگشای 
اهلل روح  به  تا  نوح  و  آدم  ُدردی کش بادۀ محّمد(ص)بیناز 
ایجاد طلیعۀ  و  رسل  امجدبینختم  نبّی  آن  طـلعت  مه 
را سیما  سریرماه  عرش  ایزدبینآن  پاک  حسـن  آیینۀ 
را الهـی  قدسـی  طـایر  الهـوت مکان و عـرش مسـند بینآن 
را وحدت  باغ  همای  طرفه  مخلّدبینآن  سدرۀ  سایۀ   بر   
بینهر دل که زهر دو عالم آزاد است مقّید  دلبرش  طّرۀ  در 
را نزولی  و  صعودی  زان حـلقۀ گیسـوی مجّعد بیـنقوسین 
آیاتش معجز  عشق  دفتر  ایزدبینآن  وحی  سپهر  خورشید 

(همان:ص 27)

حکیم الهی قمشه ای (ره) از آن دسته عالمان شیعی است که علوم نقلی و عقلی را با ذوق عرفانی وطبع 
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شاعرانه در آمیخته و جهانی زیبا و متنوع و رنگارنگ از عقل و حکمت و عشق پدید آورده است. 
غزلیات شور انگیز او هم نشان از شور و شیدایی غزلیات شمس و عشق عارفانۀ  غزلیات حافظ دارد 
و هم جلوه از حکمت و خرد نهفته در اشعار سنایی و ناصر خسرو. تشبیهات عقلی و حسی زبیا، استعارات 
و کنایات خیال پردازانه و برخاسته از ذوق شاعری لطیف و نازک بین، شعر او را در زمرۀ  اشعار برجسته 

و قابل تأمل قرار می دهد. 
اشاره رفت،  به آن  از ویژگیهایی که  برخورداری  با وزن طرب آلود خود و  این غزل شورانگیز 
تصویری عارفانه و عاشقانه از ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر(ص) ارائه می دهد. تصاویر و ترکیبهای این 
غزل جهانی از اندیشه و حکمت و عرفان و عشق و دلباختگی و شوریدگی را در افق دیدگان می گشاید: 
فروغ حسن بی حد، باغ ارجعی، شعشۀ  جمال احمد، ُدردی کش باغ احمد، طلیعۀ  ایجاد، عرش سریِر 
ماه سیما، آیینۀ  حسن پاک ایزد، طایر قدسی الهی، الهوت مکان و عرش مسند، همای باغ وحدت، سایۀ  

سدرۀ  مخلّد، قوسین صعودی و نزولی، خورشیِد سپهِر وحی ایجاد. 
این گزیده ای از شعر عالمی شاعر و شاعری عالم است که دریچه ای به جهان روشنایی و نور می گشاید 

و اندیشه و دل را تا معراج وصل و لقا باال می برد. 

4- بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر شاعران برجستۀ فارسی و شعر عالمان حوزوی شیعي
در این بررسی نه قصد ترجیح یک گروه خاص مطرح است و نه کاهش ارزش ادبی و علمی سروده های 
گروهی دیگر بلکه هدف آشنایی با بخشی از گنجینۀ  نفیس ادب فارسی (شعر عالمان حوزوی شیعي) و 
شناخت ویژگیهای لفظی و معنوی آن می  باشد که کمتر به آن پرداخته شده است، تا از این رهگذر، امکان 
بهره مندی از این سرچشمۀ  فیض الهی برای پژوهشگران و شیفتگان در گستره های گوناگون آفرینش، 

نوآوری و نقد فراهم گردد.

4-1: ویژگیهای ساختاری و کاربرد آرایه های ادبی
بی گمان شاعران پارسی گوی به جهت برخورداری از ملکه و قریحۀ  شاعری که آن را در گذر زمان و 
با آموزش و تمرین و ممارست، ورزیده ساخته اند، در قلمرو آفریده های شعری گوی سبقت را از همگنان 
حوزوی خود ربوده اند، اما با این وجود، سروده های عالمان حوزوی در رقابتی تنگاتنگ و شانه به شانه با 
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اشعار این شاعران، فریاد َهل مِن ُمبارِز سر می دهند. شایان یادآوري است به علت ذکر گزیدۀ اشعار این 
قسمت در بخش بررسي شعر شارعران فارسي و حوزوي از ارجاع مجدد آن خودداري شده است.

