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  1389 اسفند دوم، يشماره جديد، يدوره دوم، لسا

  
  *شرواني وخاقاني زهير بن كعب نبوي ايحمد بررسي و نقد

  
   نيا محسني ناصر ردكت

  كرمان باهنر شهيد دانشگاه دانشيار
  جهادي امير سيد

   فارسي وادبيات زبان دكتري دانشجوي
  

  چكيده
 ايشان اشعار .هستند فارسي و يعرب ياتادب سخنوران ، ولفح از شرواني وخاقاني زهير بن كعب 

 شعري ارزشمند وجوه از .باشد مي اجتماعي و ادبي ،يتاريخ اهميت حائز ،گوناگون جهات از و

 كه تفاوت اين با .اند داده اختصاص )ص(محمد حضرت ستايش به كه است ايحيمد شاعر دو اين

 اين از و .اند پرداخته مدح به »جانش و دل« با شرواني خاقاني و »جانش خوف از« زهير بن كعب

 تفاوتهايي ،است يافته تجلي شعرشان در كه هنري و فكري هاي جلوه و مدح اغراض در ،رهگذر

 در نامي شاعر دو اين تراقفا و شباهت وجوه باب در وبررسي بحث به مقاله اين در كه شودمي ديده

 .خواهدشد پرداخته ،پردازي سخن شيوه
  

  كليدي واژگان
  .اسالمي دوره عربي ادبيات فارسي، ادبيات ،نبوي مدايح شرواني، خاقاني زهير، بن كعب 
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   مقدمه -1
 رب يگوناگون اغراض خود نوبه به و است عصري درهر ،شعري اصلي موضوعات از يكي مدح 
 .است مدح اصلي اهداف از يكي كه معاش وجه تامين و زندگي گذران جمله از است رتبتم آن

 منتي جهت به اكثرا شاعران كه ،است )ص(محمد حضرت مدح به التزام ح،مد موضوعات از يكي

 و تالش تمام راه اين در ،كوشيده و اند پرداخته مهم اين به اخروي واجر ثواب كسب و ركتب و
 شاعران براي مفاخره جهت ميداني عنوان هب حتي زمينه اين .دنگير كار به را خويش شعري هنر

 يكديگر از سبقت گوي عرصه اين در اند داشته سعي قديم اعصار از اشعر و است شده مطرح

  )27 :1997مبارك، زكي( .سازند مفتخر رسول حضرت شاعر لقب به را خويش و ربوده
 آنها تراقفا و شباهت وجوه و شرواني وخاقاني زهير بن كعب نبوي مدايح بررسي به گفتار اين در

 شاعر دو اين دنز در مدح سرايش انگيزه كانماال حتي كه است آن هدف و .شود مي پرداخته

  .گيرد قرار بررسي مورد آنان وهنرشعري
 حيث از همچنين .است گرفته انجام تطبيقي درادبيات فرانسوي مكتب اساس بر پژوهش اين

 يافت محتوا و عنوان ابن با پژوهشي يا تحقيق اند،كرده بررسي نگارندگان كه آنجا تا تحقيق، پيشينه

 و نامه پايان حد در كارهايي ثابت بن حسان از شرواني خاقاني پذيري تأثير يهنزمي در ولي .نشد
  )بعد به 79 :1429وند، زيني :نك بيشتر، مطالعه براي.(است گرفته صورت مقاله
  شرواني خاقاني و زهير بن كعب يباره در مختصري -2
  زهير بن كعب -2-1

 ،قتيبه ابن(.شد متولد ،بود شهبك ام مادرش قبيله كه غطفان قبيله ميان در ،زهير بن كعب 
 رشد ادب و شعر اهل خانداني در .است نشده ذكر چيزي والدتش تاريخ باب در )87 :1،ج1982

 گانه هفت معلقات از يكي صاحب و جاهلي بزرگ شعراي از سلمي ابي بن زهير پدرش .كرد
 خواندن به پدر توصيه به ناب و ابتدا در او .بود پدرش اشعار راوي،كار ابتداي در كعب.است
 )232: 2 ج ،1972مرزباني،(.شود تقويت وي شعري قريحه و طبع تا گماشت همت قدما اشعار

 اين در و بود رسيده رفيعي مرتبه به شاعري و درشعر بعك بعرال جزيره در اسالم ظهور مقارن

 اجدادي آيين به تا خواست درابر از و آمد گران بعبرك امر اين و آورد اسالم بعك برادر بجير هنگام

 وي )ص(رسول حضرت آن پي ودر گشود نو آيين و )ص( پيامبر هجو به زبان سبب اين به .برگردد

 اي قبيله هر به كعب«.شد آغاز كعب بيچارگي و آوارگي فرمان اين متعاقب ،ساخت الدم مهدور را

 ياري و پناهگاه ديگر چون عبك و خواند اسالم به را او وبرادرش نداد پناهش كس هيچ برد پناه كه

 رسول حضرت پيشگاه به خواهي عذر براي و )173:1383 فاخوري،( »گرويد اسالم به نيافت

 از بعد خدا رسول و برانگيخت )ص(رسول حضرت نزد شفاعت به را ابوبكر و ساخت اي قصيده
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 ».بخشيد او به اي برده قصيده پاداش در حضرت درگذشت، او جرم از قصيده استماع
  )86: 2،ج1427ف،يض(

 بدينگونه و خريد را آن اويهعم تا گشت مي دست به دست او خانواده ميان در همچنان هبرد اين و

 در .شد عثماني شاهان نصيب آن از وپس عباسي خاندان به آن متعاقب و يموا خلفاي دست به

  .است متفاوت اقوال نيز كعب فات و تاريخ مورد
  خاقاني -2-2

 بزرگترين از شرواني حقايقي خاقاني عثمان بن علي بن لبدي الدين ضلاف العجم حسان 

 رومي كنيزي مادرش و درودگر يدمر پدرش .است ايران يبلغا اكابر واز زبان فارسي شاعران

 حقايقي آغاز در .گذراند الدين كافي عمش حمايت كنف در را كودكي دوران .آورد اسالم كه بود

 اكبر خاقان درگاه به استادش توسط كه گاه آن ليكن بود دهبرگزي شعري صتخل عنوان به را

 مورد در )12: 1،ج1378برزگرخالقي،( داد تغيير خاقاني به را خود تخلص ،جست راه وچهرنم

 شعاراال ه خالص در كاشاني الدين تقي قول بنابر ولي ،است متفاوت اقوال خاقاني وفات سال

  )309-10 :1377 صفا،( .است صواب به اقرب ق .ه 595 سال
 نبوي مدايح و مدح - 3
 خارق واعمالي نيكو صفاتي به را ممدوحي شاعر، كه است، آن يشعر انواع اصطالح در مدح 

 هر در شعر هايمايه روند ترين پرسابقه و ترين رايج از مدح .كند ستايش و ساخته متصف العاده

 وزرا امرا، ،سالطين از دوحانمم غالبا، سرودند مي شاعران كه مدايحي در و ،است وادبياتي زبان

 و هصل دريافت و بتكس شعر، سرايش انگيزه وغالبا هستند قلم و حرب اصحاب ،بزرگان ،
 و گشته تضمين نوعي به شاعر ترشه و نامبرداري هم ،انگيزه اين بر عالوه و تاس ندكرام پاداشي

 ديرباز از شعري عرصه اين.شود مي مدحي شعر خالل در ممدوح نام شدن جاودان باعث هم

 ممدوح از خواستن پناه براي شاعر نيز گاه .است بوده ممدوحان و ادب اصحاب توجه مورد

 شعر قوالب از قوالب مهمترين از قصيده .گونه اين هاي استفاده براي يا زند مي مدح به دست

 هست آنچه از بيش را قهرمانان بايد مدح در و است قصيده اصلي مضمون مدح« است مدحي

 چون قالبهايي در گاه و )240 :1378،شميسا( »كنند اسطوره را ييچهره اصطالح به و دهند شانن

 برخي نيست، مقبول و پذيرفته شاعران همه نزد در مدح .بند عترجي و بند تركيب و مثنوي غزل،

  . است شمرده مردود را ظاهري وشاهان پايه دون و لئيم ممدوحان مدح ،خسرو ناصر چون
 بـراي  آمـد  در و اعتبـار  آبرو، كسب جهت است اي وسيلهمدح، ازشاعران بسياري درنظر ولي

 مـدح  در خـويش  صـيفات تو در روي زيـاده  و اغـراق  بـه  توانستند كه جايي تا لذا حيات، دامها

 ،تعـالي  بـاري  حضـرت  خور در فقط كه دادند تنسب ممدوحاني به را وصفاتي القاب و كوشيدند
 ايـن  جملـه  از .گذاشـتند  فرو را دين جانب و هكرد شرعي ادب ترك نوعي به و است ائمه و انبياء
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 اجـل؛  شـيخ  ؛مانند هم اي دسته شاعران گروه اين برابر در .كرد اشاره انوري به توان مي شاعران

 و كردنـد  وارد يمـت ومال اعتدال وبه نموده خارج گويي زياده ناهموار سيرم اين از را مدح سعدي
 الهـي  امور اجراي و انصاف ؛عدل رعايت به را خويش ممدوحان يحت آن در كه سرودند يمدايح

   .كنند مي وصايت
 باز دير از هم مذهبي و اسالمي مدايح جريان ،آن ويژه هاي انگيزه و مدح جريان اين كنار در

 قدمت به توجه با التبه .رسد مي كمال به و گرفته ضجن و شده آغاز عربي وادب فارسي ادب در

 و مذهبي مدايح كه گفت توان مي است، فارسي ادب از تر پرسابقه كه عرب ادبيات وپيشينه
 مدح در كه اشعاري .است بوده گذار تاثير فارسي ادب در شعري گونه اين بر عرب ادب اسالمي

 كه شود مي خوانده نبوي مدايح ،باشد شده سروده )ص(مصطفي محمد مرتبت ختمي حضرت

 كعب چون ييشعرا و شود آغازمي عربستان جزيره شبه در حضرت بعثت و اسالم ظهور با مقارن

 شعري گونه اين آغازگران توان مي را الجعدي هغوناب يلالهذ ابوذويب ثابت، بن حسان زهير، بن

 بعثت هنگام چيست؟ اسالم صدر در خصوصاً اشعار اين سرودن انگيزه اما .دانست عرب ادب در

 .گشودند حضرت هجو به زبان گروهي و مدح به زبان شعرا از گروهي )ص(رسول حضرت
 و داشتند اسالم دين و حضرت رههچ به كردن وارد خدشه در سعي بودند سرا هجو كه گروهي
 بندي طبقه اسالم صدر دوره ادب در مبارزه شعر شعراي عنوان تحت ،بودند سرا مدح كه گروهي

 ابزاري اينها بر عالوه و اسالم بينم دين و حضرت ههوج از دفاع شان رسالت گروه اين .شوند مي

 الجعدي ونابغه ثابت بن حسان نظير آنان از برخي ،گروه اين انگيزه اما .بود قناعاو تبليغ براي

 وليتئمس احساس نوعي به و بود آنها رسالت و وظيفه ،گويا انش غرض بودند، آورده اسالم چون

 بنا بعدها كه بودند سرايي هجو انشاعر برابر در دانستند، مي كار اين به ملزم ار خود و كردند مي

 به نداشتند، پناهي چون و .بودند ساخته الدم مهدور هجوياتشان بواسطه را آنها حضرت اينكه به

 و نموده تقديم و سروده را قصايدي ،ازحضرت خواستن زنهار وبراي كرده دين قبول اجبار
 كه گونه آن .كرد مي وشانعف و پوشيد مي چشم خطايشان از بزرگواري و متانت كمال با حضرت

 شناختي كمترين بدون اًوثاني عالقه و ميل روي از نه و اجبار به اوال شعرا، گونه اين است، مشهود

 از و دارد تصنعي حالتي مدايحشان لذا ،اند سروده ايحيمد اسالم دين عاليه مباني و حضرت از

 و جاهلي دوره ورهشم شاعر به توان مي گروه اين از .يستندن برخوردار چنداني عاطفه و ذوق
  -است المشوبات درشمار كه -را)برده( عروفم قصيده كه نمود اشاره زهير بن كعب اسالم صدر
 عنوان به را خويش برده حضرت و گرفت قرار حضرت قبول مورد و سرود خواهي زنهار براي

  )123 :1374 زاده، ترجاني(.بخشيدند شاعر به صله
 ثواب و اجر كسب است، مترتب نبوي مدايح بر كه ديگري رضغ است، ذكر شايان البته 

 ساير كنار در و نيست اصلي هدف عنوان به اسالم صدر دوره در رسد مي ظرن به كه ،است اخروي
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 يشعرا اكثر و .نبوي رسالت هاشاع و تبليغ جهت يمگا جمله از .گيرد مي قرار نبوي مدح اهداف
 كمتر و تندنسدا مي خويش وظيفه بعنوان را نبوي مدح آن، غير چه و درباري چه زبان، فارسي

 ديده كمتر اسانيخر سبك در امر اين البته كه باشد، نكرده پيامبر مدح به التزام كه است شاعري

 در مساله اين و .دارد سابقه خسرو رصنا  فردوسي، ،كسايي چون شاعراني شعر در ولي شود، مي

 نويهايشانمث آغاز در بويژه شعرا اكثر و كند مي يداپ شكوفايي و رشد هندي سبك و عراقي بكس

 اوج ولي غزل،در عراش برخي و كنند مي رسول حضرت مدح به التزام پروردگار، ستايش از بعد

 و بزرگ قصيده چندين خاقاني مانند بزرگ شاعري وحتي است، قصيده قالب در غالبا مدايح اين
  .است نبوي مدح به ختصم ديوانش همم

 و معنوي توجه مورد كه هستند آن خواستار شاعران كه است، آن مدايح باب در ذكر لقاب نكته 
 كه آنگونه .شوند فتخرم النبي شاعر لقب به و گرفته، قرار رسول حضرت جانب از روحاني

 است ميداني عرصه، اين لذا .است ناميده العجم حسان را خود و دارد را امر اين ادعاي خاقاني

 كه كنند مي را شان سعي تمام عراش اكثر جهت همين به و شاعري هنر وابراز اظهار براي وسيع

 حضرت مدح قالب در را شان يبيان و لفظي ،شعري هنر اوج و بالغت و فصاحت چكيده و عصاره

 گوناگون قوالب در فارسي اشعار ترين زيبا زمينه اين در كه جايي تا ،برند كار به )ص(رسول

 از زمينه اين در سبقت گوي دارند وسعي كنند مي افتخار امر اين به وشعرا .اند شده سروده

 از .اند كرده مبدل نيز شان شعري هاي مفاخره براي اي گستره به را پهنه اين و بربايند يكديگر

 خلوص از دارد، اخروي اجر و ثواب كسب جنبه و نبوده كسبت براي چون مدايح اين طرفي

 وصف نبوي؛ مدايح گذار تاثير هاي درونمايه جمله از.برخوردارند بسياري عاطفه و وذوق

 مباني و احكام به ،اشاره)ص(رسول حضرت اخالقي خصوصيات و ظاهري ويژگيهاي

 توصيف و كعبه صدراسالم،وصف وقايع به نبوي،اشاره احاديث و قرآني آيات به اسالم،استناد

  )18 :1378ه،عليزاد(.است پيامبر معجزات به نبوي،اشاره بارگاه شكوه و عظمت
 تحت ديگري مدايح جريان به توان مي شدند، ناميده نبوي مدايح كه مدايح گونه اين جنب در

 حضرت ستايش ويژه نبوي مدايح شد ذكر كه آنگونه .كرد اشاره واسالمي مذهبي مدايح عنوان

 نمبي آيين ستايش به گاه آن در كه است مدايحي ،اسالمي و مذهبي مدايح ولي .است )ص( رسول
 ،شدينرا خلفاي صحابه، از اسالم بزرگان مدح به موارد اغلب در و شده پرداخته اسالم

  .است گشته التزام اطهار وائمه انصار مهاجرين،
 مدح به شاعران و است شده آغاز اسالم صدر همان در عرب ادب در نيز مدايح اينگونه

 اي قصيده زهير بن كعب خود تيحو دعبل مانند اند پرداخته وانصار مهاجرين و بزرگان صحابه،

 )ع(علي حضرت مدح به ديگري قصيده در و است سروده آنان ستايش و انصار باب در را
 تاثير فارسي ادب در خود نوبه به است گشته آغاز عرب ادب در كه جريان واين .است پرداخته
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 در سرايان وينمث اكثر و است شده تبديل سنت به فارسي شعر در كه جايي تا است، بوده گذار

 ستايش از پس ثواب كسب و تبرك باب من شان شعري ويندوا آغاز در يا و نويهايشانمث آغاز

 مذهب شيعي كه ييشعرا والبته اند پرداخته راشدين خلفاي مدح به رسالت حضرت و تعالي باري

 اطهار ائمه مدح به وضوح به گاه و پردازي لفافه و كنايه با گاه داشتند يعشي هاييشگرا با و بوده

 كه ارادتي باب واز دارد سابقه هم مذهب سني شاعران شعر در يعشي مدايح البته .اند پرداخته )ع(

 چون، گراسنگ شاعراني .اند نموده اقدام مهم اين به اند داشته طهارت و عصمت خاندان به

 بحث ضمن در الهقم ادامه در كه .اند سروده اطهار ائمه باب در مدايحي كه خاقاني موالنا، سعدي،

 نيز اشعار اين به خاقاني و زهير بن كعب فارسي و عرب ادب مشهور شاعر دو نبوي مدايح از

  .شد خواهد اشاره
 بر تكيه با شرواني خاقاني و زهير بن كعب درشعر مذهبي و نبوي مدايح بررسي و نقد -4

  معنوي و لفظي ويژگيهاي
  رزهي بن كعب -4-1

 مهم .اند سروده نبوي مدايح تاكنون باز دير از كه است نيشاعرا ترين موفق شمار در كعب،

  :مطلع به و بيت 58 در »برده«معروف قصيده )ص(رسول حضرت مدح در وي قصيده ترين
تاَنب قلبيف سعاد اليولتبم وم       ممّتي مَل هاثرَا فيبولمُك د  

  )38 :1950زهير، بن كعب(
 مورد قديم واز شده متخ »الم« روي وبه است »تالمشوبا« قصايد شمار در قصيده اين .است

 مي شروح اين جمله از شده نوشته آن بر هم بسياري شروح و گرفته قرار اشعر از بسياري استقبال

 اشاره يالقرش ابوزيد و يباجور هشام، ابن تبريزي، شرح دريد، ابن شرح ،ثعلب شرح به توان

  .كرد
 ارضهمع في العذب المورد« جمله از اند پرداخته دهقصي اين با معارضه به شعرا از گروهي حتي

 در كه بوصيري از »سعاد بانت معارضه في ينالمعارذخ«و غرناطي ابوحيان از »كعب قصيده

  .هاست معارضه ترين مشهور شمار
 اسالم كه داشت بجير نام به برادري كعب كه است ذكر شايان قصيده اين نسرود نأش باب در اما