4-1-1: ساختار لفظی
از آن جا که مدایح نبوی، زبان گویای احساسات درونی و شورانگیز و عواطف پاک و خالصانۀ  شاعران 
و عامل انتقال سریع و اثرگذار آن به شنوندگان و خوانندگان است، پرهیز از گزینش واژگان مهجور و 
متروک و کاربرد عالمانۀ  کلمات روان و شیوا در این عرصه، امری گریزناپذیر می نماید. در این گستره 
حتی شاعران پیچیده گو همچون خاقانی با سنت شکنی و عدول از زبان معمول خود، به سادگی و بی پیرایگی 

روی آورده اند:
افکنده و شیر ژیان آورده امگر سواران خنگ توسن در کمند افکنده اند من کمند 
رهروان را سرمۀ چشــم روان آورده  امچشم بد دور از من و راهم که راه آورد عشق

یا سعدی چنین می سراید:
محمد جمال  از  فروماند  محمدماه  اعتدال  به  نباشد  سرو 
محمدقدر فلک را کمال و منزلتی نیست کمال  با  قدر  نظر  در 

عالمان شاعر حوزوی شیعي نیز کوشیده اند تا در مدیحه سرایی های عاشقانۀ  خود در حق پیامبر اسالم 
از این الگو پیروی نمایند، مالصدرا در بخشی از مثنوی خویش می گوید:

را خویش  مشکبار  بر من فکن ای شه هر دو سراگیسوان 
آمده رویت  ز  یزدان  دوزخ از زلف تو سرگردان شدهجنت 

یا عالمه مال احمد نراقی در مثنوی بلند خود، پیامبر- شفیع گناهکاران مطرود- را این گونه مورد خطاب 
قرار می دهد:

ناخدا را  ما  تو  دریا  این  در  وی در این صحرا تو ما را رهنماای 
همزبان را  افق  سکان  تو  می رسم اینک تو را من میهمانای 
در شفاعت گفتگو آغــاز کنآن لب گوهر فشان را باز کن

4-1-2: ساختار معنوی
در این رویکرد، معنی هیچگاه قربانی لفظ نمی گردد بلکه واژگان در یک نظام منسجم و هماهنگ 
و با برخورداری از هیئت موسیقایی گوش نواز، یک ترکیب معنوی ماندگار و یک سمفونی شور انگیز 
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برمی سازند که اندیشه و عواطف و احساسات شنوندگان را در گذر روزگاران به تسخیر خود در می آورد. 
مدایح شورآفرین مولوی به گونه ای برجسته، دارای این ویژگی است:

بار دگر مه شکافت روح مجرد رسیدروی زمین سبز شد جیب درید آسمان
کز سوی نیک اختران اختر اسعد رسیددوش درا ستارگان غلغله افتاده بود

در میان اشعار عالمان حوزوی شیعي، به یقین منظومۀ  عارفانه و عاشقانۀ بهشت سرمد اثر حکیم الهی 
قمشه ای هماورد و همطراز شعر شاعران پارسی گو در گسترۀ یاد شده می باشد:

بینباز آب و فروع حسن بی حد بین مجرد  مطلق  شاهد  آن 
سرمدبیناز هرچه به غیر یار دل بگسل بهشت  آن  آنگه  و 
اهلل روح  به  تا  نوح  و  آدم  بیناز  محمد  بادۀ   کش  دردی 

 4-1-3: آرایه های ادبی و صور خیال
آرایه های ادبی (لفظی و معنوی) و صور خیال شاعرانه (از انواع تشبیه تا مجاز و استعاره و کنایه)، نقشی 
بنیادین در ایجاد موسیقی سحرانگیز و ارائۀ تصاویر و رویایی و دست نیافتنی از سیمای زیبای محبوب و 
اوصاف شایستۀ  او بر عهده دارند. این رویکرد که عنصر اساسی و حیاتی را در خلق و ابداع آفریده های 
شعری تشکیل می دهد، همواره مورد توجه استفادۀ  شاعران نازک خیال شعر فارسی بوده و نظامی گنجوی 
از خداوندگاران این عرصه و از نمونه های برجسته  و مثال زدنی و مقتدا و مراد پویندگان این راه به شمار 

می آمده است:
هر دو جهان بستۀ فتراک اوستاحمد مرسل که خرد خاک اوست
ناز صحرای  سنبل  ترین  رازتازه  دریای  گوهر  ترین  خاصه 

یا:
هزاران آفرین بر جان پاکشمحمد کافرینش هست خاکش
الهــیریاحین بخش باغ صبحگاهی کلید مخزن گنــج 

از میان اشعار عالمان حوزوی شیعي، غزل مرحوم کمپانی- از نغمۀ  خیل ملک- که به طور ویژه به آن 
پرداخته شد، از این حیث می تواند با نمونه های مشابه و پرآوازۀ  شعر فارسی برابری و هماوردی نماید. در 
این سروده، معانی بلند آن چنان زیبا و هنرمندانه با صور خیال شاعرانه و آرایه های ادبی و تمثیلهای دینی 

در هم تنیده شده اند که یافتن همانند و نظیر برای آن، دشوار به نظر می رسد:



189

قدم قاف  قلۀ  از  کرد  یاد  طبعم  روح القدس امداد کرد در هر نفس در هر قدمعنقای 
ذرات عالم یک به یک در سالک عشرت منتظماز نغمۀ خیل ملک رقصان و خندان نه فلک
شاهنشه انجمن سپاه فرماندۀ  لوح و قلمشادان ز ماهی تا به ماه از مژدۀ میالد شاه
آبرو ندارد  کاینجا  مگو  کنعانی  ماه  شد در ره عشقش فرو، صد یوسف اندر چاه غماز 

4-2: مضمون و درون مایه
مدایح به طور عام، زبان توصیفی و عاطفی دارد، و کمتر در آن به معانی و مضامین بلند عرفانی و 
حکمی پرداخته می شود، اما مدایح نبوی از این حکم کلی مستثنی می گردد و در کنار وصف حاالت و 
کردار پیامبر(ص) و برانگیخته شدن احساسات درونی شاعر و برانگیختن عواطف مخاطبان، بلندترین و 
لطیف ترین دقایق و رموز عرفانی و استوارترین اندیشه های حکمی و تأثیرگذارترین تمثیلها و آموزه های 
دینی و قرآنی، در آن به کار برده می شود تا ضمن معرفی ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر (ص) و 
خصایص منحصر به فرد ایشان، سبکي ویژه  از مدح با رویکرد به تعلیم و تبلیغ و هدایت و رشد در ادبیات 
پدید آید. بی گمان شعر عالمان حوزوی شیعي از این جهت در اوج قرار می گیرد، زیرا تسلط بی چون و چرا 
و مثال زدنی ایشان به علوم و معارف اسالمی و افکار سترگ فلسفی و تعالیم عرفانی و تلفیق و هماهنگی 
آن با زبان شاعرانه، موجب می گردد تا شعری فخیم و استوار در گسترۀ  ادبیات پا به عرصۀ وجود نهد، 
اگرچه گاه کاربرد افراطی این ترکیبات و اصطالحات، شنونده و خواننده را به جای بهره مند شدن، در 

حیرت و سرگردانی رها می سازد.
سنایی غزنوی با اشاره به حدیث » لَواَلَک لََما َخلَقُت األَََفاَلَک « چنین می سراید:

آدمزهی پشت و پناه هر دو عالم فرزندان  ساالر  سرو 
آزر ابراهیم  راهت  منادی ملتت عیسی بن مریمدلیل 
عالمنبودی گر برایت گفت ایزد نه  و  آفریدی  آدم  نه 

عالمه غروی اصفهانی با اشاره به همین حدیث و نیز ارائۀ  تصویری از بنیاد نهادن خانۀ خدا توسط 
ابراهیم خلیل اهلل(ع) حکیمانه می سراید:

از ذره کمتر در درش فر فریدون جام جم»لَواَلَک« تشریف برش تاج »لََعمُرک« بر سرش
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گویی به یاد این جمیل کرده است بنیاد حرماز آتش شوق خلیل کلک عطارد شد کلیل

مالعبدالرزاق الهیجی- دیگر فیلسوف و حکیم حوزوی- تابلوی مدح خود از پیامبر را این گونه به تصویر 
می کشد:

گر شکوه و شوکت قدرش نکردی لنگریکشتی هستی ز طوفان فنا دیدی خطر
طبل نوبت می زند بر بام این سطح ُکریبا دوال کهکشان هر شب به نام او قضا
پرتو رایش کند چون میل دامن گستریمی گریزد در پناه ذره خورشید از حجاب
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نتیجه گیري
ستایش  در  شیعي  حوزوی  عالمان  های  سروده  از  راهبردی  الگوپذیری  و  الگوسازی  شیوه هاي 

پیامبر(ص):
1. دقت و امانت علمی در توصیف شرایط تاریخی و ابعاد شخصیتی پیامبر(ص) و رعایت معیارهای 

اخالقی در این گستره و ترجیح مصالح عقالیی بر هواهای نفسانی و زودگذر به ویژه شهرت طلبی و 
دنیاخواهی؛ 

2. اجتناب و دوری از تصویرسازیهای اغراق آمیز و افراط گرایانه و خیال پردازیهای بی حّد و حصر 
شاعرانه در انعکاس ابعاد گوناگون شخصیت پیامبر(ص)؛

3. عمق بخشی به مضامین و درونمایه های سروده ها با رویکرد به شناخت  و آگاهی ژرف از معارف 
و آموزه های دینی و کالمی و فلسفی و عرفانی؛

4. توجه و التفات بیشتر به زبان و ادبیات عربی در کنار گرایشهای شعر و ادبیات فارسی به منظور 
ریشه دار ساختن توانمندیهای علمی و بهره برداری بهینه از منابع عربی؛

5. جهت بخشی و هدفدار ساختن عواطف و احساسات درونی و هماهنگی آن با دیگر جنبه های 
شخصیت فکری و روحی شاعر.
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