 نيافت، توفيق كه برگرداند اجدادي و ءآبا دين به جديد دين از را وي كه شتدا سعي كعب .آورد

 مباح با را او خون يافتند، اطالع چون حضرت و گشود )ص(رسول حضرت هجو به زبان لذا

 ناچار ،ندادند امانش برد، پناه كه اي قبيله هر به و شد فراري كعب فرمان، اين پي در و ساختند

 حضرت به را خود كعب چون«گويد مي قالنيسع حجر ابن .سرود اي اعتذاريه يقصيده

 تا فرمود ابوبكر هب ؟آنگاههستي اشعار آن گوينده تو آيا :پرسيد حضرت ،شناسانيد )ص(رسول

 من :گفت كعب خواند بود المامور كلمه آن در كه را سوم بيتابوبكر چون و بخواند را اشعار آن
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 بهاالصا در همچنين« ».هستي ونمتوما ،بلي :فرمود حضرت .ام گفته نالمامو ام، نگفته رالمامو

 ابوبكر مردم كيست؟ پيغمبر ياران خوترين نرم :پرسيد آمد، مدينه به كعب چون«:است آمده

 كه است شده نقل )295 :3،ج1328، عسقالني(رسيد پيامبر حضور به او با كعب و دادند رانشان

 روزگار آن از قصيده اين لذا و بخشيدند كعب به را خويش برده ،قصيده پاداش در )ص( حضرت

  )26 :1950 سّكري،(.است يافته شهرت برده قصيده به
 شود مي شروع آن هاي يبيوفاي از وگله معشوق وصف در جاهلي شعراي سبك به قصيده اين

 خصوصا ،دندانها و لبخند توصيف ،اش جدايي از گاليه )معشوق (سعاد وصف در را ابياتي و

 آب آن وصف به سپس. باشد شده سردآميخته آب اب كه شرابي به دندان خنكي و نيشيري تشبيه

   كند مي اشاره يار وعده خلف به و ازدردپ مي
  ولُـُكبم فدي مهاَل ثرَا يمـــــتَّمَّ         ولُـُمتب اليوم فقلبي عادس بانت
  ولُحكم رفالطَّ ضيضَغ نََّغاَ االَّ       اوَلـحر ذا ينِالب داةََغ عادس وما

  )38 :1950زهير، بن كعب( 
 وگويي دارد نوآوري و ابداع جنبه شعرش بخش دراين كه .شود مي ناقه وصف وارد وا آنگاه

 سطبري ،گردن بلنداي و پيكري شترد و آورد مي غريبي والفاظ كلمات و كند مي يباز انيمعبا

 از ندارد، سابقه شعرش رد قبال كه تشبيهاتي استعمال گاه و ؛ ناقه بسيار سرعت و صالبت ها،پهلو

 ترقي و كرده رشد عباراتو الفاظ بخش دراين و زند مي مدح به گريز يصتخل بيت با ناقه وصف

 در است شاعر پريشاني و نگراني وبيانگر شود مي آغاز چينيان سخن ذم با بخش واين .يابند مي

  :ممدوح نزد
   :غمازان مامين به اشاره

ييسع ةُاشالو يناجوُلَق و هابمه     »َّانيا ك بياَ بنا ولُمقُتَل لميس«  
  )40:همان(

 جانـب  از شـدن  بخشـوده  خواسـت  در و است خوردن سفأت و ندامت ابزاربعدي، ابيات
  )ص( اهللا رسول

  ولُامم اهللا ولِسر ندع وُفالعو     نيدوعاُ اهللا ولَسر نَّاَ تِبئناُ
  )40:همان(

  لُاوِيقاال يف ترُثَك نوا بذناُ     موَل ةِشاالو قوالأِب ينِّذَاُخَت ال
  )40:همان(

 هندنن يعوق او مورد در چينيان سخن هاي گفته به كه خواهد مي حضرت از مدح بخش دراين و

 ،آورده قرآن توصيف در را بيتي بخش اين در و شود مي قصيده ومدح اعتذار بخش وارد وسپس
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 و دادند مي الهي هاي نشانه از )شمشيري( آيتي و نشانه را حضرت آنگاه و  دوحمم به خطاب البته
   .شود يادآور را )ص( رسول حضرت شكوه و جالل غضب، قهر، . دارد قصد گويا

اَ يالذَّ اكده – هالًمرآنِـــُق     ال لةَناف عطاك ــفيلُصتف و مواعيظٌ يه  
  )40:همان(

 پس قصيده انتهاي در و .دارد وجود جاهلي خشن اسلوب نهما  همچنانارعتذا اين در چه گر

 مي اختصاص منظور اين به را قصيده پاياني وابيات .پردازد مي مهاجرين مدح به عتذاروا مدح از

  :كند مي تمجيد )ص(حضرت مصاحبان و ياران عنوان به قريش از و دهد
  وايُلن ذاا اعمجازياسوَليو :اــومَق     مهاحمرِ تلنا اذا اليفرحون

  لِيِلهَت وتالم ياضِح نع مهَل ماو     مورهَنح يف االَّ نُعالطَّ َقعي ال
  )41:همان(

   :مهاجرين مدح
  وايُلن ذاا اعمجازي اسوَليو :اومــَق     مهاحمرِ تلنا اذا ونـفرحـالي
  لِيِلهَت وتالم ياضِح نع مهَل ماو     مــورهَنح يف االَّ نُعالطَّ َقعي ال

  )41:همان( 
 بر آنها از دلجويي صدد در ايرائيه هقصيد ضمن در بعدها البته كه-دارد هم انصار به يضتعري و

   .آيد مي
  :سعاد بانت قصيده در نبوي مدح ويژگيهاي اي پاره -4-2
  :است شدني واقع نهآي هر تقدير واينكه تقدير حكم به اشاره-

  ولُفعم حمنُالرَ رداَقم لُُّكَف    مـُكَل ااب ال ،يسبيل واَلََخّ«:تفقُل
  )40:همان(

  :شاعر خود نآورد اسالم به اشاره و دشمنان به نسبت خدا رسول كينه و غضب و قهر به اشاره-
يتَّح ضَع وت ازِـنالاَُ،نيِيميهاع     َك يفَقَن ذي فقيله ،مات يلُالق  

  )40:همان(
  :)خطاب بن عمر ( بهصحا مدح و حضرت تجره به اشاره و مهاجرين مدح

يف عةٍصب َق الََق يشٍرَُق نمُلائِب     مهطنَب َل ،ه كَّمسَلاَ اماوم:»واوُلز«  
  )41:همان(

ـ  به دارد اشاره »زولوا و است، خطاب بنرمع لئقا اين كه دارند نظر اتفاق شارحان اكثر  ترهج
   مدينه به مكه از حضرت

 چندان نه و شاد چندان نه جنگ وباخت برد از اينكه و مهاجزين پيروزي كثرت به اشاره-

    .شوند مي اندوهگين
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  نيلوا اذا ايعازِـــجم اوَليسو :اومَق    مهـاحمرِ تاَلـَن ذاا ونَحفرَي ال
  )41:همان(

  .نيستند فرار واهل نداده پشت نبرد در گاه هيچ مهاجرين اينكه به اشاره-
  لهلِيَت موتاَل اضِــيح نّع همَل ما     مهرِوِـــحُن يف االَّ نَعالطَّ َقعي ال

  )41:همان(
 روشني تصوير را وآن ندارد كعب قصيده با يصخا معارضه حسين طه معاصر، محققان ميان از

 جديدي چيز شاعري فن و مدح لحاظ به را قصيده والبته داند، مي )ص(رسول حضرت فضايل از

 زلغوت دارد،توصيف هايي نمونه واوس زهير نزد در قصيده صور و اشكال« :يدگو مي و داند نمي

 دارد، اختصاص )ص(رسول حضرت مدح هب كه قصيده اصلي تنه در حتي و است يقليدت قصيده

 تقليدي نيز قصيده رذااعت وبخش است رنذم بن نعمان مدح در جعدي نابغه شعر برداري الگو

  )292 :1403 حسين،( ».است سلمي ابي بن زهير شعر از آشكار
 اظهار ،آيد مي شمار به كعب هنري ذوق زاييده و تازه تاحدي كه چيزي تنها قصيده، سراسر در

 اين موضوع كه چند هر است، چينان سخن خصوص به و دشمنان از گله ،پناهي بي بيان ،ترس

 بود پيوسته انندشم ،گروه به كه بود سال چندين بعك زيرا نمايد، مي غريب اندكي چينان سخن

 توانست مي چه چين سخن ديگر پس .گفت مي هجو را )ص(پيامبر حضرت و اسالم گستاخانهو

   ؟بكند
 جديدي هنري بعد رعّضت و خواهي امان جز قصيده، اين كه گفت توان مي قصيده نقد امقم در

 بخش جز قصيده اين در و گويد مي سخن صراحت با خود ارزيابي در ستانيب جمله از .ندارد

 و جدايي و متعددند جاهليان شعر در هم اهسعاد«.يابد نمي ذكري قابل تازگي هيچ خواهي عذر
 برآن نابغه اثر و نيست تقليد از خالي هم مدح بخش حتي .است معروف امري شان شكني پيمان

 كه شود مي مالحظه .دانستند مي شاعران راهمه پنجه قوي رشي به ممدوح تشبيه .است آشكار

 تاثير بر دليل كه واكنشي )شده ياد بيت جز( ابيات از يك هيچ برابر در شنوندگان ديگر و پيامبر

 آن در كه مدحيه دراين بايد چرا ديگر سوي از .ندادند شانن خود از باشد، دلهاشان در عرش

 وسهم يابد اختصاص ناقه به بيت20 وحدود معشوق وصف به بيت12 ،شده تدوين خاص شرايط

   )9 :1403حسين،( ».است شده پرداخته رشت وصف به بيتش 5 در كه باشد تبي13 تنها مدح
 آمدي در پيش كه گردد مي آغاز مقدماتي با جاهليت رصع دقصاي از بسياري مانند قصيده اين

 فضايل و محامد ذكر و اسالم توانمندي به قصيده اين چون و شوند مي محسوب قصيده براي

 برده و بخشيده را گناهكار شاعر حضرت كه جاييآن از و است مربوط )ص(رسول حضرت

 اين .است كرده كسب مانند بي وشهرتي اعتبار مسلمانان درنزد ،اند داده لهص وي به را خويش

 منتقدان كه آنگونه.است جاهلي رصع اجتماعي و فكري محيط نماي تمام آيينه نوعي به قصيده
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 كعب رعضوت خواهي عذر جز جديدي زچي اندشده متذكر هم بستاني و حسين هط ؛چون بزرگي

  .است نابغه شعر تاثير تحت هم بخش اين البته كه شود، نمي ديده آن در
 بوده )ص( حضرت هجاگويانو اسالم مخالف يعراش از ابتدا شاعر كه مطلب اين به توجه با

 شاعر لذا وجان، دل از اي مدحيه نه است جان خوف از اي نامه امان شعر، كه آيد مي بنظر ،است

 قصايد ساختار و اسلوب از راستا دراين و است پرداخته عرش سرايش به گيدشتابز نوعي با

 حضرت باب در وباطني معنوي مباحث به و شود نمي خارج آن مدح بخش در حتي ،جاهلي

 شاعر دقيق و كافي آگاهي عدم چون عواملي لولمع نيز للخ اين پردازد، نمي اسالم دين و رسول

 در كه انتقاداتي وجود با وحتي همه اين با .اوست شتابزدگي و جان بيم ونيز اسالم دين بانيم از

 در گذار ثيرأوت همم بسيار قصايد جمله از قصيده اين ؛است شده وارد قصيده اين بر مختلف ابعاد

 نوشته قصيده اين بر متعددي ستقبالهايا و ارضاتمع و بسيار شروح كه تاجايي است، بيعر شعر

 و رداند وجود آنها در جاهلي يهروح ديگر كه هايي ييوجوابگو ارضاتمع البته .است شده
 و قطب اينكه علت به هم آن ،مفرماستحك برآنها ديني حكمت و روح و دارند يعنم رپ يئنامها

 و دهد، مي شعر به آميز تقدس ورنگي است )ص(رسول حضرت ستايش قصايد، اين مركزيت
 والگويي نيك اي نمونه بود، شده الدمردوهم زهيركه بن كعب رستگاري و بخشايش آنكه ديگر

 ايشان مدح به و باشند حضرت توجه مورد گونه اين تدداشت آرزو كه شاعراني براي ،شد انگيز دل

  .شوند واقع وبخشش عفو مورد خطا از پس و آورند بر نامي
 واز كـرده  اعتـراف  زهيـر  بـن  كعـب  مقام وااليي به معارضات، ازاين بسياري در شاعران البته

  .اند كرده خواهي عذر برده قصيده با معارضه
 جاهلي شاعر و است اي قبيله زندگي با ارتباط براي اصلي ابواب از جاهليت دوره در مدح«

 ،ها بزرگي ،تايدسب را قبيله اسبان و بزرگان ،كند دفاع واهدافش قوم از آن وسيله به كه بايست مي
 در مدح شيوه در زهير بن كعب«،)93 :1411 الصباح،( »كند حسينت را شجاعتشان و ها پهلواني

 مدح در كه قصايدي در وحتي شود نمي خارج جاهلي ساختار از اش قصيده اساس و پايه

 ابيطالب بن علي مدح در كه ايقصيده و )ياةحال كرم رهس من( انصار و )سعاد بانت(رسول حضرت

  .است رفته پيش جاهلي بكس و شيوه همان بر هنوز )لهرم حبل هل( است
 خنس پدرش كه جايي در كعب كه است اين قصيده تغزل در پدرش با كعب تمايز وجوه جمله از

 اطناب مقوله از يعني است، زيبا اطناب اين و آورد مي مفصل و مطنب او آورد، مي اختصار به را

 كرده اختصار و زاايج رعايت پدرش كه است پرداخته كالم يلصتف به جايي در كعب و نيست لمم

   )بعد به 51: همان( .است دمشهو كامال زهير اثر آن در و است تقليدي لغزّت البته .است
 از يكي شاعر وگويي است آشكار تقليدي روح همان )ص( پيامبر براي وي درمدح حتي

 وتحول انقالب به را وي كه را، بزرگي پيامبر نه ،كند مي مدح را قومش بزرگان و ساؤر
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 پديد انساني زندگي اصل در بسياري تغييرات و شناسند مي اش اجتماعي و ينيد بزرگ
 ،خداست برنده شمشيران از شمشيري و خدا پيامبر  )ص( محمد آنكه، كالم خالصه .آورد
 رساند مي انجاز به را ها وعده و كند نمي وعده خلف رود، مي انتظار او از بخشايش و عفو

 و نيرو لحاظ به است رييش چونان او و شود مي واقع پذيرش مورد پيشگاهش در وتوبه
  .تهيب و هحمل شدت
 دارد، خاصي بيان ،كالم از وضعيم هر ايبر شود مي بهتر وكلمات الفاظ ،مدح بخش در
 و تلجزا الفاظ ومدح مفاخره هنگام و دارند وآرامي ماليم تلحا الفاظ لغزت هنگام مثال

 اسلوب به كامال را حضرت كعب ،است آشكار كه همانطور كنند، مي پيدا حماسي خامتف
 باشد كرده اي اشاره اسالم دين واجب اصول از يكي به حتي آنكه بدون .است ستوده جاهلي

  .باشد داشته نظر مد را قرآن آيات از اي آيه حتي يا
 روي از و بود آگاه نا اسالم حقيقت به نسبت وي قصيده سرايش هنگام در كه دليل آن به

 زهير پدرش شبيه وي كه نيست تعجبي جاي پس آورد، اسالم كه بود جانش بيم و ترس
 استعمالو المثل درارسال بويژه حسي، وتصاوير تشبيه تعبرا در خصوصا ،باشد كرده عمل

 ريش به پيامبر تشبيه حتي .ونادر غريب كلمات و الفاظ كارگيري به و حكمي المثلهاي ضرب
  .دارد سابقه نيز او از قبل و زهير نزد در حتي كه شير وصف سپس و

 الفاظ راه اين در .است بوده اشعارش پيرايش و حقيتن ،شعر در كعب يويژگيها از يكي
 جاهلي خشن سبك همچنان قصيده اعتذار بخش در .دگزي مي بر را منتخب ومعاني دقيق
 هم او اسالمي مدايح در وحتي است تقليدي بعك شيوه مدح در آنكه وجود با«.شود مي ديده

 جمله از .دارد وجود شعرش در قوتي نقاط الح اين با نيستم، جديدي سبكو شيوه دهشا
  .دقيق توتخيال تصاوير توصيف، نضمدر بسيار دقت برگزيده، عبارات و كلمات
 ما .كرد نامگذاري وي اسالميات قصايد شمار در توان مي كه دارد نيز ديگري قصايد كعب

 است ايقصيده آنها جمله از  .داشت خواهيم هم قصايد اين به نگاهي مختصر خيلي شكل به
 بانت( هقصيد در كه يضتعري بواسطه هم وآن سرود انصار از خواهي عذر آنرا براي را آن كه

 از ينرمهاج شدن ريگلد آن متعاقبو .بود زده انصار به قصيده اين دوبيت ضمن در )سعاد
 قصيده سرايد،ب انصار مدح در اي ريهااعتذ قصيده ،شد ناگزير كعب پس .انصار به ضتعري
  :شود مي نقل آن از ابياتي كه ومشهوري زيبا

نم رَّسرََك هال مالف ياةِح زلي     بٍمقَن في نم صنصارِاالَ حيال  
هينكرِالم الساَِب هريمــَك     عٍذرواصلِق يرُِغ يالهند قارِص  

  )15: 1950زهير، بن كعب(
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 سنت وبرخالف شده مدح وارد مستقيم شاعر و شده سروده كامل بحر در قصيده اين«
 در جديدي لتحو ،معني واين .است پرداخته زلغت به اسالم صدر و جاهلي شعراي هودمع

 شيوه دگرگوني و نيست آن واقعي معني به تحول و نوآوري اين گرچه ،باشد مي كعب شعر
 نماياند مي ياتازه معاني در را خود جديد تحول اين اما .شود نمي محسوب جاهليت مدح

 واو ساخت گسترده را او تخيل آفاق و عقلي مباني و شد رآشكا كعب آوردن اسالم از بعد كه
 نداشت علم آنها  به اصال يا و بود آنها فاقد قبالً كه شد رهنمون يي تازه اوصاف و امور به را

 كه است علت بهمين و است المياس وتعاليم كريم قرآن بر او وآگاهي اطالع واسطه هب واين
 ها انديشه ترين عميق كه يي شيوه هستيم، مدح در جديدي شيوه شاهد قصيده دراين

 جاهلي عرش تقليدي نسّن با تضاد در كه اي گونه هب .شود مي شامل را نظرگاهها وگيراترين
 تهسخ تكراري آن در وگويي نهد مي كنار را نكه طريقه كه بينيم مي دليل همين هب .است
 در نيست، سازگار آورده ايمان آن به كه اش تازه عقيده طبيعت و بنياد با كه است يافته كننده

 ميساخت، ملحق اهيتب به را او كه اي طريقه از نيز ،است برگزيده و نهاده گردن را آن حاليكه
 ورآ اللم تقليد هموجا شده خارج اش ابتدايي روش از كه است علت اين به است، كرده توبه

 آموزه كه است بار نخستين براي و دهد مي قرار مخاطب شعر اين در را انصار ،آورده در را
 به را شعرش و كند مي بيان انصار مدح ضمن در را اش تازه ايماني ومكتسبات جديد هاي
  )59- 60 :1411 صباح،( ».رساند مي زيبايي حدسر

 اين زماني كه چرا است، اسالمي يحمدا زمينه رد زهير بن كعب نوگرايي بيانگر قصيده اين
 اسالم دين در او تتبع لذا گذرد، مي آوردنش اسالم از زماني ريد است، سروده را قصيده
 قصيده اين لذا است، هدكر پيدا ژرفتري آشنايي آيين اين عقلي و ريظن مباني با و شده بيشتر

 رسول حضرت گاهپيش به بود اريعتذوا مدح كه )سعاد بانت( قصيده با قياس مقامدر
  .شود مي محسوب زهير بن كعب يعرشا در عطفي نقطه )ص(

 نيز قصيده اين ،است سروده )ع(علي حضرت مدح در كه دارد ديگري قصيده زهير بن كعب
 چون كعب« كه است آمده روايات برخي در كه است ذكر شايان است، شاعر اسالميات از
 از نيمي چرا :گويد مي را وي كه ديد را )ع( علي شد، وارد مدينه مسجد به و سرود را شعرش

 وبعد است جاهليت شعار نيا زيرا اي؟ گذاشته باقي را ديگر ونيم كرده كوتاه را سرت موي
 )ص(حضرت مدح در اش قصيده و آوردن واسالم كردن توبه از كعب و پرسيده را نامش
  .گفت پاسخ

 بتو امكان حد در تا ودش وارد است مسجددر حضرت كه هنگامي :گفت او به )ع( علي
 اين »)67 :1 ج،1980بغدادي،( .خواند را قصيده و رفت جدسم به روز ديگر كعب كنم، كمك
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 دانست، )ع( ابيطالب بن علي حضرت به نسبت شاعر سپاس نوعي توان مي رانيز قصيده
  .است نكرده اعراض مدح در شده شناخته جاهلي هاي روش از آن در كه ندبل اي قصيده

  معذُور هلَــالج عدب لمحبال نتاَ ماَ     وربتم ينَـــالب بلََق ةَلمر حبلُ هل
مايجموقَالَش ع ارِدال انيدــــَت في ومثلها     تكلــاشنب رداٌ نا هجورم  

  )69: 1950 زهير، بن كعب(
 حضـرت  مـدح  بـه  را قصيده انتهايي بيت هفت طوالني زليّغت از بعد بلند، ي قصيده دراين

  .يابد مي اختصاص )ع(يعل
  خاقاني -4-3

 ارسيپ ادب سراي هقصيد بزرگان از خاقاني شد، نشان خاطر هم مقاله درابتداي كه همانطور 

 عدم ،خاقاني سخن مهم ويژگيهاي از .دارند قرار اوج در وادبي فني لحاظ به وي قصايد است،

 حضرت مدح در بسياري يدقصا ياقانخ.است يانرابدر و اامر به ستايش و مدح يافتن اختصاص

 شمردن بر به بخش اين در .است سروده رشصع هم وعلماي دين بزرگان ،)ص(سولر

 قصايد خاقاني ديوان در .پردازيم مي خاقاني نبوي مدح قصايد وادبي معنايي و زباني ويژگيهاي

 راينب گاننگارند سعي والبته شده، آورده )ص(رسول حضرت مدح به التزام يا و مدح در بسياري

 وجوه به گيري نتيجه ضمن نهايت ودر شده ذكر قصايد اين مشترك هاي ويژگي كه است، بوده

  .شود پرداخته نبوي مدح تّنس در زهير بن كعب و خاقاني تراقفوا شباهت
 يعرش زبان مكتب، اين در و است عراقي سبك آذربايجان مكتب ريشع اساتيد از خاقاني

 كنايه به آوردن روي و سادگي از اجتناب خاقاني سخن هشيو« .است دشوار و نعمتص زباني

 قريحه و طبع زاده بلكه نيست عمدي و ارادي خاقاني زبان در نعتص تكلف و هست واستعاره

  )23-27 :1381 ي،تدش( »اوست
 پيش و جديد ينيممضا ابتكار و انيمع خلق و الفاظ تركيب در او مهارت و انديشه قوت«

 هاي رديف التزام در را او كه قدرتي و است مشهور تشبيه صيفدرتو خاص راههاي گرفتن

 جديدي و بديع تركيبات و ريابتع استخدام در او مهارت طرفي واز است نظير مك داده نشان شكلم

 صفا،( ».اوست علمي و ادبي نظير كم دانش و ذوق مديون است نداشته سابقه وي رصع تا كه

1377: 312-311(  
 آن توانايي اورا نيز يسارپ سخن بر وي يگريچ« و است فارسي ادب رگبز ايعرش از خاقاني

 مي نياز احساس كه زمان هر و .گيرد كار به نو كاربردهايي و بدهاكال در را ها هژوا كه است داده

 به خاقاني مدايح« شده ذكر كه آنگونه )1376:2كزازي،( ».بيافريند نو تركيبهاي و ها واژه كرده،

 آنها فاتو در يا  ستوده، را خود زمان علماي اوقات ابس .ندارد اختصاص ربارياند و مراا ان،شاه
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 آورده اكرم پيغمبر ستايش يا كعبه وصف در ايعديده قصايد و ريخته بيرون را خود راتثأت

   )41 :1381 دشتي،( »است
 است، اهميت حائز و گير چشم وي نبوي مدح حمداي خصوصا و خاقاني شعر در كه آنچه

 زهدي اشعار دارد، هم سنايي به نگاهي نيم شاعر موضوع اين در البته كه است آميز دزه مينمضا

 اين به و تهدانس سنايي جانشين را خود كه است شاعر روحي تامالت و انديشه بيان براي مليحم

  )312 :3،ج1377 صفا،.(دكن مي افتخار امر
  را ايينس انهجراند آمدم من بدل

  
  نهاد ليبد من نام پدر دليل بدين  

  )218 :1382خاقاني،(
  نبوي مدايح سرايش در خاقاني انگيزه -4-3-1

 از شكايت و گله موعظه واندرز، پند ،آميز دزه ينيممضا با خاقاني ديوان نبوي حايمد قصايد اكثر

  .است اصيل زاهدي گويا كه كند ميهدتز آنگونه شاعر  شود مي آغاز زمان و ياران بيوفايي
  برآورم احشا انهــخ زباد شــوآت  اكــخ و آب تادــفه هب رصح انـده شويم

  برآورم دارا هدــــبمي دم آنكه نذر  شم سرشك از نمكي خوش و جوين قرصي
  )245: 1382خاقاني،(

 سرودن در شاعر انگيزه .است متفاوت قدانمنت و شارحان ءآرا والبته يارسب سخن باب اين در

 بي ،برخاسته شاعر اين وجود اعماق از چون و .است ديما غير انگيزه صرفا  اشعار، گونه اين

 و )78 :1377سلطاني، احمد( »باشد مي حقيقت به عشق و سوزدل مدايح اين پشتوانه ،ترديد
 پارسايي تمايالت« :دانند مي شاعر انگيزه را شاهان مدح از شاعر دلزدگي و ناخرسندي برخي

 قوت وي در پيغامبر روضه زيارت تاثير واز مكه سفر طي در ،داشت وجود وي در آغاز از كه

 هعيدا اين ،بود ناخرسند شاهان ستايشگري از دل در باطني غرور سبب به چون و يافت بيشتر
 وي بود، پيغمبر ستايشگر كه حسان مثل و شود عجم حسان پس اين از كه آويخت جانش در تازه

 گاه )18 :1382 كوب، زرين( »ويدج هكنار ديگران ستايش واز كند ندهسب پيغمبر مدح به نيز

 وگاه كند افزون افتخاراتش بر را افتخار واين كند قلمداد النبي شاعر را خود كه است اين هدفش

 ديني بي اتهامات كردن خنثي براي .است برآمده خويش از دفاع ددرصد نبوي مدح به تمسك با

  :سرود مي ها نعت خود شعور و طبع و اعتقاد نيروي استمداد با
  من ملجاي و منأم دش مصطفي ركاب چون     عنان انمـــچنپي نعالف لهب بو مصاف از

  )310:همان(
 كردن خفه براي نعمتها واين .بود گشته او تن وخدي »جان و عقل« ،»محمد رداي« سايه در

 را نبوي مدح اوقات برخي )333 :1374 ،كندي( .بود الزم گلويشان در مخالفان صداي
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 به مراجعه با گاه و داند مي انروش ودينداران انديشمندان از ستنج ياري براي دستاويزي

  )333 :همان( »طلبد مي مدد آنها نفس از قلندران بويژه صوفيان
 واجر اخروي ثواب كسب به خاقاني چون شاعري كه داشت دور نظر از را امر اين نبايد البته

 خدا رسول مدح سعادت كه اين به حتيو است اميدوار بسيار خويش نبوي مدايح برابر در عظيم

 »رحاللسح« و خواند مي »الشعرا خاتم« را خود .كند مي هم افتخار است، شده نصيبش )ص(
 در ولي كند مي وجود اظهار متواضعانه خطاب هنصح در گرچه ،داند مي »وحي« نظير را خود

   :دارد را او يار وچهار پيامبر با شستنزانون به زانو ادعاي اصل
  را وريــنـــسخ كند تمـــخ او    را ريــبــپيم يـــكن تمــــخ تو

  تو بر يــوح وــچ او بر عارــاش    تو بر تـگف هــچ هر به تــاس ختم
  »تــيسـچ بوم شما شش گرمن    تـزيس مـــه يار ارــهچ وـبات نه

  )333 :1382خاقاني،(
  :دارد دستگيري و ياري تقاضاي حضرت از گاه و

  ثنا آيت توهست طايـع از خاقاني    تــــعاري تو ذات تيسـه ز هستها اي
  اــــجف شدك لما نشيمن زك مپسند    توست ثناي آبش و دانه كه چنين مرغي

  )17: همان(
  :كند مي افتخار امر اين به و داند مي اخروي عظيم ثواب كسب وسيله را برپيام مدح

  حساب در طاع هست حساب بي زحقش زان     صطفيـم گر مدح تسخاطرخاقاني
  ) 45 : همان(

  شنوند اعلي صف در ملك ز تحسين اشت     رسول سربالين نعت و خاقاني ندهب
  )103 :همان(

   :داند مي اش انديشه و فكر رشد مايه را نبوي مدح گاه و
  آورم بر اجوز چو گانه دو شكم يك از      ثناش در كه طبعم مادر خورد سوگند

  )247 :همان(  
  برآورم اسمااختر از دــــسع فال زآن      اوست ثناي نكاح هب من طبع ايـاسم

  )247 :همان(
 مدايح ضمن در خوبي به معلومات اين از و دارد آگاهي آن تاريخ و اسالم دين از خاقاني

 مدايح كه شده باعث فارسي ادب در شاعر استادي نيز و مسئله اين .است جسته سود نبوي
 صحه و داشته اصرار آن بر شاعر خود كه اي نكته شد،با دور به تقليد ساحت از خاقاني

 شعراي از بلكه رشصع هم زبان فارسي شعراي از را خود تنها نه راه دراين و ميگذارد،
 و ثابت بن حسان مانند بودند، )ص(رسول حضرت سراي مديحه كه -زبان عرب بزرگ
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 سطور در كه آنگونه و كند مي خطاب يبنال شاعر را خود و شمارد مي تربر - زهير بن كعب
 دارد آنها شسراي از هم متعددي هاي انگيزه و كرده افتخار مدايح اين به شد اشاره باال

 دارد، ويژه جايي قصايد ميان در است شده سروده ديني بزرگان بارهرد كه مذهبي مدايح«
 قلأال يا اند بوده مذهبي تعهد داراي كه يابيم مي شاعراني شعر در بيشتر را مدايح گونه اين

 اين در شرواني خاقاني كه گفت توان مي حق به و ندا هداد مي جلوه دين طرفدار را خود
 استواري اواز ديني مدايح و است گرفته پيشي شاعران برساير بيان نحوه نظر از مدح گونه

  )30-32 :1377 احمدسلطاني،( ».است برخوردار اي ويژه جامسوان
 هـم  الرسول شاعر و »العجم انحس« را خود گاه و كرده ياسق بعر شعراي با را خود خاقاني 

ـ  ايـن  آينـده  و سـابقه  به او ديدگاه والبته دارد نظر هم زهير بن كعب به شاعر گاه .خواند مي  عراش

 كـرد  مدح زيبايي قصيده ضمن در را وحضرت آورد اسالم سپس و بود كافران از نخست كه است

  )42 :1375ي،بختيار محمودي(.خواست عذر گذشته واز
 گرايـي  درون و عمـق  از هـم  و دارد را خراسـاني  سبك اشرافيت و لفظي تمفخا هم خاقاني«

 را جاهليـت  دوره هم كه النبي شاعر ثابت، بن انحس مانند درست .است برخوردار عراقي سبك

 )18-19 :همـان ( ».كـرد  ريـزي  پي اسالم در را ديني رشع كه بود او هم .را اسالم هم و كرد درك
 ادعـاي  سـا ب چه گذرگاه اين از و است ثابت بن حسان سوي هب اغلب نبوي مدايح در خاقاني نظر

  :كند مي بودن حسان
  ببينند اعلي هـدرگ اين از حرمت بندگان    ازآنك اهللا رسول درگاه و اقانيـخ هندـــب

  ببينند گويا طوطي خمش يمرغـس پيش    سراي مدح و عجم حسان و حاضر مصطفي
  )99 :1382 خاقاني،(

  :خواند مي الرسول شاعر را خود لذا و
   ساختن امم حرز او تنع بود فرض       تويي حسان نايب مصطفي بدر چون

   )316: همان( 
   او حسان نايب مصطفاست، در خاك        او كه كارش حنهش كبرياست بدر دل

   )363: همان(
 سـان  بـه  نومسـلماني  را دخو و كند مي قياس )سعاد بانت سراينده( زهير بن كعب با را خويش

  .داند مي ) ص( رسول حضرت درگاه در كعب

  آمده فرانــــك راه در و تهشــگ افركـــباز    تـنخس از سرح بن ...ا عبد بوده مسلمان گر
  آمده حسان جنس هم و گشته مسلمان پس    تــصف كافر داــــابت از زهير بن كعب بوده
  آمده نماـسل ز مانترـــلـسم مــكعب بدل من    تــنيس باك خواني سرح بن...عبدا توام گر

  )373 :همان(
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  گستر مدح كعب چون شتمــگ بهــبردوكع تا    بمـــبكع سر دآور نقش بي تينكعب اين
 )188 : همان(

 ،كند مفاخره شاعران ساير و دشمنان برابر در نيز و كرده بيشتر را اش سخن تاثير آنكه براي 
 نفري نه - هشت گويا مثال« كند قلمداد نبوي حضرت شده تاييد را خويش اي گونه به دارد سعي

 بوده سياحت در )ص(محمد حضرت تيعم در تمام هفته يك خاقاني كه بودند ديده خواب در

  )332 :1374 ،كندي( »ردك مي درست نيز شواهدي دعاهاييا چنين براي و است
  

  تندـديدس بخواب را مصطفي      قـديـص نه تــهش هفته اندرين
  تندــديدس عتاب در دانـب با      نـــم اطرـخ رنج ز را طفيمص

  ستند ديد بĤب اـــآنج ارمـك      كـازآن شادم تـبرف اـاينج مـآب
  ستند ديد اجتناب جهانش كز      تـاس خاقاني جان حرز او نعت

   )877- 878 :1382خاقاني،(
 نبـوي  مـدح  بـه  و گرفته قرار خطاب مورد غيبي هاتف توسط كه است يعدم ديگري جاي در

   :است شده دعوت
  ثنا ارــبي ياــخاقان كه يدــرس من به      بـــغي هاتف نداي بويـن بارگاه ز
  رضا كشت يدرچ محمد رياض در كه      خاقاني برست خذالن آخر خشك ز

  )14:همان(
 وجـود  طفيلـي  را مخلوقـات  و دانسته آفرينش سرمايه مدح ضمن در را )ص( رسول حضرت

   :گويد مي اكرم رسول حضرت ستايش در و داند مي ايشان
  پيشوا بوده ابد سپيد سيه بر كو       هنوز ازل حـصب سپيده برنامده

 .دانـد  مـي  ابـدي  و ازلـي  و قديم ريتعاليبا ذات چون را رسول حضرت ايمان فرط از كه كسي
  :گويد مي او  )34 :1381 دشتي،(

  ثنا هقبل او و قبله مدار شرعش      كرم عالم او و عالم مراد ذاتش
    )5 :1382، خاقاني( 

  ذوالمن فضل از تسرحمت عين كه      ينـياس و طاها نون و كاف مراد
  ادكن ادروانــش تـــــهف كليد      ضرـاخ ايوان هفت داده بدستش

  )320 :همان(
  :داند مي انبياء سرور را )ص( رسول حضرت

  يمجتب بوده او شفاعت از آدم هم       نعمصط گشته او داللت از موسي هم
  )4 :همان(
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  آمده سليمان لشكر آن جيش صاحب      باز او لشكرگاه زراد بني داود گشته
  )372 :همان(

   ):ص( رسول حضرت معراج به اشاره
  كجا تا خواجه ايكه گفتهدهر سلطان    راه انـــمي دارش يهــغاش بازمانده زو

  )5 :همان(
  منتها به رفته و مسافت از بگذشته    مستقيم به يدهـرس و چرخ هفت نبوشته

  )5 :همان(
  نردبان معراج و دليلش القدس روح     رخت ندهــفك يــادن در تا سدره بام بر

  عنان ـهبرتافت و شــركاب بگذاشته     تنـــسوخ مـبي از ره يمهــبن هم جبريل
  )311 :همان(

 از برخـي  مـدح  نيـز  و كنـد  مـي  خطابشان »چهاريار« لفظ با خاقاني كه راشدين خلفاي مدح

   :نبوي مدح ضمن در رسول حضرت ابهصح
  يارا داشتن ياره دين ساعد نداشت     دندــــنش اـاصفي تاج تا چهاريارش

   )9 :همان(
  آمده وزاندسعو در شكر چو وآن چوعود اين    هيبص هم و بالل هم بين مصطفي صدر پيش

  )372 :همان(
  :والدت :مدح ضمن در رسول حضرت وفات و والدت به اشاره

  سما كرد سماع ستاره، بستستار       مهر سوره خوانده ارواح والدتش گه
  )13 :همان(

  برهمن اصنام آمد سارنوـگــــن       احمد يالدــــم شب گر يــن عجب
  )320 :همان(

  وطا كرد خرقه عرش بر عرسش براي       ملكوت رمساف روانش كرد نقل چو
  )14 :همان(

   :گناهان آمرزش مايه را شفاعتشان و نستهدا شفيع را حضرت اينكه و شفاعت مسأله به اشاره
  بشفا كند ضمان احمد اعتـــشف ترا      دلي شكسته تـيعصم هعارض ز اگر

  )13 :همان( 
  نجناــپي آدم زلت فيعــش حق يز       حق براي عالم علت شفاي دين در

  )310 :همان(
 عـذر  و جسـته  تبـرّي  ناكسـان  مـدح  از و اسـت  دانسـته  حضرت اليق فقط را ستايش و مدح

   :خواهد مي
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  بخال در در دانه جوهري فكند اي      غير پيش سخن قدر همتش شكند كي
  )45 :همان(

  درآورم بگردن و بطوق هم لعل كاين    است نكوتر كان نبوي حضرت نعت هم
  )242 :همان(

 درگـاه  سـزاوار  را اش سخن كه چرا ،كند مي عذرخواهي حضرت زا مدح ضمن در حتي گاه و

  :داند نمي نبوي
  نازيبا حجله و شگرفست سخت عروس     آنك از نيايد فرو ما دل به او نايث

   )9 :1382، خاقاني(
 كعبـه  بـا  مكه در« .باشد بوده وي حج سفر تأثير تحت شايد شاهان مدح از شاعر دلزدگي البته

 بـاده  بـه  لب ديگر و ندهد جلوه خوب را بديها هرگز و بگرداند روي طمع و جاه از كه بست پيمان

 آز و حـرص  و ننوشد شراب نريزد، ناكسان پاي در را هنرش كه كرد ياد سوگند مدينه در و ...دنزن

  ).324 :1374 كندي،( ».ندهد راه خود به
  )ص( رسول حضرت ظاهري ويژگيهاي توصيف -4-3-2
  

 اــگوي ماهي تـخضرس هشمـــچ ميان     مگر كه ييـگفت پاك نـــده آن در زبان
  المرعي رجخا كرد اثر كه بهركجا حيات    بيخ چهار چون اوست گيسوي شاخ دو

  )9 :همان( 
  نهان اندرو قدر شب هم و عيد روز         او زلف دو را تكفانعم تسهيالّل حبل

   )311 : همان(
  )ص( رسول حضرت بازوي بر نبوت مهر به اشاره و

  اژدها جاي بود بيوراسب بركتف         ستـــنبوت مهر در از محمد كتف
   )16 :همان(

  :حضرت بودن امي به شارها
  كتاب چارم شحنه بهشت هشتم خسرو      كالم ادقـص امي غالم مهدي هادي

  )44 :همان(
  بنان ايهــس قدم يانــب بر دهـنـنفك      ذوالجالل شرم از و عصمت آفتاب او

   )310 :همان(
   :داند مي دردها شفاي مايه را شريفشان جعضم خاكو )ص( رسول حضرت مدح خاقاني

  خرما آورد مريم پي خشك نخل كه       قــنط آرد مدـــمح بمدح هـبست زبان
  )13 :همان(
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  ام آورده ناتوان جان بهر شافي حرز      شفاست حرز هـهم اهللا رسول بالين خاك
   )258 :همان(

  درشعرخاقاني يعشي گرايشهاي - 5
 سلاجدرم نوراهللا قاضي« جمله از برخي است، موجود خاقاني اشعار رد كه قرايني به توجه با 

 »اند دانسته شيعه را او )دوازدهم مجلس در( خود وشيوه رسم طبق المومنين
 او هاي گفته از هنكت واين بوده مذهب شافعي خاقاني« ولي )26 :يدسجا ،مقدمه1382،خاقاني(

   )14: 1372 ،سجادي( »شود مي ثابت
   : اند دانسته او تشيع دليل را ابيات اين گروهي

  لترـفاض است علي عشيرت كز      انيــخاق باش تـدوس علوي
  ادلترـوع لقـخز تردانـــنيك      يـــعل نژاد از يــبين بد هركه
  كاملتر هــازفرشت انــــنيكش      دان ردمـزم كترـــني انــبدش

  )174 :1382 ،خاقاني(
 بيـت  درچنـد  برآن وعالوه .شود نمي ممسل او بودن يعشي ابيات ازاين يك هيچ از بطوركلي اما

   : گويد مي و داند مي شيطان تاماز را آنان وحتي زند مي نعط رافضيان به
  ندـايمان بي وسخت نندايند بي      يطانندـش تما كه فضيان را اين

  دانند مي يــخارج را خاقاني      دـپيمانن وغلط همف خطا ازبلكه
  )26 :سجادي مقدمه،1382خاقاني،(

 كنـد  مـي  يـاد  احتـرام  با همواره السالم عليه لبابيطا ابن علي ازاميرمومنان خاقاني همه اين با

 چـون  يعناوين با را ايشاناز و خواند مي تمه علي و رزم عليرا خود نمدوحام ،تشبيه اممقودر

  ) 18 :1377 ماحوزي، ؛ 67 : 1375 ،كن معدن( .گويد مي »اميرالنحل«و »زنبوران شاه«
  ياب تنصر والفقارذ بدين كه كند همان     قلمش نيزيديا ملك به كه ديي علي

   ) 45 :1382خاقاني،(
  اند ديده وجان يسان جوش نحل يشجهمچو   را حلــــاميرالن پاك مشهد هبكوف پس

  )90: همان(
  آمده لمانسم زنبوران شاه چون من نفس   نهي كافر چرا زنبوران خسر چون من نام

    )373 : همان(
 پاك احساسات نيز السالم عليه الرضا موسي بن علي االئمه ثامن به تبنس براين عالوه

 روضه زيارت خراسان به درسفر او آروزهاي از ويكي دارد مي ابراز اي شائبه بي وعواطف
 سيد مظلوميت به و ديا تاثر با كربال ازواقعه وهمچنين)68 : 1375 ،كن معدن(رضاست پاك
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 به اونسبت اعتقاد وصلازخ اينها همه كه كند مي اشاره يزيد و مرش هلي ا ونا الشهداء
   :دارد حكايت شيعيان مقدسات

 صفت ونيز نبوي بارگاه وشكوه عظمت به او اشاره خاقاني نبوي مدايح درضمن ديگر نكته

   :است آورده تبرك باب من حضرت مطهر ازمرقد كه است مقدسي خاك
  ببينند اهاطوچو والكهفچ بازوش حرز    است آورده رسول بالين كه مشكين خاك

  )99 : همان( 
  آمده كيوان عود و ابـآفت عودسوزان      كروبيان دعوت بين مصطفي بزم شپي

  )372: همان(
  )احد هوغز( غزوات از دريكي )ص( رسول حضرت دندان شدن شكسته به اشاره

  رآورمـب ناياـث خواجه نايـث تــوق      ند ا تهــشكس غربت بسنگ را دندانم 
  )187 :همان(

   كعبه وصف - 6
 اين ودرپايان ،است آمده حج ومناسك وآيين كعبه درباب انيخاق درديوان مستقلي قصايد

 رخاط نيز نبوي مدح چون كعبه ودرمدح است كرده التزام ) ص ( رسول حضرت مدح به قصايد
   :والغير است كعبه هنرش واقعي قدردان كه كند مي نشان

  الحساب يوم توشه طب سنگين زآخور      شناخت تواند كعبه خاقانيا تو حق
  )41 : همان(

   :كعبه را )ص( وحضرت كرده طابخ مكه را النبي مدينه ،رسول حضرت مدح درمقام وگاه
  آمده جان عبهـــك وي در و تمكين مكه     توست پيش مدينه ها وكعبه خواهي مي كهم

  آمده  احسان زمزم او كف بهر از فـهرك    ياهـس سنگ او ومهركتف است كعبه مصطفي
  )372 : همان(

 را آن كه سرخ گل ودرباب بيت اين ودر الطير منطق درقصيده مثال ،عاميانه باورهاي به اشاره

   :دانند مي حضرت عرق
  وآب خاك دگران واين مصطفاست كوعرق     رتزـغن گل ازهمه ندــدلكش همه هـگرچ

  )44 : ديوان ( 
  

 نتيجه
 در هم نيخاقا خود و دارد بيشتري مطابقت حسان شعر با خاقاني شعر تطبيق و مقايسه مقام در

 متن در كه گونه آن اما.نمايد مي معرفي وي تالي را دخو و داشته نظر حسان شعر به موارد اكثر

 قبال در ايشان رفتار و )ص(رسول حضرت نعت در كعب مدحي شد،قصيده نشان خاطر هم مقاله
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 مانينومسل را خويش و كرده اشاره مورد اين به هم خاقاني شعرا،و براي دالويزشد الگويي شاعر

 كه است آن حق.پندارد مي حسان همپايه نبوي مدح در را كعب حتي و انگارد مي كعب سان به

 نگذاشته تاثيري خاقاني شعر بر ومعنايي زباني،ادبي ويژگيهاي لحاظ به كعب شعر شود گفته

 تفاوتهاي موارد اغلب در و دارد اشتراك شعرشان كه است موضعي كمتر در شاعر دو اين است،و

 اسلوب:آنكه شاعر دو اين باب در اهميت حائز نكات.شود مي مشاهده شان بين ريچشمگي

 و الجعدي نابغه چون جاهلي تاثيرشعراي تحت زيادي حد تا كعب نبوي مدح حتي و شعري
 چنداني آشنايي رهگذر اين از و آورد اسالم ناچار قتلش بر مبني پيامبر حكم دليل زهيراست،به

 تبليغ نه است جان حفظ اعتذار و مدح از شاعر انگيزه و ندارد سالما مباني و حضرت شخصيت با

 اش شعري توصيفات و كعب مسلمان،شعر شاعر يك وظيفه باب من حضرت مدح ويا اسالم

 درسبك پيشرفت و نوآوري هاي معنوي،بارقه و دروني مسائل تا است امور ظواهر متوجه بيشتر

 حضرت و انصار مدح در كه اي قصيده جمله ت،ازاس نمايان شاعر اسالميات در شعري اسلوب و

  .است راسالم د شاعر بيشتر تتبع و آگاهي دليل به هم است،آن سروده)ع(علي
 و گذاشته وادي اين در قدم آگاهانه است،او متفاوت زيادي حد تا وضع خاقاني مورد در اما

 از دلزدگي گاه او هاي انگيزه حتي و شود النبي شاعر به مفتخر حسان چونان كه دارد آن آرزوي

 و دشمنان و روزگار از شكوه و گاليه گاه و اخروي ثواب كسب به اميد گاه و است شاهان مدح
 نظير كمتر كه است جديد سبكي فارسي شعر در شاعر اسلوب.وي رهاندن براي حضرت به التجا

 به معلومات ينا از و اسالم تاريخ و دين به عالم است شاعري خاقاني آنكه ديگر است،و يافته

 ظاهري توصيفات بر عالوه وي شعر در.است جسته سود اش نبوي مدايح ضمن در خوبي

 توصيفات ...و احد غزوه در دندان شدن شكسته گيسوان، وفات، نظيروالدت، )ص(حضرت

 اخالقي،شفاعت،اشاره جالل،خصايل و بخشندگي،قهر جمله از است آشكار نيز معنوي و باطني

 باب در ديگر نكته.تلميح يا تضمين صورت به نبوي احاديث و قرآن آيات به اشاره و معراج به

 ائمه ساير و)ع(علي حضرت به او خالصانه ارادت ابراز و است شاعر شيعي تمايالت خاقاني

  .است)ع(علي حضرت مدح در او قصيده كعب، شعر در آن نمونه كه اطهار
  

  يادداشتها
  )54 : 3ج ،1411 صباح،( »خيبر حصن نطاة:مخشريالز قال و خيبر الرض اسم هو :نطاة«- 1
 بر شان دليل و است كعب برادر ،زهير بن ريبج از قصيده اين كه است شده گفته و«- 2
  )90: 4،ج1411 صباح،( »آورد اسالم طائف از حضرت بازگشت از بعد كعب كه است اين
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  كتابنامه
  كتابها -الف
   كريم قرآن -
  2ط:،بيروت»الشعرا و الشعر« ، )1982(مسلم بن اهللاعبد محمد دينوري،ابو قتيبه ابن -1
 البجاوي، محمد علي :تحقيق ،17 ج ،»االغاني«،)ق1379( ابوالفرج االصفهاني، -2

  .2ط ،والنشر ه للطباع جمال سه موس:لبنان
 زوار، انتشارات :تهران اول، جلد ،»خاقاني ديوان شرح«،)1387(رضا محمد خالقي، برزگر -3

  .اول چاپ
  .دوم چاپ ،ينيالللم لعلمادار :بيروت ،»زهير بن كعب«،)1984( افرام دفوا بستاني، -4
 ،1 جزء ،»هشام البن سعاد بانت شرح علي حاشيه«)م1980(عمر بغدادي،عبدالقادربن -5

 .خواجه محرم نظيف :بيروت
  .دهم چاپ بمصر، دارالمعارف :قاهره ،»الجاهلي االدب في«،)ق1403( طه حسين، -6
 تهران، سجادي، الدين ضياء :تصحيح  ،»شرواني خاقاني ديوان«،)ش1382( شرواني خاقاني -7
  .هفتم چاپ ،زوار
  .چهارم چاپ اميركبير :تهران ،»آشنا دير شاعري خاقاني«)ش1381( علي دشتي، -8
 .چهارم چاپ اميركبير :تهران ،»جان كعبه با ارددي«،)ش1382( عبدالحسين كوب، زرين -9

 .2ط الجديد، الشرق مكتبة :دمشق ،»ةالنبوي المدائح «،)1977(محمد مبارك، زكي -10
  .اول چاپ ،سخن :تهران ،»شاعرصبح«،)ش1373( الدين ضياء ،سجادي -11
 دارالمعارف :قاهره ،»زهير بن كعب ديوان شرح«،)م1950( حسين بن حسين سكري، -12

  .پنجم چاپ ،مصرب
 .پنجم چاپ فرودسي، تهران، ،»ادبي انواع«،)ش1376( سرويس ،اميسش -13
 ،العلميه بتدارالك بنان،ل ،»وشعره حياته زهير بن كعب«،)ق1411( علي محمد الصباح، -14
  .اول چاپ
 :تهران ،اول ج )دوم جلداول خالصه( ،»ايران ادبيات تاريخ«)ش1377 ( اهللا ذبيح صفا، -15

  .شانزدهم چاپ ،ققنوس
 ذوي منشورات :قم ،»االسالمي العصر ،»العربي االدب تاريخ«،)1427(،شوقي ضيف، -16
  .القربي
 صر،بم دارالمعارف :قاهره ،»الصحابه يزيتم في صابةاالكتاب«،)1328(،حجر ي،ابنقالنسع -17

  .10ط
 زندگي، درباره مقاالت مجموعه( تانسسنگ درميان ساغري«،)1378(،جمشيد عليزاده، -18

  .اول چاپ ،مركز :تهران ،»)خاقانيشعرو انديشه
 تر ،»معاصر قرنتا جاهلي عصر از عربي زبان ادبيات تاريخ«،)1383(حنا الفاخوري، -19
 .ششم چاپ ،وست:تهران ،آيتي عبدالمحمد :جمه
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 چاپ ،ينيالللم دارالعلم :بيروت ول،الا ءالجز ،»بيعرالاالدب تاريخ«،)1388(،عمر فروخ، -20
  .دوم

 ينيالللم دارالعلم :بيروت ،»خلدون ابن ايام الي العربيالفكر تاريخ«،)1392(،عمر فروخ، -21
  .دوم چاپ
  .اول سمت،چاپ :تهران ،»رنگ و آوا هچسرا«،)1376( نالدي ميرجالل كزازي، -22
  .دوم اپچ والنشر، للطباعه ةيمالقو ناشرالدار :قاهره ،»الديوان«،)1950( زهير بن كعب -23
 :ترجمه )او ومحيط زمان حيات،( شرواني خاقاني«)1372 (غفار هرسيچي، كندي -24

 .اول چاپ ،دانشگاهي نشر :تهران حصاري، ميرهدايت
  .اول چاپ ،سخن :تهران ،»چنگ اندر آتش«)1377( ديهم ماحوزي، -25
 چاپ سرا، كتاب :تهران ،»مداين درايوان خاقاني«،)1375 ( عليقلي بختياري، محمودي -26

  .اول
 :قاهره فراج، احمد عبدالقادر :كوشش به ،»الشعرا معجم«)ق1379( محمد مرزباني، -27

  .چهارم چاپ بمصر، دارالمعارف
 سميعياحمد ويراسته ،3جلد ،»خاقاني دنياي به اهينگ«،)1375 ( معصومه كن، معدن -28

  .اول چاپ ،دانشگاهي نشر:تهران گيالني،
 
  ها مجله -ب
 دانشكده نشريه ،»يپارس و تازي ازشعراي خاقاني تاثيرات«،)1374 (احمد زاده، ترجاني -29

  150 – 120 صفحه دهم، سال دوم، شماره تبريز، ادبيات
 كيهان، :تهران ،»شرواني خاقاني آفريني وتصوير فني قصيده«،)1377( هرينم احمدسلطاني، -30
 .اول چاپ
مقارنة بين حسان بن ثابت االنصاري و الخاقاني الشرواني في «،)ق1429(زيني وند، تورج، -31

  .15مجلة العلوم االنسانية، دانشگاه تربيت مدرس،عدد: ، تهران»المديح النبوي
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  *زهير بن كعب و روانيشال الخاقاني أشعار في النبوية للمدائح النقدية الدراسة

  
  نيا محسني ناصر الدكتور

  كرمان  -باهنر شهيد جامعة في مشارك استاذ
  جهادي امير سيد

   وآدابها الفارسية اللغة قسم في الدكتوراه مرحلة طالب
  

  الملخص
 يتحظي العربي و سيالفار االدبين في الشعراء ولفح نم هما الشرواني  الخاقاني و زهير بن كعب   

 .اإلجتماعية و نيةالدي التاريخية،   منها البالغة، االهمية من المختلفة و ديدةالع اتهالج من شعرهما
 هناك لكن و .امنه يهماكل ديوان تمأل التي النبوية  المدائح هي االشعار هذه أهمية وجوه أهم من و

 قاله ما و مهد و نفسه علي خوفه من ناتجاً كان ،زهير بن كعب ماقاله أن هو ومابينه يسير فرق

 في اختالفات و فروق و مالحظات هناك المنطلق، هذا من و .روحه و قلبه من عثاًبمن كان الخاقاني

 بالبحث نقوم ما اهكلَّ ذلك و .الفنية و الفكرية مظاهرال حيث من ،شعرهما في تجلّت التي غراض األ

 و التشابه وجوه بيان طريق عن ذلك و ،يسنالفر المكتب ءابن علي ااساسه تطبيقية، ةدراس في اعنه
  .رينهيالش الشاعرين لهذين النبوي المدحي الشعر في فتراقاال
  

  الدليلية الكلمات
 العصر في العربية بااألد و الفارسية، اآلداب ،ةالنبوي المدائح الشرواني، الخاقاني زهير، بن كعب

  .االسالمي
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